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ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สาคัญ ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
1. มิตดิ ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 1 โครงการ
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
S1-1/1 โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

1. ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน

ร้อยละ

100

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
100

เดือนที่แล้วเสร็จ

ก.ย. 60

1 ก.ย. 60

2. การทบทวนและ
ปรับปรุงฯ แล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

2. มิตดิ ้านการเงิน จานวน 5 โครงการ
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
F2-1/1 โครงการกาหนดแนวทางการปรับโครงสร้างค่าน้า
แผนงานที่ 1 : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับการปรับ
โครงสร้างอัตราค่านา
แผนงานที่ 2 : ทบทวนโครงสร้างอัตราค่านาที่เหมาะสม
F2-1/2 โครงการศึกษาแนวทางการปรับสภาพน้าตามความต้องการ
ลูกค้า
แผนงานที่ 1 : ศึกษาความต้องการของตลาด
F3-1/1 โครงการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน
F3-2/1 โครงการยกระดับกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์
ICT
1. งานบารุงรักษาโปรแกรมลิขสิทธิ์ SAP เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ร้อยละความสาเร็จของ
แผน
ร้อยละความสาเร็จของ
แผน

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

100

100

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน
อัตราต้นทุนเงินกู้เฉลี่ยต่อ
ปี (Kd)

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

≤5.25

-2.16

วันที่แล้วเสร็จ

30 มิ.ย. 60

12 มิ.ย. 60

ตัวชี้วัด

ลงนามสัญญาภายใน
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

1

ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เพื่องานบริหารสินทรัพย์ งาน
วิศวกรรมและบริการเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ด้านชลศาสตร์ การ
บริการแจ้งเตือนผู้ใช้นา และการออกแบบ Step Test
3. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานในการบริหารสินทรัพย์ประจาปี
ของศูนย์ EVM ในกิจกรรมที่ 1- 2 งวด 6 เดือน และประจาปี นาเสนอผู้ว่าการ

จานวน DMA ที่ปรับปรุง
ข้อมูล แล้วเสร็จภายใน
30 ก.ย. 60
รายงานผลการดาเนินงาน
ของศูนย์ EVM

DMA

≥350

ครัง

F3-2/2 โครงการบริหารจัดการเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว

อัตราผลตอบแทนจากการ
บริหารสภาพคล่อง
ส่วนเกิน

ร้อยละ

2
(ณ สินไตรมาส 2
และ
สินปีงบประมาณ)
› 0.65

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
385

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

2

1.195

3. มิตดิ ้านลูกค้า จานวน 2 โครงการ
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
C3-1/1 โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer
Relationship Management)
แผนงานที่ 1 : บูรณาการข้อมูลผู้ใช้นาจากระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ 2 : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสาคัญ (Key Account)
เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

1. ปริมาณนาขายที่เพิ่มขึน

ล้าน ลบ.ม.

8

2.64

2. จานวนผู้ใช้นาที่ติดตัง
ประปาใหม่
1. ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตาม
แผนงาน

ราย

68,000

65,327

ร้อยละ

100

100

คะแนน

> 4.53

4.67

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้นารายสาคัญ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

2

ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
แผนงานที่ 3 : การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้นาที่อยู่อาศัยระดับชุมชน
C3-1/2 โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน
แผนงานที่ 1 : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ใน
การวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
แผนงานที่ 2 : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การ
ประสานงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

3. รายได้นาขาย
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้นาระดับชุมชน

ล้านบาท
คะแนน

16,654
> 4.16

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ากลุม่ อสังหาริมทรัพย์
ที่มีต่อการใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานภาครัฐที่มตี ่อ
การใช้บริการ

คะแนน

มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2559
(≥ 4.63)
มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2559
(≥ 4.43)

คะแนน

ปัญหาอุปสรรค/
ผลงาน
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
16,580.27
เป้าหมายรายเดือนมีที่มาจาก กปง.ฝสบ.
4.23

4.57
4.43

4. มิตดิ ้านกระบวนการภายใน จานวน 25 โครงการ
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
P1/1 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8

ตัวชี้วัด
1. การเบิกจ่ายงบลงทุน
2. ความก้าวหน้างาน

P1/2 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

1. การเบิกจ่ายงบลงทุน
2. ความก้าวหน้างานใน
ปีงบประมาณ 2560

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ล้านบาท

119.0

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
139.2

ร้อยละ
ของงาน
ทังโครงการ
ล้านบาท

1.92

2.25

130

80.4

ร้อยละ

100

95

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

- สัญญา SS-901 งานจัดทา TOR และ
ราคากลาง ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก
คณะกรรมการกาหนดราคากลางมี
ความเห็นว่ารายละเอียดของงานยังไม่
ชัดเจนบางรายการ แต่ปัจจุบันได้ข้อยุติแล้ว
ซึ่งจัดทาราคากลางแล้วเสร็จและนาเสนอ
รวก.(ว) ให้ความเห็นชอบราคากลาง
3

ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
ประมาณต้นเดือน มี.ค. 2560
- ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาสัญญา PMP-901
และ CS-902 ส่งผลให้ปรับแผนงานใหม่

P1/4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้าดิบเพื่อป้องกันน้าท่วมเป็น
การถาวรของการประปานครหลวง

1. การเบิกจ่ายงบลงทุน

ล้านบาท

131.50

27.57

ร้อยละ
ของงาน
ทังโครงการ
ร้อยละ

9.53

41.65

≥ 95

100

2. รายงานผลการ
บารุงรักษาเชิงคาดการณ์

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน
30 ก.ย. 60

13 ก.ย. 60

1. การเบิกจ่ายงบลงทุน
งานปรับปรุงท่อลอดคลอง
รังสิต (กิจกรรมที่ 1.3)

ล้านบาท

42

9.089

2. ได้ผรู้ ับจ้างก่อสร้าง
กิจกรรมที่ 1.1, 1.2 และ 1.4

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

2. ความก้าวหน้างาน
P1-1/1 โครงการพัฒนาการบารุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive
Maintenance)

P1-1/2 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้าดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 1 : สร้างเสถียรภาพการบริหารจัดการระบบส่งนาดิบ

1. ความพร้อมใช้งานของ
เครื่องสูบนาเทียบกับชั่วโมง
การทางานทังหมด

- งานปรับปรุงระบบส่งนาดิบฝั่งตะวันตก
เพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่ง
ตะวันตก มีการตรวจสอบแก้ไขปริมาณงาน
ปรับราคาต่อหน่วยให้เป็นปีล่าสุด เช่น
งานถมดิน และให้ที่ปรึกษาดาเนินการต่อ
- งานก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต
(ไซฟ่อนรังสิต) และพืนที่โดยรอบไซฟ่อน
รังสิตเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากผู้
รับจ้างขาดความพร้อมในการดาเนินงาน
ขาดการส่งเอกสารต่าง ๆ ต้องประสานงาน
กับ กฟน. ดับไฟทุกครัง ปัญหาระดับนาใน
คลองรังสิตเพิ่มสูงขึน มีงานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับทางเบี่ยงชั่วคราว
4

ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
แผนงานที่ 2 : จัดหา สารวจ และประสานความร่วมมือ เพื่อให้มีนาดิบป้อน
โรงงานผลิตนาได้อย่างยั่งยืน

P1-1/3 โครงการก่อสร้าง Mobile Plant

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

1. ได้รับจัดสรรปริมาณ
นาดิบเพียงพอกับการผลิต
นาของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง

ล้าน ลบ.ม.

1,150

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
1,150

2. รายงานผลการศึกษา

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ส.ค. 60

18 ส.ค. 60

3. ผลการดาเนินงานตามแผน
1. รายงานผลการศึกษา

ร้อยละ
เดือนที่
แล้วเสร็จ

100
ภายใน ก.พ. 60

100
-

2. ร้อยละความสาเร็จของ
แผน

ร้อยละ

100

-

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

9 มี.ค. 60

2. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานเป็นไปตามที่
กาหนด

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

9 มี.ค. 60

3. ระยะเวลาในการ

เดือนที่

ภายใน ก.ย. 60

30 ก.ย. 60

P1-2/1 โครงการแผนน้าประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
แผนงานที่ 1 : แผนนาประปาปลอดภัย ด้านแหล่งนาดิบ
1.1 โครงการติดตังระบบสารสนเทศเฝ้าระวังแหล่งนา
1.1.1 โครงการติดตังระบบวัดคุณภาพนาและระดับนา จานวน 2 สถานี 1. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานเป็นไปตามที่
กาหนด
1.1.2 งานติดตังเครื่องวัดคุณภาพนาทางไกลอัตโนมัติในแม่นา
เจ้าพระยา จานวน 2 สถานี บริเวณ อาเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
และ อาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1.1.3 งานซือพร้อมติดตังระบบเฝ้าระวังคุณภาพนาดิบอัตโนมัตแิ บบ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกงานติดตังระบบ
ผลิตนาประปาแบบเคลื่อนย้ายได้
(Mobile Plant) วงเงินดาเนินการ 550
ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 ตาม
บันทึกที่ ชวก(พ)494/59 ลว. 28 พ.ย. 59
เรื่อง ยืนยันมติคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายองค์กร เรื่อง ขอความเห็นชอบผล
การศึกษาการบริหารการสูบจ่ายนาใน
พืนที่ตะวันตกตอนบน (เบืองต้น)

5

ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
Real Time พร้อมกล้องวงจรปิดสาหรับเฝ้าระวังคุณภาพนาในแม่นาแคว
น้อย จังหวัดกาญจนบุรี
1.2 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ Real Time นาดิบ
แผนงานที่ 2 : แผนนาประปาปลอดภัย ด้านการผลิตนา
2.1 การขอการรับรองระบบ HACCP โรงงานผลิตนาธนบุรี (ต่อเนื่องจากปี
2559)
2.2 การรักษาระบบ HACCP ของโรงงานที่ได้รบั การรับรองแล้ว

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ดาเนินงานเป็นไปตามที่
กาหนด
มีเว็บไซต์แสดงคุณภาพ
นาดิบแบบ Real Time

แล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

8 ส.ค. 60

ได้รับการรับรองจาก สรอ.

เดือนที่
แล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

29 พ.ค. 60

ภายใน ส.ค. 60

15 ก.ค. 60

ภายใน ส.ค. 60

16 ต.ค. 60

รายงานผลการดาเนินงาน

2.3 โรงงานผลิตนาบางเขนศึกษาแนวทางการนาระบบ
HACCP/WSP/ISO22000 มาใช้แทนระบบ ISO9001/ISO14001
2.4 กาหนดตัวชีวัดที่เหมาะสมสาหรับการประเมินคุณภาพนาประปาในแต่
ละขันตอน ตังแต่การผลิตไปจนถึงปลายท่อ
2.4.1 กาหนดตัวชีวัดสาหรับการประเมินคุณภาพนาประปาในแต่ละ
ขันตอนตังแต่การผลิตไปจนถึงปลายท่อ

รายงานผลการดาเนินงาน

1. จัดทาตัวชีวัดแล้วเสร็จ

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

1 ก.ย. 60

2.4.2 กาหนดตัวชีวัดสาหรับการประเมินคุณภาพนาประปาในแต่ละ
ขันตอนของการสูบส่งนา

2. จัดทาตัวชีวัดแล้วเสร็จ

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

1 ก.ย. 60

2.4.3 กาหนดตัวชีวัดสาหรับการประเมินคุณภาพนาประปาในขันตอน
การจ่ายนาและบริการผู้ใช้นา
2.5 โครงการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพนาทิงจากกระบวนการผลิตเพื่อ
นามาใช้ซา
2.6 โครงการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตนา (Renovate)

3. จัดทาตัวชีวัดแล้วเสร็จ

เดือนที่
แล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

1 ก.ย. 60

ภายใน ก.ย. 60

2 พ.ค. 60

ภายใน ก.ย. 60

2 พ.ค. 60

เดือนที่
แล้วเสร็จ
จานวนสถานี

ภายใน ก.ย. 60

28 ก.ย. 60

1-2

1

รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ
รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ

แผนงานที่ 3 : แผนนาประปาปลอดภัย ด้านการสูบจ่าย
3.1 งานทบทวนแผนนาประปาปลอดภัย ประจาปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดาเนินงาน

3.2 แผนการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บนาใสของสถานีสูบจ่ายนา

จานวนการล้างถังเก็บนาใส

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

เนื่องจากเป็นการดาเนินการของ
คณะทางานแผนนาประปาปลอดภัยทัง3
ทีมย่อยร่วมกัน (คณะทางานฯ แต่งตังเมื่อ
1 ธ.ค.59) การประสานงานจึงค่อนข้าง
ล่าช้า
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

3.3 ดาเนินการติดตังสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสบู จ่ายนาเพชรเกษม รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ
3.4 ดาเนินการติดตังสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสูบจ่ายนา
รายงานความก้าวหน้าของ
ลาดพร้าว
โครงการ

เดือนที่
แล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
19 ก.ย. 60

ภายใน ก.ย. 60

19 ก.ย. 60

3.5 ดาเนินการติดตังสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสูบจ่ายนา
คลองเตย
แผนงานที่ 4 : แผนนาประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้นา
4.1 คณะทางานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และความสอดคล้อง
กับ TOR
4.2 ดาเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุมทุกสาขา พร้อม
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตาม SOPs ของการซ่อมท่อ/วางท่อ/ติดตัง
มิเตอร์/การ Flushing (UDF)
4.3 เฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายนา

รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

19 ก.ย. 60

รายงานผลการดาเนินงาน

เดือนที่
แล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน มิ.ย. 60

20 ก.ค. 60

ภายใน ก.ย. 60

9 ส.ค. 60

ตรวจแบคทีเรียทังหมด
(HPC) ในนาประปาเส้นท่อ
รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี
1. รายงานผลการ
ดาเนินงาน

จานวน
ตัวอย่าง
เดือนที่
แล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ

≥ 300

310

ภายใน ก.ย. 60

19 ก.ย. 60

ภายใน ก.ย. 60

28 ก.พ. 60

2. จานวนโรงเรียนในพืนที่
สาขาที่ได้ล้างถังพักนา
ชนิดบนดิน (18 แห่ง)

ร้อยละ

≥50 ของแผนงาน
แต่ละปี

100

3. จานวนโรงพยาบาลที่
ได้รับการตรวจคุณภาพนา
(18 แห่ง)
จัดอบรมผู้ควบคุมงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

ร้อยละ

≥50 ของแผนงาน
แต่ละปี

105

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

8 มิ.ย. 60

4.4 กาหนดเกณฑ์การออกแบบท่อในกรณีที่ผ่านท่อนาทิง พืนที่มีนาโสโครก
หรือนาท่วมถึง
4.5 การดาเนินงานกรณีหลังมิเตอร์ในเชิงรุก

4.6 สร้างความเข้าใจ และตระหนักใน WSP

ตัวชี้วัด

รายงานผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

เนื่องจากมีการแก้ไข TOR ใหม่ 2 รอบ
เลยส่งผลให้การจัดทา TOR ล่าช้ามาจนถึง
ปี 60

ขาดงบประมาณในการดาเนินงาน
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
4.7 การดาเนินงานเพื่อลดจุดที่เป็น Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายนา

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

1. รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
19 ก.ย. 60

2. แต่ละสาขาสามารถลด
จุด dead end ได้

ร้อยละ

≥50

100

หน่วย
รับผิดชอบ

WSP มีหน่วย
รับผิดชอบ

เดือนที่
แล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ
จานวน
ครัง/ปี

ภายใน ส.ค. 60

แผนงานที่ 5 แผนนาประปาปลอดภัย ด้านสนับสนุน
5.1 ศึกษาและจัดตังโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผน มีโครงสร้างหน่วยงาน
นาประปาปลอดภัย
5.2 จัดอบรมเตรียมความพร้อม (Pre-requsite program) เพื่อเป็น WSP
Trainer
5.3 จัดอบรมหลักสูตรนาประปาปลอดภัย
5.4 ประชาสัมพันธ์โครงการแผนนาประปาปลอดภัย (Water Sfety Plan)
ภายในองค์กร

อบรมตามแผนงาน
ดาเนินการอบรมแล้วเสร็จ

ประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ ของ
กปน.
5.5 การจัดทาแผนงานวิจัยเรื่องที่บรรจุในแผนนาประปาปลอดภัย
จานวนงานวิจัยต่อปี
จานวนเรื่อง/ปี
5.6 งานวิจัยทาแบบจาลองโครงข่ายระบบท่อเพื่อจาลองคุณภาพนาในระบบ รายงานผลการศึกษา
เดือนที่
ท่อประธาน ท่อจ่าย
แล้วเสร็จ
5.7 จัดทาระบบสารสนเทศบูรณาการข้อมูล WSP
รายงานผลความก้าวหน้า
เดือนที่
โครงการ
แล้วเสร็จ
P1-2/2 โครงการขับเคลื่อนแผนน้าประปาปลอดภัย
1. จัดทา WSP ทีม
ดาเนินการแล้วเสร็จเสนอ
เดือนที่
คณะทางาน working
แล้วเสร็จ
group
2. การตรวจประเมิน WSP โดยองค์การอนามัยโลก (WHO)
รายงานผลการประเมิน
เดือนที่
โดย WHO
แล้วเสร็จ
3. การตรวจประเมินภายในโดยคณะทางานตรวจประเมินแผนนาประปา
มีการตรวจประเมินตาม
เดือนที่
ปลอดภัย
แผนที่กาหนดไว้
แล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

โครงสร้างหน่วยงาน อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ฝบบ. เพื่อ
อยู่ระหว่างการ
คานวณค่าภาระงาน และความเหมาะสม
พิจารณา
ในการจัดตังหน่วยงาน
25 ส.ค. 60

ภายใน ส.ค. 60

25 ส.ค. 60

12

46

≥2
ภายใน ก.ย. 60

2
24 มี.ค. 60

ภายใน ก.ย. 60

13 ก.ย. 60

ภายใน ก.ย. 60

4 ม.ค. 60

ภายใน ก.พ. 60

27 ธ.ค. 59

ภายใน ก.ย. 60

21 ก.ย. 60
8

ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน
1. ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน

ร้อยละ

≥90

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
100

ร้อยละ

100

100

2. ระดับความพึงพอใจ
(สร.5)

คะแนน

4.227

P1-2/5 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพน้าประปาดื่มได้

ระดับความเชื่อมั่นใน
คุณภาพนาประปาดื่มได้

ร้อยละ

P1-3/1 โครงการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
ศูนย์ผลิตน้า

อัตราส่วนของจานวน
หน่วยวัดกิโลวัตต์ต่อ
ปริมาณนาผลิตต่อหน่วย
ลบ.ม. ที่เพิ่มขึน
1. ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน

ร้อยละ

มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2559
(ปี 2559 มี
คะแนน 4.220)
เพิ่มขึนจากปี 2559
(ปี 2559 มีระดับ
ความเชื่อมั่น
ร้อยละ 87.45)
≤5

0.4747

ร้อยละ

100

100

≤0.0730

0.0682

P1-2/3 โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้า
ให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล
P1-2/4 โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความสะอาด

P1-3/2 โครงการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
ศูนย์ส่งจ่ายน้า

2. การใช้ไฟฟ้าในระบบ
Kwh /ปริมาณ
จ่ายนา ของฝ่ายสถานีสูบ นาจ่าย (ลบ.ม.)
จ่ายนา มีสดั ส่วนค่า
พลังงานไฟฟ้า (Kwh) ต่อ
ปริมาณนาจ่าย (ลบ.ม.)
ของสถานีที่มีการ
เดินเครื่องสูบนา ไม่เกินค่า
พลังงานไฟฟ้าต่าสุด

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

75.34
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
P1-4/1 โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด
แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบจ่ายนา
แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังนาสูญเสีย (DMA)

แผนงานที่ 3 การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้นา
P1-4/2 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง
แผนงานที่ 1 งานจ้างลดนาสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จ (PBC)
P1-4/3 โครงการปรับปรุงท่อ
P1-4/4 โครงการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการลดน้าสูญเสีย
แผนงานที่ 1 งานจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการนาสูญเสีย
แผนงานที่ 2 การใช้ GIS เพื่อบริหารจัดการนาสูญเสีย

แผนงานที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ กปน. ยังไม่เคยใช้ดาเนินการ
บริหารจัดการนาสูญเสีย
P1-4/5 โครงการบริหารจัดการแรงดันน้า
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานการสูบส่งและจ่ายนา

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน
1. ร้อยละการใช้งานของ
เครื่องวัด

ร้อยละ

100

79

ร้อยละ

80

81

2. ร้อยละความสาเร็จของ
การสอบเทียบมิเตอร์ตามแผน
ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

100

100

จานวนสัญญา

2

0

ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน

ร้อยละ

100

5

ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน
ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน

ร้อยละ

100

50

ร้อยละ

100

-

ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน

ร้อยละ

100

50

1. ร้อยละความสาเร็จ
ตามแผน

ร้อยละ

100

100

ลงนามสัญญาจ้าง

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

ต้องส่งเอกสารร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบ

ยกเลิกแผน เนื่องจากเนืองานซาซ้อนกับ
L2-1/4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร
(Enterprise GIS) ตามบันทึกที่ กผอฝนย
16/2560 ลงวันที่ 1 มี.ค. 60 เรื่อง
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจาปี 2560

- ขอปรับแผนยกเลิก จานวน 1 เส้นทาง
ในสาขาสุขสวัสดิ์ เนื่องจากมีสญ
ั ญา
10

ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

แผนงานที่ 2 ปรับปรุงระบบควบคุมการสูบส่งและสูบจ่าย ระบบบริหาร
แรงดันตามพฤติกรรมการใช้นา Smart Pressure
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพงานบารุงรักษาระบบสูบจ่าย
1. ปรับปรุงงานซ่อมบารุงรักษาระบบสูบจ่ายนา
2. การซ่อมท่อประธานแตกรัว่ จัดจ้างสัญญาซ่อมท่อประธานแตกรั่ว
เป็นแบบปลายเปิด เมื่อเกิดการแตกรั่วจะสามารถดาเนินการซ่อมได้ทันที
ภาคละ 1 สัญญา เงื่อนไข 3 จุดต่อสัญญา
3. สารวจหาจุดรั่วในท่อประธาน

4. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและซ่อมบารุงสถานีสูบ
P2-1/1 โครงการขยายการให้บริการน้าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และ
มั่นคง
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงการให้บริการเพื่อรองรับอุปสงค์นาประปาที่จะ
เพิ่มขึน
แผนงานที่ 2 การจัดทาแผนวางท่อประปา เพื่อขยายการให้บริการ
นาประปาปีงบประมาณ 2560 (เพื่อดาเนินการก่อสร้างวางท่อประปาใน
ปีงบประมาณ 2561)

ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค/
ผลงาน
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
10.042
ปรับปรุงท่อ ปทส.10 ในเส้นทางใกล้เคียง
- เส้นทางที่เหลืออยู่ในการดาเนินการ
พร้อมรถไฟฟ้าสายสีส้ม จานวน 1 เส้นทาง
อยู่ระหว่างเจรจากับโครงการสายสีเขียว
จานวน 1 เส้นทาง ดาเนินการในโครงการ
9 จานวน 1 เส้นทาง
100

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

2. แรงดันนาในพืนที่

เมตร

10

ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน

ร้อยละ

100

ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน
ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

100

100

1. ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน

ร้อยละ

100

100

2. จุดลงสารวจท่อ
ประธาน
ร้อยละความสาเร็จตาม
แผน

จานวนจุด

30

30

ร้อยละ

100

100

ร้อยละพืนที่วางท่อขยาย
เขตบริการในพืนที่ขยาย
แผนงานการสารวจ
เส้นทางวางท่อประปาที่
จะก่อสร้างในปี 2561
แล้วเสร็จ

ร้อยละ

≥ 50

85

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

30 ก.ย. 60

ควรมีการจัดตังคณะทางาน เพื่อให้ผู้มี
ความรู้ความชานาญช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
และข้อชีแนะเพิ่มเติม
- ขาดบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
- ตาแหน่งจุดที่กาหนดมีอุปสรรคในการ
ดาเนินการ ทาให้ต้องเปลี่ยนตาแหน่ง
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
แผนงานที่ 3 อัตรานาสูญเสียในพืนที่วางท่อใหม่เป็น 0% (ไม่รวม
Apparent Losses)

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสาเร็จของ
การกาหนดขอบเขตการ
ทางานและรายงาน
แผนการดาเนินงาน
แผนงานที่ 4 การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการให้บริการนาประปาให้
ก่อสร้างวางท่อจ่ายนา
ครอบคลุมพืนที่ชุมชนเมือง
แล้วเสร็จ
แผนงานที่ 5 การก่อสร้างวางท่อจ่ายนาใหม่ให้สอดคล้องมาตรฐานสากล (ใช้ ร้อยละของการนาท่อ
ท่อซีเมนต์ใยหินลดลง)
ซีเมนต์มาใช้
แผนงานที่ 6 การขยายเขตการจาหน่ายนาประปาในพืนที่รับผิดชอบช่วง
จัดทาแผนงานการเพิ่มจุด
บริเวณรอยต่อ กปน. และ กปภ.
จาหน่ายนาประปาบริเวณ
พืนที่รอยต่อระหว่าง กปน.
และ กปภ. แล้วเสร็จ
P2-1/2 โครงการกาหนดแนวทางในการรองรับการขยายตัวของผู้ใช้น้า
ระดับความสาเร็จของการ
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้น้า
ดาเนินโครงการ
P2-2/1 โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence
Enhancement)
1. นาข้อมูลย้อนกลับและข้อร้องเรียนฯ มาประกอบเป็นสารสนเทศ
1. ระดับความพึงพอใจ
2. ทบทวนกระบวนงาน/ขันตอนการให้บริการ
ของผู้ใช้นาที่มีต่อการ
3. จัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ให้บริการ
4. ดาเนินการตามแผนปรับปรุง (แผนที่ 1-5)
2. ช่องว่างระดับความ
คาดหวัง และความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
แผนงานที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระดับความพึงพอใจใน
ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้นาของ กปน.
คุณภาพการบริการทั่วไป
ด้านการแจ้งให้ทราบก่อน
หยุดจ่ายนา
แผนงานที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสานักงานประปา
ระดับความพึงพอใจของ
สาขา
ผู้ใช้บริการสานักงาน

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ร้อยละ

100

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
60

กม.

≥ 100

100.667

ร้อยละ

≤30

1.59

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

31 ก.ค. 60

ร้อยละ

100

100

คะแนน

มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2559
(≥4.497)

4.517

คะแนน

ลดลงจากปี 2559
(<0.22)

0.171

คะแนน

มากกว่าหรือ
เท่ากับปี 2559
(≥ 4.171)

4.174

คะแนน

มากกว่าปี 2559
(>4.739)

4.784

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
แผนงานที่ 3 การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125
แผนงานที่ 4 การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์งานวางท่อ/ซ่อมท่อ ก่อนการ
ดาเนินงานวางท่อ/ซ่อมท่อ
แผนงานที่ 5 การพัฒนาการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1) พัฒนาระบบบริการลูกค้าบน Internet (e-Service)

2) พัฒนาแอพพลิเคชั่นบริการลูกค้าทางมือถือ (MWA onMobile)

5. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

ตัวชี้วัด

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

คะแนน

มากกว่าปี 2559
(>4.332)

4.356

คะแนน

มากกว่าปี 2559
(>4.22)

4.227

1. ติดตังระบบใช้งานแล้ว
เสร็จ

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ค. 60

1 พ.ค. 60

2.เพิ่มบริการให้ลูกค้าบน
Internet ได้แล้วเสร็จ
1. ติดตังระบบใช้งานแล้ว
เสร็จ

จานวนบริการ
ที่เพิ่ม
เดือนที่
แล้วเสร็จ

≥1

1

ภายใน ก.ค. 60

15 พ.ค. 60

≥1

1

ภายใน ก.ย. 60

17 ก.ค. 60

ล้านบาท

685

762.23

ล้านบาท

15

30.69

ประปาสาขา (สร.2)
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์บริการ
ประชาชน (1125)
ระดับความพึงพอใจใน
ด้านการดาเนินการวาง
ท่อ/ซ่อมท่อ

2. เพิ่มบริการให้ลูกค้าบน จานวนบริการ
มือถือได้แล้วเสร็จ
ที่เพิ่ม
การสารวจแล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ

P2-3/1 โครงการพัฒนากระบวนงาน และสร้างศักยภาพการพัฒนาธุรกิจ
เสริม
ธุรกิจหน้ามาตรวัดน้า
แผนงานที่ 1 : ธุรกิจหน้ามาตรของสายงานบริการ (งานวางท่อประปา และ รายได้จากธุรกิจเสริม
งานบริการอื่นๆ)
หน้ามาตร
ธุรกิจหลังมาตรวัดน้า
แผนงานที่ 2 : พัฒนาธุรกิจสาหรับงานประปาหลังมาตรวัดนา
1. รายได้จากธุรกิจเสริม
หลังมาตร

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
แผนงานที่ 3 : การดาเนินงานผลิตและจาหน่ายนาดืม่ บรรจุขวดโดย กปน.

แผนงานที่ 4 : การดาเนินงานธุรกิจเสริมพัฒนาระบบประปาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

P2-3/2 โครงการศึกษาวิจัยตลาด และความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และธุรกิจเสริม

ผลงาน
เป้าหมายทั้งปี
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ไม่น้อยกว่าปี 2559
4.49
(ปี 2559 มี
คะแนน 4.28)

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ (รายย่อย)

คะแนน

3. รายงานผลการ
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและ
ส่วนตลาดจากฐานข้อมูล
ลูกค้ากลุม่ ผู้ใช้นาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (Best
Care Service)

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน 30 มิ.ย. 60

30 มิ.ย. 60

1. รายได้จากการจาหน่าย
นาดื่มบรรจุขวด

ล้านบาท

มากกว่าหรือเท่ากับ
ปี 2559
(ปี 2559 มีรายได้
12.798 ล้านบาท)

16.063

2. จานวนลูกค้า OEM
(รักษาฐานลูกค้าเดิม)
1. จานวนความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบประปา
กับองค์กรส่วนท้องถิ่น

ราย

11

11

ราย

3

1

2. รายงานการศึกษาฯ

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

30 ก.ย. 60

3. รายได้จากธุรกิจเสริม
ระบบประปา อปท.
รายงานผลการศึกษา

ล้านบาท

1.5

0

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน 30 ก.ย. 60

10 ส.ค. 60

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

ยังไม่มรี ายได้เนื่องจากรายได้จากการ
ตรวจสอบคุณภาพนา Jartest ต้องรอการ
พิจารณาตรวจสอบคาสั่งค่าธรรมเนียมจาก
ฝกม. จึงไม่สามารถแจ้งราคาแก่ทาง อปท.
ได้ ทาให้ อปท. ขอยกเลิกการใช้บริการ
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
P3-1/1 โครงการศึกษาแนวทางเพื่อปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

1. ร้อยละความสาเร็จของ
แผนงาน

ร้อยละ

100

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
100

2. รายงานผลการศึกษา

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ภายใน ก.ย. 60

28 ก.ย. 60

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

100

40

P3-2/1 โครงการพัฒนาแบรนด์ และเอกลักษณ์องค์กร กปน. สู่ความเป็น
เลิศ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานโครงการฯ
แผนงานที่ 2 : การปรับปรุง Front Office ของสานักงานประปาสาขา
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานโครงการฯ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

การดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนงาน
เนื่องจากต้องรอแผนงานที่ 1 เรื่องการ
พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรให้ดาเนินการ
แล้วเสร็จก่อน และยังคงต้องมีการ
ประสานงานกับหลายหน่วยงาน เพื่อสร้าง
ทิศทางและมาตรฐานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงยังไม่สามารถดาเนินการให้
แล้วเสร็จตามแผนในปีงบประมาณ 2560
ได้ ตามบันทึกที่ ชวก(ก2) 189/60 ลว. 18 ก.ย. 60

5. มิตดิ ้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จานวน 30 โครงการ
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
L1-1/1 โครงการ MWA Young Smart
(ชื่อเดิม โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (High Performance and
Potential Staffs : HiPPS))
L1-1/2 โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา
ตามแนวทางที่กาหนด
คะแนนประเมินผลความ
พึงพอใจทุกกิจกรรมตาม

ร้อยละ

85

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
100

คะแนน

≥ 3.00

3.87

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

L1-1/3 โครงการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path)
L1-2/1 โครงการเตรียมความพร้อม กปน. สู่อาเซียน

L1-2/2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้าสูญเสีย

L1-2/3 โครงการกาหนดมาตรฐานและควบคุมการให้บริการของ
พนักงาน Outsource

L1-2/4 โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (Professional Workforce
Training Roadmap)

L1-3/1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร
L2-1/1 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในและ
ภายนอกองค์กร

ตัวชี้วัด
แผนเสริมสร้างความ
ผูกพันองค์กร
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน
ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทางานภายใต้
บริบทอาเซียน
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรด้าน
บริหารจัดการนาสูญเสีย
ร้อยละของจานวน
พนักงาน Outsource ที่
ผ่านหลักสูตรการอบรม
มาตรฐานและคุณภาพการ
ให้บริการ
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าสายอาชีพ
คะแนนระดับความผูกพัน
องค์กรเพิ่มขึนจาก
ปีงบประมาณ 2559
1. จานวนงานที่มีการ
เชื่อมโยงกับภายนอก
องค์กร

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

80

100

คะแนน

เพิ่มขึนจาก
ปีงบประมาณ 2559
(> 4.4158)
1

4.4185

งาน

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

1
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

L2-1/2 โครงการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Biz) กับผู้ใช้น้า
L2-1/3 โครงการศึกษาแนวทางการติดตามวัสดุสารองคลัง (Material
Tracking)
L2-1/4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับ
องค์กร (Enterprise GIS)
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบ GIS เพื่อเชื่อมโยงระบบ WLMA และ CIS

แผนงานที่ 2 : การจัดทาระบบสารอง (DR site) ของระบบ GIS กปน. และ
ย้ายเครื่องแม่ข่ายระบบ GIS หลักไปใช้งานที่ศูนย์ DC site ของ กปน.
แผนงานที่ 3 : การปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูลด้านลดนาสูญเสียและระบบ
ส่งและสูบจ่ายนาเพื่อการทา Network modeling

แผนงานที่ 4 : การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ โดยใช้ Opensource
ซอฟต์แวร์จัดเตรียมข้อมูล GIS map service สาหรับงานด้านบริการชัน
ข้อมูลสาหรับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค และบรรเทาสาธารณะภัย และ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

2. จานวนงานที่มีการ
เชื่อมโยงกับภายในองค์กร
ออกแบบและพัฒนาระบบ
แล้วเสร็จ
ผลสรุปการศึกษาในการ
นา Tag มาใช้ในงานวัสดุ
สารองคลัง

งาน

1

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
1

เดือนที่
แล้วเสร็จ
เดือนที่
แล้วเสร็จ

ก.ย. 60

2 พ.ค. 60

ก.ย. 60

29 ก.ย. 60

- ความเหมาะสมและปริมาณของลิขสิทธิ์
SAP ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- พิจารณาเรื่องการจัดสรรลิขสิทธิ์ (SAP
License) ให้มีความเหมาะสม

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน

ร้อยละ

≥ 40

10

ดาเนินการล่าช้าเนื่องจากเป็นโปรแกรม
ประยุกต์ทมี่ ีการเชื่อมโยงกับหลาย
ระบบงาน ทาให้ต้องใช้ความรอบคอบใน
การจัดทาขอบเขตงาน (TOR) รวมทังมี
ความล่าช้าในการจัดทาราคากลาง และ
ต้องรอแนวทางการดาเนินงานตาม พรบ.
จัดซือจัดจ้างฉบับใหม่

ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดทารายงาน
ผลทดสอบในการย้าย
ระบบ GIS ไปยัง DR site
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน

ร้อยละ

100

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน

ร้อยละ

100
(จัดทารายงานนา
เรียน รวก.(ว)
ภายใน 30 ก.ย. 60)
100
(ผอ.ฝมส. ลงนาม
TOR นาเรียน
รวก.(ว) ขออนุมัติ
เบิกจ้าง)
100
(ผอ.ฝมส. ลงนาม
TOR นาเรียน

ร้อยละ

80

100
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ชันข้อมูลเพื่อบริการประชาชน

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน

ร้อยละ

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศ GIS เพื่อพัฒนา
บุคลากรผ่านการอบรม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน GIS ของ กปน. ให้มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์การใช้งานซอฟต์แวร์ GIS การประยุกต์ใช้งานในงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น การวางแผนการทา Water Network Simulation การใช้งานอุปกรณ์
นาร่องดาวเทียม GNSS แบบรังวัด
L2-2/1 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. ได้รับประกาศนียบัตร
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
อย่างต่อเนื่อง
(surveillance audit)

คน/ปี

รวก.(ว) ขออนุมัติ
เบิกจ้าง)
100
(ผอ.ฝมส. ลงนาม
TOR นาเรียน
รวก.(ว) ขออนุมัติ
เบิกจ้าง)
50

ครัง

1

1

2. จานวนระบบงานที่
สาคัญที่ใช้กรอบมาตรฐาน
ISO 27001:2013

ร้อยละ

> 10

0

L2-2/2 โครงการมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ITIL

จานวนบริการทีไ่ ด้รับการ
ปรับปรุงตามแนวทาง ITIL

บริการ

≥1

0

L2-2/3 โครงการมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศตามมาตรฐาน
CMMI

1. ฝึกอบรมให้ความรู้
CMMI

เดือนที่
แล้วเสร็จ

มี.ค. 60

28 มี.ค. 60

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน Geo portal GIS จัดหาและ
จัดทาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS บนระบบ Internet
สาหรับผู้ใช้งานสามารถสร้างแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้งานภายใน
Intranet และ Internet รวมถึงจัดทาคาอธิบายชันข้อมูล GIS (Metadata)

0

281

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

ไม่ได้ตังงบประมาณตามแผนงานใน
ปีงบประมาณ 2561 ปัจจุบันได้ปรับแผน
และตังงบประมาณในปีงบประมาณ 2562
แล้ว

ระบบงานที่สาคัญไม่ได้ถูกกาหนดเพิ่มขึน
ซึ่งระบบงานที่สาคัญเดิม ประกอบด้วย
SAP CIS และระบบสารบรรณ ประกอบ
กับหน่วยงานรับผิดชอบยังขาดความเข้าใจ
ในตัวชีวัดที่กาหนด ทังนี อยู่ระหว่างการ
ประเมินความสาคัญของระบบงาน
สารสนเทศของ กปน. คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือน ธ.ค. 60
มีการส่งมอบ License Software และ
Hardware (ถ้ามี) ต้องบันทึกเป็นครุภณ
ั ฑ์
จึงต้องดาเนินการด้วยงบลงทุน (ไม่
สามารถเบิกจ่ายจากงบทาการได้) ฝยส.
ได้ขอตังงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
เพื่อดาเนินโครงการ
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

L2-2/4 โครงการสารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบ IT ของ
ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

L2-2/5 โครงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม
L2-2/6 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานฐานข้อมูล
ของภาครัฐ
L2-2/7 โครงการให้การบริการและสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ Cloud
ภายนอก

L2-2/8 โครงการคลังข้อมูลบริหารงานประปา
L2-2/9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบแผนที่เพื่อพัฒนา
กระบวนงาน (E-Workflow)
L2-2/10 โครงการศึกษาการใช้ระบบติดตามรถซ่อมท่อแตกรั่วด้วย GPS

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

2. รายงานผลการศึกษาฯ

เดือนที่
แล้วเสร็จ
คะแนน

ก.ย. 60

1. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการด้าน IT (ผู้ใช้
ภายนอก)

≥ 0.1
จากปีที่ผ่านมา
(ปี 2559 = 3.75)

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
29 ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

3.70

2. ระดับความพึงพอใจใน
คะแนน
≥ 0.1
3.76
การให้บริการด้าน IT (ผู้ใช้
จากปีที่ผ่านมา
ภายใน)
(ปี 2559 = 3.77)
จานวนเรื่องนวัตกรรมที่
งาน
≥1
1
สนับสนุนงานด้านบริการ/
ผลิต/วิศวกรรม
ได้แผนการดาเนินงาน
วันที่แล้วเสร็จ
30 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60
ภายในกาหนด
ระดับความพึงพอใจของ
ร้อยละ
≥ 75
- พนักงานระดับ 1-5
กลุ่มผู้ใช้งาน จานวน
มีระดับความพึง
2 กลุ่ม
พอใจ ร้อยละ
76.67
- พนักงานระดับ 6-10
มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ
78.29
มีรายงานผลการศึกษาการ
เดือนที่
ก.ย. 60
19 ก.ย. 60
พัฒนาระบบคลังข้อมูล
แล้วเสร็จ
บริหารงานประปา
พัฒนาระบบงานแล้วเสร็จ
เดือนที่
ก.ย. 60
31 ก.ค. 60
อย่างน้อย 2 ระบบ
แล้วเสร็จ
สรุปผลแนวทางการใช้
เดือนที่
ก.ย. 60
29 ส.ค. 60
ระบบติดตามงานซ่อมท่อ
แล้วเสร็จ
19

ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
L2-2/11 โครงการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
Architecture)
L2-2/12 โครงการความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สาหรับ
บุคลากรทุกระดับของ กปน.

ตัวชี้วัด
ด้วย GPS
รายงานสรุปผลการศึกษา
กรอบแนวทางที่เหมาะสม
ในการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของ กปน.
1. ผู้บริหารระดับสูงผ่าน
การอบรม
2. พนักงานระดับ
ปฏิบัติการผ่านการอบรม

L3-1/1 โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม
แผนงานที่ 1 : งานโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
แผนงานที่ 2 : งานสนับสนุนและบริหารจัดการด้านงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม

จานวนเรื่องที่จะทาการวิจัย
จานวนครังของการจัด
การศึกษาดูงาน การ
ประชุมและสัมมนา
แผนงานที่ 3 : 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ
ร้อยละของผลงานที่ส่งเข้า
ประกวด
L3-2/1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ร้อยละบุคลากรที่มี
พฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับ
ค่านิยม กปน.
L3-2/2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อขอรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ คะแนนประเมินเพิ่มขึน
(Thailand Quality Class : TQC)
จากปีก่อน

L3-2/3 โครงการขยายความร่วมมือและแสวงหาโอกาสในการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
แผนงานที่ 1 : การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

ร้อยละความสาเร็จของ

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ก.ย. 60

19 ก.ย. 60

ร้อยละ

100

100

คน/ปี

800

830

เรื่อง/ปี
ครัง/ปี

5
6

5
6

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

85

85.37

คะแนน

เพิ่มขึนจากปีก่อน
(ปี 2559
หมวดกระบวนการ
ช่วงคะแนน 151-210
หมวดผลลัพธ์
ช่วงคะแนน 121-161)

293

ร้อยละ

100

100

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
1. ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร สถาบันการศึกษา
ระหว่างประเทศ

แผนงานที่ 2 : วางตาแหน่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการ
ประปาของอาเซียน
1. การจัดตังสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT Learning Center)
L3-3/1 โครงการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Strategic
Succession Plan For Key Position)
L3-4/1 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้การประปามืออาชีพ

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

การดาเนินงานโครงการฯ
จานวนกิจกรรมความ
ร่วมมือ

กิจกรรม

≥2

2

ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน
ร้อยละของผูร้ ่วมโครงการ
ได้รับการอบรมตามแผน
1. ร้อยละของจานวน
Explicit-K ที่บันทึกใน
ระบบสารสนเทศจัดการ
ความรู้เปรียบเทียบกับ
จานวนนักจัดการความรู้
ในหน่วยงานที่เป็น Core
และ Supporting ที่
สาคัญของ กปน.

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

10

17.46

2. ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตาม KM
Master Plan

ร้อยละ

80

100

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เช่น
- หน่วยงานต่างประเทศปรับเปลี่ยนเลื่อน
วันฝึกอบรมจากเดิมทีเ่ คยวางแผนไว้ เป็น
ปีงบประมาณ 2561
- ไม่ได้รับความเห็นชอบในการเดินทาง
- งบประมาณมีจากัด

รอการอนุมัติใช้ Work System
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6. มิตดิ ้านธรรมาภิบาลและกิจกรรมเชิงสังคม จานวน 7 โครงการ
ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
G1/1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล
แผนงานที่ 1 : การจัดทา/ปรับปรุง กฎ ระเบียบ คาสั่ง นโยบาย และคู่มือ
ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรมการดาเนินงาน และการต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติ
1.1 ทบทวนคู่มือการดาเนินงานให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ
มาตรฐานสากล
1.2 จัดทาหรือทบทวน ปรับแก้ กฎ ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร กปน.
1.3 จัดทา/ทบทวน นโยบายในการดาเนินงาน ให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคน
ปฏิบัติ
แผนงานที่ 2 : สร้างกลไก แนวทาง ด้านธรรมาภิบาล และการป้องกันการ
ทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2.1 พัฒนาเครือข่ายโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเครือข่ายภายในประเทศ
2.2 จัดตังสภาธรรมาภิบาล ของ กปน.
2.3 เสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริหาร กปน. เพื่อส่งเสริมจริยธรรม และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

2.4 ยกระดับการบูรณาการระบบร้องเรียนทุกประเภทไว้ที่ฐานข้อมูลกลาง
2.5 จัดทาดัชนีวัดความโปร่งใสในองค์กร
2.6 ยกระดับการดาเนินงานด้วยความโปร่งใสให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย ด้วยการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

คู่มือการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีที่ทบทวนแล้วเสร็จ
จานวน กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ที่ทบทวน
จานวนนโยบายทีไ่ ด้จดั ทา
หรือทบทวนฯ

ฉบับ

1

1

เรื่อง

≥1

1

เรื่อง

≥1

3

≥2

2

30 ก.ย. 60

23 ก.พ. 60

> 80

83.66

30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60

25 ก.ย. 60
10 มี.ค. 60

มากกว่าคะแนน
ปี 2559
(>87.49)

92.99

จานวนเครือข่ายภายนอก
แห่ง
องค์กรที่ กปน. สมัครเข้าร่วม
จัดตังสภาธรรมาภิบาล
วันที่แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
คะแนนความรูค้ วามเข้าใจ
ร้อยละ
หลังการบรรยายวัดโดย
แบบ ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ "Application
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา
100 และ 103”
สรุปผลรายงาน
วันทีแ่ ล้วเสร็จ
จัดทาเกณฑ์วัดความ
วันทีแ่ ล้วเสร็จ
โปร่งใสแล้วเสร็จ
คะแนนประเมินจาก
คะแนน
ป.ป.ช.

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
4

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ลดจานวนการกระทาผิด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ครัง

≤0

การวัดระดับความรู้ ความ
เข้าใจด้านธรรมาภิบาล
และการต่อต้านการทุจริต

คะแนน

พนักงาน = 3.74
ลูกจ้าง = 3.57
(เฉลี่ย = 3.655)

3.2 จัดบรรยายให้ความรูด้ ้านธรรมาภิบาล จริยธรรม การต่อต้านคอร์รัปชัน จานวนครังที่จัดบรรยาย
3.3 การอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล กปน. "ต้นกล้าแห่งธรรมาภิบาล"
คะแนนเฉลีย่ ความรู้
ด้านธรรมาภิบาลหลังการ
บรรยาย

ครัง
คะแนน

3.4 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG Day) ประจาปี 2560

ร้อยละ

คะแนนหลัง
การบรรยาย
มากกว่าคะแนน
ก่อนการบรรยาย
(พนักงาน > 3.75
ลูกจ้าง > 3.56)
(เฉลี่ย > 3.655)
≥3
คะแนนหลัง
การบรรยาย
มากกว่าคะแนน
ก่อนการบรรยาย
(>48.18)
≥ 80

ครัง

≥ 15

19

เดือนที่
แล้วเสร็จ
วันที่แล้วเสร็จ

ก.ย. 60

ก.ย. 60

30 ก.ย. 60

29 ก.ย. 60

2.7 การลดจานวนการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ
แผนงานที่ 3 : สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องธรรมาภิบาล จริยธรรม การ
ดาเนินงาน และการต่อต้านการคอร์รัปชัน
3.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ คาสั่ง นโยบาย
และคู่มือด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ

3.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
3.6 แผนงานยกระดับ โครงการวัฒนธรรมการทาดี
G2/1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย ชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (SHE)

ความพึงพอใจด้านการจัด
งานของผู้เข้าร่วมงาน
จานวนครังของการจัด
กิจกรรม
ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
1. ได้ใบรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO
14001:2015) ณ
โรงงานผลิตนามหาสวัสดิ์

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

3
85.80

82.8
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ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

ตัวชี้วัด
2. สามารถ Maintain
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
(ISO 14001:2015) ณ
โรงงานผลิตนาบางเขน

G2/2 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน SR สู่สากล
แผนงานที่ 1 : การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV)
กิจกรรมที่ 1 : โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน
กิจกรรมที่ 2 : โครงการขยายเขตบริการนาประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอและ
มั่นคง

จานวนของผู้เข้าอบรมที่
นาความรู้ทักษะไปปฏิบตั ิ
จริง
จานวนชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน์ (ชุมชนที่มีการ
เปิดจ่ายนาประปาเข้า
พืนที)่
ร่างเล่มรายงานความ
ยั่งยืน
ระดับการรับรู้และความ
เข้าใจของผู้ร่วมงาน
ระดับคะแนนการเรียนรู้

แผนงานที่ 2 : การนากรอบการรายงานสากล (Global Reporting
Initiative : GRI) มาใช้
แผนงานที่ 3 : การเผยแพร่ให้ผู้มสี ว่ นได้เสียเกิดการรับรู้ในการดาเนินงาน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน.
G2/3 โครงการพัฒนาการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนงานขององค์กร
G2/4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ไม่ส่งผล
กระทบต่อคนรุ่นหลัง
แผนงานที่ 1 : แผนงานโครงการ Demand Side Management การใช้นา จัดทาแผนยุทธศาสตร์
อย่างรู้คุณค่า
DSM

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

วันที่แล้วเสร็จ

30 ก.ย. 60

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
21 เม.ย. 60

ร้อยละ

≥60

67.64

ชุมชน

≥2

19

เดือนที่
แล้วเสร็จ
ร้อยละ

ก.ย. 60

ก.ย. 60

≥ 70

77.8

ร้อยละ

≥ 75

79.37

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ก.ย. 60

ดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

คณะทางานฯ ไม่สามารถจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ DSM 4 ปี (2561-2564) ได้
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากประธาน
คณะทางานฯ ลาออก และ ฝรส. ไม่
สามารถดาเนินการเองได้ เนื่องจากเป็น
งานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางหลากหลาย
ด้าน อย่างไรก็ตาม ได้มีการนาเสนอให้
24

ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจการ
เพื่อสังคม จัดตังกองบริหารการใช้นา ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการให้จดั ตังกองตามหนังสือเลขที่
ชวก(สคก) 408/2560 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 โดยได้นาเสนอขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าการ และส่งเรื่องให้รอง
ผู้ว่าการ(บริหาร) พิจารณาตามลาดับ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีหน่วยงานมา
รับผิดชอบงานด้าน DSM โดยตรงต่อไป

แผนงานที่ 2 : แผนการบริหารจัดการการใช้นาอย่างรู้คณ
ุ ค่า
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทาแผนบริหารจัดการการใช้นาอย่างรู้คณ
ุ ค่า (กปน.
ร่วมกับ กปภ.)
กิจกรรมที่ 2 : โครงการรณรงค์การใช้นาอย่างรู้คุณค่า

แผนงานที่ 3 : การรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดนาและประชาสัมพันธ์

ดาเนินงานร่วมกับ กปภ.
ตามแผน
1. จานวนโรงเรียนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม

เดือนที่
แล้วเสร็จ
แห่ง

ก.ย. 60

ก.ย. 60

10

23

2. ปริมาณการใช้นาที่
ลดลง
จานวนอุปกรณ์ประหยัด
นาที่ได้รับฉลากแสดง
ประสิทธิภาพของ กปน.

ร้อยละ

10

21.32

ผลิตภัณฑ์

1

1

คณะทางานฯ มีการปรับแผนเพื่อให้
สอดคล้องกับการดาเนินงาน โดยมีการ
ปรับเปลีย่ นกิจกรรมของ แผนงานที่ 3 :
การรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดนา
และประชาสัมพันธ์ ในการประชุมครังที่
2/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ซึ่ง
เลขานุการคณะทางานฯ ได้ทาบันทึกแจ้ง
ขอปรับแผนเรียบร้อยแล้ว

G2/5 โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนทั่วประเทศเชิงรุก
แผนงานที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในพืนที่ลุ่มนา
แม่กลอง
25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี
โครงการ / แผนงาน
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาสังคมและชุมชนในพืนที่ลุ่มนาแม่กลอง

กิจกรรมที่ 2 : การสร้างเครือข่าย สัมพันธ์ การสารวจพืนที่ชุมชนริมคลอง
ประปาฝั่งตะวันตก
แผนงานที่ 2 : กิจกรรมปลูกป่า/ สร้างฝายชะลอนา และพัฒนาชุมชน
G2/6 โครงการอนุรักษ์พลังงาน
แผนงานที่ 1 การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
แผนงานที่ 2 การติดตังอุปกรณ์เพือ่ เก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เป้าหมายทั้งปี

1. จานวนโรงเรียน
ที่มีการดาเนินงานพัฒนา
ในเชิงรุกโครงการระบบ
ประปา (โรงเรียนไม่ซาเดิม)

แห่ง

4

ผลงาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
6

2. จานวนโรงเรียน
ที่มกี ารดาเนินงานพัฒนา
ในเชิงรุก โครงการแค้มป์
รักษ์นา (โรงเรียนไม่ซาเดิม)
จานวนชุมชนที่เป็น
เครือข่ายสัมพันธ์
ดาเนินการตามแผนแล้ว
เสร็จ

แห่ง

16

16

ชุมชน

≥5

13

เดือนที่
แล้วเสร็จ

ก.ย. 60

ก.ย. 60

ร้อยละ

5

33.50

ร้อยละ

100

100

ร้อยละของปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีก่อน
ร้อยละความสาเร็จตาม
แผนงาน

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
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