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คํานํา 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย               
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการจัดหาน้ําสะอาดบริการในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบท่ัวประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยการให้บริการน้ําประปาท่ีได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึงและเพียงพอรวมถึงการตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  

  เพ่ือให้ กปภ. มีการดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจดังกล่าว จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560-
2564) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย นโยบายสําคัญของ
รัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ.2565-2570 ของ กปภ. (ทบทวน พ.ศ.2565) เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น 
กปภ. 4.0 โดยให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยี           มาใช้พัฒนาการดําเนินงานขององค์กร พร้อมกับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการนํานวัตกรรมเข้ามาช่วย
ขับเคล่ือนการบริหารองค์กรให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพน้ําประปาพร้อมบริการลูกค้าให้มีน้ํา
สะอาด มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอและท่ัวถึง และมีมาตรการ แนวทางการฝ่าฝันวิกฤตภัยแล้ง อุทกภัย 
การรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพ่ือให้ผลการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และสถานะการเงินขององค์กรให้มีความมั่นคงและย่ังยืนต่อไป 

 

 
 
        ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
             กนัยายน 2564 
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หน้า 1 

(2) บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

(1) กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ

(4) การเพ่ิมศักยภาพ 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 

(4) 
การเติบโตท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดลอ้ม

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) 

(2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(2) การพัฒนาภูมิภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย  
(พ.ศ. 2561-2565)  

แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนยุทธศาสตร์ 
รัฐวิสาหกิจ สาขา 

สาธารณูปการ 

(5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคณุธรรม 

(4) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 และแผน DE 

(3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว  
 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณปูโภคขั้น
พ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดาํรงชีวิตของประชาชน อย่างทั่วถึง

ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(1) 
การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 

(9) การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 

(7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2561-2580) 

(6) พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (19) 
การบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals: SDGs 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดใหม้ีนํ้าและ
สุขอนามัยสําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

แผ
นร

ะด
ับ 

1 
แผ

นร
ะด

ับ 
2 แผนการปฏิรูประเทศ 

(9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(5)เศรษฐกิจ (6)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผ
นร

ะด
ับ 

3 

(5) การวางรากฐานการพฒันาองค์กรอย่างสมดุล 



 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 

(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  
 

 

 
 
 

 
คําแถลง นโยบายหลัก 12 ด้าน ของคณะรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา)      
 

วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลคือ“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑”  
โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน 12 ด้าน โดยมี
นโยบายสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับ กปภ. 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
5.6.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําประปา โดยพัฒนาแหล่งน้ําดิบและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ

ผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพ่ือลดน้ําสูญเสียพัฒนาคุณภาพน้ําประปา ขยายเขตการจ่ายน้ําประปาให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีภูมิภาคและแหล่งท่องเท่ียวรวมท้ังพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการใช้น้ํา
อย่างประหยัด 

ด้านท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 6.1 ส่งเสริมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 

6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6.1.3 เพ่ิมพ้ืนท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค 
6.1.4 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง 

  6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ท่ัวประเทศ 
ด้านท่ี 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
 10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ แหล่งน้ําชุมชน และทะเลโดยเชื่อมโยงกับแผนบริหาร

จัดการน้ํา ๒๐ ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ํา ทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ําสะอาดใช้ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาท่ีเข้าถึงได้มีระบบการจัดการน้ําชุมชนท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังส่งเสริม ฟ้ืนฟู
อนุรักษ์พ้ืนท่ีต้นน้ําพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา พ้ืนท่ีพักน้ําแหล่งน้ําธรรมชาติแอ่งน้ําบาดาล การระบายน้ําชายฝั่ง เพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ัง
ระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้นํ้าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ําพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําท้ัง
ระบบ และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างระบบจัดสรรน้ําท่ีเป็นธรรม รวมท้ังส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการน้ําในชุมชนตามแนวพระราชดําริ 
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2. วิสัยทัศน์ และแนวคิดในการบริหารจัดการของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
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นโยบายของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
 

     กปภ.จะต้องลงมาทําธุรกิจน้ําดิบและการผลิตน้ํา  

 

 

       FORWARDS : ก้าวไปข้างหน้าซึ�งจะนําไปสูก่ารพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลศิและยั�งยืน เพื�อประโยชน์ของลกูค้า ประชาชน     
       พนกังานและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาระบบประปาไทยให้ทดัเทียมระดบัสากล 

F = Management by Factการบริหารงานโดยใช้ข้อเท็จจริง 

O  = Organization Excellence องค์กรชั /นเลศิ 

R  = Risk &Resilience Awareness การรับรู้ด้านความเสี�ยงและความยืดหยุน่ 

W  = Water Integrity Governance ธรรมาภิบาลนํ /า 

 

มาตรฐาน ISO 24510 24512 และ 24528 
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ISO 24510 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการน้ําและน้ําเสีย – คําแนะนําสําหรับการประเมินและการปรับปรุงการ
บริการแก่ลูกค้า 
• ISO 24512 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการน้ําและน้ําเสีย – คําแนะนําสําหรับการบริหารจัดการ

สาธารณูปโภคด้านน้ําด่ืมและการประเมินการให้บริการเก่ียวกับน้ําด่ืม 
• ISO 24528 การปรับปรุงน้ําประปาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้วยกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระบบน้ําด่ืม 

(Drinking Water) น้ําเสีย (Waste Water) และการจัดการน้ําฝน (Storm Water) และแนวทางการตรวจสอบ
อัตราน้ําสูญเสียในระบบจําหน่าย  (distribution networks) 

Effective Utility Management (EUM) การจัดการสาธารณูปโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

   
♦♦♦♦Product Quality คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดคุณภาพน้ําท่ีได้มาตรฐานตาม

คําแนะนําของ WHO 
♦♦♦♦Customer Satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการและ

ความคาดหวังของลูกค้า ราคา บริการ เทคโนโลยีท่ีนํามาใช้กับลูกค้า การเข้าถึงลูกค้าค้าท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
โอกาสในการเข้าถึง ลูกค้าใหม่ ความสามารถในการจัดการข้อร้องเรียน การตอบสนองและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
ในทุกด้าน 

♦♦♦♦Employee and Leadership Development คํานึงถึงความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน                
การรักษาบุคลากร การพัฒนาการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงและการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาฐานข้อมูล
องค์ความรู้ขององค์กร 

♦♦♦♦Operational Optimization การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมิน 
ประสิทธิภาพในระบบปัจจุบันและนําข้อมูลสารสนเทศรวมถึง เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ระบบปฏิบัติการต่างๆ  

หน้า 6 



 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 

(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  
 

 

      
 

♦♦♦♦Financial Viability การวางแผนการเงินในระยะสั้น กลาง และระยะยาว กําหนดกรอบการลงทุนท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลงทุนสําหรับความต้องการในอนาคตและคํานึงถึงความสามารถ
ทางการเงิน และความต้องการของลูกค้าท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต รวมถึงการนํารูปแบบธุรกิจ ใหม่ๆ มาใช้ในการ
กําหนดยุทธศาสตร์องค์กร 

♦♦♦♦Enterprise Resiliency ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ความร่วมมือจากท้องถ่ิน การประสานขอใช้                   
น้ําดิบ การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน ความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรด้านกฎหมาย, กฎระเบียบ, 
การเงิน, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยทางข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ โดยมีแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

♦♦♦♦Infrastructure Strategy and Performance การบริหารจัดการสินทรัพย์หลัก การประเมินความสมบูรณ์
ของระบบจ่ายน้ํา การลงทุนท่ีสอดคล้องกับความต้องการและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง 
(โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย โครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ํา) โดยมีการจัดลําดับความสําคัญ และการ
วิเคราะห์ของโครงการเพ่ือให้เกิดการลงทุนท่ีคุ้มค่า 

♦♦♦♦Community Sustainability โครงการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม 
และความร่วมมือกับท้องถ่ินสร้างพพันธมิตร การเข้าไปมีส่วนร่วมองค์กรด้านน้ํา การร่วมกันบูรณาการ
ทรัพยากรน้ํา การจัดการกับชุมชน ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ํา 

♦♦♦♦ Water Resource Sustainability การจัดการน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาและแหล่งน้ํา ตลอดจนการฟ้ืนฟู
ปรับปรุงแหล่งน้ํา การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ เช่น ภัยแล้ง 
อุทกภัย และการวิเคราะห์ปริมาณน้ําท่ีเพียงพอต่อโครงการ โดยมีการวางแผนแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมใน
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการระยะยาว เพ่ือความม่ันใจตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ 

♦♦♦♦ Stakeholder Understanding and Support สร้างความเข้าใจและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมถึงลูกค้า ลูกค้า หน่วยงานภายนอก พนักงานภายในองค์กร สร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
โอกาสในการมีส่วนร่วมในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือให้มีความผูกพัน 
และเป็นผู้สนับสนุนองค์กรรวมถึง การรักษาลูกค้าเพ่ือยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการ 

 
5 กุญแจมุ่งสู่ความสําเร็จ ในการจัดการสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิผล 

• Leadership  
- ความเป็นผู้นําท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการสาธารณูปโภคให้ มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

บริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและชุมชน 
- ภาวะผู้นํา หมายความรวมไปถึงท้ังใน “ระดับเฉพาะบุคคล” ท่ีมีการพัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยม และ “ระดับ

ทีมงาน” ท่ีสามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ ทําให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดการงานแบบวันต่อวัน และมี               
ทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน   

• Strategic Business Planning  
 - การวางแผนกลยุทธ์ ช่วยทําให้ “10 มิติ” การบริหารกิจการประปาประสบความสําเร็จการวางแผนกลยุทธ์ให้
ประสบความสําเร็จต้องมีความเป็นพลวัต 
 - แผนกลยุทธ์ท่ีดีต้องแสดงให้เห็นถึงข้ึนตอนการนําไปปฏิบัติ และการวางแผนกลยุทธ์เป็นเรื่องของมุมมอง
เป้าหมายการดําเนินงานระยะยาว 
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• Knowledge Management  

- การจัดการความรู้เป็น “หัวใจสําคัญ”  
- “การจัดการความรู้” มีขอบเขตครอบคลุมข้ันตอนการทํางานท่ีเป็นมาตรฐาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระบบธุรกิจ การบูรณาการและการใช้ข้อมูลระบบการทํางาน และการใช้ประโยชน์เพ่ือทําให้การทํางานมีความ
น่าเชื่อถือ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

• Measurement  
- เป็นแกนหลักทําให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทําให้การวางแผนกลยุทธ์ประสบความสําเร็จ ทําให้

การตัดสินใจง่ายข้ึน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ตลอดจนทําให้เกิดความสํานึกรับผิดชอบ 
• Continual Improvement Management  

- หัวใจสําคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักการ Plan-Do-Check-Act ได้แก่ Plan (วางแผน)               
Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการให้เหมาะสม) 

- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ต้องดําเนินการประเมินตนเองด้วยความเข้าใจและตรงไปตรงมา 
- เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการระบบจุดแข็ง ขอบเขตในการปรับปรุง 
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สภาพท่ัวไป และผลการดําเนินงาน 

ในภาพรวมการดําเนินงานของ กปภ. มีบทบาทในการจัดหารน้ําสะอาด เพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้บริการ 
กับประชาชน ซ่ึงถือเป็นสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน รวมท้ังเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสําคัญของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามในการดําเนินงาน
ของ กปภ. ในปัจจุบันมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการ ได้แก่ แหล่งน้ําดิบซ่ึงเป็นปัจจัยหลักท่ีใช้ในการผลิตน้ําประปาท่ี
ได้รับผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกโดยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง 
เนื่องจากมีฝนตกน้อยกว่าปกติ 2 ปีติดต่อกันต้ังแต่ปี 2562-2563 ส่งผลให้ปริมาณน้ําท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ําต่าง ๆ มีน้อย 
จนน้ําท่ีต้องใช้ผลิตน้ําประปาหลายแห่งมีไม่เพียงพอ รวมท้ังปัญหาคุณภาพน้ําดิบ ล้วนส่งผลต่อปริมาณการขอใช้น้ําดิบ 
ต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนของ กปภ. และการบังคับใช้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 ท่ีต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรม
ชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลแล้วแต่กรณีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการลุ่มน้ําท่ีทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นต้ังอยู่ นอกจากนี้ มีการกําหนดอัตราค่าใช้น้ําประเภทท่ีสองและ
ประเภทท่ีสาม ท่ีไม่ใช่น้ําจากกรมชลประทาน ซ่ึงจะทําให้มีข้ันตอนในการขอใช้แหล่งน้ําเพ่ิมข้ึนและส่งผลต่อต้นทุน
ค่าใช้จ่ายซ้ือน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาเพ่ือให้บริการประชาชนตลอดจนนโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมให้ท้องถ่ินดําเนิน
กิจการประปาด้วยตัวเอง โดยเพ่ิมมาตรฐานของประปาท้องถ่ินมากข้ึน ด้วยความได้เปรียบด้านการประหยัดต่อขนาด 
(Economies of Scale) ทําให้ท้องถ่ินมีความได้เปรียบในด้านการบริหารงาน กปภ.ซ่ึงเป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงต้องมี
การปรับกลยุทธ์และวิธีการพร้อมท้ังหาทางเลือกในการลงทุนในการสร้างพันธมิตรเพ่ิมข้ึน  

 

ในปี 2564 การลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐท่ีนับว่าเป็นความหวังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกลับ
เผชิญกับอุปสรรคสําคัญจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณท่ีล่าช้าอันส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ท่ีต้องเลื่อนออกไปและอาจส่งผลต่อความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจจนทําให้ภาคเอกชนบางส่วนชะลอการ
ลงทุนออกไป ประกอบกับจากการเกิดภาวะการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศรวมท้ังในประเทศไทย  ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การไม่ฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียวท่ีมีการชะลอตัว การจ้าง
งานของภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคน้ําประปาโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามในด้านการลงทุน
เพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านระบบประปาของ กปภ. เพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 แผนบูรณาการบริหารจัดการน้ํา แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนา
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสนองนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย เจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และนโยบายรัฐบาลในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศ ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เพ่ือให้ กปภ. สามารถดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์มีความจําเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับลูกค้า
กว่า 4.90 ล้านราย การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับลูกค้า (Customer Information System : CIS ) ให้ครบทุก
กปภ.สาขา เพ่ือใช้ในการบริหารฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ท่ีใช้เทคโนโลยีรองรับการบริการประชาชน และมุ่งสู่ กปภ.สาขาดิจิทัล 
การปรับปรุงข้อมูล ภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้มีความเป็นปัจจุบันเพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนและการตลาดด้าน
ลูกค้ารวมท้ังพัฒนาเพ่ิมเติมการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) 
เช่น ระบบ SAP สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล และเทคโนโลยีใหม่ใน
อนาคต ด้านการพัฒนาบุคลากร กปภ. ได้ให้ความสําคัญในการสร้างทุนมนุษย์ให้มีความรู้และศักยภาพสูง เนื่องจากเป็น
ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จท่ีช่วยผลักดันการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงให้ความสําคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge Based Society) ควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆ ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์กับ กปภ.สาขาได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   

 จากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0 มาถึง PWA 4.0 กปภ.ได้กําหนดเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าสู่
ความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายท่ีต้องปรับปรุงการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คือ           
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต้องท่ัวถึงและทันสถานการณ์ โดยใช้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
รวมท้ังการให้บริการท่ีรวดเร็ว ลดการใช้เอกสารในการติดต่อ รวมท้ังการเพ่ิมช่องทางการให้บริการท่ีมีความหลายหลาย
มากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ กปภ. เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย กปภ.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. และชุมชน มุ่งเน้นการปลูกป่าต้นน้ําเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ํา ซ่ึงเป็น
ทรัพยากรท่ีสําคัญในการผลิตน้ําประปา และสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพน้ําประปาด้วยโครงการส่งเสริมความเชื่อม่ัน
คุณภาพน้ําประปาของ กปภ. (Water is Life) รวมท้ังมีการดําเนินงานภายใต้กรอบการดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนักถึง
ความสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่ม ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีจะเสริมสร้างรากฐานใน
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป 
 

การประเมินผลกระทบการดําเนินงานปี 2564 
เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว

ส่งผลให้การให้บริการน้ําประปาซ่ึงเป็นสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีพของประชาชนและเป็น
ปัจจัยสําคัญในกระบวนการผลิตของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มชะลอตัวตามความต้องการใช้น้ําของแต่ละภาค
ส่วน โดย ในปี 2564  กปภ.ได้มีการประเมินผลกระทบจากการดําเนินงาน โดยสรุปผลกระทบจากการดําเนินงาน 
สามารถแยกประเด็นได้ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายนอก กปภ.ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการล่าช้าในหลายประเด็นเนื่องจากความ
พร้อมของโครงการ เช่น การหยุดชะงักหรือล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา การอนุญาต
วางท่อก่อสร้างระบบประปา การอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและแหล่งน้ํา ลูกค้าไปใช้น้ําจากระบบบาดาลเพ่ิมข้ึน การมีทางเลือก
ในการใช้น้ําจากหน่วยงานอ่ืน ปัญหาภัยแล้งท่ีกระทบต่อระบบผลิตและจ่ายน้ําประปา ปัญหาคุณภาพน้ําดิบ หรือปัญหา
ด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อปริมาณน้ําจําหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรวมท้ัง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 
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แนวทางการดําเนินงาน การมุ่งขยายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน

ให้มีการบูรณาการการทํางานและความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือ เพ่ือความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การร่วมมือกันในการเฝ้าระดับแหล่งน้ําดิบและการเก็บตัวอย่างน้ําวิเคราะห์คุณภาพน้ําอย่าง
สมํ่าเสมอตลอดปี การมีมาตรการป้องกันปัญหาและลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ําดิบในช่วงฤดูแล้ง การเร่งเจรจา
และทําความเข้าใจในการอนุญาตใช้ท่ีดินและแหล่งน้ําจากชุมชนและหน่วยราชการ การเตรียมพร้อมของโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานตามโครงการต่างๆ สามารถดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนท่ีวางไว้  

สภาพแวดล้อมภายใน กปภ.ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน กปภ. ในปี 2564 ท่ีผ่านมา พบว่าปัญหา
การไม่มีแหล่งน้ําดิบเป็นของตัวเองท่ีเพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปาในบางพ้ืนท่ี ปัญหาการขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน ปริมาณน้ําสูญเสียเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องในบางพ้ืนท่ี โครงการลงทุนล่าช้าไม่แล้วเสร็จทันเวลา ซ่ึงส่งผลกระทบให้
เป้าหมายการดําเนินงานหลักของ กปภ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้าและขาดข้อมูลสารสนเทศท่ี
เพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ทางการตลาด ซ่ึงส่งผลให้ลูกค้าหันไปใช้น้ําจากหน่วยงานอ่ืน เช่น อปท. ซ่ึงขายน้ําในราคา
ท่ีต่ํากว่า กปภ. 

แนวทางการดําเนินงาน 

กปภ. ได้ให้ความสําคัญและมีการทบทวนกระบวนการพิจารณาความพร้อมของโครงการเพ่ือขอรับจัดสรร
งบประมาณ โดยกําหนดหลักเกณฑ์พิจารณาความพร้อมของโครงการลงทุนก่อสร้างระบบประปา ได้แก่ ความพร้อมด้าน
ท่ีดิน แหล่งน้ํา สิ่งแวดล้อมต้องได้รับอนุญาตในการเข้าใช้พ้ืนท่ี และเร่งรัดการจัดสรรการเบิกจ่ายงบประมาณในการ
ประชุม ครส.ทุกเดือน สําหรับปัญหาปริมาณน้ําสูญเสียท่ีส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ําประปาต่อประชาชนและ    
ผลการดําเนินงานของ กปภ.นั้น กปภ. ให้ความสําคัญกับการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําสูญเสียด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานท้ังในการตรวจหาจุดรั่วไหล การส่ง
สัญญาณเตือนล่วงหน้าในกรณีท่ีระบบจําหน่ายมีปัญหา เพ่ือนําข้อมูลมาจัดทําแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที รวมท้ังการนํานวัตกรรมในการยกระดับการบริหารจัดการน้ําสูญเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และมีการ
ควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพน้ําให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สําหรับในการยกระดับผลประกอบการขององค์กร
ให้มีความยั่งยืนนั้น กปภ. มีการบริหารจัดการควบคุมให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และบริหารการดําเนินการในโครงการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยการนําเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ามากข้ึนนํามาวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรต่อไป 

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจํานวนลูกค้าปลายงวดในอดีตประจําปีงบประมาณ 2554 –2564  
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จํานวนผู้ใช้น้ําปลายงวด (ราย) อัตราการเพ่ิม (ร้อยละ)
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 จากตารางท่ี 1.1 กปภ.มีอัตราการขยายตัวลูกค้าของ กปภ
ซ่ึงน้อยกว่าช่วงปี 2554-2564 ซ่ึงกปภ
ทางเลือกในการใช้น้ําประปามากข้ึนจากหน่วยงานอ่ืนสืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล

ตารางท่ี 1.2 แสดงปริมาณน้ําจําหน่ายในอดีต

 จากตารางท่ี 1.2 กปภ.มีอัตราการขยายตัวของปริมาณน้ําจําหน่ายเพ่ิมในช่วง 
ในอัตรา 1.83% ซ่ึงน้อยกว่าช่วงปี 255
ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนของ กปภ
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 
เฉลี่ย -0.69% ซ่ึงผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 
ถึงปัจจุบัน 

ตารางท่ี 1.3 จํานวนลูกค้า ปริมาณน้ําจําหน่าย อัตราการใช้น้ํา 

จํานวนลูกค้าประเภทท่ีอยู่อาศัย 

 จํานวนลกูค้า % เพ่ิม 
2558 3,097,648 5.43 
2559 3,246,659 4.81 
2560 3,385,977 4.29 
2561 3,541,681 4.60 
2562 3,708,751 4.72 
2563 3,901,341 5.19 
2564 4,107,138 4.05 

 จํานวนลูกค้าประเภทท่ีอยู่อาศัย ในช่วง 
4.05% ตามลําดับ) ในปีงบประมาณ 256
ราย/ปี) และในปีงบประมาณ 2564 ปริมาณน้ําจําหน่าย

23 70 39 27
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ

 

มีอัตราการขยายตัวลูกค้าของ กปภ.ในช่วง 5 ปี หลัง (25
ซ่ึงกปภ. มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมของลูกค้าเฉลี่ย 4.34% 

ทางเลือกในการใช้น้ําประปามากข้ึนจากหน่วยงานอ่ืนสืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล 

แสดงปริมาณน้ําจําหน่ายในอดีตประจําปีงบประมาณ 2554 –2564 

มีอัตราการขยายตัวของปริมาณน้ําจําหน่ายเพ่ิมในช่วง 
2553-2564 ซ่ึงกปภ. มีอัตราการจําหน่ายน้ําเพ่ิมเฉลี่ย 
กปภ. ซ่ึงโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดจากผลกระทบจาก

2563-2564 ท้ังนี้ ในปี 2564 ณ เดือนกันยายน มีอัต
ซ่ึงผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 คงมีผลกระทบต่อการขยายตัวของปริมาณน้ําจําหน่าย

ปริมาณน้ําจําหน่าย อัตราการใช้น้ํา ประจําปีงบประมาณ 2558

ปริมาณน้ําจําหน่าย % เพ่ิม อัตราการใช้น้ํา
602,422,754 6.86 194.48
636,486,525 5.65 196.04
645,629,967 1.44 190.68
667,110,339 3.33 188.36
750,994,569 12.57 202.49
801,383,085 6.71 205.41
823,597,826 2.61 200.53

ประเภทท่ีอยู่อาศัย ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามีการเพ่ิม (4.29%, 4.60%
2563 ปริมาณน้ําจําหน่ายเพ่ิมข้ึน 6.87% และมีอัตราการใช้น้ํา
ปริมาณน้ําจําหน่ายเพ่ิมข้ึน 2.61% และมีอัตราการใช้น้ํา

 

27 56 46 11 28 62 22

1,119 1,174 1,221 1,232 1,261 1323 1,345

2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

สว่นเพิ�ม นํ /าจําหน่าย (ล้านลบ.ม.) สัดส่วนเพ่ิม (ร้อยละ)
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4.92 4.92 

1.67 

ผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
รับจัดสรรงบประมาณ)  

2560-2564) ในอัตรา 3.72%                
34% ซ่ึงมีปัจจัยเก่ียวกับการมี

 

มีอัตราการขยายตัวของปริมาณน้ําจําหน่ายเพ่ิมในช่วง 5 ปี หลัง (2560-2564)                      
อัตราการจําหน่ายน้ําเพ่ิมเฉลี่ย 3.07% ซ่ึงมีปัจจัยเก่ียวกับ

และเกิดจากผลกระทบจาก
ณ เดือนกันยายน มีอัตราการจําหน่ายเพ่ิมลดลง

อการขยายตัวของปริมาณน้ําจําหน่าย

2558 – 2564  

อัตราการใช้น้ํา(ลบ.ม./ราย/ปี) 
194.48 
196.04 
190.68 
188.36 
202.49 
205.41 
200.53 

% 4.72% 6.43% และ                   
อัตราการใช้น้ํา 203.33 (ลบ.ม./

การใช้น้ํา 200.53 (ลบ.ม./ราย/ปี) 
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 

(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  
 

 

 
จํานวนลูกค้าประเภทราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก   

 จํานวนลกูค้า % เพ่ิม ปริมาณน้ําจําหน่าย % เพ่ิม อัตราการใช้น้ํา(ลบ.ม./ราย/ปี) 

2558* 625,592 18.85 327,554,504 17.76 523.59 
2559 643,834 2.92 332,785,309 1.60 516.88 
2560 659,207 2.39 329,784,223 -0.90 500.27 
2561 667,245 1.22 332,586,333 0.85 498.45 
2562 669,153 0.29 340,522,784 2.39 508.89 
2563 679,690 0.68 333,140,568 -2.17 494.50 
2564 685,351 1.73 322,472,697 -3.20 470.52 

*ปี 2558 มีการจัดประเภทลูกค้าใหม่  

จํานวนลูกค้าประเภทราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามีการเพ่ิมในอัตรา (2.39% 1.22%  0.29% 
0.68% และ 1.73% ตามลําดับ) และปี 2563 กปภ.มีลูกค้าประเภทท่ี 2 เพ่ิมข้ึน 0.68% จากปี 2562 และปี 2564 
เพ่ิมข้ึน 1.73% จากปี 2563 ส่วนเปอร์เซนต์เพ่ิมของปริมาณน้ําจําหน่ายลดลงจากปี  2563 เท่ากับ 3.20% เนื่องจาก
สถานการณ์การติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวท่ียังคงมีผลกระทบ
ต่อปริมาณการใช้น้ํา 
 
 
 
จํานวนลูกค้าประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม  

 จํานวนลกูค้า % เพ่ิม ปริมาณน้ําจําหน่าย % เพ่ิม อัตราการใช้น้ํา(ลบ.ม./ราย/ปี) 
2558 146,476 -32.83 220,142,514 -17.24 1,502.93 
2559 156,161 6.61 225,279,923 2.33 1,442.61 
2560 164,799 5.53 225,906,416 0.28 1,370.80 
2561 164,508 -0.18 232,138,528 2.76 1,411.11 
2562 165,130 0.38 230,223,524 -0.82 1,394.20 
2563 164,383 -0.45 209,309,411 -9.08 1,273.30 
2564 164,690 0.19 189,657,547 -9.39 1,151.61 

*ปี 2558 มีการจัดประเภทลูกค้าใหม่  

ในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้จํานวนลูกค้าประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ 
อุตสาหกรรมมีการเพ่ิมในอัตราเพียง 0.19% และปริมาณน้ําจําหน่ายลดลงจากปี 2563 คิดเป็น%ท่ีลดลง 9.39 โดยท่ีมี
ปริมาณน้ําจําหน่าย เท่ากับ 189,657,547 ลบ.ม. และมีอัตราการใช้น้ํา 1,151.61 ลบ.ม./ราย/ปี จากสภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตัวทําให้ภาคส่วนมีการบริโภคลดลงดังกล่าว 
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 

(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  
 

 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก  (KeyPerformance Indicator : KPI) 
SO TACTICS ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย 65 

SO1 การพัฒนา
ระบบประปา 

1.1 การลงทุนในพ้ืนที่ศักยภาพ KPI จํานวนลูกค้าเพ่ิม ราย 220,000 
KRI ร้อยละความสําเร็จตามแผนขยายเขตจําหน่ายน้ํา ร้อยละ 100 
KPI จํานวน กปภ.สาขาที่หยุดผลิต/จ่ายน้ําเป็นเวลา จํานวนสาขา 0 / 10 
KRI จํานวนสาขาที่มีการรายงานระดับน้ํา สาขา 234 

2.1 น้ําสูญเสียที่กู้กลับมาได้ KPI ปริมาณน้ําสูญเสียลดลง (234 สาขา) ล้าน ลบ.ม. 36 
KRI ร้อยละความสําเร็จตามแผนการปรับปรุงเส้นท่อ ร้อยละ 100 
KPI ปริมาณน้ําสูญเสียในพ้ืนที่วิกฤตที่ลดได้ (22 สาขา) ล้าน ลบ.ม. 24 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จตามแผนบริหารจัดการสัญญาลดน้ํา
สูญเสีย 

ร้อยละ 100 

KPI จํานวนนวัตกรรมลดน้ําสูญเสีย 
จํานวน

นวัตกรรม  

KRI 
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงานยกระดับการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียด้วยนวัตกรรม 

ร้อยละ 
 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ํา 

KPI ร้อยละความสําเร็จของการควบคุมคุณภาพน้ํา ร้อยละ 100 

KRI อัตราข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ํา 
ครั้ง/ 1,000 

ราย 
2 

SO2 องค์กรที่
ม่ันคงและย่ังยืน 

4.1 การเพ่ิมรายได้การดําเนินงาน
จากธุรกิจหลัก 

KPI ปริมาณน้ําจําหน่ายเพ่ิม ล้าน ลบ.ม.  
KRI ร้อยละความสําเร็จของแผนการตลาด ร้อยละ  

5.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ํา 
KPI จํานวนผลการทบทวนสัญญาภาคเอกชน 

จํานวนผลการ
ทบทวน 

อย่างน้อย 3 
สัญญา 

KRI ร้อยละความสําเร็จของแผนบริหารสัญญาภาคเอกชน ร้อยละ 100 
5.2 ควบคุมค่าไฟฟ้า 

KPI 
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่า
เซลล ์

ล้านบาท  
(ค่าไฟลด)  

KRI 
ร้อยละความสําเร็จของโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากโซ
ล่าเซลล์ 

ร้อยละ 
 

SO3 การพัฒนา
บุคคลากรให้มี
ความรู้ และ
ความสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กร 

6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการทํางาน (แผนพัฒนา
บุคคลากร) 

KPI 
ร้อยละความสําเร็จของจํานวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินผล 

ร้อยละ 100 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับกระบวนการทํางาน
ตามการฝึกอบรม  

ร้อยละ 100 

6.2 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะ
บุคลากร 

KPI 

ร้อยละของจํานวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน เกณฑ์ประเมิน 
Competency และความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ตําแหน่งเป้าหมาย (Key Strategic Position) ของผู้
สืบทอดตําแหน่ง (Successor) 

ร้อยละ 80 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จของแผนงานพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของผู้สืบทอด
ตําแหน่ง 

ร้อยละ 100 

KPI ระดับคะแนนความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
คะแนน  
(เต็ม 5) 

4.2 

KRI ร้อยละของพนักงานที่ลาออก ร้อยละ 0.70 
KPI ร้อยละความสําเร็จผลการรับรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ ร้อยละ 75 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จของแผนงานพัฒนาการจัดการ
ความรู้ (KM)  

ร้อยละ 100 

KPI อัตราส่วนลูกค้าต่อพนักงาน ราย/คน 
 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จของแผนงานเพ่ิมรายได้จากการ
ขยายพ้ืนที่บริการ โดยพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
 

6.3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
KPI ระดับคะแนนความตระหนักตามค่านิยมองค์กร 

คะแนน  
(เต็ม 5) 

4.2 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จของแผนงานพัฒนาบุคลากรให้
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและนําไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 100 

KPI ระดับคะแนนประเมิน ITA คะแนน 92 
KRI ร้อยละความสําเร็จของแผนงาน ITA ร้อยละ 100 

6.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) 

KPI 
ร้อยละความสําเร็จ ของการดําเนินงานตามแผน 
Change Management 

ร้อยละ 100 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
Change Management 

ร้อยละ 100 

SO4 การพัฒนา
องค์กรด้วย
เทคโนโลยี 

7.1 ยกระดับการบริหารจัดการน้ํา
สูญเสียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

KPI 
จํานวนสาขาในการนําเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการลดน้ํา
สูญเสีย 

จํานวนสาขา 234 

KRI ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 

หน้า 14 



 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 

(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  
 

 

SO TACTICS ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย 65 
พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําสูญเสียด้วยเทคโนโลยี 

7.2 บริหารจัดการบุคลากรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

KPI 
ร้อยละความสําเร็จของแผนงานพัฒนากลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS) 

ร้อยละ 100 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จของแผนงานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 100 

7.3 พัฒนาและทบทวนการจัดทํา 
EA ขององค์กร  

KPI จํานวนแนวทางการจัดทําแผน EA 
จํานวน
แนวทาง 

1 

KRI ร้อยละความสําเร็จของแผนงานจัดทํา EA ร้อยละ 100 

KPI 
จํานวนกระบวนการที่ได้รับการทบทวนเป็น Digital 
Process 

จํานวน
กระบวนการที่

ทบทวน 

จํานวน Digital 
Process ตาม

เป้าหมาย 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จชองแผนงานทบทวนปรับปรงุ
กระบวนการทํางานสู่ Digital Process 

ร้อยละ 100 

KPI 
จํานวนแนวทางของแผนงานติดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐาน
และความปลอดภัยด้านดิจิทัล  

จํานวน
แนวทาง 

1 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ความปลอดภัยด้านดิจิทัล  

ร้อยละ 100 

KPI 
จํานวนกระบวนการทํางานที่ทําได้ตามระยะเวลาที่
กําหนด (SLA) ไว้ 

จํานวน
กระบวนการที่

ทบทวน 

อย่างน้อย 1 
กระบวนการ 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จชองกระบวนการทํางานที่ทําได้ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (SLA) 

ร้อยละ 100 

7.4 ยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ
ลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Customer Service) 

KPI ระดับความเชื่อม่ันต่อการบริการลูกค้าผ่านระบบ IT 
คะแนน  
(เต็ม 5)  

KRI อัตราข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ 
ครั้ง/ 1,000 

ราย  
SO5 การบูรณา
การและการสร้าง
นวัตกรรม 

8.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้า 

KPI 
จํานวนผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า 

จํานวน
ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
อย่างน้อย 1 

KRI ระดับความสําเร็จชองแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ คะแนน 100 
8.2 สร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า KPI 

ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ 
ของ กปภ. 

คะแนน  
(เต็ม 5) 

4.25 

KRI อัตราข้อร้องเรียน (รวม) 
ครั้ง/ 1,000 

ราย 
63 

8.3 ส่งเสริมความตระหนักเรื่อง
คุณภาพน้ํา 

KPI 
ระดับคะแนนความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ประเภทต่อคุณภาพน้ํา กปภ. 

คะแนน  
(เต็ม 5) 

3.50 

KRI 

ร้อยละความสําเร็จของแผนสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กปภ. 
 
 

ร้อยละ 100 

8.4 การสร้างแนวทางการ
ตอบสนองต่อความต้องการความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

KPI 
ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ยกเว้น พนักงาน และลูกค้า) 

คะแนน  
(เต็ม 5) 

 

KRI ร้อยละความสําเร็จของแผนงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 
 

9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

KPI จํานวน กปภ.สาขาที่ได้รับอนุญาติใข้น้ํา (แหล่งน้ําเดิม) จํานวนสาขา 234 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จในการขออนุญาตใช้น้ํา (แหล่งน้ํา
เดิม) 

ร้อยละ 100 

KPI 
ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างรู้
คุณค่า (Demand Side Management : DSM) 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

5 

KRI 
ร้อยละความสําเร็จของการบริหารจัดการการใช้น้ํา
อย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) 

ร้อยละ 100 

9.2 พัฒนานวัตกรรมจนสามารถ
นําผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนไปเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขององค์กร 

KPI 
จํานวนนวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 

จํานวน
นวัตกรรม  

KRI 
ร้อยละความสําเร็จของแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม 

ร้อยละ 
 

KPI 
จํานวนนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ  

จํานวน
นวัตกรรม  

KRI 
ร้อยละความสําเร็จของแผนงานการส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมขององค์กร 

ร้อยละ 
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การแปลงยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่การปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 (SO1) : การพัฒนาระบบประปา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความคุ้มค่าในการลงทุน 

กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพ้ืนท่ีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริหารจัดการน้ําสูญเสีย 

กลยุทธ์ 2.1 : น้ําสูญเสียท่ีกู้กลับมาได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาน้ําประปาให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ 3.1 : เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 (SO2) : องค์กรท่ีม่ันคงและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพ่ิมรายได้ 

กลยุทธ์ 4.1 : การเพ่ิมรายได้การดําเนินงานจากธุรกิจหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ควบคุมค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ 5.1 : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ํา 
กลยุทธ์ 5.2 : ควบคุมค่าไฟฟ้า 

วัตตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 (SO3) : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถขับเคล่ือนองค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ 6.1 : เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน (แผนพัฒนาบุคลากร) 
กลยุทธ์ 6.2 : พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากร 
กลยุทธ์ 6.3 : สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 6.4 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 4 (SO4) : การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 DIGITAL TRANSFORMATION 

กลยุทธ์ 7.1 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ําสูญเสียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ 7.2 : บริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ 7.3 : พัฒนาและทบทวนการจัดทํา EA ขององค์กร 
กลยุทธ์ 7.4 : ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Customer Service) 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 5 (SO5) : การบูรณาการ และการสร้างนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ 8.1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
กลยุทธ์ 8.2 : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
กลยุทธ์ 8.3 : ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพน้ํา 
กลยุทธ์ 8.4 : การสร้างแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ํา 

กลยุทธ์ 9.1 : ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กลยุทธ์ 9.2 : พัฒนานวัตกรรมจนสามารถนําผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขององค์กร 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และแผนยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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สรุปงบประมาณและตัวชี้วัดแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดแผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

แหล่งเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 
ลงทุน ทําการ รวม 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 : การพัฒนาระบบประปา 1,678 4,775.3127 607.1899 5,382.5026 
ยุทธศาสตร์ S1: ความคุ้มค่าในการลงทุน 260 1,641.4850        1.8690  1,643.3540 
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ  260 1,641.4850        1.8690  1,643.3540 

 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ 253 1,641.4850 0.0000 1,641.4850 
  - แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - - - - 
  - แผนงานวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ํา จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ 194    870.2330 0.0000 870.2330 
  - แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ 59 771.2520 0.0000 394.2520 
  - แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (รับโอน) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - - - - 
 1.1.2 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/จัดหาแหล่งน้ําดิบ - - - - 
  - แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ํา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - - - - 
 1.1.3 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้ําดิบ 7 0.0000       1.8690        1.8690 
  - โครงการสถานีตรวจวัดน้ําดิบ (Telemetering) จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ 7 0.0000         1.8690         1.8690 

ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ําสูญเสีย 675   3,133.8277    176.4636    3,310.2913 
กลยุทธ์ 2.1 : น้ําสูญเสียที่กู้กลับมาได้   675   3,133.8277    176.4636    3,310.2913 

 2.1.1 การลดน้ําสูญเสีย 675   3,133.8277    176.4636    3,310.2913 
  - โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ 3     32.9030 0.0000     32.9030 
  - โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ํา ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ  391   2,866.2457 0.0000   2,866.2457 
  - งานจ้างสํารวจน้ําสญูเสียเชิงรุก ALC ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 19 0.0000        90.0000        90.0000 
  - งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ําสูญเสียเชิงรุก ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ  10 0.0000        80.0636        80.0636 
  - ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 28       56.4220 0.0000        56.4220 
  - งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําลูกค้าที่มอีายุเกิน 10 ปี ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ  87       94.7150 0.000        94.7150 
  - ปรับปรุงอุปกรณต์ิดตั้งและมาตรวัดน้ําขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 2 0.0000         4.4000         4.4000 
  - ล้างมาตรวัดน้ําตามวาระ ขนาด 1/2”-1” ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ  1 0.0000 2.0000 2.0000 
  - งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ําดิบ ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ  63       26.4110 0.0000        26.4110 
  - งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 70       40.6310 0.0000        40.6310 
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แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดแผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

แหล่งเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 
ลงทุน ทําการ รวม 

  - โครงการพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บและสื่อสารข้อมลูระบบ DMA 
(Smart Logger) 

ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 16.5000 0.0000 16.5000 

ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ําประปาให้ได้มาตรฐาน 743 0.0000 428.8573 428.8573 
กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้าํประปา 743 0.0000 428.8573 428.8573 

 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ําตามมาตรฐาน 743 0.0000 428.8573 428.8573 
  - โครงการจัดการน้ําสะอาด (WSP) จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ 193 0.0000         206.1692      206.1692 
  - โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ 21 0.0000           19.7087        19.7087 
  - โครงการระบบควบคุมอัตโนมตัขินาดเล็ก (PLC) จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ 69 0.0000           27.7245        27.7245 
  - โครงการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ  457 0.0000        173.6249      173.6249 
  - โครงการตรวจประเมินของกปภ.สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้รับการ

รับรองอย่างต่อเนื่อง 
จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ  

1 0.0000           0.8800       0.8800 

  - โครงการตรวจติดตามรอบที่ 2 เพื่อรักษาสภาพการรับรอง จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ  1 0.0000            0.5000         0.5000 
  - โครงการตรวจประเมินของ กปภ.สาขา 3 แห่ง เพื่อให้การรับรอง

อย่างต่อเนื่อง 
จํานวนแห่งที่ดําเนินการเสร็จ 

1 0.0000            0.2500         0.2500 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 : องค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน 1 0.0000 0.0000 0.0000 
ยุทธศาสตร์ S4 : เพิ่มรายได้   - - - - 
ยุทธศาสตร์ S5 : ควบคุมค่าใช้จ่าย 1 0.0000 0.0000 0.0000 
กลยุทธ์ 5.1 : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ํา 1 0.0000 0.0000 0.0000 

 5.1.1 แผนบริหารสัญญาภาคเอกชน  1 0.0000 0.0000 0.0000 
  - แผนบรหิารสัญญาภาคเอกชน ความสําเร็จของแผนบริหารสัญญาภาคเอกชน 1 0.0000 0.0000 0.0000 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถขับเคลื่อนองค์กร 35 0.0000 124.2610 124.2610 
ยุทธศาสตร์ S6 : พัฒนาบุคลากร 35 0.0000 124.2610 124.2610 
กลยุทธ์ 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน (แผนพัฒนาบุคลากร) 3 0.0000 25.7110 25.7110 

 6.1.1 การทบทวนและการให้ความสําคัญในการดําเนินงานตามแผนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 0.0000 25.7110 25.7110 
  - โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิ

สารสนเทศ 
ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.0000  5.0000  5.0000 

  - โครงการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กปภ. 

ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.0000  0.7110  0.7110 
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แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดแผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

แหล่งเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 
ลงทุน ทําการ รวม 

  - แผนงานวางแผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.0000  20.0000  20.0000 

กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากร 28 0.0000 88.8500 88.8500 
 6.2.1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของผู้สืบทอดตําแหน่ง 24 0.0000  74.2500  74.2500 
  - โครงการพัฒนาบุคลากร  ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 24 0.0000  74.2500  74.2500 
 6.2.2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 2 0.0000 9.0000 9.0000 
  - โครงการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ 

กปภ. ปี 2565 
- ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน 
- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน 

1 0.0000  2.0000  2.0000 

  - โครงการจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ปี 2565 

- ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน 
- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน 

1 0.0000  7.0000  7.0000 

 6.2.3 การทบทวนแรงจูงใจ และการประเมินผลการดําเนินงาน 1 0.0000  5.0000  5.0000 
  - โครงการปรับปรุงระบบการบรหิารสมรรถนะให้สอดคล้องกับ

บริบทใหม่ขององค์กร 
- ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน 
- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน 

1 0.0000  5.0000  5.0000 

 6.2.4 พัฒนาการจัดการความรู้ (KM) 1 0.0000  0.6000  0.6000 
  - โครงการส่งเสรมิการนํากระบวนการจัดการความรู ้ - จํานวนองค์ความรู้ที่สามารถนําไปปรับปรุงการให้บริการ

ลูกค้าหรือคุณภาพงาน 2 องค์ความรู ้
- ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 

1 0.0000  0.6000  0.6000 

กลยุทธ์ 6.3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 2 0.0000  2.7000  2.7000 
 6.3.1 พัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและนําไปใช้ประโยชน์ 2 0.0000  2.7000  2.7000 
  - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรูมุ้่งสู่นวัตกรรม - จํานวนองค์ความรู้ที่สามารถนําไปปรับปรุงการให้บริการ

ลูกค้าหรือคุณภาพงาน 2 องค์ความรู ้
- ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 

2 0.0000  2.7000  2.7000 

กลยุทธ์ 6.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 2 0.0000 7.0000 7.0000 
 6.4.1 Change Management 2 0.0000 7.0000 7.0000 
  - แผนงานทบทวนโครงสร้างสายอาชีพ (Career Model Design)  ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.0000  4.0000  4.0000 
  - การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงโครงสร้าง

องค์กร 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงในการปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร 

1 0.0000  3.0000  3.0000 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4 : การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี  8 188.0000 6.0000 194.0000 
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ยุทธศาสตร์ S7 : DIGITAL TRANSFORMATION 8 188.0000 6.0000 194.0000 
กลยุทธ์ 7.2 บริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 1 0.0000  3.0000  3.0000 

 7.2.1 พัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS) โดยนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนนุ 1 0.0000  3.0000  3.0000 
  - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Web-based online paperless performance 
management system) 

ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.0000  3.0000  3.0000 

กลยุทธ์ 7.3 พัฒนาและทบทวนการจัดทํา EA ขององค์กร 7 188.0000 3.0000 191.0000 
 7.3.2 การทบทวนปรับปรุงกระบวนการทํางานสู่ Digital Process 1 10.0000 0.0000 10.0000 
  - โครงการพัฒนาระบบนําเข้าข้อมลู GIS ออนไลน์ ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 10.0000 0.0000 10.0000 
 7.3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้านดิจิทัล 6 178.0000 3.0000 181.0000 
  - โครงการจัดซื้อซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ์ ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 15.0000 0.0000 15.0000 
  - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การจ่ายน้ําและแรงดัน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 5.0000 0.0000 5.0000 
  - โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade) ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 70.0000 3.0000 73.0000 
  - โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเข้า -

ออก (CCTV & Access Control) อาคาร 4 
ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 5.0000 0.0000 5.0000 

  - โครงการทดแทนเครื่องแม่ข่าย กปภ.สาขา 234 แห่ง ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 33.0000 0.0000 33.0000 
  - โครงการระบบงานติดตั้งมาตรวัดนําและบันทึกบัญชีต้นทุน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 50.0000 0.0000 50.0000 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5 : การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม 31 20.0000 79.6500 99.6500 
ยุทธศาสตร์ S8 : ลูกค้าและผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย  14 20.0000 65.4000 85.4000 
กลยุทธ์ 8.1  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 1 0.0000 0.0000 0.0000 

 8.1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 1 0.0000 0.0000 0.0000 
  - แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่/เกี่ยวเนื่อง โดย

ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
จํานวนผลติภณัฑ์/บริการใหม่ที่ไดร้ับการพัฒนา 1 0.0000 0.0000 0.0000 

กลยุทธ์ 8.2  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 5 20.0000 30.4000 50.4000 
 8.2.1 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 1        0.0000          20.0000 20.0000 
  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662  จํานวนข้อร้องเรียนที่ปิดไดต้าม SLA ร้อยละ 88 1         0.0000           20.0000 20.0000 
 8.2.3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience) 4 20.0000 10.4000 30.4000 
  - โครงการประปาสะดวก ปี 2565 จํานวน กปภ.สาขาสะสมที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง GECC 1        20.0000         5.0000 25.0000 
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 

(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)  
 

 

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดแผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

แหล่งเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 
ลงทุน ทําการ รวม 

229 สาขา 
  - โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จํานวนชิ้นงานที่สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 12 ตอน 1         0.0000         0.1000 0.1000 
  - โครงการประปาทันใจ  จํานวนข้อร้องเรียนที่ปิดไดต้าม SLA ร้อยละ 88 1 0.0000  0.3000  0.3000 
  - โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน - จํานวนสาขาที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 234 สาขา 

- ร้อยละของลูกค้าประเภท 2 และ 3 ที่ กปภ.สาขาลง
พื้นที่สร้างความสัมพันธ์ร้อยละ 1 (ไม่ต่ํากว่า 10 ราย) 

- จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

1 0.0000  5.0000  5.0000 

กลยุทธ์ 8.3 ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพน้ํา 2 0.0000 8.0000 8.0000 
 8.3.1 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กปภ. 2 0.0000 8.0000 8.0000 
  - โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ําประปา ของ กปภ. 

(Water is life) 
จํานวน กปภ.สาขาสะสมที่ผ่านมาตรฐาน Water is Life 
234 สาขา 

1         0.0000           4.0000 4.0000 

  - โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ร้อยละความสาํเรจ็ของแผนงาน รอ้ยละ 100 1 0.0000  4.0000  4.0000 
กลยุทธ์ 8.4 การสร้างแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  6 0.0000 27.0000 27.0000 

 8.4.2 บูรณาการดําเนินงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 0.0000 0.0000    0.0000    
  - โครงการน้ําประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน จํานวนครั้งที่ กปภ.สาขาจัดกิจกรรมกับ อปท. 234 ครั้ง 1 0.0000 0.0000    0.0000    
 8.4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5 0.0000 27.0000 27.0000 
  - โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน ร้อยละความสาํเรจ็ของแผนงาน รอ้ยละ 100 1 0.0000  15.0000  15.0000 
  -  โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ําเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

จํานวนพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ํา 200 ไรต่่อปี 1 0.0000  2.0000  2.0000 

  - โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ําดื่ม (PWA Care) ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการ 4.00 คะแนน 1 0.0000  7.0000  7.0000 
  - โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย  จ.สรุาษฎร์ธานี จํานวนกิ่งปะการังที่ปลูกตามแผนระยะยาวโครงการ  6,000 กิ่ง 1 0.0000  2.0000  2.0000 
  - โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ร้อยละความสาํเรจ็ของแผนงาน รอ้ยละ 100 1 0.0000  1.0000  1.0000 

ยุทธศาสตร์ S9 : บูรณาการการบริหารจัดการน้ํา 17 0.0000 14.2500 14.2500 
 กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 0.0000 5.2500 5.2500 

 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ําและการดําเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 11 0.0000  0.2500  0.2500 
  - แผนงานพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวนแห่งที่แล้วเสร็จ 11 0.0000  0.2500  0.2500 
 9.1.2 โครงการจัดการการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) 3 0.0000  5.0000 5.0000 
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 

(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)  
 

 

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดแผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

แหล่งเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 
ลงทุน ทําการ รวม 

  - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างรู้คุณค่า - ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 3 0.0000  5.0000 5.0000 
กลยุทธ์ 9.2 พัฒนานวัตกรรมจนสามารถนําผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร 3 0.0000  9.0000  9.0000 

 9.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม 3 0.0000  9.0000  9.0000 
  - โครงการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมของ กปภ. - ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 

- จํานวนผลงานนวัตกรรมที่นํามาใช้ในองค์กร 2 ผลงาน 
3 0.0000  9.0000  9.0000 

รวม 1,753 4,983.3127 817.1009 5,800.4136 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565  

ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1: การพัฒนาระบบประปา 
 

� ยุทธศาสตร์ S1: ความคุ้มค่าในการลงทุน 
� กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพ้ืนท่ีศักยภาพ 
• แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ ประกอบด้วย 4 

แผนงานย่อย ดังนี้ 
แผนงาน แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ กปภ. สาขา มีกําลังการผลิต หรือประสิทธิภาพในการผลิตจ่ายนํ้าท่ี

สอดคล้องกับความต้องการใช้นํ้าในพ้ืนท่ี 
ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําแผนงานและออกแบบรายละเอียด                
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
3. ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด                
4. ประกวดราคา                
5. ดําเนินงานก่อสร้าง                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ (ภายใต้ Gantt chart) 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
- กําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนและมีปริมาณนํ้าจําหน่ายเพ่ิมข้ึน 
- ปัจจัยในการผลิตและระบบประปาเกิดประสิทธิภาพ และมีประสทิธิผลเพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
- สามารถเพ่ิมปริมาณนํ้าจําหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการและรองรับการเพ่ิม
จํานวนของลูกค้าในอนาคต 
- รายไดจ้ากการจําหน่ายนํ้าเพ่ิมข้ึน และต้นทุน การผลติต่อหน่วยลดลง 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผู้รับจ้างดําเนินการล่าช้า  3*2=6 
(ปานกลาง) 

- ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดตาม
และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน แผนงานวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ํา 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการนํ้าประปาท่ีได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการ

อุปโภคบริโภคได้อย่างท่ัวถึง 
ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําแผนงานและออกแบบรายละเอียด                
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
3. ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด                
4. ประกวดราคา                
5. ดําเนินงานก่อสร้าง                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ เพ่ิมจํานวนลูกค้า 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ประชาชนไดร้ับบริการเพ่ิมข้ึนและท่ัวถึง 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
870.2330 - 870.2330 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผู้รับจ้างดําเนินการล่าช้า 3*2=6 
(ปานกลาง) 

- ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดตาม
และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

2. การได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนิน
โครงการจากเจ้าของพ้ืนท่ีมีความล่าช้า 

3*2=6 
(ปานกลาง) 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีใน
เบ้ืองต้นก่อนทําการออกแบบโครงการ 
- ทําหนังสือเร่งรัดติดตามผลการขออนุญาต พร้อมท้ัง
ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการดําเนินโครงการ 
ประกอบการพิจารณาอนุญาต 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน อีกท้ังทําให้มีสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานท่ีดี และ
สามารถเพ่ิมปริมาณนํ้าจําหน่าย ให้เพียงพอกับความต้องการและรองรับการเพ่ิม
จํานวน ของลูกค้าในอนาคตตลอดจนควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้าง                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินงานแล้วเสรจ็ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ แก้ปัญหา เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิต 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
สามารถควบคุมระบบการผลิตและจ่ายนํ้าได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการนําข้อมูล
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนระบบผลิตจ่าย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
771.2520 - 771.2520 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง  

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผู้รับจ้างดําเนินการล่าช้า 3*2=6 
(ปานกลาง) 

- ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดตาม
และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (รับโอน) 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ กปภ. สาขา มีกําลังการผลิต หรือประสิทธิภาพในการผลิตจ่ายนํ้าท่ี

สอดคล้องกับความต้องการใช้นํ้าในพ้ืนท่ี 
ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําแผนงานและออกแบบรายละเอียด                
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
3. ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด                
4. ประกวดราคา                
5. ดําเนินงานก่อสร้าง                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ (ภายใต้ Gantt chart) 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
- กําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนและมีปริมาณนํ้าจําหน่ายเพ่ิมข้ึน 
- ปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสทิธิผลเพ่ิมข้ึน 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
- สามารถเพ่ิมปริมาณนํ้าจําหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการและรองรับการเพ่ิม
จํานวนของลูกค้าในอนาคต 

- รายไดจ้ากการจําหน่ายนํ้าเพ่ิมข้ึน และต้นทุน การผลติต่อหน่วยลดลง 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผู้รับจ้างดําเนินการล่าช้า 3*2=6 
(ปานกลาง) 

- ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดตาม
และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

• แผนงาน 1.1.2 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/จัดหาแหล่งน้ําดิบ ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 

แผนงาน แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ํา 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรองรับความต้องการใช้นํ้าประปาเพ่ิมข้ึน และป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหา

การขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนการสร้างความมั่นคงด้านแหล่งนํ้าดิบ
ของ กปภ.สาขาต่างๆ ให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรนํ้า/ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ปริมาณนํ้าดิบเพียงพอต่อความต้องการ 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ เพ่ิมความมั่นคงด้านแหล่งนํ้า และประชาชนไดร้ับบริการนํ้าประปาเพ่ิมมากข้ึน 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ด้านแหล่งนํ้าดิบ  2*2=5 
(ปานกลาง) 

รับฟังความคิดเห็น 

2. ด้านท่ีดิน 1*3=7 
(สูง) 

ประสานงานต่อเน่ือง 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

• แผนงาน 1.1.3 เฝ้าระวังแหล่งน้ําดิบ ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 

แผนงาน โครงการสถานีตรวจวัดน้ําดิบ (Telemetering) 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังปัญหาด้านแหล่งนํ้าดิบของ 

กปภ.สาขา ท่ีมีความเสี่ยงปัญหาคุณภาพนํ้าและปริมาณนํ้าท้ังในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรนํ้า/ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้าง                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จํานวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพนํ้าลดลง 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ สามารถตรวจวัดปริมาณนํ้าดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกตอ้ง 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 1.8690 1.8690 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ด้านแหล่งนํ้าดิบ  2*2=5 
(ปานกลาง) 

รับฟังความคิดเห็น 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
� ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ําสูญเสีย 

� กลยุทธ์ 2.1 : น้ําสูญเสียท่ีกู้กลับมาได้ 
• แผนงาน 2.1.1 แผนงานการลดน้ําสูญเสีย ประกอบด้วย 11 แผนงานย่อย ดังนี้ 

 
แผนงาน โครงการย้ายแนวท่อท่ีได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอ่ืน 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเพ่ือเช่ือมต่อ  

ในเชิงพ้ืนท่ีท้ังแนวตะวันตก-ตะวันออกและแนวเหนือ-ใต้ 
ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้าง                
   5.1 การขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินงานแล้วเสรจ็ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ เปลี่ยนแปลงแนวท่อให้สอดคล้องกับโครงการก่อสร้างของทางหลวง 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเพ่ือเช่ือมต่อในเชิง
พ้ืนท่ีท้ังแนวตะวันตก-ตะวันออก และแนวเหนือ-ใต้ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
32.9030 - 32.9030 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง  

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผู้รับจ้างดําเนินการล่าช้า 3*2=6 
(ปานกลาง) 

- ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดตาม
และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

2. การได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนิน
โครงการจากเจ้าของพ้ืนท่ีมีความล่าช้า 

3*2=6 
(ปานกลาง) 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีใน
เบ้ืองต้นก่อนทําการออกแบบโครงการ 
- ทําหนังสือเร่งรัดติดตามผลการขออนุญาต พร้อมท้ัง
ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการดําเนินโครงการ 
ประกอบการพิจารณาอนุญาต 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
แผนงาน โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ํา 

วัตถุประสงค์ 
 ปรับปรุงเส้นท่อเพ่ือลดอัตรานํ้าสูญเสียท่ีมีสาเหตุมาจากท่อจ่ายนํ้าเก่า 

ชํารุด หรือเสื่อมสภาพการใช้งาน โดยส่วนใหญ่เป็นท่อประเภท AC 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 

- ลดการแตกรั่วของท่อประปาในพ้ืนท่ี 
- ลดจํานวนครั้งการหยุดจ่ายนํ้าเน่ืองจากสาเหตุท่อเก่าแตกชํารุด 
- ลดปัญหาข้อร้องเรียนจากการหยุดจ่ายนํ้า 
- เพ่ิมโอกาสในการจําหน่ายนํ้าประปา  
- เพ่ิมปริมาณนํ้าจ่าย และแก้ปัญหานํ้าไหลอ่อน 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

- ลดปริมาณนํ้าสูญเสียท่ีเกิดจากท่อเก่าชํารุดแตกรั่ว รวมถึงช่วยลดปริมาณสารเคมี 
ค่าไฟฟ้า ท่ีใช้ในระบบผลติเน่ืองจากปริมาณนํ้าผลิตจ่ายลดน้อยลง  
- สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่อประปา 
- สามารถเพ่ิมโอกาสและปริมาณในการจําหน่ายประปาได้อยา่งต่อเน่ือง 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
2,866.2457 - 2,866.2457 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� � � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. โครงการไม่แล้วเสร็จ, การขอเข้าดําเนินการ
ในพ้ืนท่ี, สํารวจ/ออกแบบ, ดําเนินการโครงการ
ล่าช้า 

3*2=6 
(ปานกลาง) 

- ควบคุมการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้า 34 



 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
แผนงาน งานจ้างสํารวจน้ําสูญเสียเชิงรุก ALC 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์การลดนํ้าสูญเสียในแต่ละพ้ืนท่ีได้

อย่างรวดเร็วทําให้การจัดการลดนํ้าสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าสูญเสียได้อย่างถูกต้อง 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายนํ้าลดนํ้าสูญเสีย 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 90.0000 90.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. เ ซ็นต์สัญญาล่า ช้า กระทบต่อแผนงาน
ปรับปรุงเส้นท่อท่ีไม่ได้รับจัดสรรหลายปี 

2*2=5 
(ปานกลาง) 

เร่งดําเนินการ 

2. โครงการไม่แล้วเสร็จ, การขอเข้าดําเนินการ
ในพ้ืนท่ี, สํารวจ/ออกแบบ, ดําเนินการโครงการ
ล่าช้า 

3*2=6 
(ปานกลาง) 

ควบคุมการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้
กําหนด 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
แผนงาน งานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมน้ําสูญเสียเชิงรุก 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์การลดนํ้าสูญเสียในแต่ละพ้ืนท่ีได้

อย่างรวดเร็วทําให้การจัดการลดนํ้าสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าสูญเสียได้อย่างถูกต้อง 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ลดปรมิาณนํ้าสญูเสีย 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 80.0636 80.0636 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. เ ซ็นต์สัญญาล่า ช้า กระทบต่อแผนงาน
ปรับปรุงเส้นท่อท่ีไม่ได้รับจัดสรรหลายปี 

2*2=5 
(ปานกลาง) 

เร่งดําเนินการ 

2. โครงการไม่แล้วเสร็จ,การขอเข้าดําเนินการใน
พ้ืนท่ี,สํารวจ/ออกแบบ,ดําเนินการโครงการ
ล่าช้า 

3*2=6 
(ปานกลาง) 

ควบคุมการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า 36 



 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
แผนงาน ปรับปรุงและติดต้ังระบบ DMA 

วัตถุประสงค์ 

ระบบบริหารจัดการนํ้าสูญเสีย ท่ีมีการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นพ้ืนท่ีย่อยๆ ตาม
ปริมาณจํานวนลูกค้า 3,000-5,000 รายต่อโซน โดยในแต่ละ DMA จะมีเส้นทาง
ท่อท่ีนํานํ้าเข้าพ้ืนท่ีเพียงเส้นเดียว ซ่ึงมีการติดตั้งมาตรวัดนํ้าเพ่ือวัดปริมาณนํ้าท่ี
ไหลเข้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและควบคุมภาคสนาม ด้วยระบบสัญญาณ
โทรศัพท์แบบ Real time ซ่ึงจะทําให้ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดข้ึน ทําให้แก้ไข
ปัญหาได้ง่ายและทันเวลา หรือบริหารจัดการนํ้าสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าสูญเสียได้อย่างถูกต้อง 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ลดปรมิาณนํ้าสญูเสีย 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
56.4220 - 56.4220 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. โครงการไม่แล้วเสร็จ, สํารวจ/ออกแบบ,
ดําเนินการโครงการล่าช้า 

3*2=6 
(ปานกลาง) 

ควบคุมการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า 37 



 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
แผนงาน งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําลูกค้าท่ีมีอายุเกิน 10 ปี 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ลูกค้าเช่ือถือการอ่านมาตร และจัดเก็บรายได้ค่านํ้าของ กปภ.

สอดคล้องกับปริมาณการใช้นํ้าจริง 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สามารถดําเนินการตามแผนจัดการนํ้า
สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
94.7150 - 94.7150 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� � � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. การวิเคราะห์ผลไม่ถูกต้อง 3*2 = 6 
(ปานกลาง) 

จัดอบรม / ถ่ายทอดความรู ้
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน ปรับปรุงอุปกรณ์ติดต้ังและมาตรวัดน้ําขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ลูกค้าเช่ือถือการอ่านมาตร เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ

มาตรวัดนํ้าให้เป็นระบบ 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สามารถดําเนินการตามแผนจัดการนํ้า
สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 4.4000 4.4000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. การวิเคราะห์ผลไม่ถูกต้อง 3*2 = 6 
(ปานกลาง) 

จัดอบรม / ถ่ายทอดความรู ้
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
แผนงาน ล้างมาตรวัดน้ําตามวาระขนาด 1/2”-1” 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ลูกค้าเช่ือถือการอ่านมาตร เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ     

มาตรวัดนํ้าให้เป็นระบบ 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สามารถดําเนินการตามแผนจัดการนํ้า
สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 2.0000 2.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. การวิเคราะห์ผลไม่ถูกต้อง 3*2 = 6 
(ปานกลาง) 

จัดอบรม / ถ่ายทอดความรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า 40 



 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
แผนงาน งานติดต้ังและเปลี่ยนมาตรวัดน้ําดิบ 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ลูกค้าเช่ือถือการอ่านมาตร เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ

มาตรวัดนํ้าให้เป็นระบบ 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สามารถดําเนินการตามแผนจัดการนํ้า
สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
26.4110 - 26.4110 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. การวิเคราะห์ผลไม่ถูกต้อง 3*2 = 6 
(ปานกลาง) 

จัดอบรม / ถ่ายทอดความรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า 41 



 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
แผนงาน งานติดต้ังและเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ลูกค้าเช่ือถือการอ่านมาตร เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ 

มาตรวัดนํ้าให้เป็นระบบ 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สามารถดําเนินการตามแผนจัดการนํ้า
สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
40.6310 - 40.6310 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. การวิเคราะห์ผลไม่ถูกต้อง 3*2 = 6 
(ปานกลาง) 

จัดอบรม / ถ่ายทอดความรู ้
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บและสื่อสารข้อมูลระบบ DMA (Smart Logger) 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลท่ีสามารถ
เข้าถึง แลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
รวมท้ังใช้เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการ
ให้บริการประชาชน (ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันสมัย พร้อมใช้งาน และ
เหมาะสมตามผู้ใช้งาน) 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กทป. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําเสนอ
ภาพรวมโครงการ และรับฟังความคิดเห็น 

               

2. สํารวจ ออกแบบ ประมาณการ                
3. จัดทําข้อกําหนดร่างขอบเขตงานและขอ
ความเห็นชอบโครงการฯ 

               

4. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการกํากับดูแล
ระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) 

               

5. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และลงนามใน
สัญญากับผู้รับจ้าง 

               

6. ดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
กปภ.เขต และ กปภ.สาขาศักยภาพ 18 แห่ง มีตู้พร้อมอุปกรณ Smart Logger/ 
Pressure Transmitter ครบชุด สําหรับจุดวัดแรงดันปลายท่อ (P3) จํานวน 15 
จุด/กปภ.สาขา 1 แห่ง 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
กปภ. มีตู้พร้อมอุปกรณ์ Smart Logger/ Pressure Transmitter ครบชุดจํานวน 
275 ชุด 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
นําไปติดตั้งท่ีจุดวัดแรงดันปลายท่อ (P3) ทําให้การบริหารจัดการแรงดันของ กปภ.
สาขาศักยภาพ 18 แห่งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
16.5000 - 16.5000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

   
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-113 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

� ยุทธศาสตร์ S3: พัฒนาน้ําประปาให้ได้มาตรฐาน 
� กลยุทธ์ 3.1 : เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ําประปา 
• แผนงาน 3.1.1 แผนงานการควบคุมคุณภาพน้ําตามมาตรฐาน ประกอบด้วย 8 แผนงานย่อย ดังนี้ 

 
แผนงาน โครงการจัดการน้ําสะอาด (Water Safety Plan: WSP) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและดําเนินการตาม
แนวทางโครงการจัดการนํ้าสะอาด(WSP) ขององค์กรอนามัยโลก ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะได้รับบริการนํ้าประปาท่ีได้มาตรฐาน
อย่างต่อเน่ือง ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ สวก./ กปภ.เขต 1-10 /กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจออกแบบ                
3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคาทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้าง                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพนํ้าท่ีได้มาตรฐาน 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
ประชาชนได้อุปโภค บริโภคนํ้าประปาท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง และมีข้ันตอน
จัดการคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 206.1692 206.1692 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผู้รับจ้างไม่ท้ิงงานและผู้รับจ้างสามารถสั่ง
ของและจัดหาอุปกรณ์ได้ตามกําหนด 

3*1=3 
(ปานกลาง) 

สํารวจ/ออกแบบ/กํากับดูแล 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและดําเนินการตามแนวทาง
โครงการจัดการนํ้าสะอาด (WSP) ขององค์กรอนามัยโลก ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะได้รับบริการนํ้าประปาท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิศวกรรม/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจออกแบบ                
3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคาทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้าง                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ระบบควบคุมและรายงานข้อมลูแบบศูนย์รวม 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายนํ้าประปา 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 19.7087 19.7087 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผู้รับจ้างไม่ท้ิงงานและผู้รับจ้างสามารถสั่ง
ของและจัดหาอุปกรณ์ได้ตามกําหนด 

3*1=3 
(ปานกลาง) 

สํารวจ/ออกแบบ/กํากับดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 45 



 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและดําเนินการตาม
แนวทางโครงการจัดการนํ้าสะอาด(WSP) ขององค์กรอนามัยโลก ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะได้รับบริการนํ้าประปาท่ีได้มาตรฐาน
อย่างต่อเน่ือง ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิศวกรรม/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2.สํารวจออกแบบ                
3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                
4.ประกวดราคาทําสัญญา                
5.ดําเนินการก่อสร้าง                
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกําลังคนมีความถูกต้อง
แม่นยํามากข้ึน 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายนํ้าประปา 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 27.7245 27.7245 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผู้รับจ้างไม่ท้ิงงานและผูร้ับจ้างสามารถสั่ง
ของและจัดหาอุปกรณไ์ด้ตามกําหนด 

3*1=3 
(ปานกลาง) 

สํารวจ/ออกแบบ/กํากับดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 46 



 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ กปภ.สาขา มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในการผลิตนํ้าประปา
ท่ีสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซ่ึงจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาหยุดชะงักการจ่าย
นํ้า หรือ สามารถวางแผนการหยุดจ่ายนํ้าล่วงหน้าได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่
กระทบต่อความรู้สึกของลูกค้า 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10 /กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. สํารวจออกแบบ                
3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคาทําสัญญา                
5. ดําเนินการก่อสร้าง                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
กปภ.สาขา มเีครื่องจักรติดตั้งท่ีผลติจ่ายนํ้าได้ตามต้องการและลดความเสีย่งชํารุด
เสียหายของระบบผลิต 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ประชาชนมีนํ้าใช้อย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 173.6249 173.6249 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผู้รับจ้างไม่ท้ิงงานและผูร้ับจ้างสามารถสั่ง
ของและจัดหาอุปกรณไ์ด้ตามกําหนด 

3*1=3 
(ปานกลาง) 

สํารวจ/ออกแบบ/กํากับดูแล 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน 
โครงการตรวจประเมินของกปภ.สาขา 10 แห่ง เพ่ือให้ได้รับการรับรองอย่าง
ต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
  โดยเพ่ิม กปภ.สาขาท่ีได้รับ ISO 9001 สําหรับ กปภ.สาขาท่ีมีความพร้อม 

เพ่ือเป็นต้นแบบให้ กปภ.สาขาใกล้เคียงมาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการต่อไป 
ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กคน./กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แต่งตั้งคณะทํางนร่างขอบเขตของงานจ้างท่ี
ปรึกษา 

               

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้าง                
3. ดําเนินการคัดเลือกท่ีผู้รับจ้างและทําสญัญา
จ้าง 

               

4. ดําเนินงาน ณ กปภ.สาขาตามแผนงานและ
กรอบเวลาท่ีกําหนด และไดร้ับรอง ISO 9001 
อย่างต่อเน่ือง 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ กปภ.สาขาท้ัง 10 แห่ง ได้รับการรบัรองอย่างต่อเน่ือง 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ.สาขาท้ัง 10 แห่ง ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ เพ่ือให้ กปภ.สาขา มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 0.8800 0.8800 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ไม่ไดร้ับการอนุมัติตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1*2=4 
(ปานกลาง) 

- 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการตรวจติดตามรอบท่ี 2 เพ่ือรักษาสภาพการรับรอง 

วัตถุประสงค์ 
โดยเพ่ิม กปภ.สาขาท่ีได้รับ ISO 9001 สําหรับ กปภ.สาขาท่ีมีความพร้อม 

เพ่ือเป็นต้นแบบให้ กปภ.สาขาใกล้เคียงมาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการต่อไป 
ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กคน./กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แต่งตั้งคณะทํางนร่างขอบเขตของงานจ้างท่ี
ปรึกษา 

               

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้าง                
3. ดําเนินการคัดเลือกท่ีผู้รับจ้างและทําสญัญา
จ้าง 

               

4. ดําเนินงาน ณ กปภ.สาขาตามแผนงานและ
กรอบเวลาท่ีกําหนด และไดร้ับรอง ISO 9001 
อย่างต่อเน่ือง 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ กปภ.สาขาท้ัง 10 แห่ง ได้รับการรบัรองอย่างต่อเน่ือง 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ.สาขาท้ัง 10 แห่ง ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ เพ่ือให้กปภ.สาขามีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 0.5000 0.5000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ไม่ไดร้ับการอนุมัติตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1*2=4 
(ปานกลาง) 

- 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการตรวจประเมินของกปภ.สาขา 3 แห่ง เพ่ือให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
โดยเพ่ิม กปภ.สาขาท่ีได้รับ ISO 9001 สําหรับ กปภ.สาขาท่ีมีความพร้อม 

เพ่ือเป็นต้นแบบให้ กปภ.สาขาใกล้เคียงมาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการต่อไป 
ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนแห่งท่ีดําเนินการเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.ข. 3 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมทบทวนบริหาร ครั้งท่ี 1                
2. ดําเนินการกิจกรรมสนับสนุน เช่นตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, ซ้อมอัคคีภยั ฯลฯ 

               

3. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ครั้งท่ี 1                
4. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ครั้งท่ี 2                
5. ตรวจติดตามคุณภาพภายนอก (บริษัทฯ ผู้ให้
การรับรอง) 

               

6. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)                
7. ประชุมทบทวนบริหารประจําปี                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ กปภ.สาขา 3 แห่ง ไดร้ับการรับรองอย่างต่อเน่ือง 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ.สาขา 3 แห่ง ไดร้ับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ เพ่ือให้กปภ.สาขามีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 0.2500 0.2500 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ไม่ไดร้ับการอนุมัติตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1*2=4 
(ปานกลาง) 

เร่งดําเนินการตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2: องค์กรท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
 

� ยุทธศาสตร์ S5: ควบคุมค่าใช้จ่าย 
� กลยุทธ์ 5.1 : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ํา 
• แผนงาน 5.1.1 บริหารสัญญาภาคเอกชน ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 

 
แผนงาน บริหารสัญญาภาคเอกชน 

วัตถุประสงค์ 
ทบทวนบริหารสัญญาภาคเอกชน เพ่ือปรับปรุงเง่ือนไขสัญญาให้ กปภ. 

ได้ผลประโยชน์และเป็นธรรม 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนบริหารสัญญาภาคเอกชน 
หน่วยงานรับผิดชอบ กพธ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณา ทบทวนและวิเคราะห์เพ่ือเสนอ
ความเห็นหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
สัญญาโครงการร่วมดําเนินงานในกิจการของการ
ประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 3 โครงการ (ตาม
คําสั่ง กปภ. ท่ี 700/2563 ลว. 13 สิงหาคม 2563) 

               

2. เสนอผลการพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ต่อ
คณะกรรมการ ครป. ทราบ 

               

3. ขออนุมัติ ผวก. / ผวก. ให้ความเห็นชอบ
แนวทางทบทวนปรับปรุงแก้ไขสัญญา 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ติดตามความก้าวหน้าผลการทบทวนปรับปรุงแก้ไขสัญญาฯ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีแผนบริหารสัญญาภาคเอกชน 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ เพ่ือ กปภ. ได้รบัผลประโยชน์และเป็นธรรม 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- - - 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน 3*1=3 - 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3: การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถขับเคล่ือนองค์กร 
 

� ยุทธศาสตร์ S6: พัฒนาบุคลากร 
� กลยุทธ์ 6.1 : เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน (แผนพัฒนาบุคลากร) 
• แผนงาน 6.1.1 การทบทวนและการให้ความสําคัญในการดําเนินงานตามแผนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประกอบด้วย 3 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 
แผนงาน โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภมูิสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กศผ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สํารวจความต้องการอบรมและสรุปผล                
2. จัดทําแผนการอบรมประจําปี                 
3. ดําเนินการจัดอบรม                 
4. เบิกจ่ายงบประมาณ                 

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จัดอบรมไดต้ามแผนอย่างน้อย 4 หลักสตูร 
ผลผลิต (output) ของโครงการ มีการจัดอบรมปีละไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ มีพนักงานผ่านการอบรมด้าน IT เพ่ิมข้ึน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 5.0000 5.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผลกระทบจากโรคระบาดทําให้ไม่สามารถจัด
อบรมได ้

3*3=9 
(สูง) 

จัดอบรม Online 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
โครงการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กปภ. 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝบส. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดอบรม/ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ กปภ. ให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานในสังกัด กปภ.ข.1-10 และ กปภ.
สนญ. 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
1. ระบบการบริหารความต่อเน่ืองของทุกหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 
2. ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
แผนงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 0.7110 0.7110 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผลกระทบจากโรคระบาดทําให้ไม่สามารถจัด
อบรมได ้

3*3=9 
(สูง) 

จัดอบรม Online 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน 
แผนงานวางแผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท
ขององค์กร  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กผท. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาบริบทองค์กรแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนงานท่ีสําคัญ 

               

2. กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการ
วางแผนอัตรากําลัง 

               

3. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ 
การวางแผนอัตรากําลัง 

               

4. จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์กรในระยะสั้น
และระยะยาวให้สอดคล้องกับ Enterprise 
Architecture และโครงสร้างการบริหารงาน
ของ กปภ. รวมท้ัง จัดทําแผนการปรับเกลี่ย
อัตรากําลังขับเคลื่อนแผนยุทธ์ขององค์กร 

               

5. กําหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากําลัง
ภาพรวม และแยกรายหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
กับลักษณะงานหลัก และงานท่ีสนับสนุน 

               

6. วิเคราะห์อัตรากําลังส่วนขาด-ส่วนเกินและ
จัดทําแผนงานเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนอัตรากําลังท่ีกําหนด 

               

7. สื่อสารให้พนักงานรับรู้และเข้าใจแผน
อัตรากําลังใหม่ของ กปภ.  

               

8. ปรับเกลี่ยอัตรากําลัง และสรรหาอัตรากําลัง
ให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ วางแผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะยาวแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 65 
ผลผลิต (output) ของโครงการ แผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะยาว 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ มีอัตรากําลังเพียงพอสอดคล้องกับภารกิจ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 20.0000 20.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. อาจหาท่ีปรึกษาโครงการท่ีมีความเช่ียวชาญ
การวางแผนอัตรากําลังให้สอดคลอ้งกับ EA ได้
ล่าช้ากว่ากําหนด 

3*2=6 
(ปานกลาง) 

วางแผนดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2564 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 กลยุทธ์ 6.2 : พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากร 
• แผนงาน 6.2.1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของผู้สืบทอดตําแหน่ง

ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 
แผนงาน โครงการพัฒนาบุคลากร    

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักวิทยาการ กปภ. (กพท. และกฝภ.1-3) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสนับสนุนนโยบาย 
และการดําเนินงานของ กปภ. 

               

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
รายบุคคล (IDP) 

               

3. โครงการพัฒนาบุคลกรของ กปภ. ด้าน
ต่างๆ 

               

4. โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน
ภายนอกและทุนการศึกษา 

               

5. การประชุมผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จดัการประปา
ท่ัวประเทศ 

               

6. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร
ในหน่วยงานหลัก 

               

7. โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริต
คอรัปช่ัน 

               

8. โครงการหลักสูตรบริการเชิงสังคม                
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จํานวนหลักสูตร/โครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของแผน 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรท่ีอบรม สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 74.2500 74.2500 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้เ น่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงแผนงานระหว่างปี ท้ังปัจจัยภายใน
และภายนอก 

3*3=9 
(สูง) 

 - ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ ์
- อบรม Online 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

• แผนงาน 6.2.2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ประกอบด้วย 2 
แผนงานย่อย ดังนี้ 
 

แผนงาน โครงการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อกปภ. ปี 2565 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
2. เพ่ือให้มีข้อมูลในการตดิตามผลลัพธ์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สําหรับ
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากร 
4. เพ่ือจัดทําแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน 
- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทําสัญญาการจ้างท่ีปรึกษาให้ดําเนินการตาม
แผนงาน 

               

2. ทีปรึกษาจัดทําแผนการดําเนินงาน                
3. ศึกษาโครงสร้างการดําเนินการภายใน กปภ.                
4. จัดประชุมเชิงลึกกับเจ้าหน้าท่ีและผูบ้ริหาร 

กปภ. 
               

5. ศึกษาและทบทวนแนวคด ทฤษฎีเก่ียวกับ
การสํารวจปัจจัยและประเมินความผูกพัน
และความพึงพอใจของบุคลากร 

               

6. กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายและพ้ืนท่ีสํารวจ                
7. กําหนดประเด็นสาํรวจ                
8. ออกแบบวิธีการ รูปแบบในการสํารวจหา

ปัจจัยและการประเมินความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร 

               

9. ประสานงานนัดหมายและจัดเก็บข้อมูล                
10. สัมภาษณเ์ชิงลึกผู้บริหาร                
11. วิเคราะห์ผลการสํารวจปัจจัยและประเมิน

ความผูกพันของบุคลากร 
               

12. สรุปผลเพ่ือออกแบบกิจกรรมและแนวทาง
ในการเสริมสร้างความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร 

               

13. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ์                
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ กปภ. 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
กปภ. มีผลระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรและปัญหาท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ กปภ. 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
กปภ. มีการวางแผนงานเพ่ือเสริมสร้างระดับความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรและมีแนวทางแก้ปัญหาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรต่อ กปภ. 
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งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 2.0000 2.0000 

เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. การทบทวนแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์มี
ประเด็นไม่ครอบคลุมและครบถ้วนตามขอบเขต
การจ้างงาน (TOR) 

2*1=2 
(ต่ํา) 

มีการปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้
เป็นไปตามขอบเขตการจ้างงาน 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการจัดสรรอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ปี 2565 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
2. เพ่ือให้มีข้อมูลในการตดิตามผลลัพธ์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สําหรับ
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากร 
4. เพ่ือจัดทําแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน 
- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนกรอบประเภทของอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะ      แต่
ละงาน (งานผลิต บริการฯ ...) 

               

2. กําหนดคุณลักษณะจําเพาะของอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เ ป็น
มาตรฐานของ กปภ. (กมว.) 

               

3. แจ้งสํารวจความต้องการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล หน่วยงานตามกรอบ
ท่ีกําหนดให้ในแต่ละงาน 

               

4. รวบรวมผลสํารวจความต้องการใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยจากหน่วยงานและ 
กกส. ตรวจสอบความถูกต้อง 

               

5. สรุปผลความต้องการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลขออนุมัติ ผวก. ใช้
งบประมาณ และให้หน่วยงานจัดซ้ืออุปกรณ์ 
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามผลการ
สํารวจ 

               

6. แจ้ง กงป.โอนค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานตาม
กรอบท่ีแต่ละแห่งได้รับจัดสรร และให้
หน่วยงานจัดซ้ืออุปกรณ์ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

               

7. หน่วยงานแจ้งผลการดําเนินการการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ฯ ให้ กกส. ทราบ 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จตามแผนงานการจัดสรรอุปกรณ์เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ได้จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย ทันกําหนดเวลาตามแผนการจัดสรร
อุปกรณ์ฯ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
พนักงานได้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ ตลอดระยะเวลาทํางาน เพ่ือ
ป้องกันอันตรายและลดความรุนแรง ในขณะปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงอันตราย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 7.0000 7.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
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ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. หน่วยงานส่งแบบสํารวจความต้องการใช้
อุปกรณ์ฯ ล่าช้า 

1*2=4 
(ปานกลาง) 

ทํา บันทึกแจ้ง เตือนให้มีการส่ งแบบสํ ารวจแ ก่
หน่วยงานท่ียังไม่ได้ส่งก่อนครบกําหนด 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

• แผนงาน 6.2.3 การทบทวนแรงจูงใจ และการประเมินผลการดําเนินงาน ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 
แผนงาน โครงการปรับปรุงระบบการบริหารสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ขององค์กร 

วัตถุประสงค์ 
องค์กรสามารถนําผลการประเมินสมรรถนะไปเช่ือมโยงกับการบริหารทุนมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน 
- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กปบ.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดเตรียมแผนงานปรับปรุงระบบการบริหาร
สมรรถนะ 

               

2. รวบรวมข้อมูลท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการ
วิเคราะห์สมรรถนะของ กปภ. 

               

3. สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะฯ ทุกตําแหน่งงาน 

               

4. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการเช่ือมโยง
สมรรถนะฯ กับการบริหารทุนมนุษย์ 

               

5. ศึกษาและจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับ
การบันทึกผลการประเมิน  การประมวลผล 
และการวิเคราะห์ผลการประเมินท่ีเช่ือมโยงกับ
การบริหารทุนมนุษย์ 

               

6. จัดทําคู่มือระบบการบรหิารสมรรถนะ ฯ                
7. นําเสนอ ครส./คณะกรรมการ กปภ.                
8. จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมิน สมรรถนะฯ และการเช่ือมโยงกับการ
บริหารทุนมนุษย์ 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ระบบการบริหารสมรรถนะ 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ องค์กรสามารถนําผลการประเมินสมรรถนะไปเช่ือมโยงกับการบริหารทุนมนุษย ์
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 5.0000 5.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. นโยบายและบรบิทขององค์กรท่ีเปลีย่นแปลงไป 1*2=4 
(ปานกลาง) 

นําเสนอเหตุผลความจําเป็นเพ่ิมเตมิ 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

• แผนงาน 6.2.4 พัฒนาการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 

แผนงาน โครงการส่งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู้ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ กปภ. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีการส่งเสริม หรือ กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ท่ัวท้ังองค์กรโดยองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้กลางท่ีสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ทุกหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- จํานวนองค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน  
2 องค์ความรู้ 
- ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กบอ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การส่งเสริมการนํากระบวนการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. บุคลากรท่ีมีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
ทิศทางขององค์กร 
2. ช่องทางในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
3. องค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 0.6000 0.6000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. การส่งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู้
ไปใช้ในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. การบริหารจัดการคลังความรู้ดจิิทัล 

3*1=3 
(ปานกลาง) 

 

- 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

• แผนงาน 6.3.1 พัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและนําไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 1 
แผนงานย่อย ดังนี้ 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือให้ กปภ. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีการส่งเสริม หรือ กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ท่ัวท้ังองค์กรโดยองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้กลางท่ีสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ทุกหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- จํานวนองค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน   
2 องค์ความรู้ 
- ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กบอ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 

               

2. การเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

1. บุคลากรท่ีมีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
ทิศทางองค์กร 
2. ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. องค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปปรบัปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 2.7000 2.7000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
2. การเสรมิสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง 

3*1=3 
(ปานกลาง) 

 

- 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

• แผนงาน 6.4.1 Change Management ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 
แผนงาน แผนงานทบทวนโครงสร้างสายอาชีพ (Career Model Design) 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้บุคลากรของ กปภ. ไดร้ับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กผท. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดเตรยีมโครงการ                
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง                
3. สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และ   
Focus Group กลุ่มพนักงาน 

               

4. ทบทวน และออกแบบโครงสรา้งสายอาชีพ                
5. นําเสนอ ครส./คณะกรรมการ กปภ.                
6. สื่อสารทําความเข้าใจโครงสร้างสายอาชีพ                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ โครงสร้างสายอาชีพ ท่ีมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลื่อนช้ันท่ีชัดเจนแล้วเสร็จ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
การจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่าน
โครงสร้างสายอาชีพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 4.0000 4.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. อาจหาท่ีปรึกษาฯท่ีมีความเช่ียวชาญไดล้่าช้า
กว่ากําหนด 

3*2=6 
(ปานกลาง) 

วางแผนดําเนินการในปีงบประมาณ 2564 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการถ่ายทอด เผยแพร่ สื่อสาร พัฒนาการเรียนรู้ และสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่พนักงานให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงใน
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การสื่อสารเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน
ตระหนักถึงความสําคัญ ปรับวิธีคิด วิธีทํางาน
ให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

               

2. สร้างกลุ่มผู้ นําในการเปลี่ยนแปลง และ
ส่งเสริมการทํางานร่วมกันข้ามสายงานโดยการ
สร้างบุคคล/กลุ่มผู้ นําในการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) ท่ีสนับสนุนและนํา
กระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงฯ 

               

3. สร้าง/พัฒนา วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงฯ 

               

4. สื่อสารวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงฯ ผ่านช่องทางต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากรรับทราบอย่างท่ัวถึง รวมถึงการ
ใช้กลุ่มผู้นําเป็นแบบอย่างในการสร้าง/เปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร 

               

5. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงฯ ส่งเสริมให้
บุคลากรยอมรับ ความเสี่ยง มีความคิด และ
การปฏิบัติท่ีต่างจากเดิม 

               

6. การวางแผนเพ่ือให้ผลจากการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงฯ เกิดข้ึนอย่างชัดเจน รวมถึงการ
ยกย่องให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีมีส่วนในการ
เปลี่ยนแปลง 

               

7.นําผลของการเปลี่ยนแปลงฯ ไปใช้ในการ
ขยายการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

               

8. เช่ือมโยงพฤติกรรมใหม่และความสําเร็จขององค์กร
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมและระบบขององค์กร 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ร้อยละความสาํเรจ็ดําเนินงานตามแผนงาน (ร้อยละ 100) 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ พนักงานมีความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 3.0000 3.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. การดําเนินการล่าช้ากว่าแผนท่ีกําหนด
เน่ืองจากการทบทวนโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่ากําหนด 

3*3  = 9 
(สูง) 

ติดตามการดําเนินงานทบทวนโครงสร้างให้เป็นตาม
แผนงานท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า 65 



 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4: การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
 

� ยุทธศาสตร์ S7: DIGITAL TRANSFORMATION 
� กลยุทธ์ 7.2 : บริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
• แผนงาน 7.2.1 พัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ (PMS) โดยนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

มาสนับสนุน ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
(Web-based online paperless performance management system) 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานด้านต่างๆ 
ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ท่ีถูกนํามาปฏิบัติโดย
องค์กร ให้มีเครื่องมือท่ีเป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศท่ีรองรับ การ
จัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศ สําหรับการ
ให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลติ-จ่ายนํ้า รวมถึงการให้บริการ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีคล่องตัวข้ึน 
2. เพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA DMA and GIS ฯลฯ 
3. เพ่ือปรับปรุง-เพ่ิมเตมิอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly Valve ของ
ระบบ DMA 
4. เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายนํ้าให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้นํ้า 
5. เพ่ือ Implement Software Monitoring-Control and Management App.  
6. พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
นํ้าสูญเสีย 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กพส. และ กปบ.  

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(การดําเนินงานโครงการสํานักงานอัตโนมัต ิ 
- โดยผูร้ับจ้าง/ท่ีปรึกษา 
- การพัฒนาและตดิตั้งระบบงาน
(Implementation) 
- การทดสอบระบบงาน 
- การจัดทําเอกสารคู่มือ และการจัดฝึกอบรบ 
-  การจัดประชุมผู้ เ ก่ียวข้องและรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ เ พ่ือติ ดตาม 
ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสนับสนุนหลังจาก
เริ่มใช้งานจริง 

               

1. การประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนการนําไปใช้จริง (ภายในกลุม่หน่วยงานท่ี
ร่วมการทดสอบนําร่อง) ณ สนง.ใหญ ่

               

2. การทดสอบนําร่อง (ก่อนการนํามาใช้จริง) ของ
การนําระบบสารสนเทศฯ มาใช้ในการประเมินผล
การปฏิ บัติ งานจริ ง (อิ งตามกระบวนการ
ประเมินผลของ กปภ.) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

  1) กปภ.สาขา (2 แห่ง/กปภ.เขต)  
  2) กบร.1-10 และ กทส. 1-10  
  3) กปบ. และ กพส. (สนง.ใหญ่)  
3. ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ (รายไตรมาส) 

               

4. การประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนการนําไปใช้จริง (หน่วยงานในพ้ืนท่ีของ 
สนง.ใหญ่ และ กปภ.เขต ท้ัง 10 แห่ง) ณ สนง.
ใหญ่ และ กปภ.เขต ท้ัง 10 แห่ง 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ สามารถนําระบบไปใช้ไดจ้ริงภายในปีงบประมาณ 2566 
ผลผลิต (output) ของโครงการ แนวทางในการนําระบบไปใช้ได้จริง ภายในปีงบประมาณ 2566 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ การนําระบบไปใช้งานจริงเป็นไปโดยราบรื่น 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 3.0000 3.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
กําหนด 

3*2=6 
(ปานกลาง) 

เร่งรัดกระบวนการให้เป็นไปตามกรอบเวลา 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

� กลยุทธ์ 7.3 : พัฒนาและทบทวนการจัดทํา EA ขององค์กร 
• แผนงาน 7.3.2 การทบทวนปรับปรุงกระบวนการทํางานสู่ Digital Process ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 

แผนงาน โครงการพัฒนาระบบนําเข้าข้อมลู GIS ออนไลน ์

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานด้านต่างๆ 
ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ท่ีถูกนํามาปฏิบัติโดย
องค์กร ให้มีเครื่องมือท่ีเป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศท่ีรองรับ การ
จัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศ สําหรับการ
ให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายนํ้า รวมถึงการให้บริการ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีคล่องตัวข้ึน 
2. เพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ 
3.  เพ่ือปรับปรุง - เพ่ิมเติมอุปกรณร์ะบบควบคุม PRV and Butterfly valve ของ
ระบบ DMA 
4. เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายนํ้าให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้นํ้า 
5. เพ่ือ Implement Software Monitoring-Control and Management App.  
6.  พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
นํ้าสูญเสีย 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กภส. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําขอบเขตงาน (TOR)                
2. ขอความเห็นชอบสายงาน/คณะกรรมการ ITSC                
3. ข้ันตอนการจัดหาผู้รับจ้าง                
4. ลงนามในสัญญากับผูร้ับจ้าง                
5. พัฒนาระบบ                
6. ทดสอบการใช้งาน                
7. จัดทําคู่มือ                
8. อบรมการใช้งาน                
9. ตรวจรับงาน                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จํานวน กปภ.สาขา ท่ีสามารถติดตั้งและใช้งาน 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
กปภ. มีระบบนําเข้าและปรับปรุงข้อมูล GIS ในรูปแบบออนไลน์ ท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับการทํางาน กปภ.สาขาท่ัวประเทศ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
อํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีในการนําเข้าและปรับปรุงข้อมูล GIS สามารถ
จัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ทุกท่ี ไม่จําเป็นต้องทําผ่านโปรแกรม Desktop 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
10.0000 - 10.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ข้ันตอนการจัดหาผู้รับจ้าง 2*2=5 
(ปานกลาง) 

ติดตามการดํานินงาน 
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• แผนงาน 7.3.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความปลอดภัยด้านดิจิทัล ประกอบด้วย 6 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 

แผนงาน โครงการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานด้านต่างๆ 
ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ท่ีถูกนํามาปฏิบัติโดย
องค์กร ให้มีเครื่องมือท่ีเป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศท่ีรองรับ การ
จัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศ สําหรับการ
ให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายนํ้า รวมถึงการให้บริการ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีคล่องตัวข้ึน 
2. เพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ 
3. เพ่ือปรับปรุง-เพ่ิมเติมอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly valve ของ
ระบบ DMA 
4. เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายนํ้าให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้นํ้า 
5. เพ่ือ Implement Software Monitoring-Control and Management App.  
6.  พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการนํ้าสูญเสีย 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กคค. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สํารวจความต้องการและสรุปผล                
2. สรุปขอบเขตงานให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องในการจัดทําระบบ 

               

3. จัดทําข้อกําหนดร่างขอบเขตงานและขอ
ความเห็นชอบสายงาน 

               

4. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการกํากับดูแล 
ระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) 

               

5. แจ้งกองจัดหาเพ่ือทําการประกวดราคา                
6. ประกาศร่างประชาพิจารณ์โครงการ                
7. ประกาศขายซองประกวดราคา                
8. ลงนามในสัญญากับผูร้ับจ้าง                
9. ดําเนินงานตามสัญญา                
10. ตรวจรับงาน                
11. ส่งมอบงาน                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ  จัดซ้ือซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิได้ตามแผน 
ผลผลิต (output) ของโครงการ  ได้รับซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิตามแผน 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ กปภ. มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
15.0000 - 15.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ไม่สามารถดาํเนินงานได้ตามแผน 
1*1=1 
(ต่ํา) - 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การจ่ายน้ําและแรงดัน 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานด้านต่างๆ 
ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ท่ีถูกนํามาปฏิบัติโดย
องค์กร ให้มีเครื่องมือท่ีเป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศท่ีรองรับ การ
จัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศ สําหรับการ
ให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายนํ้า รวมถึงการให้บริการ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีคล่องตัวข้ึน 
2. เพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ 
3.  เพ่ือปรับปรุง - เพ่ิมเติมอุปกรณร์ะบบควบคุม PRV and Butterfly valve ของ
ระบบ DMA 
4. เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายนํ้าให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้นํ้า 
5. เพ่ือ Implement Software Monitoring-Control and Management App.  
6.  พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการนํ้าสูญเสีย 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กทป. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําเสนอ
ภาพรวมโครงการ และรับฟังความคิดเห็น 

               

2. สํารวจ ออกแบบ ประมาณการ                
3. จัดทําข้อกําหนดร่างขอบเขตงานและขอ
ความเห็นชอบโครงการฯ 

               

4. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการกํากับดูแล
ระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) 

               

5. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และลงนามใน
สัญญากับผู้รับจ้าง 

               

6. ดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 

- โปรแกรมประยุกต์ PWAnet ทํางานร่วมกับ GIS และข้อมูลแรงดันนํ้าแบบ
Online ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 
- มีข้อมูลแรงดันนํ้า Online ครอบคลุมพ้ืนท่ีเพียงพอในเขตจําหน่ายนํ้า กปภ.
สาขา นําร่อง 1 กปภ.สาขา 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 

- Application Software ท่ีมีความสามารถในการทํางานร่วมกับ GIS สร้าง
แบบจําลองโครงข่ายระบบท่อประปาได้รวดเร็ว ถูกต้อง 
- มีข้อมูลแรงดันนํ้าแบบ Online สนับสนุนวิเคราะห์สภาพทางชลศาสตร์ท่อจ่ายนํ้า 
โดยผลท่ีได้จากการคํานวณต้องมีความถูกต้องซ่ึงเทียบได้กับผลท่ีได้จากโปรแกรม
วิเคราะห์ชลศาสตร์ตามมาตรฐานท่ัวไป 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 

การดําเนินงานดังกล่าว ฯ เมื่อแล้วเสร็จ โปรแกรม PWAnet จะถูกนําไปสร้าง 
model ให้กับ กปภ.สาขา ท้ัง 234 แห่งสามารถใช้บริหารจัดการด้านต่างๆ ดังน้ี 
- สร้างแบบจําลองทางชลศาสตร์ (hydraulic model) กปภ.สาขา จากฐานข้อมูล 
GIS ฯลฯ 
- ออกแบบจุดติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดันสําหรับ วางแผนการบริหารจัดการจ่ายนํ้า
ด้วยแรงดันท่ีเหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี และนําข้อมูลจุดตรวจวัดแรงดันมา 
calibrate model ให้เสมือนจริง 
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- ออกแบบจุดติดตั้งประตูนํ้าระบบ DMA และขยายเขตจําหน่ายนํ้า 
- นํา model มาจําลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแตกรั่วของท่อท่ีตําแหน่งท่อ
และหัวดับเพลิง เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันนํ้า, แสดงการปิดประตูนํ้าเมื่อ
เกิดท่อแตกรั่วและผลกระทบต่อลูกค้า และกําหนดเง่ือนไขการจ่ายนํ้าของ PUMP 
เพ่ือวิเคราะห์การใช้พลังงาน อัตราการจ่ายนํ้า และ กําลังผลิต 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
5.0000 - 5.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

   
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-3 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
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แผนงาน โครงการเพ่ิมและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade) 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและ

คุ้มค่า พร้อมมีโครงข่ายเช่ือมโยงท่ัวท้ังองค์กร 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กคค. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา สํารวจ และรวบรวมข้อมูลโครงการ                
2. สรุปผลและจัดทําข้อกําหนดร่างขอบเขตงาน                
3. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ  
ดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) 

               

4. แจ้งกองจัดหาเพ่ือหาผู้รับจ้าง                
5. ลงนามในสัญญากับผูร้ับจ้าง                
6. เสนอแผนการดําเนินงาน                
7. ส่งมอบงานและตดิตั้ง                
8. ตรวจรับงาน                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ร้อยละเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
กปภ. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนขององค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน และคุ้มค่า 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
กปภ. สามารถดําเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับ
บริการท่ีมีคุณภาพสะดวกรวดเร็ว 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
70.0000 3.0000 73.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ไม่สามารถดาํเนินงานได้ตามแผน 3*3=9 
(สูง) 

เร่งรัดการดําเนินงานให้เร็วข้ึนจากแผนท่ีกําหนด 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-3 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 

แผนงาน 
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเข้า – ออก (CCTV & 
Access Control) อาคาร 4 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและ

คุ้มค่า พร้อมมีโครงข่ายเช่ือมโยงท่ัวท้ังองค์กร 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กคค. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ                
2. ร่าง TOR                
3. นําเสนอคณะ ITSC                
4. ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส ์                
5. ทําสัญญา                
6. ติดตั้งอุปกรณฮ์าร์ดแวร ์                
7. ทดสอบระบบ                
8. จัดทําเอกสารคู่มือระบบและอบรมการใช้งาน                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินโครการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวรร์ะบบ CCTV, Access Control 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ทําให้ระบบ CCTV Access Control มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากข้ึน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
5.0000 - 5.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกได้แก่ โรคระบาด 1*2=4 
(ปานกลาง) 

- 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-3 
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แผนงาน โครงการทดแทนเคร่ืองแม่ข่าย กปภ. สาขา 234 แห่ง 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและ

คุ้มค่า พร้อมมีโครงข่ายเช่ือมโยงท่ัวท้ังองค์กร 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กคค. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา สํารวจ และรวบรวมข้อมูลโครงการ                
2. สรุปผลและจัดทําข้อกําหนดร่างขอบเขตงาน                
3. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
ดูแล ระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) 

               

4. แจ้งกองจัดหาเพ่ือหาผู้รับจ้าง                
5. ลงนามในสัญญากับผูร้ับจ้าง                
6. เสนอแผนการดําเนินงาน                
7. ส่งมอบงานและตดิตั้ง                
8. ตรวจรับงาน                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ  
ผลลัพธ์ (output) ของโครงการ  
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ  
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
33.0000 - 33.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ไม่สามารถดาํเนินงานได้ตามแผน 3*3=9 
(สูง) 

เร่งรัดการดําเนินงานให้เร็วข้ึนจากแผนเดิมของปีท่ี
ผ่านมา 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-4 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการระบบงานติดต้ังมาตรวัดน้ําและบันทึกบัญชีตันทุน 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานด้านต่างๆ 
ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ท่ีถูกนํามาปฏิบัติโดย
องค์กร ให้มีเครื่องมือท่ีเป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศท่ีรองรับ การ
จัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศ สําหรับการ
ให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายนํ้า รวมถึงการให้บริการ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีคล่องตัวข้ึน 
2. เพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ 
3. เพ่ือปรับปรุง - เพ่ิมเติมอุปกรณร์ะบบควบคุม PRV and Butterfly valve ของ
ระบบ DMA 
4. เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายนํ้าให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้นํ้า 
5. เพ่ือ Implement Software Monitoring-Control and Management App.  
6. พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการนํ้าสูญเสีย 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กพส. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง                
1.1 จัดเตรียมเอกสารขอบเขต TOR                
1.2 ขออนุมัต ิ                
1.3 ดําเนินการประกวดราคา                
1.4 ทําสัญญา                

2. การดําเนินงานโครงการ                
2.1 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน                 
2.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและ
ออกแบบระบบ  

               

2.3 พัฒนาระบบ (Development)                
2.4 ทดสอบระบบ (Testing)                
2.5 จัดทําคู่มือและฝึกอบรม                 
2.6 Go-live                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 

- กปภ. มีระบบสารสนเทศด้านลูกค้า (CIS) ท่ีมีการทํางานในรูปแบบไมโครเซอร์วิส
ครบทุกกระบวนการ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต้อง
แม่นยํา 
- กปภ. มีการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังระบบท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
- กปภ. มีระบบสารสนเทศด้านลูกค้า (CIS) ท่ีมีการบริการทางธุรกิจสมัยใหม่อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
50.0000 - 50.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� - � 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. โครงการล่าช้ากว่าแผน 3*1=3 
(ปานกลาง) 

ควบคุม 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5: การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม 
 

� ยุทธศาสตร์ S8: ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
� กลยุทธ์ 8.1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
• แผนงาน 8.1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 

แผนงาน 
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่/เก่ียวเน่ือง โดยตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและให้บริการเหนือความคาดหวังของลูกค้า 

2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญในด้านนวัตกรรมให้แก่พนักงาน 
และเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 

1. จํานวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการการสนับสนุนลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า ไม่น้อยกว่า 2 นวัตกรรม 

2. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อนวัตกรรมหรือผลจากการใช้นวัตกรรม ไม่ต่ํากว่า 
4.00 คะแนน 

3. การลดค่าใช้จ่าย/เพ่ิมรายได้ /เพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ กปภ. 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักวิทยาการ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กํ า ห น ด น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
ดําเนินงานนวัตกรรมฯ  

               

2. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ และ
ออกแบบกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง 

               

3. สื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมให้ลูกค้าและ
สาธารณชน 

               

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และ
ความสําเร็จของนวัตกรรม 

               

5. ประเมินประสิทธิผลกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 

1. จํานวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการการสนับสนุนลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า ไม่น้อยกว่า 2 นวัตกรรม 

2. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อนวัตกรรมหรือผลจากการใช้นวัตกรรม ไม่ต่ํากว่า 
4.00 คะแนน 

3. การลดค่าใช้จ่าย/ เพ่ิมรายได้/ เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ กปภ. 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของโครงการ 100% 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ลูกค้าประทับใจการให้บริการของ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- - - 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� � � 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1.นวัตกรรมไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ท่ีแ ท้จริ งของลู ก ค้ า ซ่ึ งอาจ เ กิดจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าไม่ครอบคลุม และการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมาลองใช้นวัตกรรม 

2. ไม่สามารถดาํเนินการแล้วเสร็จตามรอบเวลา
เน่ืองจากอาจมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ 

    นวัตกรรม 

3*3=9 
(สูง) 

- วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้าในการใช้
นวัตกรรมของ กปภ. 

-  กําหนดแนวทาง ระยะเวลาการดาํเนินงานและ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

� กลยุทธ์ 8.2 : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
• แผนงาน 8.2.1 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 

 
แผนงาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบรับฟังเสียงของลูกค้าทาง PWA Contact Center 1662 ให้
เช่ือมโยงกับศูนย์ประปาทันใจ (กปภ. 234 สาขา) โดยสามารถลดความไม่พึงพอใจ 
สร้างความพึงพอใจ และเติมความประทับใจแก่ลูกค้า 
2. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ตามมาตรฐานการให้บริการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า (SLA) ให้เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนข้อร้องเรียนท่ีปิดได้ตาม SLA ร้อยละ 88 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ /กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าท่ี 
ปฏิบัติงานประจําศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 
PWA Contact Center 1662 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ การรับฟังและบริหารจัดการข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน SLA  
ผลผลิต (output) ของโครงการ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอกับการให้บริการลูกค้าเวลา 07.00 - 23.00 น. 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วลูกค้าพึงพอใจ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 20.0000 20.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟดับ) ทําให้ไม่สามารถ
ให้บริการลูกค้าได ้

3*3=9 
(สูง) 

ประสานกับ กฟน. แจ้งล่วงหน้า 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก จ-2 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

• แผนงาน 8.2.3 สร้างประสบการณ์ท่ีดีกับลูกค้า (Customer Experience) ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย 
ดังนี้ 

 
แผนงาน โครงการประปาสะดวก ปี 2565 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงจุดบริการลูกค้าให้ตอบสนองนโยบาย “ราชการสะดวก” ท่ียึด
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
2. เพ่ือปรับปรุงสํานักงาน กปภ.สาขา ให้ทันสมัยเป็นรูปแบบเดียวกันท่ัวประเทศ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวน กปภ.สาขาสะสมท่ีผา่นมาตรฐานการรับรอง GECC 229 สาขา 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ /กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กปภ.สาขา ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า
ตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก 

               

2. กปภ.สาขา ยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ประจําปี 2565 

               

3. กปภ.สาขา ติดตั้งข้อความเก่ียวกับ นํ้าดิบมี
ราคานํ้าประปามีต้นทุน หน้าอาคารสํานักงาน
เพ่ือรณรงค์สร้างการรับรู้การปรับปรุงค่านํ้าใน
อนาคต  

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จํานวน กปภ.สาขาสะสมผ่านมาตรฐานการรับรอง GECC 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ลูกค้าได้รับการบริการท่ีดีตามมาตรฐาน GECC 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ  ลูกค้าประทับใจและความสมัพันธ์ท่ีดีกับ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
20.0000 5.0000 25.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. กปภ.สาขา ไม่ผ่านการประเมิน 2*2=5 
(ปานกลาง) 

กปภ. เขตเป็นพ่ีเลี้ยงให้สาขา 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าประชาชน 
2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ PWA 4.0 ในการรับรู้ของลูกค้าประชาชน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนช้ินงานท่ีสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 12 ตอน 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสมัพันธ์ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เตรียมบทสําหรับถ่ายทํา                
2. ถ่ายทําวีดีโอ                
3. เผยแพร่ลง YouTube                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จํานวนช้ินงานท่ีสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จํานวนวิดีโอท่ีเผยแพร่ 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ประชาชนรับรู้ข้อมูลท่ี กปภ.นําเสนอ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 0.1000 0.1000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. การเผยแพร่ไม่ทันต่อเหตุการณแ์ละความ
ต้องการของลูกค้า 

2*1=2 
(ต่ํา) 

1) มีระบบการติดตามความต้องการของลูกค้าและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
2) มีรูปแบบและช่องทางการสื่อสารออนไลน์ท่ี
หลากหลายในการสื่อสารกับลูกค้าประชาชน 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการประปาทันใจ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้ กปภ.ทุกสาขา ท่ัวประเทศบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ของลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพ่ือลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าด้วยการสื่อสารท่ีดี สร้างความพึงพอใจด้วย
การแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็ว เรียบร้อย และสร้างความประทับใจด้วยการตรวจสอบ
ข้อมูลป้อนกลับ 
3. เพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในมิติ “องค์กรยุคใหม่ให้บริการประทับใจ” 
4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ. รองรับการปรับ
อัตราค่านํ้าในอนาคต 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนข้อร้องเรียนท่ีปิดได้ตาม SLA ร้อยละ 88 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําเสื้อมิสเตอร์ประปา                
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ศูนย์ประปาทันใจสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตาม SLA 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ มิสเตอร์ประปาสามารถลดความไม่พึงพอใจและสรา้งความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 0.3000 0.3000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. กปภ.สาขา แจ้งขนาดเสื้อล่าช้า 2*1=2 
(ต่ํา) 

ประสานงานสาขาให้รีบแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า 83 



 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการมุ่งมั่นเพ่ือปวงชนเติมใจให้กัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้จัดการ กปภ.สาขา ออกพบลูกค้า สร้างความใกล้ชิดด้วยตนเอง พร้อม
ทีมงานท่ีมีหัวใจใฝ่บริการและมีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ประชาชน และลูกค้า
ด้วยความเต็มใจ 
2. เพ่ือช่วยเหลือตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านฟรีให้แก่ประชาชน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 

- จํานวนสาขาท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 234 สาขา 
- ร้อยละของลูกค้าประเภท 2 และ 3 ท่ี กปภ.สาขาลงพ้ืนท่ีสร้างความสัมพันธ์      
ร้อยละ 1 (ไม่ต่ํากว่า 10 ราย) 
- จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ผจก.กปภ.สาขา นําทีมบริการลงพ้ืนท่ี
พบปะลูกค้าเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและ
ให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาฟรี 
และให้คําแนะนําวิธีการบํารุงรักษาระบบ
ประปาภายในบ้าน นอกจาก น้ียั งมี การ
สอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อ
การให้บริการของ กปภ.   

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 

1. จํานวนสาขาท่ีดําเนินโครงการ 
2. ร้อยละของลูกค้าประเภท 2 และ 3 ท่ี กปภ.สาขา  ลงพ้ืนท่ีสร้างความสัมพันธ์ 
3. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กปภ.สาขา ริเริ่ม
ดําเนินการเอง 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ลูกค้าได้รับการตรวจระบบประปาและ กปภ.ได้รับฟังเสียงของลูกค้า 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ลูกค้าประทับใจและมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 5.0000 5.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ระบบประปา 

2*1=2 
(ต่ํา) 

ทําความเข้าใจกับลูกค้า 
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����  กลยุทธ์ 8.3 : ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพน้ํา 
• แผนงาน 8.3.1 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กปภ. ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย 

ดังนี้ 
 
แผนงาน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ําประปาของ กปภ. (Water is Life) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ กปภ.สาขาท่ัวประเทศผลิตนํ้าตามข้อกําหนด WSP โดยมีการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าร่วมกันระหว่าง กปภ. กับกรมอนามัยอย่างเป็นระบบทุก 12 
เดือน 
2. เพ่ือนําความสามารถพิเศษของ กปภ. ด้านความเช่ียวชาญระบบประปา และ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปาไปใช้ประโยชน์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยการช่วยเหลือสังคมรอบรั้ว 
3. เพ่ือร่วมมือกับกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
สนับสนุนคุณภาพนํ้าประปาของประเทศให้ผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวน กปภ.สาขาสะสมท่ีผา่นมาตรฐาน Water is Life 234 สาขา 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสมัพันธ์ / กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กปภ.สาขาท่ีผ่านเกณฑ์ WSP เกรด A 
สมัครเข้าร่วมโครงการ   

               

2. คณะกรรมการรับรองคุณภาพนํ้าประปา
มาตรฐานสากลตัดสินรับรอง  

               

3.  กปภ.สาขาติดตั้ ง ป้ายรับรองคุณภาพ
นํ้าประปามาตรฐานสากล ณ หน้าอาคารโรง
กรองนํ้า  

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จํานวน กปภ.สาขาสะสมท่ีผา่นมาตรฐาน Water is Life 
ผลผลิต (output) ของโครงการ นํ้าประปาของ กปภ. มีมาตรฐานสากล 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ลูกค้าได้ใช้นํ้าประปาท่ีได้คณุภาพมาตรฐานสากล 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 4.0000 4.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. กปภ.สาขา ไม่ผ่านการตรวจประเมิน 3*1=3 
(ปานกลาง) 

กปภ.เขต กํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีมีต่อ กปภ. 

2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกและลดผลกระทบในทางลบท่ีมีต่อ กปภ. 
3. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบูรณาการร่วมกับการดําเนินงานของ
องค์กรเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน การดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามรอบเวลา 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสมัพันธ์ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. นําเสนอ ผวก.อนุมัติโครงการและขอรับจัดสรร
งบประมาณจ้างท่ีปรึกษาดําเนินโครงการ                

2. กําหนดขอบเขตของงาน และจัดทํา TOR                
3.  ดําเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง                
4. กําหนดระเบียบวิธีวิจัย พัฒนาเครื่องมือในการ

สํารวจ และวางแผนการสํารวจ                

5. ลงพ้ืนท่ีสํารวจความคิดเห็นของลูกค้าและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการให้บริการและพันธกิจของ 
กปภ.   

               

6. นําผลการศึกษามาจัดทําแผนสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของ กปภ.                

7. ประเมินประสิทธิผลโครงการ                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
1. รับฟังเสียงของลูกค้าทุกกลุ่มทุกช่องทาง และทุกวงจรชีวิตของลูกค้า  
2. รับฟังเสียงของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของโครงการ 100% 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. ลูกค้าพึงพอใจการให้บริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 

ของ กปภ. 
2. กปภ. มีความสมัพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 4.0000 4.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. เหตุภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย โรคระบาด    
ส่งผลให้ไมส่ามารถลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ได ้

2. ผู้รับจ้างท้ิงงาน 

3*2=6 
(ปานกลาง) 

3*1=3 
(ปานกลาง) 

- ปรับเปลีย่นรูปแบบการสาํรวจเป็นการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์หรือผา่นระบบออนไลน์ 

- กํากับดูแลข้ันตอนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
กําหนดเวลา 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

� กลยุทธ์ 8.4 : การสร้างแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• แผนงาน 8.4.2 บูรณาการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 

 
แผนงาน โครงการน้ําประปา กปภ. - อปท. เพ่ือปวงชน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขยายความสามารถพิเศษของกปภ. สู่ อปท. อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 
2. เพ่ือส่งเสริมประชาชนท่ียังใช้นํ้าอุปโภคในระบบอ่ืนให้ได้ใช้นํ้าสะอาดตาม
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือยกระดับความร่วมมือกับ อปท. สู่การรับรองคุณภาพนํ้าประปาให้ได้
มาตรฐาน Water is Life ในอนาคต 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนครั้งท่ี กปภ.สาขาจัดกิจกรรมกับ อปท. 234 ครั้ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กปภ.สาขา ให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐาน
เก่ียวกับการผลิตนํ้าสะอาดมาตรฐานสากลแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จํานวนชุมชนใน อปท.ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ทําให้ผู้บริโภคได้ใช้นํ้าสะอาด 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ กปภ. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนโดยรอบ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- - - 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. อปท. ไม่ต้องการให้ กปภ. เข้าไปให้ความรู ้ 2*1=2 
(ต่ํา) 

ทําความเข้าใจกับ อปท. 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

• แผนงาน 8.4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 5 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 

แผนงาน โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบแหล่งนํ้าท่ี กปภ. มีแผนจะใช้ หรือใช้
นํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปา 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการ 4.00 คะแนน 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. คณะกรรมการ CSR (คบร.) กลั่นกรองพ้ืนท่ี
และกิจกรรมโครงการท่ี กปภ.ข. นําเสนอ
เพ่ือให้คณะ อนุกรรมการ CG & CSR เห็นชอบ 
และ คณะกรรมการ กปภ. ทราบ 

               

2. รผง. จัดสรรงบประมาณ                
3. กปภ.สาขา ดําเนินกิจกรรม                
4. ติดตามผลดําเนินโครงการ                
5. รายงานผล / รวบรวมผล / ประเมินโครงการ                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการแล้วเสรจ็ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ชุมชนได้รับประโยชน์จากการดําเนินโครงการของ กปภ. 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ กปภ.  
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 15.0000 15.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1.ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า 3*1=3 
(ปานกลาง) 

เร่งรัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน 
โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ําเพ่ือแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชดําริและสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรม   
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
2. เพ่ือมีส่วนร่วมแบบ “พลังประชารัฐ” ในการลดภาวะโลกร้อน 
3. เพ่ือปลูกป่าต้นนํ้าและรักษาผืนป่าซ่ึงเป็นต้นกําเนิดของทรัพยากรนํ้าให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนพ้ืนท่ีปลูกป่าต้นนํ้า 200 ไรต่่อปี 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กปภ.ข. และ กปภ.สาขา ดําเนินการต่อเน่ือง
จากปีงบประมาณ 2561 เน่ืองจากเป็นแผน
ระยะยาว   

               

2. ติดตามผลดําเนินโครงการ                 
3. รายงานผล / รวบรวมผล / ประเมินโครงการ                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จํานวนพ้ืนท่ีปลูกป่า 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้ป่าซ่ึงเติบโตเป็นแหล่งของต้นนํ้าเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บนํ้าตามธรรมชาติต่อไป 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
ลดภาวะโลกร้อนและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกปภ. ชุมชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 2.0000 2.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 2*1=2 
(ต่ํา) 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการควบคุม 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

แผนงาน โครงการ กปภ. ส่งน้ําใจให้น้ําด่ืม (PWA Care) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมีส่วนร่วมสนับสนุนนํ้าดื่มแก่ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
ท่ี 74 จังหวัดจัดข้ึน 
2. เพ่ือมีส่วนร่วมสนับสนุนนํ้าดื่มช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความทุกข์ร้อนจากสา
ธารณภัยและภัยธรรมชาติ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการ 4.00 คะแนน 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กปภ.เขต ผลิต/เตรียมนํ้าดื่มบรรจุขวด                
2. กปภ.ข./กปภ.สาขา ประสานงานกับจังหวัด
เ พ่ือ เ ข้ าร่ วมสนับส นุน นํ้ าดื่ ม ใน กิจกรรม      
เฉลิมพระเ กียรติฯและช่วยเหลือบรรเทา      
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ 

               

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ประชาชนได้บริโภคนํ้าดื่มท่ีสะอาด 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ประชาชนพึงพอใจต่อ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 7.0000 7.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า 3*1=3 
(ปานกลาง) 

เร่งรัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน โครงการฟ้ืนฟูแนวปะการังพ้ืนท่ี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือฟ้ืนฟูแนวปะการังท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการก่อสร้างท่อ
ส่งนํ้าประปาภายใต้โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าประปาลอดใต้ทะเลไปยัง
เกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. ปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2560 ใน
การเพ่ิมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งนํ้าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตัวชี้วัดของแผนงาน จํานวนก่ิงปะการังท่ีปลูกตามแผนระยะยาวโครงการ  8,000 ก่ิง 
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักปฏิบัติการ 1-5 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดจุดฟ้ืนฟูแนวปะการัง                
2. กําหนดรูปแบบการฟ้ืนฟูปะการังโดยวิธีการ
ท่ีเหมาะสม 

               

3. ดําเนินการปลูกฟ้ืนฟูปะการังตามแนวทาง
และรูปแบบของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

               

4. ติดตั้งทุ่นจอดเรือและทุ่นแสดงแนวเขต
ป้องกันการท้ิงสมอเรือทําลายปะการัง 

               

5. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ                
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ จํานวนก่ิงปะการังท่ีปลูกตามแผนระยะยาวโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จํานวนปะการังมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ระบบนิเวศน์ในท้องทะเลกลับมาสมบูรณ์ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 2.0000 2.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า 3*1=3 
(ปานกลาง) 

เร่งรัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

 

 

แผนงาน โครงการอาสาประปาเพ่ือปวงชน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายกับชุมชนโรงเรียนนักเรียน และครอบครัวของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

2. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าและซ่อมท่อแตก  
ท่อรั่วไหลเบ้ืองต้น รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรนํ้าชุมชนเครือข่าย
เยาวชนในการสอดส่องดูแลทรัพยากรนํ้าแจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วในพ้ืนท่ีต่างๆ  

3. เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้ชุมชนต่อคุณภาพนํ้าประปา และความเช่ียวชาญด้านระบบ
ประปาของบุคลากร กปภ. 

ตัวชี้วัดของแผนงาน  การดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จตามรอบเวลา 
หน่วยงานรับผิดชอบ  สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กําหนดหลักเกณฑ์โรงเรียนท่ีจะดําเนิน
โครงการ                

2. คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด                
3. ขอรับจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการ                
4. ลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม ประกอบด้วย    

 4.1 การตรวจสอบระบบประปาของโรงเรียน
และใ ห้ ข้อ เ สนอแนะ หรื อ ใ ห้ ความ
ช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบประปา
ของโรงเรียน 

 4.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับคุณภาพนํ้า 
การซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้าน
เบ้ืองต้น และความสําคัญของทรัพยากร
นํ้าและการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า 

               

5. จัด ทําสื่ อ เผยแพร่ โ ครงการและผลการ 
ดําเนินงานต่อสาธารณชน                

6. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการรายไตรมาส                
7. ประเมินประสิทธิผลโครงการ                
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความพึงพอใจต่อโครงการไม่ต่ํากว่า 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีจํานวนเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ิมข้ึน 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ นักเรียนและครอบครัว บุคลากรของโรงเรียน ชุมชนโดยรอบเช่ือมั่นในท่ีคุณภาพนํ้าประปา
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 1.0000 1.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. อาจยังไดร้ับผลกระทบสถานการณ์ Covid – 19 
ไมส่ามารถจัดอบรมไดต้ามปกต ิ

2. รูปแบบการจัดอบรมแบบออนไลน์ไมเ่หมาะสมกับ
การฝึกปฏิบัติ  

3. รูปแบบการจัดอบรมแบบออนไลน์ทําให้ผู้เข้า
อบรมไม่มีสมาธิไม่สามารถมีส่วนร่วมได้เท่าท่ีควร 

3*3=9 
(สูง) 

2*2=5 
(ปานกลาง) 

2*2=5 
(ปานกลาง)  
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 ยุทธศาสตร์ S9: บูรณาการการบริหารจัดการน้ํา 
� กลยุทธ์ 9.1 : ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
• แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ําและการดําเนินงานตาม พ.ร.บ 

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 
 
แผนงาน แผนงานพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ 
ขยายความร่วมมือท่ีเก่ียวข้องกับกิจการประปาระหว่าง กปภ.กับองค์กรต่างๆ 

ท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น อปท. โรงงานขนาดใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น เพ่ือ
ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จในการจัดประชุม 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝทน./กปภ.ข.1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติจัดการประชุม                 
2. ดําเนินการจัดประชุมบริหารจัดการนํ้าของ 
กปภ. (กปภ.1-10 และ ฝทน.) ร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 

               

2.1 ฝทน.                
2.2 กปภ.ข.1 - 10 (กปภ.ข. ละ 20,000 บาท)                

3. สรุปผลการประชุม                
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จในการจัดประชุม 
ผลผลิต (output) ของโครงการ การประชุมพัฒนาความร่วมมือ 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 0.2500 0.2500 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 
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• แผนงาน 9.1.2 โครงการจัดการการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)
ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย ดังนี้ 

 
แผนงาน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างรู้คุณค่า 
วัตถุประสงค์ เพ่ือดําเนินการศึกษา และส่งเสริมให้มีการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ   
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการ DSM 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการ DSM Out Side                
1.1 โครงการ DSM Best Practice ปี 2565                
ดําเนินการตามหลักการ  3R สร้างจิตสํานึก

การใช้นํ้าอย่างรู้ คุณค่าปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ประหยัดนํ้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเน่ืองกับกลุ่มลูกค้าท่ีมีการใช้นํ้ามาก 

               

   1)  กําหนดแผนการดําเนินการ                
   2)  ดําเนินการตามแผนการดําเนินการ                
   3)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ                
   4)  ทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินการ                

1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้
อุปกรณ์ประหยัดน้ํา 

               

ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนลูกค้าประเภท  
ท่ีอยู่อาศัยและไม่ใช่ ท่ีอยู่อาศัยให้มีการใช้
อุปกรณ์ประหยัดนํ้า 

               

   1)  กําหนดแผนการดําเนินการ                
   2)  ดําเนินการตามแผนการดําเนินการ                
   3)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ                
   4)  ทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินการ                
2. โครงการ DSM INSIDE                

2.1 โครงการ Inside DSM                
ดําเนินกิจกรรมลดการใช้นํ้าตามหลักการ 3R 

และ เปลี่ ย น อุปกรณ์ ปร ะหยั ด นํ้ า ใ น พ้ื น ท่ี 
ส่วนกลาง กปภ.เขต และ กปภ.สาขา เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์และเ ป็นศูนย์การเรี ยนรู้ ใ ห้ กับ
ประชาชนและพนักงานของ กปภ. 

               

   1)  กําหนดแผนการดําเนินการ                
   2)  ดําเนินการตามแผนการดําเนินการ                
   3)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ                
   4)  ทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินการ                

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินกิจกรรมตามแผนสําเร็จไมน้่อยกว่า 80% 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 

1. ดําเนินการ DSM Best Practice ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง 
2. ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนลูกค้าประเภทท่ีอยู่อาศัยและไม่ใช่ท่ีอยู่อาศัยให้มี
การใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้าไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
3. ดําเนินโครงการ DSM INSIDE ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
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ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 
1. สามารถลดการใช้นํ้าได้ไม่น้อยกว่า 10 % 
2. สร้างจิตสาํนึกการใช้นํ้าอย่างรูคุ้ณค่า 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 5.0000 5.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� � � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

การจัดทําชุดสาธิตการประหยัดนํ้า 
1. ลูกค้าไมต่ระหนักถึงการประหยดั นํ้าตาม
หลักการ 3R 
2. ขาดงบประมาณในการจัดทําชุดสาธิต 

 
2*2 = 5 

(ปานกลาง) 
 

จัดทําแผนเติมเต็มทรัพยากร ระบบงาน เครื่องมือ ท่ี
เป็นความเสี่ยงสนับสนุนแผนงาน 

การดําเนินการกับคู่ความร่วมมือ DSM Best 
Practice 
1. คู่ความร่วมมือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการ
เน่ืองจากความไม่พร้อม 

 
 

3*2 = 6 
(ปานกลาง) 

 
 
จัดทําแผนสํารองเผื่อฉุกเฉิน  เผื่อความล่าช้า ความ
เปลี่ยนแปลง 
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� กลยุทธ์ 9.2 : พัฒนานวัตกรรมจนสามารถนําผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์กร 

• แผนงาน 9.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 แผนงานย่อย 
ดังนี้ 

 
แผนงาน โครงการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ สร้างนวัตกรรมเพ่ือนํา

โครงการบรรลุสู่การทําให้ลูกค้าประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
- ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแล้วเสร็จ 
 - จํานวนผลงานนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในองค์กร 2 ผลงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ กวพ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แผนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่การ
สร้างนวัตกรรม 

               

1.1 จัดทําแผนการจัดการความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนาและสร้างสรรนวัตกรรม 

               

1.2 ดําเนินการกระบวนการจัดการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ 

               

1.3 ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมท้ังภายใน/ภายนอก องค์กร 

               

1.4 ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยท้ัง
ภายใน/ภายนอก องค์กร 

               

1.5 ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง
กระบวนการ ทํ า งาน เ พ่ื อมุ่ ง สู่ ก า รสร้ า ง
นวัตกรรม 

               

1.6 ติดตามผลการดําเนินงาน                  
1.7 สรุปผลการดาํเนินงาน                

2. แผนการพัฒนานวัตกรรมสู่ผลติภัณฑ์และ
บริการใหม่ในเชิงพาณิชย์ 

               

2.1 จัดทําแผนพัฒนานวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ในเชิงพาณิชย์ 

               

2.2 ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

               

2.3 ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้เกิด
บริการใหม่ 

               

2.4 ดําเนินการพัฒนากระบวนการนํา
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

               

2.5 ติดตามผลการดําเนินงาน                  
2.6 สรุปผลการดาํเนินงาน                

3. แผนการพัฒนาระบบสนับสนนุการวิจัย
และนวัตกรรมของ กปภ. 

               

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม
และทุนวิจัย 
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กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2564 2565 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.2 โครงการสร้างเครือข่ายนักคิดและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย 

               

3.3 ดําเนินงานแก้ไขปรับปรุงกฏระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 

               

3.4 โครงการร่วมมือกับหน่วนงายภายนอก
เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 

               

3.5 สรุป ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน                
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ผลการดําเนินงานโครงการสําเร็จมากกว่า ร้อยละ 80 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
- ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 
- ผลการพัฒนานวัตกรรมสูผ่ลติภณัฑ์และบริการใหม่ในเชิงพาณิชยไ์ม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
- ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 

- มีนวัตกรรมท่ีเกิดเป็นผลติภณัฑ์ใหม ่
- มีนวัตกรรมท่ีเกิดเป็นบริการใหม ่
- มีนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย ์ 
- มีผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 
- 9.0000 9.0000 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
� - � 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ 
ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
มาตรการในการจัดการ 

1. พนักงานความรู้ความเข้าใจด้านการใช้
ความคิดสร้างสรรค์และการนําเครื่องมือการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมมาใช้งาน 

3*2 = 6 
(ปานกลาง) 

ให้ผู้เก่ียวข้องทุกสายเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

2. ขาดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

3*3=9 
(สูง) 

ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

3. ยังไม่มีกระบวนการสร้างนวัตกรรมสู่การ
กําเนิดผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ และนําไปสู่เชิง
พาณิชย์ 

1*2=4 
(ปานกลาง) 

กําหนดการดําเนินงานให้ชัดเจน 
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