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คํานํา
การประปาส วนภู มิภ าค (กปภ.) ในฐานะหน ว ยงานที่ มีภารกิ จในการจัด หาน้ํ าสะอาด
เพื่อยกระดับ คุ ณภาพชีวิต ของประชาชน โดยการใหบริ ก ารน้ํ า ประปาที่ได มาตรฐานอย างทั่ว ถึ งและ
เพียงพอ รวมถึงการตอบสนองนโยบายรัฐบาลดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ปจจุบัน กปภ. ใหบริการน้ําประปาประชาชนประมาณ 4.286 ลานครัวเรือน สวนที่เหลือ
จะใหบริการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย กปภ. บูรณาการรวมกับ
หน ว ยงานต า ง ๆ ในพื้ น ที่ ภ ารกิ จ การให บ ริ ก ารน้ํ า ประปา ควบคู ไ ปกั บ การมุ ง มั่ น พั ฒ นาการบริ ก าร
ประชาชนในพื้นที่ใหบริการของ กปภ. อยางเต็มความสามารถ สวนดานการบริหารจัดการน้ําดิบ กปภ.
ไดวางแผนการบริหารจัดการน้ําดิบใหเพียงพอ และเตรียมพรอมแผนสํารองในสถานการณฉุกเฉิน อีกทั้ง
ดานการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ซึ่งการแกไขปญหาตองพิจารณาถึงงบประมาณการลงทุน จุดคุมทุน
และสภาพทอที่ใชงานมานาน
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ 2562 (ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรงบประมาณ)
ไดคํานึงถึงความสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) เปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบั บที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564)แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2560 - 2564)
นโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ บาลและแผนยุ ท ธศาสตร อ งค ก รของการประปาส ว นภู มิ ภ าค (ฉบั บ ที่ 3) ป
พ.ศ.2560 – 2564 (ทบทวนป 2562-2564) เพื่อมุงไปสูการเปน กปภ. 4.0 โดยใหความสําคัญกับการ
นําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาองคกร สรางความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0 พรอมกับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและนํานวัตกรรมเขา มาชวยผลักดันการ
บริหารองคกรในดานตาง ๆ รวมทั้งการวิเคราะหความคุมคา ความพรอม ความเสี่ยงของโครงการลงทุน
ของ กปภ. เพื่อใหสถานะการเงินและผลประกอบการมีความมั่นคงและยั่งยืนตอไป

ฝายยุทธศาสตรองคกร
กันยายน พ.ศ. 2561
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2

สารบัญ
หนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรของ กปภ.
แผนที่ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
ยุทธศาสตรขององคกร
สภาพทั่วไปและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดองคกร
สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการ กปภ.ประจําปงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตจายน้ํา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการลูกคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเงิน

1
2
3
4
5
6-8
9-10
11-14
15
16-18
19-73
19-42
43-61
62-70
71-73

ภาคผนวก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตจายน้ํา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการลูกคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเงิน

1

ก-1 – ก-14
ข-1 – ข-104
ค-1 – ค-4
ง-1 – ง-2

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรของ กปภ.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา 56 รัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมี
สาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
1. ความมั่นคง

ราง
ยุทธศาสตร
ชาติ
ระยะ 20 ป
แผนการ
ปฏิรูป
ประเทศ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหงชาติ
ฉบับที่ 12

1.
การ
เมือง

2. การสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน
5

2. การ
บริหาร
ราชการ
แผนดิน

1. การ
เสริม
สรางและ
พัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย

3. การพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน

3. 4. กระบวน
5.
เศรษฐกฎการ
กิ
จ
หมาย ยุติธรรม
5

2.การสราง
ความเปน
ธรรมลด
ความ
เหลือ่ มล้ํา
ในสังคม

1. การเสริมสราง
สังคมเขมแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก

2. การเพิ่มศักยภาพ
การพัฒนา
สภาพแวดลอมสู
อนาคต
4,6,9

ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
พ.ศ.2558-2569

1. การจัดการน้ํา
อุปโภคบริโภค
3,4,5,6,9

2. สรางความ
มั่นคงของน้ํา
ภาคการผลิต

แผนยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจ
สาขา
สาธารณูปการ

1. กําหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจให
ชัดเจนเพื่อเปนพลัง
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ
4,5,6,7

2. บริหาร
แผนการลงทุนให
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ
ประเทศ
4,5,6,7,11

หมายเหตุ ตัวเลขในเครื่องหมายวงกลม
ประเด็นยุทธศาสตร

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรของ กปภ.

4. การสราง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เทาเทียมกัน
ทางสังคม

7.
6.
ทรัพยากร
สาธาธรรมชาติ
รณสุข
และสิง่ แวดลออมม 4,6,9

3.การสราง 4. การ
5. การ
ความ เติบโตที่เปน เสริมสราง
เขมแข็ง
ความมั่นคง
มิตร กับ
ทาง
สิ่งแวดลอม แหงชาติเพื่อ
เศรษฐกิจ เพื่อการ การพัฒนา
และแขงขัน พัฒนาอยาง ประเทศสู
ไดอยาง
ความมัง่ คัง่
ยั่งยืน
ยั่งยืน
และยั่งยืน
4,6,9

แผนยุทธศาสตร
กระทรวง
มหาดไทย
พ.ศ.2560-2564

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goals : SDGs
ขอ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมี
น้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน

8.
สื่อสาร
มวลชน
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

9.
สังคม

6.การบริหาร
7.การ
8. การ
จัดการใน
พัฒนา
พัฒนา
ภาครัฐการ โครงสร
าง วิทยาปองกันการ พื้นฐานและ
ศาสตร
ทุจริต
ระบบ เทคโนโลยี
ประพฤติ โลจิ
สติกส วิจัยและ
มิชอบและธรร
นวัตกรรม
มาภิบาลใน
สังคมไทย
5

3. การเสริมสรางความ
สงบเรียบรอยและความ
มั่นคงภายใน

3. การจัดการน้ํา
ทวมและอุทกภัย

4. การวาง
รากฐานการ
พัฒนาองคกร
อยางสมดุล

10.
พลัง
งาน

11.
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

9. การ
พัฒนา
ภาคเมือง
และ
พื้นที่
เศรษฐกิจ

10.ความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา

5
5. การพัฒนา
ภูมิภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิ
จ
เศรษ
3,5

4. การ 5. การอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา
จัดการ
ทีเ่ สือ่ มโทรมและปองกันการ
คุณภาพน้ํา
พังทลายของดิน

3. เสริมสราง
ความแข็งแกรงทาง
การเงินเพื่อความ
ยั่งยืนในระยะยาว
10,11

6. การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

5. การสรางการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 4,6,9

6. การ
บริหาร
จัดการ

4. สนับสนุนการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให
สอดคลองกับยุทธศาสตร
Thailand 4.0 และแผน DE

5. สงเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลใหมี
ความโปรงใสและ
มีคุณธรรม

2,3

1,8

เปนลําดับเลข วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของ กปภ. แสดงรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตรยุทธศาสตรองคกร ของ กปภ. (ฉบับที่ 3) ป 2560-2564 (ทบทวน ป 2562-2564)
ดานการเรียนรูและพัฒนา
1. บริหาร และพัฒนาบุคลากรใหมี
สมรรถนะสอดคลองกับภารกิจ
มีจํานวนที่เหมาะสม และมีความ
ผูกพันตอองคกร
2.เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
มุงเนนลูกคาและคุณภาพงาน
3.บริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหทันสมัย สนับสนุน
การดําเนินงาน กระบวนการผลิต
จาย บริหารงาน และบริการ

ดานการผลิตจายน้ํา

ดานการบริการลูกคา

4.จัดหา และบริหารจัดการแหลง น้ํา 8.สรางความพึงพอใจให
ดิบใหเพียงพอ
ลูกคาในดานคุณภาพ
น้ําประปา และบริการ
5.ผลิ ต จ า ยน้ํ า ให เ พี ย งพอพร อ มทั้ ง
ควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
6.บริหารจั ด การลดน้ํ าสู ญ เสี ย อย า ง
9.รักษาสิ่งแวดลอม และ
เปนระบบ
รักษาความสัมพันธอัน
7.ขยายความรวมมือกับองคกรตางๆเพื่อ
ดีตอชุมชนโดยรอบ
ใหบริการน้ําประปาที่มีคุณภาพ
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ดานการเงิน
10.ควบคุมตนทุนการ
ดําเนินงาน
11. สร า งรายได ใ ห
เพี ย งพ อต อ การ
ขยายงาน

แผนยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจ
สาขาสาธารณูปการ

แผนยุทธศาสตรองคกร
ของ กปภ.
(ฉบับที่ 3) ป 2560-2564

แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2561

2.บริหารแผนการลงทุน
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของประเทศ

แผนปฏิบัติการที่
10-1 แผนงาน
ควบคุมคาใชจาย

แผนปฏิบัติการที่ 4-1 แผนงานกอสรางและปรับปรุงแหลงน้ํา
แผนปฏิบัติการที่ 5-1 แผนงานกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา
แผนปฏิบัติการที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตาม
หลักการจัดการน้ําสะอาด (WSP)
แผนปฏิบัติการที่ 5-3 โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM)
แผนปฏิบัติการที่ 5-4 แผนงานวางทอขยายเขตจายน้ํา
แผนปฏิบัติการที่ 5-5 แผนงานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
แผนปฏิบัติการที่ 5-6 โครงการซื้อน้ําจากผูผลิตเอกชนระยะสั้นบางพื้นที่
แผนปฏิบัติการที่ 5-7 โครงการระบบผลิตไดรับการรับรอง ISO 9001
แผนปฏิบัติการที่ 5-8 แผนงานปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบและ
กอสรางระบบประปา
แผนปฏิบัติการที่ 6-1 แผนงานการจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ
แผนปฏิบัติการที่ 7-1 แผนงานขยายความรวมมือกับองคกร หรือหนวยงาน
ภายนอก
แผนปฏิบัติการที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
แผนปฏิบัติการที่ 9-2 แผนงานการใชน้ําอยางรูคุณคา
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ยุทธศาสตรที่ 10
ควบคุมตนทุนการ
ดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการที่
11-1 แผนงานจาง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
จัดทําแผนการ
ตลาดธุรกิจระยะ
สั้นและระยะยาว

ยุทธศาสตรที่ 11
สรางรายได
ใหเพียงพอตอการ
ขยายงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ดานการเงิน

3.เสริมสรางความแข็งแกรง
ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน
ในระยะยาว

ยุทธศาสตรที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการ แหลงน้ําดิบใหเพียงพอ
ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ํา ใหได
มาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 7 ขยายความรวมมือกับองคกรตางๆ เพื่อใหบริการน้ําประปา
ที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 9 รักษาสิ่งแวดลอม และรักษาความสัมพันธอันดีตอชุมชน
โดยรอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ดานการผลิตจายน้ํา

1.กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ
ใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ

แผนปฏิบัติการที่
2-2 แผนงานวิจัย
พัฒนาและสราง
นวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2
เสริมสราง
วัฒนธรรมการ
เรียนรูมุงเนน
ลูกคาและคุณภาพ
งาน

แผนปฏิบัติการที่
3-2 แผนงาน
พัฒนาระบบงาน
สนับสนุน
กระบวนการ
ทํางานขององคกร

แผนปฏิบัติการที่
3-1 แผนงาน
การบูรณาการ
ขอมูลระบบ
เพื่อการใช
สารสนเทศ
เชิงวิเคราะห

ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให
ทันสมัย สนับสนุน
การดําเนินงาน
กระบวนการ
ผลิตจาย
บริหารงาน
และบริการ

แผนปฏิบัติการที่
1-1 แผนงาน
พัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการที่
8-1 แผนงาน
เสริมสรางความ
พึงพอใจใหลูกคา

ยุทธศาสตรที่ 8
สรางความ
พึงพอใจใหลูกคา
ในดานคุณภาพ
น้ําประปา
และบริการ

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการ
บริการลูกคา

5.สงเสริมระบบธรรมาภิบาล
ใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1
บริหารและพัฒนา
บุคลากรใหมี
สมรรถนะ
สอดคลองกับ
ภารกิจมีจํานวน
ที่เหมาะสมและ
มีความผูกพัน
ตอองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ดานการเรียนรูและพัฒนา

4.สนับสนุนการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
Thailand 4.0 และแผน DE

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ แผนยุทธศาสตรองคกรของ กปภ. (ฉบับที่ 3) ป 2560-2564 (ทบทวนป 2562-2564)
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
แผนภาพที่แสดงรู ป แบบของความสัมพันธเ ชิง เหตุและผล ระหวางผลลั พธที่องค กรปรารถนา
เชื่อมโยงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และเปาหมายตางๆ ขององคกร
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

การประปาสวนภูมิภาค
วิสัยทัศน
ผูใชน้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ
(Customers are delighted with water quality and excellent services)

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาที่มีคุณภาพ อยางเพียงพอและทั่วถึง
สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ
จัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบ เพื่อใชในการผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปา
สงเสริมธุรกิจการประปา
ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา

คานิยม
“มุง - มั่น - เพื่อปวงชน”

มุงเนนคุณธรรม
1. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและมี
จริยธรรม
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและโปรงใส
3. ปกป อ งรั ก ษาผลประโยชน
ขององคกร

มั่นใจคุณภาพ

เพื่อสุขของปวงชน

1. ปฏิ บั ติ ง านตามขั้ น ตอนที่ 1. ตั้งใจรับฟงลูกคา
กําหนด
2. สรางความประทับใจให
ลูกคาตลอดเวลา
2. มี จิ ต สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต อ
ความสําเร็จ
3. มีจิตสาธารณะ
3. ทํางานเปนทีม
4. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5. แบงปนทักษะชวยเหลือ
เพื่อนรวมงาน
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรขององคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา มี 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
1. บริ หารและพัฒ นาบุ คลากรให มี สมรรถนะสอดคล องกั บ ภารกิ จ และมี
จํานวนที่เหมาะสม และมีความผูกพันตอองคกร
2. เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู มุงเนนลูกคาและคุณภาพงาน
3. บริ ห ารจั ด การระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ให ทัน สมั ย สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงาน กระบวนการผลิตจาย บริหารงาน และบริการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตจายน้ํา มี 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
4. จัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบใหเพียงพอ
5. ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
6. บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
7. ขยายความรวมมือกับองคกรตาง ๆ เพื่อใหบริการน้ําประปาที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการลูกคา มี 2 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
8. สรางความพึงพอใจใหลูกคาในดานคุณภาพน้ําประปา และบริการ
9. รักษาสิ่งแวดลอม และรักษาความสัมพันธอันดีตอชุมชนโดยรอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเงิน มี 2 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
10.ควบคุมตนทุนการดําเนินงาน
11.สรางรายไดใหเพียงพอตอการขยายงาน
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

สภาพทั่วไป และผลการดําเนินงาน
ปจจัยที่มีผลกระทบหลักตอกิจการของ กปภ.
ในช วงที่ ผานมา ไดแ ก ป ญหาการขาดแคลนน้ํ าดิ บ
เนื่องจากผลกระทบจากภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล อม สภาพอากาศแปรปรวน ก อให เ กิ ด
ปญหาน้ํ าเสีย น้ําเค็ ม น้ํ าท วม และภัยแล ง ท อเก า
อายุ ก ารใช ง านนานชํ า รุ ด หมดสภาพใช ง านส ง
ผลกระทบตออัตราน้ําสูญเสีย ตนทุนน้ําซื้อจากเอกชน
ร ว มลงทุ น ความพร อ มของการก อ สร า งโครงการ
กอสรางระบบผลิ ตประปาขนาดใหญ และนโยบายภาครัฐในการสง เสริ มให หนวยงานตางๆ เรง เพิ่ม
ใหบริการน้ําประปาแกประชาชนในสวนภูมิภาค
แนวโนมเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะมี ผลตอการบริการน้ําประปา ไดแก ขยายการลงทุ น
ก อ สร า งโครงสร า งพื้ น ฐานด า นการคมนาคมขนส ง ของภาครั ฐ ความสนใจของต า งชาติ ที่ จ ะลงทุ น
โครงการระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC)
แนวโนมของตลาดผูบริโภคยุคดิจิทัลที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วในหลายประเทศในเอเชีย ไมวาจะเปน
อินเดีย จีน และกลุมประเทศอาเซียนรวมทั้งไทยไดกอใหเกิดโอกาสทางธุรกิ จอยางมหาศาล โดยจะ
นําไปสูความตองการลงทุนในดานตางๆ ซึ่งทั้งหมดจะชวยสงเสริมการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
ในประเทศ
ดานการลงทุนเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานดานระบบประปาเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนบูรณาการบริหารจัดการน้ํา แผนงาน
บูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ และแผนงานบู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ ภาค เพื่ อ เป น ส ว นหนึ่ ง ในการสนองนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย เจาภาพแผนงานบูรณาการ และนโยบายรัฐบาลในการเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ
แนวโนมกปภ. มี ความจําเปนตองพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับลูกคากวา 4.3 ลานราย
การพัฒนาระบบ Big Data เพื่อวิเคราะหฐานขอมูลลูกคาขนาดใหญการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลเพื่อ
การใหบริการประชาชนภาครัฐรองรับ Thailand 4.0 ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสงเสริมองค
ความรู นอกจากนี้ ยั ง ต อ งพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม การวางแผนทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ ขององค ก รโดยรวม
(Enterprise Resource Planning : ERP) เชน ระบบ SAP สามารถวางแผนการลงทุนและบริหาร
ทรัพยากรขององคกรโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสารสนเทศ เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล และเทคโนโลยีใหมในอนาคต
ดานการพัฒนาบุคลากร กปภ. ไดใหความสําคัญในการสรางทุนมนุษยใหมีความรูและศักยภาพสูง
เนื่องจากเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จที่ชวยผลักดันการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงใหความสําคัญในการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู (Knowlage Base Society)
สงเสริมโอกาสการสรางภาวะผูนํา การพัฒนาพนักงาน
ทุ ก ระดั บ เน น เป น องค ก รโปร ง ใส ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมใหพนักงานอยางสม่ําเสมอ สงเสริมและสราง
แรงจู ง ใจโดยใช แ ผนงานเสริ ม สร า งความผู ก พั น ของ
บุคลากร รวมทั้งการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การใหบริการและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
การสรางระบบวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหสามารถ
ใชกับงานกปภ.ไดจริง
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จากการเปลี่ยนผานสูยุค Thailand 4.0 มาถึง PWA 4.0 กปภ.ไดกําหนดเปาหมาย
ความพึ ง พอใจของลู ก ค า สู ค วามเป น เลิ ศ โดยมี เ ป า หมายที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
การสร างความพึง พอใจให แ ก ลู ก ค า คื อ การประชาสัม พั นธ ข าวสารต องทั่ วถึ ง และทั น สถานการณ
การแกไ ขป ญหาขอ ร องเรียนตองรวดเร็ ว ปริ มาณน้ํ าประปาตองมีแรงดันน้ําที่สม่ํ าเสมอตอเนื่องและ
เพียงพอ ตลอดจน คุณ ภาพน้ํ าประปาตองใสสะอาด โดย กปภ. คาดหวัง วา ป 2565 ลู กคาจะมี
ความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการของ กปภ. ที่ระดับ 4.25 คะแนน
นอกจากนี้ กปภ. เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม โดย กปภ. ไดเขาไปมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุ มชนโดยรอบแหลงน้ํา เพื่อเปนการรักษา
ความสัมพันธอันดีระหวาง กปภ. และชุมชน มุงเนนการ
ปลูกปาตนน้ําเพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ํา ซึ่งเปนทรัพยากรที่
สํ า คั ญ ในการผลิ ต น้ํ า ประปา นอกจากนี้ ยั ง ได แ บ ง ป น
ความรูและแนวปฏิบัติมาตรฐานในการผลิตน้ําประปาที่ได
มาตรฐานสากลแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งโครงการ
ดัง กล า วจะทํ าให ป ระชาชนเห็ น เจตนารมณ อั น แน ว แน
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมของ กปภ.
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

สรุปปญหาการดําเนินงานป 2561
ในป 2561 ที่ผานมา กปภ.ไดมีการประเมินผลกระทบจากการดําเนินงาน โดยสรุปผลกระทบ
จากการดําเนินงาน สามารถแยกประเด็น ไดดังนี้
สภาพแวดลอมภายนอก กปภ.ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการลาชาในหลายประเด็น
เชน การขออนุญาตวางทอกอสรางระบบประปา ผูใชน้ําไปใชน้ําจากระบบบาดาลเพิ่มขึ้น รวมทั้งปญหา
ดานเศรษฐกิจสงผลตอปริมาณน้ําจําหนายไมเปนไปตามเปาหมาย
สภาพแวดล อมภายใน กปภ.ไดมีการวิเคราะห ภายในกปภ. ในป 2561 โดยพบวา ปญหา
การขาดสภาพคลองทางการเงิน โครงการลงทุนลาชาไมแลวเสร็จทันเวลา เปาหมายการดําเนิน งานหลัก
ไมเปนไปตามเปาหมาย การเบิกจายงบลงทุนลาชา
จากขอมูลนําเขาดังกลาว รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่สงผลกระทบตอ กปภ. เชน นโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก นโยบาย Thailand 4.0 ทําใหกปภ.
มีความจําเปนตองมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรป 2562 – 2564 โดยแบงเปนการทบทวนยอย คือ การทบทวน
แผนยุทธศาสตร 2560 – 2564 ผานแผนปฏิบัติการป 2562 ตามความจําเปนดานสถานะ ทางการเงิน
และขีดความสามารถของ กปภ. รวมทั้งการจัดฝกอบรมพนักงาน ใหความรู และเพิ่มขีดความสามารถ
ดานตางๆ โดยที่การทบทวนใหญ กปภ. จะมีแผนในการทบทวนแผนยุทธศาสตร 2562 – 2564
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนผูใชน้ําปลายงวดในอดีต (2549 – 2560)
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ป
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

% เพิ่ม

6.01

5.44

5.92

5.83

5.12

4.78

ผูใชน้ําปลายงวดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยป 50-55
= 5.52%

5.26

4.94

4.66

4.40

2560
4.286
3.80

ผูใชน้ําปลายงวดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยป 56-60
= 4.61%

จากตารางที่ 1.1 กปภ.มีอัตราการขยายตัวลูกคาของ กปภ.ในชวง 5 ป หลัง (2556-2560) ใน
อัตรา 4.61% ซึ่งนอยกวาชวงป 2550-2555 ซึ่งกปภ. มีอัตราการขยายตัวเพิ่มของลูกคาเฉลี่ย 5.52%
ซึ่งมีปจจัยเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนไปใชน้ําประปาจากหนวยงานอื่นมากขึ้น
ตารางที่ 1.2 แสดงปริมาณน้ําจําหนายในอดีต (2549 – 2560)
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ป
น้ําจําหนาย
(ลานลบ.ม.)

สวนเพิ่ม
% เพิ่ม

722

982 1,052 1,092

794

834

883

959

72

40

49

76

23

70

40

26

56

46

12

9.97

5.04

5.88

8.61

2.40

7.13

3.80

2.38

5.01

3.92

0.98

ปริมาณน้ําจําหนายเพิ่มเฉลี่ยป 50-55
= 6.5%

1,118 1,174 1,220

2560
1,232

ปริมาณน้ําจําหนายเพิ่มเฉลี่ยป 56-60
= 3.22%

จากตารางที่ 1.2 กปภ.มี อั ต ราการขยายตั ว ของปริ ม าณน้ํ า จํ า หน า ยเพิ่ ม ในช ว ง 5 ป หลั ง
(2556-2560) ในอัตรา 3.22% ซึ่งนอยกวาชวงป 2550-2555 ซึ่งกปภ. มีอัตราการจําหนายน้ําเพิ่ม
เฉลี่ย 6.5% ซึ่งมีปจจัยเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจ และการลงทุนของกปภ. ซึ่งโครงการกอสรางไมเปนไป
ตามเปาหมาย
ตารางที่ 1.3 จํานวนผูใชน้ํา ปริมาณน้ําจําหนาย อัตราการใชน้ํา (2556-2560)
จํานวนผูใชน้ําประเภทที่อยูอาศัย
จํานวนผูใชน้ํา
2557
2558
2559
2560

2,937,984
3,097,648
3,246,659
3,385,977

% เพิ่ม ปริมาณน้ําจําหนาย
5.43
4.81
4.29

563,773,571
602,422,754
636,486,525
645,629,967
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% เพิ่ม อัตราการใชน้ํา(ลบ.ม./ราย/ป)
6.86
5.65
1.44

191.89
194.48
196.04
190.68

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

จํ า นวนผู ใ ช น้ํ า ประเภทที่ อยู อ าศั ย ในช ว ง 4 ป ที่ ผ านมามี ก ารเพิ่ มในอั ตราที่ ล ดลง (5.43%
4.81% และ 4.29% ตามลําดับ) ขณะที่ปริมาณน้ําจําหนายก็มีการเพิ่มในอัตราที่ลดลงเชนกัน (6.86%
5.65% และ 1.44% ตามลํ า ดั บ ) ขณะที่ อั ต ราการใช น้ํ า ไม ไ ด เ ปลี่ ย นแปลงมากนั ก สาเหตุ ห ลั ก อั น
เนื่องมาจากผูใชน้ําไปใชน้ําประปาจากหนวยงานอื่นมากขึ้น เนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมใหทุก
พื้นที่มีน้ําประปาใชขณะที่ราคาคาน้ําซึ่งกปภ. มีตนทุนสูงกวาหนวยงานอื่นๆ เปนปจจัยและแรงจูงใจให
ผูใชน้ําเปลี่ยนไปใชน้ําประปาในราคาที่ถูกกวา
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
จํานวนผูใชน้ําประเภทราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก ในชวง 4 ปที่ผานมามีการเพิ่มในอัตราที่ ลดลง
(18.85% 2.92% และ 2.39% ตามลําดับ) ขณะที่ปริมาณน้ําจําหนายก็มีการเพิ่มในอัตราที่ลดลงเชนกัน
(17.76% 1.60% และ -0.90% ตามลํ าดับ ) ขณะที่อัตราการใช น้ําไมไ ดเ ปลี่ ยนแปลงมากนั ก 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
จํานวนผูใชน้ําประเภทธุรกิจขนาดใหญ อุตสาหกรรม ในชวง 4 ปที่ผานมามีการเพิ่มในอัตราที่
ลดลง (-32.83%6.61% และ 5.53% ตามลําดับ) ขณะที่ปริมาณน้ําจําหนายก็มีการเพิ่มในอัตราที่ลดลง
เชนกัน (-17.24%2.33% และ 0.28% ตามลําดับ)ปริมาณน้ําจําหนายของธุรกิจขนาดใหญ อุตสาหกรรม
ไมไดเปลี่ยนแปลงมากนักภายหลังการปรับประเภทผูใชน้ําในป 2558 ขณะที่จํานวนผูใชน้ําเพิ่มขึ้นมาก
ทําใหอัตราการใชน้ําลดลง ซึ่งถากปภ. สรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคากลุมนี้ไวไดก็จะสามารถ
ชวยใหผลประกอบการของกปภ. ดีขึ้นได
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา
แผนปฏิบัติการ

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
1-1-1 แผนงานการยกระดับศักยภาพและ
อัตรากําลังของบุคลากรใหพรอมตอการเปน
องคกรระดับสากล
1-1-2 แผนงานการบริหารจัดการอัตรากําลังให
เกิดประโยชนสูงสุด (Workforce
Optimization)
1-1-3 แผนงานการออกแบบกลไกที่ใชในการขับเคลื่อน
ระบบการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ
ของ กปภ. (Career Management
Architecture Design) และการจัดการ
ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร
1. บริหาร และ
กปภ.แบบองครวม (Tatal Career
พัฒนาบุคลากร
Management)
ใหมีสมรรถนะ
1-1-4 แผนงานการระบุผูสืบทอดตําแหนงเชิง
สอดคลองกับ
กลยุทธ (Successor)
ภารกิจที่มีจํานวน
1-1-5 แผนงานการจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ
ที่เหมาะสมและมี
ดวยรูปแบบการบริหารอยางเปนระบบและ
ความผูกพันตอ
ตอเนื่อง (Talent Pipeline Model)
องคกร
1-1-6 แผนงานการปรับบทบาทการดําเนินงานเชิง
รุก และการเปนหุนสวนทางกลยุทธของสาย
งานในองคกรรวมถึงการสรางความรูความ
เขาใจในการใชเครื่องมือดานทรัพยากร
บุคคลแกผูบริหารสายงาน (Line Manger)
1-1-7 โครงการพัฒนาบุคลากร
1-2 แผนงานเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพัน
ตอองคกรของบุคลากร
1-2-1 โครงการสํารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันตอของพนักงานตอ กปภ. ป 2562
1-2-2 โครงการจัดสรรอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล ป 2562
2-1 แผนงานจัดการองคความรู (Knowledge
Management: KM)
2-1-1 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการ
ความรูมุงสูนวัตกรรม
2.เสริมสราง
วัฒนธรรมการ
2-1-2 โครงการสงเสริมการนํากระบวนการ
เรียนรูมุงเนน
จัดการความรูไปใชในการทํางานใหเกิด
ลูกคาและคุณภาพ
ประสิทธิภาพ
งาน
2-2 แผนงานวิจัยพัฒนาและสรางนวัตกรรม

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน

-ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร 3.94 คะแนน
-ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.44 คะแนน
-ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร 3.94 คะแนน
-ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.44 คะแนน
- จํานวนองคความรูที่สามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคา
หรือคุณภาพงาน 2 องคความรู
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
- จํานวนองคความรูที่สามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคา
หรือคุณภาพงาน 2 องคความรู
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
- จํานวนผลงานนวัตกรรมที่นํามาใชในองคกร 2 ผลงาน

2-3 แผนงานเตรียมความพรอมเพื่อเสนอการรับรางวัล
ชะลอโครงการ
การบริหารสูความเปนเลิศ (TQC)
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ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา
แผนปฏิบัติการ

3-1 แผนงานการบูรณาการขอมูลระบบ เพื่อการใช
สารสนเทศเชิงวิเคราะห
3-1-1 โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ผลิตและจําหนายน้ํา (Qportal)
3-1-2 โครงการบูรณาการคลาวดเซิรฟเวอร
(Cloud Consolidation) ระยะที่ 2
3-1-3 โครงการบริหารจัดการขอมูล ระบบงาน
ธุรกิจ (SAP Archive)
3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการ
ทํางานขององคกร
3-2-1 โครงการจัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์
3-2-2 โครงการระบบบริหารขอมูลงบประมาณ
และโครงการ (Budget Management
System : BMS)
3-2-3 โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารทาง
วิศวกรรม (C&E Civil & Environment)
3. บริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยี 3-3 แผนงานพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและสื่อสารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพีย งและคุมคา
สารสนเทศ ให
ทันสมัย สนับสนุน
3-3-1 โครงการปรับปรุงสถาปตยกรรม/เพิม่
การดําเนินงาน
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้าํ
กระบวนการผลิต
สูญเสีย กปภ.
จาย บริหารงาน
3-3-2 โครงการพัฒนา PWA Cyber Security
และบริการ
3-3-3 โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณทาง
คอมพิวเตอร (Infra Upgrade)
3-3-4 โครงการนํารองการใชงานระบบ
สารสนเทศการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance Management System)
3-4 แผนงานการพัฒนาการเรียนรู เสริมสรางองคกร
แหงการเรียนรูและเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน
ภายใน
3-4-1 โครงการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตร

4.จัดหาและบริหาร
จัดการ แหลงน้ํา
ดิบใหเพียงพอ

5. ผลิตจายน้ําให
เพียงพอ พรอม
ทั้งควบคุม
คุณภาพน้ํา ใหได
มาตรฐาน

6.บริหารจัดการลด
น้ําสูญเสียอยาง
เปนระบบ

7. ขยายความ
รวมมือกับองคกร
ตางๆเพื่อ
ใหบริการ
น้ําประปาที่มี
คุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตจายน้ํา
แผนปฏิบัติการ
4-1 แผนงานกอสรางและปรับปรุงแหลงน้ํา
4-2 แผนงานพัฒนาแหลงน้ําสํารอง
4-3 แผนงานเฝาระวังแหลงน้ําดิบ
4-3-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ําดิบ (Telemetering)
4-3-2 โครงการสถานีเฝาระวังคุณภาพน้ําดิบขนาด
เล็ก
4-3-3 โครงการเฝาระวังระดับน้ําเพื่อการเตือนภัย
5-1 แผนงานกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา
5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตาม
หลักการจัดการน้ําสะอาด (WSP)
5-2-1 โครงการจัดการน้ําสะอาด (WSP)
5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย
รวม (SCADA)
5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก
(PLC)
5-3 โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM)
5-4 แผนงานวางทอขยายเขต
5-5 แผนงานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
5-6 โครงการซื้อน้ําจากผูผลิตเอกชนระยะสั้นบางพื้นที่
5-7 โครงการระบบผลิตไดรับรอง ISO 9001
5-8 แผนงานปรับปรุ งกระบวนการวางแผน ออกแบบ
และกอสรางระบบประปา
6-1 แผนงานการจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA
และปรับปรุงเสนทอ)
6-2 แผนงานการจัดการน้าํ สูญเสียเชิงพาณิชย (มาตร
วัดน้ํา)
6-3 แผนงานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการน้ําสูญเสีย
6-3-1 โครงการเชื่อมโยงขอมูล DMA เพื่อการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียแบบรวมศูนย
7-1 แผนงานขยายความรวมมือกับองคกร หรือ
หนวยงานภายนอก
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ตัวชี้วัด

ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
ขะลอโครงการ
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 3 แหง
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 1 แหง
จํานวนแหงที่ดําเนินการแลวเสร็จ 11 ลุมน้ํา
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 7 แหง
จํานวนสาขาที่ดําเนินการเสร็จ 298 แหง
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 15 แหง
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 51 แหง
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 273 แหง
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 308 แหง
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
เปนแผนงานที่เพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564)
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 20 แหง
ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
(จางบริหารจัดการสูญเสียน้ําสูญเสียและกปภ.ดําเนินการเอง)
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
จํานวนความรวมมือ 200 ครั้ง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตร
8. สรางความพึง
พอใจใหลูกคาใน
ดานคุณภาพ
น้ําประปา และ
บริการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการลูกคา
แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

8-1 แผนงานเสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา
8-1-1 โครงการประปาทันใจ ระยะ 2

ระดั บ ความพึ ง พอใจต อ การจั ด การข อ ร อ งเรี ย นมากกว า 3.5
คะแนน
8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact ระดั บ ความพึ ง พอใจต อ การจั ด การข อ ร อ งเรี ย นมากกว า 3.5
Center 1662 ระยะ 2
คะแนน
8-1-3 โครงการมุงมั่นเพื่อปวงชนเติมใจใหกัน
จํานวนสาขาที่ดําเนินการแลวเสร็จ 234 สาขา
8-1-4 โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2 (GECC) ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ กปภ. 4.20 คะแนน
9-1 แผนงานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
9-1-1 โครงการการประปาสวนภูมิภาครักษชุมชน จํานวนชุมชนที่ดําเนินการแลวเสร็จ 60 ชุมชน
9-1-2 โครงการใสใจผูบริโภค
จํานวนชุมชนที่ดําเนินการแลวเสร็จ 234 สาขา 234 ชุมชน (สาขา
ละ 1 ชุมชน)
9. รักษาสิ่งแวดลอม
9-1-3 โครงการสงเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ําปรา
เปนแผนงานที่เพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564)
และรักษา
ของ กปภ. (Water is life)
ความสัมพันธอันดี
9-1-4 โครงการการประปาสวนภูมิภาคปลูกปาต นน้ํา
ตอชุมชนโดยรอบ
เพื่อแผนดิ นเทิดพระเกียรติพ ระบาทสมเด็ จ จํานวนพื้นที่ปลูกปาปลูกตนน้ํา 500 ไรตอป
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9-2 แผนงานบริหารจัดการการใชน้ําอยางรูคุณคา
9-2-1 แผนงานศึกษาและสงเสริมการใชน้ําอยางมี
เปนแผนงานที่เพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564)
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเงิน
แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

10-1 แผนงานควบคุมคาใชจาย
10. ควบคุมตนทุน
10-1-1 แผนงานควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายรวม/หนวยน้ําจําหนายไมเกิน 20 บาท/ลบ.ม.
การดําเนินงาน
10-1-2 โครงการศึกษาการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
- อยูระหวางของบเรงดวน แสงอาทิตยเพื่อใชในระบบผลิตจาย
11. สรางรายไดให
11-1 แผนงานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทําแผนการตลาด
เพียงพอตอการ
เปนแผนงานที่เพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564)
ธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
ขยายงาน
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ตารางแสดงตัวชี้วัดองคกร
กปภ.ไดกําหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรองคกร (ฉบับที่ 3) ป 2560-2564 (ทบทวนป 25622564) จํ านวน 21 ตั วชี้ วั ด โดยแบ ง เป น 4 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ดั ง นี้ ด า นการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นา
5 ตัวชี้วัด ดานการผลิตจายน้ํา 10 ตัวชี้วัด ดานการบริการลูกคา 3 ตัวชี้วัด ดานการเงิน 3 ตัวชี้วัด
โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 และเปาหมายปงบประมาณ 2561-2562 ดังตาราง
ป 2560
ป 2561 ป 2562
เปาหมาย เกิดจริง** เปาหมาย เปาหมาย

ตัวชี้วัด
³ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: ดานการเรียนรูและพัฒนา

หนวยวัด

1. ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
2. อัตราสวนผูใชนา้ํ ตอพนักงาน 1 คน
จํานวนองคความรูทนี่ ําไปใชปรับปรุงการใหบริการลูกคาหรือ
3.
คุณภาพงาน
4. จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใชปรับปรุงคุณภาพงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ สามารถบูรณาการได
5.
ครบถวนตามแผน

คะแนน
ราย/คน

4.40
480

4.15
472

4.42
485

4.44
490

สวนเพิ่มจํานวน
องคความรู
สวนเพิ่มจํานวน
นวัตกรรม

2

2

2

2

2

2

2

2

จํานวนระบบ

4

4

3

1

2/20

0/1

2/20

1/10

250,000
ทุกสาขา

204,250
ทุกสาขา

200,000*
ทุกสาขา

220,000*
ทุกสาขา

100

100

100

100

21
50

22
12

19
33*

17
60***

10

10

20

14

27.00

28.47

28.28*

27.18*

100,000

482,975

100,000

100,000

คะแนน

4.10

4.00

4.15

4.20

คะแนน

5

5

5

5

คะแนน

3.20

4.28

3.40

4.15

บาท/ลบ.ม.
รอยละ
ลานบาท

20
4.00
12,000

18.43
0.04
11,923

20
4.00
12,600

20
4.00
14,400

³ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: ดานการผลิตจายน้ํา
1.

จํานวน กปภ.สาขา ที่หยุดผลิตหรือจายน้าํ เปนเวลา เนื่องจาก
ปญหาขาดแคลนน้ําดิบ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ

กปภ.สาขา
(หยุดผลิต/จาย
น้ําเปนเวลา)

2. จํานวนผูใชน้ําเพิ่ม
ราย
3. กปภ.สาขาที่มีแรงดันน้ําเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 5 เมตร
กปภ.สาขา
คุณภาพน้าํ ประปาที่ผานเกณฑทางกายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย(160
4.
รอยละ
สาขา)
ครั้ง/หนวย
5. จํานวนครั้งที่หยุดจายน้ํา
บริการ/ป
6. ปริมาณน้ําจําหนายเพิ่ม
ลาน ลบ.ม.
จํานวนระบบประปาเมืองที่ไดรับการพัฒนาตามยุทธศาสตรการ
7.
โครงการ
บริหารจัดการน้าํ ของประเทศ
8. อัตราน้ําสูญเสีย
รอยละ
จํานวนครัวเรือนที่ไดประโยชนจากการที่ กปภ.สนับสนุนใหมี
9. น้ําประปาที่ไดมาตรฐาน (ไมนับการตรวจสอบคุณภาพน้ําและ
ครัวเรือน
การฝกอบรม)

³ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: ดานการบริการลูกคา
ระดับความพึงพอใจลูกคาตอประสิทธิภาพในกระบวนการ
ใหบริการ กปภ.
ระดับความสําเร็จของโครงการบริหารจัดการการใชน้ําอยางรู
2.
คุณคา
3. ระดับการรับรูของผูใชนา้ํ ที่มีตอโครงการ CSR
1.

³ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: ดานการเงิน
1. คาใชจายรวมตอหนวยน้ําจําหนาย
2. รอยละรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตอป
3. กําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA)

*ตามบันทึกที่ มท 55700/188 ลว. 20 ต.ค. 2560 เรื่อง เปาหมายปริมาณน้ําจําหนายเพิ่ม เปาหมายผูใชน้ําเพิม่ ปกติ และเปาหมายอัตราน้ําสูญเสีย
ปงบประมาณ 2562
**คาเกิดจริง ป 2560 ตามบันทึกที่ มท 55712-1/241 ลว. 21 พ.ย. 2560 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรองคกร ประจํา
ไตรมาส 4 ป 2560
***ตามบันทึกที่ มท 55700/12 ลว. 16 ม.ค. 2561 เรื่อง แจงการปรับเปลี่ยนเปาหมายการดําเนินงานหลักของ กปภ. ประจําปงบประมาณ 2562
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

สรุปงบประมาณ
แผนปฎิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562
งบประมาณรวม 4,274.677 ลานบาท
งบลงทุน 2,980.754 ลานบาท
งบทําการ 1,293.923 ลานบาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา
จํานวน
งบประมาณ (ลานบาท)
แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรที่ 1:
บริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลอง
กับภารกิจ มีจํานวนที่เหมาะสมและมีความผูกพัน
ตอองคกร
1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
1-2 แผนงานเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากร

ยุทธศาสตรที่ 2:
เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูมุงเนนลูกคาและ
คุณภาพงาน
2-1 แผนงานจัดการองคความรู (Knowledge Management:
KM)
2-2 แผนงานวิจัยพัฒนาและสรางนวัตกรรม
2-3 แผนงานเตรียมความพรอมเพื่อเสนอการรับรางวัลการ
บริหารสูความเปนเลิศ (TQC)

ยุทธศาสตรที่ 3:
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทันสมัย สนับสนุนการดําเนินงาน กระบวนการผลิต
จาย บริหารงาน และบริการ
3-1 แผนงานการบูรณาการขอมูลระบบ เพื่อการใชสารสนเทศ
เชิงวิเคราะห
3-2 แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานของ
องคกร
3-3 แผนงานพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและสื่อสารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พอเพียงและคุมคา
3-4 แผนงานการพัฒนาการเรียนรู เสริมสรางองคกรแหงการ
เรียนรูและเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานภายใน

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

(แผนงาน/
กิจกรรม/
โครงการ)

งบลงทุน

งบทําการ

รวม

อางอิง
(ภาคผนวก)

16

0.000

52.700

52.700 ก-2 ถึง ก-8

14

0.000

45.700

45.700 ก-2 ถึง ก-7

2

0.000

7.000

7.000

7

0.000

6.900

6.900 ก-9 ถึง ก-10

4

0.000

2.900

2.900

ก-9

3

0.000

4.000

4.000

ก-10

0

0.000

0.000

0.000

ก-10

11

100.000

27.500

3

39.000

15.000

54.000

ก-11

3

12.000

3.000

15.000

ก-12

4

49.000

5.500

54.500 ก-13 ถึง ก-14

1

0.000

4.000

100.000

87.100

34
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ก-8

127.500 ก-11 ถึง ก-14

4.000

ก-14

187.100 ก-1 ถึง ก-14

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตจายน้ํา
จํานวน
งบประมาณ (ลานบาท)
แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรที่ 4:

(แผนงาน/
กิจกรรม/
โครงการ)

งบลงทุน

งบทําการ

รวม

อางอิง
(ภาคผนวก)

5

0.000

21.100

21.100 ข-2 ถึง ข-3

0
0
5

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
21.100

0.000
ข-2
0.000
ข-2
21.100 ข-2 ถึง ข-3

1,858.513

219.546

7

287.014

0.000

287.014 ข-3 ถึง ข-5

364

51.715

148.439

200.154 ข-6 ถึง ข-33

273
308
1
0
1

51.000
1,468.784
0.000
0.000
0.000

61.000
0.000
0.107
0.000
10.000

112.000 ข-34 ถึง ข-52
1,468.784 ข-53 ถึง ข-86
0.107
ข-86
ข-87
0.000
ข-87
10.000

0.000

0.000

188

1,017.241

943.537

1,960.778 ข-88 ถึง ข-103

144

991.443

874.213

1,865.656 ข-88 ถึง ข-99

43

18.798

69.324

88.122 ข-100 ถึง ข-103

1

7.000

0.000

7.000

ข-103

ยุทธศาสตรที่ 7:
ขยายความรวมมือกับองคกรตางๆ เพื่อใหบริการ
น้ําประปาที่มีคุณภาพ

1

0.000

0.000

0.000

ข-104

7-1 แผนงานขยายความร ว มมื อ กั บ องค ก ร หรื อ หน ว ยงาน
ภายนอก

1

0.000

0.000

0.000

ข-104

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

1,143

2,875.754

1,163.083

จัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบใหเพียงพอ
4-1 แผนงานกอสรางและปรับปรุงแหลงน้ํา
4-2 แผนงานพัฒนาแหลงน้ําสํารอง
4-3 แผนงานเฝาระวังแหลงน้ําดิบ

ยุทธศาสตรที่ 5:
ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ํา
ใหไดมาตรฐาน
5-1 แผนงานกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา
แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตามหลักการ
5-2
จัดการน้ําสะอาด (WSP)
5-3 โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM)
5-4 แผนงานวางทอขยายเขต
5-5 แผนงานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
5-6 โครงการซื้อน้ําจากผูผลิตเอกชนระยะสั้นบางพื้นที่
5-7 โครงการระบบผลิตไดรับรอง ISO 9001
แผนงานปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบและ
5-8
กอสรางระบบประปา

ยุทธศาสตรที่ 6:
บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
6-1 แผนงานการจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และ
ปรับปรุงเสนทอ)
6-2 แผนงานการจัดการน้ําสูญเสียเชิงพาณิชย (มาตรวัดน้ํา)
6-3 แผนงานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ํา
สูญเสีย

954

0
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2,078.059 ข-3 ถึง ข-87

0.000

ข-87

4,038.837 ข-1 ถึง ข-104

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการลูกคา
จํานวน
งบประมาณ (ลานบาท)

(แผนงาน/

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม/
โครงการ)

งบลงทุน

งบทําการ

รวม

อางอิง
(ภาคผนวก)

ยุทธศาสตรที่ 8:
สรางความพึงพอใจให ลูกคาในดานคุณภาพ
น้ําประปา 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:
รักษาสิ่งแวดลอม และรักษาความสัมพันธอันดีตอ
ชุมชนโดยรอบ

3

0.000

19.100

19.100 ค-3 ถึง ค-4

9-1 แผนงานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
9-2 แผนงานบริหารจัดการการใชน้ําอยางรูคุณคา

3
0

0.000
0.000

19.100
0.000

7

5.000

43.740

19.100 ค-3 ถึง ค-4
0.000
ค-4
48.740 ค-1 ถึง ค-4

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเงิน
จํานวน
งบประมาณ (ลานบาท)
แผนปฏิบัติการ

(แผนงาน/
กิจกรรม/
โครงการ)

งบลงทุน

งบทําการ

รวม

อางอิง
(ภาคผนวก)

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 แผนงานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทําแผนการตลาดธุรกิจ
ระยะสั้นและระยะยาว

1

0.000

0.000

0.000

ง-2

2

0.000

0.000

0.000 ง-1 ถึง ง-2

รวมประเด็นยุทธศาสตรท4ี่
รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-4

1,186
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2,980.754 1,293.923 4,274.677

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนปฏิบัติการของการประปาสวนภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการเรียนรูและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 บริ หารและพัฒ นาบุค ลากรใหมี ส มรรถนะสอดคล อ งกั บภารกิ จ มี จํา นวนที่
เหมาะสม และมีความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย 2 แผนงาน
1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
1-1-1) แผนงานการยกระดับศักยภาพและอัตรากําลัง ของ
บุคลากรใหพรอมตอการเปนองคกรระดับสากล
โดยมุ ง เน น พัฒ นาบุ คลากรด านความรู ทั ก ษะ และทั ศนคติ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

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.

กิจกรรมของโครงการ
1.การทบทวนกระบวนงานที่สําคัญ (Business
Process Re-design: BPR) เพื่อใหการใช
อัตรากําลังเกิดประโยชนสูงสุด

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

สื่อสารหลักเกณฑแลวเสร็จตามแผน
ผจก.กปภ.สาขาและหนง. กปภ.สาขาผอ.สังกัด กปภ.ข.รูและเขาใจ
หลักเกณฑการวิเคราะหอัตรากําลัง
ทุกหนวยงานสามารถนําหลักเกณฑการวิเคราะหอัตรากําลังไปใช
วิเคราะหไดอยางถูกตอง
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
0.500
0.500
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-2
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-

-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
1-1-2) แผนงานการบริหารจัดการอัตรากําลังใหเกิดประโยชน
สูงสุด (Workforce Optimization)
โดยมุ ง เน น พัฒ นาบุ คลากรด านความรู ทั ก ษะ และทั ศนคติ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

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.

กิจกรรมของโครงการ
1. แผนงานการวางกลไกใหผูบริหารสายงาน
รับผิดชอบตอการบริหารอัตรากําลังและ
คาใชจายดานบุคคลของสายงาน

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

สื่อสารตัวชี้วัดคาใชจายดานบุคลากรตอรายไดดําเนินงานประจําป
ใหแกทุกสายงานไดรับทราบ
ตั ว ชี้ วั ด ค า ใช จ า ยด า นบุ ค ลากรต อ รายได ดํ า เนิ น งานของแต ล ะ
หนวยงาน
มีตัวชี้วัดเพื่อควบคุมการบริหารจัดการดานอัตรากําลังที่สามารถ
สะทอนประสิทธิภาพของการจัดสรรอัตรากําลังของหนวยงานหลัก
และหนวยงานสนับสนุน
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
0.200
0.200
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-2

- 20 -

-

-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
1-1-3) แผนงานการออกแบบกลไกที่ใชในการขับเคลื่อนระบบ
การจัดการความกาวหนาในสายอาชีพของ กปภ. (Career Management
Architecture Design) และการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ
ของบุคลากร กปภ.แบบองครวม (Tatal Career Management)
โดยมุ ง เน น พัฒ นาบุ คลากรด านความรู ทั ก ษะ และทั ศนคติ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.)

แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2562
2561
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.

กิจกรรมของโครงการ
1. การจัดใหมีกลไกที่ใชในการขับเคลื่อนการ
จัดการความกาวหนาในสายอาชีพ
2. การจัดทํา/ทบทวนโครงสรางสายอาชีพ
(CareerModel Design) หลักการเติบโต/
เคลื่อนยายตามสายอาชีพ

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ระดับความสําเร็จการจัดทํา/ทบทวนโครงสรางสายอาชีพ
หลักเกณฑการเติบโต/เคลื่อนยายตามสายอาชีพ
กําหนดหลักเกณฑการเติบโต/เคลื่อนยายแลวเสร็จ
รอยละ 100
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
1.000
1.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-2

- 21 -

-

-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
1-1-4) แผนงานการระบุ ผู สื บ ทอดตํ า แหน ง เชิ ง กลยุ ท ธ
(Successor)
โดยมุ ง เน น พัฒ นาบุ คลากรด านความรู ทั ก ษะ และทั ศนคติ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2562
2561
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.

กิจกรรมของโครงการ
1.การจัดทําระบบผูสืบทอดตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูงฯ

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

รอยละของการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงรายบุคคลเทียบกับ
เปาหมายตามแผนงานประจําป
รอยละ 100
รอยละ 100
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
0.500
0.500
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-3
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-

-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
1-1-5) แผนงานการจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพดวย รู ป แ บ บ
การบริหารอยางเปนระบบและตอเนื่อง (Talent Pipeline Model)
โดยมุ ง เน น พัฒ นาบุ คลากรด านความรู ทั ก ษะ และทั ศนคติ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (กผท.)
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2562
2561
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.การบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

รอยละของการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเทียบกับเปาหมาย
ตามแผนงานประจําป
รอยละ 100
รอยละ 100
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
0.500
0.500
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-3
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-

-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
1-1-6) แผนงานการปรั บ บทบาทการดําเนิ นงานเชิ ง รุก และ
การเปนหุนสวนทางกลยุทธของสายงานในองคกร รวมถึ ง การสร า ง
ความรู ค วามเข า ใจในการใช เ ครื่ อ งมื อ ด า นทรั พ ยากรบุ ค คลแก
ผูบริหารสายงาน (Line Manger)
โดยมุ ง เน น พั ฒ นาบุ คลากรด านความรู ทั ก ษะ และทั ศนคติ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2562
2561
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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูบริหารตอหนวยงานดาน
ทรัพยากรบุคคล
≥ 4.50 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูบริหารตอหนวยงานดาน
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นทุกป และ ≥ 4.50 คะแนน ภายในป 2564
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
1.500
1.500
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-3
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-

-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

1-1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
1-1-7) โครงการพัฒนาบุคลากร
โดยมุ ง เน น พัฒ นาบุ คลากรด านความรู ทั ก ษะ และทั ศนคติ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักวิทยาการ กปภ. (กพท.และกฝภ.1-3)
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2562
2561
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.โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนนโยบาย
และการดําเนินงานของ กปภ.
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
รายบุคคล (IDP)
3.โครงการพัฒนาบุคลกรของ กปภ. ดานตางๆ
4.โครงการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม/ดูงาน
ภายนอกและทุนการศึกษา
5.การประชุมผูจัดการ/ผูชว ยผูจัดการประปา
ทั่วประเทศ
6.โครงการการพัฒนาและเสริมสรางผูจัดการ/
ผูชวยผูจัดการ
7.โครงการบริการเชิงสังคม
8.โครงการปองกันและปราบปรามทุจริต
คอรัปชัน่

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

จํานวนหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 95ของแผน
พนั ก งานมี ค วามรู ค วามเขา ใจสามารถนํ า ไปปฏิบั ติง านไดอย างมี
ประสิทธิภาพ
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
41.500
41.500
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

-

-

1.นโยบายของ กปภ. ใหชะลอการฝกอบรม
2.เกิดเหตุการณฉุกเฉินในบานเมืองที่อาจเปนอันตรายตอประชาชน
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
ทําใหไมสามารถเดินทางได
3.เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-4 ถึง ก-7
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

1-2 เสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากร
1-2-1) โครงการสํ ารวจความพึ ง พอใจและความผู ก พัน ของ
พนักงานตอ กปภ. ป 2562
โดยมุงเนนความพึงพอใจที่มีผลตอความผู กพันตอองคกรของ
บุคลากรแตละกลุม
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร 3.94 คะแนน
- ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.44 คะแนน
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

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.

กิจกรรมของโครงการ
1.ทําสัญญาการจางที่ปรึกษาใหดําเนินการตาม
แผนงาน
2.ศึกษาโครงสรางการดําเนินงานภายใน กปภ.
3.จัดประชุมเชิงลึกกับเจาหนาที่และผูบริหารกปภ.
4.ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สํารวจหาปจจัยและประเมินความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
5.กําหนดกลุมตัวอยางเปาหมายและพื้นที่สํารวจ
6.กําหนดประเด็นการสํารวจ
7.ออกแบบวิธีการรูปแบบในการสํารวจหาปจจัย
และประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร
8.ประสานงานนัดหมายการสํารวจ สํารวจและ
จัดเก็บขอมูล
9.สัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร
10.วิเคราะหผลการสํารวจปจจัยและประเมิน
ความผูกพันของบุคลากร
11.สรุปผลเพือ่ ออกแบบกิจกรรมและแนวทางใน
การเสริมสรางความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร
12.จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

ดําเนินการแลวเสร็จ
ระดับความผูกพันโดยรวมคาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 4.42
พนักงานมีความผูกพันตอ กปภ. เพิ่มขึ้น
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
2.000
2.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

-

-

การเก็บรวมรวบขอมูลจากแบบสํารวจความผูกพันที่สงไปหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาคของ กปภ. ตองไดรับกลับมาเป นจํานวน
ไมต่ํากวา 5,000 ราย ตาม TOR
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-8
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

1-2 เสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากร
1-2-2) โครงการจัดสรรอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล ป 2562
โดยมุงเนนความพึงพอใจที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรแตละกลุม
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร 3.94 คะแนน
-ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.44 คะแนน
ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

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.

กิจกรรมของโครงการ
1.จัดทํากรอบประเภทของอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลตามลักษณะแตละงาน(เชน
งานบํารุงรักษา งานผลิต งานบริการฯ)
2.กําหนดคุณลักษณะจําเพาะของอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลแตละ
รายการ เปนมาตรฐานของ กปภ. (กมว.)
3.แจงกปภ.ข.1-10 สํารวจความตองการใชอปุ กรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลหนวยงาน
ในสังกัดตามกรอบที่กําหนดใหในแตละงาน
4. กปภ.ข.1-10 รายงานผลการสํารวจ ความ
ตองการใชอปุ กรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล หนวยงานในสังกัดตามกรอบที่
กําหนดใหในแตละงาน ให กกส. ตรวจสอบ
5.กปภ.ข.1-10 จัดซื้ออุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยใหกบั หนวยงานในสังกัด ภายใน
กรอบและวงเงินที่ไดรับจัดสรร
6.กปภ.ข.1-10 รายงานผลการจัดสรรอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
หนวยงานในสังกัดตามกรอบที่กําหนดใหใน
แตละงาน ให กกส. ตรวจสอบ

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

ระดับความสําเร็จตามแผนงานการจัดสรรอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยฯ
ได จั ด ซื้ อ อุป กรณ คุ มครองความปลอดภั ย ฯ ทั นกํ า หนดเวลาตาม
แผนการจัดสรรอุปกรณฯ
พนักงานไดสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยฯตลอดระยะเวลา
ทํางานเพื่อปองกันอันตรายและลดความรุนแรงในขณะปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยง
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
5.000
5.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความตองการใชอุปกรณคุมครองความ
ปอลดภัยสวนบุคคลของหนวยงานในสังกัดครบถวน

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-8
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู มุงเนนลูกคาและคุณภาพงาน ประกอบดวย
3 แผนงาน
แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

2-1 จัดการองคความรู (Knowledge Management: KM)
2-1-1) โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรูมุง สู
นวัตกรรม
โดยมุงเนนการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ และ
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนมีการ
สง เสริ ม หรื อกระตุนให เ กิดการเรี ยนรู ทั่วทั้ง องค กร โดยความรู
ดังกลาวเปนความรูกลางที่สามารถถายทอดไปสูทุกหนวยงาน
- จํานวนองคความรูที่สามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคา
หรือคุณภาพงาน 2 องคความรู
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักวิทยาการ กปภ. (กบอ.)
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
เพื่อสนับสนุนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
องคกร (PWA Idol)
2. การเสริมสรางบรรยากาศใหบุคลากรเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
(ชองทางสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู)

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานของโครงการ
ความสําเร็จของการดําเนินงานของโครงการ
1.บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะด า นนวั ต กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรและทิศทางขององคกร
2.ชองทางสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.องค ค วามรู ที่ ส ามารถนํ า ไปปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารลู ก ค า หรื อ
คุณภาพงาน
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
2.500
2.500
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ü

ü

ü

การปรับเปลี่ยนนโยบายของผูบริหารและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-9
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

2-1 จัดการองคความรู (Knowledge Management: KM)
2-1-2) โครงการสงเสริมการนํากระบวนการจัดการความรูไป
ใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
โดยมุงเนนการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ และ
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนมีการ
สง เสริ ม หรื อกระตุนให เ กิดการเรี ยนรู ทั่วทั้ง องค กร โดยความรู
ดังกลาวเปนความรูกลางที่สามารถถายทอดไปสูทุกหนวยงาน
- จํานวนองคความรูที่สามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคา
หรือคุณภาพงาน 2 องคความรู
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักวิทยาการ กปภ. (กบอ.)

แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

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.

กิจกรรมของโครงการ
1.การพัฒนาแผนที่ความรูและเทคโนโลยีของ
กปภ.(PWA Knowledge & Technology
mapping) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจและยุทธศาสตรองคกร
2.การพัฒนาคลังความรูดจิ ิทัล (KM PWA)

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน

ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ
ความสําเร็จของแผนงาน/ โครงการที่แลวเสร็จ
1.แผนที่ความรูและเทคโนโลยีของกปภ. (PWA Knowledge &
Technology mapping) ที่สอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรองคกร
2.คลังความรูดิจิทัล (KM PWA)
3.องคความรูที่สามารถนําไปปรับปรุงการใหบริการลูกคาหรือ
คุณภาพงาน
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
0.400
0.400
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ü

ü

ü

การปรับเปลี่ยนนโยบายของผูบริหารและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-9
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

2-2 วิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม
โดยมุงเนนสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสรางสรรค
นวัตกรรมใหม ๆ และนํามาใชงาน จนเกิดเปนนวัตกรรมขององคกร
เพื่อใหประชาชนผูใชน้ําไดรับบริการน้ําประปาที่ดีขึ้น
- ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
- จํานวนผลงานนวัตกรรมที่นํามาใชในองคกร 2 ผลงาน
สํานักวิทยาการ กปภ. (กวพ.)

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2562
2561
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.

กิจกรรมของโครงการ
1.แผนงานการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม
1.1จัดทําแผนพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม
1.2ดําเนินการตามแผน
1.3ติดตามผลการดําเนินงาน (2,4 ไตรมาส)
1.4สรุปผลการดําเนินงาน
2. แผนการวิจัยและสรางนวัตกรรมของ กปภ.
2.1สงผลงานนวัตกรรมเขาประกวดนวัตกรรม
ป 2561
2.2พิจารณาผลงานป 2561
2.3มอบรางวัลนวัตกรรมป 2561
2.4กําหนดหลักเกณฑประกวดนวัตกรรมป
2562
3.แผนการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม ของ กปภ.
3.1วิเคราะหศักยภาพหนวยงานความรวมมือ
3.2จัดทําแผนงานโครงการนํารอง
3.3ดําเนินโครงการตามแผน
3.4สรุป ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

1.ขยายผล 2 ผลงาน
2.สรางนวัตกรรม 20 ผลงาน
3.องคความรู 1 เรื่อง
1.ขยายผลในองคกรไมนอยกวา 2 ผลงาน
2.จํานวนนวัตกรรมดีเดนไมนอยกวา 20 ผลงาน
3.องคความรูจากความรวมมือ 1 เรื่อง
1.เกิดการแขงขันดานนวัตกรรม
2.เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยนวัตกรรม
3.สนับสนุนการดําเนินงานดาน RDI
งบลงทุน
งบทําการ
0.000
4.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
-

รวม
4.000
บุคลากร

-

โครงสราง KM-RDI ที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-10
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

2-3 เตรียมความพรอมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู
ความเปนเลิศ (Thailand Quality Award: TQC)
โดยมุงเนนการเขาสูกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพองคกร
ใหเปนที่ยอมรับจากนานาชาติ เพื่อเปนประโยชน สําหรับผูบริหาร
ในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร ปรับปรุงกระบวนงาน
และปรับปรุงผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ
ชะลอโครงการ
ฝายประเมินผลองคกร
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.

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ

งบลงทุน
งบทําการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
เทคโนโลยี
อุปกรณ
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-10

- 31 -

รวม
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหทันสมัย สนับสนุนการดําเนินงาน
กระบวนการผลิตจาย บริหารงาน และบริการประกอบดวย 4 แผนงาน
แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

3-1 การบู ร ณาการข อ มู ล ระบบ เพื่ อ การใช ส ารสนเทศเชิ ง
วิเคราะห
3-1-1) โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูล
เพื่อสนับสนุนการจัดการผลิตและจําหนายน้ํา (Qportal)
โดยมุ ง เน น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบศู น ย ก ลางการบริ ห าร
จัดการขอมูลที่สามารถเขาถึงแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันไดระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปน
สารสนเทศเชิงวิเคราะห เพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลใน
การตัดสินใจบริ หารงานขององค กรและการให บ ริ การประชาชน
(ข อ มู ล ต อ งมี ค วามถู ก ต อ ง แม น ยํ า ทั น สมั ย พร อ มใช ง าน และ
เหมาะสมตามผูใชงาน)
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกองศูนยขอมูลและแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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.ติดตั้งและใชงานจริง

รอยละของการบูรณาการขอมูลระดับน้ําและคุณภาพน้ําทั่วประเทศ
ขอมูลแหลงน้ําและคุณภาพน้ํา
ขอมูลแหลงน้ําและคุณภาพน้ําที่บูรณาการขอมูลภายในและเชื่อมโยง
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
ภายนอกได
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
18.000
0.000
18.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
ผูรับจางไมชํานาญการใหบริการระบบเว็บเซอรวิสตามมาตรฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-11
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
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ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

3-1 การบู ร ณาการข อ มู ล ระบบ เพื่ อ การใช ส ารสนเทศเชิ ง
วิเคราะห
3-1-2) โครงการบูรณาการคลาวดเซิรฟเวอร (Cloud Consolidation)
ระยะที่ 2
โดยมุ ง เน น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบศู น ย ก ลางการบริ ห าร
จัดการขอมูลที่สามารถเขาถึงแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันไดระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปน
สารสนเทศเชิงวิเคราะห เพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลใน
การตัดสินใจบริ หารงานขององค กรและการให บ ริ การประชาชน
(ข อ มู ล ต อ งมี ค วามถู ก ต อ ง แม น ยํ า ทั น สมั ย พร อ มใช ง าน และ
เหมาะสมตามผูใชงาน)
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคอมพิวเตอรและเครือขาย

กิจกรรมของโครงการ

ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2561
2562

แผนงาน

วัตถุประสงค

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.ติดตั้งอุปกรณฮารดแวร
7.ติดตั้งซอฟตแวร, ทดสอบระบบ
8.จัดทําเอกสารคูมือระบบและอบรมการใชงาน

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ

ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด
ติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณและซอฟตแวรระบบ PrivateCloud
สามารถใหบริการดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใหกับหนวยงานใน
กปภ. ไดอยางรวดเร็ว

งบทําการ
0.000
อุปกรณ
– เครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย
– อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
– ระบบสํารองขอมูล
– ระบบเครือขาย
– โปรแกรมสําหรับ
บริหารจัดการระบบ
ตางๆ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
ความสามารถของบริษัทคูสัญญา
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-11
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

งบลงทุน
21.000
เทคโนโลยี
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
และระบบเครื่องแม
ขายเสมือน (Virtual
Machine)
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รวม
21.000
บุคลากร
– ผูเชี่ยวชาญการ
ติดตั้งระบบเครื่องแม
ขายเสมือน
– เจาหนาผูดูแล
ระบบสารสนเทศ
ตางๆ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

3-1 การบู ร ณาการข อ มู ล ระบบ เพื่ อ การใช ส ารสนเทศเชิ ง
วิเคราะห
3-1-3) โครงการบริหารจัดการขอมูล ระบบงานธุรกิจ (SAP Archive)
โดยมุ ง เน น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบศู น ย ก ลางการบริ ห าร
จัดการขอมูลที่สามารถเขาถึงแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันไดระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปน
สารสนเทศเชิงวิเคราะห เพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลใน
การตัดสินใจบริ หารงานขององค กรและการให บ ริ การประชาชน
(ข อ มู ล ต อ งมี ค วามถู ก ต อ ง แม น ยํ า ทั น สมั ย พร อ มใช ง าน และ
เหมาะสมตามผูใชงาน)
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคอมพิวเตอรและเครือขาย

กิจกรรมของโครงการ

ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2561
2562

แผนงาน

วัตถุประสงค

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.ติดตั้งอุปกรณฮารดแวร
7.ติดตั้งซอฟตแวร,พัฒนาระบบ,ทดสอบระบบ
8.จัดทําเอกสารคูมือระบบและอบรมการใชงาน

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ

ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด
มีระบบบริหารจัดการขอมูลระบบ SAP
-ลดพื้นที่จัดเก็บบนDisk Storage
-การเขาถึงขอมูลที่รวดเร็วมากขึ้น

งบลงทุน
งบทําการ
0.000
15.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
SoftwareSAP
SANStorage
Archive
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
ความสามารถของบริษัทคูสัญญา
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-11
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
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รวม
15.000
บุคลากร
พนักงานที่ที่เกี่ยวของ
ModuleFI MM HR

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานขององคกร
3-2-1) โครงการจัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์

วัตถุประสงค

โดยมุงเนนเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลที่
สามารถเขาถึงแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก รวมทั้งใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปนสารสนเทศเชิงวิเคราะห
เพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององคกร
และการใหบริการประชาชน (ข อมูลตอ งมีความถูกตอง แมนยํา ทันสมั ย
พรอมใชงาน และเหมาะสมตามผูใชงาน)

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
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.ดําเนินงาน
8.ตรวจรับงาน
9.เบิกจายงบประมาณ

จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์ไดตามแผน
ไดรับซอฟตแวรลิขสิทธิ์ตามแผน
มีซอฟตแวรลิขสิทธิ์ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
3.000
1.000
4.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานขององคกร
3-2-2) โครงการระบบบริหารขอมูลงบประมาณและโครงการ
(Budget Management System : BMS)

วัตถุประสงค

โดยมุงเนนเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลที่
สามารถเขาถึงแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก รวมทั้งใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปนสารสนเทศเชิงวิเคราะห
เพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององคกร
และการใหบ ริการประชาชน (ขอมู ลตองมี ความถูกตอ ง แม นยํา ทันสมั ย
พรอมใชงาน และเหมาะสมตามผูใชงาน)

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
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) และติดตั้ง
8.จัดทําเอกสารคูมือระบบ
9.อบรมผูใชงาน

ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบบริ ห ารข อ มู ล งบประมาณและโครงการ
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
(Budget Management System: BMS) ภายในปงบประมาณ
2562
กปภ.มี ร ะบบบริ ห ารข อ มู ล งบประมาณและโครงการ (Budget
ผลผลิต (output) ของโครงการ
Management System: BMS) ใชงาน
- ลดงานและขั้นตอนการทํางานของผูใชงาน
- เพิ่มความสะดวกของผูใชงาน
- สามารถบริหารขอมูลงบประมาณและโครงการไดอยางมี
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
ประสิทธิภาพ
- มีความคลองตัวและยืดหยุนสูง
- ลดการใชกระดาษและประหยัดคาใชจาย
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
9.000
0.000
9.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
- Windows Server
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
- SQL SERVER
- Web Application
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทํางานขององคกร
3-2-3) โครงการพั ฒนาระบบจั ดการเอกสารทางวิ ศวกรรม
(C&E Civil & Environment)

วัตถุประสงค

โดยมุงเนนเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลที่
สามารถเขาถึงแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก รวมทั้งใชเทคโนโลยีบูรณาการขอมูลใหเปนสารสนเทศเชิงวิเคราะห
เพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององคกร
และการใหบ ริการประชาชน (ขอมู ลตองมี ความถูกตอ ง แม นยํา ทันสมั ย
พรอมใชงาน และเหมาะสมตามผูใชงาน)

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองภูมิสารสนเทศ
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.ติดตั้ง/ทดลองใชงาน

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ

ดําเนินการติดตั้งระบบบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
(BRP) ภายในปงบประมาณ 2562
สามารถจัดเก็บAs-build Drawing เขาสูระบบได
หนวยงานภายในกปภ.สามารถใชระบบได

งบลงทุน
0.000
เทคโนโลยี
-

งบทําการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
2.000
อุปกรณ
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-12
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รวม
2.000
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

3-3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสือ่ สารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พอเพียงและคุมคา
3-3-1) โครงการปรับปรุงสถาปตยกรรม/เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการน้ําสูญเสีย กปภ.
โดยมุงเนนพัฒนาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ฮารดแวร และ
ซอฟตแวร) ใหเพียงพอและคุมคา พรอมมีโครงขายเชื่อ มโยงทั่วทั้ง
องคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ําสูญเสีย
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/เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
(เว็บไซต)
- ระบบใหรองรับโครงสรางฐานขอมูลใหม
- ฟงกชั่นงานใหรองรับการใชงานตามความ
ตองการของสาขา
3.จัดทําขอกําหนด TOR ตามรายละเอียดขอ 1,2
4.นําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบโครงการฯ
5.จัดหาผูร ับจาง, ควบคุมตรวจรับงานที่มี
ประสิทธิภาพ
6.สรุปประเมินผลโครงการฯนําเสนอผูบริหาร

ระบบบริหารจัดการน้ําสูญเสียมีเสถียรภาพ, มีฟงกชั่นรองรับการใช
งานตาม IWA
ระบบบริ หารจั ดการน้ํ าสูญเสี ยของกปภ.มี ป ระสิ ทธิภาพ ใช ง านได
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ตอเนื่องทุก กปภ.สาขา 234 แหง
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
ชวยลดตนทุนการผลิต,ลดน้ําสูญเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
9.000
0.000
9.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ในการปรับปรุงใหเขากับระบบเดิมอาจมีความลาชาเนื่องจากระบบมี
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
การใชงานตอเนื่อง
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-13
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

3-3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสือ่ สารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พอเพียงและคุมคา
3-3-2) โครงการพัฒนา PWA Cyber Security
โดยมุงเนนพัฒนาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ฮารดแวร และ
ซอฟตแวร) ใหเพียงพอและคุมคา พรอมมีโครงขายเชื่อมโยงทั่วทั้ง
องคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคอมพิวเตอรและเครือขาย
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.แจงกองจัดหาเพื่อทําการประกวดราคา
5.ประชาพิจารณรางการจัดซื้อ/จัดจางโครงการ
6.ประกาศขายซองประกวดราคา
7.ลงนามในสัญญากับผูรบั จาง
8.การสงมอบงาน
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ
กปภ. มีอุปกรณเครือขาย และระบบจัดเก็บและวิเคราะห Log
ผลผลิต (output) ของโครงการ
แบบ Big Data
สามารถวิเคราะหและตรวจสอบ ผูบุกรุกเพื่อจัดการปองกันอยางมี
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
ประสิทธิภาพ
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
25.000
0.000
25.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
ไมมีงบประมาณ
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-13
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

3-3 พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและสื่ อ สารด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พอเพียงและคุมคา
3-3-3) โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณทางคอมพิวเตอร
(Infra Upgrade)
โดยมุ ง เน น พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน (ฮาร ด แวร และ
ซอฟตแวร) ใหเพียงพอและคุมคา พรอมมีโครงขายเชื่อมโยงทั่วทั้ง
องคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคอมพิวเตอรและเครือขาย
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.สํารวจขอมูลการจัดสรรเพิ่มเติมและทดแทน
2.ราง TOR และขออนุมัติโครงการจาก ผวก.
3.ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ITSC
4.ขอจัดสรรงบประมาณ
5.จัดหาผูรับจางและเซ็นสัญญา
6.สงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณ
7.เบิกจายเงิน

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพิ่มและทดแทนไดตามเกณฑการจัดสรร
กปภ. มีอุปกรณคอมพิวเตอรสนับสนุนการปฏิบัติงาน
กปภ. สามารถปฏิ บั ติ ง านและให บ ริ ก ารได อ ย า งรวดเร็ ว และมี
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
ประสิทธิภาพ
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
15.000
4.500
19.500
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-13
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

3-3 พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและสื่ อ สารด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พอเพียงและคุมคา
3-3-4) โครงการนํารองการใชงานระบบสารสนเทศการจัดการผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management System)
โดยมุ ง เน น พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน (ฮาร ด แวร และ
ซอฟตแวร) ใหเพียงพอและคุมคา พรอมมีโครงขายเชื่อมโยงทั่วทั้ง
องคกร
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
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.ติดตั้งและทดสอบระบบสารสนเทศการ
จัดการผลการปฏิบัติงานกอนการใชงานจริง
2.จัดทําคูมือ/สื่อ การใชงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการผลการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูดูแลระบบและผูใชงานระบบ
3.จัดฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการผลการปฏิบัติงานใหกับ
ผูเกี่ยวของ ประกอบดวย
3.1 ผูดูแลระบบ (Admin)
3.2 ผูใชงานระบบ (End-User)
4. ประเมินผลการใชงานระบบสารเทศการ
จัดการผลการปฏิบัติงานจากผูใชงานนํารอง
ทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศการจัดการผล
การปฏิบัติงาน
ระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศการจัดการผล
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
การปฏิบัติงาน
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
0.000
1.000
1.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ซอฟตแวร/ระบบ 1. คอมพิวเตอรสําหรับ เจาหนาที่ กพส. และ
สารสนเทศการจัดการ การฝกอบรมฝกอบรม กปบ. เปนวิทยากร
ผลการปฏิบัติงาน 2. หองฝกอบรม/
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
(Performance สถานที่ที่ใชในการ
Management ฝกอบรม
3. คาอาหาร/อาหาร
System)
วาง/เครื่องดื่ม
กองพัฒนาระบบงานสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอง
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลการปฏิบัติงาน แลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2561
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-14
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

3-4 การพัฒนาการเรียนรู เสริมสรางองคกรแหงการเรียนรู
และเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานภายใน
3-4-1) โครงการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภูมิสารสนเทศ
โดยมุ ง เน น พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การองค ความรู ข อง
องคกรเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถนํามาพัฒนางาน
และเกิดการทํางานรวมกัน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการสารสนเทศ
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

จัดอบรมไดตามแผนอยางนอย 80%
มีการจัดอบรมปละไมนอยกวา 10 หลักสูตร
มีพนักงานผานการอบรมดาน IT เพิ่มขึ้น
งบลงทุน
งบทําการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
0.000
4.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ก-14
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต(output)ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
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รวม
4.000
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตจายน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบใหเพียงพอประกอบดวย 3 แผนงาน
แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

4-1 กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ํา
โดยศึกษาและสํารวจขอมูลดานแหลงน้ํา เพื่อนําผลการศึกษา
มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนกอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําให
เหมาะสมกับปญหาอุปสรรคในแตละพื้นที่
ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
ฝายทรัพยากรน้ํา/ กปภ.เขต 1-10
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

ดําเนินการแลวเสร็จ
ปริมาณน้ําดิบเพียงพอตอความตองการ
เพิ่มความมั่นคงดานแหลงน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
0.000
0.000
0.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
การขออนุญาตวางทอสําหรับโครงการฯ ดังกลาว กับหนวยงานที่
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
เกี่ยวของไมมีอุปสรรค ผูรับจางไมทิ้งงาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-2
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

4-2 พัฒนาแหลงน้ําสํารอง
โดยพัฒนาแหลงน้ําสํารอง และจัดหาที่ดินเพื่อขุดสระพักน้ํา
ดิบเก็บกักน้ํา ในพื้นที่แลงซ้ําซาก และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง รวมทั้ง
เชื่อมโยงแหลงน้ําดิบในลักษณะ Cluster
ขะลอโครงการ
ฝายทรัพยากรน้ํา/ กปภ.เขต 1-10
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2561
2562

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

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.จัดเตรีย มเอกสารและแบบแปลน ประกวด
ราคา
3.ประกวดราคา ทําสัญญาจาง
4.ดําเนินการกอสราง
5.สงมอบงาน

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน

ดําเนินการแลวเสร็จ
แพสูบน้ําและทอน้ําดิบ
มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ําดิบเพิ่มสูบน้ําไดมากขึ้น
งบลงทุน
งบทําการ
0.000
0.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
-

-

รวม
0.000
บุคลากร
ü

การขออนุ ญ าตสํ า หรั บ โครงการกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งไม มี
อุปสรรค/ผูรับจางไมทิ้งงาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-2
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

4-3 เฝาระวังแหลงน้ําดิบ
4-3-1) โครงการสถานีตรวจวัดน้ําดิบ (Telemetering)
โดยติดตั้ง สถานี ตรวจวัด น้ําดิบ ทั้ ง ระดับ น้ํ าและคุ ณภาพน้ํ า
แบบอั ต โนมั ติ พร อ มทั้ ง แสดงผลทางเว็ บ ไซต แ บบ Realtime
ณ กปภ.สาขาที่มีความเสี่ยงดานระดับน้ํา หรือคุณภาพน้ํา
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 3 แหง
ฝายทรัพยากรน้ํา/ กปภ.เขต 1-10
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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน

ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวนขอรองเรียนดานคุณภาพน้ําลดลง
ประชาชนไดรับบริการน้ําประปาที่ตอเนื่อง
งบลงทุน
งบทําการ
0.000
0.600
เทคโนโลยี
อุปกรณ
-

-

ผูรับจางทิ้งงาน , กรมเจาทาไมอนุญาติใหกอสราง
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-2
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รวม
0.600
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

4-3 เฝาระวังแหลงน้ําดิบ
4-3-2) โครงการสถานีเฝาระวังคุณภาพน้ําดิบขนาดเล็ก
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเฝาระวังปญหาคุณภาพน้ํา
ดิบ ของ กปภ.สาขาที่มีความเสี่ยง ทั้ง ในภาวะปกติ และในภาวะ
วิกฤตไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ รวมกับระบบการนําเขา
ขอมูลผานเว็บไซตเพื่อบูรณาการขอมูลคุณภาพน้ําของ กปภ. ซึ่งเปน
เวลาปจจุบัน (Real time) พรอมทั้งเชื่อมโยงขอมูลโทรมาตรกับ
หนวยงานอื่นๆ ใหครอบคลุมพื้นที่แหลงน้ําดิบของ กปภ.ทั้ง 25 ลุมน้ํา
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 1 แหง
ฝายทรัพยากรน้ํา/ กปภ.เขต 1-10
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

แสดงขอมูลคุณภาพน้ําไดอยางตอเนื่องและถูกตอง
ติดตั้งสถานี
เพื่อติดตามเฝาระวังและจัดการปญหาคุณภาพน้ําในภาวะปกติและ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
ภาวะวิกฤตไดอยางรวดเร็ว
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
0.000
0.500
0.500
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
ไมสามารถหาผูรับจาง/ผูรับจางทิ้งงาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-3
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
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แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

4-3 เฝาระวังแหลงน้ําดิบ
4-3-3) โครงการเฝาระวังน้ําดิบเพื่อการเตือนภัย
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเฝาระวังปญหาคุณภาพน้ํา
ดิบ ของ กปภ.สาขาที่มีความเสี่ยง ทั้ง ในภาวะปกติ และในภาวะ
วิกฤตไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ รวมกับระบบการนําเขา
ขอมูลผานเว็บไซตเพื่อบูรณาการขอมูลคุณภาพน้ําของ กปภ. ซึ่งเปน
เวลาปจจุบัน (Real time) พรอมทั้งเชื่อมโยงขอมูลโทรมาตรกับ
หนวยงานอื่นๆ ใหครอบคลุมพื้นที่แหลงน้ําดิบของ กปภ.ทั้ง 25 ลุมน้ํา
จํานวนแหงที่ดําเนินการแลวเสร็จ 11 ลุมน้ํา
ฝายทรัพยากรน้ํา/ กปภ.เขต 1-10
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.โครงการเฝาระวังน้ําดิบเพือ่ การเตือนภัย

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

จํานวนลุมน้ําที่ดําเนินการแลวเสร็จ
แบบจําลองการประเมินน้ําตนทุน
คาดการณพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําดิบและน้ําทวม
งบลงทุน
งบทําการ
0.000
20.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-3
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-

รวม
20.000
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอพรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐานประกอบดวย
8 แผนงาน
แผนงาน

5-1 กอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา
โดยกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาใหมีประสิทธิภาพใน
การขยายบริ การให ครอบคลุ มพื้ นที่ ที่ยัง ไม มีน้ําประปาใช หรื อ มี
ความตองการใชน้ําประปาสําหรับการอุปโภค บริโภค รองรับ ความ
ตองการให ครอบคลุ มไปถึง อีก 10 ป ขา งหน ารวมทั้ ง รองรั บ การ
ขยายตัวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ในการเปดประเทศสูประชาคม
อาเซียน (AEC)
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 7 แหง
ฝายทรัพยากรน้ํา/ กปภ.เขต 1-10
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2561
2562

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

ดําเนินการแลวเสร็จ (ภายใต Gantt chart)
เพิ่มกําลังการผลิต
ประชาชนไดรับบริการน้ําประปาเพิ่มขึ้น
งบลงทุน
งบทําการ
287.014
0.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
-

-

รวม
287.014
บุคลากร
-

ความพร อ มเรื่ อ งที่ ดิ น การขออนุ ญ าตหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
เหตุสุดวิสัยหนางาน ผูรับจางไมทิ้งงาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-3 ถึง ข-5
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5-2 แผนงานปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบผลิ ต จ า ยตาม
หลักการจัดการน้ําสะอาด (WSP)
5-2-1) โครงการจัดการน้ําสะอาด (Water Safety Plan: WSP)
โดยนําหลักการจัดการคุณภาพน้ําดื่มที่ปลอดภัยขององคการ
อนามัยโลก (WHO) มาใชในการควบคุมระบบผลิตน้ําประปาใหได
มาตรฐาน เพื่อสรางความมั่นใจดานความสะอาด ปลอดภัย ใหกับ
ประชาชนที่ อุปโภคบริโภคน้ําประปาที่ไ ดมาตรฐานอย างตอเนื่ อง
และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ตั้งแตตนน้ํา (น้ําดิบ)
กระบวนการผลิ ต น้ํ า จนถึ ง ขั้ น ตอนการจ า ยน้ํ า ประปา ไปยั ง
ผู บ ริ โ ภค รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทุ ก
ขั้นตอน
นอกจากนี้ ยัง พัฒนาระบบบํ ารุ ง รักษาเชิ ง ป องกั น เครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณประปา ใหสามารถผลิตน้ําประปาไดอยาง
ตอเนื่อง
จํานวนโครงการที่ดําเนินการเสร็จ 298 โครงการ
คณะทํางาน WSP/ สวก./ กปภ.เขต 1-10 /กปภ.สาขา
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2561
2562

แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

ดําเนินการแลวเสร็จ
กปภ. มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ําที่ไดมาตรฐาน
ประชาชนไดอุปโภค บริโภคน้ําประปาที่ไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง
และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอยางสม่ําเสมอ
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
51.715
136.000
187.715
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

-

-

ผูรับจางไมทิ้งงานและผูรับจางสามารถสั่งของและจัดหาอุปกรณได
ตามกําหนด
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-6 ถึง ข-29
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แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

5-2 แผนงานปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบผลิ ต จ า ยตาม
หลักการจัดการน้ําสะอาด (WSP)
5-2-2) โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนยรวม
โดยติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย
รวมใหสามารถควบคุมติดตามอุปกรณในระบบผลิตน้ําผานระบบ
เครื อ ข า ยสื่ อ สารที่ เ ชื่ อ มโยงกั น จากระยะไกล (Supervisory
Control and Data Acquisition: SCADA) โดยใช Programmable
LogicController:PLC เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม
อัตโนมัติ ซึ่งนํามาใชสําหรับ กปภ.สาขาขนาดใหญที่มีระบบผลิตน้ํา
ซับซอน และ กปภ.สาขาที่มีหนวยบริการจํานวนมาก ใหสามารถ
ผลิตจายน้ําไดอยางตอเนื่อง
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 15 แหง
ฝายวิศวกรรม/กปภ.เขต 1-10
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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรทีต่ องการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน

ดําเนินการแลวเสรจ
ระบบควบคุมและรายงานขอมูลแบบศูนยรวม
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การการผลิ ต และสู บ จ า ย
น้ําประปา
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
11.439
11.439
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ผูรับจางไมทิ้งงาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-30
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-

-
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แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

5-2 แผนงานปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบผลิ ต จ า ยตาม
หลักการจัดการน้ําสะอาด (WSP)
5-2-3) โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)
โดยสรางมาตรฐานการพัฒนาระบบProgrammableLogicController:
PLC ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอยาง
ตอ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการควบคุ ม อั ต โนมั ติ สํ า หรั บ
ประปาขนาดกลาง และขนาดเล็ก
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 51 แหง
ฝายวิศวกรรม/กปภ.เขต 1-10
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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
ระบบผลิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม อั ต โนมั ติ ลดกํ า ลั ง คน
มีความถูกตองแมนยํามากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจายน้ําประปา
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
1.000
1.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน
ผูรับจางไมทิ้งงาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-31 ถึง ข-33
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-

-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

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)
โดยนําหลักการจัดการคุณภาพน้ําดื่มที่ปลอดภัยขององคการ
อนามัยโลก (WHO) มาใชในการควบคุมระบบผลิตน้ําประปาใหได
มาตรฐาน เพื่อสรางความมั่นใจดานความสะอาด ปลอดภัย ใหกับ
ประชาชนที่ อุปโภคบริโภคน้ําประปาที่ไ ดมาตรฐานอย างตอเนื่ อง
และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ตั้งแตตนน้ํา (น้ํา ดิบ)
กระบวนการผลิ ต น้ํ า จนถึ ง ขั้ น ตอนการจ า ยน้ํ า ประปา ไปยั ง
ผู บ ริ โ ภค รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทุ ก
ขั้นตอน
นอกจากนี้ ยัง พัฒนาระบบบํ ารุ ง รักษาเชิ ง ป องกั น เครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณประปา ใหสามารถผลิตน้ําประปาไดอยาง
ตอเนื่อง
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 273 แหง
กปภ.เขต 1-10 /กปภ.สาขา
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart

กิจกรรมของโครงการ

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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจายน้ําไดตามตองการและ
ลดความเสี่ยงชํารุดเสียหายของระบบผลิต
ประชาชนมีน้ําใชอยางตอเนื่องและเพียงพอ
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
51.000
61.000
112.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

-

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน
ผูรับจางไมทิ้งงาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-34 ถึง ข-52
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-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

5-4 วางทอขยายเขตจายน้ํา
โดยวางท อขยายเขตจ ายน้ํ า และสร างโครงขายทอจ า ยน้ํ า
เพื่ อ ให บ ริ ก ารน้ํ า ประปาประชาชน และกํ า หนดแนวทางให
สอดคล อ งกั บ การพั ฒ นาผั ง เมื อ งในพื้ น ที่ ชุ ม ชน รวมทั้ ง พื้ น ที่
เศรษฐกิจ หรือพื้นที่ทองเที่ยวที่มีอัตราการใชน้ํา สูง และพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 308 แหง
ฝายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10
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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
เพิ่มจํานวนผูใ ชน้ํา
ประชาชนไดรับบริการน้ําประปาเพิ่มขึ้น
งบลงทุน
งบทําการ
1,468.784
0.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
-

-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-53 ถึง ข-86

- 53 -

รวม
1,468.784
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

5-5 แผนงานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management: BCM)
ทบทวนและปรับปรุงขอมูลแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP) ใหเปนปจจุบันและฝกซอมแผนฯ
ทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
ฝายบริหารความเสี่ยง
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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
-ระบบ BCM ของหนวยงานเปนปจจุบัน
-ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ
แผนงานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ สามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
0.107
0.107
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

-

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-86
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-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

5-6 โครงการซื้อน้ําจากผูผ ลิตเอกชนระยะสั้นบางพืน้ ที่
เพื่อดําเนินการซื้อน้ําใหบริการน้ําประปาแกประชาชนในพื้นที่ที่
มีความตองการใชน้ําของประชาชนที่รอการใหบริการน้ําประปาที่
เพียงพอ
เปนแผนงานที่เพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564)
กปภ.เขต 1-10
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.

งบลงทุน
0.000
เทคโนโลยี

งบทําการ
0.000
อุปกรณ

รวม
0.000
บุคลากร

-

-

-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-87
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

5-7 โครงการระบบผลิตไดรับการรับรอง ISO 9001
โดยเพิ่ม กปภ.สาขาที่ไดรับ ISO 9001 สําหรับ กปภ.สาขาที่
มีความพรอม เพื่อเปนตนแบบให กปภ.สาขาใกลเคียงมาศึกษาดู
งานในการบริหารจัดการตอไป
จํานวนแหงที่ดําเนินการเสร็จ 20 แหง
กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2561
2562

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

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.ก ค น . ไ ด รั บ แ จ ง ร า ย ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2562 ที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ
2.ฝทน.(กคน.) แจง กปภ.ข. 1-10 เสนอรายชื่อ
กปภ.สาขา กปภ.ข.ละ 2 แหงรวม 20 แหง
เขารวมโครงการ
3. ฝทน.(กคน.) นําเสนอให ผวก. อนุมัติรายชื่อ
กปภ.สาขา 20 แหง วงเงินงบประมาณและ
แตงตั้งคณะกรรมการราง TOR โครงการฯ
4.คณะกรรมการราง TOR เสนอ ผวก.อนุมัติ
TOR และเสนอแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่ปรึกษา
5.คณะกรรมการดํ า เนิ น การจ า งที่ ป รึ ก ษา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และกจห.ทํา
สัญญาวาจาง
6.ฝทน.(กคน.) เสนอ ผวก.แตงตั้งคณะทํางาน
และคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น
โครงการฯ
7.ที่ปรึกษาดําเนินงาน ตามขอบเขตของงานใน
TOR และกปภ.สาขา 20 แหง ไดรับรอง
ISO 9001:2015

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

จํานวนแหงที่ดําเนินการแลวเสร็จ 20 แหง
กปภ.สาขา 20 แหง ไดรับรองระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เพื่อกปภ.สาขา มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
10.000
10.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

-

2 คน

จํานวน กปภ.สาขา เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา จาก 10 เปน 20 กปภ.สาขา
เนื่องจากตองดําเนินการ 10 กปภ.สาขา ในสวนของปงบประมาณ 2560
ซึ่ ง ไม สามารถดําเนิ นการจั ดจ างไดทันภายในดือนกั นยายน2560
เนื่องจากมีการปรับลดจํานวน กปภ.สาขา จาก 10 เหลือ 4 แหง
และการประกาศใช พรบ. การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2560 ทําให TOR ของโครงการฯ
ซึ่งเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
และฉบับแกไขเพิ่มเติม จะดําเนินการตอไมได และตองยกเลิก
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-87
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แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

5-8 แผนงานปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และ
กอสรางระบบประปา
จัดตั้งคณะทํางานฯ จากหลายสวนขึ้นมากําหนดหลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติงานในกระบวนงานตางๆ กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติงาน
ในทุ ก กระบวนการ ตั้ ง แต ก ระบวนการวางแผน สรรหาที่ ดิ น
ออกแบบ จั ด ทํ า แบบมาตรฐาน ประสานงานกั บ หน ว ยงาน
ภาคเอกชน และภาคสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนควบคุ ม การ
กอสรางใหแลวเสร็จ
ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
คณะทํ า งานปรั บ ปรุ ง กระบวนการวางแผน และก อ สร า งระบบ
ประปา
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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต(output)ของโครงการ
ผลลัพธ(outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

ดําเนินงานแลวเสร็จ
แกปญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิต
สามารถควบคุมระบบการผลิตและจายน้ําไดอยางตอเนื่อง รวมถึง
การนําขอมูลวิเคราะหเพื่อวางแผนระบบผลิตจาย
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
0.000
0.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ผูรับจางไมทิ้งงาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-87
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบประกอบดวย 3 แผนงาน
แผนงาน
6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA, ปรับปรุงเสนทอ)
โดยแบ ง พื้ น ที่ บ ริ ห ารจั ด การน้ํ า ตามระบบ DMA:District
Metering Area และติดตั้งมาตรวัดน้ําเพื่อวัดปริมาณน้ําที่ไหลเขา
ในแตละ DMA พรอมทั้งติดตั้งอุปกรณตรวจวัดและควบคุมแรงดัน
น้ําในเสนทอ เพื่อสงสัญญาณไปยัง Control Room ที่ กปภ.สาขา
วัตถุประสงค
ดวยระบบสัญญาณโทรศัพทแบบ Real Time ซึ่งเมื่อเกิดสัญญาณ
ผิด ปกติ จะทํ า ให สามารถควบคุ ม การบริ ห ารจั ด การ และแก ไ ข
ปญหาน้ําสูญเสียไดสะดวกรวดเร็วขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนงาน
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
หนวยงานรับผิดชอบ
กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
กิจกรรมของโครงการ
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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
ควบคุมและบริหารจัดการน้ําสูญเสียไดอยางถูกตอง
สามารถดําเนินการตามแผนจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพและเชิง
พาณิชยเปนไปตามเปาหมาย
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
991.443
874.213
1,865.656
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

-

-

การขออนุญาตวางทอสําหรับโครงการกับหนวยงานที่เกี่ยวของไมมี
อุปสรรคและผูรับจางไมทิ้งงาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-88 ถึง ข-99

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

6-2 แผนงานการจัดการน้าํ สูญเสียเชิงพาณิชย (มาตรวัดน้ํา)
มุงเนนใหลูกคาเชื่อถือ การอานมาตรและจัดเก็บรายไดคาน้ําของ
กปภ. สามารถจัดเก็บรายไดคาน้ําสอดคลองกับปริมาณการใชน้ําจริง
และสรางมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรวัดน้ําใหเปนระบบ
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา
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

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
ไดมาตรวัดน้ําที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ
มาตรวัดน้ําที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑสามารถดําเนินการตาม
แผนจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย เชิ ง กายภาพและเชิ ง พาณิ ช ย เ ป น ไปตาม
เปาหมาย
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
18.798
69.324
88.122
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

-

-

ผูร ับจางขาดทักษะในการทํางาน/วัสดุอุปกรณบางอยางที่ตองสั่งซื้ อ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
จากตางประเทศอาจเกิดความลาชาในขั้นตอนการขนสงที่ไมเปนไป
ตามแผนงาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-100 ถึง ข-103
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แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

6-3 แผนงานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการลดน้ํา
สูญเสีย
6-3-1) โครงการเชื่อมโยงขอมูล DMA เพื่อการบริหาร
จัดการน้ําสูญเสียแบบรวมศูนย
มุงเนนใหลูกคาเชื่อถือ การอานมาตรและจัดเก็บรายไดคาน้ํา
ของ กปภ. สามารถจัดเก็บรายไดคาน้ําสอดคลองกับปริมาณการใช
น้ํ าจริ ง และสร างมาตรฐานการบริ หารจั ดการมาตรวัด น้ํ าให เ ป น
ระบบ
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สํานักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ําสูญเสีย
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.กํ า หนดแนวทางพั ฒ นา/จั ด หาเครื่ อ งมื อ
สําหรับเชื่อมโยงขอมูลอุปกรณระบบ DMA
-เครื่องมือ Sync ขอมูลจากคลาวนมายัง
Server กปภ.
-เครื่องมือสําหรับ Summary ขอมูล
2.ออกแบบระบบสํ า รองข อ มู ล เครื่ อ งแม ข า ย
พร อ มระบบแสดงผลเพื่ อ ให ข อ มู ล Online
User ใชงานไดตลอดเวลา
-Dashboard Mirror
-Replicate Master/Table
3.Upgate data logger เชื่อมโยงขอมูลอุปกรณ
ระบบ DMA ที่กปภ.สาขา พรอมสํารวจ
รายละเอียดของอุปกรณ
4.จัดทําขอกําหนด TOR ทํารายละเอียดตาม
หัวขอ 1-3
5.นําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบโครงการฯ
6.จั ด หาผู รั บ จ า ง, ควบคุ ม ตรวจรั บ งานที่ มี
ประสิทธิภาพ
7.สรุปประเมินผลโครงการฯนําสนอผูบริหาร

สรางเครื่องมือ อัพเกรดอุปกรณ ระบบ redundant เพื่อเชื่อมโยง
ขอมูลระบบ DMA จาก กปภ.สาขา
ระบบบริหารจัดการน้ําสูญเสียมีประสิทธิภาพใชงานไดตอเนื่องทั้ง
ผลผลิต (output) ของโครงการ
กปภ. 24 ชั่วโมง
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
ชวยลดตนทุนน้ําการผลิต, ลดสูญเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
7.000
0.000
7.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
โครงการมีผูเกี่ยวของหลายสวนอาจตองใชเวลาในการประสานงาน
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
เกินกวากรอบเวลาที่กําหนด
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-103
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุ ท ธศาสตร ที่ 7 ขยายความร ว มมื อ กั บ องค ก รต า งๆ เพื่ อ ให บ ริ ก ารน้ํ า ประปาที่ มี คุ ณ ภาพ
ประกอบดวย1 แผนงาน
แผนงาน

7-1 ขยายความรวมมือกับองคกร หรือหนวยงานภายนอก
โดยมุงเนนการขยายความรวมมือที่เกี่ยวของกับกิจการประปา
ระหวาง กปภ. กั บองคกรตาง ๆ เชน อปท. โรงงานขนาดใหญ
เพื่ อ ช ว ยให ป ระชาชนสามารถเข า ถึ ง และได รั บ น้ํ า ประปาที่ มี
คุณภาพไดมาตรฐาน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน คือ ดานการรับ
โอนกิจการประปามาปรับปรุง วางทอขยายเขตจายน้ํา ปรับปรุง
อาคารผลิตน้ําประปา จําหนาย Bulk Sale เพื่อชวยใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการน้ําประปา การทดสอบคุณภาพน้ําเพื่อชวยลด
ภาระการลงทุ น ในองค ก รต า งๆ ฝ ก อบรมให ค วามรู ด า นกิ จ การ
ประปา และใหคําปรึกษาในลักษณะที่ไมใชโครงการ
กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

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.

กิจกรรมของโครงการ
1. ขยายความร ว มมื อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ การ
ประปาระหวาง กปภ. กับองคกรตาง ๆ

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ดําเนินโครงการแลวเสร็จ
ขยายความรวมมือกับองคกร หรือหนวยงานภายนอก
ประชาชนสามารถเขาถึง และไดรับน้ําประปาที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
0.000
0.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ข-104
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ประเด็นยุทุ ธศาสตรที่ 3 ดานการบริการลูกคา

ยุทธศาสตรที่ 8 สรางความพึงพอใจใหลูกคาในดานคุ ณภาพน้ําประปาและบริการประกอบดวย
1 แผนงาน
8-1 เสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา
แผนงาน
8-1-1) โครงการประปาทันใจ ระยะ 2
มุงเนนใหเปนกรอบแนวทางให กปภ.ทุกสาขา ทั่วประเทศบริหาร
จัดการขอรองเรียนของลูกคาดวยมาตรฐานเดียวกัน และลดความไม
วัตถุประสงค
พึ ง พอใจของลู ก ค า โดยการสื่ อ สารที่ ดี การแก ไ ขป ญ หาที่ ร วดเร็ ว
เรียบรอย และสรางความประทับใจดวยการตรวจสอบขอมูลปอนกลับ
ตัวชี้วัดของแผนงาน
ระดับความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนมากกวา 3.5 คะแนน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา
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.

กิจกรรมของโครงการ
1.จัดสรรเสื้อปฏิบัติงานมิสเตอรประปา

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

ความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของ กปภ.
ศูนยประปาทันใจสามารถแกไขปญหาขอรองเรียนตาม SLA
มิสเตอรประปาสามารถลดความไมพึงพอใจและสรางความพึงพอใจ
แกลูกคา
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
0.300
0.300
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ü
ü
กปภ. ไมมีงบประมาณจัดสรรอุปกรณในโครงการประปาทันใจ

โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-2
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

8-1 เสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา
8-1-2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center
1662 ระยะ 2
โดยพัฒนาระบบรับฟงเสียงของลูกคาทาง PWA Contact
Center1662 เชื่อมโยงกับศูนยประปาทันใจ (กปภ. 234 สาขา) ให
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล เพื่อสรางความพึงพอใจ
และเติมความประทับใจใหแกลูกคา
ระดับความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนมากกวา 3.5
สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2561
2562

แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

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.จางเหมาเอกชนจัดหาเจาหนาที่ (Agentและ
Supervisor)มาประจําศูนยรับเรือ่ งรองเรียน
PWA Contact Center 1662

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน

- ความพึงพอใจของลูกคา
- สามารถตอบสนองลูกคาไดตามSLA
มีเจาหนาที่เพียงพอกับการใหบริการลูกคาเวลา 07.00 - 23.00 น.
เจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วลูกคาพึง
พอใจ
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
0.000
12.000
12.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
-

-

ü

ประสิทธิภาพของบริษัท Outsource ในการจัดหาเจาหนาที่มา
ปฏิบัติงานประจําศูนย PWA Contact Center 1662
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-2
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

8-1 เสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา
8-1-3) โครงการมุงมั่นเพื่อปวงชนเติมใจใหกัน
เพื่อใหผูจัดการ กปภ.สาขาออกพบลูกคา สรางความใกลชิด
ด ว ยตนเอง พร อ มที ม งานที่ มี หั ว ใจใฝ บริ ก ารและมี ค วาม
กระตื อ รื อ ร น เอาใจใส ป ระชาชน และลู ก ค า ด ว ยความเต็ ม ใจ
ตลอดจนให บ ริ ก ารตรวจสอบระบบประปาภายในบ า นฟรี แ ก
ประชาชน
จํานวนสาขาที่ดําเนินการแลวเสร็จ 234 สาขา
สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา
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.สาขานําที มบริการลงพื้น ที่พบปะ
ลู ก ค า เพื่ อ สร า งความสั มพั น ธ ที่ ดี แ ล ะ
ใหบริ การตรวจสอบซอ มแซมระบบประปา
ฟรี และใหคําแนะนําวิธกี ารบํารุงรักษาระบบ
ประปาภายในบ า น นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
สอบถามความต อ งการ ความคาดหวั ง
ความพึ ง พอใจและความไม พึ ง พอใจของ
ลูกคาที่มีตอการใหบริการของ กปภ.

1. รอยละของลูกคาประเภท 1 และ 2 ที่ไดรับการตรวจสอบระบบประปา
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการสรางความสัมพันธกับลูกคาของ
เจาหนาที่
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ลูกคาไดรับการตรวจระบบประปาและกปภ.ไดรับฟงเสียงของลูกคา
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
ลูกคาประทับใจและมีความสัมพันธที่ดีกับ กปภ.
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
0.000
2.340
2.340
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
เจาหนาที่ กปภ.สาขาลงพื้นที่พบปะลูกคาเพื่อสรางความสัมพันธ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
อันดีกับลูกคาไมไดตามเปาหมาย
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-2
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

8-1 เสริมสรางความพึงพอใจใหลูกคา
8-1-4) โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2 (GECC)
กปภ. ได ส านต อ นโยบายรั ฐ บาล “ศู น ย ร าชการสะดวก”
โดยมุ ง หวั ง ให กปภ. 234 สาขาสามารถพั ฒ นา
(GECC)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตนเองให ครอบคลุ มมาตรฐาน
ศูนยราชการสะดวก
ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ กปภ. 4.20 คะแนน
สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา
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 ปรับปรุงการใหบริการลูกคาตาม
มาตรฐานการให บ ริ ก ารของศู น ย ร าชการ
สะดวก
2. กปภ.สาขา ยื่ น ขอรั บ รองมาตรฐานศู น ย
ราชการสะดวก (GECC) ประจําป 2562
3. กปภ.สาขา ติดตั้งขอความเกี่ยวกับ น้ําดิบมี
ราคา น้ํ า ประปามี ต น ทุ น หน า อาคาร
สํ า นั ก งานเพื่ อ รณรงค ส ร า งการรั บ รู ก าร
ปรับปรุงคาน้ําในอนาคต

คะแนนความพึงพอใจบริการดานอาคาร – สถานที่
ลูกคาไดรับการบริการที่ดีตามมาตรฐาน GECC
ลูกคาประทับใจและความสัมพันธที่ดีกับ กปภ.
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
5.000
10.000
15.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
กปภ.สาขา บางสาขาอาจจะไมพรอมในการเตรียมเขารับการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
ประเมิน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-3
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 9 รักษาสิ่งแวดลอม และรักษาความสัมพันธอันดีตอชุมชนโดยรอบประกอบดวย
2 แผนงาน
แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

9-1 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
9-1-1) โครงการการประปาสวนภูมิภาครักษชุมชน
เพื่อรวมพัฒนาชุมชนรอบแหลงน้ํา/ที่ดินที่ กปภ. ใชน้ําดิบ ใชที่ดิน
และวางท อ ผ า น โดยดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆตามเกณฑ ที่ กปภ.
กํ า หนดเพื่ อ เป า หมายในกระบวนงานของ กปภ. พั ฒ นาชุ ม ชน
รวมกับ อปท. และผูมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อการสงเสริมกิจการ
ประปา
จํานวนชุมชนที่ กปภ.พัฒนา 40 ชุมชน
สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา
และฝายแผนงานโครงการ
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.) กลั่นกรองพืน้ ที่
และกิจกรรมโครงการที่ กปภ.ข. นําเสนอ
เพื่อใหคณะอนุกรรมการ CG & CSR
เห็นชอบ และคณะกรรมการ กปภ. ทราบ
2.รผง. จัดสรรงบประมาณ
3.กปภ.สาขา ดําเนินกิจกรรม
4.ติดตามผลดําเนินโครงการ
5.รายงานผล/รวบรวมผล/ประเมินโครงการ

จํานวนชุมชนที่ กปภ.พัฒนา
ชุมชนไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการของ กปภ.
ชุมชนมีความสัมพันธที่ดีกับ กปภ.
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
0.000
15.000
15.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
การดําเนินโครงการไมตรงกับความตองการของชุมชน และไมตรง
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
กับความสามารถพิเศษของ กปภ.
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-3
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

9-1 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
9-1-2) โครงการใสใจผูบริโภค
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล “ทุกพื้นที่ตองมีน้ําประปาใช”
และนําความสามารถพิเศษขององคกรไปขยายความเชื่อมั่นใหแก
หนวยงานและประชาชนในพื้นที่ใหบริการ อีกทั้งยังลดความเหลื่อม
ล้ําให ป ระชาชนทุ กพื้นที่ไ ดใ ช น้ําสะอาดมาตรฐานเดียวกั นและได
คุณภาพชีวิตที่ดีเทาเทียมกัน
ชุมชนใน อปท. ที่ไดรับความชวยเหลือจาก กปภ.สาขา 234 สาขา
234 ชุมชน (สาขาละ 1 ชุมชน)
สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา
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
มาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ําสะอาด
มาตรฐานสากลแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.)
2. กปภ.เขต ใหบริการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่
ผลิตโดย อปท.
3. กรมอนามัย รับรองคุณภาพน้ําที่ผลิตโดย
กปภ. และ อปท. เพือ่ ออกหนังสือและตรา
สัญลักษณรับรองคุณภาพน้าํ “Water is
Life”

จํานวนชุมชนใน อปท.ที่เขารวมโครงการ
ทําใหผูบริโภคไดใชน้ําสะอาด
กปภ. มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนโดยรอบ
งบลงทุน
งบทําการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
0.000
1.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
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รวม
1.000
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

9-1 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
9-1-3) โครงการสงเสริมความเชื่อมัน่ คุณภาพน้าํ ประปา
ของ กปภ. (Water is life)
ส ง เสริ ม ให กปภ.สาขาทั่ ว ประเทศผลิ ต น้ํ า ตามข อ กํ า หนด
WSP โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํารวมกันระหวาง กปภ. กับ
กรมอนามั ยอย างเป นระบบ และร วมมื อกั บ กรมอนามั ยและกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นในการสนับสนุนคุณภาพน้ําประปา
ของประเทศใหผานเกณฑเพิ่มขึ้น
เปนแผนงานที่เพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564)
สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ / กปภ.เขต 1-10 / กปภ.
สาขา
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.

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ

งบลงทุน
งบทําการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
0.000
0.000
เทคโนโลยี
อุปกรณ
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4
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รวม
0.000
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

แผนงาน

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

9-1 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
9-1-4) โครงการการประปาส วนภู มิ ภ าคปลู กป า ต นน้ํ า เพื่ อ
แผนดิ นเทิ ดพระเกี ย รติพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพ ล
อดุลยเดช
เพื่อปลู กฝง เยาวชนให เ ป นแกนนํ าในการรณรงคใ ช น้ําอย าง
ประหยัดรูคุณคา โดยจัดกิจกรรมรณรงคประหยัดในโรงเรียนภาคี
เครือขาย, รับสมัครนักเรียนเปนแกนนํารณรงคประหยัดน้ํา และรับ
สมัครครอบครัวเขารวมโครงการ
จํานวนพื้นที่ปลูกปาตนน้ํา 500 ไร
สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา
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

จํานวนพื้นที่ปลูกปา
ได ป า ซึ่ ง เติ บ โตเป น แหล ง ของต น น้ํ าเพื่ อ เป น แหล ง กั ก เก็ บ น้ํ า ตาม
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ธรรมชาติตอไป
ลดภาวะโลกรอนและสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางกปภ.ชุมชนและ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
งบลงทุน
งบทําการ
รวม
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)
0.000
3.100
3.100
เทคโนโลยี
อุปกรณ
บุคลากร
ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ
ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

9-2 แผนงานบริหารจัดการการใชน้ําอยางรูคุณคา
9-2-1 แผนงานศึกษาและสงเสริมการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ดํ า เนิ น การศึ ก ษา และส ง เสริ ม ให มี ก ารใช น้ํ า อย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยร ว มกั บ สถาบั น หรื อ หน ว ยงานภายนอก
ในการศึ ก ษาแนวทางการใช น้ํ า ส ง เสริ ม ให มี ก ารใช น้ํ า อย า งมี
ประสิทธิภาพ สําหรับในระยะแรกจะดําเนินการในพื้นที่เกาะ แหลง
ทองเที่ยว โรงงาน โรงแรม หรือผูใชน้ํารายใหญในพื้นที่ขาดแคลน
น้ํากอน
เปนแผนงานที่เพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564)
คณะกรรมการ DSM
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2561
2562

แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

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.

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

งบลงทุน
0.000
เทคโนโลยี
-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ค-4
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งบทําการ
0.000
อุปกรณ
-

รวม
0.000
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเงิน

ยุทธศาสตรที่ 10 ควบคุมตนทุนการดําเนินงานประกอบดวย 1 แผนงาน
แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

10-1 ควบคุมคาใชจาย
10-1-1) ควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน
เพื่อกํ าหนดมาตรฐานควบคุ มตนทุ น ของน้ํ าประปาให อยูใ น
ระดั บ ที่ เ หมาะสมและจะเป น แนวทางในการปรั บ โครงสร า งค า
น้ํ า ประปา สะท อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานโดยมุ ง เน น
กํ า หนดมาตรการควบคุ ม ค า ใช จ า ยอย า งเป น รู ป ธรรมโดย
คณะทํ า งานจั ด ทํ า แผนงานควบคุ ม ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งาน
กําหนดมาตรการแผนปฏิบัติการควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่อง
ควบคุมคาใชจายรวมตอหนวยน้ําจําหนาย ไมเกิน 20.00 บาท ตอ
ลบ.ม.
ทุกหนวยงาน
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.คาใชจายรวมตอหนวยน้ําจําหนาย ไมเกิน
20.00 บาท ตอ ลบ.ม.

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

งบลงทุน
0.000
เทคโนโลยี

งบทําการ
0.000
อุปกรณ

-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ง-2
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-

รวม
0.000
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

10-1 ควบคุมคาใชจาย
10-1-2) โครงการศึกษาการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
เพื่อใชในระบบผลิตจาย
เพื่อ กําหนดมาตรฐานควบคุม ตนทุน ของน้ํา ประปาใหอ ยูใ น
ระดับ ที ่เ หมาะสมและจะเป นแนวทางในการปรั บ โครงสร างค า
น้ําประปา สะทอนถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยมุงเนนกําหนด
มาตรการควบคุมค าใชจายอยางเป นรู ปธรรมโดยคณะทํ างานจั ดทํ า
แผนงานควบคุ ม ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งาน กํ า หนดมาตรการ
แผนปฏิบัติการควบคุมคาใชจายอยางตอเนื่อง
ระดับความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แลวเสร็จ 5 คะแนน
สายงานรองผูวาการ (บริหาร)
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
2561
2562

แผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดของแผนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมของโครงการ

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
เพื่อใชในระบบผลิตจาย

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

ดําเนินโครงการแลวเสร็จ
งบลงทุน
0.000
เทคโนโลยี

งบทําการ
0.000
อุปกรณ

-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ง-2
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-

รวม
0.000
บุคลากร
-

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 11 สรางรายไดใหเพียงพอตอการขยายงาน ประกอบดวย 1 แผนงาน
11-1 จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทําแผนการตลาดธุรกิจระยะ
แผนงาน
สั้นและระยะยาว
กปภ. มี แนวทางพัฒ นาดา นการตลาดเชิ ง รุ ก เพื่อ ช วยเพิ่ ม
รายไดให กับองคกร กปภ. โดยจะศึกษาและวิเคราะห แผนตลาด
วัตถุประสงค
ธุรกิจ ระยะสั้นและระยะยาว ใหครอบคลุมแนวทางสําหรั บการ
นําไปสูการการตลาดยุคใหม ของ กปภ.
ตัวชี้วัดของแผนงาน
เปนแผนงานที่เพิ่มตามแผนยุทธศาสตร (ทบทวนป 2562-2564)
หนวยงานรับผิดชอบ
ฝายยุทธศาสตรองคกร (กองพัฒนาธุรกิจ)
ผังควบคุมกิจกรรมภายใตโครงการ Gantt chart
กิจกรรมของโครงการ
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.

ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ
ผลผลิต (output) ของโครงการ
ผลลัพธ (outcome) ของโครงการ
งบประมาณรวมโครงการ
(ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ

งบลงทุน
0.000
เทคโนโลยี

งบทําการ
0.000
อุปกรณ

-

ความเสี่ยง/เงือ่ นไข/สมมติฐาน
โดยมีโครงการตามภาคผนวก ง-2

- 73 -

-

รวม
0.000
บุคลากร
-

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ดานการเรียนรูและพัฒนา

ก-1

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
ô แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตามหลัก WSP
Ø5-2-1 โครงการจัดการน้ําสะอาด [Water Safety Plan: WSP]
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด
s

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ

กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี โครงการจัดการน้ําสะอาด [Water
กปภ.ข. 8
Safety Plan:WSP] กปภ.สาขาในสังกัด
- 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

กปภ.ข. 8

5.064

-

5.064

กปภ.ข. 9

5.000

-

5.000

กปภ.ข. 9

5.000

-

5.000

รวม โครงการจัดการน้ําสะอาด [WSP] (งบลงทุน)
กปภ.ข. 8 จํานวน 3 โครงการ

กปภ.เขต 9 เชียงใหม โครงการจัดการน้ําสะอาด [Water Safety
กปภ.ข. 9
Plan:WSP]
s

กปภ.สาขาแพร
รวม โครงการจัดการน้ําสะอาด [WSP] (งบลงทุน)
กปภ.ข. 9 จํานวน 1 โครงการ

s

กปภ.เขต 10 นครสวรรค โครงการจั ดการน้ํ า สะอาด [Water
กปภ.ข. 10
Safety Plan:WSP] กปภ.สาขาในสังกัด
- 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

กปภ.ข. 10

5.000

-

5.000

51.715

-

51.715

รวม โครงการจัดการน้ําสะอาด [WSP] (งบลงทุน)
กปภ.ข. 10 จํานวน 3 โครงการ
รวม โครงการจัดการน้ําสะอาด [WSP] (งบลงทุน)
ทั้งหมด จํานวน 36 โครงการ

ข-10

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
ô แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตามหลัก WSP
Ø5-2-1 โครงการจัดการน้ําสะอาด [Water Safety Plan: WSP]
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด
s

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ

กปภ.เขต 8 อุบลราชธานี ขุดลอกสระพักตะกอน

กปภ.ข. 8

- กปภ.สาขาอุบลราชธานี

กปภ.ข. 8

-

0.320

0.320

- กปภ.สาขาแมขาย (แมขาย,น.น้ํายืน)

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.หนองกี)่

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

กปภ.ข. 8

-

3.000

3.000

รวม โครงการจัดการน้ําสะอาด [WSP] (งบทําการ)
กปภ.ข. 8 จํานวน 17 โครงการ

ข-25

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
ô แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจายตามหลัก WSP
Ø5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก
[Programmable Logic Controller: PLC]
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด
s

s

s

s

ซอมแซมบํ ารุงงานติดตั้ งระบบสู บ -จ ายน้ํ าอั ตโนมั ติ [PLC หรื อ
Micro Controller]ของ กปภ. สาขาในสังกัด ของ กปภ.ข. 5
รวม กปภ.ข. 5 จํานวน 1 โครงการ
กปภ.ข. 6 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก
(PLC)
- กปภ.สาขารอยเอ็ด
- กปภ.สาขากระนวน
- กปภ.สาขาภูเขียว
- กปภ.สาขาหนองบัวแดง
รวม กปภ.ข. 6 จํานวน 4 โครงการ
กปภ.ข. 8 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก
(PLC)
- กปภ.สาขามุกดาหาร
รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 1 โครงการ
กปภ.ข. 9 บํารุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)
- กปภ.สาขาแมสาย
- กปภ.สาขาลําปาง
- กปภ.สาขานาน
- กปภ.สาขาฮอด
- กปภ.สาขาจอมทอง
- กปภ.สาขาสันกําแพง
- กปภ.สาขาแมสะเรียง
- กปภ.สาขาฝาง
- กปภ.สาขาเถิน
- กปภ.สาขาแมริม
- กปภ.สาขาพะเยา
- กปภ.สาขาแมฮองสอน
- กปภ.สาขาจุน
รวม กปภ.ข. 9 จํานวน 13 โครงการ

ข-32

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ

กปภ.ข. 5

-

0.060

0.060

กปภ.ข. 5

-

0.060

0.060

-

0.050
0.050
0.050
0.050
0.200

0.050
0.050
0.050
0.050
0.200

กปภ.ข. 8
กปภ.ข. 8

-

0.010
0.010

0.010
0.010

กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9

-

0.047
0.005
0.007
0.003
0.003
0.003
0.007
0.020
0.003
0.034
0.029
0.009
0.020

0.047
0.005
0.007
0.003
0.003
0.003
0.007
0.020
0.003
0.034
0.029
0.009
0.020

0.190

0.190

กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 8

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
ôแผนงานที่ 5-3 โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [Preventive Maintenance: PM]
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด
s

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ

กปภ.เขต 8 อุ บ ลราชธานี โครงการบํ ารุ งรั กษาเชิ งป องกั น
กปภ.ข. 8
[Preventive Maintenance: PM]
- 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

กปภ.ข. 8

5.000

-

5.000

กปภ.ข. 9

5.000

-

5.000

กปภ.ข. 9

5.000

-

5.000

กปภ.ข. 10

5.000

-

5.000

กปภ.ข. 10

5.000

-

5.000

51.000

-

51.000

รวม โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบลงทุน)
กปภ.ข. 8 จํานวน 3 โครงการ
s

กปภ.เขต 9 เชี ย งใหม โครงการบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป อ งกั น
กปภ.ข. 9
[Preventive Maintenance: PM]
- กปภ.สาขาพะเยา
รวม โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบลงทุน)
กปภ.ข. 9 จํานวน 1 โครงการ

s

กปภ.เขต 10 นครสวรรค โครงการบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป อ งกั น
กปภ.ข. 10
[Preventive Maintenance: PM]
- กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (แมขายและหนวยบริการ)
รวมโครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบลงทุน)
กปภ.ข. 10 จํานวน 1 โครงการ
รวมโครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบลงทุน)
ทั้งหมด จํานวน 17 โครงการ

ข-37

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
ôแผนงานที่ 5-3 โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [Preventive Maintenance: PM]
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด
s

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ

กปภ.ข. 8 อุบลราชธานี โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

กปภ.ข. 8

- กปภ.สาขารัตนบุรี ซอมเครื่องสูบน้ํา

กปภ.ข. 8

-

0.200

0.200

- กปภ.สาขาศรีสะเกษ (แมขาย) ซอมเครื่องสูบน้ํา

กปภ.ข. 8

-

0.600

0.600

- กปภ.สาขาศรีสะเกษ (แมขาย) ซอมหัวขับประตูน้ําไฟฟา

กปภ.ข. 8

-

0.200

0.200

- กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.อุทุมพรพิสัย) ซอมเครื่องสูบน้ํา

กปภ.ข. 8

-

0.200

0.200

- กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.หวยทับทัน) ซอมเครื่องสูบน้ํา

กปภ.ข. 8

-

0.100

0.100

- กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.ทุงไชย) ซอมเครื่องสูบน้ํา

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

กปภ.ข. 8

-

3.000

3.000

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

-

10.000

10.000

-

10.000

10.000

รวม โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบทําการ)
กปภ.ข. 8 จํานวน 8 โครงการ
s

รวม โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM] (งบทําการ)
กปภ.ข. 9 จํานวน 1 โครงการ

ข-50

กปภ.ข. 9

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
ô แผนงานที่ 5-4 วางทอขยายเขตจายน้ํา
Ø แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
(ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ)
· เงินอุดหนุน 100 % (จํานวน 465.761 ลานบาท)
หนวย : ลานบาท

รายละเอียด
s

s

กปภ.สาขากุมภวาป
- โครงการวางท อ ขยายเขตจํ า หน า ยน้ํ า เทศบาลตํ า บลกู แ ก ว
ต.บานจีต อ.กูแกว จ.อุดรธานี
รวม กปภ.ข. 7 จํานวน 1 โครงการ
กปภ.สาขาบุรีรัมย
- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน งานขยายเขตจําหนาย
น้ํ า ประปาและวางท อ เสริ ม แรงดั น รอบถนนวงแหวน อ.เมื อ ง
จ.บุรีรัมย
รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 1 โครงการ
รวมทั้งหมด จํานวน 69 โครงการ

ข-60

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กปภ.ข. 7

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ
76.900
76.900

กปภ.ข. 7

76.900

-

76.900

กปภ.ข. 7
กปภ.ข. 8

76.900
56.550

-

76.900
56.550

กปภ.ข. 8

56.550

-

56.550

กปภ.ข. 8

56.550
465.761

-

56.550
465.761

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
ô แผนงานที่ 5-4 วางทอขยายเขตจายน้ํา
Ø แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
· เงินอุดหนุน 100 % (จํานวน 503.702 ลานบาท)

หนวย : ลานบาท

รายละเอียด
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

กปภ.สาขานางรอง (น.หนองกี)่
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 4 บานศรีสงา, หมู 7 บานสุข
สําราญ, ถนนโชคชัย - เดชอุดม ถึง กม.93+150 ขวาทาง ต.ทุงกระ
ตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย
กปภ.สาขาเดชอุดม (น.นาจะหลวย)
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ถนนหวยโลก 2, ถนนศรีมัน และ
ซอยวิ สู ต รโยธาภิ บ าล 11 หมู 7 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
กปภ.สาขาสะตึก (น.พุทไธสง)
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 3, 10 บานศรีษะแรด ต.มะเฟอง
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
กปภ.สาขานางรอง (น.หนองกี่)
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 2 บานกระสัง, หมู 3 บานบุ,
หมู 8 บานโคก, หมู 9 บานโคกหนองหิน ต.บุกระสัง อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย
กปภ.สาขาเดชอุดม
- ค าวางท อขยายเขตจํ าหนายน้ํ า หมู 5 บ านผัง 2,หมู 4 บานอุ ดม
พัฒนา ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
กปภ.สาขาลําปลายมาศ
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา 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
กปภ.สาขาศีขรภูมิ (น.สําโรงทาบ)
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 9 บานโพธิ์ศรีธาตุ, หมู 2 บาน
ตางมาง ต.เกาะแกว อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร
กปภ.สาขากันทรลักษณ
- คาวางทอขยายเขตจําหน ายน้ํา หมู 6 บานวั งชมภู ต.เวีย งเหนื อ
อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
กปภ.สาขาสตึก
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 9 บานโรงเรื่อย ต.นิคม อ.สตึก
จ.บุรีรัมย
กปภ.สาขายโสธร
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 3,14 บานหองขา ต.น้ําคําใหญ
อ.เมือง จ.ยโสธร

ข-80

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กปภ.ข. 8

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ
1.036
1.036

กปภ.ข. 8

1.400

-

1.400

กปภ.ข. 8

0.643

-

0.643

กปภ.ข. 8

2.396

-

2.396

กปภ.ข. 8

0.820

-

0.820

กปภ.ข. 8

8.000

-

8.000

กปภ.ข. 8

1.518

-

1.518

กปภ.ข. 8

1.128

-

1.128

กปภ.ข. 8

0.268

-

0.268

กปภ.ข. 8

3.336

-

3.336

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
ô แผนงานที่ 5-4 วางทอขยายเขตจายน้ํา
Ø แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
· เงินอุดหนุน 100 % (จํานวน 503.702 ลานบาท)

หนวย : ลานบาท

รายละเอียด
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

กปภ.สาขาละหานทราย (น.บานกรวด)
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 2 บานหนองไมงาม, หมู 10
บานงามเจริญพัฒนา, หมู 13 บานงามสะอาด ต.หนองไมงาม อ.บาน
กรวด จ.บุรีรัมย
กปภ.สาขาสังขะ (น.ขุขันธ)
- ค าวางท อขยายเขตจํ าหน ายน้ํ า หมู 4 บ า นพราน ต.ห ว ยเหนื อ
อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ
กปภ.สาขาสังขะ
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 5 บานภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร
กปภ.สาขามหาชนะชัย
- ค า วางท อ ขยายเขตจํ า หน า ยน้ํ า หมู 2 บ า นโนนกอย ต.ผื อ ฮี
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
กปภ.สาขาสังขะ
- ค า วางท อ ขยายเขตจํ าหน า ยน้ํ า หมู 7 บ า นโชคชั ย ต.บ า นชบ
อ.สังขะ จ.สุรินทร
กปภ.สาขาอุบลราชธานี
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 2 บานหวาง และ หมู 12 บาน
หวางออก ต.คูเมือง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.กันทรารมย)
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 2 บานหนองดุม, หมู 9 บาน
หนองมวง ต.หนองหัวชาง อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ
กปภ.สาขาเดชอุดม
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 6 บานโคกเถื่อนชาง ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
กปภ.สาขาสังขะ (น.ภูสิงห)
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 10 บานทุงหลวง ต.หวยตึ๊ กชู
อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ
กปภ.สาขารัตนบุรี
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 5 บานโนนบาก,หมู 2 บานโนน
แคบ ต.ทับใหญ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร
กปภ.สาขานางรอง
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 7 บานกานเหลือง, หมู10 บาน
หนองตารัก ต.หนองยายพิมพ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
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หนวยงาน
รับผิดชอบ
กปภ.ข. 8

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ
2.886
2.886

กปภ.ข. 8

1.030

-

1.030

กปภ.ข. 8

4.430

-

4.430

กปภ.ข. 8

1.600

-

1.600

กปภ.ข. 8

0.547

-

0.547

กปภ.ข. 8

2.500

-

2.500

กปภ.ข. 8

6.500

-

6.500

กปภ.ข. 8

4.500

-

4.500

กปภ.ข. 8

3.906

-

3.906

กปภ.ข. 8

1.616

-

1.616

กปภ.ข. 8

4.140

-

4.140

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 5 ผลิตจายน้ําใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน
ô แผนงานที่ 5-4 วางทอขยายเขตจายน้ํา
Ø แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
· เงินอุดหนุน 100 % (จํานวน 503.702 ลานบาท)
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด
s

s

s

s

กปภ.สาขาเลิงนกทา
- ค าวางท อขยายเขตจํ าหน ายน้ํ า หมู 12 บ า นภู ดิ น ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
กปภ.สาขาเดชอุดม (น.น้ํายืน)
- ค าวางทอขยายเขตจํ าหนายน้ํ า หมู 2 บ านดวน ต.โซง อ.น้ํา ยื น
จ.อุบลราชธานี
กปภ.สาขาสังขะ (น.กาบเชิง)
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 6,14,15,19 บานปราสาทเบง
ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร
กปภ.สาขาเดชอุดม
- คาวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 9 บ านกุดหวาย ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 25 โครงการ
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วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ

กปภ.ข. 8

1.200

-

1.200

กปภ.ข. 8

2.800

-

2.800

กปภ.ข. 8

13.500

-

13.500

กปภ.ข. 8

3.500

-

3.500

กปภ.ข. 8

75.200

-

75.200

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
ô แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเสนทอ]
Ø6-1-1 ปรับปรุงเสนทอที่ชํารุดและเสื่อมสภาพ
Ø แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
(ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ)
· เงินอุดหนุน 100 % (จํานวน 71.773 ลานบาท)
หนวย : ลานบาท

รายละเอียด
s
s

s

s

s

s

กปภ.สาขาจันดี
- งานปรับปรุงเสนทอ ซอยพรุพี ต.ทายาง อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช*
กปภ.สาขาจันดี
- งานปรับปรุงเสนทอ ถนนควนเนียง - เกทเฮาทสวนขวัญ ต.ทายาง
อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช*
กปภ.สาขาขนอม
- งานปรับปรุงเสนทอ ซอยประชาธิปตย - ซอยเมืองใหม ม.1 ต.ขนอม
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม
- งานปรับปรุงเสนทอ ซอยเทศบาล 2 - ถนนสายเลี่ยงเมือง ม.1
ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
รวม กปภ.ข. 4 จํานวน 14 โครงการ
กปภ.สาขาตรัง
- ปรับปรุงเสนทอเสริมแรงดันน้ําไปยังโซน DMA 06 (ถนนตรังปะเหลียน) ถนนมหาราช ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง*
รวม กปภ.ข. 5 จํานวน 1 โครงการ
กปภ.สาขาอุบลราชธานี
- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (วางทอเสริมแรงดัน
ทางหลวงวงแหวน) เพื่อรองรับการคมนาคมการทองเที่ยวและการ
ลงทุน ต.กุดลาด,ไรนอย และ ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 1 โครงการ
รวม ปรับปรุงเสนทอ (งบกลุม ภาค) ทั้งหมด 16 โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กปภ.ข. 4

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ
0.332
0.332

กปภ.ข. 4

0.429

-

0.429

กปภ.ข. 4

0.860

-

0.860

กปภ.ข. 4

1.290

-

1.290

กปภ.ข. 4
กปภ.ข. 5

39.314
2.459

-

39.314
2.459

กปภ.ข. 5
กปภ.ข. 8

2.459
30.000

-

2.459
30.000

กปภ.ข. 8

30.000
71.773

-

30.000
71.773

หมายเหตุ *ยกเลิกตามบันทึกกองแผนงานโครงการหลักที่ มท. 55713-1/248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2561
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
ô แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเสนทอ]
Ø6-1-1 ปรับปรุงเสนทอที่ชํารุดและเสื่อมสภาพ
· เงินรายได
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด
s

s

s

s
s

s

กปภ.สาขามุกดาหาร
- งานปรับปรุงเสนทอบริเวณ ซอยหลังจวนผูวาฯ(เดิม), ถนนภายใน
โรงเรียนโสดศึกษา, ถนนประชาสามัคคี อ.เมือง จ.มุกดาหาร
กปภ.สาขาศรีสะเกษ
- งานปรับปรุงเสนทอบริเวณ ถนนวิจิตรนคร ถนนศรีวิเศษ ต.เมือง
เหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
กปภ.สาขาสุรินทร
- งานปรับปรุงเสนทอบริเวณ สี่แยกเทพธานีถึงหนาโรบินสัน , ถนน
เทศบาลอนุสรณ, ถนนเทศบาล 2 อ.เมือง จ.สุรินทร
กปภ.สาขาบุรีรัมย
- งานปรับปรุงเสนทอบริเวณ ต.อิสาน,ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย
กปภ.สาขาอํานาจเจริญ/ปาติ้ว
- ชุมชน ม.4-ชุมชน ม.12 (จากปากซอยรานนองอุม-ถนนเทศบาล 3)
ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
กปภ.สาขายโสธร
- งานปรับปรุงเสนทอ ถนนแจงสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร
รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 6 โครงการ
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วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ

กปภ.ข. 8

0.722

-

0.722

กปภ.ข. 8

0.317

-

0.317

กปภ.ข. 8

1.760

-

1.760

กปภ.ข. 8

0.828

-

0.828

กปภ.ข. 8

1.160

-

1.160

กปภ.ข. 8
กปภ.ข. 8

2.700
7.487

-

2.700
7.487

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
ô แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเสนทอ]
Ø6-1-2 งานจางบริหารจัดการลดน้ําสูญเสีย
หนวย : ลานบาท

รายละเอียด
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

กปภ.สาขาชลบุรี
กปภ.สาขาพัทยา
กปภ.สาขาบางปะกง (ปที่ 16-17)*
กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (ปที่ 16-17)*
รวม กปภ.ข. 1 จํานวน 4 โครงการ
กปภ.สาขาปทุมธานี - รังสิต - คลองหลวง - ธัญบุรี
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา**
รวม กปภ.ข. 2 จํานวน 5 โครงการ
กปภ.สาขาออมนอย - สามพราน - สมุทรสาคร - นครปฐม
กปภ.สาขาเพชรบุรี
กปภ.สาขาราชบุรี - สมุทรสงคราม
รวม กปภ.ข. 3 จํานวน 7 โครงการ
กปภ.สาขาสุราษฎรฐานี
กปภ.สาขาภูเก็ต
รวม กปภ.ข. 4 จํานวน 2 โครงการ
กปภ.สาขาสงขลา - หาดใหญ
รวม กปภ.ข. 5 จํานวน 2 โครงการ
กปภ.สาขาขอนแกน
รวม กปภ.ข. 6 จํานวน 1 โครงการ
กปภ.สาขาอุดรธานี**
รวม กปภ.ข. 7 จํานวน 1 โครงการ
กปภ.สาขาอุบลราชธานี
รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 1 โครงการ
กปภ.สาขาเชียงใหม**
รวม กปภ.ข. 9 จํานวน 1 โครงการ
กปภ.สาขานครสวรรค (ปที่ 16-17)*
รวม กปภ.ข. 10 จํานวน 1 โครงการ
รวม งานจางบริหารจัดการลดน้ําสูญเสีย 25 โครงการ

หมายเหตุ * เปนสัญญาเอกชนรวมลงทุน
** เปนสัญญาตอเนื่องและสัญญาที่จะเริ่มในป 2562
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หนวยงาน
รับผิดชอบ
กปภ.ข. 1
กปภ.ข. 1
กปภ.ข. 1
กปภ.ข. 1
กปภ.ข. 1
กปภ.ข. 2
กปภ.ข. 2
กปภ.ข. 2
กปภ.ข. 3
กปภ.ข. 3
กปภ.ข. 3
กปภ.ข. 3
กปภ.ข. 4
กปภ.ข. 4
กปภ.ข. 4
กปภ.ข. 5
กปภ.ข. 5
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 7
กปภ.ข. 7
กปภ.ข. 8
กปภ.ข. 8
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 10
กปภ.ข. 10

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ
25.000
35.000
60.000
57.000
22.000
35.000
20.000
20.000
24.000
24.000
47.000
114.000
161.000
46.333
95.695
142.028
24.667
41.148
65.815
71.000
136.843
207.843
95.673
67.720
163.393
35.687
25.728
61.415
30.200
39.339
69.539
161.560
132.787
294.347
39.667
40.003
79.670
38.333
39.336
77.669
78.000
79.339
157.339
115.020
35.332
150.352
115.020
35.332
150.352
28.330
42.449
70.779
28.330
42.449
70.779
22.247
44.632
66.879
22.247
44.632
66.879
37.260
31.632
68.892
37.260
31.632
68.892
63.200
52.199
115.399
63.200
52.199
115.399
5.000
5.000
5.000
5.000
623.617
674.213 1,297.830

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
ô แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเสนทอ]
Ø6-1-3 งานจางสํารวจน้ําสูญเสียเชิงรุก ALC
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กปภ.ข. 1
กปภ.ข. 2
กปภ.ข. 3
กปภ.ข. 4
กปภ.ข. 5
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 7
กปภ.ข. 8
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 10

รายละเอียด
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

กปภ.เขต 1
กปภ.เขต 2
กปภ.เขต 3
กปภ.เขต 4
กปภ.เขต 5
กปภ.เขต 6
กปภ.เขต 7
กปภ.เขต 8
กปภ.เขต 9
กปภ.เขต 10
รวม จํานวน 10 โครงการ

วงเงินเต็มโครงการ
งบลงทุน
งบทําการ
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000

รวม
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
ô แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเสนทอ]
Ø6-1-4 งบทําการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ําสูญเสียเชิงรุก
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กปภ.ข. 1
กปภ.ข. 2
กปภ.ข. 3
กปภ.ข. 4
กปภ.ข. 5
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 7
กปภ.ข. 8
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 10

รายละเอียด
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

กปภ.เขต 1
กปภ.เขต 2
กปภ.เขต 3
กปภ.เขต 4
กปภ.เขต 5
กปภ.เขต 6
กปภ.เขต 7
กปภ.เขต 8
กปภ.เขต 9
กปภ.เขต 10
รวม จํานวน 10 โครงการ
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วงเงินเต็มโครงการ
งบลงทุน
งบทําการ
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000

รวม
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
ôแผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงพาณิชย [มาตรวัดน้ํา]
Ø6-2-1 งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก
หนวย : ลานบาท

รายละเอียด
s
s
s
s
s
s

s

s

s
s

s

กปภ.สาขาบําเหน็จณรงค
- งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก กปภ.สาขาบําเหน็จณรงค
กปภ.สาขาชนบท
- งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก กปภ.สาขาชนบท
กปภ.สาขาหนองเรือ
- งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก กปภ.สาขาหนองเรือ
กปภ.สาขาเมืองพล
- งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก กปภ.สาขาเมืองพล
กปภ.สาขาแกงครอ
- งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก กปภ.สาขาแกงครอ
กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
- งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
รวม กปภ.ข. 6 จํานวน 6 โครงการ
กปภ.สาขาศรีสะเกษ/บึงบูรพ
- ติดตั้งมาตรวัดน้ํา EFM และติดตั้งอุปกรณระบบ DMA กปภ.สาขา
ศรีสะเกษ (บึงบูรพ)
กปภ.สาขาศรีสะเกษ/กันทรารมย
- ติดตั้งมาตรวัดน้ํา EFM และติดตั้งอุปกรณระบบ DMA กปภ.สาขา
ศรีสะเกษ (กันทรารมย)
รวม กปภ.ข. 8 จํานวน 2 โครงการ
กปภ.สาขาพาน/แมขาย
- งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาพาน
กปภ.สาขาพาน/แมใจ
- งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก ขนาด 150 มม. หนวยบริการแมใจ กปภ.
สาขาพาน
กปภ.สาขาเถิน/สบปราบ
- งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก ขนาด 200 มม. หนวยบริการสบปราบ
กปภ.สาขาเถิน
รวม กปภ.ข. 9 จํานวน 3 โครงการ
รวม งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก
ทั้งหมด จํานวน 19 โครงการ
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หนวยงาน
รับผิดชอบ
กปภ.ข. 6

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน งบทําการ
1.626
1.626

กปภ.ข. 6

1.602

-

1.602

กปภ.ข. 6

2.372

-

2.372

กปภ.ข. 6

2.286

-

2.286

กปภ.ข. 6

1.568

-

1.568

กปภ.ข. 6

1.550

-

1.550

กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 8

11.004
1.000

-

11.004
1.000

กปภ.ข. 8

1.000

-

1.000

กปภ.ข. 8
กปภ.ข. 9

2.000
0.455

-

2.000
0.455

กปภ.ข. 9

0.429

-

0.429

กปภ.ข. 9

0.455

-

0.455

กปภ.ข. 9

1.339

-

1.339

18.798

-

18.798

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 (ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
ôแผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงพาณิชย [มาตรวัดน้ํา]
Ø6-2-2 คาซอมมาตรของโรงงานมาตรวัดน้ํา
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กปภ.ข. 1
กปภ.ข. 2
กปภ.ข. 3
กปภ.ข. 4
กปภ.ข. 5
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 7
กปภ.ข. 8
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 10

รายละเอียด
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

กปภ.ข. 1 จํานวน 4,200 เครื่อง
กปภ.ข. 2 จํานวน 15,900 เครื่อง
กปภ.ข. 3 จํานวน 18,800 เครื่อง
กปภ.ข. 4 จํานวน 5,300 เครื่อง
กปภ.ข. 5 จํานวน 6,600 เครื่อง
กปภ.ข. 6 จํานวน 7,000 เครื่อง
กปภ.ข. 7 จํานวน 6,100 เครื่อง
กปภ.ข. 8 จํานวน 1,000 เครื่อง
กปภ.ข. 9 จํานวน 7,500 เครื่อง
กปภ.ข. 10 จํานวน 7,600 เครื่อง
รวม จํานวน 10 โครงการ

วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน
งบทําการ
1.827
1.827
6.917
6.917
8.178
8.178
2.306
2.306
2.871
2.871
3.045
3.045
2.654
2.654
0.435
0.435
3.263
3.263
3.306
3.306
34.802 34.802

ยุทธศาสตรที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบ
ôแผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงพาณิชย [มาตรวัดน้ํา]
Ø6-2-3 ลางมาตรวัดน้ํา ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2”-1”
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กปภ.ข. 1
กปภ.ข. 2
กปภ.ข. 3
กปภ.ข. 4
กปภ.ข. 5
กปภ.ข. 6
กปภ.ข. 7
กปภ.ข. 8
กปภ.ข. 9
กปภ.ข. 10

รายละเอียด
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

กปภ.เขต 1
กปภ.เขต 2
กปภ.เขต 3
กปภ.เขต 4
กปภ.เขต 5
กปภ.เขต 6
กปภ.เขต 7
กปภ.เขต 8
กปภ.เขต 9
กปภ.เขต 10
รวม จํานวน 7 โครงการ
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วงเงินเต็มโครงการ
รวม
งบลงทุน
งบทําการ
1.950
1.950
1.620
1.620
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
8.000
8.000
1.980
1.980
22.550 22.550

