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1. บทนาํ 

 การเปล่ียนแปลงกระแสการพัฒนาของโลกหรือกระแสโลกาภิวัฒน� (Globalization) นํามาซึ่งความ
เจริญก.าวหน.าในด.านต2างๆ ทั้งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การท2องเที่ยว ตลอดจนการบริโภคท่ี
ขยายตัวข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร ซึ่งทําให.กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวและเกิดความ
ซับซ.อนเช่ือมโยงระหว2างหน2วยธุรกิจมากข้ึน หากพิจารณาแล.วจะเห็นได.ว2า การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนสามารถสร.าง
ผลกระทบต2อส่ิงแวดล.อม สังคม และระบบเศรษฐกิจ ผ2านการใช.ทรัพยากรโดยไม2คํานึงถึงข.อจํากัดด.านกายภาพ 
รวมถึงประเด็นเรื่องความสามารถและศักยภาพในการผลิตที่จะรองรับการบริโภค ทําให.ผู.ท่ีเก่ียวข.องในมิติต2างๆ 
ได.รับผลกระทบอย2างหลีกเ ล่ียงไม2 ได.   จึ งทํ าให. เ กิดแนวคิดการพัฒนาอย2าง ย่ัง ยืน ข้ึน โดยมุ2 ง เน.นใน 
การพัฒนาแบบบูรณาการท่ีให.ความสําคัญแก2การสร.างความสมดุลในการพัฒนาองค�ประกอบท้ัง 3 มิติดังกล2าว  

 จากปรัชญาของการพัฒนาอย2างย่ังยืน การประปาส2วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะหน2วยงานท่ีให.บริการ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน โดยการผลิตและจําหน2ายนํ้าประปาเพื่อรองรับความต.องใช.นํ้าของประชาชนและภาค
เศรษฐกิจ มุ2งมั่นในการดําเนินงานโดยเน.นหลักจริยธรรมท่ีก2อให.เ กิดผลประโยชน�พื้นฐานที่ สําคัญแก2 3 
องค�ประกอบที่มีความเช่ือมโยงกัน ได.แก2 องค�ประกอบด.านเศรษฐกิจ ด.านสังคม และด.านส่ิงแวดล.อม โดย กปภ. มี
ความเช่ือม่ันว2าการมุ2งเน.นในการขยายธุรกิจประปาเพียงอย2างเดียว ไม2สามารถทําให.องค�กรเกิดการพัฒนาได.อย2าง
มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน กปภ. จึงให.ความสําคัญแก2การดําเนินงานในทุกๆ กิจกรรมและในทุกๆ มิติ เพื่อบริหาร
จัดการและลดผลกระทบให.เกิดข้ึนน.อยท่ีสุด เพื่อไม2ให.เกิดความเสียหายแก2สังคมและส่ิงแวดล.อม  

 ด.วยเหตุน้ี กปภ. จึงได.จัดทําคู2มือการดําเนินงานเพื่อใช.เปEนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับการพัฒนา
องค�กรให.เกิดความย่ังยืน โดยนํากรอบแนวคิดการพัฒนาอย2างย่ังยืนขององค�กรสหประชาชาติมากําหนดเปGาหมาย
ในการขับเคล่ือนองค�กรในมิติทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล.อม ภายใต.หลักธรรมาภิบาลของ กปภ. โดย
คํานึงถึงการสร.างความสมดุลทางด.านผลประโยชน�แก2ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกฝIายที่เก่ียวข.อง  
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2. บริบทของการประปาส�วนภูมิภาค 
การประปาส2วนภูมิภาค ก2อต้ังข้ึนในปk พ.ศ.2522 เปEนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย(มท.)  

มีหน.าที่รับผิดชอบการให.บริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานด.านนํ้าประปาแก2ประชาชนในส2วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ี 
74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว.นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดย กปภ. แบ2งหน2วยงานรับผิดชอบตามพื้นท่ี
ออกเปEน 5 ภาค 10 เขต รวม กปภ.สาขาท้ังหมด 234 สาขา และมีหน2วยบริการย2อย 347 หน2วยบริการ 
 ตลอดระยะเวลา 40 ปkที่ผ2านมา กปภ. มุ2งมั่นให.บริการนํ้าประปาคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการอุปโภคบริโภคแก2
ประชาชนอย2างมีประสิทธิผล โดยยึดหลักการกํากับดูแลที่ดี ควบคู2กับความรับผิดชอบต2อสังคม เพื่อให.เกิด
ประโยชน�ต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2ม  

นับต้ังแต2เริ่มให.บริการกปภ. ดําเนินการผลิตและจําหน2ายนํ้าประปาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน ด.านการผลิต กปภ. ใช.แหล2งนํ้า ซึ่งสามารถจําแนกได. 3 ประเภท เพื่อนํามาผลิตนํ้าประปาโดยส2วนใหญ2
ใช.นํ้าจากผิวดินบางส2วนใช.นํ้าทะเลมาผลิตนํ้าประปาผ2านระบบ RO (Reverse Osmosis) ในพื้นท่ีท่ีเปEนเกาะ 
เช2นเกาะภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพะงันอีกท้ังมีระบบสํารองจากนํ้าบาดาล เพื่อความมั่นใจว2าสามารถผลิตนํ้าประปา
ให.บริการประชาชนได.อย2างต2อเน่ืองในด.านการจําหน2ายและให.บริการกปภ. วางระบบท2อประปาเพื่อส2งนํ้าประปาท่ี
สะอาดปลอดภัยผ2านเส.นท2อไปถึงบ.านผู.ใช.นํ้าโดยจัดเก็บรายได.ค2าจําหน2ายนํ้าตามโครงสร.างราคาค2านํ้าท่ีกําหนด
สําหรับกลุ2 ม ผู. ใช. นํ้ าที่ มี การประ กันปริมาณการซื้ อ นํ้า ข้ัน ตํ่ า เช2น ธุร กิจหรือ อุตสาหกรรมขนาดใหญ2 
นิคมอุตสาหกรรมองค�กรปกครองส2วนท.องถ่ินกปภ.จะคิดอัตราค2าจําหน2ายนํ้าในราคาขายส2ง (Bulk Sale) ซึ่งเปEน
ราคาที่ตํ่ากว2าโครงสร.างปกติ 

 

ยึดมั่นวสิัยทัศน. 
ผู"ใช"น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป8นเลิศ  

(Customers are delighted with water quality and excellent services) 
 

พันธกจิ 
 กปภ. เปEนหน2วยงานท่ีให.บริการนํ้าประปาตามพระราชบัญญัติการประปาส2วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดย
คํานึงถึงประโยชน�ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเปEนสําคัญ พันธกิจหลักของการประปาส2วนภูมิภาคมี  
5 ประการ ลําดับความสําคัญได. ดังน้ี 
 1. ผลิต จัดส2ง และจําหน2ายนํ้าประปาที่มีคุณภาพอย2างเพียงพอและทั่วถึง 
 2. สํารวจ จัดหาแหล2งนํ้าดิบ 
 3. จัดให.ได.มาซึ่งนํ้าดิบ เพื่อใช.ในการผลิต จัดส2ง และจําหน2ายนํ้าประปา 
 4. ส2งเสริมธุรกิจประปา 
 5. ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับ หรือต2อเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

 
 



2 
 

ค�านิยมองค.กร 
“มุ�ง มั่น เพ่ือปวงชน” 

ตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดค2านิยมองค�กรของ กปภ. 

พฤติกรรมของพนักงาน พฤติกรรมของผู"บริหาร 

มุ�งเน"นคุณธรรม 
1.  ปฏิบัติตามกฎหมายและมี

จริยธรรม 
1.1 การกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติของหน2วยงานท่ีรับผิดชอบพร.อมตัวช้ีวัดและ

บทลงโทษ 
1.2 ส่ือสารสองทิศทางสร.างความเข.าใจในระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ�อย2างสม่ําเสมอ 
1.3 ประพฤติและปฏิบัติตนเปEนแบบอย2างตามกฎหมายระเบียบข.อบังคับและแนวทางท่ี

กําหนดอย2างเคร2งครัด 
1.4 ประเมินผลและให.คุณให.โทษอย2างเท่ียงธรรมและโปร2งใส 

2.  ปฏิบัติหน.าท่ีด.วยความ
ซื่อสัตย�และโปร2งใส 

2.1 ไม2ใช.อํานาจหน.าท่ีแสวงหาผลประโยชน�โดยมิชอบ 
2.2 ไม2ใช.เวลางานหรือทรัพย�สินขององค�กรเพื่อประโยชน�ส2วนตน 
2.3 จัดกิจกรรมส2งเสริมการยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย�สุจริต 

3.  ปกปGองรักษาผลประโยชน�
ขององค�กร 

3.1 ใช.จ2ายงบประมาณอย2างประหยัดและคุ.มค2า 
3.2 กํากับดูแลการใช.ทรัพยากรให.เปEนไปอย2างมีประสิทธิภาพคุ.มค2าและดูแลรักษา

ทรัพย�สินขององค�กรเสมือนทรัพย�สินของตนเอง 
3.3 ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน�ขององค�กรเปEนสําคัญ 

ม่ันใจคุณภาพ 
4. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ี

กําหนด 
4.1 กําหนดคู2มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมีตัวช้ีวัด 
4.2 สร.างความเข.าใจในคู2มือการปฏิบัติงานและกํากับดูแลให.พนักงานปฏิบัติตามข้ันตอน

ท่ีกําหนดรวมท้ังพิจารณาถึงความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 
4.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู2มือการปฏิบัติงานและมาตรการควบคุม

ภายในท่ีกําหนดโดยสอบทานความเส่ียงและผลการปฏิบัติงาน 
4.4 สนับสนุนให.ผู.บริหารและพนักงานมีส2วนร2วมในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

อย2างต2อเนื่องและปฏิบัติตามคู2มือการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

5.  มีจิตสํานึกรับผิดชอบต2อ
ความสําเร็จ 

5.1 กําหนดและถ2ายทอดวัตถุประสงค�องค�กรเปGาหมายและตัวช้ีวัดร2วมกับการประเมิน
ความเส่ียงขององค�กรโดยถ2ายทอดนโยบายไปสู2การปฏิบัติอย2างเปEนรูปธรรม 

5.2 ส2งเสริมและปลูกฝMงแนวคิดเรื่องคุณภาพและความรับผิดชอบต2อการจัดการ 
ความเส่ียงท่ีสําคัญขององค�กรและประเมินมาตรการควบคุมภายในลงไปใน 
ทุกกระบวนการโดยบูรณาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข.ามาปรับใช.ในองค�กร 

5.3 สร.างบรรยากาศวัฒนธรรมและโครงสร.างการทางานให.มีสภาพแวดล.อมท่ีเอ้ือให.
พนักงานเกิดการเรียนรู.อยากทํางานและอยากคิดเพ่ือปรับปรุงวิธีการทางาน 
อย2างต2อเนื่องตลอดจนมุ2งเน.นการทางานโดยใช.ความคิดสร.างสรรค�การจัดการความรู.
และการบริหารความเส่ียงเพื่อสร.างนวัตกรรมอย2างต2อเนื่อง 
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พฤติกรรมของพนักงาน พฤติกรรมของผู"บริหาร 
5.  มีจิตสํานึกรับผิดชอบต2อ

ความสําเร็จ (ต2อ) 
5.4 ให.คําปรึกษาแนะนําวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต.องเพ่ือมุ2งผลสาเร็จของงาน 
5.5 จูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู.ความสามารถโดยยกย2องชมเชยให.เปEนท่ี

ปรากฏ 

ม่ันใจคุณภาพ (ต�อ) 
6.  ทํางานเปEนทีม 5.1 สร.างบรรยากาศให.มีการส่ือสารสองทิศทางอย2างตรงไปตรงมาภายในองค�กรและ 

รับฟMงข.อคิดเห็นท่ีแตกต2างเพื่อให.บรรลุเปGาหมายเดียวกัน 
5.2 นําความคิดเห็นหรือองค�ความรู.ของทีมงานมาประกอบการตัดสินใจหรือมา

ประยุกต�ใช.และสร.างนวัตกรรมโดยมุ2งเน.นผลลัพธ�ด.านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7.  พัฒนาตนเองอย2างต2อเนื่อง 7.1 สร.างบรรยากาศในการเรียนรู.โดยจัดให.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู.ระหว2างกันรวมท้ัง
พัฒนาส่ือการเรียนรู.ให.สามารถเข.าถึงแหล2งข.อมูลการเรียนรู.อย2างท่ัวถึงและต2อเน่ือง
ให.เปEนนวัตกรรมการเรียนรู.อย2างยั่งยืน 

7.2 จัดสรรงบประมาณอย2างเพียงพอในการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง 

7.3 ผู.บริหารเรียนรู.พัฒนาตนเองและนําความรู.ใหม2ๆมาปรับปรุงงานเพื่อเปEนแบบอย2าง

ให.กับพนักงานกระตือรือร.นในการพัฒนาตนเองรองรับการเปล่ียนแปลงและ
สร.างสรรค�ผลงานอย2างต2อเนื่องให.เกิดนวัตกรรม 

8. แบ2งปMนทักษะช2วยเหลือเพื่อน
ร2วมงาน 

8.1 กระตุ.นและส2งเสริมให.พนักงานให.มีการสอนงาน (Coaching) และแบ2งปMน (Sharing) 
ทักษะการปฏิบัติงานระหว2างกัน 

8.2 จัดให.มีการประกาศยกย2องชมเชยพนักงานท่ี มีการเผยแพร2หรือถ2ายทอด 
องค�ความรู.ดีเด2น 

เพื่อสุขของปวงชน 
9.  ตั้งใจรบัฟMงลูกค.า 9.1 สร.างจิตสํานึกในการรับฟMงลูกค.าอย2างเห็นอกเห็นใจ 

9.2 ทบทวนและปรับปรุงกลไกรับฟMงเสียงของลูกค.า 

10.  สร.างความประทับใจให.
ลูกค.าตลอดเวลา 

10.1 สํารวจความต.องการความคาดหวังและจัดให.มีช2องทางการมีส2วนร2วมของลูกค.าเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นอยู2 เสมอรวมถึงส่ือสารสร.างภาพลักษณ�และความเข.าใจ 
ในประเด็นท่ีอาจส2งผลกระทบต2อองค�กรให.กับลูกค.าหรือหน2วยงานภายนอกทราบ 

10.2 นําข.อร.องเรียนของลูกค.าและผู.มีส2วนได.ส2วนเสียมาวิเคราะห�ท่ีมาของปMญหา
จัดลําดับความสําคัญและวางแผนแก.ไขปMญหาอย2างรวดเร็ว 

10.3 ส2งเสริมให.มีการสร.างสรรค�นวัตกรรมให.เกิดความประทับใจกับลูกค.าอย2างต2อเนื่อง 
10.4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการปรับปรุงคุณภาพการให.บริการ 
10.5 กําหนดคู2เทียบและพัฒนาการบริการให.เหนือกว2าคู2เทียบ 

11.  มีจิตสาธารณะ 11.1 ส2งเสริมสนับสนุนและเข.าร2วมช2วยเหลือกิจกรรมส2วนรวมของชุมชมสังคมและ
ส่ิงแวดล.อม 

11.2 สนับสนุนให.พนักงานใช.ความสามารถช2วยเหลือชุมชน 
11.3 สนับสนุนให.พนักงานสร.างสรรค�กิจกรรมเพื่อสังคม 



 

3.แนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยนืของการประปาส�วนภูมิภาค
Development Framework)
 กปภ. ได.นํากรอบแนวคิดการพัฒนาอย2างย่ังยืน 
องค�กรสหประชาชาติมาใช.เปEนพื้นฐานในการ
พัฒนาอย2างย่ังยืน โดยยึดมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดล.อม ความรับผิดชอบต2อสังคม และ
บรรษัทภิบาลด.วยจริยธรรมตามกรอบก
Governance: ESG) ควบคู2กับการดําเนินงานตามแผน
ส2วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค�กร

ภาพที่ 3.

 ภายใต.กรอบการพัฒนาอย2างย่ังยืนขององค�กรสหประชาชาติ ทั้ง 
เปGาหมายการพัฒนาท่ีมีความเช่ือมโยงกับการดําเนินงานของ กปภ

 1) เปKาหมายที่ 3 สร.างหลักประกันว2าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส2งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย
(Good Health and Well

แนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยนืของการประปาส�วนภูมิภาค(PWA Sustainable 
Development Framework) 

ได.นํากรอบแนวคิดการพัฒนาอย2างย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
องค�กรสหประชาชาติมาใช.เปEนพื้นฐานในการกําหนดเปGาหมายการดําเนินงานเพื่อขับเคล่ือนองค�กร

ยึดมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดล.อม ความรับผิดชอบต2อสังคม และ
บรรษัทภิบาลด.วยจริยธรรมตามกรอบการดําเนินงานด.านความย่ังยืน (Environmental, Social and 

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�ของ กปภ. โดยคํานึงถึงประโยชน�ของผู.มีส2วนได.
ท้ังภายในและภายนอกองค�กร 

.1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาอย2างย่ังยืนของ กปภ

ฒนาอย2างย่ังยืนขององค�กรสหประชาชาติ ทั้ง 17 ด.าน กปภ
เปGาหมายการพัฒนาที่มีความเช่ือมโยงกับการดําเนินงานของ กปภ. มาทั้ง 7 ด.าน ประกอบด.วย

สร.างหลักประกันว2าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส2งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย
od Health and Well-Being) 

4 

(PWA Sustainable 

able Development Goals: SDGs) ของ
ขับเคล่ือนองค�กรให.เกิดการ

ยึดมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดล.อม ความรับผิดชอบต2อสังคม และการบริหารงานตามหลัก
Environmental, Social and 

โดยคํานึงถึงประโยชน�ของผู.มีส2วนได.

 
แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาอย2างย่ังยืนของ กปภ. 

ด.าน กปภ. ได.พิจารณาคัดเลือก
ด.าน ประกอบด.วย 

สร.างหลักประกันว2าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส2งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย 
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 2) เปKาหมายที่ 6 สร.างหลักประกันว2าจะมีการจัดให.มีนํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหาร
จัดการท่ีย่ังยืน (Clean Water and Sanitation) 

 3) เปKาหมายที่ 10 ลดความไม2เสมอภาคภายในและระหว2างประเทศ(Reduce Inequalities) 

 4) เปKาหมายที่ 12 สร. า งห ลักประ กันให. มี รู ปแบบการบริ โ ภคและผ ลิต ท่ี ย่ั ง ยืน (Responsible 
Consumption and Production) 

 5) เปKาหมายที่ 14 อนุรักษ�และใช.ประโยชน�จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย2างย่ังยืนเพื่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน(Life Below Water) 

 6) เปKาหมายที่ 15 ปกปGอง ฟ~�นฟู และสนับสนุนการใช.ระบบนิเวศบนบกอย2างย่ังยืน จัดการปIาไม.อย2าง
ย่ังยืน ต2อสู.การกลายสภาพเปEนทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของที่ดินและฟ~�น
สภาพกลับมาใหม2 และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ(Life on Land) 

 7) เปKาหมายที่ 17 เสริมความเข.มแข็งให.แก2กลไกการดําเนินงานและฟ~�นฟูสภาพหุ.นส2วนความร2วมมือ
ระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ย่ังยืนการเงิน(Partnerships) 

 จากกรอบแนวคิดและเปGาหมายการพัฒนาอย2างย่ังยืนของสหประชาชาติ กปภ. จึงได.มีการกําหนด 
แนวทางการดําเนินธุรกิจประปาเพื่อให.เกิดการพัฒนาท่ีมีความสมดุลหรือปฏิสัมพันธ�ที่เก้ือกูลระหว2างมิติอันเปEน
องค�ประกอบท่ีจะทําให.มีการเติบโตที่ย่ังยืน สร.างความพอใจสูงสุดแก2ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2ม โดยมุ2งเน.นในการ
พัฒนาท่ีจะช2วยสร.างคุณค2าทางด.านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด.านส่ิงแวดล.อม และช2วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมภายใต.การกํากับดูแลกิจการและการมีธรรมาภิบาลท่ีดี ควบคู2ไปกับการร2วมเปEนส2วนหน่ึงท่ีช2วย
ขับเคล่ือนไปสู2เปGาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับประเทศและสากล  

 ซึ่งจากเปGาหมายการพัฒนาอย2างย่ังยืนตามหลักสหประชาชาติที่ท้ัง 17 ด.าน กปภ. คัดเลือกเปGาหมาย 7 
ด.าน ที่เช่ือมโยงต2อการดําเนินกิจการ โดยคํานึงถึงการเติบโตของที่ย่ังยืนควบคู2ไปกับการพัฒนาสังคม ส่ิงแวดล.อม
และธรรมาภิบาล ตามกรอบการดําเนินงานด.านความย่ังยืน  (Environmental, Social and Governance: ESG) 
ซึ่งสามารถสรุปคําจํากัดความในการดําเนินงานแต2ละด.านในบริบทของ กปภ. ได.ดังน้ี 

 1. ด"านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

  การดําเนินงานของ กปภ. มิได.คํานึงเพียงแค2การเติบโตของผลกําไร แต2ยังกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ
ให.มีความโปร2งใส เปEนธรรม และตรวจสอบได. ภายใต.หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความ
เส่ียง เพื่อเสริมความเข.มแข็งให.แก2กลไกการดําเนินงานของ กปภ. (เปGาหมายที่ 17) 

 2. ด"านเศรษฐกิจ 

  กปภ. มุ2งเน.นการบริการนํ้าประปาเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให.สอดคล.อง
เปGาหมายการสร.างหลักประกันว2าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส2งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย (เปGาหมายท่ี 
3) และลดความไม2เสมอภาคภายในประเทศและระหว2างประเทศ(เปGาหมายที่ 10) 
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 3. ด"านสังคม 

  กปภ. มุ2งมั่นพัฒนาการให.บริการนํ้าประปาเพื่ออํานวยความสะดวกให.ประชาชนทุกระดับเข.าถึงการ
อุปโภคบริโภคนํ้าประปาอย2างย่ังยืน เพื่อให.สอดคล.องหลักประกันให.มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
(เปGาหมายท่ี 12) และสร.างหลักประกันว2าจะมีการจัดให.มีนํ้าและสุขอนามัยที่ดีสําหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ย่ังยืน (เปGาหมายที่ 6) พร.อมท้ังมุ2งมั่นพัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรและสร.างผู.นําที่ดีที่มี
จิตสํานึกด.านการพัฒนาเพื่อให.องค�กรเกิดการเติบโตที่ย่ังยืน 

 4. ด"านส่ิงแวดล"อม 

  กปภ. มีการมุ2งเน.นการเสริมสร.างการอนุรักษ�ผ2านกิจกรรม CSR ในการใช.ประโยชน�อย2างย่ังยืน
ทรัพยากรทะเลและปกปGองระบบนิเวศทางชายฝM�ง (เปGาหมายที่ 14)และปกปGอง ฟ~�นฟู และสนับสนุนการใช.ระบบ
นิเวศบนบกอย2างย่ังยืน จัดการปIาไม.อย2างย่ังยืนต2อสู.การกลายสภาพเปEนทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของที่ดิน
และฟ��นสภาพกลับมาใหม2 และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ(เปGาหมายที่ 15) 

 

  



7 
 

4. แผนยุทธศาสตร.และปWจจยัความยั่งยนืของ กปภ. 
  กปภ. ได.มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร�เพื่อใช.เปEนแนวทางในการดําเนินงานโดยยึดมั่นการให.บริการ
นํ้าประปาตามวิสัยทัศน� (Vision) และพันธกิจ (Mission) และค2านิยม (Value) ท่ี กปภ. กําหนดข้ึน โดยมี
จุดมุ2งหมายในเพื่อสร.างรากฐานท่ีแข็งแกร2งในระยะยาวให.องค�กรมีการเติบโตที่ย่ังยืน และระดับองค�กรสู2องค�กรท่ีมี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ซึ่งในการดําเนินงานเพื่อให.บรรลุตามจุดมุ2งหมาย กปภ. 
ได.กําหนดประเด็นทางยุทธศาสตร�ออกเปEน 4 กลุ2ม ประกอบด.วย  

 ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 1 ด"านการเรียนรู"และพัฒนาซ่ึงเปEนการวางรากฐานในการพัฒนาองค�กรโดยใช.
ความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานของกปภ. 
 ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 2 ด"านการผลิตจ�ายนํ้าเพ่ือตอบสนองต�อพันธกิจของกปภ.ท้ังในส2วนของระบบ
การจัดหานํ้าดิบผลิตจ2ายควบคุมคุณภาพนํ้าบริหารจัดการนํ้าสูญเสียในระบบจ2ายของกปภ. อีกท้ังในส2วนของขยาย
ความร2วมมือกับหน2วยงานอ่ืนเพื่อให.บริการนํ้าประปาที่มีคุณภาพแก2ประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 3 ด"านการบริการลูกค"า โดยเน.นกลุ2มผู.ใช.นํ้าของกปภ. ให.บรรลุตามวิสัยทัศน�
พร.อมท้ังรักษาส่ิงแวดล.อมและสร.างความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนโดยรอบของกปภ. 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงแผนยุทธศาสตร�ของ กปภ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 4 ด"านการเงินมีการควบคุมต.นทุนการดาเนินงานและสร.างรายได.ให.เพียงพอต2อ
การขยายงานของกปภ. 
  โดยในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� กปภ. ได.ให.ความสําคัญกับการจัดโครงสร.างและการบริหาร
องค�กรภายใต.หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีสอดคล.องกับหลักเกณฑ�และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจปk 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)โดยมีหลักสําคัญ 8 ประการ ดังน้ี 
  1) Accountability ความรับผิดชอบต2อผลการปฏิบัติหน.าที่ ความมุ2งมั่นท่ีจะปฏิบัติหน.าที่และมี
ความรับผิดชอบต2อผลการปฏิบัติหน.าที่ท้ังด.านบวกและด.านลบ 
  2) Responsibility ความสํานึกในหน.าท่ีด.วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
  3) Value Creation การสร.างมูลค2าเพิ่มแก2กิจการท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยการเปล่ียนแปลง
หรือ เพิ่มมูลค2าใดๆ น้ันจะต.องเปEนการเพิ่มความสามารถในทุกด.านเพื่อการแข2งขัน 
  4) Equitable Treatment การปฏิบัติต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสียโดยสุจริต และจะต.องพิจารณาให.เกิด
ความเท2าเทียมกัน 
  5) Transparency ความโปร2งใสในการดําเนินงานและการเป�ดเผยข.อมูลท่ีสําคัญต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย 
  6) Participation การมีส2วนร2วมและการส2งเสริมให.ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียให.มีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจส2งผลกระทบต2อสังคมและส่ิงแวดล.อม 
  7) Ethics การส2งเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการดําเนินกิจการ 
  8) Corporate Governance การส2งเสริม พัฒนาและเผยแพร2การสร.างความรู.ความเข.าใจในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

 นอกจากน้ัน เพื่อให.การดําเนินงานเปEนไปอย2างมีประสิทธิภาพ โปร2งใส ตรวจสอบได. ควบคู2กับความ
รับผิดชอบต2อสังคมและส่ิงแวดล.อมอย2างจริงจัง และเพื่อให.เกิดประโยชน�ต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกภาคส2วนกปภ. จึงดําเนิน
กิจการประปาด.วยความรับผิดชอบภายใต.กรอบการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 6 ด.าน ประกอบด.วย ด.านแหล2งนํ้า ด.าน
ความสามารถบุคลากร ด.านเงินลงทุน ด.านกระบวนการผลิตและจ2ายนํ้า ด.านความรับผิดชอบต2อชุมชนและ
ส่ิงแวดล.อม และด.านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซึ่งปMจจัยความย่ังยืนทั้ง 6 ด.านล.วนเปEนปMจจัยสําคัญใน
การขับเคล่ือนให. กปภ. บรรลุเปGาหมายในการเปEนองค�กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) 

1. ด"านแหล�งนํ้าด.วยนํ้าดิบเปEนปMจจัยสําคัญท่ีเปEนต.นทางไปสู2การนํานํ้าไปผลิตเปEนนํ้าประปาท่ีใส
สะอาดตามกระบวนการท่ีได.มาตรฐานของ กปภ. ดังน้ัน เพื่อให.การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ กปภ. มีความ
สอดคล.องกันในทุกมิติอย2างสมดุลและย่ังยืน กปภ. จึงมุ2งเน.นให.มีการบริหารจัดการแหล2งนํ้าดิบให.เพียงพอในระยะ
ยาวและรองรับเม่ือเกิดสถานการณ�ภัยแล.ง ตลอดจนมีการวิเคราะห�ความเส่ียงและบริหารจัดการสถานการณ�นํ้า นํ้า
ต.นทุนและคุณภาพแหล2งนํ้าดิบอย2างต2อเน่ือง 

2. ด"านความสามารถบุคลากรโดยมุ2งเน.นพัฒนาบุคลากรในทุกกระบวนการทํางานสําคัญที่สร.างความ
ย่ังยืน โดยนําผลการดําเนินงานขององค�กร การเปล่ียนแปลงด.านเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเปEนปMจจัยนําเข.าใน
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปkและแผนระยะยาว เพื่อเตรียมบุคลากรให.สอดรับกับนโยบายการพัฒนา
บุคลากร และให.พร.อมต2อการพัฒนาด.านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 



 

3. ด"านเงินลงทุนโดยมุ2งเน.น
ต2างๆ ของ กปภ. โดยมีการดําเนินงานด.านการเงินให.เปEนไปตามเปGาหมาย 
โดยเร2งรัดโครงการก2อสร.างให.ดําเนินการเปEนไปตามแผน
การเพิ่มผู.ใช.นํ้า ปริมาณนํ้าจําหน2าย และอัตรานํ้าสูญเสียให.เปEนไปตามเปGาหมาย

4. ด"านกระบวนการผลิตและจ�ายนํ้า
กปภ.โดยให.ความสําคัญต้ังแต2การจัดหาแหล2งนํ้าดิบ การผลิตนํ้า การสูบจ2ายนํ้าจนถึงบ.านผู.ใช.นํ้า ตลอดจน
บริหารจัดการลดอัตรานํ้าสูญเสียของ กปภ

5. ด"านความรับผิดชอบต�อชุมชน
รับผิดชอบต2อสังคมตามมาตรฐานสากล 
กระบวนการทํางาน (CSR in Process) 
after Process) ใน 3 ด.าน คือ ด.านการมีส2วนร2วมพัฒนาชุม
ผู.บริโภค 

6. ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขับเคล่ือนประเทศไทยไปพร.อมกับความก.าวหน.าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม กปภ
สามารถสนับสนุนองค�กรให.ก.าวเปEน 
ช2องทางดิจิทัลภายใต.แนวคิด Always
 อย2างไรก็ตาม สําหรับประเด็นผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย 
เสียของ กปภ. ออกเปEนทั้งหมด 7 

ภาพที่ 4.2 แสดง 6 ปMจจัยความย่ังยืนของ กปภ. 

มุ2งเน.นการจัดหาแหล2งเงินทุนให.เหมาะสมสอดคล.องกับแผนงานโครงการสําคัญ
ดําเนินงานด.านการเงินให.เปEนไปตามเปGาหมาย และเงินทุนเพียงพอในการดําเนินงาน 

โดยเร2งรัดโครงการก2อสร.างให.ดําเนินการเปEนไปตามแผน และกํากับดูแลการดําเนินงานของ กปภ
การเพิ่มผู.ใช.นํ้า ปริมาณนํ้าจําหน2าย และอัตรานํ้าสูญเสียให.เปEนไปตามเปGาหมาย 

ด"านกระบวนการผลิตและจ�ายนํ้าโดยมุ2งเน.นการบริหารจัดการนํ้าประปาให.สะอาด ปลอดภัย
โดยให.ความสําคัญต้ังแต2การจัดหาแหล2งนํ้าดิบ การผลิตนํ้า การสูบจ2ายนํ้าจนถึงบ.านผู.ใช.นํ้า ตลอดจน

ารลดอัตรานํ้าสูญเสียของ กปภ.สาขาอย2างใกล.ชิด 
ด"านความรับผิดชอบต�อชุมชนและส่ิงแวดล"อมกปภ. มีความมุ2งมั่นที่จะดําเนิ

รับผิดชอบต2อสังคมตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ด.วยการบูรณาการเรื่องความรับผิดชอบต2อสังคมเข.าไปใน
(CSR in Process) ควบคู2กับการดําเนินงาน CSR เพื่อสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 

ด.าน คือ ด.านการมีส2วนร2วมพัฒนาชุมชน ด.านการรักษาส่ิงแวดล.อม และด.านการใส2ใจ

ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศจากแนวคิดของรัฐบาลในการผลักดันวิสัยทัศน�ไทยแลนด� 
ประเทศไทยไปพร.อมกับความก.าวหน.าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม กปภ. จึงได.

าวเปEน PWA 4.0 รวมท้ังนําเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช.ในการให.บริการประชาชนผ2าน
Always-on ท่ีมุ2งเน.นความต.องการของลูกค.าผู.ใช.นํ้าเปEนสําคัญ

อย2างไรก็ตาม สําหรับประเด็นผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย (Stakeholder) น้ัน กปภ. ได.จําแนกลุ2มผู.มีส2วนได.ส2
7 กลุ2ม ประกอบด.วย รัฐบาล ลูกค.า คู2ค.า/ผู.ส2งมอบและเจ.าหน้ี คู2ความร2วมมือ 

9 

 
 

จัดหาแหล2งเงินทุนให.เหมาะสมสอดคล.องกับแผนงานโครงการสําคัญ
งินทุนเพียงพอในการดําเนินงาน 

กํากับดูแลการดําเนินงานของ กปภ.สาขาเก่ียวกับ

ประปาให.สะอาด ปลอดภัยของ 
โดยให.ความสําคัญต้ังแต2การจัดหาแหล2งนํ้าดิบ การผลิตนํ้า การสูบจ2ายนํ้าจนถึงบ.านผู.ใช.นํ้า ตลอดจนกํากับดูแลการ

ความมุ2งมั่นท่ีจะดําเนินกิจการด.วยความ
ด.วยการบูรณาการเร่ืองความรับผิดชอบต2อสังคมเข.าไปใน

เพื่อสร.างความเข.มแข็งของชุมชน (CSR 
ชน ด.านการรักษาส่ิงแวดล.อม และด.านการใส2ใจ

แนวคิดของรัฐบาลในการผลักดันวิสัยทัศน�ไทยแลนด� 4.0 เพื่อ
จึงได.วางโครงสร.างพื้นฐานท่ี

นําเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช.ในการให.บริการประชาชนผ2าน
ท่ีมุ2งเน.นความต.องการของลูกค.าผู.ใช.นํ้าเปEนสําคัญ 

ได.จําแนกลุ2มผู.มีส2วนได.ส2วน
ผู.ส2งมอบและเจ.าหน้ี คู2ความร2วมมือ 
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คู2แข2ง พนักงาน และชุมชน สังคมและส่ิงแวดล.อม โดยแต2ละกลุ2มมีความต.องการ/คาดหวัง (Needs/Expectations) 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่ 4.1 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มภาครัฐบาล 

หน�วยงาน/กลุ�ม ความต"องการ/ความคาดหวัง 
1. รัฐบาล 
(1) กระทรวงต"นสังกัด 
 (1.1) กระทรวงมหาดไทย -  ดําเนินงานตามนโยบายและแผนรัฐบาล 

-  การขยายพื้นท่ีบริการ 
-  การบริหารจัดการนํ้าสูญเสีย 
-  การบริหารจัดการนํ้าดิบ 
-  การปฏิบัติตามนโยบายการให.ข2าวสาร 
-  การนําเทคโนโลยีมาใช.ในการดําเนินงานและให.บริการ 
-  พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและให.บริการ 

(2) หน�วยงานกําหนดนโยบายและกํากับดูแล 
 (2.1)  คณะกรรมการ กปภ. - มุ2งเน.นการจัดการความรู.แลกเปล่ียนเรียนรู.และนวัตกรรม 

- การบริหารโครงการก2อสร.าง 
- แหล2งนํ้าดิบ 
- การขยายพื้นท่ีบริการ 
- ทบทวนสัญญาเอกชน 
- การตลาดเพื่อสร.างการแข2งขัน 
- พัฒนาบุคลากรเพื่อสร.างมูลค2า 
- การให.คําปรึกษาของสํานักตรวจสอบ 

 (2.2)  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห2งชาติ 

- ข.อมูลแผนและงบประมาณถูกต.องครบถ.วน ทันเวลา 
- การบริหารโครงการลงทุน 

 (2.3)  คณะอนุกรรมการด.านความเส่ียง - มีมาตรการความเส่ียงครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 (2.4)  สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
- รายงานการประเมินผลครบถ.วนถูกต.องทันเวลา 
- การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 (2.5)  Audit Committee - ข.อมูลการตรวจสอบที่ถูกต.องครบถ.วน โปร2งใส 
 (2.6)  คณะผู.บริหารระดับสูง - ความพร.อมข.อมูลก2อนนําเสนอคณะอนุกรรมการและ

คณะกรรมการกปภ. 
- การให.คําปรึกษาของสํานักตรวจสอบ 

 (2.7)  สํานักงานการตรวจเงินแผ2นดิน - ข.อมูลการตรวจสอบที่ถูกต.องครบถ.วน โปร2งใส 
 (2.8)  สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
- ความโปร2งใสของงบประมาณโครงการก2อสร.าง 
- ความโปร2งใสทุจริต ทางการเงิน 

 (2.9)  สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห2งชาติ - การบริหารจัดการนํ้าดิบ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มภาครัฐบาล (ต2อ) 

หน�วยงาน/กลุ�ม ความต"องการ/ความคาดหวัง 
(2) หน�วยงานกําหนดนโยบายและกํากับดูแล (ต�อ) 
 (2.10) กรมอนามัย 
 

- มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาตามมาตรฐาน 
- ระดับมลพิษเปEนไปตามมาตรฐาน 

 (2.11) กรมควบคุมมลพิษ - มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาตามมาตรฐาน 
- ระดับมลพิษเปEนไปตามมาตรฐาน 

 (2.12) สํานักงบประมาณ - การเบิกจ2ายเปEนไปตามเปGาหมาย 
- ฐานทางการเงินท่ีมั่นคง 
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน 

 (2.13) สํานักบริหารหน้ีสาธารณะ 
 

- การเบิกจ2ายเปEนไปตามเปGาหมาย 
- ฐานทางการเงินท่ีมั่นคง 
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน 

 (2.14) กรมบัญชีกลาง - การเบิกจ2ายเปEนไปตามเปGาหมาย 
- ฐานทางการเงินท่ีมั่นคง 
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน 

 (2.15) กระทรวงแรงงาน - การปฏิบัติตามกฎหมาย 
- ปGองกันทุจริตและความโปร2งใส 

 (2.16) อัยการ - การปฏิบัติตามกฎหมาย 
- ปGองกันทุจริตและความโปร2งใส 

 (2.17) กรมบังคับคดี - การปฏิบัติตามกฎหมาย 
- ปGองกันทุจริตและความโปร2งใส 

 

ตารางที่ 4.2แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มลูกค.า 

หน�วยงาน/กลุ�ม ความต"องการ/ความคาดหวัง 
2. ลูกค"าผู"ใช"นํ้า 
 2.1 ผู.ใช.นํ้าประเภทที่ 1 
 2.2 ผู.ใช.นํ้าประเภทที่ 2 
 2.3 ผู.ใช.นํ้าประเภทที่ 3 

- คุณภาพนํ้า 
- แรงดัน 
- ปริมาณนํ้าท่ีสม่ําเสมอ 
- ความเอาใจใส2ในการบริการของพนักงาน 
- มีช2องทางติดต2อส่ือสารกับกปภ.สาขา ได.สะดวก 
- การประชาสัมพันธ�แจ.งข2าวทันการณ�และสม่ําเสมอ 
- ติดต้ังประปารวดเร็ว 
- การซ2อมท2อรวดเร็ว 
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ตารางที่ 4.2 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มลูกค.า (ต2อ) 

หน�วยงาน/กลุ�ม ความต"องการ/ความคาดหวัง 
2. ลูกค"าผู"ใช"นํ้า (ต�อ) 
 2.1 ผู.ใช.นํ้าประเภทที่ 1 
 2.2 ผู.ใช.นํ้าประเภทที่ 2 
 2.3 ผู.ใช.นํ้าประเภทที่ 3 

- ความเหมาะสมของค2าบริการ 
- อุปกรณ�ที่ให.บริการลูกค.าได.มาตรฐาน 
- ความสะดวกรวดเร็วในการให.บริการ 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มคู2ค.า/ผู.ส2งมอบและเจ.าหน้ี 

หน�วยงาน/กลุ�ม ความต"องการ/ความคาดหวัง 
3. คู�ค"า/ผู"ส�งมอบและเจ"าหน้ี 

3.1 บริษัท East water 
3.2 บริษัททีทีดับบลิวจํากัด (มหาชน) 
3.3 บริษัทยูนิเวอร�แซลยูทีลิต้ีส� จํากัด 
3.4 บริษัทผู.รับเหมาก2อสร.าง 
3.5 บริษัทผู.รับเหมาออกแบบ 
3.6 บริษัทผู.ผลิตท2อประปาและอุปกรณ� 
3.7 บริษัทผู.ผลิตสารเคมี 
3.8 บริษัทผู.รับเหมาอ2านมาตร 
3.9 บริษัทผู.รับเหมาบริหารจัดการนํ้าสูญเสีย 
3.10 บริษัทผู.รับเหมาซ2อมท2อ 
3.11 บริษัทผู.พัฒนาระบบ 
3.12 บริษัทดูแลซ2อมบํารุงระบบ 
3.13 บริษัทจําหน2ายอุปกรณ� IT 

- ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข.อตกลงการจัดซื้อจัดจ.างการควบคุม
การก2อสร.าง การส2งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ� 

- การมีส2วนร2วมในการแก.ไขปMญหา 
 

3.14 การไฟฟGาฝIายผลิตแห2งประเทศไทย - คุณภาพนํ้าในการผลิตไฟฟGา 
- มีแผนการใช.ไฟฟGา 

3.15 กรมชลประทาน - มีแผนการใช.นํ้าดิบ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มคู2ความร2วมมือ 

หน�วยงาน/กลุ�ม ความต"องการ/ความคาดหวัง 
4. คู�ความร�วมมือ 

4.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
4.2 กรมทรัพยากรนํ้า 
4.3 องค�กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 

- ความร2วมมือระหว2างกันในการแก.ไขปMญหานํ้าดิบ 

4.4 กรมทางหลวง - แผนการลงทุนเพื่อรองรับการขออนุญาตหน2วยงานที่เก่ียวข.อง
กับการก2อสร.างและวางท2อ 

4.5 กรมทางหลวงชนบท 
4.6 กรมปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.7 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
4.8 กรมส2งเสริมการปกครองส2วนท.องถ่ิน 
4.9 กรมเจ.าท2า 
4.10 กรมท่ีดิน 
4.11 กรมธนารักษ� 
4.12 กรมปIาไม. 
413. กรมอุทยาน 
4.14 องค�การจัดการนํ้าเสีย 
4.15  การเคหะแห2งชาติ 
4.16  การนิคมอุตสาหกรรมแห2งประเทศไทย 
4.17 หน2วยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
4.18 หน2วยงานกิจการประปาต2างประเทศ 
4.19 สถาบันการศึกษา 

- การบูรณาการแลกเปล่ียนเรียนรู.ร2วมกัน 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มคู2แข2ง 

หน�วยงาน/กลุ�ม ความต"องการ/ความคาดหวัง 
5. คู�แข�ง 

5.1 การประปานครหลวง 
5.2 องค�กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
5.3 ผู.ผลิตนํ้าประปาเอกชน 

- การดําเนินธุรกิจที่เปEนธรรม 
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ตารางที่ 4.6 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มพนักงาน 

หน�วยงาน/กลุ�ม ความต"องการ/ความคาดหวัง 
6. พนักงาน 

6.1 ผู.ว2าการ 
6.2 รองผู.ว2าการทุกสายงาน 
6.3 ผู.ช2วยผู.ว2าการ 
6.4 ผู.อํานวยการกปภ.เขต 
6.5 ผู.อํานวยการฝIาย 
6.6 ผู.จัดการกปภ.สาขา 
6.7 ผู.อํานวยการกอง 
6.8 หัวหน.างาน 
6.9 พนักงานทุกระดับ 
6.10 ลูกจ.าง 

- การจัดสรรอัตรากําลังให.เหมาะสมกับภาระงาน 
- ผลตอบแทนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนเช2น โบนัส 
- การอบรมให.ความรู.เพิ่มเติม 
- สวัสดิการ 
- เงินเดือน 
- การเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหน2ง 
- การโยกย.าย 
- การปรับเปล่ียนตําแหน2งงาน 
- การให.รางวัลพนักงานดีเด2น 
- การจ.างงานอย2างต2อเน่ือง 
- ความชัดเจนของกฎระเบียบท่ีเอ้ือต2อการปฏิบัติงาน 
- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
- ความพร.อมเครื่องมือและอุปกรณ� 
- การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 

 

ตารางที่ 4.7 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มชุมชน สังคม และส่ิงแวดล.อม 

หน�วยงาน/กลุ�ม ความต"องการ/ความคาดหวัง 
7. ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล"อม 

7.1 ผู.นําชุมชน /กลุ2มชนช้ันนําของชุมชน 
7.2 นักการเมืองท.องถ่ิน 

- การประกอบกิจการมีความปลอดภัย 
- ไม2ทําลายส่ิงแวดล.อม 
- มีส2วนร2วมในการพัฒนาชุมชนให.มีความเปEนอยู2ท่ีดีข้ึน 
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5. กระบวนการหลักในการขับเคลื่อนสู�ความยั่งยืนระดับองค.กร ของ กปภ. 
 ในการขับเคล่ือน กปภ. เพื่อให.เกิดการดําเนินงานอย2างย่ังยืน จะมีข้ันตอน/กระบวนการในการกําหนด
และวิเคราะห�นโยบาย แผนงาน การกําหนดตัวช้ีวัด ตลอดจนการจัดทํางานรายความย่ังยืน โดยมีกระบวนการท่ี
สําคัญ 5 กระบวนการ ประกอบด.วย กระบวนการท่ี 1 การวิเคราะห�บริบทและประเด็นด.านความย่ังยืนขององค�กร 
(Context) กระบวนการท่ี 2 การกําหนดนโยบายด.านความย่ังยืน (Policy) กระบวนการที่ 3 การกําหนดกลยุทธ�
ด.านความย่ังยืนขององค�กร (Strategy) กระบวนการท่ี 4 การขับเคล่ือนความย่ังยืนไปสู2การปฏิบัติ (Implement) 
และ กระบวนการท่ี 5 การเป�ดเผยข.อมูลด.านความย่ังยืน (Disclose) ซ่ึงแต2ละกระบวนการมีรายละเอียด ดังน้ี 

 กระบวนการที่ 1การวิเคราะห.บริบทและประเด็นด"านความย่ังยืนขององค.กร (Context) ประกอบด.วย
กระบวนการย2อยท้ังส้ิน 3 กระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   1.1 การศึกษาและทําความเข"าใจบริบทองค.กร (Context analysis) 

    กปภ. จําเปEนต.องทําความเข.าใจบริบท หรือตัวตนขององค�กร โดยศึกษาและวิเคราะห�จาก 
วิสัยทัศน� พันธกิจ วัฒนธรรมองค�กร กลยุทธ�และโครงการ ความเส่ียงและโอกาส ซ่ึงทําให.ทราบถึงประเด็นที่ กปภ. 
ควรให.ความสําคัญในการบริหารจัดการอย2างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให. กปภ. เติบโตอย2างย่ังยืนในระยะยาว 

   1.2 การระบุและวิเคราะห.ผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย พร"อมกําหนดวิธีการมีส�วนร�วม (Stakeholder 
engagement) 

    กปภ. ควรวิเคราะห�ความสัมพันธ�กับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียขององค�กร เพื่อสะท.อนบริบทการ
ดําเนินงานของ กปภ. อย2างครอบคลุม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

    1.2.1 กปภ. ควรระบุได.ว2าในการดําเนินงานขององค�กร ตลอดห2วงโซ2คุณค2า (ValueChain) 
องค�กรมีความเก่ียวข.องกับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มใดบ.าง ทั้งในทางตรงและทางอ.อม เช2น หน2วยงานกํากับดูแล 
คณะกรรมการ กปภ. พนักงาน บริษัทคู2ค.า บริษัทผู.รับเหมา และ ลูกค.า 

    1.2.2 วิเคราะห�ประเด็นท่ีผู.มีส2วนได.ส2วนเสียมีผลกระทบและมีความคาดหวังต2อองค�กร และ
ประเด็นท่ีองค�กรมีผลกระทบและมีความคาดหวังต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย ซึ่ง กปภ. ควรให.ความสําคัญและ
ดําเนินการเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข2งขันและพัฒนา
ศักยภาพในการเติบโตขององค�กรในระยะยาว 

    1.2.3 กําหนดวิธีการมีส2วนร2วมกับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียแต2ละกลุ2ม เพื่อให.สามารถส่ือสารและ
จัดการประเด็นดังกล2าวได.อย2างมีประสิทธิผล ซึ่งผู.มีส2วนได.ส2วนเสียแต2ละกลุ2มอาจมีช2องทางการเข.าถึงหรือรูปแบบ
การมีส2วนร2วมแตกต2างกัน 

   1.3  การกําหนดแลจัดลําดับประเด็นสําคัญด"านความย่ังยืน (Materialityanalysis) 

    กปภ. ควรวิเคราะห�ความสัมพันธ�กับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียขององค�กร เพื่อสะท.อนบริบทการ
ดําเนินงานอย2างครอบคลุม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 



 

ภาพที่ 5.1 แสดงกระบวนการหลักในการขับเคล่ือนสู2ความย่ังยืนระดับองค�กร ของ กปภ

    1.3.1 คัดเลือกและกําหนดประเด็นสําคัญด.านความย่ังยืน จากประเด็นผลกระทบที่ท้ัง กปภ
และผู.มีส2วนได.ส2วนเสียให.ความสําคัญ

    1.3.2 ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบประเด็นด.านความย่ังยืน
จัดลําดับความสําคัญประเด็นดังกล2าว เพื่อให.เห็นถึงความสําคัญและความจําเปEนเร2งด2วนในการบริหารจัดการ
ประเด็นสําคัญด.านความย่ังยืนแต2ละประเด็น

   ซึ่งเมื่อ กปภ. สามารถจัดลําดับประเด็นสําคัญด.านความย่ังยืน จะช2วยให.สามารถวิเคราะห�ได.ว2า 
ประเด็นใดเปEนประเด็นสําคัญด.านความย่ังยืนขององค�กร เพื่อนําไปสู2การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแต2ละ

แสดงกระบวนการหลักในการขับเคล่ือนสู2ความย่ังยืนระดับองค�กร ของ กปภ

คัดเลือกและกําหนดประเด็นสําคัญด.านความย่ังยืน จากประเด็นผลกระทบที่ท้ัง กปภ
และผู.มีส2วนได.ส2วนเสียให.ความสําคัญ 

ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบประเด็นด.านความย่ังยืน
จัดลําดับความสําคัญประเด็นดังกล2าว เพื่อให.เห็นถึงความสําคัญและความจําเปEนเร2งด2วนในการบริหารจัดการ
ประเด็นสําคัญด.านความย่ังยืนแต2ละประเด็น 

สามารถจัดลําดับประเด็นสําคัญด.านความย่ังยืน จะช2วยให.สามารถวิเคราะห�ได.ว2า 
ระเด็นสําคัญด.านความย่ังยืนขององค�กร เพื่อนําไปสู2การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแต2ละ
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ประเด็นอย2างเหมาะสมต2อไป โดยประเด็นสําคัญด.านความย่ังยืน สามารถเปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนลําดับ
ความสําคัญได. เมื่อบริบทขององค�กรหรือผู.มีส2วนได.ส2วนเสียมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน กปภ. ต.องดําเนินการ
ทบทวนอย2างสมํ่าเสมอ เพื่อให.ได.มาซ่ึงข.อมูลท่ีมีความเปEนปMจจุบันทันกาล 

 กระบวนการที่ 2 การกําหนดนโยบายด"านความย่ังยืน (Policy) ประกอบด.วยกระบวนการย2อยท้ังส้ิน 2 
กระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   2.1 การกําหนดนโยบายด"านความย่ังยืนในระดับองค.กร และกําหนดเปKาหมายในการบริหาร
จัดการความย่ังยืนในระดับองค.กร (Commitment) 

    เมื่อ กปภ. สามารถระบุประเด็นสําคัญด.านความย่ังยืนขององค�กรได.เรียบร.อยแล.ว กปภ. ควร
กําหนดนโยบายและเปGาหมายด.านความย่ังยืนในระดับองค�กรเปEนลายลักษณ�อักษรและประกาศให.ผู.มีส2วนได.ส2วน
เสียได.รับทราบ เพื่อแสดงเจตนารมณ�และความมุ2งมั่นในการพัฒนาและขับเคล่ือนองค�กรสู2ความย่ังยืน โดยผู.
ประกาศนโยบาย หรือเปGาหมายทิศทางในระดับองค�กรของ กปภ. จะเปEนคณะกรรมการ กปภ. หรือ ผู.ว2าการฯ 
เพื่อสร.างความชัดเจนให.แก2ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2มว2าองค�กรมีหลักการ กรอบความคิด ทิศทาง และเปGาหมายว2า
จะดําเนินงานไปในทิศทางใด ซ่ึงเปEนประโยนช�ต2อการสร.างความเข.าใจในการมีส2วนร2วมจากผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย 
โดยเฉพาะอย2างย่ิงพนักงานในองค�กร ท่ีจะมีแนวคิดและการดําเนินงานในทิศทางท่ีสอดคล.องกับนโยบายและ
เปGาหมายด.านความย่ังยืนขององค�กร 

   2.2  การกําหนดผู"รับผิดชอบและบทบาทหน"าที่ในการขับเคล่ือนประเด็นสําคัญด"านความย่ังยืน
แต�ละประเด็น เพื่อให"เกิดการทํางานที่เช่ือมโยงกัน (Team set up) 

    กปภ. ควรมีการกําหนดผู.รับผิดชอบและบทบาทหน.าที่ท่ีชัดเจนในการขับเคล่ือนประเด็นสําคัญ
ด.านความย่ังยืนแต2ละประเด็น และควรส่ือสารให.ผู.บริหาร พนักงาน และผู.มีส2วนได.ส2วนเสียที่เก่ียวข.องได.ทราบ 
เพื่อให.เกิดการทํางานที่เช่ือมโยงกันอย2างเปEนบูรณาการ เพราะการขับเคล่ือนองค�กรสู2ความย่ังยืนเปEนเรื่องท่ี
เก่ียวข.องกับทุกคนและทุกหน2วยงานในองค�กร ทั้งน้ีการกําหนดผู.รับผิดชอบและบทบาทหน.าที่ไม2มีวิธีการ
ดําเนินการที่ตายตัว ข้ึนอยู2กับโครงสร.างและบริบทขององค�กร โดยองค�กรสามารถพิจารณาได.ตามความเหมาะสม 

 กระบวนการที่ 3 การกําหนดกลยุทธ.ด"านความย่ังยืนขององค.กร (Strategy)ประกอบด.วยกระบวนการ
ย2อยทั้งส้ิน 2 กระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   3.1  การ กําหนดกรอบห รือกล ยุทธ. ด" านการ พัฒนาธุร กิจอย� า ง ย่ั ง ยืน  ( Sustainable 
development framework) 

    กปภ. ควรกําหนดกรอบการดําเนินงานหรือกลยุทธ�ในการพัฒนาองค�กรอย2างย่ังยืนให.สอดคล.อง
กับนโยบายและนําไปสู2การบรรลุเปGาหมายในการบริหารจัดการความย่ังยืนท่ีกําหนด โดยท่ัวไปการกําหนดกรอบ
การพัฒนาองค�กรอย2างย่ังยืน มักเช่ือมโยงกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาองค�กรในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล.อมไว.ด.วยกัน และส่ิงสําคัญ คือ กปภ. ควรเช่ือมโยงกรอบการดําเนินงานด.านความย่ังยืนเข.ากับ
ความสามารถทางการเงินขององค�กร ท้ังน้ี โดยทั่วไปกรอบการพัฒนาความย่ังยืนขององค�กรมักมีมุมมองในระยะ
ยาวไม2เปล่ียนแปลงทุกปk ยกเว.นในกรณีท่ีองค�กรมีบริบทหรือการบริหารจัดการองค�กรที่เปล่ียนแปลงไป 
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   3.2 การกําหนดแผนงานด"านความย่ังยืน (Sustainable development initiative) 

    กปภ. ควรกําหนดแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน (initiative) ด.านความย่ังยืนในระยะส้ัน ระยะ
กลาง และระยะยาว เพื่อให.เห็นว2าองค�กรจะดําเนินงานในแต2ละประเด็นสําคัญด.านความย่ังยืนอย2างไร ซ่ึงควรมี
ความสอดคล.องกับนโยบายและเปGาหมายด.านความย่ังยืนในระดับที่องค�กรกําหนด นอกจากน้ี กปภ. ควรกําหนด
เง่ือนเวลา แนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจน และตัวช้ีวัดท่ีสะท.อนผลการดําเนินงานได.ทั้งในเชิงผลลัพธ�แบบ 
output และ outcome เพื่อให.ผู.รับผิดชอบมีกรอบการทํางานที่ชัดเจน ที่สําคัญคือเพื่อสะท.อนให.เห็นถึงคุณค2า
หรือมูลค2าท่ี กปภ. สามารถสร.างได.จากแผนงานด.านความย่ังยืน 

 กระบวนการที่ 4 การขับเคล่ือนความย่ังยืนไปสู�การปฏิบัติ (Implement) ประกอบด.วยกระบวนการ
ย2อยทั้งส้ิน 1 กระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   4.1  เคร่ืองมือที่ใช"ในการขับเคล่ือนความย่ังยืนในองค.กร (PDCA) 

    กระบวนการ Plan, Do, Check, Act หรือ PDCA Cycle เปEนหน่ึงในเครื่องมือที่องค�กร
สามารถใช.ในการพัฒนาและขับเคล่ือนแผนงานด.านความย่ังยืนขององค�กร เน่ืองจากการนําแผนงานด.านความ
ย่ังยืนไปปฎิบัติ ต.องมีการดําเนินงานอย2างเปEนระบบและมีการพัฒนาอย2างต2อเน่ือง โดยเริ่มต.นจากการวางแผน
อย2างเหมาะสม แล.วจึงดําเนินการตามแผน ท้ังน้ีควรมีการเฝGาติดตามการดําเนินงานเปEนระยะ มีการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน วิเคราะห�จุดแข็งและจุดอ2อนของการดําเนินงาน รวมถึงสรุปบทเรียนที่ได.หลังจบโครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการดําเนินงานได.อย2างต2อเน่ือง 

 
ภาพที่ 5.2 แสดงกระบวนการ PDCA Cycle สําหรับการใช.ในการพัฒนาและ 

ขับเคล่ือนแผนงานด.านความย่ังยืนขององค�กร 

 กระบวนการที่ 5 การเปhดเผยข"อมูลด"านความย่ังยืน (Disclose)ประกอบด.วยกระบวนการย2อยท้ังส้ิน 4 
กระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   5.1  การรวบรวมและวางระบบจัดเก็บข"อมูลด"านความย่ังยืน 

    กปภ. ควรมีกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข.อมูลผลการดําเนินงานด.านความย่ังยืน เน่ืองจาก
การเป�ดเผยข.อมูลถือเปEนกระบวนการที่องค�กรควรทําอย2างสมํ่าเสมอและต2อเน่ือง พร.อมทั้งควรกําหนดผู.เก่ียวข.อง
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ที่รับผิดชอบหรือดูแลข.อมูลแต2ละส2วนงานอย2างชัดเจน นอกจากน้ี กปภ. ควรมีการตรวจสอบความถูกต.องของ
แนวทาง วิธีการวัด และวิธีการเก็บรวบรวมข.อมูลอย2างสม่ําเสมอเพื่อให.มั่นใจได.ว2าข.อมูลมีคุณภาพ ได.มาตรฐาน 
และเช่ือถือได. หรืออาจะมีการสอบทานข.อมูล หรือรับรองคุณภาพของข.อมูลโดยหน2วยงานภายนอกเพิ่มเติมด.วย 

   5.2  การวิเคราะห.และประเมินผลข"อมูลด"านความย่ังยืน (Evaluate) 

    เมื่อ กปภ. ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข.อมูลผลการดําเนินงานด.านความย่ังยืนแล.ว กปภ. 
ควรนําข.อมูลผลการดําเนินงานด.านความย่ังยืนที่รวบรวมไว.มาวิเคราะห�และประเมินผลการดําเนินงานโดย
เปรียบเทียบกับเปGาหมายตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว.ล2วงหน.า ซึ่งมักเปEนตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณท่ีสะท.อน
ให.เห็นถึงผลกระทบ หรือผลลัพธ�ที่เกิดข้ึน เพื่อให.สามาระประเมินได.ว2าผลการดําเนินงานของ กปภ. เปEนไปตาม
เปGาหมายหรือไม2 

   5.3  การรายงานผลการดําเนินงานด"านความย่ังยืนต�อผู"มีส�วนได"เสีย (Communicate) 

    กปภ. ควรเป�ดเผยและส่ือสารผลการดําเนินงานด.านความย่ังยืนต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย เพื่อสร.าง
ความเข.าใจและการรับรู.เก่ียวกับการดําเนินงานขององค�กร ซ่ึงอาจนําไปสู2การสร.างคุณค2าและหรือมูลค2าให.แก2องค�
กระได. โดยการรายงานข.อมูลด.านความย่ังยืนให.มีความโปร2งใสและน2าเช่ือถือ กปภ. ควรนําเสนอข.อมูลท่ีสะท.อน
ทั้งผลสําเร็จและความล.มเหลวของแผนงาน(ถ.ามี) โดย กปภ. สามารถรายงานถึงความพยายามในการบริหาร
จัดการและดําเนินงานตามแผนงาน และยอมรับว2าอะไรคือปMจจัยท่ีส2งผลกระทบให. กปภ. ไม2สามารถบรรลุผลได.
ตามเปGาหมายที่ต้ังไว. เพื่อให.ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียเข.าใจและเห็นถึงผลการดําเนินงานที่แท.จริงขององค�กร 

   5.4  การติดตาม ทบทวน และวางแผนเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงาน อย�างต�อเน่ือง (Review) 

    กปภ. ควรนําข.อมูลที่ได.จากการวิเคราะห�และประเมินผลมาติดตามทบทวนว2าอะไรเปEนจุดเด2นท่ี 
กปภ. สามารถดําเนินการได.ดี หรืออะไรเปEนข.อควรปรับปรุงที่ กปภ. ควรพัฒนาการดําเนินงานให.ดีย่ิงข้ึน และ
วางแผนพัฒนาการดําเนินงานด.านความย่ังยืนอย2างต2อเน่ืองต2อไป 
  



 

6. โครงสร"างการบริหารงานเพื่อขบัเคลือ่นองค.กรสู�ความยั่งยนื
 การกํากับดูแลและการบริหารจัดการในเรื่องการพัฒนาธุรกิจประปาให.เกิดความย่ังยืนขอ
คณะกรรมการ กปภ. มไีด.แต2งต้ังคณะอนุกรรมการ
และการกําหนดนโยบายเก่ียวกับประเด็นการพัฒนาอย2างย่ังยืนของ กปภ
และแนวทางในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่เช่ือมโยงทางด.า

ภาพที่ 6.1 แสดงโครงสร.างในการกํากับดูแลเรื่องการพัฒนาอย2างย่ังยืนของ กปภ

 1)  คณะอนุกรรมการพัฒนาองค.กร
ยุทธศาสตร� และแผนกลยุทธ�การดําเนินงาน ด.านทรัพยากรบุคคล การเงินก
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค�กรสู2ความย่ังยืน 

 2)  คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ
ในการกําหนดและทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต2อสังคมให.สอดคล.องกับการดําเนิน

โครงสร"างการบริหารงานเพื่อขบัเคลือ่นองค.กรสู�ความยั่งยนื 
การกํากับดูแลและการบริหารจัดการในเรื่องการพัฒนาธุรกิจประปาให.เกิดความย่ังยืนขอ

ได.แต2งต้ังคณะอนุกรรมการที่มีความเช่ือมโยงและมีบทบาทในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
และการกําหนดนโยบายเก่ียวกับประเด็นการพัฒนาอย2างย่ังยืนของ กปภ.เพื่อเปEนผู.พิจารณากําหนด
และแนวทางในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่เช่ือมโยงทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล.อม 

แสดงโครงสร.างในการกํากับดูแลเรื่องการพัฒนาอย2างย่ังยืนของ กปภ

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค.กร โดยมีอํานาจหน.าที่ ในการพิจารณา
ยุทธศาสตร� และแผนกลยุทธ�การดําเนินงาน ด.านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค�กรสู2ความย่ังยืน  

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ
ในการกําหนดและทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต2อสังคมให.สอดคล.องกับการดําเนิน
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การกํากับดูแลและการบริหารจัดการในเรื่องการพัฒนาธุรกิจประปาให.เกิดความย่ังยืนของ กปภ. น้ัน 
บทบาทในการกํากับดูแลการดําเนินงาน

เพื่อเปEนผู.พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย
นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล.อม ประกอบด.วย 

 
แสดงโครงสร.างในการกํากับดูแลเร่ืองการพัฒนาอย2างย่ังยืนของ กปภ. 

มีอํานาจหน.าที่ในการพิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง 
ารลงทุน และระบบเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ. โดยมีอํานาจหน.าท่ี
ในการกําหนดและทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต2อสังคมให.สอดคล.องกับการดําเนิน
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ธุรกิจของ กปภ. และให.สอดคล.องกับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ�ทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล.อม และ
แนวทางปฏิบัติสากล รวมทั้งส2งเสริมให.เกิดการมีส2วนร2วมของคณะกรรมการ กปภ. ผู.บริหาร พนักงาน ชุมชน 
ลูกค.า และประชาชนทั่วไป เก่ียวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการความรับผิดชอบทางด.านสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) ของ กปภ. ด.วย 

 สําหรับการดําเนินงานด.านความย่ังยืนของ กปภ. ได.มีการจัดสรรหน.าที่ให.สายงานท่ีเก่ียวข.องเพื่อ
ดําเนินงานรองรับการพัฒนาอย2างย่ังยืนของ กปภ. โดยมี 3 สายงานท่ีเก่ียวข.อง ดังน้ี 

 1) สายงานรองผู"ว�าการ (แผนยุทธศาสตร.) มีหน.าที่ในกําหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนงานสําหรับการ
พัฒนาอย2างย่ังยืน รวมท้ังการจัดทําและปรับปรุงแผนงานและกิจกรรมการพัฒนาอย2างย่ังยืนให.สอดคล.องกับแผน
ยุทธศาสตร� กปภ. และสถานการณ�ทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล.อม 

 2) สายงานผู"ช�วยผู"ว�าการ (สํานักผู"ว�าการ) มีหน.าที่ในการควบคุมและดูแลการบริหารจัดการของ กปภ. 
ให.เปEนไปตามแนวทางที่กําหนดภายใต.นโยบายการกํากับกิจการท่ีดีของ กปภ. 

 3) สายงานผู"ช�วยผู"ว�าการ (สํานักส่ือสารองค.กรและลูกค"าสัมพันธ.)มีหน.าที่ในการดําเนินกิจกรรมของ 
กปภ. ที่มีส2วนร2วมต2อความรับผิดชอบต2อสังคม รวมท้ังรวบรวมข.อมูลการดําเนินงานในแต2ละโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
จัดทํารายงานความย่ังยืนของ กปภ. 

 นอกจากน้ัน ในการดําเนินงาน กปภ. ได.การแต2งต้ังคณะทํางานจัดทํานโยบายและคู�มือการปฏิบัติงาน
เพื่อการพัฒนาความย่ังยืนของ กปภ. และรายงานการพัฒนาความย่ังยืนของ กปภ. เพื่อหน2วยงานในการจัดทํา
และเผยแพร2นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติให.แก2หน2วยงานภายในและภายนอกองค�ได.รับทราบถึงวิธีปฏิบัติท่ี
เหมาะสม รวมท้ังเปEนผู.จัดทํารายงานความย่ังยืนของ กปภ.  

  



 

7. นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
 กปภ. ได.มีการกําหนดนโยบาย
พัฒนาอย2างย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
สมดุลในการดําเนินงานทางด.านสังคม 
รวมทั้งประเด็นในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ยุทธศาสตร� กปภ. เพื่อกําหนดเปEนนโยบายการพัฒนาอย2างย่ังยืน โดยมุ2งเน.นให.ผู.ใช.นํ้าประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เปEนเลิศ ควบคู2ไปกับการยกระดับองค�กรให.มีสมรรถนะในกา
“ประปาใสสะอาด บริการท่ัวถึง เป8นมิตรกับชุมชน
แนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 

ภาพที่ 7.1 แสดงนโยบายการพัฒนาอย2างย่ังยืนของ กปภ

 

และแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืนของการประปาส�วนภูมิภาค
รกําหนดนโยบาย/แผนงานท่ีบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย2างย่ังยืนตามกรอบแนวคิดการ

(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค�กรสหประชาชาติที่มุ2งเน.นการสร.าง
สมดุลในการดําเนินงานทางด.านสังคม (Society) เศรษฐกิจ (Economics) และส่ิงแวดล.อม 
รวมท้ังประเด็นในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

เพื่อกําหนดเปEนนโยบายการพัฒนาอย2างย่ังยืน โดยมุ2งเน.นให.ผู.ใช.นํ้าประทับใจในคุณภาพและ
บริการท่ีเปEนเลิศ ควบคู2ไปกับการยกระดับองค�กรให.มีสมรรถนะในการดําเนินงานท่ีดีย่ิงข้ึน ภายใต.แนวคิด 
ประปาใสสะอาด บริการท่ัวถึง เป8นมิตรกับชุมชน”โดยนโยบายการดําเนินงานแต2ละมิติ มีกิจกรรมและ

แสดงนโยบายการพัฒนาอย2างย่ังยืนของ กปภ. ทางด.านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล.อม
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การพัฒนาอย�างยั่งยืนของการประปาส�วนภูมิภาค 
แผนงานท่ีบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย2างย่ังยืนตามกรอบแนวคิดการ

ขององค�กรสหประชาชาติท่ีมุ2งเน.นการสร.าง
และส่ิงแวดล.อม (Environment) 

(Good Corporate Governance) นํามาเช่ือมโยงกับแผน
เพื่อกําหนดเปEนนโยบายการพัฒนาอย2างย่ังยืน โดยมุ2งเน.นให.ผู.ใช.นํ้าประทับใจในคุณภาพและ

รดําเนินงานที่ดีย่ิงข้ึน ภายใต.แนวคิด 
โดยนโยบายการดําเนินงานแต2ละมิติ มีกิจกรรมและ

 
ทางด.านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล.อม 



23 
 

 7.1  ด"านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

  7.1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.  

   กปภ. ได.ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทภารกิจขององค�กรที่มีต2อประโยชน�สุขในการดํารงชีวิต
ของประชาชนในส2วนภูมิภาค โดยมีเจตนาอันแน2วแน2ที่จะส2งเสริมให. กปภ. มุ2งม่ันดําเนินกิจการให.ผู.ใช.นํ้าประทับใจ
ในคุณภาพและบริการที่เปEนเลิศ ภายใต.การกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบบริหารงานอย2างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร2งใส เปEนธรรม พร.อมต2อการตรวจสอบ โดยมีการบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในท่ี
เพียงพอ ภายใต.กฎหมาย กฎระเบียบ ข.อบังคับท่ีเปEนธรรม เพื่อให.เกิดความเช่ือมั่นต2อผู.มีส2วนได.ส2วยเสียและเกิด
การยอมรับจากสาธารณชนอย2างย่ังยืน 

 
    

 

หลักสําคัญในการปฏิบัติ 

   1. ดําเนินภารกิจด.วยความรับผิดชอบต2อผลสัมฤทธ์ิของงาน มีการติดตามผลอย2างต2อเน่ืองและสามารถ
ตรวจสอบได. โดยคํานึงถึงผลประโยชน�ของรัฐและประชาชนเปEนสําคัญ 

   2. มุ2งน่ันปฏิบัติหน.าท่ีด.วยความสํานึกรับผิดชอบให.ได.ผลสําเร็จของงานอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   3. ปฏิบัติต2อลูกค.าประชาชนและผู.มีส2วนได.ส2วนเสียด.วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
สนองตอบต2อความต.องการและความคาดหวังของทุกกลุ2มอย2างรวดเร็วและเท2าเทียม 

   4. ส2งเสริมให.มีการดําเนินงานท่ีโปร2งใส รวมท้ังเป�ดเผยข.อมูลสารสนเทศของ กปภ. ท้ังด.านการเงินและไม2ใช2
การเงินอย2างครบถ.วน ถูกต.อง ทันกาล ให.ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียและสาธารณชนสามารถเข.าถึงและตรวจสอบได. 

   5. ส2งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค�กรและพนักงาน สนับสนุนการทํางานเชิงรุก ความคิดสร.างสรรค� 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อสร.างมูลค2าเพ่ิมของกิจการ การปรับกระบวนการทํางานให.สามารถสนองตอบ
ต2อการแข2งขันท้ังในระยะส่ันและระยะยาว จนนําไปสู2การพัฒนาอย2างยั่งยืน 

   6. พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ กปภ. ท่ียึดมั่นในกฎเกณฑ� หลักคุณธรรมและ
หลักนิติธรรม ซึ่งหมายรวมถึง กฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห2งวิชาชีพ 

   7. สนับสนุนการมีส2วนร2วมให.เกิดการสร.างเครือข2ายและการทํางานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส2วน ตลอดจน
เป�ดโอกาสให.สาธารณชนมีส2วนในการเสนอความคิดเห็น หรือข.อร.องเรียนท่ีมีต2อการดําเนินกิจการขององค�กร แล.วนํามา
พัฒนาปรับปรุงระบบงานอย2างต2อเน่ือง 

   8. มุ2งพัฒนากระบวนการทํางานท่ีแสดงความรับผิดชอบต2อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล.อม โดยคํานึงถึงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในส2วนภูมิภาค และการพัฒนาองค�กรให.เจริญก.าวหน.าอย2างยั่งยืน 

   9. สนับสนุนให.มีแนวทางและมาตรการในการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม
เพียงพอ และมีความเช่ือมโยงกับทิศทางในการพัฒนาองค�กร 

   10. ส2งเสริมความรู.ความเข.าใจ การสร.างบรรยากาศและจิตสํานึกเก่ียวกับกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหาร
ความเส่ียง และการปฏิบัติตามกฎหมายให.แก2คณะกรรมการ ผู.บริหาร และผู.ปฏิบัติงานอย2างต2อเน่ืองจนเกิดเปEนวัฒนธรรม 
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  7.1.2 นโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ กปภ. 

   เพื่อเปEนการสร.างมูลค2าเพิ่มให.องค�กรและลดโอกาสความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนตอบสนองต2อ
ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2มอย2างเปEนธรรม สอดคล.องตามหลักเกณฑ�การกํากับดูแลท่ีดี (Good Corporate 
Governance) 

 

หลักสําคัญในการปฏิบัติ 

   1. กํากับดูแลให.มีการบูรณาการระหว2างการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง (Governance, Risk Management and Compliance: GRC) 

   2. สนับสนุนให.เกิดวัฒนธรรมและการส่ือสารการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรวมถึง
กําหนดแรงจูงใจสําหรับการบริหารความเส่ียง 

   3. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในท่ัวท้ังองค�กร เช่ือมโยงและสอดคล.อง
กับนโยบายและวัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� แผนงานโครงการและแผนการลงทุนของ กปภ. เพื่อสร.างมูลค2าให.องค�กร (Value 
Creation) 

   4. จัดให.มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอย2างเปEนระบบและต2อเนื่องภายใต.กระบวนการ
บริหารความเส่ียงท่ีเปEนมาตรฐานเดียวกันตามคู2มือการบริหารความเส่ียงของ กปภ. ท่ีสอดคล.องตามแนวปฏิบัติท่ีดีของ 
COSO 2017 เพื่อปลูกฝMงให.การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเปEนส2วนหนึ่งของการดําเนินงานปกติ 

   5. ให.คําแนะนําและสนับสนุนในการกําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได. (Risk Appetite) และระดับความ
เบ่ียงเบนท่ียอมรับได. (Risk Tolerance) ให.สอดคล.องกับเปGาหมายองค�กรประจําปkตามแผนยุทธศาสตร� และบริหารความ
เส่ียงให.อยู2ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได. หรือเบี่ยงเบนไม2เกินกว2าท่ีองค�กรยอมรับได. 

   6. กํากับดูแลให.มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและกรอบเวลาการบริหารความเส่ียงตามช2วงเวลาท่ีกําหนด
และเมื่อมีเหตุการณ� สภาพการณ�ที่เปล่ียนแปลง 

   7. สนับสนุนให.มีหน2วยงานรับผิดชอบด.านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ทําหน.าท่ีตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตามสภาพแวดล.อมท่ีเปล่ียนไปท้ังจากปMจจัยภายในและปMจจัยภายนอกอย2าง
ต2อเนื่อง และทําหน.าท่ีให.คําปรึกษา ข.อคิดเห็น ข.อเสนอแนะ แนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงแก2หน2วยงานต2าง ภายใน
องค�กร รวมถึงประสานให.เกิดการบูรณาการร2วมกันระหว2างการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง 

   8. สนับสนุนให.ผู.บริหารทุกหน2วยงานมีหน.าท่ีบริหารจัดการความเส่ียงในระดับองค�กร ระดับสายงาน ระดับ
หน2วยงานท่ีอยู2ภายใต.ความรับผิดชอบ พร.อมท้ังจัดให.มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในตาม
แนวทางท่ีกําหนด รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงสม่ําเสมอ 

   9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสนับสนุนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระบบเตือนภัย
ล2วงหน.า (Early Warning System: EWS) และระบบการบริหารความต2อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM)  

   10. กํากับดูแลการบริหารความเส่ียงในภาพรวมและการบริหารความเส่ียงแต2ละรายการ พร.อมท้ังจัดให.มี
การรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงต2อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน กปภ. ให.ความ
เห็นชอบหรือให.ข.อเสนอแนะอย2างน.อยทุกไตรมาส 
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  7.1.3 นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance(GRC) ของ กปภ. 

   เพื่อให. GRC มีการดําเนินงานอย2างเปEนรูปธรรม รวมท้ังดําเนินการได.อย2างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยมีบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) ท่ีช2วยสนับสนุนการ
ดําเนินงานให.บรรลุตามเปGาหมาย และบริหารจัดการความเส่ียงให.อยู2ในระดับที่ยอมรับได. ไม2ละเมิดกฎระเบียบ 
ข.อบังคับต2างๆ เปEนไปตามความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย 

 
 

 

 

 

 

หลักสําคัญในการปฏิบัติ 

   1. ร2วมกันกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายใต.หลักการสําคัญ 7 ประการ ได.แก2 ความรับผิดชอบต2อผลการปฏิบัติ
หน.าท่ี (Accountability) ความสํานึกในหน.าท่ีด.วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) การ
ปฏิบัติต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสียโดยสุจริตและเท2าเทียมกัน (Equitable Treatment) ความโปร2งใส (Transparency) การสร.าง
มูลค2าเพิ่มแก2กิจการท้ังในระยะส้ันและระยะยาว (Value Creation) จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส2วนร2วม 
(Participation) เพื่อนําไปสู2การพัฒนาองค�กรอย2างย่ังยืน 

   2. กําหนดวัตถุประสงค�และเปGาหมายขององค�กรท่ีสอดคล.องกับบริบทองค�กร วัฒนธรรมองค�กร ความ
คาดหวังของผู.มีส2วนร2วมทุกภาคส2วน และความเส่ียงท่ีเก่ียวข.อง 

   3. กําหนดกลยุทธ� แผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงค�และเปGาหมายท่ีกําหนด โดยใช.ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให.องค�กรบรรลุเปGาหมาย สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเผ.าระวังความเส่ียง 
และปกปGองคุณค2าองค�กร 

   4. ส2งเสริมการเพ่ิมมูลค2าและปGองกันความเสียหายของ กปภ. ด.วยระบบการควบคุมภายในเชิงปGองกัน เชิง
แก.ไข และเชิงตอบสนอง 

   5. มีการสอบทาน ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย2างสม่ําเสมอ ท้ังนี้เพื่อให.มีความมั่นใจได.ว2า
ระบบงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให. กปภ. บรรลุวัตถุประสงค� เปGาหมาย และตอบสนองความคาดหวังของผู.มีส2วนได.
ส2วนเสียได.อย2างครบถ.วน 

   6. ดําเนินการภายใต.ของเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบการควบคุมภายใน สังคม จริยธรรม 

   7. ให.ข.อมูลท่ีเก่ียวข.อง เช่ือถือได. และทันเวลาต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย 

   8. ส2งเสริมและสนับสนุนให.พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช2วยส2งเสริมการวัดผลของระบบงาน 
การมีประสิทธิผลและการใช.เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนางาน 

   9. ส2งเสริมและสนับสนุนให.บูรณาการข.อมูลโดยเช่ือมโยงข.อมูลครบถ.วน ถูกต.อง ทันเวลา 

   10. สนับสนุนให.มีบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนนโยบาย GRC ท่ัวท้ัง กปภ. 
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  7.1.4 นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให"เป8นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ. 

   คณะกรรมการการประปาส2วนภูมิภาคให.ความสําคัญอย2างย่ิงต2อหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยมี
เจตนารมณ�อันแน2วแน2ท่ีจะส2งเสริมให.การประปาส2วนภูมิภาคบริหารจัดการองค�กรเปEนไปตามกฎหมายกฎระเบียบ
อันจะส2งผลให. กปภ. ประสบความสําเร็จตามเปGาหมายท่ีวางไว.ท้ังได.รับความเช่ือถือและความไว.วางใจจากลูกค.า
และผู.มีส2วนได.เสีย ด.วยเหตุผลดังกล2าวจึงได.จัดทํา “นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให.เปEนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบของ กปภ. (PWA Compliance Policy” เพื่อเปEนการประกาศเจตนารมณ�ของ กปภ.อย2างชัดเจนและ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เก่ียวข.องกับการประกอบและส2งเสริมธุรกิจกิจการประปา
ดังน้ี 

 
 

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของกปภ. (PWA Compliance Policy) 

 1. คณะกรรมการผู.ว2าการผู.บริหารและผู.ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญในการรับผิดชอบและยึดม่ันท่ี
จะปฏิบัติตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีกฎข.อบังคับระเบียบประกาศและคําส่ังต2างๆท่ีบังคับใช.สําหรับการดําเนินงานในทุก
ข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
 2. คณะกรรมการผู.ว2าการและผู.บริหารมีส2วนร2วมในการช2วยปลูกฝM�งจิตสํานึกให.ผู.ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบในการดําเนินงานทุกกระบวนการท่ีกําหนดรวมถึงการประพฤติตนเปEนแบบอย2างท่ีดีให.แก2ผู.ปฏิบัติงานเพ่ือส2งเสริม
ให.เกิดเปEนวัฒนธรรมองค�กร 
 3. คณะกรรมการควบคุมดูแลให.มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให.เปEนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบของกปภ. (PWA Compliance Policy) อย2างเคร2งครัดและต2อเนื่อง และจัดให.มีมาตรการปGองกันความเส่ียงจาก
การไม2ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอย2างเหมาะสมโดยผู.ว2าการ ผู.บริหารและผู.ปฏิบัติงานควรมีส2วนร2วมในการกําหนด
มาตรการดังกล2าว 
 4. คณะกรรมการจัดให.มีกระบวนการกํากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายกฎระเบียบการตรวจสอบและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกล2าวรวมท้ังจัดให.มีช2องทางการรายงานหรือแจ.งการไม2ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ
ให.แก2ผู.ท่ีเก่ียวข.องอย2างเหมาะสม 
 5. กองกฎระเบียบและอุทธรณ�ร.องทุกข� (Compliance Unit) เปEนหน2วยงานกลางในการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายกฎระเบียบของกปภ. และมีความรับผิดชอบในการเสนอทบทวนและแก.ไขปรับปรุงกฎระเบียบต2างๆให.มีความ
เหมาะสมอยู2เสมอ 
 6. การไม2ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบีนยบเปEนความผิดทางวินัยและต.องได.รับการจัดการอย2างเปEนระบบโดย
เร2งด2วนด.วยความโปร2งใสโดยการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยท้ังนี้ผู.บังคับบัญชาท่ีละเลยไม2ดําเนินการลงโทษทางวินัยกับ
ผู.ไม2ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบให.ถือว2าผู.บังคับบัญชามีความผิดทางวินัย 
 7. ผู.ปฏิบัติงานมีหน.าท่ีศึกษาทําความเข.าใจและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบท่ีเก่ียวข.องกับการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน.าท่ี 
 8. ผู.ปฏิบัติงานท่ีให.ข.อมูลหรือรายงานเก่ียวกับการกระทําท่ีเปEนหรืออาจเปEนการกระทําฝIาฝ~นกฎหมายมติ
คณะรัฐมนตรีกฎข.อบังคับระเบียบประกาศและคําส่ังต2างๆจะได.รับการคุ.มครองและได.รับความเปEนธรรมตามนโยบายการรับ
เรื่องร.องเรียนของกปภ. 
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แนวทางการปฏิบัติงานให"เป8นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ 

 1. เพื่อให.การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบมีประสิทธิภาพลดความสับสนในการปฏิบัติงาน
หลีกเล่ียงความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากการไม2ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบจึงกําหนดบทบาทหน.าท่ีในการกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระบียบเปEน 3 กลุ2ม (Three Lines of Defense) ดังนี้ 
  1) การกํากับตามกฎหมายกฎระเบียบช้ันท่ี 1 (1st Line Defense) หมายถึงหน2วยงานท่ีเปEนเจ.าของ
กระบวนการผู.ปฏิบัติงานตามกระบวนการมีหน.าท่ีปฏิบัติและกํากับดูแลงานของตนให.เปEนไปตามกฎหมายกฎระเบียบ
กระบวนการท่ีกําหนดไว.มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
  2) การกํากับตามกฎหมายกฎระเบียบช้ันท่ี 2 (2nd Line Defense) หมายถึงผู.บริหารระดับสายงานและ 
Compliance Unit มีหน.าท่ีกําหนดนโยบายกฎเกณฑ�และมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบตลอดจนดูแลกํากับ
การปฏิบัติงานตามกฎหมายกฎระเบียบของหน2วยงานในความรับผิดชอบของตน (1st Line of Defense) และให.คําปรึกษาให.
ความรู.และส่ือความถึงนโยบายกฎหมายกฎระเบียบตามท่ีได.กําหนดข้ึน 
  3) การกํากับตามกฎหมายกฎระเบียบช้ันท่ี 3 (3rd Line Defense) หมายถึง สํานักตรวจสอบซึ่งมีสถานะ
เปEนหน2วยงานอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต2อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด.านการบริหารเสนอผู.ว2า
การสํานักตรวจสอบมีหน.าท่ีตรวจสอบกระบวนการทํางานของหน2วยงานท่ีเปEน 1st Line Defense และ 2nd Line Defense 
ให.ปฏิบัติงานตามกฎหมายกฎระเบียบท่ีเก่ียวข.อง 
 2. ในการปฏิบัติงานต.องศึกษากฎหมายกฎระเบียบท่ีเก่ียวของต2างๆล2วงหน.าก2อนการดําเนินงาน 
 3. ผู.ว2าการผู.บริหารและผู.ปฏิบัติงานของกปภ. ต.องหมั่นตรวจสอบตนเองอยู2เสมอว2าการกระทําของตนนั้น
ถูกต.องตามกฎหมายกฎระเบียบหรือไม2โดยต.องติดตามอยู2เสมอว2ากฎหมายกฎระเบียบท่ีเก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานน้ันมีการ
แก.ไขเปล่ียนแปลงหรือไม2อย2างไรด.วย 
 4. การตกลงทํานิติกรรมสัญญาใดๆของกปภ. ต.องเปEนไปตามกระบวนการข้ันตอนรูปแบบหลักเกณฑ�ท่ีมี
กฎหมายกฎระเบียบกําหนดไว.และต.องไม2ขัดต2อความสงบเรียบร.อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 5. ในกรณีท่ีมีข.อสงสัยท่ีเก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานตามหน.าท่ีของตนให.สอบถามผู.บังคับบัญชาโดยตรงในการ
ขอคําแนะนําเบื้องต.นหากผู.บังคับบัญชาพิจารณาแล.วว2าเปE'นการตีความข.อกฎหมายภายนอกหรือกฎหมายข.อบังคับระเบียบ
คําส่ังและบันทึกส่ังการของกปภ. ผู.บังคับบัญชาอาจขอคําแนะนํามายังหน2วยงานด.านกฎหมายในส2วนภูมิภาค 
ฝIายกฎหมายหรือ Compliance Unit 
 6. กรณีท่ีพบการฝIาฝ~นกฎหมายกฎระเบียบควรแจ.งข.อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือพฤติกรรมดังกล2าวไปยังฝIาย
กฎหมายหรือช2องทางอ่ืนตามท่ีกปภ. กําหนด 
 7. ผู.บังคับบัญชาต.องกํากับดูแลผู.ปฏิบัติงานท่ีอยู2ภายใต.การบังคับบัญชาของตนให.ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบรวมถึงส2งเสริมให.ผู.ปฏิบัติงานในสังกัดของตนเกิดการเรียนรู.และปฏิบัติตามกฎหมายกฎ ระเบียบได.อย2างถูกต.อง 
 8. Compliance Unit รายงานผลการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต2อผู.ว2าการโดยให.
ครอบคลุมถึงการทบทวนนโยบายผลการไม2ปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบรวมถึงการกระทําผิดการฝIา
ฝ~นและเสนอแนะแนวทางการแก.ไข 
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  7.1.5 นโยบายการต�อต"านการทุจริตและคอร.รัปชันของ กปภ. 

   กปภ. มีเจตนารมณ�แน2วแน2ที่จะดําเนินงานภายใต.หลักการและแนวทางของการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันที่จะทําให.องค�กรมีการบริหารจัดการท่ีเปEนไปตามมาตรฐานสากล ดําเนินภารกิจ
อย2างมีคุณธรรม โปร2งใส ตรวจสอบได. เพื่อให.ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียศรัทธาและยอมรับ รวมท้ังมีส2วนร2วมในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร�ชาติว2าด.วยการปGองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายการปGองกันและแก.ไขปMญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ  

 
   

 

 

 

 

แนวทางในการปฏิบัติ 

   1. กปภ. ต.องเปEนองค�กรโปร2งใส ปราศจากการทุจริตและคอร�รัปชัน 

   2. ต.องไม2ยอมรับ ไม2ส2งเสริม ไม2มีส2วนร2วม ไม2กระทําการใดๆ ท่ีมีเจตนาในการทุจริตและคอร�รัปชัน เพื่อ
ประโยชน�ของตนเองและพวกพ.องทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ.อม 

   3. ต.องยึดถือประโยชน�ขององค�กรเหนือหว2าประโยชน�ส2วนตน และไม2มีผลประโยชน�ทับซ.อน 

   4. ต.องประพฤตปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู.บริหารและผู.ปฏิบัติงาน กปภ. และนโยบายการต2อต.านทุจริตและคอร�รัปชันของ กปภ. รวมท้ังไม2ละเมิด
กฎหมาย กฎ ข.อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ในการปGองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   5. การต2อต.านทุจริตและคอร�รัปชันถือเปEนหน.าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
ผู.บริหาร และผู.ปฏิบัติงานของ กปภ. จะต.องให.ความร2วมมือทุกกิจกรรมท่ีองค�กรจัดข้ึน เพื่อรณรงค�การต2อต.านทุจริตและคอร�
รัปชัน รวมท้ังยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต2อต.านทุจริตและคอร�รัปชันท่ีองค�กรกําหนดอย2างเคร2งครัด เพ่ือสร.างความเช่ือมั่น
ให.กับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2ม 

   6. ไม2ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีแสดงถึงเจตนาหรือจงใจให.เกิดการทุจริตและคอร�รัปชันท่ี
เก่ียวข.องกับ กปภ. ต.องถือเปEนหน.าท่ีท่ีต.องแจ.งให.ผู.บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได.รับทราบ และให.ความร2วมมือในการ
ตรวจสอบข.อเท็จจริงต2างๆ 

   7. หามมิให.รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย�สินหรือประโยชน�อันควรได.รับ
ตามกฎหมาย ซ่ึงต.องอยู2ภายใต.กรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปGองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 

   8. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู.บริหาร ต.องปกปGอง คุ.มครอง และให.ความมั่นใจแก2ผู.แจ.งเบาะแส
หรือผู.ให.ข.อมูลในการร.องเรียนกล2าวโทษเจ.าหน.าท่ี อย2าให.ต.องรับภัยหรือความไม2ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร.องเรียนหรือ
การให.ข.อมูลอย2างท่ัวถึง 
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  7.1.6 นโยบายต�อต"านการรับสินบน เพ่ือปKองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   กปภ. ได.ตะหนักและให.ความสําคัญในหลักธรรมาภิบาล การดําเนินงานถูกต.อง โปร2งใส เปEนธรรม 
และเพื่อให.บุคลากรทุกระดับมีส2วนร2วมในการต2อต.านการรับหรือให.สินบนในทุกรูปแบบ ซึ่งเปEนปMจจัยสําคัญ
ประการหน่ึงที่จะเสริมสร.างวัฒนธรรมสุจริตให.เกิดข้ึนในองค�กร 

 
 

 7.2 ด"านเศรษฐกิจ 

  กปภ. มุ2งเน.นการให.บริการเพื่อตอบสนองต2อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยได.มีแผนการปรับปรุงและ
ยกระดับความสามารถในการผลิตนํ้าประปาขององค�กรเพื่อให.เกิดการให.บริการนํ้าประปาอย2างท่ัวถึงและพอเพียง 
ซึ่งมีแผนในการดําเนินงาน ดังน้ี 

  7.2.1 การจัดหาและบริการจัดการแหล�งน้ําดิบให"เพียงพอ 

   จากแนวโน.มปMญหาสถานการณ�ขาดแคลนแหล2งนํ้าดิบกปภ. ได.เตรียมแผนบริหารจัดหาแหล2งนํ้าให.
เพียงพอสําหรับการผลิตนํ้าประปาโดยมีเปGาหมายให.บริการแก2ประชาชนครอบคลุมทุกพื้น โดยมีแผนงานในการ
จัดหาแหล2งนํ้าดิบที่ย่ังยืนและเพียงพอต2อการให.บริการ ดังน้ี 

 

   1) แผนงานก2อสร.างพัฒนาและปรับปรุงแหล2งน้ําเพื่อรองรับความต.องการใช.น้ําประปาเพิ่มข้ึนและปGองกัน 
หรือแก.ไขปMญหาการขาดแคลนน้ําดิบในช2วงฤดูแล.ง ตลอดจนการสร.างความมั่นคงด.านแหล2งนํ้าดิบของ กปภ.สาขาต2างๆ ให.
เกิดข้ึนอย2างยั่งยืนในระยะยาว 
   2) แผนเฝGาระวังแหล2งนํ้าดิบ   
    2.1) การติดตามและเฝGาระวังปMญหาด.านแหล2งน้ําดิบของ กปภ.สาขา ท่ีมีความเส่ียงปMญหาคุณภาพน้ํา
และปริมาณน้ําท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได.อย2างรวดเร็วทันต2อเหตุการณ� 
    2.2) ศึกษารูปแบบเครื่องมือหรือแบบจําลองสําหรับใช.สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการแหล2ง
น้ําดิบให.ทันต2อเหตุการณ�อันจะเปEนการปGองกันและแสดงผลกระทบจากการขาดแคลนนํ้าดิบ 

แนวทางในการปฏิบัติ 

   1. บุคลากรของ กปภ. ต.องไม2เข.าไปเก่ียวของกับรับหรือสินบนไม2ว2าทางตรงหรือทางอ.อม ไม2เรียกร.อง ให. 
รับว2าจะให. หรือรับสินบนเพื่อประโยชน�ส2วนตน หรือประโยชน�ของ กปภ. หรือประโยชน�ของผู.ท่ีเก่ียวข.องกับ กปภ. หรือ
ประโยชน�ของผู.ท่ีเก่ียวข.องกับตนเอง ไม2ว2าจะเปEนคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู.มีส2วนเก่ียวข.องในลักษณะอ่ืนใด เพื่อจูงใจ
กระทําการ ไม2กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด.วยหน.าท่ีและกฎหมาย 

   2. เมื่อผู.มดพบเห็นการกระทําท่ีเข.าข2ายเปEนการรับหรือให.สินบน จะต.องรายงานผู.บังคับบัญชาหรือตามช2อง
ทางการรับเรื่องร.องเรียนของศูนย�ปGองกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. 

   3. กปภ. จะให.ความเปEนธรรมและคุ.มครองเจ.าหน.าท่ีท่ีปฏิเสธรับหรือให.ข.อมูลเก่ียวกับการรับสินบน เพื่อมิ
ให.ได.รับผลกระทบใดๆ ท่ีเก่ียวข.องกับการดําเนินการนั้น 

   4. สําหรับการจัดซื้อจัดจ.าง ห.ามมีการรับหรือให.สินบนในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ.างทุกชนิด การ
ดําเนินการต.องเปEนไปอย2างโปร2งใส ซื่อสัตย� ตรวจสอบได. โดยอยู2ภายใต.กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข.อง 
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  7.2.2  การผลิตจ�ายนํ้าให"เพียงพอ พร"อมทั้งควบคุมคุณภาพนํ้าให"ได"มาตรฐาน 

   1) การก2อสร.างปรับปรุงขยายระบบประปา เพื่อให.มีกําลังการผลิตที่เพียงพอสอดคล.องกับความ
ต.องการใช.นํ้าในพื้นที่ 

   2) แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ2ายตามหลักการจัดการนํ้าสะอาด (Water Safety 
Plan: WSP) โดยมีการดําเนินงาน 2 โครงการ ดังน้ี 

    2.1) โครงการจัดนํ้าสะอาด โดยนําหลักการจัดการคุณภาพนํ้าด่ืมที่ปลอดภัยขององค�กรอนามัน
โลก (World Health Organization: WHO) มาใช.ในการควบคุมระบบผลิตนํ้าประปาให.ได.มาตรฐาน เพื่อสร.าง
ความมั่นใจด.านความสะอาด ปลอดภัย ให.กับประชาชนที่อุปโภคบริโภคนํ้าประปาที่ได.มาตรฐานอย2างต2อเน่ือง และ
มีข้ันตอนจัดการคุณภาพอย2างสม่ําเสมอ ต้ังแต2ต.นนํ้า (นํ้าดิบ)กระบวนการผลิตนํ้า จนถึงข้ันตอนการจ2ายนํ้าประปา
ไปยังผู.บริโภครวมท้ังการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนทุกข้ันตอนนอกจากน้ี ยังพัฒนาระบบบํารุงรักษาเชิง
ปGองกัน เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ�ประปา ให.สามารถผลิตนํ้าประปาได.อย2างต2อเน่ือง 

    2.2)โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย�รวม (Supervisory Control and Data 
Acquisition: SCADA) โดยติดต้ังและพัฒนาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย�รวมให.สามารถควบคุมติดตาม
อุปกรณ�ในระบบผลิตนํ้าผ2านระบบเครือข2ายส่ือสารท่ีเช่ือมโยงกันจากระยะไกล (Supervisory Control and Data 
Acquisition: SCADA) โดยใช. Programmable Logic Controller: PLC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
อัตโนมัติ ซ่ึงนํ้ามาใช.สําหรับ กปภ.สาขาขนาดใหญ2ท่ีมีระบบผลิตนํ้าซับซ.อน และ กปภ.สาขาท่ีมีหน2วยบริการ
จํานวนมากให.สามารถผลิตจ2ายนํ้าได.อย2างต2อเน่ือง   

   3) การบํารุงรักษาเชิงปGองกัน (Preventive Maintenance: PM) โดยให. กปภ.สาขา มีเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ� ในการผลิตนํ้าประปาที่สมบูรณ�และพร.อมใช.งานอยู2เสมอ ซ่ึงจะช2วยลดปMญหาหยุดชะงัก
การจ2ายนํ้า หรือ สามารถวางแผนการหยุดจ2ายนํ้าล2วงหน.าได.อย2างเปEนระบบ โดยไม2กระทบต2อความรู.สึกของลูกค.า 

   4) การวางท2อขยายเขตจําหน2วยนํ้า โดย กปภ. มุ2งเน.นการวางท2อขยายเขตจําหน2ายนํ้าและสร.าง
โครงข2ายท2อจ2ายนํ้าเพื่อให.บริการนํ้าประปาประชาชน และกําหนดแนวทางให.สอดคล.องกับการพัฒนาผังเมืองใน
พื้นท่ีชุมชน รวมทั้งพื้นท่ีเศรษฐกิจ หรือพื้นท่ีท2องเท่ียวท่ีมีอัตราการใช.นํ้าสูง 

   5) แผนงานการบริหารความต2อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) โดย
ในการเตรียมความพร.อมสําหรับการเกิดภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินในทุกระบบงาน และสถานท่ีทํางาน โดยคํานึงถึง
การปGองกัน การจัดการความต2อเน่ืองของการดําเนินการ และการทําให.คืนสู2สภาพเดิม ตามข.อกําหนดของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม มอก. 22301-2556 

   6) โครงการย.ายแนวท2อเดิมท่ีได.รับผลกระทบจากหน2วยงานอ่ืน เพื่อให.ผู.ใช.นํ้าได.รับประโยชน�จาก
การพัฒนาโครงข2ายเส.นทางเพื่อเช่ือมต2อในเชิงพื้นที่ท้ังแนวตะวันตก-ตะวันออกและแนวเหนือ-ใต. 

  7.2.3  การบริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอย�างเป8นระบบ 

   โดยแบ2งพื้นที่บริหารจัดการนํ้าตามระบบ District Metering Area (DMA) และติดต้ังมาตรวัดนํ้า
เพื่อวัดปริมาณนํ้าท่ีไหลเข.าในแต2ละ DMA พร.อมท้ังติดต้ังอุปกรณ�ตรวจวัดและควบคุมแรงดันนํ้าในเส.นท2อ เพื่อส2ง
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สัญญาณไปยัง Control Room ที่ กปภ.สาขา ด.วยระบบสัญญาณโทรศัพท�แบบ Real Time ซ่ึงเม่ือเกิดสัญญาณ
ผิดปกติจะทําให.สามารถควบคุมการบริหารจัดการ และแก.ไขปMญหานํ้าสูญเสียได.สะดวกรวดเร็วข้ึน 

  7.2.4 การขยายความร�วมมือกับองค.กรต�างๆ เพ่ือให"บริการน้ําประปาที่มีคุณภาพ โดยขยายความ
ร2วมมือท่ีเก่ียวข.องกับกิจการประปาระหว2าง กปภ. กับองค�กรต2างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เช2น อปท. โรงงานขนาด
ใหญ2หมู2บ.านจัดสรร เปEนต.น เพื่อช2วยให.ประชาชนสามารถเข.าถึงนํ้าประปาที่มีคุณภาพและได.มาตรฐาน 

  7.2.5 การควบคุมค�าใช"จ�าย โดยการควบคุมต.นทุนของนํ้าประปาให.อยู2ในระดับที่เหมาะสมและเปEน
แนวทางในการปรับโครงสร.างค2านํ้าประปา 

 

 7.3 ด"านสังคม (Social) 

  7.3.1  นโยบายสร"างความสัมพันธ.กับผู"มีส�วนได"ส�วนเสียและให"บริการลูกค"า 

   กปภ. ได.ตระหนักถึงความสําคัญของผู.มีส2วนได.เสียท่ีสําคัญกลุ2มต2างๆ ได.แก2 รัฐบาล ลูกค.า คู2ค.า 
คู2ความร2วมมือ ผู.ส2งมอบ เจ.าหน้ี คู2แข2ง พนักงาน ตลอดจนชุมชน สังคมและส่ิงแวดล.อมโดยรวม ซ่ึงถือเปEน
องค�ประกอบสําคัญท่ีจะเสริมสร.างรากฐานในการพัฒนาองค�กรสู2ความย่ังยืน เพื่อให.การปฏิบัติต2อผู.มีส2วนได.ส2วน
เสียทุกกลุ2มเปEนไปอย2างเหมาะสมและเปEนธรรม จึงได.กําหนดนโยบายความสัมพันธ�กับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียและ
ให.บริการลูกค.า ดังน้ี 

 

 

ลูกค"า 
   1) ผลิตน้ําประปาท่ีใสสะอาดได.มาตรฐาน และให.บริการอย2างมีคุณภาพในราคาเปEนธรรม เพ่ือตอบสนองความ
ต.องการและการคาดหวังของลูกค.า 
   2) ขยายพื้นท่ีการให.บริการแก2ประชาชนในส2วนภูมิภาคท่ีรับผิดชอบให.มีน้ําประปาใช.อย2างท่ัวถึง 
   3) ปฏิบัติต2อลูกค.าทุกรายอย2างเท2าเทียม เปEนธรรม โปร2งใส ด.วยใจให.บริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธ�ที่ดี 
   4) จัดให.มีช2องทางเพื่อรับฟMงเสียงของลูกค.า และดําเนินการแก.ไขปMญหาข.อร.องเรียนด.วยความรวดเร็ว 

รัฐบาล 

   1) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในฐานะเจ.าผู.กํากับดูแลและผู.กําหนดนโยบาย อีกท้ังร2วมเปEนกําลังสําคัญในการ
ขับเคล่ือนขีดความสามารถในการแข2งขันของประเทศ 
   2) ดําเนินภารกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ โปร2งใส พร.อมรับการตรวจสอบ รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานและ
สถานภาพขององค�กรอย2างสมํ่าเสมอ ครบถ.วน และตามความเปEนจริง 
   3) ปฏิบัติหน.าท่ีด.วยความซื่อสัตย�สุจริต มีจริยธรรม และมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ร2วมท้ังต2อต.านการทุจริต
และคอร�รัปชันในทุกรูปแบบ 
   4) บริหารจัดการทรัพยากรขององค�กรให.เกิดประโยชน�สูงสุด สร.างผลประกอบการท่ีสามารถเล้ียงตัวเองได.และ
พัฒนาองค�กรให.มีความเจริญก.าวหน.าอย2างยั่งยืน 
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พนักงาน 
   1) ปฏิบัติต2อพนักงานทุกคนอย2างเท2าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน 
   2) ให.ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเปEนธรรมแก2พนักงาน มีกฎระเบียบให.พนักงานถือปฏิบัติอย2างชัดเจน รวมท้ังดูแล
สภาพแวดล.อมในการทํางานให.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของพนักงานอยู2เสมอ 
   3) ให.ความสําคัญต2อการพัฒนาความรู.ความสามารถของพนักงาน รวมท้ังสนับสนุนให.พนักงานมีความคิดริเริ่ม
สร.างสรรค� เพื่อพัฒนาต2อยอดเปEนนวัตกรรม 
   4) บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต2อความมั่นคงในหน.าท่ีการงานของพนักงาน 
   5) ให.พนักงานถือปฏิบัติตามค2านิยมองค�กร จริยธรรมและจรรยาบรรณการดําเนินงาน รวมถึงกฎหมายและระเบียบ 
ข.อบังคับท่ีเก่ียวข.องโดยเคร2งครัด 
   6) ปลูกฝMงให.พนักงานมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต2อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล.อม 

คู�แข�ง 
   1) ส2งเสริมการแข2งขันทางการตลาดท่ีเปEนธรรม โดยต2อต.านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค.าตลอดจนไม2
ขัดขวางหากภาครัฐเป�ดให.มีการแข2งขันในอนาคต 
   2) ต2อต.านทุจริตและรับสินบนท่ีจะนําไปสู2การสร.างความได.เปรียบทางการแข2งขันทางการตลาด 
   3) ไม2แสวงหาข.อมูลท่ีเปEนความลับของคู2แข2งด.วยวิธีการท่ีไม2สุจริตหรือไม2เหมาะสม 
   4) ไม2ทําลายช่ือเสียงของคู2แข2งด.วยการกล2าวหาในทางร.าย 
   5) มีช2องทางรับข.อร.องเรียนและการชดเชยกรณีคู2แข2งถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 
   6) บริหารจัดการทางการเงิน โดยเข.าถึงและจัดหาเงินทุนอย2างโปร2งใสและเปEนธรรม จัดทําบัญชีการเงินตาม
มาตรฐานท่ีเปEนท่ียอมรับ รวมถึงแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชย�และสังคม 

คู�ค"า คู�ความร�วมมือ ผู"ส�งมอบ และ/หรือเจ"าหน้ี 
   1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต2างๆ ท่ีได.ให.ข.อตกลงไว.กับคู2ค.า คู2ความร2วมมือ ผู.ส2งมอบ เจ.าหนี้อย2างเคร2งครัดและไม2ละเมิด
สิทธิตามกฎหมาย 
   2) ในกรณีที่ไม2สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข.อตกลงได. ต.องรีบแจ.งคู2ค.า คู2ความร2วมมือ ผู.ส2งมอบ เจ.าหนี้ ให.ทราบ
ล2วงหน.าเพ่ือร2วมกันหาทางแก.ไขโดยเร2งด2วน 
   3) ให.ความเปEนธรรมและเท2าเทียมกันในการคัดเลือกและการปฏิบัติต2อคู2ค.า คู2ความร2วมมือ ผู.ส2งมอบ เจ.าหนี้ทุกราย 
   4) ไม2เรียกเก็บ ไม2รับ ไม2จ2ายผลประโยชน�ท่ีไม2สุจริตต2อคู2ค.า คู2ความร2วมมือ ผู.ส2งมอบ เจ.าหน้ี และปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับว2าด.วยการจัดซื้อจัดจ.างและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.องอย2างเคร2งครัด 

   5) ช2วยเหลือคู2ค.า คู2ความร2วมมือและผู.ส2งมอบในส่ิงท่ีถูกต.อง เพื่อบรรลุข.อตกลงท่ีมีต2อกัน 
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 โดยในการดําเนินงาน กปภ. ได.นํามาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต2อสังคม ISO 26000 
(International Organization for Standardization : ISO) ท่ีเปEนมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต2อสังคมซึ่ง
เปEนมาตรฐานระหว2างประเทศ โดยองค�การระหว2างประเทศว2าด.วยการกําหนดมาตรฐาน (International 
Organization for standardization:ISO) กําหนดข้ึนเพื่อให.คําแนะนําเก่ียวกับความรับผิดชอบต2อสังคมแก2องค�กร
ทุกประเภททั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล.วและในประเทศที่กําลังพัฒนา ในการสนองตอบความต.องการของสังคมท่ีให.
ความสําคัญเพิ่มข้ึนกับการประกอบการอย2างรับผิดชอบต2อสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Organizational Governance) 
 2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) จะประกอบด.วนประเด็นสําคัญ ได.แก2 การตรวจสอบสถานะ
ขององค�กร สถานการณ�ท่ีมีความเส่ียงด.านสิทธิมนุษยชน การหลีกเล่ียงการสมรู.ร2วมคิด การแก.ไขข.อขัดแย.ง การ
เลือกปฏิบัติ และกลุ2มท่ีต.องมีการดูแลเปEนพิเศษ สิทธิการเปEนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางด.านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน 
 3. ข.อปฏิบัติด.านแรงงาน (Labour Practices) จะประกอบด.วยประเด็นสําคัญ ได.แก2 การจ.างงาน
และแรงงานสัมพันธ� สภาพแวดล.อมในการทํางาน และการปกปGองทางสังคม การสานเสวนาทางสังคม สุขอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน และ การพัฒนาบุคคลและการฝ�กอบบรมในสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 4. การดูแลส่ิงแวดล.อม (Environment) จะประกอบด.วยประเด็นสําคัญ ได.แก2 การปGองกัน
มลภาวะ การใช.ทรัพยากรอย2างย่ังยืน การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกปGองส่ิงแวดล.อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการฟ~�นฟูถิ่นที่อยู2ทางธรรมชาติ 
 5. การปฏิบัติอย2างเปEนธรรม (Fair Operating Practices) จะประกอบด.วยประเด็นสําคัญ ได.แก2 
การต2อต.านการคอรัปช่ัน การมีส2วนร2วมทางการเมือง การแข2งขันอย2างเปEนธรรม การส2งเสริมความรับผิดชอบต2อ
สังคมในห2วงโซ2คุณค2า และการเคารพต2อสิทธิทรัพย�สิน 
 6. ความใส2ใจต2อผู.บริโภค (Consumer Issues) จะประกอบด.วยประเด็นสําคัญ ได.แก2 การตลาด
อย2างเปEนธรรม สารสนเทศที่เปEนข.อเท็จจริงและไม2อคติและข.อปฏิบัติตามสัญญาที่เปEนธรรม การปกปGองดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยของผู.บริโภค การบริโภคอย2างย่ังยืน การบริการ การสนับสนุน และการแก.ไขข.อ
ร.องเรียนและข.อพิพาทจากผู.บริโภค การปกปGองข.อมูลและการรักษาความเปEนส2วนตัวของผู.บริโภค 
 7. การมีส2วนร2วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) ได.แก2 
ชุมชนเข.ามามีส2วนร2วมในการพัฒนาด.านต2างๆร2วมกัน เช2นการศึกษา วัฒนธรรม ภูมิปMญญา การประกอบอาชีพ 

ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล"อม 
   1) ดําเนินกิจการโดยคํานึงถึงผลประโยชน�ส2วนรวม และไม2กระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต2อชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดล.อม ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน�สาธารณะ 
   2) ให.การสนับสนุนกิจกรรมท่ีจะมีส2วนสร.างสรรค�ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล.อม 
   3) ปลูกฝMงจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต2อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล.อมให.เกิดข้ึนในหมู2ผู.บริหารและพนักงานทุก
ระดับ 
   4) กําหนดเปGาหมายการพัฒนาองค�กรเพื่อบรรลุความยั่งยืน ภายใต.มาตรฐานส่ิงแวดล.อมท่ีได.กําหนดไว.อย2าง
เคร2งครัด รวมถึงการสร.างสมดุลท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล.อม 
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และการเข.าถึงเทคโนโลยี เพื่อสร.างรายได.และความมั่นคง การมีสุขภาพท่ีดี และมีทุนทางสังคมที่ดีอย2างทั่วถึงทุก
ชุมชนสังคม  

 โดย กปภ .  ได.มุ2 ง เน. นในการพัฒนาที่ สนองความต.องการในปM จ จุบันโดยไม2 ทํ าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสร.างความลําบากใจให.กับประชาชนในอนาคต การพัฒนาที่ย่ังยืนเช2นน้ีมีลักษณะเปEนการ
พัฒนาที่ บูรณาการ ( Integrated) คือทําให.เปEนองค�รวม (Holistic) โดยองค�ประกอบทั้งหลายต.องทํางาน
ประสานกันครบองค�อย2างมีดุลยภา (Balance)  (UN : Commission  on Environment and Development) 
หลักการพัฒนาแบบย่ังยืนเปEนการพัฒนาที่มุ2งเน.นการสร.างสมดุลใน 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล.อม  

1. มิติการพัฒนาด.านสังคม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมให.เช่ือมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อมได.อย2างสมดุล โดยพัฒนาคนไทยให.มีผลิตภาพสูงข้ึน ปรับตัวรู.เท2าทัน
การเปล่ียนแปลง มีสํานึกและวิถีชีวิตท่ีเก้ือกูลต2อธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสที่จะได.รับการจัดสรรและผลประโยชน�
ด.านการพัฒนาและคุ.มครองอย2างท่ัวถึงและเปEนธรรม และพึ่งพาตนเองได.อย2างมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคม
ที่สร.างการมีส2วนร2วมจากทุกฝIาย รวมท้ังทุนทางสังคมที่มีอยู2หลากหลายมาใช.อย2างเหมาะสมเพื่อสร.างสังคมไทยให.
เปEนสังคมที่มีคุณภาพ มีการเรียนรู.ตลอดชีวิตและมีความสมานฉันท�เอ้ืออาทร  

2. มิติการพัฒนาด.านเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอย2างต2อเน่ืองในระยะ
ยาวและเปEนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต.องเปEนไปอย2างสมดุลและเอ้ือ
ประโยชน�ต2อคนส2วนใหญ2 เปEนระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสามารถในการแข2งขัน ทั้งน้ี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
น้ันจะต.องนํามาจากกระบวนการผลิตท่ีใช.เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม2ทําลายสภาพแวดล.อม ไม2สร.าง
มลพิษที่จะกลายมาเปEนต.นทุนทางการผลิตในระยะต2อไป  

3. มิติการพัฒนาด.านส่ิงแวดล.อม หมายถึง การใช.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อมใน
ขอบเขตที่คงไว.ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟ~�นให.กลับสู2สภาพใกล.เคียงกับสภาพเดิมให.มาก
ที่สุดเพื่อให.คนรุ2นหลังได.มีโอกาสและมีปMจจัยในการดํารงชีพ ซึ่งจะต.องปรับเปล่ียนทัศนคติในการใช.ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ มุ2งการจัดการให.เกิดสมดุลระหว2างการใช.ทรัพยากรธรรมชาติได.อย2างครบถ.วน รวมถึงการ
ชะลอการใช.และนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช.ให.มากท่ีสุด  

 ภายใต.นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต2อสังคมและส่ิงแวดล.อมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน กปภ.ได.
มอบหมายให.ทุกหน2วยงานมีส2วนร2วมในการขับเคล่ือนนโยบายอย2างเปEนระบบเพื่อพัฒนา กปภ. สู2ความย่ังยืน ดังน้ี 

 1) พิจารณากิจกรรมท่ีสอดคล.องกับบริบทองค�กรและเช่ือมโยงความสามารถพิเศษองค�กรเพื่อ
เปEนแผนงานท่ีสามารถนําไปถ2ายทอดสู2การปฏิบัติได.อย2างท่ัวถึงและเกิดประโยชน�สูงสุดต2อสังคม 

 2) สร.างความเข.าใจกับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียขององค�กรเก่ียวกับการขับเคล่ือนแผนงานความ
รับผิดชอบต2อสังคมและส่ิงแวดล.อมของ กปภ. 

 3) ส่ือสารจุดมุ2งหมายของนโยบายเพื่อให.พนักงานเข.าใจและสวมบทบาทตามหน.าที่ของตน
เพื่อร2วมผลักดันนโยบายให.เปEนไปในแนวทางเดียวกัน 

 4) เผยแพร2การดําเนินงานความรับผิดชอบต2อสังคมและส่ิงแวดล.อมของ กปภ. สู2สาธารณชน
อย2างทั่วถึง เพื่อสร.างความเช่ือม่ันแก2สังคมรวมถึงผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย และสร.างความศรัทธาต2อองค�กรแก2พนักงาน 

 5) ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานความรับผิดชอบต2อสังคมและส่ิงแวดล.อมของ กปภ. 
อย2างต2อเน่ืองทุกปk เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติของแผนงานความรับผิดชอบต2อสังคมและส่ิงแวดล.อมของ กปภ. ให.
เกิดประโยชน�สูงสุดและนําไปสู2การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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 6) สร.างการมีส2วนร2วมการดําเนินงานความรับผิดชอบต2อสังคมของ กปภ. ร2วมกับภาคี
เครือข2าย เพื่อให.การดําเนินงานความรับผิดชอบต2อสังคมของ กปภ.เข.าถึงชุมชน สังคม ในวงกว.างผ2านการมีส2วน
ร2วมของชุมชน 
 นอกจากน้ัน กปภ. ยังได.กําหนดกรอบเกณฑ�การดําเนินงานความรับผิดชอบต2อสังคม โดยพิจารณา
จากพันธกิจของ กปภ. ท่ีมีหน.าที่ในการ “ผลิต จัดส2งและจําหน2ายนํ้าประปาที่มีคุณภาพอย2างเพียงพอและท่ัวถึง” 
ดังน้ันการดําเนินงานต2างๆ ขององค�กรส2งผลเช่ือมโยงต2อชุมชนโดยรอบ ไม2ว2าจะเปEนการจัดหาแหล2งนํ้า  
การก2อสร.างวางท2อขยายเขต ก2อสร.างปรับปรุงขยาย เพื่อสร.างความสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชนในพื้นท่ีบริการและ 
รอบนอกพื้นท่ีบริการ กปภ. แนวคิดด.าน CSR ของ กปภ. จึงกําหนดชุมชนสําคัญที่องค�กรพึงมีส2วนร2วมพัฒนาและ
ให.การสนับสนุน คือ ชุมชนโดยรอบแหล2งนํ้าหรือท่ีดินสาธารณประโยชน�และที่ราชพัสดุ ซ่ึง กปภ. ได.ใช.หรือจะใช.
แหล2ง นํ้าดิบหรือ ท่ีดินเพื่อกิจการประปา โดยพิจารณาจากความสัมพันธ� กับชุมชน สถานท่ี ต้ังองค�กร  
แผนยุทธศาสตร� และแผนปฏิบัติการของ กปภ. รวมท้ังความต.องการของชุมชนที่สอดคล.องกับกิจการของ กปภ. 
ซึ่งชุมชนที่สําคัญมีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังน้ี 
  1) ชุมชนท่ีมีส2วนได.ส2วนเสียกับการดําเนินกิจการประปาของ กปภ. 
  2) ชุมชนมีความเก่ียวข.องกับแหล2งนํ้า/ท่ีดิน ที่ กปภ. มีความจําเปEนต.องใช.ประโยชน�เพื่อ
กิจการ 
  3) ชุมชนท่ีเก่ียวข.องกับแหล2งนํ้า/ที่ดิน มีความสัมพันธ�กับหน2วยงานของรัฐ คือ องค�กร
ปกครองส2วนท.องถ่ิน กรมชลประทาน กรมเจ.าท2า กรมทรัพยากรนํ้า กรมอุทยานแห2งชาติ กรมธนารักษ� กรมที่ดิน 
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมปIาไม. และหน2วยงานท่ี กปภ. จําเปEนต.องเข.าไปเก่ียวข.องหรือได.ประโยชน�
เพื่อกิจการประปา 
 ท้ังน้ีเพื่อเปEนส2วนหน่ึงในการพัฒนาชุมชน กปภ. มีเกณฑ�การกําหนดชุมชนสําคัญอย2างเปEนระบบ
ตามหลักเกณฑ�ประเมินด.านที่ 1 การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการนําองค�กร เกณฑ�ประเมินท่ี 4 ข.อ 4.3 การ
เสริมสร.างความเข.มแข็งของชุมชนตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ ที่กําหนดให.รัฐวิสาหกิจกําหนด
หลักเกณฑ�การคัดเลือกชุมชนสําคัญอย2างเปEนระบบ เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบของสังคมตาม
นโยบายความรับผิดชอบต2อสังคมเพื่อการพัฒนาอย2างย่ังยืน ประกอบด.วย 
  1) กปภ. ใช.ประโยชน�จากทรัพยากรร2วมกับชุมชน กล2าวคือ การดําเนินภารกิจของ กปภ. ได.
นําทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ แหล2งนํ้า ที่ดิน พื้นที่ปIาไม. ถนน ทางสาธารณะ รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเปEนต2อการ
ดําเนินกิจการของ กปภ. ซึ่งมีความจําเปEนท่ีจะต.องใช.ร2วมกับชุมชน หรือได.รับความยินยอมจากชุมชนเพื่อ กปภ. 
ใช.ประโยชน�ร2วมด.วย 
  2) พื้นท่ีที่ได.รับความเดือดร.อน กล2าวคือ นอกจากการใช.ประโยชน�จากทรัพยากรร2วมกับ
ชุมชนดังข.อ 1 ซ่ึง กปภ. ต.องมีส2วนร2วมในการพัฒนาแล.ว กปภ. ยังพิจารณาถึงชุมชนพื้นท่ีที่ได.รับความเดือนดร.อน
จากปMจจัยอ่ืนๆ และ กปภ. สามารถนําความเข.มแข็งขององค�กรและความสามารถพิเศษขององค�กรเข.าไปบรรเทา
ความเดือดร.อนให.แก2ชุมชน โดยพิจารณาจากชุมชนพื้นที่ท่ีได.รับความเดือดร.อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช2น ภัย
แล.ง นํ้าท2วม เปEนต.น 
  3) ภารกิจของ กปภ. ส2งผลกระทบต2อชุมชน กล2าวคือ การดําเนินภารกิจของ กปภ. 
จําเปEนต.องพิจารณาถึงผลกระทบที่คาดว2าจะเกิดข้ึนกับชุมชนท้ังทางตรงและทางอ.อม อาทิ การขอใช.นํ้าดิบ การใช.
และการปล2อยสารเคมี การระบายตะกอนจากโรงกรองลงสู2แหล2งนํ้า เปEนต.น เพื่อไม2ให.เกิดความกังวลสาธารณะ
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และชุมชนเกิดความรู.สึกไม2พอใจหรือทัศนคติต2อ กปภ. ในเชิงลบ อันส2งผลกระทบต2อความต2อเน่ืองในการดําเนิน
ภารกิจขององค�กรในอนาคต 
  4) จํานวนชุมชนท่ีได.รับผลกระทบ กล2าวคือ การดําเนินภารกิจของ กปภ. ในพื้นที่ชุมชนหน่ึง
อาจส2งผลกระทบต2อชุมชน ซึ่งหน2วยงาน กปภ. ในพื้นท่ีสามารถนําคําร.องจากการรับฟMงเสียงประชาชน การประชา
พิจารณ�ร2วมกับชุมชน เพื่อคาดการณ�ระดับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับชุมชนและนําจํานวนชุมชนท่ีได.รับ
ผลกระทบในภารกิจของ กปภ. มาพิจารณาลําดับความสําคัญของชุมชนที่ กปภ. จะเข.าไปดําเนินงานด.าน CSR 
ต2อไป 
  5) ชุมชนท่ีมีความกังวลถึงผลกระทบจากภารกิจ กปภ. กล2าวคือ การดําเนินภารกิจของ กปภ. 
อาจไม2ได.ส2งผลกระทบต2อชุมชน แต2ชุมชนอาจเกิดความกังวลใจ ทั้งน้ี หน2วยงาน กปภ. ในพื้นท่ีนําระดับความกังวล
ของชุมชนมาพิจารณาจัดลําดับ เพื่อสร.างความเช่ือมั่นต2อการดําเนินภารกิจของ กปภ. ในพื้นท่ี หากความกังวลใจ
ของชุมชนไม2ได.จัดอยู2ในระดับผลกระทบสูงและไม2เข.าลักษณะชุมชนสําคัญท่ี กปภ. ต.องนําแผนความรับผิดชอบต2อ
สังคมของ กปภ. นํามาปฏิบัติในพื้นที่น้ัน หน2วยงาน กปภ. ในพื้นท่ีสามารถดําเนินการโดยสร.างความเช่ือมั่นและ
ทัศนคติในเชิงบวกให.เกิดข้ึนกับชุมชนผ2านการส่ือสารสร.างความสัมพันธ�และการประชาสัมพันธ�อย2างต2อเน่ือง 
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 7.4 ด"านส่ิงแวดล"อม 

  7.4.1 นโยบายความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล"อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กปภ. 

   กปภ. มุ2งเน.นสู2การเปEนองค�กรภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญต2อการมีส2วนร2วมพัฒนาชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดล.อม โดยนํามาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต2อสังคม ISO 26000 มาเปEนกรอบนโยบายความรับผิดชอบ
ต2อสังคมของ กปภ. เพื่อมุ2งสู2การพัฒนาองค�กรที่ย่ังยืนไปพร.อมกับชุมชนและสังคม 

 

 8. แนวทางส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
 8.1 นํานโยบาย กลยุทธ�และแผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอย2างย่ังยืนไปสู2การปฏิบัติทั่วทั้งองค�กร 
โดยคํานึงถึงประโยชน�ที่สมดุลทั้งทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล.อม 

 8.2 สร.างการมีส2วนร2วมกับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค�กร ทั้ง 7 กลุ2ม ประกอบด.วย  
พนักงาน กปภ. ลูกจ.าง กปภ. กลุ2มหน2วยงานภาครัฐ กลุ2มหุ.นส2วนทางธุรกิจ คู2ค.า ผู.รับจ.าง และกลุ2มลูกค.า เพื่อลด
ผลกระทบจากการดําเนินงาน และยกระดับผลประโยชน�ให.แก2ผู.มีส2วนร2วมให.สอดคล.องกับความคาดหวังจากทุกฝIาย 

 8.3สร.างความตระหนักรู.และส2งเสริมการมีส2วนร2วมในการรับผิดชอบต2อส่ังคมและส่ิงแวดล.อมกับ
ผู.เก่ียวข.องในโซ2คุณค2า (Value Chain) ของธุรกิจประปา พร.อมท้ังสร.างองค�ความรู.ด.านการบริหารจัดการด.วย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

แนวทางในการปฏิบัติ 

   1. ยึดมั่นแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีด.วยความโปร2งใส มีจริยธรรม โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ัน
พื้นฐาน ปฏิบัติต2อแรงงานภายใต.บทบัญญัติของกฎหมายอย2างเคร2งครัด พร.อมรับผิดชอบต2อผู.บริโภคและผู.มีส2วนได.เสีย 
ส2วนเสียทุกภาคส2วน 

   2. ส2งเสริมวัฒนธรรมองค�กรแห2งการมีส2วนร2วมรับผิดชอบต2อสังคมและส่ิงแวดล.อมอย2างเปEนรูปธรรม  
โดยถ2ายทอดผ2านผู.นําองค�กรสู2พนักงานทุกระดับช้ันจนเกิดเปEนส2วนหนึ่งของกระบวนการทํางานท่ีคํานึงถึงผลกระทบต2อชุมชน 
สังคมและส่ิงแวดล.อมอันเกิดจากกิจการของ กปภ. 

   3. ส2งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการองค�กรอย2างมีประสิทธิภาพ พร.อมท้ังสร.าง
มูลค2าและยกระดับมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาและการบริการของ กปภ. ให.มั่นคงและยั่งยืน ครอบคลุมท้ังมิติด.านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล.อม 

   4. มุ2งม่ันในการมีส2วนร2วม ปGองกัน และลดผลกระทบด.านสังคมและส่ิงแวดล.อม โดยเฉพาะปMญหาการขาด
แคลนทรัพยากรน้ํา ด.วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสร.างความมั่นคงในการจัดหาแหล2งน้ํา และ 
ใช.ทรัพยากรน้ําท่ีมีอยู2อย2างจํากัดให.เกิดประโยชน�สูงสุด 

   5. ส2งเสริมการสร.างพันธมิตรและเครือข2ายการดําเนินงานด.านความรับผิดชอบต2อสังคมและระหว2าง กปภ. 
กลุ2มผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย และสังคมชุมชน โดยมุ2งเน.นการนําความเช่ียวชาญขององค�กรมาเช่ือมโยงแผนงานความรับผิดชอบต2อ
สังคมของ กปภ. 

   6. ส2งเสริมบทบาทสังคมชุมชนในการเข.ามามีส2วนร2วมกําหนดและขับเคล่ือนแผนงานหรือกิจกรรมด.านสังคม
และส่ิงแวดล.อมภายในชุมชน เพื่อให.แผนงานหรือกิจกรรมท่ี กปภ. กําหนสามารถสนองต2อความต.องการของชุมชนได.อย2าง
แท.จริง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและส่ิงแวดล.อมร2วมกันได.ยั่งยืน 
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 8.4 เสริมสร.างทักษะความรู.แก2พนักงานและลูกจ.าง กปภ. ให.มีศักยภาพในการดําเนินงานและสามารถ
ปรับตัวให.สอดคล.องกับการเปล่ียนแปลงท้ังทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล.อม รวมทั้งการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญทางด.านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินงานและบริหารจัดการประกอบกิจการ
ประปาอย2างย่ังยืน 

9. ระบบการตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาํเนนิงาน 
  9.1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย�างย่ังยืนของ กปภ. 

   1) กําหนดหลักเกณฑ�และพัฒนาตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินเพื่อวัดผลสําเร็จของนโยบายในแต2ละ
กิจกรรม 

   2) รวบรวมข.อมูลผลการดําเนินงานของการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาอย2างย่ังยืน โดย
หน2วยงานภายในท่ีเก่ียวข.องกับการดําเนินงานในแต2ละกิจกรรม 

   3) ประเมินข.อมูลและสรุปผลการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลผลิต (Output) และผลลัพธ�
(Outcome) ในแต2ละกิจกรรม 

   4) ทบทวนผลการดําเนินงานในแต2ละกิจกรรม เพื่อวางแผนและหาแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานให.เกิดความย่ังยืนอย2างต2อเน่ือง 

  9.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอย�างย่ังยืนของ กปภ. 

   1) แนวทางในการจัดทํารายงาน 

    การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาสู2ความย่ังยืนของ กปภ. จะใช.หลักเกณฑ�ในการ
จัดทํารายงานตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI Standard) โดยมีองค�ประกอบต2างๆ ดังน้ี 

    ส�วนที่ 1 GRI 101: Foundationซ่ึงจะเปEนรายละเอียดของหลักการพื้นฐานของการจัดทํา
ข.อมูลเพื่อรายงานในรายงานความย่ังยืน โดยจะมีองค�ประกอบ 2 ส2วน คือ  

องค.ประกอบ/หัวข"อในเล�มรายงาน คุณภาพของการจัดทํารายงาน 

-  การมีส2วนร2วมของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย 
 (Stakeholder Inclusiveness) 
- บริบทความย่ังยืน 
 (Sustainability Context) 
- ประเด็นความย่ังยืนที่สําคัญ 
 (Material) 

- ความถูกต.องของเน้ือหา (Accuracy) 
- ความสมดุลของเน้ือหา (Balance) 
- ความชัดเจนของเน้ือหา (Clarity) 
- ข.อมูลการเปรียบเทียบ (Comparability) 
- ความน2าเช่ือถือของข.อมูล (Reliability) 
- ความทันกาล (Timeliness) 

    ส�วนที่ 2 GRI 102: General DisclosuresโดยจะเปEนการเป�ดเผยข.อมูลท่ัวไปขององค�กร 

    ส�วนที่ 3 GRI 103: Management Approachซ่ึงจะเปEนการเป�ดข.อมูลแนวทางบริหารจัดการ
ประเด็นสาระสําคัญของการพัฒนา กปภ. สู2ความย่ังยืน ท้ังในส2วนของเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล.อม  
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    ส�วนที่ 4 GRI 200: EconomicเปEนการเป�ดเผยข.อมูลทางด.านเศรษฐกิจของ กปภ.  

    ส�วนที่ 5GRI 300: Environmental เปEนการเป�ดเผยข.อมูลทางด.านส่ิงแวดล.อมของ กปภ. 

    ส�วนที่ 6GRI 400: Social เปEนการเป�ดเผยข.อมูลทางด.านสังคมของ กปภ. 

   2) ขั้นตอนการนําเสนอรายงาน 

    หลังจากที่ได.จัดทํารายงานความย่ังยืนแล.วเสร็จ กปภ. จะต.องนํารายงานดังกล2าวเสนอต2อคณะ
ผู.บริหารระดับสูง (ครส.) ของ กปภ. เพื่อพิจารณารับทราบรายงานการดําเนินงาน จากน้ันจะนําเสนอรายงานแก2
คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข.อง (คณะอนุกรรมการพัฒนาองค�กร และคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต2อสังคมของ กปภ.) เพื่อพิจารณาให.ความเห็นชอบรายงานความย่ังยืน และนําเสนอคณะกรรกม
การ กปภ. เพื่อเห็นชอบรายงานความย่ังยืนของ กปภ. ก2อนที่จะเผยแพร2ให.แก2สาธารณะชนและผู.ท่ีมีส2วนได.ส2วน
เสียของ กปภ. ได.รับทราบรายงานความย่ังยืนต2อไป 

 

บทสรุป 
 กปภ.เ ช่ือมั่นว2าการบริหารจัดการองค�กรตามกรอบแนวคิดการพัฒนาอย2าง ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ขององค�การสหประชาชาติเปEนหน่ึงในปMจจัยสําคัญในการสร.างความสําเร็จสูงสุด
ในการดําเนินงาน สามารถสร.างมูลค2าเพิ่มของกิจการเพื่อสนองตอบต2อการแข2งขันทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
ด.วยการดําเนินภารกิจที่แสดงความรับผิดชอบต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2ม อันจะก2อให.เกิดความเช่ือม่ันและการ
ยอมรับโดยท่ัวไป 

     คณะกรรมการและคณะผู.บริหาร กปภ. ได.ให.ความสําคัญกับการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานบนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบต2อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล.อม โดยอาศัยกลไกลการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใน 
การขับเคล่ือนให. กปภ. มีระบบการพัฒนาความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตร�ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ต้ังแต2
กระบวนการกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานโดยคณะกรรมการ กปภ. และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข.อง  
ไปจนถึงการกําหนดนโยบาย กลยุทธ�การขับเคล่ือนที่สอดคล.องกับบริบทขององค�กร การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานและการจัดทํารายงานความย่ังยืนตามมาตรฐานสากล เพื่อเผยแพร2ภารกิจของ กปภ. ให.แก2ผู.มีส2วนได.
ส2วนเสียและสาธารณชนรับทราบอย2างทั่วถึง  

     จึงขอให.คณะกรรมการ ผู.บริหาร และผู.ปฏิบัติงาน กปภ. รับทราบและถือปฏิบัติตามคู2มือฉบับน้ีอย2างจริงจัง 
รวมถึงสนับสนุนให.คู2ค.า ผู.ส2งมอบ และตัวแทนท่ีดําเนินการร2วมกับ กปภ. รับคู2มือแนวทางปฏิบัติการพัฒนา กปภ. 
สู2ความย่ังยืน ไปปรับใช.ตามความเหมาะสม ซึ่งจะนําพา กปภ. ให.ประสบความสําเร็จและเจริญก.าวหน.าอย2างมั่นคง 
ย่ังยืน และสง2างาม 


