
 

 
  



 

ทิศทางขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน 

ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน ้าประปา 
(Leading to be a high performing and sustainable organization with excellent 

waterworks services) 
 

พันธกิจ 
1. ผลิต จดัส่ง และจ้าหน่ายน ้าประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทัว่ถึง 
2. ส้ารวจ จัดหาแหล่งน ้าดิบ 
3. จัดให้ไดม้าซึ่งน ้าดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จดัสง่ และจ้าหน่ายน ้าประปา 
4. ส่งเสรมิธุรกิจการประปา 
5. ด้าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา 
 

ค่านิยม 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน 



 

ทิศทางและต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
 

 

 
 

  

มุ่งสู่องค์กรที่เป็น
เลิศและยั่งยืน 

ด้านการให้บริการ
และบริหาร

จัดการน ้าประปา 

ได้รับรางวัล TQC ภายใน  

ปี 2570 มากกว่า 350 คะแนน 

ได้รับรางวัล TQA ภายใน 

ปี 2575 มากกว่า 650 คะแนน  

สร้าง Awareness เกีย่วกับ TQA ภายใน 
ปี 2567 มากกว่า 280 คะแนน 



 

การก้าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์  ( Strategic 

Objective) ของ กปภ. พ.ศ. 2565-2570 ได้ก้าหนด
เป็น 5 ประเด็น ดังนี  

1. การพัฒนาระบบประปา 
2. องค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน 
3. การ พัฒนาบุ คลากรให้มี ความรู้  และ

ความสามารถขับเคลื่อนองค์กร 
4. การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
5. การบูรณาการ และการสร้างนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  (Strategy)  ของ กปภ.  พ.ศ. 
2565 - 2 570  ไ ด้ มี ก้ า หนด เ พ่ื อ ให้ ส อด รั บ กั บ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั ง 5 ประเด็น โดยมีการ
ก้าหนดยุทธศาสตร์ ในการด้า เนินงานทั งสิ น  9 
ยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. ความคุ้มค่าในการลงทุน 
2. บริหารจัดการน ้าสูญเสีย 
3. พัฒนาน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน 
4. เพ่ิมรายได ้
5. ควบคุมค่าใช้จ่าย 
6. พัฒนาบุคลากร 
7. DIGITAL TRANSFORMATION 
8. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
9. บูรณาการการบริหารจัดการน ้า 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร ์(SO) 

ยุทธศาสตร์ (S) 



ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (พ.ศ.2565-2570) 
 

 

ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. 
 

SO
 

SO1 การพัฒนาระบบประปา SO2 องค์กรที่ม่ันคงและยั่งยืน 
SO3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
และความสามารถขับเคลื่อนองค์กร 

SO4 การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
SO5 การบูรณาการและการสร้าง

นวัตกรรม 
KE

Y 
GO

AL
S 

การลงทุนอย่างคุ้มค่าในการพัฒนาระบบ
ประปาและให้บริการ 

ก้าหนดแนวทางในการสร้างรายได้และ
ควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากรและสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน 
การด้าเนินงานขององค์กรในทุกด้าน 

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน้านวัตกรรม 

มาใช้ในการบริหารจัดการ 

ST
RA

TE
GI

ES
 

 

 
• 1.1 การลงทุนในพื นที่ศักยภาพ 

 

 
• 2.1 น ้าสูญเสียที่กู้กลับมาได้ 

 

 
• 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลติ

และควบคุมคุณภาพน ้า 
 

 

 
• 4.1 การเพ่ิมรายได้การด้าเนินงาน

จากธุรกิจหลัก 
 

 
• 5.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื อน ้า 
• 5.2 ควบคุมค่าไฟฟ้า 

 

 

 
• 6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการท้างาน (แผนพัฒนา
บุคลากร) 

• 6.2 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะ
บุคลากร  

• 6.3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
• 6.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(Change Management) 
 

 

 
• 7.1 ยกระดับการบริหารจัดการน ้า

สูญเสียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
• 7.2 บริหารจัดการบุคลากรด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล 
• 7.3 พัฒนาและทบทวนการจัดทา้ 

EA ขององค์กร 
• 7.4 ยกระดับมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ
ลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Customer Service) 

 

 

 
• 8.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้

ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า 

• 8.2 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
• 8.3 ส่งเสริมความตระหนักเร่ือง

คุณภาพน ้า 
• 8.4 การสร้างแนวทางการ

ตอบสนองต่อความต้องการความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
• 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• 9.2 พัฒนานวัตกรรมจนสามารถ 

น้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ นไปเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขององค์กร 

 
  

S3 พัฒนาน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน 
 
 

S2 บริหารจัดการน ้าสูญเสีย 
 
 
 

S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน 
 
 

S5 ควบคุมค่าใช้จ่าย 
 

S4 เพิ่มรายได้ 
 

S6 พัฒนาบุคลากร S7 DIGITAL TRANSFORMATION 

S9 บูรณาการการบริหารจัดการน ้า 
 
 
 

S8 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 



ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (พ.ศ.2565-2570) 
 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (Strategy Map) 
 

 
 



ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (พ.ศ.2565-2570) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภารกิจหลักของ กปภ. คือ การผลิตและจ้าหน่ายน ้าประปา 

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ดังนั น กปภ. จึงเร่งด้าเนินการ
ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ โดยให้
ความส้าคัญกับการขยายพื นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณา
การทั่ วประเทศ ท้า ให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งน ้ าประปา 
เพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้อย่างทั่วถึง การบริหารจัดการน ้า
สูญเสีย เพ่ือลดและควบคุมน ้าสูญเสีย ซึ่งสูญเสียไปโดยไม่เกิด
ประโยชน์ และการพัฒนาคุณภาพน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน และสร้าง 
ความเชื่อมั่น การยอมรับ รวมถึงความไว้วางใจในคุณภาพน ้าประปา
ที่ได้มาตรฐานให้แก่ประชาชน 
  

เป้าหมาย (KGIs) 
“การลงทุนอย่างคุ้มคา่ 

ในการพัฒนาระบบประปา
และให้บริการ” 

SO 1 
การพฒันา 

ระบบประปา 



ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (พ.ศ.2565-2570) 
 

 

 
 
 
 

S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน 
กปภ. มีการวางท่อขยายเขตจากแนวท่อเดิม 

ที่มีอยู่ เพ่ือให้บริการน ้าปรปปารรอบรุมมทมก่่วนของ
ภูมิภาร ทั งพื นที่ห่างไกุ มีการกรปจัดกรปจายของ
ชมมชน พื นที่ใช้น ้าปรปเภทอ่ืน โดยปัจจมบัน กปภ.  
มีรวามยาวของท่อ่่งน ้ ารวมปรปมาณ 78 ,000 
กิโุเมตร ดังนั น ในการขยายพื นที่การให้บริการ กปภ. 
รวรมีการวิเรราปห์แุปวางแผนในรูปแบบบูรณาการ
ข้ อ มู ุ ใ น แ ต่ ุ ป พื น ที่  ทั ง ใ น ่่ ว น ข อ ง 
รวามต้ องการของปรปชาชน  ก้ า ุั ง การผุิ ต  
รวามเพียงพอของแหุ่งน ้า/น ้าดิบในการผุิต รวมทั ง 
ต้องพิจารณาถึงรวามรม้มร่า/รปยปเวุา/รวามพร้อม
ในการุงทมน ซึ่งข้อมูุดังกุ่าวต้อง่อดรุ้องทางด้าน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแุปการขยายตัวของ
พื นที่เป้าหมายในการุงทมนจ้าเป็นต้องศึกษาปัจจัย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย เช่น การเปุี่ยนแปุง่ภาพ
ภูมิอากาศ ทั งภัยแุ้ง อมทกภัย ที่ท้าให้ต้องมีการ
ราดการณ์การใช้น ้ า  แุปบริหารจัดการน ้ า ดิบ 
ให้เพียงพอต่อรวามต้องการแุปรวามราดหวังของ
ุูกร้า 

  



ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (พ.ศ.2565-2570) 
 

 

 
 

กลยุทธ์ที ่1.1 
การลงทุนในพื นที่ศักยภาพ 

 แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ 
  ผู้รับผิดชอบ : กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

ลงทุนโดยมุ่งเน้นความ
คุ้มค่าในทุกพื นที่ที่มีศักยภาพ 
เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน 
รวมถึงก้าหนดรูปแบบการ
ลงทุนที่เหมาะสม 
 

 

 เพื่อให้ กปภ.สาขา มีก้าลังการผลิตเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการผลิตจ่ายน ้า
สอดคล้องกับความต้องการการใช้น ้าท่ีเพิ่มขึ น ตามการขยายตัวของเมืองและจ้านวนประชากร
ในแต่ละพื นท่ี โดยต้องมีการศึกษาและคาดการณ์ความต้องการการใช้น ้าในแต่ละพื นที่ เพื่อให้
สามารถเตรียมการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา วางท่อขยายเขตจ่ายน ้า และขยาย
พื นที่การให้บริการจากการรับโอนจาก อปท. รวมถึงมีการวิเคราะห์ทางเลือกของแหล่งเงินที่
น้ามาลงทุน เช่น เงินรายได้ เงินอุดหนุน และแหล่งเงินอ่ืน (Private Funding) 

ตัวชี วัด   

 จ้านวนลูกค้าเพ่ิม 
 จ้านวน กปภ.สาขา ที่หยุด

ผลิต/จ่ายน ้าเป็นเวลา 

 แผนงาน 1.1.2 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/จดัหาแหล่งน ้าดบิ 
  ผู้รับผิดชอบ : ฝทน. 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

 

 เนื่องจากสภาวะอากาศมีความแปรปรวนฝนไม่ตกตามฤดูกาล ท้าให้แหล่งน ้าดิบมีอยู่
อย่างจ้ากัดและพบว่ามีปัญหาน ้าเค็มรุกล ้า ในบางพื นที่ กปภ. สาขา ได้รับผลกระทบจาก 
การต้องหยุดผลิตน ้าหรือจ่ายน ้าเป็นเวลา และแหล่งน ้าดิบมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลน  
จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการหรือแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา ทั งการก่อสร้างและปรับปรุง
แหล่งน ้าของแต่ละสาขา รวมทั งการพัฒนาให้มีแหล่งน ้าเช่ือมโยงเป็นกลุ่มพื นที่ (Cluster) ที่มี
ความต้องการการใช้น ้าและก้าลังผลิต (Demand-Side/Supply–Side) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
มีแหล่งน ้าดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอในการผลิตน ้าประปารองรับความต้องการใช้
น ้าของชุมชนทั งในระยะสั นและระยะยาวอย่างมั่นคง รวมถึงมีการวิเคราะห์ทางเลือกของ
แหล่งเงินท่ีน้ามาลงทุน เช่น เงินรายได้ เงินอุดหนุน และแหล่งเงินอ่ืน (Private Funding) 
 

 แผนงาน 1.1.3 เฝ้าระวังแหล่งน ้าดิบ 
  ผู้รับผิดชอบ : ฝทน. 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

 กปภ. มีแนวทางการจัดท้าและพัฒนาระบบเฝ้าระวังแหล่งน ้าดิบที่มีแนวโน้มจะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงกะทันหันเพิ่มเติมจากเดิมซึ่ง กปภ. ได้มีการติดตั งสถานีตรวจวัดน ้าดิบ ซึ่งท้า
การตรวจวัดทั งระดับน ้าและคุณภาพน ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมแสดงผลทางเว็บไซต์แบบ  
Real time ที่มีความเสี่ยงด้านระดับน ้า หรือคุณภาพน ้า รวมถึงมีการวิเคราะห์ทางเลือกของ
แหล่งเงินท่ีน้ามาลงทุน เช่น เงินรายได้ เงินอุดหนุน และแหล่งเงินอ่ืน (Private Funding) 

  

ความค ุม้ค่าในการลงทนุ 
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S2 บริหารจัดการน ้าสูญเสีย 
เนื่องจากรปบบจ้าหน่ายน ้าของ กปภ. มีท่อ

จ้าหน่ายน ้ าที่ มีอายมการใช้ งานนาน เ่ื่ อม่ภาพ 
ปรปกอบกับ่าเหตมอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น ท่อบางช่วงรับ
แรงดันน ้าู่ง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ แุปการกรปท้า
จากบมรรุภายนอก เป็นเหตมท้าให้ท่อแตกรั่ว จนเกิด
เป็นน ้าู่ญเ่ีย นอกจากนี ยังพบว่า อัตราน ้าู่ญเ่ีย 
ของ กปภ.  มีแนวโน้มู่ งขึ นอย่ างต่อเนื่ อง  แุป 
เมื่อวิเรราปห์ จปพบว่า ในบางพื นที่ ของ กปภ.่าขา  
มีอัตราน ้าู่ญเ่ียู่ง แุปเริ่มวิกฤตขึ นเรื่อยๆ ซึ่งเกิด
จากท่อจ้าหน่ายน ้ามีอายมการใช้งานนาน เ่ื่อม่ภาพ
แุปแตกรั่วบ่อย ดังนั น การบริหารจัดการน ้าู่ญเ่ีย 
จึงเป็นปรปเด็น่้ารัญที่ต้องเร่งด้าเนินการ โดย กปภ. 
รวรก้ าหนดเป้ าหมายรายพื นที่ ผนวกกับการใช้
เทรโนโุยีแุปนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารรปบบปรปปา มม่งเน้นการบริหารจัดการน ้า
ู่ ญ เ ่ี ย ใ น เ ข ต พื น ทั่ ว ไ ป  แ ุ ป เ ข ต พื น ที่ วิ ก ฤ ต 
อย่างเรร่งรรัดแุปต่อเนื่อง เพ่ือรวบรมมต้นทมนการผุิต 
แุปน้ า น ้ า กุั บ รื นมา เป็ นปริ ม าณน ้ า จ้ าหน่ า ย  
เพ่ือ่ร้างรายได้ให้ กปภ. ต่อไป 
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กลยุทธ์ที ่2.1 
น ้าสูญเสียที่กู้กลับมาได ้

 แผนงาน 2.1.1 การลดน ้าสูญเสีย 
  ผู้รับผิดชอบ : คณะท้างานลดน ้าสญูเสยี/ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

เพ่ือแก้ปัญหาน ้าสูญเสีย 
กปภ. ควรมีการบริหาร
จัดการน ้าที่ดีตั งแต่ระบบ
จ้าหน่ายไปจนถึงมิเตอร์
ลูกค้าทั งในพื นที่ทั่วไปและ
พื นที่วิกฤต รวมถึงควรน้า
เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ 
DMAMA มาช่วยให้
กระบวนการท้างานเป็นไป 
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ น 

 

 กปภ. มีการจัดท้าแผนบริหารจัดการลดน ้าสูญเสีย ปี 2562-2571 เพื่อพิจารณาปัญหา
ต่างๆด้านน ้าสูญเสียอย่างรอบด้านและมุ่งหวังให้เป็นแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
จุดอ่อนที่เป็นอยู่ได้อย่างตรงเป้าหมายมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดการ และ
การลดน ้าสูญเสียอย่างเป็นระบบทั งในระยะสั น และระยะยาวพร้อมทั งการบริหารจัดการ
แรงดันน ้าเพื่อให้การด้าเนินงานมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์การจัดการน ้าสูญเสีย และ
จัดท้าแผนบริหารจัดการน ้าสูญเสีย ปี 2562-2571 พร้อมระบุขอบเขต อ้านาจหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการวิเคราะห์ทางเลือกของแหล่งเงินที่น้ามาลงทุน เช่น 
เงินรายได้ เงินอุดหนุน และแหล่งเงินอ่ืน (Private Funding) 

  
 แผนงาน 2.1.2 ยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการน ้าสูญเสียในพื นที่วิกฤต 
  ผู้รับผิดชอบ : คณะท้างานลดน ้าสญูเสยี/ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 ตัวชี วัด  

 ปริมาณน ้าสูญเสียลดลง 
(234 สาขา) 

 จ้านวนนวัตกรรมลดน ้า
สูญเสีย 

 เนื่องจากแผนบริหารจัดการลดน ้าสูญเสีย 2562-2571 การบริหารจัดการน ้าสูญเสียใน
กลุ่มวิกฤตมาก โดยหลักการของการวิเคราะห์ระดับพื นที่วิกฤตจะต้องมีการวิเคราะห์เพื่อ
จ้าแนกพื นที่เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเกณฑ์ในการวิเคราะห์ อาจเป็น
แนวโน้มของอัตราน ้าสูญเสียในแต่ละพื นที่ ศักยภาพของแต่ละพื นที่ในการบริหารจัดการ ใน
การสร้างผลประกอบการ  ในการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื นฐาน ซึ่งเมื่อ กปภ. ได้วิเคราะห์
พื นที่วิกฤตในแต่ละประเภทแล้วนั น จะต้องมีการก้าหนดแผนงานที่ถูกยกระดับและก้าหนด
เป็นแผนงานที่ส้าคัญของ กปภ. เนื่องจากผลของการบริหารจัดการน ้าสูญเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพในกลุ่มสาขาวิกฤต จะน้าไปสู่ผลการด้าเนินงานในภาพรวมขององค์กรที่ดีขึ น 
รวมถึงมีการวิเคราะห์ทางเลือกของแหล่งเงินที่น้ามาลงทุน เช่น เงินรายได้ เงินอุดหนุน และ
แหล่งเงินอ่ืน (Private Funding) 
 

 แผนงาน 2.1.3 ยกระดับการบริหารจัดการน ้าสูญเสียด้วยนวัตกรรม 
  ผู้รับผิดชอบ : คณะท้างานลดน ้าสญูเสยี/ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2566-2570 

 การน้านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการน ้าสูญเสียจะช่วยให้ กปภ. สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างรวดเร็วแม่นย้า อีกทั งยังประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆขององค์กร  
โดยนวัตกรรมที่จะน้ามาใช้อาจเกิดจากการหยิบยืมจากหน่วยงานอื่น ซึ่งผ่านการใช้งาน 
ทดสอบ และได้รับการยอมรับจากผู้เช่ียวชาญแล้ว หรือเกิดจากการสร้างขึ นเอง 

  

บรหิารจดัการน ้าสญูเสีย 
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S3 พัฒนาน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน 
กปภ. ให้ความส้าคัญในการพัฒนาน ้าประปาให้ได้

มาตรฐาน โดยการควบคุมคุณภาพของระบบผลิตน ้าประปาให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้มาตรฐานที่ ได้รับการยอมรับ อาทิ  
มาตรฐาน WHO มาตรฐาน ISO ฯลฯ แลให้ความส้าคัญกับ 
การตรวจสอบคุณภาพน ้า เพ่ือให้คุณภาพน ้าของ กปภ. ทุกสาขา 
อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามมาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ 3.1 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
และควบคุมคุณภาพน ้า 

 แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน ้าตามมาตรฐาน 

  ผู้รับผิดชอบ : ฝทน. (กคน.)/ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 มีการพัฒนาด้านคุณภาพน ้าอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานให้ได้รับ
การยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 
 
 

 
 กปภ. พัฒนาการควบคุมคุณภาพน ้าประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น ้าประปาได้

มาตรฐานครอบคลุม กปภ.สาขา ทั่วประเทศ โดยตรวจวัดคุณภาพน ้า ตั งแต่
กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการจ้าหน่ายน ้าประปาให้ลูกค้า ติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่้าเสมอ น ้าประปาที่ถึงมือลูกค้าต้อง
ผ่านเกณฑ์ประเมินเชิงกายภาพทั ง 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้าน
แบคทีเรีย เพื่อท้าให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการอุปโภคบริโภคน ้าประปา นอกจากนั น 
กปภ. ให้ความส้าคัญกับการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน ้าประปาตามเกณฑ์
ตัวชี วัด กปภ. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เมื่อพบว่า คุณภาพน ้าไม่ได้มาตรฐานจะต้อง
มีการเร่งรัดแก้ไข โดยส่งนักวิทยาศาสตร์ประจ้า กปภ.เขต Lab Cluster และ/หรือ
ส่วนกลางไปร่วมให้ค้าแนะน้า/แก้ไขปัญหาคุณภาพน ้าในพื นท่ี 

 
 

ตัวชี วัด  

 ร้อยละความส้าเร็จของการ
ควบคุมคุณภาพน ้า 

 

 
  

พฒันาน ้าประปาใหไ้ดม้าตรฐาน 
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จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 2019 และ 

ความไม่ม่ันคงของเศรษฐกิจภายในประเทศและของโลก ท้าให้ลูกค้าประเภท
ที่ 2 และประเภทที่ 3 ได้รับผลกระทบและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน กปภ. มีปริมาณน ้าจ้าหน่ายจากลูกค้าประเภทที่ 1 
เพ่ิมขึ น แต่เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นที่อยู่อาศัย กปภ. เป็นกลุ่มลูกค้าที่
ไม่มุ่งหวังก้าไร ท้าให้มีราคาค่าน ้าต่้ากว่ากลุ่มลูกค้าประเภทอ่ืน นอกจากนั น 
ต้นทุนการด้าเนินงานต่อหน่วยน ้าจ้าหน่าย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น เนื่องจาก 
กปภ. มีก้าลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงจ้าเป็นต้องซื อน ้าดิบและน ้าประปาจาก
ภาคเอกชนเพ่ิมขึ น เพ่ือรองรับความต้องการการใช้น ้าของประชาชน 
ที่เพ่ิมขึ นอย่างเพียงพอ ดังนั น กปภ. จึงควรให้ความส้าคัญกับยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย โดยมุ่งเน้นยกระดับผลประกอบการจาก
การด้าเนินธุรกิจหลัก และควบคุมต้นทุนการด้าเนินงาน เพ่ือรักษาหรือ 
เพ่ิมฐานรายได้ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผลประกอบการของ กปภ.  
มีความยั่งยืนในอนาคต  

เป้าหมาย (KGIs) 
“ก้าหนดแนวทางในการสร้าง
รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย

ที่มีประสิทธิภาพ” 

SO 2 
องคก์รท่ีมัน่คง

และยัง่ยนื 
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S4 เพ่ิมรายได้ 
จากการวิเรราปห์รายได้ของ กปภ. พบว่า 

รายได้มีแนวโน้มการเติบโตร่อนข้างรงที่  การ
ขยายตัวของุูกร้า ่่วนใหญ่เป็นุูกร้าปรปเภทที่ 1 
ซึ่งเพ่ิมขึ นตามจ้านวนปรปชากรทั งปรปเทศ ในขณป
ที่ก้าไรมีจ้านวนน้อยมาก หรือบางรรั งขาดทมน 
เนื่องจาก ราราขายน ้าต่อหน่วยต่้ากว่าต้นทมนต่อ
หน่วย นอกจากนี  กปภ. มีรายได้่่วนใหญ่จากการ
จ้าหน่ายน ้าปรปปาซึ่งเป็นธมรกิจหุักเพียงอย่างเดียว 
ดั งนั น  ยม ทธศา่ตร์นี  จึ ง มม่ ง เน้นยกรปดับผุ
ปรปกอบการจากการด้า เนินธม รกิจหุัก ซึ่ งมี
ร ว า ม ่้ า รั ญ อ ย่ า ง ยิ่ ง  ใ น ก า ร ย ก ร ป ดั บ ผ ุ
ปรปกอบการขององร์กรให้มีรวามมั่นรง แุปยั่งยืน
ต่อไปได้ในอนารต 
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กลยุทธ์ 4.1 
การเพิ่มรายได้การด้าเนินงาน
จากธุรกิจหลัก 

 แผนงาน 4.1.1 การตลาด 

  ผู้รับผิดชอบ : ฝยอ. (กพธ.)/ คณะท้างาน/ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 ควรมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า 

ในธุรกิจหลัก โดยด้าเนินการผ่าน
แผนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนการ
ตลาด ที่มุ่งสร้างแรงจูงใจ และการ
กระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้น ้า
เพ่ิมขึ น เพ่ือสร้างรายได้ และก้าไร 
แก่องค์กร 
 
 

 
 กปภ. ควรวิเคราะห์ และก้าหนดแนวทางการท้าการตลาดในกลุ่มลูกค้าทุก

ประเภท โดยมุ่งเพิ่มปริมาณน ้าจ้าหน่าย ผ่านการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้
น ้าประปา ของ กปภ. ในกลุ่มลูกค้าใหม่ และก่อให้เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ ซื อ
ซ ้า และบอกต่อหรือชักชวนให้บ้านเรือน หรือธุรกิจอื่นๆในระแวกใกล้เคียงมาใช้
บริการในกลุ่มลูกค้าเก่า ทั งนี  การวางแผน และก้าหนดกลยุทธ์ต่างๆจะต้องสามารถ
ด้าเนินการได้จริง ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. กปภ. และกฎระเบียบ ข้อบังคบต่างๆ ของ กปภ. 

 
 

ตัวชี วัด  

 ปริมาณน ้าจ้าหน่ายเพ่ิม  

  

เพ่ิมรายได ้
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S5 ควบคุมค่าใช้จ่าย 
ร่ า ใ ช้ จ่ า ย ร า ย ก า ร ห ุั ก ข อ ง  ก ป ภ . 

ปรปกอบด้วย ร่าซื อน ้าดิบ ร่าซื อน ้าปรปปา แุป
ร่ า ใช้ จ่ าย ในการบริหารงาน โดยต้นทมนการ
ด้าเนินงานต่อหน่วย ของ กปภ. มีแนวโน้มู่งขึ น
อย่างต่อเนื่อง แุปในอนารต หากไม่มีการบริหาร
จัดการ รวบรมมต้นทมนการด้าเนินงานที่เหมาป่ม  
จปเกิดปัญหาซึ่ง่่งผุกรปทบต่อผุปรปกอบการ
ขององร์กรในรปยปยาว ดังนั น กปภ. จ้าเป็นต้องมี
ยมทธศา่ตร์ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารต้นทมนทั ง
ทางตรงแุปทางอ้อม โดยต้องพิจารณารวามรม้มร่า
ในการใช้จ่ ายให้ เกิดปรป่ิทธิภาพู่ง่มด เช่น  
การบริหาร่ัญญาภารเอกชน การใช้พุังงาน
ทดแทนหรือพุังงาน่ปอาด เพ่ือุดแุปรวบรมม
ต้นทมนการด้าเนินงานให้เหมาป่ม 
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กลยุทธ์ 5.1 
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื อน ้า 

 แผนงาน 5.1.1 บริหารสัญญาภาคเอกชน 

  ผู้รับผิดชอบ : ฝกม./ ฝยอ. (กพธ.) 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

จากค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
การซื อน ้าดิบและน ้าประปา ดังนั น 
จึงจ้าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยการซื อน ้า
ผ่านบริหารสัญญากับภาคเอกชนให้
มีความเหมาะสม และคุ้มค่ามาก
ที่สุด ทั งนี  กปภ. ควรมีการจัดตั ง
หน่วยงานดูแลด้านบริหารสัญญา
ภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานจาก
กฎหมายร่วมด้วย เพื่อบริหาร
สัญญาให้องค์กรได้ประโยชน์ที่สุด 
 
 

 

 จากปริมาณการผลิตน ้าประปาของ กปภ. ที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
รวมถึงในบางพื นที่ ยังไม่ได้ด้าเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงขยายก้าลังการผลิตที่
เพียงพอต่อความต้องการ ท้าให้กระบวนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าประปาของ กปภ. 
จ้าเป็นต้องซื อน ้าดิบและน ้าประปาจากภาคเอกชนจ้านวนมาก และถือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินงานท่ีค่อนข้างสูง เนื่องจากในบางสัญญาต้นทุนต่อหน่วยการซื อน ้าสูง
กว่าราคาขาย ดังนั น กปภ. ต้องมีแผนบริหารสัญญาภาคเอกชน ซึ่งเป็นแผนงาน
ส้าคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีการเจรจาและทบทวนเง่ือนไขสัญญาให้มีความเป็นธรรม 
บริหารสัญญาในบางสัญญาให้มีการซื อน ้าปริมาณขั นต่้า เตรียมการล่วงหน้าในกรณีที่
สัญญาใกล้จะครบอายุสัญญา และวิเคราะห์ความคุ้มค่าระหว่างการซื อน ้าจากเอกชน
เปรียบเทียบกับการด้าเนินการผลิตเองในรูปแบบของแบบจ้าลองทางการเงิน 
เพื่อที่จะปรับปรุงเง่ือนไขและบริหารสัญญาให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าต่อ กปภ. 
มากขึ น 

 
 

ตัวชี วัด  

 จ้านวนการเจรจาสัญญา
ภาคเอกชน 

 

  

ควบคมุค่าใชจ้่าย 
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กลยุทธ์ 5.2 
ควบคุมค่าไฟฟ้า 

 แผนงาน 5.2.1 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

  ผู้รับผิดชอบ : คณะท้างานฯ 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2566-2570 

ต้นทุนค่าไฟฟ้า ผันแปรตาม
ปริมาณการผลิต จ้าหน่าย รวมถึง
ช่วงเวลาการเปิด-ปิดของส้านักงาน 
ดังนั น กปภ. จึงควรมีการบริหาร
จัดการการใช้ไฟฟ้าที่ดี โดยอาจ
เลือกใช้พลังงานทดแทน หรือ
พลังงานสะอาดอ่ืนๆ ที่มีราคาถูก
กว่า และกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า เพ่ือควบคุมต้นทุน
ค่าใช้จ่ายขององค์กร 
 
 

 

 กปภ. มีอัตราการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง อาจมีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจัย อาทิ การเพิ่มก้าลังการผลิต การเพิ่มแรงดันน ้า เป็นต้น ซึ่งค่าไฟฟ้าเป็น
ต้นทุนท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั น กปภ. จึงควรบริหารจัดการ และควบคุมต้นทุน 
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร โดยในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่มี
โครงการเกี่ยวกับการน้าพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดมาใช้ โดยเฉพาะการ
ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

 
 

ตัวชี วัด  

 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากโครงการ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

 

  

ควบคมุค่าใชจ้่าย 



ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (พ.ศ.2565-2570) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กปภ. มุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต
สอดคล้องตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
น้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ด้วยการยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากร
ให้พนักงานมีสมรรถนะและศักยภาพอย่างเพียงพอ ในการด้าเนิน
ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สามารถท้างานแบบบูรณาการร่วมกัน
และก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล นอกจากนั น กปภ. ให้ความส้าคัญ
กับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบ Competency 
ควบคู่กันกับการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง 
  

SO 3 
การพฒันาบคุลากรใหมี้

ความร ู ้และ ความสามารถ

ขบัเคลื่อนองคก์ร 

เป้าหมาย (KGIs) 
“การพัฒนาบุคลากรและ 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร  

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” 
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S6 พัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากบมรุากรเป็นทรัพยากรที่่้ารัญ กปภ. 

 จึงต้องพัฒนาแุปบริหารรนโดยให้รวาม่้ารัญว่า รนรือ 
่ินทรัพย์ที่มีรมณร่าู่งขององร์กร ผ่านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนมษย์ เช่น การการถ่ายทอดแุปแุกเปุี่ยนองร์
รวามรู้รปหว่างบมรุากรภายในองร์กร การเ่ริม่ร้างรวามพึง
พอใจแุปรวามผูกพันต่อองร์กร การ่ร้างบรรยากาศการ
ท้างานที่มีการแุกเปุี่ยนรวามรู้ เหมาปกับการ่ร้าง่รรร์
นวัตกรรมแุปน้าไปใช้ปรปโยชน์ภายในองร์กร รวมถึงการให้
รวาม่้ารัญในการน้าเทรโนโุยีดิจิทัุเข้ามาปรปยมกต์ใช้อย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ุ ปทั่ ว ถึ ง  ร ว บ รู่ กั น กั บ ก า ร พั ฒ น า ร ปบ บ 
Competency ซึ่งเป็นเรรื่องมือที่่้ารัญ ในการเชื่อมโยง
วิ่ัยทัศน์ พันธกิจ ยมทธศา่ตร์ แุปกุยมทธ์ขององร์กรเข้ากัน
กับการท้างานด้าน HR โดยมีการทบทวน่มรรถนปปรปจ้าปี 
ให้่อดรุ้องกับยมทธศา่ตร์ขององร์กร รวมถึงการปรปเมิน
่มรรถนปของบม รุ ากร  ( Competency Gap Analysis) 
น้าไปู่่การพัฒนาแุปรัดเุือกบมรุากรที่เหมาป่ม 
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กลยุทธ์ 6.1 
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการท้างาน 
(แผนพัฒนาบุคลากร) 

 แผนงาน 6.1.1 การทบทวนและการให้ความส้าคัญในการด้าเนินงาน
ตามแผนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ผู้รับผิดชอบ : ฝบท./ ฝวป. 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่เป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นก้าลัง
ส้าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้
บรรลุวิสัยทัศน์ ผ่านการส่งเสริมให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถ 
และจะส่งผลให้การท้างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 
 
 

 การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของการประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานของการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีบทบาทในการสนับสนุน การด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หลักของ
องค์กรให้ประสบความส้าเร็จ อีกทั ง การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล
จะท้าให้การด้าเนินงานทั งระยะสั นและระยะยาวด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของ กปภ. มีทิศทางที่ชัดเจนและตอบสนองต่อแนวทางการด้าเนินงานหลักของ 
กปภ. มากขึ น โดยกระบวนการจัดท้าได้ บูรณาการยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. 
และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่า กปภ. 
จะสามารถด้าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

ตัวชี วัด  

 ร้อยละความส้าเร็จของจ้านวน
ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินผล 

 

  

พฒันาบคุลากร 
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กลยุทธ์ 6.2 
พัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะบุคลากร 

 แผนงาน 6.2.1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของ
ผู้สืบทอดต้าแหน่ง 

  ผู้รับผิดชอบ : สวก. 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 กปภ. จ้าเป็นต้องยกระดับ

ขีดความสามารถบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความพร้อม
และศักยภาพเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ ด้วยการบริหาร
อัตราก้าลัง เสริมสร้างความ
พึงพอใจและความผูกพัน 
รวมถึงพัฒนาการจัดการองค์
ความรู้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด้าเนินงานและเพ่ือสร้าง 
Competency Gap ที่
สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ 
 

 

เพื่อไม่ให้ กปภ. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จากการเลื่อนต้าแหน่ง/พ้น
สภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงาน ดังนั น กปภ. จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้สามารถสาน
ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้บุคลากรมีสมรรถนะ(Competency) สอดคล้องกับ
สมรรถนะของผู้สืบทอดต้าแหน่ง ตั งแต่การสร้างแรงจูงใจทั งด้านผลตอบแทน และความก้าวหน้า
ในอาชีพ ประเมินความพร้อมอัตราก้าลัง ด้าเนินการคัดเลือก ประเมินผลงานและศักยภาพของ
พนักงาน ก้าหนดผู้สืบทอดต้าแหน่ง ไปจนถึงการประเมินผลผู้สืบทอดต้าแหน่งเป็นระยะ 

  
 แผนงาน 6.2.2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
  ผู้รับผิดชอบ : ฝบท./ ฝวป. 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

 พนักงาน เป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญ หากพนักงานมีความสุข มีความพึงพอใจ และมี
ความผูกพันต่อองค์กร จะส่งผลให้ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั น แผนงานนี  คือ การ
ส้ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ต่อ กปภ. อย่างสม่้าเสมอ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการบุคลากร ในการเสริมสร้างระดับความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงานให้เพิ่มขึ น รวมถึงรักษาแรงจูงใจให้พนักงานคงอยู่กับองค์กร เช่น ลักษณะงาน 
ความก้าวหน้า ผลตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท้างาน 

ตัวชี วัด  

 ร้อยละของจ้านวนผู้เข้า
อบรมที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน Competency 
และความส้าเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรต้าแหน่ง
เป้าหมาย (Key Strategic 
Position) ของผู้สืบทอด
ต้าแหน่ง (Successor) 

 ระดับคะแนนความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากร 

 ร้อยละความส้าเร็จผลการ
รับรู้การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

 อัตราส่วนลูกค้าต่อ
พนักงาน 

 

 
 แผนงาน 6.2.3 : การทบทวนแรงจูงใจ และการประเมินผลการด้าเนินงาน 
  ผู้รับผิดชอบ : ฝบท./ ฝวป. 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

 กปภ. ควรพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงศักยภาพที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และขีดความสามารถ 
ด้วยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ผลตอบแทน ความก้าวหน้า/โอกาสในการ
เจริญเติบโต ลักษณะของงานและความส้าเร็จของงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท้างาน และ
การปรับปรุงการประเมินผลการด้าเนินงาน ให้โครงสร้างตัวชี วัดและการประเมินผล มีความ
ชัดเจน ได้รับการยอมรับจากพนักงาน และสามารถบ่งชี ให้เห็นถึงแนวทางที่ควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไข โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินตามตัวชี วัดกับระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรม ทั งนี  ระบบแรงจูงใจควรสอดคล้องกับการประเมินผลการด้าเนินงาน และ
เช่ือมโยงกับ Competency การพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงาน
ได้จริง 

พฒันาบคุลากร 



ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (พ.ศ.2565-2570) 
 

 

 
 

กลยุทธ์ 6.2 
พัฒนาและยกระดับสมรรถนะ
บุคลากร 

 แผนงาน 6.2.4 พัฒนาการจัดการความรู้ (KM) 

  ผู้รับผิดชอบ : สวก./ กบอ. 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 กปภ. จ้าเป็นต้องยกระดับขีด

ความสามารถบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีความพร้อมและ
ศักยภาพเพียงพอในการขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ด้วยการ
บริหารอัตราก้าลัง เสริมสร้างความ
พึงพอใจและความผูกพัน รวมถึง
พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงาน
และเพ่ือสร้าง Competency Gap 
ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ 
 

 
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นการรวบรวมความรู้ที่มี

อยู่ในองค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ โดยพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึง/แบ่งปันความรู้ 
ประสบการณ์ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความรู้ที่ส้าคัญขององค์กรไม่ให้สูญหาย ไม่ว่าจะเป็น   
การระบุ Knowledge Gap ขององค์กร วางแผนจัดหา การแลกเปลี่ยน และการจัดเก็บ 
และการเผยแพร่ รวมถึงการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแนวทางการจัดการความรู้ 
ดังนั น กปภ. ควรพัฒนาและปรับปรุงการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย ทิศทางการด้าเนินงาน รวมถึงวิสัยทัศน์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท้างาน
ในปัจจุบันและรองรับทิศทางการด้าเนินงานในอนาคต เช่น เพิ่มการน้าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ กระตุ้นและสร้างแรงจูงเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ น รวมถึงบูรณาการ  
การจัดการความรู้ให้เกิดทั่วทั งองค์กร 

  
 แผนงาน 6.2.5 เพิ่มรายได้จากการขยายพื นที่บริการ โดยพัฒนาบุคลากร

ให้มีประสิทธิภาพ 
  ผู้รับผิดชอบ : สวก. 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2566-2570 

ตัวชี วัด  

 ร้อยละของจ้านวนผู้เข้าอบรมที่
ผ่านเกณฑป์ระเมิน 
Competency และ
ความส้าเร็จในการพัฒนา
บุคลากรต้าแหน่งเป้าหมาย 
(Key Strategic Position) 
ของผู้สืบทอดต้าแหน่ง 
(Successor) 

 ระดับคะแนนความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร 

 ร้อยละความส้าเร็จผลการรับรู้
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 อัตราส่วนลูกค้าต่อพนักงาน 

 
 รายได้ที่เพิ่มขึ นจากการขยายเขตของ กปภ. มีผลกระทบต่อการท้างานในด้านอื่น 

ๆขององค์กร โดยเฉพาะการบริการจัดการบุคลากร เพราะเมื่อจ้านวนลูกค้าเพิ่มมากขึ น 
แต่จ้านวนพนักงานมีเท่าเดิม ย่อมมีผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการลูกค้า 
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับความพึงพอใจ การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า และภาพลักษณ์
ขององค์กร ดังนั น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่ งจ้าเป็น เพราะหากพนักงานมี 
ความช้านาญในหน้าที่ พนักงานจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 

 
 
 

  

พฒันาบคุลากร 
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กลยุทธ์ 6.3 
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

 แผนงาน 6.3.1 พัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
น้าไปใช้ประโยชน์ 

บุคลากรทุกคนของ กปภ. ควร
มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เพ่ือ
ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้อง
ด้าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั นตอน 
 
 

  ผู้รับผิดชอบ : ฝบท./ สวก. 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

 นวัตกรรมมีความส้าคัญกับ กปภ. ในการสร้ างความยืดหยุ่นและ 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั น ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม 
จ้าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ การทดลองท้าสิ่งใหม่  ๆ 
พัฒนาและปลูกฝังให้พนักงานมีนิสัยแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้กลายเป็น
นวัตกรรม นอกจากนั น ผู้น้า/ผู้บริหาร ต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจน และมุ่งมั่นมี
ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และน้าไปใช้ต่อยอดให้
เกิดประโยชน์และความยั่งยืน ด้วยการจัดการนวัตกรรมองค์กรที่เป็นระบบผ่าน
กระบวนการ ตั งแต่การก้าหนดทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการนวัตกรรม บทบาท
ของผู้น้าและบุคลากร/หน่วยงานด้านนวัตกรรม การก้าหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม 
กระบวนการนวัตกรรมทั งประเด็นโครงสร้างและการจัดการกระบวนการ
นวัตกรรมรวมทั งการจัดการการ/การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม การจัดการ
ความรู้ เพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรม พฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กรและ
บุคลากร การส่งเสริม/สนับสนุนทรัพยากร และผลลัพธ์จากการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 

 
 
 

ตัวชี วัด  

 ระดับคะแนนความตระหนัก
ตามค่านิยมองค์กร 

 ระดับคะแนนประเมิน ITA 

 

 
แผนงาน 6.3.2 สร้างความโปร่งใสให้องค์กร 
 ผู้รับผิดชอบ : ผชส. 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
แผนงานปี 2565-2570 

กปภ. ควรด้าเนินงานด้วยคุณธรรม และความโปร่งใส โดยมีการประเมิน
ตามเกณฑ์ประเมินสากลจากหน่วยงานภายนอกที่มีความน่าเช่ือถือ ซึ่งความ
โปร่งใสขององค์กรมีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงความพึงพอใจ 
และความผูกพันของพนักงานด้วยเช่นกัน 

  

พฒันาบคุลากร 
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กลยุทธ์ 6.4 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) 

 แผนงาน 6.4.1 Change Management 
  ผู้รับผิดชอบ : ฝบท. 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565 

เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
องค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ไมว่่าจะเป็น เทคโนโลยี 
โครงสร้างอุตสาหกรรม ฯลฯ ดังนั น 
แนวทางในการด้าเนินธุรกิจของ 
กปภ. จ้าเป็นจะต้องปรับให้มีความ
คล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ทัน
ต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจ เพ่ือให้
องค์กรสามารถปรับตัว พร้อมรับต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง น้าไปสู่
การท้าให้องค์สามารถสร้างรายได้ 
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 
 

 
 กปภ. ควรปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก้าลัง สายงาน และระบบงานต่าง ๆ ให้

มีความกระชับ คล่องตัว และเหมาะสมกับลักษณะการด้าเนินงานในปัจจุบันของ
องค์กร โดยควรวางแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ก้าหนดช่วงเวลา อ้านาจ
หน้าที่ ของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
ขององค์กรในช่วงเวลานั น ๆ 

 
 
 

ตัวชี วัด  

 ร้อยละความส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานตามแผน Change 
Management 

 

  

พฒันาบคุลากร 
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผนวกกับการมุ่งเน้น
การให้บริการแก่ลูกค้าที่ส้าคัญ รวมถึงประสบการณ์การรับบริการ
ของลูกค้า และความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ถูกน้ามาเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการยกระดับผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการของ กปภ. ในทุกมิติ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
โดยการ พัฒนาศั กยภาพในทุ กกระบวนการท้ า งานภายใต้
สถาปัตยกรรมขององค์กร (Enterprise  Architecture : EA) พร้อม
น้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างเหมาะสม 
  

SO 4 
การพฒันาองคก์ร

ดว้ยเทคโนโลย ี

เป้าหมาย (KGIs) 
“ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงาน
ขององค์กรในทุกด้าน” 
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S7 DIGITAL TRANSFORMATION 
กปภ. ให้รวาม่้ารัญกับการพัฒนาแุปปรับปรมง

โรรง่ร้างด้านเทรโนโุยี่าร่นเทศ เพ่ือปรับเปุี่ยนแุป
ก้ า ว เ ข้ า ู่่ ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ด้ ว ย เ ท ร โ น โ ุ ยี ดิ จิ ทั ุ 
อย่ า งรรอบรุม ม ในอนารต  ่อดรุ้ องกั บทิ ศทา ง 
การด้าเนินงานขององร์กร ่ามารถบริหารจัดการแุป
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นรปบบผ่านการใช้
เทรโนโุยี แุปอมปกรณ์ท่ีทัน่มัย มีปรป่ิทธิภาพ ปุอดภัย 
ไม่ว่าจปเป็นการบริหารจัดการด้านน ้าู่ญเ่ีย ด้านบมรุากร 
รวมไปถึง กรปบวนการท้างานภายในของ กปภ. เพ่ือเพ่ิม
ปรป่ิทธิภาพแุปขีดจ้ากัดในการด้าเนินงาน 
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กลยุทธ์ 7.1 
ยกระดับการบริหารจัดการ
น ้าสูญเสียด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 แผนงาน 7.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการน ้าสูญเสียด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

  ผู้รับผิดชอบ : ผชท./ คณะท้างานลดน ้าสูญเสีย 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 การยกระดับกระบวนการ

บริหารจัดการน ้าสูญเสียสามารถ
ท้าได้หลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั นคือ 
การน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ือให้
กระบวนการค้นหา ติดตาม และ
ควบคุมปริมาณน ้าสูญเสียเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี 
กปภ. ก้าหนด 
 
 

 
 กปภ. ควรน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการควบคุม ติดตาม และลดน ้าสูญเสีย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน ทั งในส่วนของการตรวจหาจุดรั่วไหล หรือ
การส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าในกรณีที่ระบบจ้าหน่ายน ้าประปาอาจเกิดการช้ารุด 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบจะถูกน้าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจก้าหนดแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 

ตัวชี วัด  

 จ้านวนสาขาในการน้า
เทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการ
ลดน ้าสูญเสีย 

 

  

DIGITAL TRANSFORMATION 
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กลยุทธ์ 7.2 
บริหารจัดการบุคลากรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 แผนงาน 7.2.1 พัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 
(PMS) โดยน้าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน 

  ผู้รับผิดชอบ : ผชท./ ฝบท./ ฝวป. 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565 

กปภ. ควรส่งเสริมการบริหาร
ทุนมนุษย์ เพ่ือมุ่งเน้นในการบริหาร
ทุนมนุษย์ในลักษณะเชิง กลยุทธ์
มากขึ น ซึ่งจะพัฒนาระบบการ
บริหารคนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
นอกจากนั น กปภ. ยังต้องส่งเสริม/
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงาน 
น้าเทคโนโลยีดิจัลมาใช้เพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการด้าน HCM 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือ
ยกระดับการบริหารจัดการด้านทุน
มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ โดย
สอดคล้องกับทิศทางและวิสัยทัศน์
ขององค์กร 
 
 

 

 การน้าระบบเทคโนโลยีดิจัลมาใช้เพื่อสนับสนุนระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) เป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้
กระบวนการในการวัดผลการด้าเนินงานของบุคลากรมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
องค์กร น้าไปสู่การพิจารณาค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย โอกาสความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ รางวัลและสิ่งจูงใจอย่างเป็นระบบ รวมถึงการปรับปรุงและก้าหนด
แผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 

 
 
 

ตัวชี วัด  

 ร้อยละความส้าเร็จของ
แผนงานพัฒนากลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เป็นระบบ (PMS) 

 

  

DIGITAL TRANSFORMATION 
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กลยุทธ์ 7.3 
พัฒนาและทบทวนการจัดท้า EA 
ขององค์กร 

 แผนงาน 7.3.1 จัดท้าสถาปัตยกรรมขององค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) 

  ผู้รับผิดชอบ : ผชท./ คณะท้างาน EA 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565 

กปภ. มุ่งเน้นทบทวนและปรับปรุง
การจัดท้าสถาปัตยกรรมองค์กร และ
ทบทวนกระบวนการท้างานที่ต้องการ
ขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการท้างาน
ดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน พร้อม
ทั งเพ่ิมทักษะการเรียนรู้และถ่ายทอด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ้าเป็น
อย่างทันสมัย มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรในองค์กร นอกจากนั น กปภ. 
ยังมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
และความปลอดภัยด้านดิจิทัลของ
องค์กรให้เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือเพ่ิมระดับ
ความปลอดภัยด้านดิจิทัลให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมทั ง
พัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กปภ. ให้มีความ
น่าเชื่อถือ 
 

 

 กปภ. ออกแบบและก้าหนดสถาปัตยกรรมขององค์กรที่เหมาะสม มองเห็น
ภาพรวมขององค์กรในภาพเดียวกัน และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน โดยส้ารวจ 
Viewpoint ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน มีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันกับ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ เพื่อน้ามาออกแบบและก้าหนดกระบวนการและ
โมเดลแบบจ้าลอง โครงสร้างพื นฐานของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั งด้าเนินการก้าหนดแนวทาง/แผนผังและ
โมเดล (รวมถึงวิธีการด้าเนินงานไปปฏิบัติใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร) ท้าให้ 
กปภ. สามารถน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน พร้อมทั งเพิ่มทักษะการเรียนรู้และถ่ายทอดการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ้าเป็นอย่างทันสมัย มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรในองค์กร รวมถึงสามารถใช้งานและเข้าถึงระบบได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และมีความปลอดภัย ตั งแต่ระบบงานและกระบวนการท้างาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศ การจัดท้าองค์ความรู้ 
และปัจจัยโครงสร้างพื นฐานต่างๆ ของ กปภ. ทั งนี  EA ควรได้รับการสนับสนุนและ
ผลักดันจากทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงด้วย เนื่องจาก EA เป็นงานระดับ
องค์กร ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงด้านเดียว 

  
 แผนงาน 7.3.2 การทบทวนปรับปรุงกระบวนการท้างานสู่ Digital 

Process 
  ผู้รับผิดชอบ : ผชท. 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 ตัวชี วัด  

 จ้านวนแนวทางการจัดท้าแผน EA 
 จ้านวนกระบวนการที่ได้รับการ

ทบทวนเป็น Digital Process 
 จ้านวนแนวทางของแผนงานติดตั ง

โครงสร้างพื นฐานและความ
ปลอดภัยด้านดิจิทัล 

 จ้านวนกระบวนการท้างานที่ท้าได้
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด (SLA) ไว้ 

 กปภ. ออกแบบกระบวนการท้างานท่ีต้องการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการท้างาน
ดิจิทัล พร้อมทั งก้าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานจากการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมมาใช้ (Deploy Digital/Innovative Technology) ภายใต้สถาปัตยกรรม
ขององค์กร เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท้างานของ กปภ. น้าไปสู่
กระบวนการท้างานดิจิทัลอย่างเหมาะสมทุกกระบวนการ พร้อมทั งสอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และรูปแบบธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั ง ให้พนักงาน กปภ. มีความ
พร้อมและความสามารถในการปรับตัวให้ทันตามกระบวนการท้างานดิจิทัล และ
สามารถน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

  

DIGITAL TRANSFORMATION 
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กลยุทธ์ 7.3 
พัฒนาและทบทวนการจัดท้า EA 
ขององค์กร 

 แผนงาน 7.3.3 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและความปลอดภัยด้าน
ดิจิทัล 

  ผู้รับผิดชอบ : ผชท. 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565 

กปภ. มุ่งเน้นทบทวนและปรับปรุง
การจัดท้าสถาปัตยกรรมองค์กร และ
ทบทวนกระบวนการท้างานที่ต้องการ
ขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการท้างาน
ดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน พร้อม
ทั งเพ่ิมทักษะการเรียนรู้และถ่ายทอด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ้าเป็น
อย่างทันสมัย มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรในองค์กร นอกจากนั น กปภ. 
ยังมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
และความปลอดภัยด้านดิจิทัลของ
องค์กรให้เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือเพ่ิมระดับ
ความปลอดภัยด้านดิจิทัลให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมทั ง
พัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กปภ. ให้มีความ
น่าเชื่อถือ 
 

 

 กปภ. ด้าเนินการส้ารวจความต้องการด้านโครงสร้างพื นฐานและความ
ปลอดภัยด้านดิจิทัลขององค์กร และออกแบบแนวทาง/รูปแบบและวิธีการ
ด้าเนินงาน รวมถึงจัดหาและติดตั งอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ด้านโครงสร้าง
พื นฐานและความปลอดภัยด้านดิจิทัลขององค์กรให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั งจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจแก่พนักงาน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานจากการใช้งานอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ด้านโครงสร้างพื นฐานและ
ความปลอดภัยด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล ให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมทั งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่ส้าคัญในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. ให้มีความน่าเช่ือถือ ทันสมัย และครอบคลุม
พื นที่การใช้งาน สามารถให้บริการติดต่อสื่อสารและเช่ือมต่อในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถรองรับ
การเป็นผู้ให้บริการน ้าประปาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและองค์กรแห่งนวัตกรรมใน
อนาคต 

  
 แผนงาน 7.3.4 พัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ผู้รับผิดชอบ : ผชท./ ผชล. 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

กปภ.  ต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิ จิทั ล ให้ สามารถสนับสนุน 
ทุกกระบวนการท้างานขององค์กร โดยเฉพาะด้านการให้บริการ และด้าน 
การสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียน
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเช่ือมั่น และ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

ตัวชี วัด  

 จ้านวนแนวทางการจัดท้าแผน EA 
 จ้านวนกระบวนการที่ได้รับการ

ทบทวนเป็น Digital Process 
 จ้านวนแนวทางของแผนงานติดตั ง

โครงสร้างพื นฐานและความ
ปลอดภัยด้านดิจิทัล 

 จ้านวนกระบวนการท้างานที่ท้าได้
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด (SLA) ไว้ 

 
 

  

DIGITAL TRANSFORMATION 
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กลยุทธ์ 7.4 
ยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Customer Service) 

 แผนงาน 7.4.1 การพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Service) 

  ผู้รับผิดชอบ : ผชท./ ผชล. 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2566-2570 

การพัฒนาและความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถ
น้ามาใช้ในการยกระดับมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ของ กปภ. โดยให้ความส้าคัญถึง
ความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ เน้น
การสร้างและส่งมอบประสบการณ์
ที่ดีแก่ลูกค้า โดยเฉพาะการ
ให้บริการที่มีความเกี่ยวโยงกับ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ 
 
 

 ความสะดวก รวดเร็วเป็นหัวใจส้าคัญในการให้บริการลูกค้า และเพื่อให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และวิถี
ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) กปภ. จึงควรน้าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความ
คาดหวัง และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม 

 
 
 
 

ตัวชี วัด  

 ระดับความเชื่อมั่นต่อการ
บริการลูกค้าผ่านระบบ IT 

 

  

DIGITAL TRANSFORMATION 
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การด้าเนินกิจการในปัจจุบันของทุกหน่วยงานจ้าเป็นต้อง
มีการบูรณาการการท้างานร่วมกัน เพ่ือให้สามารถยกระดับการ
ด้าเนินงาน ผ่านการใช้องค์ความรู้ ความสามารถ และความ
ร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและความสามารถที่
หลากหลาย แทนการด้าเนินการเองขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ ที่มีหน่วยงานทั งระดับกระทรวง กอง 
ส้านักงาน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงกฎหมาย  ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า ที่เปิดโอกาสในการแบ่งปันความรู้ 
เทคโนโลยี รวมทั งทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันมากขึ นนั น การให้
ความส้าคัญกับการบูรณาการการท้างาน นอกจากนี ยังต้อง
ค้านึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง และการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดความได้เปรียบ 
และโอกาสในการด้าเนินงานของ กปภ. ต่อไป  

SO 5 
การบรูณาการ 

และการสรา้ง

นวตักรรม 

เป้าหมาย (KGIs) 
“สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน้านวัตกรรม
มาใช้ในการบริหารจัดการ” 
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S8 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อ ง ร์ ก ร ใ ห้ ร ว า ม ่้ า รั ญ กั บ ก า ร พั ฒ น า

กรปบวนการท้างานอย่างต่อเนื่อง มม่ง่่งมอบการ
ให้บริการที่ดีแกุู่กร้าที่รรอบรุมมอยู่ทั่วปรปเทศ ด้วย
รวามรู้รวาม่ามารถ แุปรวามเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการน ้า เพ่ือใหุู้กร้าได้รับรวาม่ปดวก
รวดเร็ว การจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรปบบ พร้อม
น้าเทรโนโุยีดิจิทัุ รวมทั งอมปกรณ์ที่ทัน่มัย มี
ปรป่ิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการใหุู้กร้าเกิด
รวามพึงพอใจ แุปภักดี นอกจากนี  กปภ. ยังมม่งรักษา
มาตรฐานรมณภาพน ้า ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน่ากุ
ตั งแต่รปบบผุิตไปจนถึงรปบบจ่าย เพ่ือให้ผู้มี่่วนได้
่่วนเ่ียมั่นใจในรมณภาพน ้าที่ดีเยี่ยมของ กปภ. 
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กลยุทธ์ 8.1 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้
ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้า 

 แผนงาน 8.1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

  ผู้รับผิดชอบ : ผชล./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

กปภ. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ หรือเก่ียวเนื่อง เพื่อตอบสนองให้
ตรงตามความต้องการ/ความคาดหวัง
ของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งสามารถแสดงให้
เห็นถึงแนวทาง/รูปแบบต่างๆ 
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้
สามารถออกจ้าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 
 
 

 
 กปภ. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการ/
ความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยก้าหนดแนวทาง/รูปแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการใหม่หรือเกี่ยวเนื่อง (Idea Generation) ที่มีความ
ชัดเจน สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง พร้อมทั งด้าเนินการประเมินและคัดเลือก
แนวความคิดต่างๆ ( Idea Screening) เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาและทดสอบ
แนวความคิ ดนั น ให้ ส าม า รถพัฒนา ไป เป็ นตั ว ต้ นแบบ  ( Concept 
Development and Testing) รวมถึงก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจในด้านยอดขาย ต้นทุน และก้าไรที่มีความชัดเจน
และเหมาะสม (Marketing Strategy Development) และด้าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เป็นตั วต้นแบบ (Prototype Product Development) เพื่ อ
ทดสอบตลาด (Market Testing) ตลอดจนด้าเนินการเก็บผลการทดสอบและ
การส้ารวจเพื่อน้ามาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จนสามารถ
ออกจ้าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 

 
 
 

ตัวชี วัด  

 จ้านวนผลิตภัณฑ์และบริการที่
ตอบสนองความต้องการและ 
ความคาดหวังของลูกค้า 

 

  

ลกูคา้และผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
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กลยุทธ์ 8.2 
สร้ า งความพึ งพอใจ
ให้กับลูกค้า 

 แผนงาน 8.2.1 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 
  ผู้รับผิดชอบ : ผชล./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

กปภ. มุ่งเน้นในการ
วิเคราะห์ความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้า 
เพ่ือน้ามาก้าหนด
กระบวนการในการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดี
ยิ่งขึ น ท้าให้ลูกค้ามีทัศนคติ
เชิงบวกและประสบการณ์ 
ที่ดี ตลอดจนเกิดเป็น 
ความพึงพอใจ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานในทุกมิติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อต่อยอด
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
จนน้าไปสู่ความผูกพันของ
ลูกค้าท่ีมีต่อ กปภ. 
 

 กปภ. มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าให้
มีความเหนียวแน่นและสร้างฐานลูกค้าใหม่จากผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สร้างความเชื่อมั่น น้าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ความ
ต้องการ/ความคาดหวังทั งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น แบบส้ารวจต่างๆ การวิเคราะห์ 
Touch point และ Customer Journey ของลูกค้า เป็นต้น เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าได้อย่าง
สูงสุด จนเกิดเป็นความประทับใจ และน้ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า ตัวอย่างเช่น การมี 
Admin คอยตอบสนอง/แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ผ่าน Omni Channel ตลอดทั ง 24 ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียจ้าพวก Digital Platform พร้อมทั งสามารถแจ้ง/มอบหมาย/
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและจัดการให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่าง
ทันท่วงที เป็นต้น 

 

  
 แผนงาน 8.2.2 สร้างความผูกพันภักดีให้แก่ลูกค้า 
  ผู้รับผิดชอบ : ผชล./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

 กปภ. ให้ความส้าคัญในการสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กรในระยะยาว โดย
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั งน้าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อทราบถึงความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า และน้ามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง
กระบวนการท้างาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า น้ามาซึ่งความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเกิดเป็นความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อ กปภ. 

ตัวชี วัด   

 ระดับคะแนนความพึง
พอใจของลูกค้าต่อการ
ให้บริการ ของ กปภ. 

 แผนงาน 8.2.3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience) 
 ผู้รับผิดชอบ : ผชล./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

 

 กปภ. ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ผ่าน
การให้บริการทุกช่องทางขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางออฟไลน์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกช่วงวัย และมีการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดล้อม และค่านิยมของสังคม เช่น การเป็นสังคมไร้เงินสด หรือการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะการได้รับประสบการณ์ที่ดี 
ย่อมก่อให้เกิดความประทับใจ ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรต่อไปในระยะยาว 

ลกูคา้และผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
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กลยุทธ์ 8.3 
ส่งเสริมความตระหนักเรื่อง
คุณภาพน ้า 

 แผนงาน 8.3.1 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 
กปภ. 

  ผู้รับผิดชอบ : ผชล./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 การรักษามาตรฐานของ

น ้าประปา เป็นสิ่งส้าคัญที่องค์กร
ไม่ควรมองข้าม และนอกจากการ
เรียนรู้ พัฒนา และลงมือท้าแล้ว 
กปภ. ควรมุ่งเน้นการสื่อสารไปยัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในคุณภาพของ
น ้าประปา 
 
 

 

 กปภ. มีการประเมินคุณภาพน ้าตั งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง รวมถึงมีการ
ส้ารวจคุณภาพน ้าที่หน้ามาตรของลูกค้า และส่งเสริมความตระหนักรู้ในคุณภาพน ้า
ของ กปภ. เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการผลิตน ้าประปาของ กปภ. มีประสิทธิภาพ
อย่างครบวงจร 

 
 
 

ตัวชี วัด  

 ระดับคะแนนความเชื่อม่ัน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ประเภทต่อคุณภาพน ้า กปภ. 

 

  

ลกูคา้และผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
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กลยุทธ์ 8.4 
การสร้ า งแนวทางการ
ตอบสนองต่อความต้องการ
คว ามคาดหวั ง ของผู้ มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 แผนงาน 8.4.1 สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม (CSV) 
 ผู้รับผิดชอบ : ผชล./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

การด้าเนินโครงการเพื่อสังคมแบบ CSR เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคมได้ ดังนั น กปภ. จึงควรมุ่งยกระดับการส่งเสริมชุมชนและสังคมใน
รูปแบบของ CSV หรือ Creating Shared Value ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเชิง
สังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านการส่งมอบความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และรายได้ให้แก่ชุมชน ในขณะเดียวกัน กปภ. ก็สามารถที่จะแสวงหาก้าไร และการ
สร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กร ด้วยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่องค์กรมี 

กปภ. ควรมีแนวทางใน
ด้าเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
องค์กร โดย กปภ. อาจกระท้า
ผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคม อาทิ 
CSR หรือการส่งมอบคุณค่า 
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ผ่านการท้า CSV ไปจนถึง
การบูรณาการการท้างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือ
ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากร
น ้า เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดี 
และกลายเป็นความผูกพันต่อ 
กปภ. 
 

 

  
 แผนงาน 8.4.2 บูรณาการการด้าเนินงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้รับผิดชอบ : ผชล./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

 การสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นรากฐานให้องค์กร
มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั ง
ภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวังจาก กปภ. ใน
มิติที่แตกต่างกัน 

 
แผนงาน 8.4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ผู้รับผิดชอบ : ผชล./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

ตัวชี วัด  การด้าเนินงานด้าน CSR เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้าง
คุณค่าทั งต่อสังคมและต่อกิจการ โดยการค้านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ กปภ. มีอยู่ เพื่อ
สร้างผลกระทบเชิงบวก และบรรเทาผลกระทบเชิงลบส้าหรับแก้ไขปัญหาในระยะสั น 
รวมทั งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรน ้าที่ยั่งยืนในระยะยาว 

 ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ยกเว้น พนักงาน และ
ลูกค้า) 

 

 

 
  

ลกูคา้และผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
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S9 บูรณาการการบริหารจัดการน ้า 
ตามที่ภารรัฐได้ให้รวาม่้ารัญกับการบริหารจัดการ

น ้าทั งรปบบ แุปได้มีการตราพรปราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 
พ.ศ. 2561 ขึ นเพ่ือให้เกิดการบูรณาการเกี่ยวกับการจัด่รร 
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารมงรักษา การ
ฟ้ืนฟู การอนมรักษ์ทรัพยากรน ้า ่ิทธิในน ้าแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แุปก่อให้เกิดปรป่ิทธิภาพแุปปรป่ิทธิผุในการ
บริหารทรัพยากรน ้าอย่าง่มดมุแุปยั่งยืน 
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กลยุทธ์ 9.1 
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการ
น ้า และด้าเนินงานตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 

กปภ. ต้องให้ความส้าคัญ และ
เข้าไปมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ
น ้าภาพรวมของประเทศทั งการ
ทบทวน ยกระดับ และน้าองค์ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญของ กปภ. ไป
ถ่ายทอดกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในปัจจุบัน
ที่มีมากขึ น ทั งนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนาและคิดค้นขึ นเอง 
และนวัตกรรมที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอกผ่านความร่วมมือกับ
หน่วยงาน หรือการขอใช้ประโยชน์
ในนวัตกรรมทั งรูปแบบการเสีย
ค่าใช้จ่ายหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือ
ยกระดับองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของทรัพยากรน ้า และองค์กร 
 
 

  ผู้รับผิดชอบ : ฝทน./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565 

 

 แม้การบริหารจัดการน ้าทั งระบบเป็นบทบาทหน้าที่ส้าคัญของส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน ้า แต่ กปภ. จ้าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการแหล่งน ้าดิบของตัวเองเพื่อสร้างความมั่นใจต่อระบบจ้าหน่าย
น ้าประปาให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพได้นั น กปภ. จ้าเป็นต้องมีการสร้าง
ความร่วมมือ และร่วมด้าเนินการกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการและสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการและการส่งมอบน ้าได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีคุณภาพ โดยการยกระดับบทบาท และผลักดันให้องค์กรเป็นหนึ่งใน
หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า 

  
 แผนงาน 9.1.2 โครงการจัดการการใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า (Demand 

Side Management : DSM) 
  ผู้รับผิดชอบ : กวพ./ คณะกรรมการ DSM/ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2565-2570 

ทรัพยากรน ้ามีจ้ากัด กปภ. จึงควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยสร้างความร่วมมือ รวมทั งส่งเสริมการใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ของ กปภ. 
ในการสนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
น ้าประปาของหน่วยงานท้องถิ่นให้มีคุณภาพท่ีดี และประชาชนได้รับน ้าประปา
ที่มีคุณภาพ รวมถึงต้องน้าเสนอความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน ้า การลดน ้า
สูญเสีย การบ้าบัดน ้า ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า 

ตัวชี วัด  

 จ้ านวน  กปภ .สาขา ที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตใช้น ้า (แหล่งน ้าเดิม) 

 ระดับคะแนนการบริหารจัดการ
การใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า 
(Demand Side Management 
: DSM) 

 

  

บรูณาการการบรหิารจดัการน ้า 
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กลยุทธ์ 9.2 
พัฒนานวัตกรรมจนสามารถน้า
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นไปเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการขององค์กร 

 แผนงาน 9.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ด้วยนวัตกรรม 
 ผู้รับผิดชอบ : สวก./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 
 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2566-2570 

การบริหารจัดการองค์กรด้วยการน้า
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน จะช่วยให้ กปภ. 
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ้ากัดได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
โดยจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร และสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท้างานให้เหมาะสมกับ
การสร้างนวัตกรรม และเอื อต่อการน้า
นวัตกรรมไปใช้ รวมถึงต้องมีช่องทาง หรือ
โอกาสส้าหรับถ่ายทอด และพัฒนาสานต่อ
นวัตกรรมสู่เวทีระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติต่อไป 
 
 

 กปภ. ควรยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ด้วยการน้านวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ส้าคัญมาพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด้าเนินงาน ซึ่งอาจเป็นวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ นใหม่จาก
คนในองค์กรที่เล็งเห็นถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือเป็น
นวัตกรรมจากภายนอกที่เป็นเป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหา
ภายในองค์กรได้ โดยมีเป้าหมายของการน้านวัตกรรมมาใช้เพื่อให้ กปภ. 
สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง ทั งใน
ด้านการผลิต จ้าหน่าย และให้บริการ 

 
 

  
 แผนงาน 9.2.2 การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 
  ผู้รับผิดชอบ : สวก./ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

 ผู้รวบรวม : ฝปอ. 
 แผนงานปี 2566-2570 

กปภ. ควรส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการนวัตกรรม และ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ โดยต้องมุ่ ง เน้นด้านการพัฒนาบุคลากร 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท้างานให้
เอื อต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ทั งนี  นวัตกรรมที่สร้างขึ นจะต้องมี
ประโยชน์ ก่อให้เกิดความได้เปรียบแก่องค์กร และสามารถน้าไปใช้ใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้จริง 

ตัวชี วัด  

 จ้านวนนวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร 

 จ้านวนนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานระดับประเทศ/ระดับ
นานาชาติ 

 

 
 
 
  

บรูณาการการบรหิารจดัการน ้า 



ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (พ.ศ.2565-2570) 
 

 

 

 


