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คํานํา 

 

  การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจในการจัดหานํ้าสะอาด    
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการใหบริการนํ้าประปาท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอ รวมถึงการตอบสนองนโยบายรัฐบาลดานสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

  ปจจุบัน กปภ. ใหบริการนํ้าประปาประชาชนประมาณ 4.286 ลานครัวเรือน สวนท่ีเหลือ
จะใหบริการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดย กปภ. บูรณาการรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีภารกิจการใหบริการนํ้าประปา ควบคูไปกับการมุงม่ันพัฒนาการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการของ กปภ. อยางเต็มความสามารถ สวนดานการบริหารจัดการนํ้าดิบ กปภ. 
ไดวางแผนการบริหารจัดการนํ้าดิบใหเพียงพอ และเตรียมพรอมแผนสํารองในสถานการณฉุกเฉิน อีกท้ัง
ดานการบริหารจัดการนํ้าสูญเสีย ซ่ึงการแกไขปญหาตองพิจารณาถึงงบประมาณการลงทุน จุดคุมทุน 
และสภาพทอท่ีใชงานมานาน 

  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ)       
ไดคํานึงถึงความสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) เปาหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  
(พ.ศ.2560 - 2564)แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2560 - 2564) 
นโยบายสําคัญของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรองคกรของการประปาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี  3) ป      
พ.ศ.2560 – 2564 (ทบทวนป 2562-2564) เพ่ือมุงไปสูการเปน กปภ. 4.0 โดยใหความสําคัญกับการ
นําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาองคกร สรางความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0 พรอมกับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สรางความเช่ียวชาญเฉพาะดานและนํานวัตกรรมเขามาชวยผลักดันการ
บริหารองคกรในดานตาง ๆ รวมท้ังการวิเคราะหความคุมคา ความพรอม ความเส่ียงของโครงการลงทุน
ของ กปภ. เพ่ือใหสถานะการเงินและผลประกอบการมีความมั่นคงและย่ังยืนตอไป 

 

 

ฝายยุทธศาสตรองคกร 
กันยายน พ.ศ. 2561 
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สารบัญ 

 

 หนา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรของ กปภ. 1 
แผนท่ีความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ 2 
แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) 3 
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 4 
ยุทธศาสตรขององคกร 5 
สภาพท่ัวไปและผลการดําเนินงาน 6-8 
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 9-10 
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ 11-14 

ตัวช้ีวัดองคกร 15 

สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการ กปภ.ประจําปงบประมาณ 2562 16-18 

แผนปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค 19-73 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา 19-42 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการผลิตจายนํ้า 43-61 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการลูกคา  62-70 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการเงิน 71-73 

  

ภาคผนวก  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา  ก-1 – ก-14 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการผลิตจายนํ้า ข-1 – ข-104 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการลูกคา ค-1 – ค-4 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการเงิน ง-1 – ง-2 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกับความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรของ กปภ. 

แผนยุทธศาสตรยุทธศาสตรองคกร ของ กปภ. (ฉบับท่ี 3) ป 2560-2564 (ทบทวน ป 2562-2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร ดานการเรยีนรูและพัฒนา ดานการผลิตจายนํ้า ดานการบริการลูกคา ดานการเงิน 

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรของ กปภ. 

1. บริหาร และพัฒนาบุคลากรใหมี
สมรรถนะสอดคลองกับภารกิจ      
มีจํานวนท่ีเหมาะสม และมีความ
ผูกพันตอองคกร 

4.จัดหา และบริหารจัดการแหลงน้ํา
ดิบใหเพียงพอ 

8.สรางความพงึพอใจให
ลูกคาในดานคุณภาพ
น้ําประปา และบริการ 

10.ควบคุมตนทุนการ
ดําเนินงาน 2.เสรมิสรางวัฒนธรรมการเรียนรู 

มุงเนนลูกคาและคณุภาพงาน 
5.ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอพรอมท้ัง

ควบคุมคุณภาพนํ้าใหไดมาตรฐาน 

3.บริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหทันสมัย สนับสนุน 
การดําเนินงาน กระบวนการผลิต
จาย บริหารงาน และบริการ 

6.บริหารจัดการลดนํ้าสูญเสียอยาง
เปนระบบ 9.รักษาส่ิงแวดลอม และ

รักษาความสัมพนัธอัน
ดีตอชุมชนโดยรอบ 

1 1 .  สรางรายได ให
เพี ยงพอตอการ
ขยายงาน 

7.ขยายความรวมมือกับองคกรตางๆ  เพื่อ
ใหบริการน้ําประปาท่ีมีคุณภาพ 

   2. บริหาร
แผนการลงทุนให

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ

ประเทศ  

1. กําหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให

ชัดเจนเพื่อเปนพลงั
ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ 

2. การเพิ่มศักยภาพ
การพัฒนา

สภาพแวดลอมสู
อนาคต  

 

4. การ
เติบโตที่เปน

มิตร กับ
สิ่งแวดลอม
เพื่อการ

พัฒนาอยาง
ย่ังยืน 

ราง
ยุทธศาสตร            

ชาติ     
ระยะ 20 ป 

1. ความม่ันคง 2. การสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน 

3. การพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน 

4. การสราง
โอกาสความ
เสมอภาคและ       
เทาเทียมกัน 
ทางสังคม  

5. การสรางการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม    

6. การปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

1. การเสริมสราง
สังคมเขมแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานราก 
 

3. การเสริมสรางความ
สงบเรียบรอยและความ

มั่นคงภายใน 
 
 

4. การวาง 
รากฐานการ
พัฒนาองคกร 
อยางสมดุล 

5. การพัฒนา
ภูมิภาคเมือง 

และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

  

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม 

แหงชาติ  
ฉบับที่ 12 

2.การสราง
ความเปน
ธรรมลด
ความ

เหลือ่มล้ํา
ในสังคม 

6.การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐการ
ปองกันการ

ทุจริต
ประพฤติ     

มิชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

3.การสราง
ความ

เขมแข็ง
ทาง

เศรษฐกิจ
และแขงขัน
ไดอยาง
ยั่งยืน 

10.ความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา 

8. การ
พัฒนา
วิทยา-
ศาสตร 

เทคโนโลยี   
วิจัยและ
นวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร
กระทรวง 
มหาดไทย 

พ.ศ.2560-2564 
  

ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 

พ.ศ.2558-2569  

2. สรางความ
มั่นคงของนํ้า 
ภาคการผลิต 

3. การจัดการนํ้า
ทวมและอุทกภัย 

4. การ
จัดการ

คุณภาพนํ้า 

5. การอนุรักษฟนฟูปาตนนํ้า
ที่เสือ่มโทรมและปองกันการ

พังทลายของดิน 

6. การ
บริหาร
จัดการ 

แผนยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจ 

สาขา
สาธารณูปการ 

  

5. สงเสริมระบบ                          
ธรรมาภิบาลใหมี
ความโปรงใสและ

มีคุณธรรม 

4. สนับสนุนการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให
สอดคลองกับยุทธศาสตร 
Thailand 4.0 และแผน DE 

3. เสริมสราง                      
ความแข็งแกรงทาง
การเงินเพื่อความ
ย่ังยืนในระยะยาว  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                      
มาตรา 56  รัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมี
สาธารณูปโภค  ข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชนอยางทั่วถงึ                        
ตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน 

1. การจัดการนํ้า
อุปโภคบริโภค 

9. การ
พัฒนา

ภาคเมือง 
และ 
พื้นที่

เศรษฐกิจ 

7.การ
พัฒนา

โครงสราง
พื้นฐานและ

ระบบ         
โลจิสติกส 

1. การ
เสริม 

สรางและ
พัฒนา

ศักยภาพ
ทุนมนุษย 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

2. การ
บริหาร
ราชการ
แผนดิน 

4. กระบวน 
การ

ยุติธรรม 

5. 
เศรษฐ-

กิจ 

3. 
กฎ-
หมาย 

10. 
พลัง
งาน 

8.  
สื่อสาร  
มวลชน
และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9. 
สัง-
คม 

7. 
สาธา-
รณสุข 

1.  
การ 
เมือง 

11.  
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

6. 
ทรัพยากร
ธรรมชาติ 
และสิง่แวด- 

ลอม  

5. การ
เสริมสราง
ความม่ันคง

แหงชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู
ความม่ังค่ัง
และย่ังยืน 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                        
Sustainable Development Goals : SDGs 

ขอ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมี
นํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการ

บริหารจัดการท่ียั่งยืน  

4,5,6,7 10,11 2,3 1,8   4,5,6,7,11 

อุ
3,4,5,6,9 

เศรษ
 3,5 

 5  5 

 5 อม  4,6,9 

 5 

หมายเหตุ ตัวเลขในเคร่ืองหมายวงกลม       เปนลําดับเลข วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของ กปภ. แสดงรายละเอียดดังน้ี 

อม    4,6,9 

 4,6,9 

 4,6,9 
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แผนยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจ 

สาขาสาธารณูปการ 
 

แผนยุทธศาสตรองคกร  
ของ กปภ.  

(ฉบับที่ 3) ป 2560-2564 

แผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 2561 
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ด็น
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4
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ะเ

ด็น
ยุท
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าส

ตร
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1 
  

ดา
นก

าร
เรี

ยน
รูแ

ละ
พัฒ

นา
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3 
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กา

รลู
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4 

จัด
หา
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ะบ
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าร
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ร 
แห
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น้ํา

ดิบ
ให

เพี
ยง

พอ
 

ยุท
ธศ
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ที่ 
5 

ผล
ิตจ

าย
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ให
เพี
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พอ

 พ
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ยุท
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 แ
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รัก
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สัม
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ธอ
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ีตอ
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ยุท
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ที่ 
11
 

สร
าง
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10

 

คว
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ยุท
ธศ

าส
ตร

ที่ 
2 

เส
ริม

สร
าง

วัฒ
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 
แผนภาพท่ีแสดงรูปแบบของความสัมพันธเชิงเหตุและผล ระหวางผลลัพธท่ีองคกรปรารถนา 

เชื่อมโยงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และเปาหมายตางๆ ขององคกร 
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การประปาสวนภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

มุงเนนคุณธรรม ม่ันใจคุณภาพ เพื่อสุขของปวงชน 
 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมี
จริยธรรม 

2. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและโปรงใส 

3. ปกปองรักษาผลประโยชน
ขององคกร 

 

1 .  ป ฏิบั ติงานตามข้ันตอน ท่ี
กําหนด 

2. มี จิตสํานึกรับผิดชอบตอ
ความสําเร็จ 

3. ทํางานเปนทีม 
4. พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
5. แบงปนทักษะชวยเหลือ

เพ่ือนรวมงาน 
 

 

1. ต้ังใจรับฟงลูกคา 
2. สรางความประทับใจให

ลูกคาตลอดเวลา 
3. มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใชน้ําประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเปนเลิศ 

(Customers are delighted with water quality and excellent services) 

“มุง - ม่ัน - เพื่อปวงชน” 

วิสัยทัศน 

 

1. ผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพ อยางเพียงพอและท่ัวถึง  
2. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ 
3. จัดใหไดมาซึ่งนํ้าดิบ เพ่ือใชในการผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปา 
4. สงเสริมธุรกิจการประปา 
5. ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับ หรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

พันธกิจ 

คานิยม 
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ยุทธศาสตรขององคกร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา มี 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

1. บริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองกับภารกิจ และมี
จํานวนท่ีเหมาะสม และมีความผูกพันตอองคกร 

2. เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู มุงเนนลูกคาและคุณภาพงาน 
3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหทันสมัย สนับสนุนการ

ดําเนินงาน กระบวนการผลิตจาย บริหารงาน และบริการ 

  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการผลิตจายน้ํา มี 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

4. จัดหาและบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบใหเพียงพอ 
5. ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพนํ้าใหไดมาตรฐาน 
6. บริหารจัดการลดนํ้าสูญเสียอยางเปนระบบ 
7. ขยายความรวมมือกับองคกรตาง ๆ เพ่ือใหบริการนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการลูกคา มี 2 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

8. สรางความพึงพอใจใหลูกคาในดานคุณภาพนํ้าประปา และบริการ 

9. รักษาส่ิงแวดลอม และรักษาความสัมพันธอันดีตอชุมชนโดยรอบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการเงิน มี 2 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

10.ควบคุมตนทุนการดําเนินงาน 
11.สรางรายไดใหเพียงพอตอการขยายงาน 
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สภาพทั่วไป และผลการดําเนินงาน 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบหลักตอกิจการของ กปภ. 
ในชวงท่ีผานมา ไดแก ปญหาการขาดแคลนนํ้าดิบ 
เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะโลกรอน การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอม สภาพอากาศแปรปรวน กอใหเกิด
ปญหานํ้าเสีย นํ้าเค็ม นํ้าทวม และภัยแลง ทอเกา 
อายุการใช งานนานชํารุดหมดสภาพใชงานสง
ผลกระทบตออัตรานํ้าสูญเสีย ตนทุนนํ้าซื้อจากเอกชน
รวมลงทุน ความพรอมของการกอสรางโครงการ
กอสรางระบบผลิตประปาขนาดใหญ และนโยบายภาครัฐในการสงเสริมใหหนวยงานตางๆ เรงเพ่ิม
ใหบริการนํ้าประปาแกประชาชนในสวนภูมิภาค 

แนวโนมเศรษฐกิจในอนาคตท่ีคาดวาจะมีผลตอการบริการนํ้าประปา ไดแก ขยายการลงทุน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงของภาครัฐ ความสนใจของตางชาติท่ีจะลงทุน
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC)  

แนวโนมของตลาดผูบริโภคยุคดิจิทัลท่ีกําลังเติบโตอยางรวดเร็วในหลายประเทศในเอเชีย ไมวาจะเปน 
อินเดีย จีน และกลุมประเทศอาเซียนรวมท้ังไทยไดกอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจอยางมหาศาล โดยจะ
นําไปสูความตองการลงทุนในดานตางๆ ซึ่งท้ังหมดจะชวยสงเสริมการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
ในประเทศ 

ดานการลงทุนเพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานดานระบบประปาเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 แผนบูรณาการบริหารจัดการนํ้า แผนงาน
บูรณาการการขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และแผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการสนองนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย เจาภาพแผนงานบูรณาการ และนโยบายรัฐบาลในการเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา
ประเทศ   

 แนวโนมกปภ. มีความจําเปนตองพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับลูกคากวา 4.3 ลานราย 
การพัฒนาระบบ Big Data เพ่ือวิเคราะหฐานขอมูลลูกคาขนาดใหญการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลเพ่ือ
การใหบริการประชาชนภาครัฐรองรับ Thailand 4.0 ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสงเสริมองค
ความรู นอกจากน้ี ยังตองพัฒนาเพ่ิมเติมการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม 
(Enterprise Resource Planning : ERP) เชน ระบบ SAP สามารถวางแผนการลงทุนและบริหาร
ทรัพยากรขององคกรโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสราง
พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสารสนเทศ เพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล และเทคโนโลยีใหมในอนาคต 

 ดานการพัฒนาบุคลากร กปภ. ไดใหความสําคัญในการสรางทุนมนุษยใหมีความรูและศักยภาพสูง 
เน่ืองจากเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จท่ีชวยผลักดันการดําเนินธุรกิจ ดังน้ันจึงใหความสําคัญในการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู (Knowlage Base Society) 

สงเสริมโอกาสการสรางภาวะผูนํา การพัฒนาพนักงาน
ทุกระดับ เนนเปนองคกรโปรงใส สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมใหพนักงานอยางสมํ่าเสมอ สงเสริมและสราง
แรงจูงใจโดยใชแผนงานเสริมสรางความผูกพันของ
บุคลากร รวมท้ังการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
การใหบริการและเทคโนโลยี ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
การสรางระบบวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใหสามารถ
ใชกับงานกปภ.ไดจริง  
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จากการเปล่ียนผานสูยุค Thailand 4.0 มาถึง PWA 4.0 กปภ.ไดกําหนดเปาหมาย     
ความพึงพอใจของลูกคาสูความเปนเลิศ โดยมีเปาหมายท่ีต องปรับปรุงการบริการท่ีมีอิทธิพลตอ     
การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา คือ การประชาสัมพันธขาวสารตองท่ัวถึงและทันสถานการณ    
การแกไขปญหาขอรองเรียนตองรวดเร็ว ปริมาณนํ้าประปาตองมีแรงดันนํ้าท่ีสมํ่าเสมอตอเน่ืองและ
เพียงพอ ตลอดจน คุณภาพนํ้าประปาตองใสสะอาด  โดย กปภ. คาดหวังวา ป 2565 ลูกคาจะมี  
ความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการของ กปภ. ท่ีระดับ 4.25 คะแนน  

นอกจากน้ี กปภ. เปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม โดย กปภ. ไดเขาไปมีสวนรวม    
ในการพัฒนาชุมชนโดยรอบแหลงนํ้า เพ่ือเปนการรักษา
ความสัมพันธอันดีระหวาง กปภ. และชุมชน มุงเนนการ
ปลูกปาตนนํ้าเพ่ือเปนแหลงกักเก็บนํ้า ซึ่งเปนทรัพยากรท่ี
สําคัญในการผลิตนํ้าประปา นอกจากน้ียังไดแบงปน
ความรูและแนวปฏิบัติมาตรฐานในการผลิตนํ้าประปาท่ีได
มาตรฐานสากลแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งโครงการ
ดังกลาวจะทําใหประชาชนเห็นเจตนารมณ อันแนวแน   
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมของ กปภ. 
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สรุปปญหาการดําเนินงานป 2561 

ในป 2561 ท่ีผานมา กปภ.ไดมีการประเมินผลกระทบจากการดําเนินงาน โดยสรุปผลกระทบ
จากการดําเนินงาน สามารถแยกประเด็น ไดดังน้ี  

สภาพแวดลอมภายนอก  กปภ.ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการลาชาในหลายประเด็น 
เชน การขออนุญาตวางทอกอสรางระบบประปา ผูใชนํ้าไปใชนํ้าจากระบบบาดาลเพ่ิมข้ึน รวมท้ังปญหา
ดานเศรษฐกิจสงผลตอปริมาณนํ้าจําหนายไมเปนไปตามเปาหมาย 

สภาพแวดลอมภายใน  กปภ.ไดมีการวิเคราะหภายในกปภ. ในป 2561 โดยพบวา ปญหา  
การขาดสภาพคลองทางการเงิน โครงการลงทุนลาชาไมแลวเสร็จทันเวลา เปาหมายการดําเนินงานหลัก
ไมเปนไปตามเปาหมาย การเบิกจายงบลงทุนลาชา 

จากขอมูลนําเขาดังกลาว รวมท้ังนโยบายรัฐบาลท่ีสงผลกระทบตอ กปภ. เชน นโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก นโยบาย Thailand 4.0 ทําใหกปภ.    
มีความจําเปนตองมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรป 2562 – 2564  โดยแบงเปนการทบทวนยอย คือ การทบทวน
แผนยุทธศาสตร 2560 – 2564 ผานแผนปฏิบัติการป 2562 ตามความจําเปนดานสถานะ ทางการเงิน
และขีดความสามารถของ กปภ. รวมท้ังการจัดฝกอบรมพนักงาน ใหความรู และเพ่ิมขีดความสามารถ
ดานตางๆ  โดยท่ีการทบทวนใหญ กปภ. จะมีแผนในการทบทวนแผนยุทธศาสตร 2562 – 2564  
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ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจํานวนผูใชน้ําปลายงวดในอดีต (2549 – 2560) 

ป 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559   2560 

ผูใชน้ํา 
ปลายงวด
(ราย) 

2.479 2.628 2.771 2.935 3.106 3.265 3.421 3.601 3.779 3.955 4.129 4.286 

% เพ่ิม  6.01 5.44 5.92 5.83 5.12 4.78 5.26 4.94 4.66 4.40 3.80 

  ผูใชน้ําปลายงวดเพ่ิมข้ึนเฉล่ียป 50-55                   
= 5.52% 

ผูใชน้ําปลายงวดเพ่ิมข้ึนเฉล่ียป 56-60 
= 4.61% 

 จากตารางท่ี 1.1 กปภ.มีอัตราการขยายตัวลูกคาของ กปภ.ในชวง 5 ป หลัง (2556 -2560) ใน
อัตรา 4.61% ซึ่งนอยกวาชวงป 2550-2555 ซึ่งกปภ. มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมของลูกคาเฉล่ีย 5.52% 

ซึ่งมีปจจัยเก่ียวกับดานเศรษฐกิจ และการเปล่ียนไปใชน้ําประปาจากหนวยงานอ่ืนมากข้ึน 

ตารางท่ี 1.2 แสดงปริมาณน้ําจําหนายในอดีต (2549 – 2560) 

ป 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559   2560 

น้ําจําหนาย
(ลานลบ.ม.) 722 794 834 883 959 982 1,052 1,092 1,118 1,174 1,220 1,232 

สวนเพ่ิม  72 40 49 76 23 70 40 26 56 46 12 

% เพ่ิม  9.97 5.04 5.88 8.61 2.40 7.13 3.80 2.38 5.01 3.92 0.98 

  ปริมาณนํ้าจําหนายเพ่ิมเฉล่ียป 50-55                   
= 6.5% 

ปริมาณนํ้าจําหนายเพ่ิมเฉล่ียป 56-60 
= 3.22% 

 จากตารางท่ี 1.2 กปภ.มีอัตราการขยายตัวของปริมาณนํ้าจําหนายเพ่ิมในชวง 5 ป หลัง 
(2556-2560) ในอัตรา 3.22% ซึ่งนอยกวาชวงป 2550-2555 ซึ่งกปภ. มีอัตราการจําหนายนํ้าเพ่ิม
เฉล่ีย 6.5% ซึ่งมีปจจัยเก่ียวกับดานเศรษฐกิจ และการลงทุนของกปภ. ซึ่งโครงการกอสรางไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

ตารางท่ี 1.3 จํานวนผูใชน้ํา ปริมาณน้ําจําหนาย อัตราการใชน้ํา (2556-2560) 

 จํานวนผูใชน้ําประเภทท่ีอยูอาศัย 

 จํานวนผูใชน้ํา % เพ่ิม ปริมาณนํ้าจําหนาย % เพ่ิม อัตราการใชน้ํา(ลบ.ม./ราย/ป) 

2557 2,937,984 - 563,773,571 - 191.89 

2558 3,097,648 5.43 602,422,754 6.86 194.48 

2559 3,246,659 4.81 636,486,525 5.65 196.04 

2560 3,385,977 4.29 645,629,967 1.44 190.68 
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จํานวนผูใชนํ้าประเภทท่ีอยูอาศัย ในชวง 4 ปท่ีผานมามีการเพ่ิมในอัตราท่ีลดลง (5.43% 
4.81% และ 4.29% ตามลําดับ) ขณะท่ีปริมาณนํ้าจําหนายก็มีการเพ่ิมในอัตราท่ีลดลงเชนกัน (6.86% 
5.65% และ 1.44% ตามลําดับ) ขณะท่ีอัตราการใชนํ้าไมไดเปล่ียนแปลงมากนัก สาเหตุหลักอัน
เน่ืองมาจากผูใชน้ําไปใชน้ําประปาจากหนวยงานอ่ืนมากข้ึน เน่ืองจากนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมใหทุก
พ้ืนท่ีมีนํ้าประปาใชขณะท่ีราคาคานํ้าซึ่งกปภ. มีตนทุนสูงกวาหนวยงานอ่ืนๆ เปนปจจัยและแรงจูงใจให
ผูใชน้ําเปล่ียนไปใชน้ําประปาในราคาท่ีถูกกวา 

 จํานวนผูใชน้ําประเภทราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก 

 จํานวนผูใชน้ํา % เพิ่ม ปริมาณน้ําจําหนาย % เพิ่ม อัตราการใชน้ํา(ลบ.ม./ราย/ป) 

2557 526,361 - 278,164,717 - 528.47 

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 

*ป 2558 มีการจัดประเภทผูใชน้ําใหม  

จํานวนผูใชนํ้าประเภทราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก ในชวง 4 ปท่ีผานมามีการเพ่ิมในอัตราท่ีลดลง 
(18.85% 2.92% และ 2.39% ตามลําดับ) ขณะท่ีปริมาณนํ้าจําหนายก็มีการเพ่ิมในอัตราท่ีลดลงเชนกัน 
(17.76% 1.60% และ -0.90% ตามลําดับ) ขณะท่ีอัตราการใชนํ้าไมไดเปล่ียนแปลงมากนัก แตก็มี
แนวโนมลดลงเชนกัน    

 จํานวนผูใชน้ําประเภทธุรกิจขนาดใหญ อุตสาหกรรม 

 จํานวนผูใชน้ํา % เพิ่ม ปริมาณน้ําจําหนาย % เพิ่ม อัตราการใชน้ํา(ลบ.ม./ราย/ป) 

2557 218,067 - 265,989,017 - 1,219.76 

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 

*ป 2558 มีการจัดประเภทผูใชน้ําใหม  

จํานวนผูใชนํ้าประเภทธุรกิจขนาดใหญ อุตสาหกรรม ในชวง 4 ปท่ีผานมามีการเพ่ิมในอัตราท่ี
ลดลง (-32.83%6.61% และ 5.53% ตามลําดับ) ขณะท่ีปริมาณนํ้าจําหนายก็มีการเพ่ิมในอัตราท่ีลดลง
เชนกัน (-17.24%2.33% และ 0.28% ตามลําดับ)ปริมาณนํ้าจําหนายของธุรกิจขนาดใหญ อุตสาหกรรม
ไมไดเปล่ียนแปลงมากนักภายหลังการปรับประเภทผูใชนํ้าในป 2558 ขณะท่ีจํานวนผูใชนํ้าเพ่ิมข้ึนมาก 
ทําใหอัตราการใชนํ้าลดลง ซึ่งถากปภ. สรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคากลุมน้ีไวไดก็จะสามารถ
ชวยใหผลประกอบการของกปภ. ดีข้ึนได 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา 

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

1. บริหาร และ
พัฒนาบุคลากร
ใหมีสมรรถนะ
สอดคลองกับ
ภารกิจท่ีมีจํานวน
ท่ีเหมาะสมและมี
ความผูกพันตอ
องคกร 

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร  

1-1-1  แผนงานการยกระดับศักยภาพและ
อัตรากําลังของบุคลากรใหพรอมตอการเปน
องคกรระดับสากล  

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

1-1-2  แผนงานการบริหารจัดการอัตรากําลังให
เกิดประโยชนสูงสุด (Workforce 

Optimization) 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

1-1-3  แผนงานการออกแบบกลไกท่ีใชในการขับเคล่ือน
ระบบการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ
ของ กปภ. (Career Management 

Architecture Design) และการจัดการ
ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร 
กปภ.แบบองครวม (Tatal Career 

Management)  

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

1-1-4  แผนงานการระบุผูสืบทอดตําแหนงเชิง   
กลยุทธ (Successor) 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

1-1-5  แผนงานการจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
ดวยรูปแบบการบริหารอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง (Talent Pipeline Model) 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

1-1-6  แผนงานการปรับบทบาทการดําเนินงานเชิง
รุก และการเปนหุนสวนทางกลยุทธของสาย
งานในองคกรรวมถึงการสรางความรูความ
เขาใจในการใชเครื่องมือดานทรัพยากร
บุคคลแกผูบริหารสายงาน (Line Manger) 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

1-1-7  โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

1-2 แผนงานเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพัน
ตอองคกรของบุคลากร 

 

1-2-1  โครงการสํารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันตอของพนักงานตอ กปภ. ป 2562 

-ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร 3.94 คะแนน 
-ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.44 คะแนน 

1-2-2  โครงการจัดสรรอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล ป 2562 

-ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร 3.94 คะแนน 
-ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.44 คะแนน 

2.เสริมสราง
วัฒนธรรมการ
เรียนรูมุงเนน
ลูกคาและคุณภาพ
งาน 

2-1 แผนงานจัดการองคความรู (Knowledge 

Management: KM)  
 

2-1-1  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการ
ความรูมุงสูนวัตกรรม 

- จํานวนองคความรูที่สามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคา
หรือคุณภาพงาน 2 องคความรู 
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

2-1-2  โครงการสงเสริมการนํากระบวนการ
จัดการความรูไปใชในการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

- จํานวนองคความรูที่สามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคา
หรือคุณภาพงาน 2 องคความรู 
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

2-2 แผนงานวิจัยพัฒนาและสรางนวัตกรรม - ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
- จํานวนผลงานนวัตกรรมท่ีนํามาใชในองคกร 2 ผลงาน 

2-3 แผนงานเตรียมความพรอมเพื่อเสนอการรับรางวัล
การบริหารสูความเปนเลิศ (TQC) 

ชะลอโครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา 
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

3. บริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให
ทันสมัย สนับสนุน     
การดําเนินงาน 
กระบวนการผลิต
จาย บริหารงาน 
และบริการ  

3-1 แผนงานการบูรณาการขอมูลระบบ เพื่อการใช
สารสนเทศเชิงวิเคราะห 

 

3-1-1  โครงการบูรณาการและพฒันาระบบ
สารสนเทศขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ผลิตและจําหนายนํ้า (Qportal) 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

3-1-2  โครงการบูรณาการคลาวดเซิรฟเวอร 
(Cloud Consolidation) ระยะท่ี 2 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

3-1-3  โครงการบริหารจัดการขอมูล ระบบงาน
ธุรกิจ (SAP Archive) 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการ
ทํางานขององคกร 

 

3-2-1  โครงการจัดซ้ือซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
3-2-2  โครงการระบบบริหารขอมูลงบประมาณ

และโครงการ (Budget Management 

System : BMS) 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

3-2-3  โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารทาง
วิศวกรรม (C&E Civil & Environment) 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

3-3 แผนงานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและสื่อสารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพอเพีย งและคุมคา 

 

3-3-1  โครงการปรับปรุงสถาปตยกรรม/เพิม่
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการนํ้า
สูญเสีย กปภ. 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

3-3-2  โครงการพัฒนา PWA Cyber Security ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
3-3-3  โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณทาง

คอมพิวเตอร (Infra Upgrade) 
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

3-3-4  โครงการนํารองการใชงานระบบ
สารสนเทศการจัดการผลการปฏิบติังาน 
(Performance Management System) 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

3-4 แผนงานการพัฒนาการเรียนรู เสริมสรางองคกร
แหงการเรียนรูและเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน
ภายใน 

 

3-4-1  โครงการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตจายนํ้า 
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

4.จัดหาและบริหาร
จัดการ แหลงนํ้า
ดิบใหเพียงพอ 

4-1 แผนงานกอสรางและปรับปรุงแหลงนํ้า ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 

4-2 แผนงานพัฒนาแหลงนํ้าสํารอง ขะลอโครงการ 
4-3 แผนงานเฝาระวังแหลงนํ้าดิบ  

4-3-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ําดิบ (Telemetering) จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 3 แหง 

4-3-2 โครงการสถานีเฝาระวังคุณภาพนํ้าดิบขนาด
เล็ก 

จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 1 แหง 

4-3-3  โครงการเฝาระวังระดับนํ้าเพื่อการเตือนภัย จํานวนแหงท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 11 ลุมน้ํา 

5. ผลิตจายนํ้าให
เพียงพอ พรอม
ท้ังควบคุม
คุณภาพนํ้า ใหได
มาตรฐาน 

5-1 แผนงานกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 7 แหง 
5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตาม

หลักการจัดการนํ้าสะอาด (WSP)  
 

5-2-1  โครงการจัดการนํ้าสะอาด (WSP) จํานวนสาขาท่ีดําเนินการเสร็จ 298 แหง 
5-2-2  โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย

รวม (SCADA) 
จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 15 แหง 

5-2-3  โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก
(PLC) 

จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 51 แหง 

5-3 โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 273 แหง 
5-4 แผนงานวางทอขยายเขต จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 308 แหง                                                                                                                         
5-5 แผนงานการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
5-6 โครงการซ้ือนํ้าจากผูผลิตเอกชนระยะสั้นบางพื้นท่ี เปนแผนงานท่ีเพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564) 
5-7 โครงการระบบผลิตไดรับรอง ISO 9001 จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 20 แหง 
5-8 แผนงานปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ
และกอสรางระบบประปา 

ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 

6.บริหารจัดการลด
นํ้าสูญเสียอยาง
เปนระบบ 

6-1 แผนงานการจัดการนํ้าสูญเสียเชิงกายภาพ  (DMA 

และปรับปรุงเสนทอ) 
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
(จางบริหารจัดการสูญเสียนํ้าสูญเสียและกปภ.ดําเนินการเอง) 

6-2 แผนงานการจัดการนํ้าสูญเสยีเชิงพาณิชย (มาตร
วัดน้ํา) 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

6-3 แผนงานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการนํ้าสูญเสีย 

 

6-3-1  โครงการเช่ือมโยงขอมูล DMA เพื่อการ
บริหารจัดการนํ้าสูญเสียแบบรวมศูนย 

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

7. ขยายความ
รวมมือกับองคกร
ตางๆเพื่อ
ใหบริการ
นํ้าประปาท่ีมี
คุณภาพ 

7-1 แผนงานขยายความรวมมือกับองคกร หรือ
หนวยงานภายนอก 

จํานวนความรวมมือ 200 ครั้ง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการลูกคา 
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

8. สรางความพึง
พอใจใหลูกคาใน
ดานคุณภาพ
นํ้าประปา และ
บริการ 

8-1 แผนงานเสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา  

8-1-1  โครงการประปาทันใจ ระยะ 2 ระดับความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนมากกวา 3.5 
คะแนน 

8-1-2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact 

Center 1662 ระยะ 2 
ระดับความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนมากกวา 3.5 
คะแนน 

8-1-3  โครงการมุงมั่นเพ่ือปวงชนเติมใจใหกัน จํานวนสาขาท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 234 สาขา 
8-1-4  โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2 (GECC) ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ กปภ. 4.20 คะแนน 

9. รักษาสิ่งแวดลอม 
และรักษา
ความสัมพันธอันดี
ตอชุมชนโดยรอบ 

9-1 แผนงานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม  

9-1-1  โครงการการประปาสวนภูมิภาครักษชุมชน จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 60 ชุมชน 
9-1-2 โครงการใสใจผูบริโภค จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 234 สาขา 234 ชุมชน (สาขา

ละ 1 ชุมชน) 
9-1-3 โครงการสงเสริมความเช่ือม่ันคุณภาพนํ้าปรา

ของ กปภ. (Water is life) 
เปนแผนงานท่ีเพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564) 

9-1-4 โครงการการประปาสวนภูมิภาคปลูกปาตนนํ้า
เพื่อแผนดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จํานวนพื้นท่ีปลูกปาปลูกตนนํ้า 500 ไรตอป 

9-2 แผนงานบริหารจัดการการใชน้ําอยางรูคุณคา  

9-2-1  แผนงานศึกษาและสงเสริมการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เปนแผนงานท่ีเพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564) 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเงิน 

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

10. ควบคุมตนทุน
การดําเนินงาน   

10-1 แผนงานควบคุมคาใชจาย  

10-1-1  แผนงานควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายรวม/หนวยนํ้าจําหนายไมเกิน 20 บาท/ลบ.ม. 
10-1-2  โครงการศึกษาการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยเพื่อใชในระบบผลิตจาย 
- อยูระหวางของบเรงดวน - 

11. สรางรายไดให
เพียงพอตอการ
ขยายงาน 

11-1 แผนงานจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทําแผนการตลาด
ธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว 

เปนแผนงานท่ีเพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

- 15 - 
 

ตารางแสดงตัวช้ีวัดองคกร 
กปภ.ไดกําหนดตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรองคกร (ฉบับท่ี 3) ป 2560-2564 (ทบทวนป 2562-

2564) จํานวน 21 ตัวช้ีวัด โดยแบงเปน 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี ดานการเรียนรูและพัฒนา        
5 ตัวช้ีวัด ดานการผลิตจายนํ้า 10 ตัวช้ีวัด ดานการบริการลูกคา 3 ตัวช้ีวัด ดานการเงิน 3 ตัวช้ีวัด    
โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 และเปาหมายปงบประมาณ 2561-2562 ดังตาราง 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

เปาหมาย เกิดจริง** เปาหมาย เปาหมาย 
³ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: ดานการเรียนรูและพัฒนา      

1. ระดบัความผูกพันตอองคกรของพนักงาน คะแนน 4.40 4.15 4.42 4.44 

2. อัตราสวนผูใชน้าํตอพนักงาน 1 คน ราย/คน 480 472 485 490 

3. 
จํานวนองคความรูท่ีนําไปใชปรับปรุงการใหบริการลูกคาหรือ
คุณภาพงาน 

สวนเพ่ิมจํานวน 
องคความรู 2 2 2 2 

4. จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใชปรับปรุงคุณภาพงาน 
สวนเพ่ิมจํานวน

นวัตกรรม 2 2 2 2 

5. 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ สามารถบรูณาการได
ครบถวนตามแผน  

จํานวนระบบ 4 4 3 1 

³ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: ดานการผลิตจายน้ํา      

1. 
จํานวน กปภ.สาขา ท่ีหยุดผลิตหรือจายน้าํเปนเวลา เน่ืองจาก
ปญหาขาดแคลนนํ้าดิบ ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

กปภ.สาขา 
(หยุดผลิต/จาย
น้ําเปนเวลา) 

2/20 0/1 2/20 1/10 

2. จํานวนผูใชน้ําเพ่ิม ราย 250,000 204,250 200,000* 220,000* 
3. กปภ.สาขาท่ีมีแรงดันน้ําเฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 5 เมตร กปภ.สาขา ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา ทุกสาขา 

4. 
คุณภาพน้าํประปาท่ีผานเกณฑทางกายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย(160 
สาขา) 

รอยละ 100 100 100 100 

5. จํานวนคร้ังท่ีหยุดจายน้ํา คร้ัง/หนวย
บริการ/ป 21 22 19 17 

6. ปริมาณน้ําจําหนายเพ่ิม ลาน ลบ.ม. 50 12 33* 60*** 

7. 
จํานวนระบบประปาเมืองท่ีไดรับการพัฒนาตามยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการน้าํของประเทศ 

โครงการ 10 10 20 14 

8. อัตราน้ําสูญเสีย รอยละ 27.00 28.47 28.28* 27.18* 

9. 
จํานวนครัวเรือนท่ีไดประโยชนจากการท่ี กปภ.สนบัสนนุใหมี
น้ําประปาท่ีไดมาตรฐาน (ไมนับการตรวจสอบคุณภาพน้ําและ
การฝกอบรม) 

ครัวเรือน 100,000 482,975 100,000 100,000 

³ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: ดานการบริการลูกคา      

1. 
ระดบัความพึงพอใจลูกคาตอประสิทธิภาพในกระบวนการ
ใหบริการ กปภ. 

คะแนน 4.10 4.00 4.15 4.20 

2. 
ระดบัความสําเร็จของโครงการบริหารจัดการการใชน้ําอยางรู
คุณคา 

คะแนน 5 5 5 5 

3. ระดบัการรับรูของผูใชน้าํท่ีมีตอโครงการ CSR  คะแนน 3.20 4.28 3.40 4.15 
³ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: ดานการเงิน      

1. คาใชจายรวมตอหนวยนํ้าจําหนาย บาท/ลบ.ม. 20 18.43 20 20 
2. รอยละรายไดจากการดําเนนิงานเพ่ิมข้ึนตอป รอยละ 4.00 0.04 4.00 4.00 
3. กําไรจากการดําเนนิงาน (EBITDA) ลานบาท 12,000 11,923 12,600 14,400 
*ตามบันทึกที่ มท 55700/188 ลว. 20 ต.ค. 2560 เรื่อง เปาหมายปริมาณน้ําจําหนายเพ่ิม เปาหมายผูใชน้ําเพ่ิมปกติ และเปาหมายอัตราน้ําสูญเสีย 
ปงบประมาณ 2562 
**คาเกิดจริง ป 2560 ตามบันทึกที่ มท 55712-1/241 ลว. 21 พ.ย. 2560 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรองคกร ประจํา
ไตรมาส 4 ป 2560 
***ตามบันทึกที่ มท 55700/12  ลว. 16 ม.ค. 2561 เรื่อง แจงการปรับเปล่ียนเปาหมายการดําเนินงานหลักของ กปภ. ประจําปงบประมาณ 2562  
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สรุปงบประมาณ 

แผนปฎิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562 

        งบประมาณรวม 4,274.677 ลานบาท 

       งบลงทุน 2,980.754 ลานบาท 

       งบทําการ 1,293.923 ลานบาท 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา 

แผนปฏิบัติการ 

จํานวน 
(แผนงาน/
กิจกรรม/

โครงการ) 

งบประมาณ (ลานบาท) 
อางอิง

(ภาคผนวก) งบลงทุน งบทําการ รวม 

ยุทธศาสตรที่ 1: 
บริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลอง
กับภารกิจ มจํีานวนที่เหมาะสมและมีความผูกพัน
ตอองคกร 

16 0.000 52.700 52.700 ก-2 ถึง ก-8 

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 14 0.000 45.700 45.700 ก-2 ถึง ก-7 
1-2 แผนงานเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันตอ

องคกรของบุคลากร 
2 0.000 7.000 7.000 ก-8 

ยุทธศาสตรที่ 2: 
เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูมุงเนนลูกคาและ
คุณภาพงาน 

7 0.000 6.900 6.900 ก-9 ถึง ก-10 

2-1 แผนงานจัดการองคความรู (Knowledge Management: 

KM) 
4 0.000 2.900 2.900 ก-9 

2-2 แผนงานวิจัยพัฒนาและสรางนวัตกรรม 3 0.000 4.000 4.000 ก-10 
2-3 แผนงานเตรียมความพรอมเพื่อเสนอการรับรางวัลการ

บริหารสูความเปนเลิศ (TQC) 
0 0.000 0.000 0.000 ก-10 

ยุทธศาสตรที่ 3: 
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทันสมัย สนับสนุนการดําเนินงาน กระบวนการผลิต
จาย บริหารงาน และบริการ   

11 100.000 27.500 127.500 ก-11 ถึง ก-14 

3-1 แผนงานการบูรณาการขอมูลระบบ เพื่อการใชสารสนเทศ
เชิงวิเคราะห 

3 39.000 15.000 54.000 ก-11 

3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานของ
องคกร 

3 12.000 3.000 15.000 ก-12  

3-3 แผนงานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและสื่อสารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพอเพียงและคุมคา 

4 49.000 5.500 54.500 ก-13 ถึง ก-14 

3-4 แผนงานการพัฒนาการเรียนรู เสริมสรางองคกรแหงการ
เรียนรูและเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานภายใน 

1 0.000 4.000 4.000 ก-14 

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 34 100.000 87.100 187.100 ก-1 ถึง ก-14 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตจายนํ้า 

แผนปฏิบัติการ 

จํานวน 
(แผนงาน/
กิจกรรม/

โครงการ) 

งบประมาณ (ลานบาท) 
อางอิง 

(ภาคผนวก) งบลงทุน งบทําการ รวม 

ยุทธศาสตรที่ 4: 
จัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบใหเพียงพอ 

5 0.000 21.100 21.100 ข-2 ถึง ข-3 

4-1 แผนงานกอสรางและปรับปรุงแหลงนํ้า 0 0.000 0.000 0.000 ข-2  
4-2 แผนงานพัฒนาแหลงนํ้าสํารอง 0 0.000 0.000 0.000 ข-2 
4-3 แผนงานเฝาระวังแหลงนํ้าดิบ 5 0.000  21.100   21.100  ข-2 ถึง ข-3 

ยุทธศาสตรที่ 5: 
ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพนํ้า 
ใหไดมาตรฐาน 

954 1,858.513 219.546 2,078.059 ข-3 ถึง ข-87 

5-1 แผนงานกอสรางปรบัปรุงขยายระบบประปา 7 287.014 0.000 287.014 ข-3 ถึง ข-5 

5-2 
แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตามหลักการ
จัดการนํ้าสะอาด (WSP) 

364 51.715 148.439 200.154 ข-6 ถึง ข-33 

5-3 โครงการบํารุงรกัษาเชิงปองกัน (PM) 273 51.000 61.000 112.000 ข-34 ถึง ข-52 
5-4 แผนงานวางทอขยายเขต 308 1,468.784 0.000 1,468.784 ข-53 ถึง ข-86 
5-5 แผนงานการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) 1 0.000 0.107 0.107 ข-86 
5-6 โครงการซ้ือนํ้าจากผูผลิตเอกชนระยะสั้นบางพื้นท่ี 0 0.000 0.000 0.000 ข-87 
5-7 โครงการระบบผลิตไดรับรอง ISO 9001 1 0.000 10.000 10.000 ข-87 

5-8 
แผนงานปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบและ
กอสรางระบบประปา 

0 0.000 0.000 0.000 ข-87 

ยุทธศาสตรที่ 6: 
บริหารจัดการลดนํ้าสูญเสียอยางเปนระบบ 

188 1,017.241 943.537 1,960.778 ข-88 ถึง ข-103 

6-1 แผนงานการจัดการนํ้าสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และ
ปรับปรุงเสนทอ) 

144 991.443 874.213 1,865.656 ข-88 ถึง ข-99 

6-2 แผนงานการจัดการนํ้าสูญเสียเชิงพาณิชย (มาตรวัดน้ํา) 43 18.798 69.324 88.122 ข-100 ถึง ข-103 
6-3 แผนงานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการนํ้า

สูญเสีย 
1 7.000 0.000 7.000 ข-103 

ยุทธศาสตรที่ 7: 
ขยายความรวมมือกับองคกรตางๆ เพ่ือใหบริการ
นํ้าประปาท่ีมีคุณภาพ 

1 0.000 0.000 0.000 ข-104 

7-1 แผนงานขยายความรวมมือกับองคกร หรือหนวยงาน
ภายนอก 

1 0.000 0.000 0.000 ข-104 

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่  2 1,143 2,875.754 1,163.083 4,038.837 ข-1 ถึง ข-104 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการลูกคา 

แผนปฏิบัติการ 

จํานวน 
(แผนงาน/
กิจกรรม/

โครงการ) 

งบประมาณ (ลานบาท) 
อางอิง 

(ภาคผนวก) งบลงทุน งบทําการ รวม 

ยุทธศาสตรที่ 8: 
สรางความพึงพอใจให ลูกคาในดานคุณภาพ
นํ้าประปา และบริการ 

4 5.000 24.640 29.640 ค-2 ถึง ค-3 

8-1 แผนงานเสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา 4 5.000 24.640 29.640 ค-2 ถึง ค-3 
ยุทธศาสตรที่ 9: 

รักษาส่ิงแวดลอม และรักษาความสัมพันธอันดีตอ
ชุมชนโดยรอบ 

3 0.000 19.100 19.100 ค-3 ถึง ค-4 

9-1 แผนงานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 3 0.000 19.100 19.100 ค-3 ถึง ค-4 
9-2 แผนงานบริหารจัดการการใชน้ําอยางรูคุณคา 0 0.000 0.000 0.000 ค-4 

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 7 5.000 43.740 48.740 ค-1 ถึง ค-4 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเงิน 

แผนปฏิบัติการ 

จํานวน 
(แผนงาน/
กิจกรรม/

โครงการ) 

งบประมาณ (ลานบาท) 
อางอิง 

(ภาคผนวก) งบลงทุน งบทําการ รวม 

ยุทธศาสตรที่ 10: 
ควบคุมตนทุนการดําเนินงาน   

1 0.000 0.000 0.000 ง-2 

10-1 แผนงานควบคุมคาใชจาย 1 0.000 0.000 0.000 ง-2 

ยุทธศาสตรที่ 11: 
สรางรายไดใหเพียงพอตอการขยายงาน 

1 0.000 0.000 0.000 ง-2 

11-1 แผนงานจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทําแผนการตลาดธุรกิจ
ระยะสั้นและระยะยาว 

1 0.000 0.000 0.000 ง-2 

รวมประเด็นยุทธศาสตรที4่ 2 0.000 0.000 0.000 ง-1 ถึง ง-2 

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-4 1,186 2,980.754 1,293.923 4,274.677  
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แผนปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ดานการเรียนรูและพัฒนา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  บริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองกับภารกิจ มีจํานวนท่ี

เหมาะสม และมีความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย 2 แผนงาน  

 

แผนงาน 

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
1-1-1) แผนงานการยกระดับศักยภาพและอัตรากําลัง ของ

บุคลากรใหพรอมตอการเปนองคกรระดับสากล   

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรดานความรู ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.การทบทวนกระบวนงานท่ีสําคัญ (Business 

Process Re-design: BPR) เพ่ือใหการใช
อัตรากําลังเกิดประโยชนสูงสุด  

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ สื่อสารหลักเกณฑแลวเสร็จตามแผน 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ผจก.กปภ.สาขาและหนง. กปภ.สาขาผอ.สังกัด กปภ.ข.รูและเขาใจ 
หลักเกณฑการวิเคราะหอัตรากําลัง 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 
ทุกหนวยงานสามารถนําหลักเกณฑการวิเคราะหอัตรากําลังไปใช 
วิเคราะหไดอยางถูกตอง 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.500 0.500 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-2 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

- 20 - 
 

แผนงาน 

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
1-1-2) แผนงานการบริหารจัดการอัตรากําลังใหเกิดประโยชน

สูงสุด (Workforce Optimization)   

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรดานความรู ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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. แผนงานการวางกลไกใหผูบรหิารสายงาน
รับผิดชอบตอการบริหารอัตรากําลังและ
คาใชจายดานบุคคลของสายงาน    

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
สื่อสารตัวช้ีวัดคาใชจายดานบุคลากรตอรายไดดําเนินงานประจําป
ใหแกทุกสายงานไดรับทราบ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ตัวช้ีวัดคาใชจายดานบุคลากรตอรายได ดําเนินงานของแตละ
หนวยงาน 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 
มีตัวช้ีวัดเพ่ือควบคุมการบริหารจัดการดานอัตรากําลังท่ีสามารถ 
สะทอนประสิทธิภาพของการจัดสรรอัตรากําลังของหนวยงานหลัก
และหนวยงานสนับสนุน 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.200 0.200 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

- 21 - 
 

แผนงาน 

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
1-1-3) แผนงานการออกแบบกลไกท่ีใชในการขับเคล่ือนระบบ

การจัดการความกาวหนาในสายอาชีพของ กปภ. (Career Management 

Architecture Design) และการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ
ของบุคลากร กปภ.แบบองครวม (Tatal Career Management)  

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรดานความรู ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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. การจดัใหมีกลไกท่ีใชในการขับเคล่ือนการ
จัดการความกาวหนาในสายอาชพี  

               

2. การจัดทํา/ทบทวนโครงสรางสายอาชีพ 
(CareerModel Design) หลักการเติบโต/
เคล่ือนยายตามสายอาชพี 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
ระดับความสําเร็จการจัดทํา/ทบทวนโครงสรางสายอาชีพ  
หลักเกณฑการเติบโต/เคล่ือนยายตามสายอาชีพ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ กําหนดหลักเกณฑการเติบโต/เคล่ือนยายแลวเสร็จ 
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ รอยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 1.000 1.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

- 22 - 
 

แผนงาน 

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
1-1 -4) แผนงานการระบุ ผู สืบทอดตําแหนง เ ชิงกลยุทธ 

(Successor) 

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรดานความรู ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.การจดัทําระบบผูสืบทอดตําแหนงผูบริหาร
ระดบัสูงฯ    

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
รอยละของการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงรายบุคคลเทียบกับ 
เปาหมายตามแผนงานประจําป 

ผลผลิต (output) ของโครงการ รอยละ 100 
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ รอยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.500 0.500 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

- 23 - 
 

แผนงาน 

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
1-1-5) แผนงานการจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพดวย รู ป แ บ บ

การบริหารอยางเปนระบบและตอเน่ือง (Talent Pipeline Model) 

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรดานความรู ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.การบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
รอยละของการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพเทียบกับเปาหมาย 
ตามแผนงานประจําป 

ผลผลิต (output) ของโครงการ รอยละ 100 
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ รอยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.500 0.500 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 
1-1-6) แผนงานการปรับบทบาทการดําเนินงานเชิงรุก และ

การเปนหุนสวนทางกลยุทธของสายงานในองคกร รวมถึงการสราง
ความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองมือดานทรัพยากรบุคคลแก
ผูบริหารสายงาน (Line Manger)   

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรดานความรู ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.การยกระดับศักยภาพของหนวยงานดาน
ทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูบริหารตอหนวยงานดาน 
ทรัพยากรบุคคล 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ≥ 4.50 คะแนน 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูบริหารตอหนวยงานดาน 
ทรัพยากรบุคคลเพ่ิมข้ึนทุกป และ ≥ 4.50 คะแนน ภายในป 2564 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 1.500 1.500 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร 

1-1-7) โครงการพัฒนาบุคลากร   

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรดานความรู ทักษะ และทัศนคติ 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักวิทยาการ กปภ. (กพท.และกฝภ.1-3) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสนบัสนุนนโยบาย 
และการดําเนินงานของ กปภ. 

               

2.โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
รายบุคคล (IDP) 

               

3.โครงการพัฒนาบุคลกรของ กปภ. ดานตางๆ                
4.โครงการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม/ดูงาน

ภายนอกและทุนการศึกษา 
               

5.การประชุมผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการประปา
ท่ัวประเทศ 

               

6.โครงการการพัฒนาและเสริมสรางผูจัดการ/
ผูชวยผูจัดการ 

               

7.โครงการบริการเชิงสังคม                
8.โครงการปองกันและปราบปรามทุจริต

คอรัปช่ัน 
               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จํานวนหลักสูตร/โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 95ของแผน 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 
พนักงานมีความรูความเขาใจสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 41.500 41.500 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  

1.นโยบายของ กปภ. ใหชะลอการฝกอบรม  
2.เกิดเหตุการณฉุกเฉินในบานเมืองท่ีอาจเปนอันตรายตอประชาชน 
ทําใหไมสามารถเดินทางได  
3.เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-4 ถึง ก-7 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

1-2 เสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากร 

1-2-1) โครงการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงานตอ กปภ. ป 2562 

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนความพึงพอใจท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรแตละกลุม 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน 
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร 3.94 คะแนน 
- ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.44 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.ทําสัญญาการจางท่ีปรึกษาใหดําเนนิการตาม
แผนงาน 

               

2.ศึกษาโครงสรางการดําเนินงานภายใน กปภ.                

3.จัดประชุมเชิงลึกกับเจาหนาท่ีและผูบริหารกปภ.                

4.ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการ
สํารวจหาปจจัยและประเมินความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร  

               

5.กําหนดกลุมตัวอยางเปาหมายและพ้ืนท่ีสํารวจ                

6.กําหนดประเด็นการสํารวจ                

7.ออกแบบวิธีการรูปแบบในการสํารวจหาปจจัย
และประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

               

8.ประสานงานนดัหมายการสํารวจ สํารวจและ
จัดเก็บขอมูล 

               

9.สัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร                

10.วิเคราะหผลการสํารวจปจจัยและประเมิน
ความผูกพันของบุคลากร 

               

11.สรุปผลเพ่ือออกแบบกิจกรรมและแนวทางใน
การเสริมสรางความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร 

               

12.จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ระดับความผูกพันโดยรวมคาเฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 4.42 
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ พนักงานมีความผูกพันตอ กปภ. เพ่ิมข้ึน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 2.000 2.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  
การเก็บรวมรวบขอมูลจากแบบสํารวจความผูกพันท่ีสงไปหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาคของ กปภ. ตองไดรับกลับมาเปนจํานวน
ไมต่ํากวา 5,000 ราย ตาม TOR 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-8 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

1-2 เสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากร 

1-2-2) โครงการจัดสรรอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล ป 2562 

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนความพึงพอใจท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรแตละกลุม 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน 
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร 3.94 คะแนน 
-ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.44 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.จัดทํากรอบประเภทของอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลตามลักษณะแตละงาน(เชน 
งานบํารุงรักษา งานผลิต งานบริการฯ) 

               

2.กําหนดคุณลักษณะจําเพาะของอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลแตละ
รายการ เปนมาตรฐานของ กปภ. (กมว.) 

               

3.แจงกปภ.ข.1-10 สํารวจความตองการใชอปุกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลหนวยงาน
ในสังกัดตามกรอบท่ีกําหนดใหในแตละงาน 

               

4. กปภ.ข.1-10 รายงานผลการสํารวจ ความ
ตองการใชอปุกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล หนวยงานในสังกัดตามกรอบท่ี
กําหนดใหในแตละงาน ให กกส. ตรวจสอบ 

               

5.กปภ.ข.1-10 จัดซ้ืออุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยใหกับหนวยงานในสังกัด ภายใน
กรอบและวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

               

6.กปภ.ข.1-10 รายงานผลการจัดสรรอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
หนวยงานในสังกัดตามกรอบท่ีกําหนดใหใน
แตละงาน ให กกส. ตรวจสอบ 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
ระดับความสําเร็จตามแผนงานการจัดสรรอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยฯ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ไดจัดซื้ออุปกรณคุมครองความปลอดภัยฯ ทันกําหนดเวลาตาม
แผนการจัดสรรอุปกรณฯ 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 
พนักงานไดสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยฯตลอดระยะเวลา
ทํางานเพ่ือปองกันอันตรายและลดความรุนแรงในขณะปฏิบัติงานท่ีมี
ความเส่ียง 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 5.000 5.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความตองการใชอุปกรณคุมครองความ
ปอลดภัยสวนบุคคลของหนวยงานในสังกัดครบถวน 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-8 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู มุงเนนลูกคาและคุณภาพงาน ประกอบดวย 
3 แผนงาน 

 

แผนงาน 

2-1 จัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) 

2-1-1) โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรูมุงสู
นวัตกรรม 

วัตถุประสงค 

โดยมุงเนนการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ และ
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนมีการ
สงเสริม หรือกระตุนใหเกิดการเรียนรูท่ัวท้ังองคกร โดยความรู
ดังกลาวเปนความรูกลางท่ีสามารถถายทอดไปสูทุกหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน 
- จํานวนองคความรูท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคา
หรือคุณภาพงาน 2 องคความรู 
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักวิทยาการ กปภ. (กบอ.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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. การพัฒนาความรูและทักษะดานนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
องคกร (PWA Idol)                  

2. การเสริมสรางบรรยากาศใหบุคลากรเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง
(ชองทางสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู)                  

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานของโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ความสําเร็จของการดําเนินงานของโครงการ 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 

1.บุคลากรท่ีมีความรูและทักษะดานนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและทิศทางขององคกร 
2.ชองทางสารสนเทศในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
3.องคความรู ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคาหรือ
คุณภาพงาน 

งบประมาณรวมโครงการ 
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 2.500 2.500 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
ü ü ü 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน การปรับเปล่ียนนโยบายของผูบริหารและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
  โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-9 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

2-1 จัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) 

2-1-2) โครงการสงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูไป
ใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

โดยมุงเนนการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ และ
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนมีการ
สงเสริม หรือกระตุนใหเกิดการเรียนรูท่ัวท้ังองคกร โดยความรู
ดังกลาวเปนความรูกลางท่ีสามารถถายทอดไปสูทุกหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน 
- จํานวนองคความรูท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคา
หรือคุณภาพงาน 2 องคความรู 
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักวิทยาการ กปภ. (กบอ.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.การพัฒนาแผนท่ีความรูและเทคโนโลยีของ 
กปภ.(PWA Knowledge & Technology 

mapping) เพ่ือสนบัสนนุการขับเคล่ือน
ภารกิจและยุทธศาสตรองคกร                  

2.การพัฒนาคลังความรูดจิิทัล (KM PWA)                 

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ     
ผลผลิต (output) ของโครงการ ความสําเร็จของแผนงาน/ โครงการท่ีแลวเสร็จ 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 

1.แผนท่ีความรูและเทคโนโลยีของกปภ. (PWA Knowledge & 

Technology mapping) ท่ีสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรองคกร 
2.คลังความรูดิจิทัล (KM PWA) 

3.องคความรูท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคาหรือ
คุณภาพงาน 

งบประมาณรวมโครงการ 
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.400 0.400 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
ü ü ü 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน การปรับเปล่ียนนโยบายของผูบริหารและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-9 
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แผนงาน 2-2 วิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม 

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสรางสรรค

นวัตกรรมใหม ๆ และนํามาใชงาน จนเกิดเปนนวัตกรรมขององคกร
เพ่ือใหประชาชนผูใชน้ําไดรับบริการนํ้าประปาท่ีดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน 
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
- จํานวนผลงานนวัตกรรมท่ีนํามาใชในองคกร 2 ผลงาน 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักวิทยาการ กปภ. (กวพ.) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.แผนงานการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม                

1.1จัดทําแผนพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม                

1.2ดําเนนิการตามแผน                

1.3ติดตามผลการดําเนนิงาน (2,4 ไตรมาส)                

1.4สรุปผลการดาํเนนิงาน                

2. แผนการวิจัยและสรางนวัตกรรมของ กปภ.                

2.1สงผลงานนวัตกรรมเขาประกวดนวัตกรรม
ป 2561                

2.2พิจารณาผลงานป 2561                

2.3มอบรางวัลนวัตกรรมป 2561                

2.4กําหนดหลักเกณฑประกวดนวัตกรรมป
2562                  

3.แผนการพัฒนาระบบสนับสนนุการวิจัยและ
นวัตกรรม ของ กปภ.                

3.1วิเคราะหศักยภาพหนวยงานความรวมมือ                 

3.2จัดทําแผนงานโครงการนํารอง                 

3.3ดําเนินโครงการตามแผน                

3.4สรุป ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
1.ขยายผล 2 ผลงาน 
2.สรางนวัตกรรม 20 ผลงาน 
3.องคความรู 1 เร่ือง 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
1.ขยายผลในองคกรไมนอยกวา 2 ผลงาน 
2.จํานวนนวัตกรรมดีเดนไมนอยกวา 20 ผลงาน 
3.องคความรูจากความรวมมือ 1 เร่ือง 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 
1.เกิดการแขงขันดานนวัตกรรม 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยนวัตกรรม 
3.สนับสนุนการดําเนินงานดาน RDI 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 4.000 4.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  
โครงสราง KM-RDI ท่ีชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-10 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

- 31 - 
 

แผนงาน 
2-3 เตรียมความพรอมเพ่ือเสนอการรับรางวัลการบริหารสู
ความเปนเลิศ (Thailand Quality Award: TQC) 

วัตถุประสงค 

โดยมุงเนนการเขาสูกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพองคกร 
ใหเปนท่ียอมรับจากนานาชาติ เพ่ือเปนประโยชน สําหรับผูบริหาร
ในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร ปรับปรุงกระบวนงาน 
และปรับปรุงผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ชะลอโครงการ 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายประเมินผลองคกร 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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. ต.ค. พ.ย. 

                  

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ - 

ผลผลิต (output) ของโครงการ - 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ - 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

- - - 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-10 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหทันสมัย สนับสนุนการดําเนินงาน 
กระบวนการผลิตจาย บริหารงาน และบริการประกอบดวย 4 แผนงาน  

แผนงาน 

3-1 การบูรณาการขอมูลระบบ เพ่ือการใชสารสนเทศเชิง
วิเคราะห 

3-1-1) โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูล
เพ่ือสนับสนุนการจัดการผลิตและจําหนายนํ้า (Qportal) 

วัตถุประสงค 

โดยมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยกลางการบริหาร
จัดการขอมูลท่ีสามารถเขาถึงแลกเปล่ียน และเชื่อมโยงกันไดระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก รวมท้ังใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปน
สารสนเทศเชิงวิเคราะห เพ่ือตอบสนองความตองการใชขอมูลใน
การตัดสินใจบริหารงานขององคกรและการใหบริการประชาชน 
(ขอมูลตองมีความถูกตอง แมนยํา ทันสมัย พรอมใชงาน และ
เหมาะสมตามผูใชงาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ 
สํานักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกองศูนยขอมูลและแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 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.จัดทําขอบเขตงานจาง(TOR)                     

2.เสนอ ITSC ใหความเห็นชอบ                     

3.เสนอกระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบ                     

4.จัดจาง                     

5.ทําสัญญา                     

6.วิเคราะหและออกแบบระบบ                     

7.พัฒนาระบบ                     

8.ทดสอบระบบ (UAT)                      

9.จัดทําเอกสารคูมือระบบ                     

10.อบรมผูใชงาน                     

11.ติดต้ังและใชงานจริง                     

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ รอยละของการบูรณาการขอมูลระดับนํ้าและคุณภาพนํ้าท่ัวประเทศ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ขอมูลแหลงนํ้าและคุณภาพนํ้า 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 
ขอมูลแหลงนํ้าและคุณภาพนํ้าท่ีบูรณาการขอมูลภายในและเชื่อมโยง
ภายนอกได 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

18.000 0.000 18.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  ผูรับจางไมชํานาญการใหบริการระบบเว็บเซอรวิสตามมาตรฐาน 
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-11 
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แผนงาน 

3-1 การบูรณาการขอมูลระบบ เพ่ือการใชสารสนเทศเชิง
วิเคราะห 

3-1-2) โครงการบูรณาการคลาวดเซิรฟเวอร (Cloud Consolidation) 

ระยะท่ี 2 

วัตถุประสงค 

โดยมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยกลางการบริหาร
จัดการขอมูลท่ีสามารถเขาถึงแลกเปล่ียน และเชื่อมโยงกันไดระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก รวมท้ังใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปน
สารสนเทศเชิงวิเคราะห เพ่ือตอบสนองความตองการใชขอมูลใน
การตัดสินใจบริหารงานขององคกรและการใหบริการประชาชน 
(ขอมูลตองมีความถูกตอง แมนยํา ทันสมัย พรอมใชงาน และ
เหมาะสมตามผูใชงาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคอมพิวเตอรและเครือขาย 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1.ศึกษาและรวบรวมขอมูลโครงการ                  

2.ราง TOR                  

3.นําเสนอคณะ ITSC                  

4.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส                  

5.ทําสัญญา                  

6.ติดต้ังอุปกรณฮารดแวร                  

7.ติดต้ังซอฟตแวร, ทดสอบระบบ                  

8.จัดทําเอกสารคูมือระบบและอบรมการใชงาน                  

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินงานตามโครงการท่ีกําหนด 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ติดต้ังเพิ่มเติมอุปกรณและซอฟตแวรระบบ PrivateCloud 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ สามารถใหบริการดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใหกับหนวยงานใน 
กปภ. ไดอยางรวดเร็ว 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

21.000 0.000 21.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 

เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย
และระบบเคร่ืองแม
ขายเสมือน (Virtual 

Machine) 

– เคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขาย 
– อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล 
– ระบบสํารองขอมูล 
– ระบบเครือขาย 
– โปรแกรมสําหรับ
บริหารจัดการระบบ
ตางๆ 

– ผูเชี่ยวชาญการ
ติดต้ังระบบเคร่ืองแม
ขายเสมือน 
– เจาหนาผูดูแล
ระบบสารสนเทศ
ตางๆ 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน ความสามารถของบริษัทคูสัญญา 
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-11 
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แผนงาน 

3-1 การบูรณาการขอมูลระบบ เพ่ือการใชสารสนเทศเชิง
วิเคราะห 

3-1-3) โครงการบริหารจัดการขอมูล ระบบงานธุรกิจ (SAP Archive) 

วัตถุประสงค 

โดยมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยกลางการบริหาร
จัดการขอมูลท่ีสามารถเขาถึงแลกเปล่ียน และเชื่อมโยงกันไดระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก รวมท้ังใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปน
สารสนเทศเชิงวิเคราะห เพ่ือตอบสนองความตองการใชขอมูลใน
การตัดสินใจบริหารงานขององคกรและการใหบริการประชาชน 
(ขอมูลตองมีความถูกตอง แมนยํา ทันสมัย พรอมใชงาน และ
เหมาะสมตามผูใชงาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคอมพิวเตอรและเครือขาย 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1.ศึกษาและรวบรวมขอมูลโครงการ                  

2.ราง TOR                  

3.นําเสนอคณะ ITSC                  

4.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส                  

5.ทําสัญญา                  

6.ติดต้ังอุปกรณฮารดแวร                  

7.ติดตั้งซอฟตแวร,พัฒนาระบบ,ทดสอบระบบ                  

8.จัดทําเอกสารคูมือระบบและอบรมการใชงาน                  

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินงานตามโครงการท่ีกําหนด 
ผลผลิต (output) ของโครงการ มีระบบบริหารจัดการขอมูลระบบ SAP 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 
-ลดพื้นที่จัดเก็บบนDisk Storage  

-การเขาถึงขอมูลท่ีรวดเร็วมากข้ึน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 15.000 15.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

SoftwareSAP 

Archive 

SANStorage พนักงานท่ีท่ีเก่ียวของ 
ModuleFI MM HR 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน ความสามารถของบริษัทคูสัญญา 
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-11 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานขององคกร 

3-2-1) โครงการจัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค 

โดยมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลท่ี
สามารถเขาถึงแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงกันไดระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก รวมท้ังใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปนสารสนเทศเชิงวิเคราะห 
เพ่ือตอบสนองความตองการใชขอมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององคกร
และการใหบริการประชาชน (ขอมูลตองมีความถูกตอง แมนยํา ทันสมัย 
พรอมใชงาน และเหมาะสมตามผูใชงาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการสารสนเทศ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.สํารวจความตองการใชงานซอฟตแวร และ

สรุปผล                
2.จัดทําขอกําหนดรางขอบเขตงาน TOR และ

ขอความเห็นชอบ TOR จาก ผชท.                
3.ขออนุมัติผูวาการ                
4.ขอความเห็นชอบคณะกรรมการกํากับ ITSC                
5.จัดหาผูรับจาง                
6.ทําสัญญา                
7.ดําเนนิงาน                
8.ตรวจรับงาน                
9.เบิกจายงบประมาณ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธ์ิไดตามแผน 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ไดรับซอฟตแวรลิขสิทธ์ิตามแผน 
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ มีซอฟตแวรลิขสิทธ์ิท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

3.000 1.000 4.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานขององคกร 
3-2-2) โครงการระบบบริหารขอมูลงบประมาณและโครงการ 

(Budget Management System : BMS) 

วัตถุประสงค 

โดยมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลท่ี
สามารถเขาถึงแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงกันไดระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก รวมท้ังใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปนสารสนเทศเชิงวิเคราะห 
เพ่ือตอบสนองความตองการใชขอมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององคกร
และการใหบริการประชาชน (ขอมูลตองมีความถูกตอง แมนยํา ทันสมัย 
พรอมใชงาน และเหมาะสมตามผูใชงาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.รวบรวมความตองการและจัดทํา TOR                

2.นําเสนอคณะ ITSC                

3.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส                

4.ทําสัญญา                

5.วิเคราะหและออกแบบระบบ                

6.พัฒนาระบบ                

7.ทดสอบระบบ (UAT) และติดต้ัง                

8.จัดทําเอกสารคูมือระบบ                

9.อบรมผูใชงาน                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
ดําเนินการติดต้ังระบบบริหารขอมูลงบประมาณและโครงการ 
(Budget Management System: BMS) ภายในปงบประมาณ 
2562 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
กปภ.มีระบบบริหารขอมูลงบประมาณและโครงการ (Budget 

Management System: BMS) ใชงาน 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 

- ลดงานและข้ันตอนการทํางานของผูใชงาน 
- เพ่ิมความสะดวกของผูใชงาน 
- สามารถบริหารขอมูลงบประมาณและโครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- มีความคลองตัวและยืดหยุนสูง 
- ลดการใชกระดาษและประหยัดคาใชจาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

9.000 0.000 9.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 

เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- Windows Server 

- SQL SERVER 

- Web Application 

- - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานขององคกร 
3-2-3) โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารทางวิศวกรรม

(C&E Civil & Environment) 

วัตถุประสงค 

โดยมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลท่ี
สามารถเขาถึงแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงกันไดระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก รวมท้ังใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปนสารสนเทศเชิงวิเคราะห 
เพ่ือตอบสนองความตองการใชขอมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององคกร
และการใหบริการประชาชน (ขอมูลตองมีความถูกตอง แมนยํา ทันสมัย 
พรอมใชงาน และเหมาะสมตามผูใชงาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองภูมิสารสนเทศ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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/ออกแบบระบบ                

2.จัดทําขอกําหนดรางขอบเขตงาน TOR                

3.Scan แบบ As-build Drawing เขาระบบ                

4.พัฒนาและทดสอบระบบ                

5.จัดทําโครงสรางฐานขอมูล                

6.ติดต้ัง/ทดลองใชงาน                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
ดําเนินการติดต้ังระบบบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
(BRP) ภายในปงบประมาณ 2562 

ผลผลิต (output) ของโครงการ สามารถจัดเก็บAs-build Drawing เขาสูระบบได 
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ หนวยงานภายในกปภ.สามารถใชระบบได 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 2.000 2.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

3-3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสือ่สารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพอเพียงและคุมคา 

3-3-1) โครงการปรับปรุงสถาปตยกรรม/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการนํ้าสูญเสีย กปภ. 

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนพัฒนาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (ฮารดแวร และ

ซอฟตแวร) ใหเพียงพอและคุมคา พรอมมีโครงขายเช่ือมโยงท่ัวท้ัง
องคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศนํ้าสูญเสีย 
กิจกรรมของโครงการ ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

 
2561 2562 

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.ตรวจสอบความตองการและการออกแบบระบบ 

- Upgrade Version SQL Server (License) 
- Migration And Cleansing Data 
- Audit/Correct (Summary) 
- DB Tuning : Raw/Summary 
- Upgrade Tools Transfer                

2.ศึกษาแนวพัฒนา/เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
(เว็บไซต) 
- ระบบใหรองรับโครงสรางฐานขอมูลใหม 
- ฟงกช่ันงานใหรองรับการใชงานตามความ
ตองการของสาขา                

3.จัดทําขอกําหนด TOR ตามรายละเอียดขอ 1,2                

4.นําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบโครงการฯ                

5.จัดหาผูรับจาง, ควบคุมตรวจรับงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ                

6.สรุปประเมินผลโครงการฯนําเสนอผูบริหาร                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
ระบบบริหารจัดการนํ้าสูญเสียมีเสถียรภาพ, มีฟงกช่ันรองรับการใช
งานตาม IWA 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ระบบบริหารจัดการนํ้าสูญเสียของกปภ.มีประสิทธิภาพ ใชงานได
ตอเน่ืองทุก กปภ.สาขา 234 แหง 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ ชวยลดตนทุนการผลิต,ลดนํ้าสูญเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

9.000 0.000 9.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน 
ในการปรับปรุงใหเขากับระบบเดิมอาจมีความลาชาเน่ืองจากระบบมี
การใชงานตอเน่ือง 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-13 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

- 39 - 
 

แผนงาน 
3-3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสือ่สารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพอเพียงและคุมคา 

3-3-2) โครงการพัฒนา PWA Cyber Security 

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนพัฒนาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (ฮารดแวร และ

ซอฟตแวร) ใหเพียงพอและคุมคา พรอมมีโครงขายเช่ือมโยงท่ัวท้ัง
องคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคอมพิวเตอรและเครือขาย 
กิจกรรมของโครงการ ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

 
2561 2562 

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.จัดทําขอกําหนดรางขอบเขตงาน TOR และ

ขอความเห็นชอบ TOR จาก ผวก.                

2.ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ITSC /

กระทรวงมหาดไทย                

3.ขออนุมัติ ผูวาการ                

4.แจงกองจัดหาเพ่ือทําการประกวดราคา                

5.ประชาพิจารณรางการจัดซ้ือ/จัดจางโครงการ                

6.ประกาศขายซองประกวดราคา                

7.ลงนามในสัญญากับผูรับจาง                

8.การสงมอบงาน                

งวดท่ี 1                

งวดท่ี 2                

งวดท่ี 3                

งวดท่ี 4                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
กปภ. มีอุปกรณเครือขาย และระบบจัดเก็บและวิเคราะห Log  
แบบ Big Data 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 
สามารถวิเคราะหและตรวจสอบ ผูบุกรุกเพ่ือจัดการปองกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

25.000 0.000 25.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน ไมมีงบประมาณ 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-13 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

- 40 - 
 

แผนงาน 

3-3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสื่อสารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพอเพียงและคุมคา 

3-3-3) โครงการเพ่ิมและทดแทนอุปกรณทางคอมพิวเตอร  
(Infra Upgrade) 

วัตถุประสงค 
โดยมุ ง เนนพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐาน (ฮารดแวร  และ

ซอฟตแวร) ใหเพียงพอและคุมคา พรอมมีโครงขายเช่ือมโยงท่ัวท้ัง
องคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคอมพิวเตอรและเครือขาย 
กิจกรรมของโครงการ ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

 
2561 2562 

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.สํารวจขอมูลการจัดสรรเพ่ิมเติมและทดแทน                

2.ราง TOR และขออนุมัติโครงการจาก ผวก.                

3.ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ITSC                

4.ขอจัดสรรงบประมาณ                

5.จัดหาผูรับจางและเซ็นสัญญา                

6.สงมอบและติดต้ังคอมพิวเตอรและอุปกรณ                

7.เบิกจายเงิน                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ิมและทดแทนไดตามเกณฑการจัดสรร 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีอุปกรณคอมพิวเตอรสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
กปภ. สามารถปฏิบัติงานและใหบริการไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

15.000 4.500 19.500 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

3-3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสื่อสารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพอเพียงและคุมคา 

3-3-4) โครงการนํารองการใชงานระบบสารสนเทศการจัดการผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management System) 

วัตถุประสงค 
โดยมุ ง เนนพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐาน (ฮารดแวร  และ

ซอฟตแวร) ใหเพียงพอและคุมคา พรอมมีโครงขายเช่ือมโยงท่ัวท้ัง
องคกร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 
กิจกรรมของโครงการ ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

 
2561 2562 

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.ติดต้ังและทดสอบระบบสารสนเทศการ

จัดการผลการปฏบัิติงานกอนการใชงานจริง                

2.จัดทําคูมือ/ส่ือ การใชงานระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการผลการปฏบัิติงานสําหรับ
ผูดูแลระบบและผูใชงานระบบ                

3.จัดฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการผลการปฏิบัติงานใหกับ
ผูเก่ียวของ ประกอบดวย                

   3.1 ผูดูแลระบบ (Admin)                

   3.2 ผูใชงานระบบ (End-User)                

4. ประเมินผลการใชงานระบบสารเทศการ
จัดการผลการปฏบัิติงานจากผูใชงานนํารอง
ท้ังหมด 

               

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
ระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศการจัดการผล
การปฏิบัติงาน 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ
การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 
ระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศการจัดการผล
การปฏิบัติงาน 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 1.000 1.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 

เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
ซอฟตแวร/ระบบ

สารสนเทศการจัดการ
ผลการปฏิบัติงาน 
(Performance 

Management 

System) 

1. คอมพิวเตอรสําหรับ
การฝกอบรมฝกอบรม 
2. หองฝกอบรม/
สถานท่ีท่ีใชในการ
ฝกอบรม 
3. คาอาหาร/อาหาร
วาง/เคร่ืองด่ืม 

เจาหนาท่ี กพส. และ 
กปบ. เปนวิทยากร 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน 
กองพัฒนาระบบงานสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอง
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลการปฏิบัติงาน แลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2561 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-14 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

3-4 การพัฒนาการเรียนรู เสริมสรางองคกรแหงการเรียนรู
และเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานภายใน 

3-4-1) โครงการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภูมิสารสนเทศ 

วัตถุประสงค 
โดยมุงเนนพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรูของ

องคกรเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู สามารถนํามาพัฒนางาน 
และเกิดการทํางานรวมกัน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการสารสนเทศ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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. สํารวจความตองการอบรมและสรุปผล                

2. จัดทําแผนการอบรมประจําป                

3. ดําเนินการจัดอบรม                

4. เบิกจายงบประมาณ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จัดอบรมไดตามแผนอยางนอย 80% 

ผลผลิต(output)ของโครงการ มีการจัดอบรมปละไมนอยกวา 10 หลักสูตร 
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ มีพนักงานผานการอบรมดาน IT เพ่ิมข้ึน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 4.000 4.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  ดานการผลิตจายนํ้า 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  จัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบใหเพียงพอประกอบดวย 3 แผนงาน 

   

แผนงาน 4-1 กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ํา 

วัตถุประสงค 
โดยศึกษาและสํารวจขอมูลดานแหลงนํ้า เพ่ือนําผลการศึกษา

มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนกอสรางและปรับปรุงแหลงนํ้าให
เหมาะสมกับปญหาอุปสรรคในแตละพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 

หนวยงานรับผิดชอบ ฝายทรัพยากรนํ้า/ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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. ดําเนินการกอสรางและขออนุญาต                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ปริมาณนํ้าดิบเพียงพอตอความตองการ 
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ เพ่ิมความม่ันคงดานแหลงนํ้า และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน 
การขออนุญาตวางทอสําหรับโครงการฯ ดังกลาว กับหนวยงานท่ี
เก่ียวของไมมีอุปสรรค ผูรับจางไมท้ิงงาน 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-2  

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 4-2 พัฒนาแหลงน้ําสํารอง 

วัตถุประสงค 
โดยพัฒนาแหลงนํ้าสํารอง และจัดหาท่ีดินเพ่ือขุดสระพักนํ้า

ดิบเก็บกักนํ้า ในพ้ืนท่ีแลงซ้ําซาก และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง รวมท้ัง
เชื่อมโยงแหลงนํ้าดิบในลักษณะ Cluster 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ขะลอโครงการ 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายทรัพยากรนํ้า/ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.สํารวจ ออกแบบ ประมาณการ                

2.จัดเตรียมเอกสารและแบบแปลน ประกวด
ราคา                

3.ประกวดราคา ทําสัญญาจาง                

4.ดําเนินการกอสราง                

5.สงมอบงาน                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ แพสูบนํ้าและทอนํ้าดิบ 
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ มีพื้นท่ีในการกักเก็บนํ้าดิบเพ่ิมสูบนํ้าไดมากข้ึน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - ü 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  
การขออนุญาตสําหรับโครงการกับหนวยงานท่ีเ ก่ียวของไม มี
อุปสรรค/ผูรับจางไมท้ิงงาน 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
4-3 เฝาระวังแหลงน้ําดิบ 

4-3-1) โครงการสถานีตรวจวัดนํ้าดิบ (Telemetering) 

วัตถุประสงค 
โดยติดต้ังสถานีตรวจวัดนํ้าดิบ ท้ังระดับนํ้าและคุณภาพนํ้า

แบบอัตโนมัติ พรอมท้ังแสดงผลทางเว็บไซตแบบ Realtime                 
ณ กปภ.สาขาท่ีมีความเส่ียงดานระดับนํ้า หรือคุณภาพนํ้า 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 3 แหง 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายทรัพยากรนํ้า/ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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. ดําเนินการกอสราง                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จํานวนขอรองเรียนดานคุณภาพนํ้าลดลง 
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ ประชาชนไดรับบริการนํ้าประปาท่ีตอเน่ือง 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.600 0.600 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  ผูรับจางท้ิงงาน , กรมเจาทาไมอนุญาติใหกอสราง 
 โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
4-3 เฝาระวังแหลงน้ําดิบ 

4-3-2) โครงการสถานีเฝาระวังคุณภาพนํ้าดิบขนาดเล็ก 

วัตถุประสงค 

โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามเฝาระวังปญหาคุณภาพนํ้า
ดิบของ กปภ.สาขาท่ีมีความเส่ียง ท้ังในภาวะปกติ และในภาวะ
วิกฤตไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ รวมกับระบบการนําเขา
ขอมูลผานเว็บไซตเพ่ือบูรณาการขอมูลคุณภาพนํ้าของ กปภ. ซึ่งเปน
เวลาปจจุบัน (Real time) พรอมท้ังเช่ือมโยงขอมูลโทรมาตรกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีแหลงนํ้าดิบของ กปภ.ท้ัง 25 ลุมนํ้า 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 1 แหง 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายทรัพยากรนํ้า/ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.บํารุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Programmable Logic Controller : PLC) 

ของ กปภ.สาขาในสังกัด   

- กปภ.สาขาในสังกัด   

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ แสดงขอมูลคุณภาพนํ้าไดอยางตอเน่ืองและถูกตอง 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ติดต้ังสถานี 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
เพ่ือติดตามเฝาระวังและจัดการปญหาคุณภาพนํ้าในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤตไดอยางรวดเร็ว 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.500 0.500 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  ไมสามารถหาผูรับจาง/ผูรับจางท้ิงงาน 
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-3 
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แผนงาน 
4-3 เฝาระวังแหลงน้ําดิบ 

4-3-3) โครงการเฝาระวังนํ้าดิบเพ่ือการเตือนภัย 

วัตถุประสงค 

โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามเฝาระวังปญหาคุณภาพนํ้า
ดิบของ กปภ.สาขาท่ีมีความเส่ียง ท้ังในภาวะปกติ และในภาวะ
วิกฤตไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ รวมกับระบบการนําเขา
ขอมูลผานเว็บไซตเพ่ือบูรณาการขอมูลคุณภาพนํ้าของ กปภ. ซึ่งเปน
เวลาปจจุบัน (Real time) พรอมท้ังเช่ือมโยงขอมูลโทรมาตรกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีแหลงนํ้าดิบของ กปภ.ท้ัง 25 ลุมนํ้า 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนแหงท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 11 ลุมนํ้า 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายทรัพยากรนํ้า/ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.โครงการเฝาระวังน้ําดิบเพ่ือการเตือนภัย                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จํานวนลุมนํ้าท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ แบบจําลองการประเมินนํ้าตนทุน 
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ คาดการณพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าดิบและนํ้าทวม 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 20.000 20.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-3 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  ผลิตจายน้ําใหเพียงพอพรอมท้ังควบคุมคุณภาพนํ้าใหไดมาตรฐานประกอบดวย 
8 แผนงาน 

 

แผนงาน 5-1 กอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา 

วัตถุประสงค 

โดยกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาใหมีประสิทธิภาพใน
การขยายบริการใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ียังไมมีนํ้าประปาใช หรือมี
ความตองการใชน้ําประปาสําหรับการอุปโภค บริโภค รองรับความ
ตองการใหครอบคลุมไปถึงอีก 10 ปขางหนารวมท้ังรองรับการ
ขยายตัวในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ในการเปดประเทศสูประชาคม
อาเซียน (AEC) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 7 แหง 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายทรัพยากรนํ้า/ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.ดําเนินงานกอสราง                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ (ภายใต Gantt chart) 

ผลผลิต (output) ของโครงการ เพ่ิมกําลังการผลิต 
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ ประชาชนไดรับบริการนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

287.014 0.000 287.014 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน 
ความพรอมเ ร่ืองท่ีดิน การขออนุญาตหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ       
เหตุสุดวิสัยหนางาน ผูรับจางไมท้ิงงาน 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-3 ถึง ข-5 
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แผนงาน 

5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตาม
หลักการจัดการน้ําสะอาด (WSP) 

5-2-1) โครงการจัดการนํ้าสะอาด (Water Safety Plan: WSP) 

วัตถุประสงค 

โดยนําหลักการจัดการคุณภาพนํ้าด่ืมท่ีปลอดภัยขององคการ
อนามัยโลก (WHO) มาใชในการควบคุมระบบผลิตนํ้าประปาใหได
มาตรฐาน เพ่ือสรางความม่ันใจดานความสะอาด ปลอดภัย ใหกับ
ประชาชนท่ีอุปโภคบริโภคนํ้าประปาท่ีไดมาตรฐานอยางตอเน่ือง 
และมีข้ันตอนจัดการคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ต้ังแตตนนํ้า (นํ้าดิบ) 
กระบวนการผลิตนํ้า จนถึงข้ันตอนการจายนํ้าประปา ไปยัง
ผูบริโภค รวมท้ังการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนทุก
ข้ันตอน  

นอกจากน้ียังพัฒนาระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร และอุปกรณประปา ใหสามารถผลิตนํ้าประปาไดอยาง
ตอเน่ือง 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนโครงการท่ีดําเนินการเสร็จ 298 โครงการ 
หนวยงานรับผิดชอบ คณะทํางาน WSP/ สวก./ กปภ.เขต 1-10 /กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.ดําเนินการกอสราง                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพนํ้าท่ีไดมาตรฐาน 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
ประชาชนไดอุปโภค บริโภคนํ้าประปาท่ีไดมาตรฐานอยางตอเน่ือง 
และมีข้ันตอนจัดการคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

51.715 136.000 187.715 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน ผูรับจางไมท้ิงงานและผูรับจางสามารถส่ังของและจัดหาอุปกรณได
ตามกําหนด 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-6 ถึง ข-29 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตาม
หลักการจัดการน้ําสะอาด (WSP) 

5-2-2) โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนยรวม 

วัตถุประสงค 

โดยติดต้ังและพัฒนาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย
รวมใหสามารถควบคุมติดตามอุปกรณในระบบผลิตนํ้าผานระบบ
เครือขายส่ือสารท่ีเ ช่ือมโยงกันจากระยะไกล (Supervisory 

Control and Data Acquisition: SCADA) โดยใช Programmable 

LogicController:PLC เ พ่ือ เ พ่ิมประสิท ธิภาพในการควบ คุม
อัตโนมัติ ซึ่งนํามาใชสําหรับ กปภ.สาขาขนาดใหญท่ีมีระบบผลิตนํ้า
ซับซอน และ กปภ.สาขาท่ีมีหนวยบริการจํานวนมาก ใหสามารถ
ผลิตจายนํ้าไดอยางตอเน่ือง 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 15 แหง 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวิศวกรรม/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.ดําเนินการกอสราง                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสรจ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ระบบควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
เ พ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจาย
นํ้าประปา 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 11.439 11.439 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  ผูรับจางไมท้ิงงาน 
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตาม
หลักการจัดการน้ําสะอาด (WSP) 

5-2-3) โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 

วัตถุประสงค 

โดยสรางมาตรฐานการพัฒนาระบบProgrammableLogicController: 

PLC ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ติดต้ังและพัฒนาระบบควบคุมอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ สําหรับ
ประปาขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 51 แหง 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวิศวกรรม/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.ดําเนินการกอสราง                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดกําลังคน     
มีความถูกตองแมนยํามากข้ึน 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจายนํ้าประปา 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 1.000 1.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  ผูรับจางไมท้ิงงาน 
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-31 ถึง ข-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
5 -3  โ ค ร ง ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า เ ชิ ง ป อ ง กั น  ( Preventive 

Maintenance: PM) 

วัตถุประสงค 

โดยนําหลักการจัดการคุณภาพนํ้าด่ืมท่ีปลอดภัยขององคการ
อนามัยโลก (WHO) มาใชในการควบคุมระบบผลิตนํ้าประปาใหได
มาตรฐาน เพ่ือสรางความม่ันใจดานความสะอาด ปลอดภัย ใหกับ
ประชาชนท่ีอุปโภคบริโภคนํ้าประปาท่ีไดมาตรฐานอยางตอเน่ือง 
และมีข้ันตอนจัดการคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ต้ังแตตนนํ้า (นํ้าดิบ) 
กระบวนการผลิตนํ้า จนถึงข้ันตอนการจายนํ้าประปา ไปยัง
ผูบริโภค รวมท้ังการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนทุก
ข้ันตอน  

นอกจากน้ียังพัฒนาระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร และอุปกรณประปา ใหสามารถผลิตนํ้าประปาไดอยาง
ตอเน่ือง 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 273 แหง 
หนวยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10 /กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                

4.ประกวดราคาทําสัญญา                

5.ดําเนินการกอสราง                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
กปภ.สาขา มีเคร่ืองจักรติดต้ังท่ีผลิตจายนํ้าไดตามตองการและ   
ลดความเส่ียงชํารุดเสียหายของระบบผลิต 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ ประชาชนมีน้ําใชอยางตอเน่ืองและเพียงพอ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

51.000 61.000 112.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  ผูรับจางไมท้ิงงาน 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-34 ถึง ข-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 5-4 วางทอขยายเขตจายน้ํา 

วัตถุประสงค 

โดยวางทอขยายเขตจายนํ้า และสรางโครงขายทอจายนํ้า
เ พ่ือใหบริการนํ้าประปาประชาชน และกําหนดแนวทางให
สอดคลองกับการพัฒนาผังเมืองในพ้ืนท่ีชุมชน รวมท้ัง พ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ หรือพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมีอัตราการใชนํ้าสูง และพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 308 แหง 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                

4.ประกวดราคา ทําสัญญา                

5.ดําเนินการกอสรางและขออนุญาต                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ เพ่ิมจํานวนผูใชน้ํา 
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ ประชาชนไดรับบริการนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

1,468.784 0.000 1,468.784 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-53 ถึง ข-86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
5-5 แผนงานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM) 

วัตถุประสงค 
ทบทวนและปรับปรุงขอมูลแผนบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan: BCP) ใหเปนปจจุบันและฝกซอมแผนฯ 
ทุกปอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายบริหารความเส่ียง 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.ดําเนินโครงการ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
-ระบบ BCM ของหนวยงานเปนปจจุบัน 
-ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
แผนงานการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ สามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.107 0.107 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 5-6 โครงการซื้อน้ําจากผูผลิตเอกชนระยะสั้นบางพ้ืนท่ี 

วัตถุประสงค 
เพ่ือดําเนินการซื้อนํ้าใหบริการนํ้าประปาแกประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี

มีความตองการใชนํ้าของประชาชนท่ีรอการใหบริการนํ้าประปาท่ี
เพียงพอ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน เปนแผนงานท่ีเพ่ิมตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564) 
หนวยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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. 

                

                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ - 

ผลผลิต (output) ของโครงการ - 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ - 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-87 
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แผนงาน 5-7 โครงการระบบผลิตไดรับการรับรอง ISO 9001 

วัตถุประสงค 
โดยเพ่ิม กปภ.สาขาท่ีไดรับ ISO 9001 สําหรับ กปภ.สาขาท่ี

มีความพรอม เพ่ือเปนตนแบบให กปภ.สาขาใกลเคียงมาศึกษาดู
งานในการบริหารจัดการตอไป 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ 20 แหง 
หนวยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.กคน . ไ ด รั บ แจ ง ร าย ช่ื อ โ ค ร งก า รตา ม
แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2562 ท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 

               

2.ฝทน.(กคน.) แจง กปภ.ข. 1-10 เสนอรายช่ือ 
กปภ.สาขา กปภ.ข.ละ 2 แหงรวม 20 แหง
เขารวมโครงการ  

               

3. ฝทน.(กคน.) นําเสนอให ผวก. อนุมัติรายช่ือ
กปภ.สาขา 20 แหง วงเงินงบประมาณและ
แตงต้ังคณะกรรมการราง TOR โครงการฯ 

               

4.คณะกรรมการราง TOR เสนอ ผวก.อนุมัติ 
TOR และเสนอแต ง ต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการจางท่ีปรึกษา 

               

5.คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีป รึกษา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และกจห.ทํา
สัญญาวาจาง 

               

6.ฝทน.(กคน.) เสนอ ผวก.แตงต้ังคณะทํางาน
และคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนิน
โครงการฯ 

               

7.ท่ีปรึกษาดําเนินงาน ตามขอบเขตของงานใน 
TOR และกปภ.สาขา 20 แหง ไดรับรอง 
ISO 9001:2015 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จํานวนแหงท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 20 แหง 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ.สาขา 20 แหง ไดรับรองระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ เพ่ือกปภ.สาขา มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 10.000 10.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - 2 คน 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  

จํานวน กปภ.สาขา เพ่ิมข้ึนเปน 2 เทา จาก 10 เปน 20 กปภ.สาขา
เน่ืองจากตองดําเนินการ 10 กปภ.สาขา ในสวนของปงบประมาณ 2560
ซึ่งไมสามารถดําเนินการจัดจางไดทันภายในดือนกันยายน2560 
เน่ืองจากมีการปรับลดจํานวน กปภ.สาขา จาก 10 เหลือ 4 แหง 
และการประกาศใช พรบ. การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เม่ือวันท่ี 24 ส.ค. 2560 ทําให TOR ของโครงการฯ 
ซึ่งเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม จะดําเนินการตอไมได และตองยกเลิก 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-87 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

5-8 แผนงานปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และ
กอสรางระบบประปา 

วัตถุประสงค 

จัดต้ังคณะทํางานฯ จากหลายสวนข้ึนมากําหนดหลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติงานในกระบวนงานตางๆ กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติงาน 
ในทุกกระบวนการ ต้ังแตกระบวนการวางแผน สรรหาท่ีดิน 
ออกแบบ จัดทําแบบมาตรฐาน ประสานงานกับหน วยงาน 
ภาคเอกชน และภาคสังคมท่ีเ ก่ียวของ ตลอดจนควบคุมการ
กอสรางใหแลวเสร็จ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 

หนวยงานรับผิดชอบ 
คณะทํางานปรับปรุงกระบวนการวางแผน และกอสรางระบบ
ประปา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.ดําเนินการกอสราง                

   5.1ขออนุญาตหนวยงานวางทอ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินงานแลวเสร็จ 
ผลผลิต(output)ของโครงการ แกปญหา เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิต 

ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ 
สามารถควบคุมระบบการผลิตและจายนํ้าไดอยางตอเน่ือง รวมถึง
การนําขอมูลวิเคราะหเพ่ือวางแผนระบบผลิตจาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  ผูรับจางไมท้ิงงาน  
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-87 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบประกอบดวย 3 แผนงาน  
  

แผนงาน 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA, ปรับปรุงเสนทอ) 

วัตถุประสงค 

โดยแบงพ้ืนท่ีบริหารจัดการนํ้าตามระบบ DMA:District 

Metering Area และติดต้ังมาตรวัดนํ้าเพ่ือวัดปริมาณนํ้าท่ีไหลเขา
ในแตละ DMA พรอมท้ังติดต้ังอุปกรณตรวจวัดและควบคุมแรงดัน
นํ้าในเสนทอ เพ่ือสงสัญญาณไปยัง Control Room ท่ี กปภ.สาขา 
ดวยระบบสัญญาณโทรศัพทแบบ Real Time ซึ่งเม่ือเกิดสัญญาณ
ผิดปกติ จะทําใหสามารถควบคุมการบริหารจัดการ และแกไข
ปญหานํ้าสูญเสียไดสะดวกรวดเร็วข้ึน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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. ดําเนินการกอสรางและขออนุญาต                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าสูญเสียไดอยางถูกตอง 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
สามารถดําเนินการตามแผนจัดการนํ้าสูญเสียเชิงกายภาพและเชิง
พาณิชยเปนไปตามเปาหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

991.443 874.213 1,865.656 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  
การขออนุญาตวางทอสําหรับโครงการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไมมี
อุปสรรคและผูรับจางไมท้ิงงาน 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-88 ถึง ข-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

- 59 - 
 

แผนงาน 6-2 แผนงานการจัดการน้าํสูญเสียเชิงพาณิชย (มาตรวัดนํ้า) 

วัตถุประสงค 
มุงเนนใหลูกคาเช่ือถือ การอานมาตรและจัดเก็บรายไดคานํ้าของ 

กปภ. สามารถจัดเก็บรายไดคานํ้าสอดคลองกับปริมาณการใชนํ้าจริง
และสรางมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรวัดนํ้าใหเปนระบบ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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. ดําเนินการกอสราง                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ไดมาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
มาตรวัดนํ้าท่ีมีความเท่ียงตรงตามเกณฑสามารถดําเนินการตาม
แผนจัดการนํ้าสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชยเปนไปตาม
เปาหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

18.798 69.324 88.122 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  
ผูรับจางขาดทักษะในการทํางาน/วัสดุอุปกรณบางอยางท่ีตองส่ังซื้อ
จากตางประเทศอาจเกิดความลาชาในข้ันตอนการขนสงท่ีไมเปนไป
ตามแผนงาน 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-100 ถึง ข-103 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

- 60 - 
 

แผนงาน 

6-3 แผนงานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการลดน้ํา
สูญเสีย 

6-3-1) โครงการเชื่อมโยงขอมูล DMA เพ่ือการบริหาร
จัดการนํ้าสูญเสียแบบรวมศูนย 

วัตถุประสงค 

มุงเนนใหลูกคาเช่ือถือ การอานมาตรและจัดเก็บรายไดคานํ้า
ของ กปภ. สามารถจัดเก็บรายไดคานํ้าสอดคลองกับปริมาณการใช
นํ้าจริงและสรางมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรวัดนํ้าใหเปน
ระบบ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศนํ้าสูญเสีย 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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. กําหนดแนวทางพัฒนา/จัดหาเคร่ืองมือ
สําหรับเช่ือมโยงขอมูลอุปกรณระบบ DMA 

-เคร่ืองมือ Sync ขอมูลจากคลาวนมายัง 
Server กปภ. 

-เคร่ืองมือสําหรับ Summary ขอมูล                

2.ออกแบบระบบสํารองขอมูลเคร่ืองแมขาย
พรอมระบบแสดงผลเพ่ือใหขอมูล Online 

User ใชงานไดตลอดเวลา 
-Dashboard Mirror 

-Replicate Master/Table                

3.Upgate data logger เช่ือมโยงขอมูลอุปกรณ
ระบบ DMA ท่ีกปภ.สาขา พรอมสํารวจ
รายละเอียดของอุปกรณ                

4.จัดทําขอกําหนด TOR ทํารายละเอียดตาม
หัวขอ 1-3                

5.นําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบโครงการฯ                

6.จัดหาผู รับจาง, ควบคุมตรวจรับงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ                

7.สรุปประเมินผลโครงการฯนําสนอผูบริหาร                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
สรางเคร่ืองมือ อัพเกรดอุปกรณ ระบบ redundant เพ่ือเชื่อมโยง
ขอมูลระบบ DMA จาก กปภ.สาขา 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ระบบบริหารจัดการนํ้าสูญเสียมีประสิทธิภาพใชงานไดตอเน่ืองท้ัง 
กปภ. 24 ชั่วโมง 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ ชวยลดตนทุนนํ้าการผลิต, ลดสูญเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

7.000 0.000 7.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  
โครงการมีผูเก่ียวของหลายสวนอาจตองใชเวลาในการประสานงาน
เกินกวากรอบเวลาท่ีกําหนด 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-103 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 ขยายความรวมมือกับองคกรตางๆ เพ่ือใหบริการน้ําประปาท่ีมีคุณภาพ
ประกอบดวย1 แผนงาน  

แผนงาน 7-1 ขยายความรวมมือกับองคกร หรือหนวยงานภายนอก 

วัตถุประสงค 

โดยมุงเนนการขยายความรวมมือท่ีเก่ียวของกับกิจการประปา
ระหวาง กปภ. กับองคกรตาง ๆ เชน อปท. โรงงานขนาดใหญ 
เพ่ือชวยใหประชาชนสามารถเขาถึง และไดรับนํ้าประปาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐาน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน คือ ดานการรับ
โอนกิจการประปามาปรับปรุง วางทอขยายเขตจายนํ้า ปรับปรุง
อาคารผลิตนํ้าประปา จําหนาย Bulk Sale เพ่ือชวยใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการนํ้าประปา การทดสอบคุณภาพนํ้าเพ่ือชวยลด
ภาระการลงทุนในองคกรตางๆ ฝกอบรมใหความรูดานกิจการ
ประปา และใหคําปรึกษาในลักษณะท่ีไมใชโครงการ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน - 

หนวยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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. ขยายความรวมมือท่ีเก่ียวของกับกิจการ
ประปาระหวาง กปภ. กับองคกรตาง ๆ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ขยายความรวมมือกับองคกร หรือหนวยงานภายนอก 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
ประชาชนสามารถเขาถึง และไดรับนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐาน 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการบริการลูกคา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 8  สรางความพึงพอใจใหลูกคาในดานคุณภาพน้ําประปาและบริการประกอบดวย 

1 แผนงาน  

แผนงาน 
8-1 เสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

8-1-1) โครงการประปาทันใจ ระยะ 2 

วัตถุประสงค 

มุงเนนใหเปนกรอบแนวทางให กปภ.ทุกสาขา ท่ัวประเทศบริหาร
จัดการขอรองเรียนของลูกคาดวยมาตรฐานเดียวกัน และลดความไม
พึงพอใจของลูกคาโดยการส่ือสารท่ีดี การแกไขปญหาท่ีรวดเร็ว 
เรียบรอย และสรางความประทับใจดวยการตรวจสอบขอมูลปอนกลับ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนมากกวา 3.5 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 

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.จัดสรรเส้ือปฏิบัติงานมิสเตอรประปา                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของ กปภ. 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ศูนยประปาทันใจสามารถแกไขปญหาขอรองเรียนตาม SLA 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
มิสเตอรประปาสามารถลดความไมพึงพอใจและสรางความพึงพอใจ
แกลูกคา 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.300 0.300 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- ü ü 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  กปภ. ไมมีงบประมาณจัดสรรอุปกรณในโครงการประปาทันใจ 
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ุ



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

8-1 เสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา 
8-1-2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ PWA Contact Center 

1662 ระยะ 2 

วัตถุประสงค 

โดยพัฒนาระบบรับฟงเสียงของลูกคาทาง PWA Contact 

Center1662 เชื่อมโยงกับศูนยประปาทันใจ (กปภ. 234 สาขา) ให
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล เพ่ือสรางความพึงพอใจ
และเติมความประทับใจใหแกลูกคา 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนมากกวา 3.5 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.จางเหมาเอกชนจัดหาเจาหนาท่ี (Agentและ 
Supervisor)มาประจําศูนยรับเร่ืองรองเรียน
PWA Contact Center 1662 

               

               

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
- ความพึงพอใจของลูกคา 
- สามารถตอบสนองลูกคาไดตามSLA 

ผลผลิต (output) ของโครงการ มีเจาหนาท่ีเพียงพอกับการใหบริการลูกคาเวลา 07.00 - 23.00 น. 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
เจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วลูกคาพึง
พอใจ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 12.000 12.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - ü 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  
ประสิทธิภาพของบริษัท Outsource ในการจัดหาเจาหนาท่ีมา
ปฏิบัติงานประจําศูนย PWA Contact Center 1662 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-2 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
8-1 เสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

8-1-3) โครงการมุงม่ันเพ่ือปวงชนเติมใจใหกัน 

วัตถุประสงค 

     เพ่ือใหผูจัดการ กปภ.สาขาออกพบลูกคา สรางความใกลชิด
ด วยตนเอง พร อม ทีมงาน ท่ี มี หัว ใจ ใฝ บ ริการและมีความ
กระตือรือรนเอาใจใสประชาชน และลูกคาดวยความเต็มใจ
ตลอดจนใหบริการตรวจสอบระบบประปาภายในบานฟรีแก
ประชาชน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนสาขาท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 234 สาขา 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.สาขานําทีมบริการลงพ้ืนท่ีพบปะ
ลูกค า เ พ่ื อสร า งความสัม พันธ ท่ี ดี แล ะ
ใหบริการตรวจสอบซอมแซมระบบประปา
ฟรี และใหคําแนะนําวิธกีารบาํรุงรักษาระบบ
ประปาภายในบาน นอกจากนี้ ยังมีการ
สอบถามความตองการ ความคาดหวัง 
ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีมีตอการใหบริการของ กปภ.                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
1. รอยละของลูกคาประเภท 1 และ 2 ท่ีไดรับการตรวจสอบระบบประปา 
2. ระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการสรางความสัมพันธกับลูกคาของ
เจาหนาท่ี 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ลูกคาไดรับการตรวจระบบประปาและกปภ.ไดรับฟงเสียงของลูกคา 
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ ลูกคาประทับใจและมีความสัมพันธท่ีดีกับ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 2.340 2.340 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  
เจาหนาท่ี กปภ.สาขาลงพ้ืนท่ีพบปะลูกคาเพ่ือสรางความสัมพันธ     
อันดีกับลูกคาไมไดตามเปาหมาย 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-2 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
8-1 เสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

8-1-4) โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2 (GECC) 

วัตถุประสงค 

     กปภ. ไดสานตอนโยบายรัฐบาล “ศูนยราชการสะดวก” 
(GECC) โดยมุงหวังให กปภ. 234 สาขาสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตนเองใหครอบคลุมมาตรฐาน
ศูนยราชการสะดวก    

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ กปภ. 4.20 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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 ปรับปรุงการใหบรกิารลกูคาตาม          
มาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการ
สะดวก 

2. กปภ.สาขา ย่ืนขอรับรองมาตรฐานศูนย
ราชการสะดวก (GECC) ประจําป 2562 

3. กปภ.สาขา ติดต้ังขอความเก่ียวกับ น้ําดิบมี
ราคา น้ํ าประปามีตน ทุน หน าอาคาร
สํานักงานเพ่ือรณรงคสรางการรับรูการ
ปรับปรุงคาน้ําในอนาคต 

                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ คะแนนความพึงพอใจบริการดานอาคาร – สถานท่ี 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ลูกคาไดรับการบริการท่ีดีตามมาตรฐาน GECC 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ  ลูกคาประทับใจและความสัมพันธท่ีดีกับ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

5.000 10.000 15.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  
กปภ.สาขา บางสาขาอาจจะไมพรอมในการเตรียมเขารับการ
ประเมิน 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-3 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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ยุทธศาสตรท่ี 9  รักษาสิ่งแวดลอม และรักษาความสัมพันธอันดีตอชุมชนโดยรอบประกอบดวย 

2 แผนงาน  

แผนงาน 
9-1 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

9-1-1) โครงการการประปาสวนภูมิภาครักษชุมชน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือรวมพัฒนาชุมชนรอบแหลงนํ้า/ท่ีดินท่ี กปภ. ใชน้ําดิบ ใชท่ีดิน
และวางทอผาน โดยดําเนินกิจกรรมตางๆตามเกณฑท่ี กปภ. 
กําหนดเพ่ือเปาหมายในกระบวนงานของ กปภ. พัฒนาชุมชน
รวมกับ อปท. และผูมีสวนไดสวนเสีย และเพ่ือการสงเสริมกิจการ
ประปา 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนชุมชนท่ี กปภ.พัฒนา 40 ชุมชน 

หนวยงานรับผิดชอบ 
สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 
และฝายแผนงานโครงการ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.) กล่ันกรองพ้ืนท่ี
และกิจกรรมโครงการท่ี กปภ.ข. นําเสนอ
เพ่ือใหคณะอนุกรรมการ CG & CSR 

เห็นชอบ และคณะกรรมการ กปภ. ทราบ  

               

2.รผง. จัดสรรงบประมาณ                

3.กปภ.สาขา ดําเนนิกิจกรรม                

4.ติดตามผลดําเนินโครงการ                

5.รายงานผล/รวบรวมผล/ประเมินโครงการ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จํานวนชุมชนท่ี กปภ.พัฒนา 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ชุมชนไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการของ กปภ. 
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ ชุมชนมีความสัมพันธท่ีดีกับ กปภ.  
งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 15.000 15.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  
การดําเนินโครงการไมตรงกับความตองการของชุมชน และไมตรง
กับความสามารถพิเศษของ กปภ. 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-3 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
9-1 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

9-1-2) โครงการใสใจผูบริโภค 

วัตถุประสงค 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล “ทุกพ้ืนท่ีตองมีน้ําประปาใช” 
และนําความสามารถพิเศษขององคกรไปขยายความเช่ือม่ันใหแก
หนวยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการ อีกท้ังยังลดความเหล่ือม
ลํ้าใหประชาชนทุกพ้ืนท่ีไดใชนํ้าสะอาดมาตรฐานเดียวกันและได
คุณภาพชีวิตท่ีดีเทาเทียมกัน              

ตัวช้ีวัดของแผนงาน 
ชุมชนใน อปท. ท่ีไดรับความชวยเหลือจาก กปภ.สาขา 234 สาขา 
234 ชุมชน (สาขาละ 1 ชุมชน) 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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 ใหความรูและแนวปฏิบัติ
มาตรฐานเก่ียวกับการผลิตนํ้าสะอาด
มาตรฐานสากลแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.)  

               

2. กปภ.เขต ใหบริการตรวจสอบคุณภาพน้ําท่ี
ผลิตโดย อปท.   

               

3. กรมอนามัย รับรองคุณภาพน้ําท่ีผลิตโดย 
กปภ. และ อปท. เพ่ือออกหนังสือและตรา
สัญลักษณรับรองคุณภาพน้าํ “Water is 

Life”  

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จํานวนชุมชนใน อปท.ท่ีเขารวมโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ทําใหผูบริโภคไดใชน้ําสะอาด 
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ กปภ. มีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนโดยรอบ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 1.000 1.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
9-1 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

    9-1-3) โครงการสงเสริมความเช่ือม่ันคุณภาพนํ้าประปา
ของ กปภ. (Water is life) 

วัตถุประสงค 

    สงเสริมให กปภ.สาขาท่ัวประเทศผลิตนํ้าตามขอกําหนด 
WSP โดยมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้ารวมกันระหวาง กปภ. กับ
กรมอนามัยอยางเปนระบบ และรวมมือกับกรมอนามัยและกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินในการสนับสนุนคุณภาพนํ้าประปา
ของประเทศใหผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน เปนแผนงานท่ีเพ่ิมตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ / กปภ.เขต 1-10 / กปภ.
สาขา 

กิจกรรมของโครงการ ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

 
2561 2562 

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. 

                

                

                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ - 

ผลผลิต (output) ของโครงการ - 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ - 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 

9-1 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

9-1-4) โครงการการประปาสวนภูมิภาคปลูกปาตนนํ้าเพ่ือ
แผนดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช 

วัตถุประสงค 

เพ่ือปลูกฝงเยาวชนใหเปนแกนนําในการรณรงคใชนํ้าอยาง
ประหยัดรูคุณคา โดยจัดกิจกรรมรณรงคประหยัดในโรงเรียนภาคี
เครือขาย, รับสมัครนักเรียนเปนแกนนํารณรงคประหยัดนํ้า และรับ
สมัครครอบครัวเขารวมโครงการ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนพ้ืนท่ีปลูกปาตนนํ้า 500 ไร 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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 ดําเนินการตอเนื่อง
จากปงบประมาณ 2561 เนื่องจากเปนแผน
ระยะยาว   

               

2.ติดตามผลดําเนินโครงการ                

3.รายงานผล/รวบรวมผล/ประเมินโครงการ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จํานวนพ้ืนท่ีปลูกปา 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
ไดปาซึ่งเติบโตเปนแหลงของตนนํ้าเพ่ือเปนแหลงกักเก็บนํ้าตาม
ธรรมชาติตอไป 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ 
ลดภาวะโลกรอนและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกปภ.ชุมชนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 3.100 3.100 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 
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แผนงาน 
9-2 แผนงานบริหารจัดการการใชน้ําอยางรูคุณคา 
    9-2-1 แผนงานศึกษาและสงเสริมการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

    เพ่ือดําเนินการศึกษา และสงเสริมใหมีการใช นํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยร วม กับสถาบันหรือหน วยงานภายนอก        
ในการศึกษาแนวทางการใช นํ้า สงเสริมใหมีการใช นํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพ สําหรับในระยะแรกจะดําเนินการในพ้ืนท่ีเกาะ แหลง
ทองเท่ียว โรงงาน โรงแรม หรือผูใชนํ้ารายใหญในพ้ืนท่ีขาดแคลน
นํ้ากอน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน เปนแผนงานท่ีเพ่ิมตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564) 
หนวยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการ DSM 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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. 

                

                

                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ - 

ผลผลิต (output) ของโครงการ - 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ - 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  ดานการเงิน 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ควบคุมตนทุนการดําเนินงานประกอบดวย 1 แผนงาน  

แผนงาน 

10-1 ควบคุมคาใชจาย 

10-1-1) ควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือกําหนดมาตรฐานควบคุมตนทุนของนํ้าประปาใหอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสมและจะเปนแนวทางในการปรับโครงสรางคา
นํ้าประปา สะทอนถึงประสิทธิภาพการดําเ นินงานโดยมุงเนน
กําหนดมาตรการควบคุมคา ใช จ ายอย าง เปน รูปธรรมโดย
คณะทํางานจัดทําแผนงานควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน 
กําหนดมาตรการแผนปฏิบัติการควบคุมคาใชจายอยางตอเน่ือง  

ตัวช้ีวัดของแผนงาน 
ควบคุมคาใชจายรวมตอหนวยนํ้าจําหนาย ไมเกิน 20.00 บาท ตอ 
ลบ.ม. 

หนวยงานรับผิดชอบ ทุกหนวยงาน    

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.คาใชจายรวมตอหนวยนํ้าจําหนาย ไมเกิน 
20.00 บาท ตอ ลบ.ม. 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ - 

ผลผลิต (output) ของโครงการ - 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ - 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ง-2 
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แผนงาน 

10-1 ควบคุมคาใชจาย 

10-1-2) โครงการศึกษาการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
เพ่ือใชในระบบผลิตจาย 

วัตถุประสงค 

เพื่อกําหนดมาตรฐานควบคุมตนทุนของนํ้าประปาใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมและจะเปนแนวทางในการปรับโครงสรางคา
นํ้าประปา สะทอนถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยมุงเนนกําหนด
มาตรการควบคุมคาใชจายอยางเปนรูปธรรมโดยคณะทํางานจัดทํา
แผนงานควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน กําหนดมาตรการ
แผนปฏิบัติการควบคุมคาใชจายอยางตอเน่ือง  

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการท่ีแลวเสร็จ 5 คะแนน 
หนวยงานรับผิดชอบ สายงานรองผูวาการ (บริหาร) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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.ศึกษาการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
เพ่ือใชในระบบผลิตจาย                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ - 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ - 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ง-2 
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ยุทธศาสตรท่ี 11 สรางรายไดใหเพียงพอตอการขยายงาน ประกอบดวย 1 แผนงาน  

แผนงาน 
11-1 จางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาจัดทําแผนการตลาดธุรกิจระยะ
สั้นและระยะยาว 

วัตถุประสงค 

     กปภ. มีแนวทางพัฒนาดานการตลาดเชิงรุก เพ่ือชวยเพ่ิม
รายไดใหกับองคกร กปภ. โดยจะศึกษาและวิเคราะหแผนตลาด
ธุรกิจ ระยะส้ันและระยะยาว ใหครอบคลุมแนวทางสําหรับการ
นําไปสูการการตลาดยุคใหม ของ กปภ. 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน เปนแผนงานท่ีเพ่ิมตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564) 
หนวยงานรับผิดชอบ ฝายยุทธศาสตรองคกร (กองพัฒนาธุรกิจ) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart 

2561 2562 
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. 

                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ - 

ผลผลิต (output) ของโครงการ - 

ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ - 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เง่ือนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ง-2 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ก-1 
 

 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

ดานการเรียนรูและพัฒนา 
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ข-10 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน 
 ô แผนงานท่ี 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตามหลัก WSP   

 Ø5-2-1 โครงการจัดการน้ําสะอาด  [Water Safety Plan: WSP] 

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s 
กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี โครงการจัดการนํ้าสะอาด [Water 
Safety Plan:WSP] กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข. 8    

 - กปภ.สาขาเดชอุดม กปภ.ข. 8 2.787 - 2.787 

 - กปภ.สาขาละหานทราย กปภ.ข. 8 2.035 - 2.035 

 - กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร กปภ.ข. 8 0.242 - 0.242 

 
รวม โครงการจัดการนํ้าสะอาด [WSP] (งบลงทุน) 

กปภ.ข. 8 จํานวน 3 โครงการ 
กปภ.ข. 8 5.064 - 5.064 

 
กปภ.เขต 9 เชียงใหม โครงการจัดการนํ้าสะอาด [Water Safety 
Plan:WSP] 

กปภ.ข. 9    

s กปภ.สาขาแพร กปภ.ข. 9 5.000 - 5.000 

 
รวม โครงการจัดการนํ้าสะอาด [WSP] (งบลงทุน) 

กปภ.ข. 9 จํานวน 1 โครงการ 
กปภ.ข. 9 5.000 - 5.000 

s 
กปภ.เขต 10 นครสวรรค โครงการจัดการนํ้าสะอาด [Water 
Safety Plan:WSP] กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข. 10    

 - กปภ.สาขาทาตะโก (แมขายและหนวยบริการ) กปภ.ข. 10 1.300 - 1.300 

 - กปภ.สาขาหนองไผ (แมขายและหนวยบริการ) กปภ.ข. 10 1.200 - 1.200 

 - กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (แมขายและหนวยบริการ) กปภ.ข. 10 2.500 - 2.500 

 
รวม โครงการจัดการนํ้าสะอาด [WSP] (งบลงทุน)  

กปภ.ข. 10 จํานวน 3 โครงการ 
กปภ.ข. 10 5.000 - 5.000 

 
รวม โครงการจัดการนํ้าสะอาด [WSP] (งบลงทุน)  

ท้ังหมด จํานวน 36 โครงการ 
 51.715 - 51.715 
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ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน 
 ô แผนงานท่ี 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตามหลัก WSP     

 Ø5-2-1 โครงการจัดการน้ําสะอาด  [Water Safety Plan: WSP] 

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี ขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.ข. 8    

 - กปภ.สาขาอุบลราชธานี  กปภ.ข. 8 - 0.320 0.320 

 - กปภ.สาขาแมขาย (แมขาย,น.นํ้ายืน) กปภ.ข. 8 - 0.110 0.110 

  - กปภ.สาขาเขมราฐ  กปภ.ข. 8 - 0.060 0.060 

 - กปภ.สาขาอํานาจเจริญ (แมขาย,ส.หนองเรือ) กปภ.ข. 8 - 0.160 0.160 

 - กปภ.สาขายโสธร  กปภ.ข. 8 - 0.070 0.070 

 - กปภ.สาขาบุรีรัมย (แมขาย,น.กระสัง,น.คูเมือง) กปภ.ข. 8 - 0.820 0.820 

 - กปภ.สาขาสังขะ (แมขาย,น.บัวเชด,น.กาบเชิง) กปภ.ข. 8 - 0.140 0.140 

 - กปภ.สาขาเลิงนกทา  กปภ.ข. 8 - 0.090 0.090 

 - กปภ.สาขาลําปลายมาศ  กปภ.ข. 8 - 0.090 0.090 

 - กปภ.สาขาละหานทราย (แมขาย,น.โนนดินแดง) กปภ.ข. 8 - 0.140 0.140 

 - กปภ.สาขานางรอง (แมขาย,น.หนองก่ี) กปภ.ข. 8 - 0.210 0.210 

 - กปภ.สาขาศรีสะเกษ (แมขาย,น.กันทรรมย,น.หวยทับทัน) กปภ.ข. 8 - 0.270 0.270 

 - กปภ.สาขามหาชนะชัย  กปภ.ข. 8 - 0.040 0.040 

 - กปภ.สาขากันทรลักษณ  กปภ.ข. 8 - 0.060 0.060 

 - กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หวานใหญ) กปภ.ข. 8 - 0.040 0.040 

 - กปภ.สาขาสตึก (น.พุทไธสง) กปภ.ข. 8 - 0.110 0.110 

 - กปภ.สาขาสุรินทร  กปภ.ข. 8 - 0.270 0.270 

 
รวม  โครงการจัดการนํ้าสะอาด [WSP] (งบทําการ) 

กปภ.ข. 8  จํานวน 17 โครงการ 
กปภ.ข. 8 - 3.000 3.000 
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ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน 
 ô แผนงานท่ี 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตามหลัก WSP 

 Ø5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก  
 [Programmable Logic Controller: PLC] 

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s 
ซอมแซมบํารุงงานติดต้ังระบบสูบ-จายนํ้าอัตโนมัติ [PLC หรือ 
Micro Controller]ของ กปภ. สาขาในสังกัด ของ กปภ.ข. 5 

กปภ.ข. 5  - 0.060 0.060 

 รวม กปภ.ข. 5 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 5 - 0.060 0.060 

s 
กปภ.ข. 6 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 
(PLC) 

กปภ.ข. 6  
  

 - กปภ.สาขารอยเอ็ด กปภ.ข. 6 - 0.050 0.050 

 - กปภ.สาขากระนวน กปภ.ข. 6 - 0.050 0.050 

 - กปภ.สาขาภูเขียว กปภ.ข. 6 - 0.050 0.050 

 - กปภ.สาขาหนองบัวแดง กปภ.ข. 6 - 0.050 0.050 

 รวม กปภ.ข. 6 จํานวน 4 โครงการ กปภ.ข. 6 - 0.200 0.200 

s 
กปภ.ข. 8  โครงการบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 
(PLC) 

กปภ.ข. 8    

 - กปภ.สาขามุกดาหาร กปภ.ข. 8 - 0.010 0.010 

 รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 8 - 0.010 0.010 

s กปภ.ข. 9 บํารุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)     

 - กปภ.สาขาแมสาย กปภ.ข. 9 - 0.047 0.047 
 - กปภ.สาขาลําปาง กปภ.ข. 9 - 0.005 0.005 

 - กปภ.สาขานาน กปภ.ข. 9 - 0.007 0.007 

 - กปภ.สาขาฮอด กปภ.ข. 9 - 0.003 0.003 

 - กปภ.สาขาจอมทอง กปภ.ข. 9 - 0.003 0.003 

 - กปภ.สาขาสันกําแพง กปภ.ข. 9 - 0.003 0.003 

 - กปภ.สาขาแมสะเรียง กปภ.ข. 9 - 0.007 0.007 

 - กปภ.สาขาฝาง กปภ.ข. 9 - 0.020 0.020 

 - กปภ.สาขาเถิน กปภ.ข. 9 - 0.003 0.003 

 - กปภ.สาขาแมริม กปภ.ข. 9 - 0.034 0.034 

 - กปภ.สาขาพะเยา กปภ.ข. 9 - 0.029 0.029 

 - กปภ.สาขาแมฮองสอน กปภ.ข. 9 - 0.009 0.009 

 - กปภ.สาขาจุน กปภ.ข. 9 - 0.020 0.020 

 รวม กปภ.ข. 9 จํานวน 13 โครงการ กปภ.ข. 9 - 0.190 0.190 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-37 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน 
 ôแผนงานท่ี 5-3 โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [Preventive Maintenance: PM]   

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s 
กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
[Preventive Maintenance: PM] กปภ.ข. 8    

 - กปภ.สาขาลําปลายมาศ (แมขายและหนวยบริการ) กปภ.ข. 8 1.800 - 1.800 

 - กปภ.สาขาละหานทราย (แมขายและหนวยบริการ) กปภ.ข. 8 1.400 - 1.400 

 - กปภ.สาขาศรีสะเกษ (แมขายและหนวยบริการ) กปภ.ข. 8 1.800 - 1.800 

 
รวม โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบลงทุน) 

กปภ.ข. 8 จํานวน 3 โครงการ 

กปภ.ข. 8 5.000 - 5.000 

s 
กปภ . เขต  9 เชี ย ง ใหม  โครงการบํา รุง รักษาเชิ งป องกัน 
[Preventive Maintenance: PM] กปภ.ข. 9    

 - กปภ.สาขาพะเยา กปภ.ข. 9 5.000 - 5.000 

 
รวม โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบลงทุน)  

กปภ.ข. 9  จํานวน 1  โครงการ 

กปภ.ข. 9 5.000 - 5.000 

s 
กปภ.เขต 10 นครสวรรค โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
[Preventive Maintenance: PM]  กปภ.ข. 10    

 - กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (แมขายและหนวยบริการ) กปภ.ข. 10 5.000 - 5.000 

 
รวมโครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบลงทุน)  

กปภ.ข. 10  จํานวน 1 โครงการ 

กปภ.ข. 10 5.000 - 5.000 

 
รวมโครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบลงทุน)  

ท้ังหมด  จํานวน 17 โครงการ 

 51.000 - 51.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-50 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน 
 ôแผนงานท่ี 5-3 โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [Preventive Maintenance: PM]     

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.ข. 8 อุบลราชธานี โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน กปภ.ข. 8    

 - กปภ.สาขารัตนบุรี ซอมเคร่ืองสูบนํ้า กปภ.ข. 8 - 0.200 0.200 

 - กปภ.สาขาศรีสะเกษ (แมขาย) ซอมเครื่องสูบนํ้า กปภ.ข. 8 - 0.600 0.600 

 - กปภ.สาขาศรีสะเกษ (แมขาย) ซอมหัวขับประตูน้ําไฟฟา กปภ.ข. 8 - 0.200 0.200 

 - กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.อุทุมพรพิสัย) ซอมเครื่องสูบนํ้า กปภ.ข. 8 - 0.200 0.200 

 - กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.หวยทับทัน) ซอมเครื่องสูบนํ้า กปภ.ข. 8 - 0.100 0.100 

 - กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.ทุงไชย) ซอมเครื่องสูบนํ้า กปภ.ข. 8 - 0.100 0.100 

 - กปภ.สาขาอุบลราชธานี กปภ.ข. 8 - 1.500 1.500 

 - กปภ.สาขายโสธร กปภ.ข. 8 - 0.100 0.100 

 
รวม โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบทําการ) 

กปภ.ข. 8 จํานวน 8 โครงการ 

กปภ.ข. 8 - 3.000 3.000 

s 
กปภ.ข. 9 เชียงใหม  โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [Preventive 
Maintenance: PM]: กปภ.สาขาในสังกัด 

กปภ.ข. 9 - 10.000 10.000 

 
รวม โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบทําการ) 

กปภ.ข. 9 จํานวน 1 โครงการ 

กปภ.ข. 9 - 10.000 10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-60 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน 
 ô แผนงานท่ี 5-4 วางทอขยายเขตจายน้ํา 

 Ø แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  
 (ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ) 
 · เงินอุดหนุน 100 % (จํานวน 465.761 ลานบาท) 

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.สาขากุมภวาป กปภ.ข. 7 76.900 - 76.900 

 
- โครงการวางทอขยายเขตจําหนายนํ้าเทศบาลตําบลกูแกว              
ต.บานจีต อ.กูแกว จ.อุดรธานี 

กปภ.ข. 7 76.900 - 76.900 

 รวม กปภ.ข. 7 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 7 76.900 - 76.900 

s กปภ.สาขาบุรีรัมย กปภ.ข. 8 56.550 - 56.550 

 

- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน งานขยายเขตจําหนาย
น้ําประปาและวางทอเสริมแรงดันรอบถนนวงแหวน อ.เมือง                 
จ.บุรีรัมย 

กปภ.ข. 8 56.550 - 56.550 

 รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 8 56.550 - 56.550 

 รวมท้ังหมด จํานวน 69 โครงการ  465.761 - 465.761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-80 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน 
 ô แผนงานท่ี 5-4 วางทอขยายเขตจายน้ํา 

 Ø แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 · เงินอุดหนุน 100 % (จํานวน 503.702 ลานบาท) 
หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.สาขานางรอง (น.หนองก่ี) กปภ.ข. 8 1.036 - 1.036 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 4 บานศรีสงา, หมู 7 บานสุข
สําราญ, ถนนโชคชัย - เดชอุดม ถึง กม.93+150 ขวาทาง ต.ทุงกระ
ตาดพัฒนา อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย 

 

 
 

 
s กปภ.สาขาเดชอุดม (น.นาจะหลวย) กปภ.ข. 8 1.400 - 1.400 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า ถนนหวยโลก 2, ถนนศรีมัน และ
ซอยวิสูตรโยธาภิบาล 11 หมู  7 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย          
จ.อุบลราชธานี 

 

   
s กปภ.สาขาสะตึก (น.พุทไธสง) กปภ.ข. 8 0.643 - 0.643 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 3, 10 บานศรีษะแรด  ต.มะเฟอง 
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย 

 

   

s กปภ.สาขานางรอง (น.หนองก่ี) กปภ.ข. 8 2.396 - 2.396 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 2 บานกระสัง, หมู 3 บานบุ, 
หมู 8 บานโคก, หมู 9 บานโคกหนองหิน ต.บุกระสัง อ.หนองก่ี       
จ.บุรีรัมย 

 

   

s กปภ.สาขาเดชอุดม กปภ.ข. 8 0.820 - 0.820 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 5 บานผัง 2,หมู 4 บานอุดม
พัฒนา ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

 

   

s กปภ.สาขาลําปลายมาศ กปภ.ข. 8 8.000 - 8.000 

 

- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 2 บานโคกสนวน, หมู 7 บาน
หินโคน, หมู 10 บานหนองตาอยู,หมู 12 บานหินโคนเกา, หมู 14 
บานหินโคนกลาง, หมู 16 บานหนองมวง ต.หินโคน อ.ลําปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย 

 

 

 

 

s กปภ.สาขาศีขรภูมิ (น.สําโรงทาบ) กปภ.ข. 8 1.518 - 1.518 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 9 บานโพธ์ิศรีธาตุ, หมู 2 บาน
ตางมาง ต.เกาะแกว อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร 

 

 
 

 

s กปภ.สาขากันทรลักษณ กปภ.ข. 8 1.128 - 1.128 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 6 บานวังชมภู ต.เวียงเหนือ             
อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 

 

   

s กปภ.สาขาสตึก กปภ.ข. 8 0.268 - 0.268 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 9 บานโรงเร่ือย ต.นิคม อ.สตึก 
จ.บุรีรัมย 

 

   

s กปภ.สาขายโสธร กปภ.ข. 8 3.336 - 3.336 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 3,14 บานหองขา ต.นํ้าคําใหญ 
อ.เมือง จ.ยโสธร 

 

   

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-81 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน 
 ô แผนงานท่ี 5-4 วางทอขยายเขตจายน้ํา 

 Ø แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 · เงินอุดหนุน 100 % (จํานวน 503.702 ลานบาท) 
หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.สาขาละหานทราย (น.บานกรวด) กปภ.ข. 8 2.886 - 2.886 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า  หมู 2 บานหนองไมงาม, หมู 10 
บานงามเจริญพัฒนา, หมู 13 บานงามสะอาด ต.หนองไมงาม อ.บาน
กรวด จ.บุรีรัมย 

 

   
s กปภ.สาขาสังขะ (น.ขุขันธ) กปภ.ข. 8 1.030 - 1.030 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 4 บานพราน ต.หวยเหนือ      
อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ 

 

   

s กปภ.สาขาสังขะ กปภ.ข. 8 4.430 - 4.430 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 5 บานภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ     
จ.สุรินทร 

 

 
 

 

s กปภ.สาขามหาชนะชัย กปภ.ข. 8 1.600 - 1.600 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู  2 บานโนนกอย ต.ผือฮี          
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

 

 
 

 

s กปภ.สาขาสังขะ กปภ.ข. 8 0.547 - 0.547 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 7 บานโชคชัย ต.บานชบ 
อ.สังขะ จ.สุรินทร 

 

   
s กปภ.สาขาอุบลราชธานี กปภ.ข. 8 2.500 - 2.500 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 2 บานหวาง และ หมู 12 บาน
หวางออก ต.คูเมือง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 

 

   

s กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.กันทรารมย) กปภ.ข. 8 6.500 - 6.500 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 2 บานหนองดุม, หมู 9 บาน
หนองมวง ต.หนองหัวชาง อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 

 

   

s กปภ.สาขาเดชอุดม กปภ.ข. 8 4.500 - 4.500 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 6 บานโคกเถ่ือนชาง ต.เมืองเดช 
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

 

   

s กปภ.สาขาสังขะ (น.ภูสิงห) กปภ.ข. 8 3.906 - 3.906 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 10 บานทุงหลวง ต.หวยต๊ึกชู     
อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ 

 

 
 

 
s กปภ.สาขารัตนบุรี กปภ.ข. 8 1.616 - 1.616 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 5 บานโนนบาก,หมู 2 บานโนน
แคบ ต.ทับใหญ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร 

 

 
 

 

s กปภ.สาขานางรอง กปภ.ข. 8 4.140 - 4.140 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 7 บานกานเหลือง, หมู10 บาน
หนองตารัก ต.หนองยายพิมพ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 

 

   

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-82 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน 
 ô แผนงานท่ี 5-4 วางทอขยายเขตจายน้ํา 

 Ø แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 · เงินอุดหนุน 100 % (จํานวน 503.702 ลานบาท) 

หนวย : ลานบาท 

 รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 

งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.สาขาเลิงนกทา กปภ.ข. 8 1.200 - 1.200 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 12 บานภูดิน ต.สามแยก        
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

 

   

s กปภ.สาขาเดชอุดม (น.น้ํายืน) กปภ.ข. 8 2.800 - 2.800 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 2 บานดวน ต.โซง อ.นํ้ายืน        
จ.อุบลราชธานี 

 

   
s กปภ.สาขาสังขะ (น.กาบเชิง) กปภ.ข. 8 13.500 - 13.500 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 6,14,15,19 บานปราสาทเบง      
ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร 

 

   

s กปภ.สาขาเดชอุดม กปภ.ข. 8 3.500 - 3.500 

 
- คาวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า หมู 9 บานกุดหวาย ต.เมืองเดช     
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

 

   

 รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 25  โครงการ กปภ.ข. 8  75.200 - 75.200 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-89 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ 
 ô แผนงานท่ี 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเสนทอ] 

 Ø6-1-1 ปรับปรุงเสนทอท่ีชํารุดและเส่ือมสภาพ  
 Ø แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  
       (ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ) 
 ·  เงินอุดหนุน 100 % (จํานวน 71.773 ลานบาท) 

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.สาขาจันดี กปภ.ข. 4        0.332  -        0.332  

 - งานปรับปรุงเสนทอ ซอยพรุพี ต.ทายาง อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช*     

s กปภ.สาขาจันดี กปภ.ข. 4        0.429  -        0.429  

 
- งานปรับปรุงเสนทอ ถนนควนเนียง - เกทเฮาทสวนขวัญ ต.ทายาง 
อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช* 

    

s กปภ.สาขาขนอม กปภ.ข. 4        0.860  -        0.860  

 
- งานปรับปรุงเสนทอ ซอยประชาธิปตย - ซอยเมืองใหม ม.1 ต.ขนอม 
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

    

s กปภ.สาขาขนอม กปภ.ข. 4        1.290  -        1.290  

 
- งานปรับปรุงเสนทอ ซอยเทศบาล 2 - ถนนสายเลี่ยงเมือง ม.1     
ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

    

 รวม กปภ.ข. 4 จํานวน 14 โครงการ กปภ.ข. 4 39.314 - 39.314 

s กปภ.สาขาตรัง กปภ.ข. 5 2.459  - 2.459  

 
- ปรับปรุงเสนทอเสริมแรงดันนํ้าไปยังโซน DMA 06 (ถนนตรัง-        
ปะเหลยีน) ถนนมหาราช ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง* 

    

 รวม กปภ.ข. 5 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 5 2.459 - 2.459 

s กปภ.สาขาอุบลราชธานี กปภ.ข. 8 30.000 - 30.000 

 
- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (วางทอเสริมแรงดัน
ทางหลวงวงแหวน) เพ่ือรองรับการคมนาคมการทองเท่ียวและการ
ลงทุน ต.กุดลาด,ไรนอย และ ต.ขามใหญ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

    

 รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 8 30.000 - 30.000 

 รวม ปรับปรุงเสนทอ (งบกลุมภาค) ท้ังหมด 16 โครงการ  71.773 - 71.773 

 

หมายเหตุ  *ยกเลิกตามบันทึกกองแผนงานโครงการหลักท่ี มท. 55713-1/248 ลงวันท่ี 27 มิ.ย.2561 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-95 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ 
 ô แผนงานท่ี 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเสนทอ] 

 Ø6-1-1 ปรับปรุงเสนทอท่ีชํารุดและเส่ือมสภาพ  
 · เงินรายได  

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.สาขามุกดาหาร 
    

 
- งานปรับปรุงเสนทอบริเวณ ซอยหลังจวนผูวาฯ(เดิม), ถนนภายใน
โรงเรียนโสดศึกษา, ถนนประชาสามัคคี อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

กปภ.ข. 8 0.722 - 0.722 

s กปภ.สาขาศรีสะเกษ     

 
- งานปรับปรุงเสนทอบริเวณ ถนนวิจิตรนคร ถนนศรีวิเศษ ต.เมือง
เหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

กปภ.ข. 8 0.317 - 0.317 

s กปภ.สาขาสุรินทร     

 
- งานปรับปรุงเสนทอบริเวณ สี่แยกเทพธานีถึงหนาโรบินสัน , ถนน
เทศบาลอนุสรณ, ถนนเทศบาล 2 อ.เมือง จ.สุรินทร 

กปภ.ข. 8 1.760 - 1.760 

s กปภ.สาขาบุรีรัมย     
 - งานปรับปรุงเสนทอบริเวณ ต.อิสาน,ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย กปภ.ข. 8 0.828 - 0.828 

s กปภ.สาขาอํานาจเจริญ/ปาต้ิว 
    

 
- ชุมชน ม.4-ชุมชน ม.12 (จากปากซอยรานนองอุม-ถนนเทศบาล 3) 
ต.โพธ์ิไทร อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร 

กปภ.ข. 8 1.160 - 1.160 

s กปภ.สาขายโสธร 
    

 - งานปรับปรุงเสนทอ ถนนแจงสนิท  อ.เมือง จ.ยโสธร กปภ.ข. 8 2.700 - 2.700 

 รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 6 โครงการ กปภ.ข. 8 7.487 - 7.487 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-98 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ 

 ô แผนงานท่ี 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเสนทอ] 

 Ø6-1-2 งานจางบริหารจัดการลดน้ําสูญเสีย  
หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.สาขาชลบุรี กปภ.ข. 1 25.000 35.000 60.000 

s กปภ.สาขาพัทยา กปภ.ข. 1 22.000 35.000 57.000 

s กปภ.สาขาบางปะกง (ปท่ี 16-17)* กปภ.ข. 1 - 20.000 20.000 

s กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (ปท่ี 16-17)* กปภ.ข. 1 - 24.000 24.000 

 รวม กปภ.ข. 1 จํานวน 4 โครงการ กปภ.ข. 1 47.000 114.000 161.000 

s กปภ.สาขาปทุมธานี - รังสิต - คลองหลวง - ธัญบุรี กปภ.ข. 2 46.333 95.695 142.028 

s กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา** กปภ.ข. 2 24.667 41.148 65.815 

 รวม กปภ.ข. 2 จํานวน 5 โครงการ กปภ.ข. 2 71.000 136.843 207.843 

s กปภ.สาขาออมนอย - สามพราน - สมุทรสาคร - นครปฐม กปภ.ข. 3 95.673 67.720 163.393 

s กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.ข. 3 35.687 25.728 61.415 
s กปภ.สาขาราชบุรี - สมุทรสงคราม กปภ.ข. 3 30.200 39.339 69.539 

 รวม กปภ.ข. 3 จํานวน 7 โครงการ กปภ.ข. 3 161.560 132.787 294.347 

s กปภ.สาขาสุราษฎรฐานี กปภ.ข. 4 39.667 40.003 79.670 

s กปภ.สาขาภูเก็ต กปภ.ข. 4 38.333 39.336 77.669 

 รวม กปภ.ข. 4 จํานวน 2 โครงการ กปภ.ข. 4 78.000 79.339 157.339 

s กปภ.สาขาสงขลา - หาดใหญ กปภ.ข. 5 115.020 35.332 150.352 

 รวม กปภ.ข. 5 จํานวน 2 โครงการ กปภ.ข. 5 115.020 35.332 150.352 

s กปภ.สาขาขอนแกน กปภ.ข. 6 28.330 42.449 70.779 

 รวม กปภ.ข. 6 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 6 28.330 42.449 70.779 

s กปภ.สาขาอุดรธานี** กปภ.ข. 7 22.247 44.632 66.879 

 รวม กปภ.ข. 7 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 7 22.247 44.632 66.879 

s กปภ.สาขาอุบลราชธานี กปภ.ข. 8 37.260 31.632 68.892 

 รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 8 37.260 31.632 68.892 

s กปภ.สาขาเชียงใหม** กปภ.ข. 9 63.200 52.199 115.399 

 รวม กปภ.ข. 9 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 9 63.200 52.199 115.399 

s กปภ.สาขานครสวรรค (ปท่ี 16-17)* กปภ.ข. 10 - 5.000 5.000 

 รวม กปภ.ข. 10 จํานวน 1 โครงการ กปภ.ข. 10 - 5.000 5.000 

 รวม งานจางบริหารจัดการลดนํ้าสูญเสีย 25 โครงการ  623.617 674.213 1,297.830 

หมายเหตุ * เปนสัญญาเอกชนรวมลงทุน 

           ** เปนสัญญาตอเน่ืองและสญัญาท่ีจะเร่ิมในป 2562  



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-99 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ 

 ô แผนงานท่ี 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเสนทอ] 

 Ø6-1-3  งานจางสํารวจนํ้าสูญเสียเชิงรุก ALC 

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.เขต 1  กปภ.ข. 1 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 2  กปภ.ข. 2 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 3  กปภ.ข. 3 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 4  กปภ.ข. 4 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 5  กปภ.ข. 5 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 6  กปภ.ข. 6 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 7  กปภ.ข. 7 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 8  กปภ.ข. 8 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 9  กปภ.ข. 9 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 10  กปภ.ข. 10 - 10.000 10.000 

 รวม จํานวน 10 โครงการ 
 - 100.000 100.000 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ 

 ô แผนงานท่ี 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเสนทอ] 

 Ø6-1-4  งบทําการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมน้ําสูญเสียเชิงรุก 

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.เขต 1  กปภ.ข. 1 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 2  กปภ.ข. 2 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 3  กปภ.ข. 3 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 4  กปภ.ข. 4 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 5  กปภ.ข. 5 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 6  กปภ.ข. 6 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 7  กปภ.ข. 7 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 8  กปภ.ข. 8 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 9  กปภ.ข. 9 - 10.000 10.000 

s กปภ.เขต 10  กปภ.ข. 10 - 10.000 10.000 

 รวม จํานวน 10 โครงการ 
 - 100.000 100.000 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-101 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ 
 ôแผนงานท่ี 6-2 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงพาณิชย [มาตรวัดน้ํา] 

 Ø6-2-1 งานติดตั้งและเปล่ียนมาตรวัดน้ําหลัก 

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.สาขาบําเหน็จณรงค กปภ.ข. 6 1.626 - 1.626 
 - งานติดต้ัง/เปลี่ยนมาตรวัดนํ้าหลัก กปภ.สาขาบําเหน็จณรงค     

s กปภ.สาขาชนบท 
กปภ.ข. 6 1.602 - 1.602 

 - งานติดต้ัง/เปลี่ยนมาตรวัดนํ้าหลัก กปภ.สาขาชนบท     
s กปภ.สาขาหนองเรือ 

กปภ.ข. 6 2.372 - 2.372 
 - งานติดต้ัง/เปลี่ยนมาตรวัดนํ้าหลัก กปภ.สาขาหนองเรือ     
s กปภ.สาขาเมืองพล 

กปภ.ข. 6 2.286 - 2.286 
 - งานติดต้ัง/เปลี่ยนมาตรวัดนํ้าหลัก กปภ.สาขาเมืองพล     

s กปภ.สาขาแกงครอ 
กปภ.ข. 6 1.568 - 1.568 

 - งานติดต้ัง/เปลี่ยนมาตรวัดนํ้าหลัก กปภ.สาขาแกงครอ     

s กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 
กปภ.ข. 6 1.550 - 1.550 

 - งานติดต้ัง/เปลี่ยนมาตรวัดนํ้าหลัก กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย     

 รวม กปภ.ข. 6 จํานวน 6 โครงการ กปภ.ข. 6 11.004 - 11.004 

s กปภ.สาขาศรีสะเกษ/บึงบูรพ กปภ.ข. 8 1.000 - 1.000 

 
- ติดต้ังมาตรวัดนํ้า EFM และติดต้ังอุปกรณระบบ DMA กปภ.สาขา  
ศรีสะเกษ (บึงบูรพ)     

s กปภ.สาขาศรีสะเกษ/กันทรารมย กปภ.ข. 8 1.000 - 1.000 

 
- ติดต้ังมาตรวัดนํ้า EFM และติดต้ังอุปกรณระบบ DMA  กปภ.สาขา
ศรีสะเกษ (กันทรารมย)     

 รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 2 โครงการ กปภ.ข. 8 2.000 - 2.000 

s กปภ.สาขาพาน/แมขาย 
กปภ.ข. 9 0.455 - 0.455 

 - งานเปลี่ยนมาตรวัดนํ้าหลัก ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาพาน     
s กปภ.สาขาพาน/แมใจ 

กปภ.ข. 9 0.429 - 0.429 

 
- งานเปลี่ยนมาตรวัดนํ้าหลัก ขนาด 150 มม. หนวยบริการแมใจ กปภ.
สาขาพาน     

s กปภ.สาขาเถิน/สบปราบ 
กปภ.ข. 9 0.455 - 0.455 

 
- งานเปลี่ยนมาตรวัดนํ้าหลัก ขนาด 200 มม. หนวยบริการสบปราบ 
กปภ.สาขาเถิน     

 รวม กปภ.ข. 9 จํานวน 3 โครงการ กปภ.ข. 9 1.339 - 1.339 

 
รวม งานติดต้ังและเปล่ียนมาตรวัดนํ้าหลัก 

ท้ังหมด จํานวน 19 โครงการ  
18.798 - 18.798 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562  (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ข-102 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ 
 ôแผนงานท่ี 6-2 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงพาณิชย [มาตรวัดน้ํา] 

 Ø6-2-2 คาซอมมาตรของโรงงานมาตรวัดน้ํา 

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.ข. 1 จํานวน 4,200 เครื่อง กปภ.ข. 1 - 1.827 1.827 

s กปภ.ข. 2 จํานวน 15,900 เครื่อง กปภ.ข. 2 - 6.917 6.917 

s กปภ.ข. 3 จํานวน 18,800 เครื่อง กปภ.ข. 3 - 8.178 8.178 

s กปภ.ข. 4 จํานวน 5,300 เครื่อง กปภ.ข. 4 - 2.306 2.306 

s กปภ.ข. 5 จํานวน 6,600 เครื่อง กปภ.ข. 5 - 2.871 2.871 

s กปภ.ข. 6 จํานวน 7,000 เครื่อง กปภ.ข. 6 - 3.045 3.045 

s กปภ.ข. 7 จํานวน 6,100 เครื่อง กปภ.ข. 7 - 2.654 2.654 

s กปภ.ข. 8 จํานวน 1,000 เครื่อง กปภ.ข. 8 - 0.435 0.435 

s กปภ.ข. 9 จํานวน 7,500 เครื่อง กปภ.ข. 9 - 3.263 3.263 

s กปภ.ข. 10 จํานวน 7,600 เครื่อง กปภ.ข. 10 - 3.306 3.306 

 รวม จํานวน 10 โครงการ 
 - 34.802 34.802 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ 
 ôแผนงานท่ี 6-2 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงพาณิชย [มาตรวัดน้ํา] 

 Ø6-2-3 ลางมาตรวัดนํ้า ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2”-1” 
หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

วงเงินเต็มโครงการ 
งบลงทุน งบทําการ รวม 

s กปภ.เขต 1  กปภ.ข. 1 - 1.950 1.950 

s กปภ.เขต 2  กปภ.ข. 2 - - - 

s กปภ.เขต 3  กปภ.ข. 3 - 1.620 1.620 

s กปภ.เขต 4  กปภ.ข. 4 - 3.000 3.000 

s กปภ.เขต 5  กปภ.ข. 5 - - - 

s กปภ.เขต 6  กปภ.ข. 6 - 3.000 3.000 

s กปภ.เขต 7  กปภ.ข. 7 - 3.000 3.000 

s กปภ.เขต 8  กปภ.ข. 8 - 8.000 8.000 

s กปภ.เขต 9  กปภ.ข. 9 - - - 

s กปภ.เขต 10  กปภ.ข. 10 - 1.980 1.980 

 รวม จํานวน 7 โครงการ 
 - 22.550 22.550 

 


