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1. บทนํา
การเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒ นาของโลกหรือกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) นํามาซึ่งความ
เจริญก.าวหน.าในด.านต2างๆ ทั้งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การท2องเที่ยว ตลอดจนการบริโภคที่
ขยายตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ซึ่งทําให.กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวและเกิดความ
ซับซ.อนเชื่อมโยงระหว2างหน2วยธุรกิจมากขึ้น หากพิจารณาแล.วจะเห็นได.ว2า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถสร.าง
ผลกระทบต2อสิ่งแวดล.อม สังคม และระบบเศรษฐกิจ ผ2านการใช.ทรัพยากรโดยไม2คํานึงถึงข.อจํากัดด.านกายภาพ
รวมถึงประเด็นเรื่องความสามารถและศักยภาพในการผลิตที่จะรองรับการบริโภค ทําให.ผู.ที่เกี่ยวข.องในมิติต2างๆ
ได. รั บ ผลกระทบอย2 า งหลี ก เลี่ ย งไม2 ไ ด. จึ ง ทํ า ให. เ กิ ด แนวคิ ด การพั ฒ นาอย2 า งยั่ ง ยื น ขึ้ น โดยมุ2 ง เน. น ใน
การพัฒนาแบบบูรณาการที่ให.ความสําคัญแก2การสร.างความสมดุลในการพัฒนาองคประกอบทั้ง 3 มิติดังกล2าว
จากปรัชญาของการพัฒนาอย2างยั่งยืน การประปาส2วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะหน2วยงานที่ให.บริการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยการผลิตและจําหน2ายน้ําประปาเพื่อรองรับความต.องใช.น้ําของประชาชนและภาค
เศรษฐกิ จ มุ2 ง มั่ น ในการดํ า เนิ น งานโดยเน. น หลั ก จริ ย ธรรมที่ ก2 อ ให. เ กิ ด ผลประโยชนพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ แก2 3
องคประกอบที่มีความเชื่อมโยงกัน ได.แก2 องคประกอบด.านเศรษฐกิจ ด.านสังคม และด.านสิ่งแวดล.อม โดย กปภ. มี
ความเชื่อมั่นว2าการมุ2งเน.นในการขยายธุรกิจประปาเพียงอย2างเดียว ไม2สามารถทําให.องคกรเกิดการพัฒนาได.อย2าง
มีประสิทธิภ าพ ดังนั้น กปภ. จึงให.ความสําคัญแก2การดําเนินงานในทุกๆ กิจกรรมและในทุกๆ มิติ เพื่อบริหาร
จัดการและลดผลกระทบให.เกิดขึ้นน.อยที่สุด เพื่อไม2ให.เกิดความเสียหายแก2สังคมและสิ่งแวดล.อม
ด.วยเหตุนี้ กปภ. จึงได.จัดทําคู2มือการดําเนินงานเพื่อใช.เปEนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับการพัฒนา
องคกรให.เกิดความยั่งยืน โดยนํากรอบแนวคิดการพัฒนาอย2างยั่งยืนขององคกรสหประชาชาติมากําหนดเปGาหมาย
ในการขับเคลื่อนองคกรในมิติทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม ภายใต.หลักธรรมาภิบาลของ กปภ. โดย
คํานึงถึงการสร.างความสมดุลทางด.านผลประโยชนแก2ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกฝIายที่เกี่ยวข.อง
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บทนํา
บริบทของการประปาส2วนภูมิภาค
แนวคิดการพัฒนาอย2างยั่งยืนของการประปาส2วนภูมิภาค
แผนยุทธศาสตรและปMจจัยความยั่งยินของ กปภ.
กระบวนการหลักในการขับเคลื่อนสู2ความยั่งยืนระดับองคกร ของ กปภ.
โครงสร.างการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนองคกรสู2ความยั่งยืน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย2างยั่งยืนของการประปาส2วนภูมิภาค
7.1 ด.านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
7.1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
7.1.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กปภ.
7.1.3 นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance(GRC) ของ กปภ.
7.1.4 นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให.เปEนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ.
7.1.5 นโยบายการต2อต.านการทุจริตและคอรรัปชันของ กปภ.
7.1.6 นโยบายต2อต.านการรับสินบน เพื่อปGองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.2 ด.านเศรษฐกิจ (Economics)
7.2.1 การจัดหาและบริการจัดการแหล2งน้ําดิบให.เพียงพอ
7.2.2 การผลิตจ2ายน้ําให.เพียงพอ พร.อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําให.ได.มาตรฐาน
7.2.3 การบริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอย2างเปEนระบบ
7.2.4 การขยายความร2วมมือกับองคกรต2างๆ เพื่อให.บริการน้ําประปาที่มีคุณภาพ
7.2.5 การควบคุมค2าใช.จ2าย
7.3 ด.านสังคม (Social)
7.3.1 นโยบายสร.างความสัมพันธกับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียและให.บริการลูกค.า
7.4 ด.านสิ่งแวดล.อม (Environmental)
7.4.1 นโยบายความรับผิดชอบต2อสังคมและสิ่งแวดล.อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กปภ.
8. แนวทางส2งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย2างยั่งยืน
9. ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
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สารบัญรูปภาพ
ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาอย2างยั่งยืนของ กปภ.
ภาพที่4.1 แสดงแผนยุทธศาสตรของ กปภ.
ภาพที่ 4.2 แสดง 6 ปMจจัยความยั่งยืนของ กปภ.
ภาพที่ 5.1 แสดงกระบวนการหลักในการขับเคลื่อนสู2ความยั่งยืนระดับองคกร ของ กปภ.
ภาพที่ 5.2 แสดงกระบวนการ PDCA Cycle สําหรับการใช.ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
แผนงานด.านความยั่งยืนขององคกร
ภาพที่ 6.1 แสดงโครงสร.างในการกํากับดูแลเรื่องการพัฒนาอย2างยั่งยืนของ กปภ.
ภาพที่ 7.1 แสดงนโยบายการพัฒนาอย2างยั่งยืนของ กปภ. ทางด.านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล.อม

หน"า
4
7
9
16
18
20
22

ง
สารบัญตาราง
หน"า
ตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดค2านิยมองคกรของ กปภ.
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ตารางที่ 4.1 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
กลุ2มภาครัฐบาล
ตารางที่ 4.2 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
กลุ2มลูกค.า
ตารางที่ 4.3 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
กลุ2มคู2ค.า/ผู.ส2งมอบและเจ.าหนี้
ตารางที่ 4.4 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
กลุ2มคู2ความร2วมมือ
ตารางที่ 4.5 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
กลุ2มคู2แข2ง
ตารางที่ 4.6 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
กลุ2มพนักงาน
ตารางที่ 4.7 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
กลุ2มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล.อม
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2. บริบทของการประปาสวนภูมิภาค
การประปาส2 วนภู มิ ภ าค ก2 อตั้ ง ขึ้ นในปk พ.ศ.2522 เปE นรั ฐวิ สาหกิ จในสัง กั ดกระทรวงมหาดไทย(มท.)
มีหน.าที่รับผิดชอบการให.บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด.านน้ําประปาแก2ประชาชนในส2วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่
74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว.นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดย กปภ. แบ2งหน2วยงานรับผิดชอบตามพื้นที่
ออกเปEน 5 ภาค 10 เขต รวม กปภ.สาขาทั้งหมด 234 สาขา และมีหน2วยบริการย2อย 347 หน2วยบริการ
ตลอดระยะเวลา 40 ปkที่ผ2านมา กปภ. มุ2งมั่นให.บริการน้ําประปาคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการอุปโภคบริโภคแก2
ประชาชนอย2 า งมี ป ระสิท ธิผ ล โดยยึ ดหลั ก การกํ า กั บดู แ ลที่ ดี ควบคู2 กั บความรั บ ผิ ดชอบต2 อ สั ง คม เพื่ อให. เ กิ ด
ประโยชนต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2ม
นับตั้งแต2เริ่มให.บริการกปภ. ดําเนินการผลิตและจําหน2ายน้ําประปาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ด.านการผลิต กปภ. ใช.แหล2งน้ํา ซึ่งสามารถจําแนกได. 3 ประเภท เพื่อนํามาผลิตน้ําประปาโดยส2วนใหญ2
ใช.น้ําจากผิวดินบางส2วนใช.น้ําทะเลมาผลิตน้ําประปาผ2านระบบ RO (Reverse Osmosis) ในพื้นที่ที่เปEนเกาะ
เช2นเกาะภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพะงันอีกทั้งมีระบบสํารองจากน้ําบาดาล เพื่อความมั่นใจว2าสามารถผลิตน้ําประปา
ให.บริการประชาชนได.อย2างต2อเนื่องในด.านการจําหน2ายและให.บริการกปภ. วางระบบท2อประปาเพื่อส2งน้ําประปาที่
สะอาดปลอดภัยผ2านเส.นท2อไปถึงบ.านผู.ใช.น้ําโดยจัดเก็บรายได.ค2าจําหน2ายน้ําตามโครงสร.างราคาค2าน้ําที่กําหนด
สํ า หรั บ กลุ2 ม ผู. ใ ช. น้ํ า ที่ มี ก ารประกั น ปริ ม าณการซื้ อ น้ํ า ขั้ น ต่ํ า เช2 น ธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ2
นิคมอุตสาหกรรมองคกรปกครองส2วนท.องถิ่นกปภ.จะคิดอัตราค2าจําหน2ายน้ําในราคาขายส2ง (Bulk Sale) ซึ่งเปEน
ราคาที่ต่ํากว2าโครงสร.างปกติ

ยึดมั่นวิสัยทัศน.
ผู"ใช"น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป8นเลิศ
(Customers are delighted with water quality and excellent services)

พันธกิจ
กปภ. เปEนหน2วยงานที่ให.บริการน้ําประปาตามพระราชบัญญัติการประปาส2วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดย
คํ านึ ง ถึ ง ประโยชนของรั ฐและสุ ข อนามั ยของประชาชนเปE นสํ า คั ญ พั นธกิ จหลั กของการประปาส2 วนภู มิ ภ าคมี
5 ประการ ลําดับความสําคัญได. ดังนี้
1. ผลิต จัดส2ง และจําหน2ายน้ําประปาที่มีคุณภาพอย2างเพียงพอและทั่วถึง
2. สํารวจ จัดหาแหล2งน้ําดิบ
3. จัดให.ได.มาซึ่งน้ําดิบ เพื่อใช.ในการผลิต จัดส2ง และจําหน2ายน้ําประปา
4. ส2งเสริมธุรกิจประปา
5. ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต2อเนื่องกับธุรกิจการประปา
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คานิยมองค.กร
“มุง มั่น เพื่อปวงชน”
ตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดค2านิยมองคกรของ กปภ.
พฤติกรรมของพนักงาน
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมี
จริยธรรม

2. ปฏิบัติหน.าที่ด.วยความ
ซื่อสัตยและโปร2งใส
3. ปกปGองรักษาผลประโยชน
ขององคกร

พฤติกรรมของผู"บริหาร
มุงเน"นคุณธรรม
1.1 การกํ า หนดแนวทางและวิ ธี ปฏิ บั ติข องหน2 ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบพร. อมตั ว ชี้ วั ด และ
บทลงโทษ
1.2 สื่อสารสองทิศทางสร.างความเข.าใจในระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑอย2างสม่ําเสมอ
1.3 ประพฤติและปฏิบัติตนเปEนแบบอย2างตามกฎหมายระเบียบข.อบังคับและแนวทางที่
กําหนดอย2างเคร2งครัด
1.4 ประเมินผลและให.คุณให.โทษอย2างเที่ยงธรรมและโปร2งใส
2.1 ไม2ใช.อํานาจหน.าที่แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
2.2 ไม2ใช.เวลางานหรือทรัพยสินขององคกรเพื่อประโยชนส2วนตน
2.3 จัดกิจกรรมส2งเสริมการยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต
3.1 ใช.จ2ายงบประมาณอย2างประหยัดและคุ.มค2า
3.2 กํ า กั บดู แ ลการใช. ทรั พ ยากรให.เ ปE น ไปอย2 า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพคุ.ม ค2 า และดู แลรั ก ษา
ทรัพยสินขององคกรเสมือนทรัพยสินของตนเอง
3.3 ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชนขององคกรเปEนสําคัญ

มั่นใจคุณภาพ
4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่
กําหนด

5. มีจิตสํานึกรับผิดชอบต2อ
ความสําเร็จ

4.1 กําหนดคู2มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีตัวชี้วัด
4.2 สร.างความเข.าใจในคู2มือการปฏิบัติงานและกํากับดูแลให.พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กําหนดรวมทั้งพิจารณาถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
4.3 ติด ตามประเมิน ผลการปฏิบั ติง านตามคู2 มือการปฏิบัติง านและมาตรการควบคุ ม
ภายในที่กําหนดโดยสอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน
4.4 สนับสนุนให.ผู.บริหารและพนักงานมีส2วนร2วมในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
อย2างต2อเนื่องและปฏิบัติตามคู2มือการปฏิบัติงานที่กําหนด
5.1 กําหนดและถ2ายทอดวัตถุประสงคองคกรเปGาหมายและตัวชี้วัดร2วมกับการประเมิน
ความเสี่ยงขององคกรโดยถ2ายทอดนโยบายไปสู2การปฏิบัติอย2างเปEนรูปธรรม
5.2 ส2 ง เสริ ม และปลู ก ฝM ง แนวคิ ด เรื่ อ งคุ ณ ภาพและความรั บ ผิ ด ชอบต2 อ การจั ด การ
ความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ ขององคกรและประเมิ น มาตรการควบคุ ม ภายในลงไปใน
ทุกกระบวนการโดยบูรณาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข.ามาปรับใช.ในองคกร
5.3 สร.างบรรยากาศวัฒ นธรรมและโครงสร.างการทางานให.มีสภาพแวดล.อมที่เอื้อให.
พนั ก งานเกิ ด การเรี ย นรู. อ ยากทํ า งานและอยากคิ ด เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารทางาน
อย2างต2อเนื่องตลอดจนมุ2งเน.นการทางานโดยใช.ความคิดสร.างสรรคการจัดการความรู.
และการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร.างนวัตกรรมอย2างต2อเนื่อง
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พฤติกรรมของพนักงาน
5. มีจิตสํานึกรับผิดชอบต2อ
ความสําเร็จ (ต2อ)

พฤติกรรมของผู"บริหาร
5.4 ให.คําปรึกษาแนะนําวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต.องเพื่อมุ2งผลสาเร็จของงาน
5.5 จูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู.ความสามารถโดยยกย2องชมเชยให.เปEนที่
ปรากฏ

มั่นใจคุณภาพ (ตอ)
6. ทํางานเปEนทีม

7. พัฒนาตนเองอย2างต2อเนื่อง

8. แบ2งปMนทักษะช2วยเหลือเพื่อน
ร2วมงาน

5.1 สร.างบรรยากาศให.มีการสื่อสารสองทิศทางอย2างตรงไปตรงมาภายในองคกรและ
รับฟMงข.อคิดเห็นที่แตกต2างเพื่อให.บรรลุเปGาหมายเดียวกัน
5.2 นํ า ความคิ ด เห็ น หรื อ องคความรู. ข องที ม งานมาประกอบการตั ด สิ น ใจหรื อ มา
ประยุกตใช.และสร.างนวัตกรรมโดยมุ2งเน.นผลลัพธด.านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.1 สร.างบรรยากาศในการเรียนรู.โดยจัดให.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.ระหว2างกันรวมทั้ง
พัฒนาสื่อการเรียนรู.ให.สามารถเข.าถึงแหล2งข.อมูลการเรียนรู.อย2างทั่วถึงและต2อเนื่อง
ให.เปEนนวัตกรรมการเรียนรู.อย2างยั่งยืน
7.2 จัดสรรงบประมาณอย2างเพียงพอในการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง
7.3 ผู.บริหารเรียนรู.พัฒนาตนเองและนําความรู.ใหม2ๆมาปรับปรุงงานเพื่อเปEนแบบอย2าง
ให. กั บ พนั ก งานกระตื อ รื อ ร. น ในการพั ฒ นาตนเองรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงและ
สร.างสรรคผลงานอย2างต2อเนื่องให.เกิดนวัตกรรม
8.1 กระตุ.นและส2งเสริมให.พนักงานให.มีการสอนงาน (Coaching) และแบ2งปMน (Sharing)
ทักษะการปฏิบัติงานระหว2างกัน
8.2 จั ด ให. มี ก ารประกาศยกย2 อ งชมเชยพนั ก งานที่ มี ก ารเผยแพร2 ห รื อ ถ2 า ยทอด
องคความรู.ดีเด2น

เพื่อสุขของปวงชน
9. ตั้งใจรับฟMงลูกค.า
10. สร.างความประทับใจให.
ลูกค.าตลอดเวลา

11. มีจิตสาธารณะ

9.1 สร.างจิตสํานึกในการรับฟMงลูกค.าอย2างเห็นอกเห็นใจ
9.2 ทบทวนและปรับปรุงกลไกรับฟMงเสียงของลูกค.า
10.1 สํารวจความต.องการความคาดหวังและจัดให.มีช2องทางการมีส2วนร2วมของลูกค.าเพือ่
แสดงความคิ ด เห็ น อยู2 เ สมอรวมถึ ง สื่ อ สารสร. า งภาพลั ก ษณและความเข. า ใจ
ในประเด็นที่อาจส2งผลกระทบต2อองคกรให.กับลูกค.าหรือหน2วยงานภายนอกทราบ
10.2 นํา ข. อ ร. อ งเรี ย นของลู ก ค. า และผู. มี ส2 ว นได. ส2 ว นเสี ย มาวิ เ คราะหที่ ม าของปM ญ หา
จัดลําดับความสําคัญและวางแผนแก.ไขปMญหาอย2างรวดเร็ว
10.3 ส2งเสริมให.มีการสร.างสรรคนวัตกรรมให.เกิดความประทับใจกับลูกค.าอย2างต2อเนื่อง
10.4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช.ในการปรับปรุงคุณภาพการให.บริการ
10.5 กําหนดคู2เทียบและพัฒนาการบริการให.เหนือกว2าคู2เทียบ
11.1 ส2ง เสริม สนับสนุ นและเข.า ร2วมช2ว ยเหลือกิจกรรมส2วนรวมของชุมชมสัง คมและ
สิ่งแวดล.อม
11.2 สนับสนุนให.พนักงานใช.ความสามารถช2วยเหลือชุมชน
11.3 สนับสนุนให.พนักงานสร.างสรรคกิจกรรมเพื่อสังคม
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3.แนวคิ
แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของการประปาสวนภูมิภาค(PWA
าค(PWA Sustainable
Development Framework)
กปภ. ได.นํากรอบแนวคิดการพัฒนาอย2างยั่งยืน (Sustainable
able Development Goals: SDGs) ของ
องคกรสหประชาชาติมาใช.เปEนพื้นฐานในการกํ
ฐานในการ าหนดเปGาหมายการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองคกรให.
นองคกร เกิดการ
พัฒนาอย2างยั่งยืน โดยยึยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล.อม ความรับผิดชอบต2อสังคม และ
และการบริหารงานตามหลัก
บรรษั ทภิ บ าลด. ว ยจริ ยธรรมตามกรอบการดํ
ธรรมตามกรอบก า เนิ นงานด. า นความยั่ งยื น (Environmental,
Environmental, Social and
Governance: ESG) ควบคู2กับการดําเนินงานตามแผนยุ
งานตามแผน ทธศาสตรของ กปภ. โดยคํานึงถึงประโยชนของผู.มีส2วนได.
ส2วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร

ภาพที่ 3..1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาอย2างยั่งยืนของ กปภ.
กปภ
ภายใต.กรอบการพัฒนาอย2
ฒนาอย2างยั่ง ยืนขององคกรสหประชาชาติ ทั้ ง 17 ด. าน กปภ.
กปภ ได.พิ จารณาคัดเลือ ก
เปGาหมายการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของ กปภ.
กปภ มาทั้ง 7 ด.าน ประกอบด.วย
1) เปKาหมายที่ 3

สร.างหลักประกันว2าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส2งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย
(Good
od Health and Well-Being)
Well
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2) เปKาหมายที่ 6 สร.างหลักประกันว2าจะมีการจัดให.มีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation)
3) เปKาหมายที่ 10 ลดความไม2เสมอภาคภายในและระหว2างประเทศ(Reduce Inequalities)
4) เปKาหมายที่ 12 สร. า งหลั ก ประกั นให. มี รู ป แบบการบริ โ ภคและผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น (Responsible
Consumption and Production)
5) เปKาหมายที่ 14 อนุรักษและใช.ประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย2างยั่งยืนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน(Life Below Water)
6) เปKาหมายที่ 15 ปกปGอง ฟ~•นฟู และสนับสนุนการใช.ระบบนิเวศบนบกอย2างยั่งยืน จัดการปIาไม.อย2าง
ยั่ ง ยื น ต2 อ สู.ก ารกลายสภาพเปE นทะเลทราย หยุ ดการเสื่ อมโทรมของที่ ดินและฟ~• น
สภาพกลับมาใหม2 และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ(Life on Land)
7) เปKาหมายที่ 17 เสริมความเข.มแข็งให.แก2กลไกการดําเนินงานและฟ~•นฟูสภาพหุ.นส2วนความร2วมมือ
ระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน(Partnerships)
จากกรอบแนวคิ ดและเปG า หมายการพั ฒ นาอย2 างยั่ ง ยื นของสหประชาชาติ กปภ. จึ งได. มี ก ารกํ า หนด
แนวทางการดําเนินธุรกิจประปาเพื่อให.เกิดการพัฒนาที่มีความสมดุลหรือปฏิสัมพันธที่เกื้อกูลระหว2างมิติอันเปEน
องคประกอบที่จะทําให.มีการเติบโตที่ยั่งยืน สร.างความพอใจสูงสุดแก2ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2ม โดยมุ2งเน.นในการ
พัฒนาที่จะช2วยสร.างคุณค2าทางด.านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด.านสิ่งแวดล.อม และช2วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมภายใต.การกํากับดูแลกิจการและการมีธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู2ไปกับการร2วมเปEนส2วนหนึ่งที่ช2วย
ขับเคลื่อนไปสู2เปGาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล
ซึ่งจากเปGาหมายการพัฒนาอย2างยั่งยืนตามหลักสหประชาชาติที่ทั้ง 17 ด.าน กปภ. คัดเลือกเปGาหมาย 7
ด.าน ที่เชื่อมโยงต2อการดําเนินกิจการ โดยคํานึงถึงการเติบโตของที่ยั่งยืนควบคู2ไปกับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล.อม
และธรรมาภิบาล ตามกรอบการดําเนินงานด.านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG)
ซึ่งสามารถสรุปคําจํากัดความในการดําเนินงานแต2ละด.านในบริบทของ กปภ. ได.ดังนี้
1. ด"านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การดําเนินงานของ กปภ. มิได.คํานึงเพียงแค2การเติบโตของผลกําไร แต2ยังกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ
ให.มีความโปร2งใส เปEนธรรม และตรวจสอบได. ภายใต.หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อเสริมความเข.มแข็งให.แก2กลไกการดําเนินงานของ กปภ. (เปGาหมายที่ 17)
2. ด"านเศรษฐกิจ
กปภ. มุ2งเน.นการบริการน้ําประปาเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให.สอดคล.อง
เปGาหมายการสร.างหลักประกันว2าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส2งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย (เปGาหมายที่
3) และลดความไม2เสมอภาคภายในประเทศและระหว2างประเทศ(เปGาหมายที่ 10)
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3. ด"านสังคม
กปภ. มุ2งมั่นพัฒนาการให.บริการน้ําประปาเพื่ออํานวยความสะดวกให.ประชาชนทุกระดับเข.าถึงการ
อุปโภคบริโภคน้ําประปาอย2างยั่งยืน เพื่อให.สอดคล.องหลักประกันให.มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
(เปGาหมายที่ 12) และสร.างหลักประกันว2าจะมีการจัดให.มีน้ําและสุขอนามัยที่ดีสําหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ ยั่ง ยืน (เปGา หมายที่ 6) พร. อมทั้ ง มุ2 งมั่ นพัฒนาทั ก ษะ ความสามารถของบุคลากรและสร.า งผู. นํา ที่ ดีที่มี
จิตสํานึกด.านการพัฒนาเพื่อให.องคกรเกิดการเติบโตที่ยั่งยืน
4. ด"านสิ่งแวดล"อม
กปภ. มีก ารมุ2 งเน.นการเสริม สร. างการอนุ รักษผ2า นกิ จกรรม CSR ในการใช.ป ระโยชนอย2า งยั่ งยื น
ทรัพยากรทะเลและปกปGองระบบนิเวศทางชายฝM€ง (เปGาหมายที่ 14)และปกปGอง ฟ~•นฟู และสนับสนุนการใช.ระบบ
นิเวศบนบกอย2างยั่งยืน จัดการปIาไม.อย2างยั่งยืนต2อสู.การกลายสภาพเปEนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน
และฟ••นสภาพกลับมาใหม2 และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ(เปGาหมายที่ 15)
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4. แผนยุทธศาสตร.และปWจจัยความยั่งยืนของ กปภ.
กปภ. ได.มีการกํ า หนดแผนยุทธศาสตรเพื่อใช. เปE นแนวทางในการดํ า เนิ นงานโดยยึ ดมั่นการให.บริการ
น้ําประปาตามวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) และค2านิยม (Value) ที่ กปภ. กําหนดขึ้น โดยมี
จุดมุ2งหมายในเพื่อสร.างรากฐานที่แข็งแกร2งในระยะยาวให.องคกรมีการเติบโตที่ยั่งยืน และระดับองคกรสู2องคกรที่มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ซึ่งในการดําเนินงานเพื่อให.บรรลุตามจุดมุ2งหมาย กปภ.
ได.กําหนดประเด็นทางยุทธศาสตรออกเปEน 4 กลุ2ม ประกอบด.วย
ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 1 ด"านการเรียนรู"และพัฒนาซึ่งเปEนการวางรากฐานในการพัฒนาองคกรโดยใช.
ความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานของกปภ.
ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 2 ด"านการผลิตจายน้ําเพื่อตอบสนองตอพันธกิจของกปภ.ทั้งในส2วนของระบบ
การจัดหาน้ําดิบผลิตจ2ายควบคุมคุณภาพน้ําบริหารจัดการน้ําสูญเสียในระบบจ2ายของกปภ. อีกทั้งในส2วนของขยาย
ความร2วมมือกับหน2วยงานอื่นเพื่อให.บริการน้ําประปาที่มีคุณภาพแก2ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 3 ด"านการบริการลูกค"า โดยเน.นกลุ2มผู.ใช.น้ําของกปภ. ให.บรรลุตามวิสัยทัศน
พร.อมทั้งรักษาสิ่งแวดล.อมและสร.างความสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยรอบของกปภ.

ภาพที่ 4.1 แสดงแผนยุทธศาสตรของ กปภ.
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ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 4 ด"านการเงินมีการควบคุมต.นทุนการดาเนินงานและสร.างรายได.ให.เพียงพอต2อ
การขยายงานของกปภ.
โดยในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร กปภ. ได.ให.ความสําคัญกับการจัดโครงสร.างและการบริหาร
องคกรภายใต.หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล.องกับหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจปk 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)โดยมีหลักสําคัญ 8 ประการ ดังนี้
1) Accountability ความรับผิดชอบต2อผลการปฏิบัติหน.าที่ ความมุ2งมั่นที่จะปฏิบัติหน.าที่และมี
ความรับผิดชอบต2อผลการปฏิบัติหน.าที่ทั้งด.านบวกและด.านลบ
2) Responsibility ความสํานึกในหน.าที่ด.วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3) Value Creation การสร.างมูลค2าเพิ่มแก2กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง
หรือ เพิ่มมูลค2าใดๆ นั้นจะต.องเปEนการเพิ่มความสามารถในทุกด.านเพื่อการแข2งขัน
4) Equitable Treatment การปฏิบัติต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสียโดยสุจริต และจะต.องพิจารณาให.เกิด
ความเท2าเทียมกัน
5) Transparency ความโปร2งใสในการดําเนินงานและการเป•ดเผยข.อมูลที่สําคัญต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
6) Participation การมีส2วนร2วมและการส2งเสริมให.ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียให.มีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจส2งผลกระทบต2อสังคมและสิ่งแวดล.อม
7) Ethics การส2งเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินกิจการ
8) Corporate Governance การส2งเสริม พัฒนาและเผยแพร2การสร.างความรู.ความเข.าใจในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนั้ น เพื่ อให. ก ารดํ า เนิน งานเปE น ไปอย2 า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร2 งใส ตรวจสอบได. ควบคู2 กั บความ
รับผิดชอบต2อสังคมและสิ่งแวดล.อมอย2างจริงจัง และเพื่อให.เกิดประโยชนต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกภาคส2วนกปภ. จึงดําเนิน
กิจการประปาด.วยความรับผิดชอบภายใต.กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 6 ด.าน ประกอบด.วย ด.านแหล2งน้ํา ด.าน
ความสามารถบุ คลากร ด.า นเงิ นลงทุ น ด. า นกระบวนการผลิ ตและจ2 า ยน้ํ า ด. า นความรั บ ผิ ดชอบต2 อ ชุ มชนและ
สิ่งแวดล.อม และด.านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งปMจจัยความยั่งยืนทั้ง 6 ด.านล.วนเปEนปMจจัยสําคัญใน
การขับเคลื่อนให. กปภ. บรรลุเปGาหมายในการเปEนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
1. ด"านแหลงน้ํ าด.วยน้ํ าดิ บ เปE นปMจจั ยสํา คั ญที่ เปEนต. นทางไปสู2 การนํ าน้ํ า ไปผลิตเปE นน้ํ า ประปาที่ ใส
สะอาดตามกระบวนการที่ได.มาตรฐานของ กปภ. ดังนั้น เพื่อให.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ กปภ. มีความ
สอดคล.องกันในทุกมิติอย2างสมดุลและยั่งยืน กปภ. จึงมุ2งเน.นให.มีการบริหารจัดการแหล2งน้ําดิบให.เพียงพอในระยะ
ยาวและรองรับเมื่อเกิดสถานการณภัยแล.ง ตลอดจนมีการวิเคราะหความเสี่ยงและบริหารจัดการสถานการณน้ํา น้ํา
ต.นทุนและคุณภาพแหล2งน้ําดิบอย2างต2อเนื่อง
2. ด"านความสามารถบุคลากรโดยมุ2งเน.นพัฒนาบุคลากรในทุกกระบวนการทํางานสําคัญที่สร.างความ
ยั่งยืน โดยนําผลการดําเนินงานขององคกร การเปลี่ยนแปลงด.านเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเปEนปMจจัยนําเข.าใน
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปkและแผนระยะยาว เพื่อเตรียมบุคลากรให.สอดรับกับนโยบายการพัฒนา
บุคลากร และให.พร.อมต2อการพัฒนาด.านเทคโนโลยีดิจิทัล
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ภาพที่ 4.2 แสดง 6 ปMจจัยความยั่งยืนของ กปภ.
3. ด"านเงินลงทุนโดยมุมุ2งเน.นการจัจัดหาแหล2งเงินทุนให.เหมาะสมสอดคล.องกับแผนงานโครงการสําคัญ
ต2างๆ ของ กปภ. โดยมีการดํดําเนินงานด.านการเงินให.เปEนไปตามเปGาหมาย และเงิงินทุนเพียงพอในการดําเนินงาน
โดยเร2งรัดโครงการก2อสร.างให.ดําเนินการเปEนไปตามแผน และกํกํากับดูแลการดําเนินงานของ กปภ.สาขาเกี
กปภ
่ยวกับ
การเพิ่มผู.ใช.น้ํา ปริมาณน้ําจําหน2าย และอัตราน้ําสูญเสียให.เปEนไปตามเปGาหมาย
4. ด"านกระบวนการผลิตและจายน้ําโดยมุ2งเน.นการบริหารจัดการน้ําประปาให.สะอาด ปลอดภัยของ
กปภ.โดยให.
โดยให.ความสําคัญตั้งแต2การจัดหาแหล2งน้ําดิบ การผลิตน้ํา การสูบจ2ายน้ําจนถึงบ.านผู.ใช.น้ํา ตลอดจน
ตลอดจนกํากับดูแลการ
บริหารจัดการลดอั
ารลดอัตราน้ําสูญเสียของ กปภ.สาขาอย2
กปภ
างใกล.ชิด
5. ด"านความรับผิดชอบตอชุมชนและสิ
ชน
่งแวดล"อมกปภ. มีความมุ
ความมุ2งมั่นที่จะดําเนินกิจการด.วยความ
รับผิดชอบต2อสังคมตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ด.วยการบูรณาการเรื่องความรับผิดชอบต2อสังคมเข.าไปใน
กระบวนการทํางาน (CSR in Process) ควบคู2กับการดําเนินงาน CSR เพื่อสร.างความเข.มแข็งของชุมชน (CSR
after Process) ใน 3 ด.าน คือ ด.านการมีส2วนร2วมพัฒนาชุมชน ด.านการรักษาสิ่งแวดล.อม และด.านการใส2ใจ
ผู.บริโภค
6. ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศจากแนวคิ
ารสนเทศ แนวคิดของรัฐบาลในการผลักดันวิสัยทัศนไทยแลนด 4.0 เพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร.
ประเทศไทยไปพร.อมกับความก.าวหน.าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม กปภ.
กปภ จึงได.วางโครงสร.างพื้นฐานที่
สามารถสนับสนุนองคกรให.ก.าวเปE
าวเปEน PWA 4.0 รวมทั้งนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช.ในการให.บริการประชาชนผ2าน
ช2องทางดิจิทัลภายใต.แนวคิด Always-on
Always ที่มุ2งเน.นความต.องการของลูกค.าผู.ใช.น้ําเปEนสําคัญ
อย2างไรก็ตาม สําหรับประเด็นผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย (Stakeholder) นั้น กปภ. ได.จําแนกลุ2มผู.มีส2วนได.ส2วน
เสียของ กปภ. ออกเปEนทั้งหมด 7 กลุ2ม ประกอบด.วย รัฐบาล ลูกค.า คู2ค.า/ผูผู.ส2งมอบและเจ.าหนี้ คู2ความร2วมมือ
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คู2แข2ง พนักงาน และชุมชน สังคมและสิ่งแวดล.อม โดยแต2ละกลุ2มมีความต.องการ/คาดหวัง (Needs/Expectations)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มภาครัฐบาล
หนวยงาน/กลุม
1. รัฐบาล
(1) กระทรวงต"นสังกัด
(1.1) กระทรวงมหาดไทย

ความต"องการ/ความคาดหวัง
-

ดําเนินงานตามนโยบายและแผนรัฐบาล
การขยายพื้นที่บริการ
การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
การบริหารจัดการน้ําดิบ
การปฏิบัติตามนโยบายการให.ข2าวสาร
การนําเทคโนโลยีมาใช.ในการดําเนินงานและให.บริการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและให.บริการ

(2.2) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห2งชาติ
(2.3) คณะอนุกรรมการด.านความเสี่ยง
(2.4) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
(2.5) Audit Committee
(2.6) คณะผู.บริหารระดับสูง

-

(2.7) สํานักงานการตรวจเงินแผ2นดิน
(2.8) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
(2.9) สํานักงานทรัพยากรน้ําแห2งชาติ

-

มุ2งเน.นการจัดการความรู.แลกเปลี่ยนเรียนรู.และนวัตกรรม
การบริหารโครงการก2อสร.าง
แหล2งน้ําดิบ
การขยายพื้นที่บริการ
ทบทวนสัญญาเอกชน
การตลาดเพื่อสร.างการแข2งขัน
พัฒนาบุคลากรเพื่อสร.างมูลค2า
การให.คําปรึกษาของสํานักตรวจสอบ
ข.อมูลแผนและงบประมาณถูกต.องครบถ.วน ทันเวลา
การบริหารโครงการลงทุน
มีมาตรการความเสี่ยงครอบคลุมทุกพื้นที่
รายงานการประเมินผลครบถ.วนถูกต.องทันเวลา
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ข.อมูลการตรวจสอบที่ถูกต.องครบถ.วน โปร2งใส
ความพร.อมข.อมูลก2อนนําเสนอคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการกปภ.
การให.คําปรึกษาของสํานักตรวจสอบ
ข.อมูลการตรวจสอบที่ถูกต.องครบถ.วน โปร2งใส
ความโปร2งใสของงบประมาณโครงการก2อสร.าง
ความโปร2งใสทุจริต ทางการเงิน
การบริหารจัดการน้ําดิบ

(2) หนวยงานกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
(2.1) คณะกรรมการ กปภ.
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ตารางที่ 4.1 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มภาครัฐบาล (ต2อ)
หนวยงาน/กลุม
(2) หนวยงานกําหนดนโยบายและกํากับดูแล (ตอ)
(2.10) กรมอนามัย
(2.11) กรมควบคุมมลพิษ
(2.12) สํานักงบประมาณ
(2.13) สํานักบริหารหนี้สาธารณะ
(2.14) กรมบัญชีกลาง
(2.15) กระทรวงแรงงาน
(2.16) อัยการ
(2.17) กรมบังคับคดี
-

ความต"องการ/ความคาดหวัง
มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาตามมาตรฐาน
ระดับมลพิษเปEนไปตามมาตรฐาน
มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาตามมาตรฐาน
ระดับมลพิษเปEนไปตามมาตรฐาน
การเบิกจ2ายเปEนไปตามเปGาหมาย
ฐานทางการเงินที่มั่นคง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน
การเบิกจ2ายเปEนไปตามเปGาหมาย
ฐานทางการเงินที่มั่นคง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน
การเบิกจ2ายเปEนไปตามเปGาหมาย
ฐานทางการเงินที่มั่นคง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ปGองกันทุจริตและความโปร2งใส
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ปGองกันทุจริตและความโปร2งใส
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ปGองกันทุจริตและความโปร2งใส

ตารางที่ 4.2แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มลูกค.า
หนวยงาน/กลุม
2. ลูกค"าผู"ใช"น้ํา
2.1 ผู.ใช.น้ําประเภทที่ 1
2.2 ผู.ใช.น้ําประเภทที่ 2
2.3 ผู.ใช.น้ําประเภทที่ 3

ความต"องการ/ความคาดหวัง
-

คุณภาพน้ํา
แรงดัน
ปริมาณน้ําที่สม่ําเสมอ
ความเอาใจใส2ในการบริการของพนักงาน
มีช2องทางติดต2อสื่อสารกับกปภ.สาขา ได.สะดวก
การประชาสัมพันธแจ.งข2าวทันการณและสม่ําเสมอ
ติดตั้งประปารวดเร็ว
การซ2อมท2อรวดเร็ว
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ตารางที่ 4.2 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มลูกค.า (ต2อ)
หนวยงาน/กลุม
2. ลูกค"าผู"ใช"น้ํา (ตอ)
2.1 ผู.ใช.น้ําประเภทที่ 1
2.2 ผู.ใช.น้ําประเภทที่ 2
2.3 ผู.ใช.น้ําประเภทที่ 3

ความต"องการ/ความคาดหวัง
- ความเหมาะสมของค2าบริการ
- อุปกรณที่ให.บริการลูกค.าได.มาตรฐาน
- ความสะดวกรวดเร็วในการให.บริการ

ตารางที่ 4.3 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มคู2ค.า/ผู.ส2งมอบและเจ.าหนี้
หนวยงาน/กลุม
ความต"องการ/ความคาดหวัง
3. คูค"า/ผู"สงมอบและเจ"าหนี้
3.1 บริษัท East water
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข.อตกลงการจัดซื้อจัดจ.างการควบคุม
3.2 บริษัททีทีดับบลิวจํากัด (มหาชน)
การก2อสร.าง การส2งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ
3.3 บริษัทยูนิเวอรแซลยูทีลิตี้ส จํากัด
- การมีสว2 นร2วมในการแก.ไขปMญหา
3.4 บริษัทผู.รับเหมาก2อสร.าง
3.5 บริษัทผู.รับเหมาออกแบบ
3.6 บริษัทผู.ผลิตท2อประปาและอุปกรณ
3.7 บริษัทผู.ผลิตสารเคมี
3.8 บริษัทผู.รับเหมาอ2านมาตร
3.9 บริษัทผู.รับเหมาบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
3.10 บริษัทผู.รับเหมาซ2อมท2อ
3.11 บริษัทผู.พัฒนาระบบ
3.12 บริษัทดูแลซ2อมบํารุงระบบ
3.13 บริษัทจําหน2ายอุปกรณ IT
3.14 การไฟฟGาฝIายผลิตแห2งประเทศไทย
- คุณภาพน้าํ ในการผลิตไฟฟGา
- มีแผนการใช.ไฟฟGา
3.15 กรมชลประทาน
- มีแผนการใช.น้ําดิบ
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ตารางที่ 4.4 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มคู2ความร2วมมือ
หนวยงาน/กลุม
4. คูความรวมมือ
4.1 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
4.2 กรมทรัพยากรน้ํา
4.3 องคกรปกครองส2วนท.องถิ่น
4.4 กรมทางหลวง
4.5 กรมทางหลวงชนบท
4.6 กรมปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.7 กรมโยธาธิการและผังเมือง
4.8 กรมส2งเสริมการปกครองส2วนท.องถิ่น
4.9 กรมเจ.าท2า
4.10 กรมที่ดิน
4.11 กรมธนารักษ
4.12 กรมปIาไม.
413. กรมอุทยาน
4.14 องคการจัดการน้ําเสีย
4.15 การเคหะแห2งชาติ
4.16 การนิคมอุตสาหกรรมแห2งประเทศไทย
4.17 หน2วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น
4.18 หน2วยงานกิจการประปาต2างประเทศ
4.19 สถาบันการศึกษา

ความต"องการ/ความคาดหวัง
- ความร2วมมือระหว2างกันในการแก.ไขปMญหาน้ําดิบ
- แผนการลงทุนเพื่อรองรับการขออนุญาตหน2วยงานที่เกี่ยวข.อง
กับการก2อสร.างและวางท2อ
- การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู.ร2วมกัน

ตารางที่ 4.5 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มคู2แข2ง
หนวยงาน/กลุม
5. คูแขง
5.1 การประปานครหลวง
5.2 องคกรปกครองส2วนท.องถิ่น
5.3 ผู.ผลิตน้ําประปาเอกชน

ความต"องการ/ความคาดหวัง
- การดําเนินธุรกิจที่เปEนธรรม
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ตารางที่ 4.6 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มพนักงาน
หนวยงาน/กลุม
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

ความต"องการ/ความคาดหวัง
-

การจัดสรรอัตรากําลังให.เหมาะสมกับภาระงาน
ผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนเช2น โบนัส
การอบรมให.ความรู.เพิ่มเติม
สวัสดิการ
เงินเดือน
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน2ง
การโยกย.าย
การปรับเปลี่ยนตําแหน2งงาน
การให.รางวัลพนักงานดีเด2น
การจ.างงานอย2างต2อเนื่อง
ความชัดเจนของกฎระเบียบที่เอื้อต2อการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ความพร.อมเครื่องมือและอุปกรณ
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 4.7 แสดงความต.องการ/ความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล.อม
หนวยงาน/กลุม
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล"อม
7.1 ผู.นําชุมชน /กลุ2มชนชั้นนําของชุมชน
7.2 นักการเมืองท.องถิ่น

ความต"องการ/ความคาดหวัง
- การประกอบกิจการมีความปลอดภัย
- ไม2ทําลายสิ่งแวดล.อม
- มีส2วนร2วมในการพัฒนาชุมชนให.มีความเปEนอยู2ที่ดีขึ้น
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5. กระบวนการหลักในการขับเคลื่อนสูความยั่งยืนระดับองค.กร ของ กปภ.
ในการขับเคลื่อน กปภ. เพื่อให.เกิดการดําเนินงานอย2างยั่งยืน จะมีขั้นตอน/กระบวนการในการกําหนด
และวิเคราะหนโยบาย แผนงาน การกําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการจัดทํางานรายความยั่งยืน โดยมีกระบวนการที่
สําคัญ 5 กระบวนการ ประกอบด.วย กระบวนการที่ 1 การวิเคราะหบริบทและประเด็นด.านความยั่งยืนขององคกร
(Context) กระบวนการที่ 2 การกําหนดนโยบายด.านความยั่งยืน (Policy) กระบวนการที่ 3 การกําหนดกลยุทธ
ด.านความยั่งยืนขององคกร (Strategy) กระบวนการที่ 4 การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู2การปฏิบัติ (Implement)
และ กระบวนการที่ 5 การเป•ดเผยข.อมูลด.านความยั่งยืน (Disclose) ซึ่งแต2ละกระบวนการมีรายละเอียด ดังนี้
กระบวนการที่ 1การวิเคราะห.บริบทและประเด็นด"านความยั่งยืนขององค.กร (Context) ประกอบด.วย
กระบวนการย2อยทั้งสิ้น 3 กระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การศึกษาและทําความเข"าใจบริบทองค.กร (Context analysis)
กปภ. จํ า เปEนต. องทํ า ความเข. า ใจบริ บท หรือตั วตนขององคกร โดยศึกษาและวิ เคราะหจาก
วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร กลยุทธและโครงการ ความเสี่ยงและโอกาส ซึ่งทําให.ทราบถึงประเด็นที่ กปภ.
ควรให.ความสําคัญในการบริหารจัดการอย2างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให. กปภ. เติบโตอย2างยั่งยืนในระยะยาว
1.2 การระบุ และวิ เ คราะห. ผู"มีส วนได" สวนเสี ย พร" อมกํ าหนดวิ ธีการมี สวนรวม (Stakeholder
engagement)
กปภ. ควรวิ เคราะหความสั ม พั นธกั บผู. มีส2 วนได. ส2 วนเสี ยขององคกร เพื่ อ สะท. อ นบริ บ ทการ
ดําเนินงานของ กปภ. อย2างครอบคลุม โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.2.1 กปภ. ควรระบุ ได. ว2า ในการดํ าเนินงานขององคกร ตลอดห2 วงโซ2 คุณค2า (ValueChain)
องคกรมีความเกี่ยวข.องกับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียกลุ2มใดบ.าง ทั้งในทางตรงและทางอ.อม เช2น หน2วยงานกํากับดูแล
คณะกรรมการ กปภ. พนักงาน บริษัทคู2ค.า บริษัทผู.รับเหมา และ ลูกค.า
1.2.2 วิเคราะหประเด็นที่ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียมีผลกระทบและมีความคาดหวังต2อองคกร และ
ประเด็ น ที่ อ งคกรมี ผ ลกระทบและมี ค วามคาดหวั ง ต2 อ ผู. มี ส2 วนได. ส2 ว นเสี ย ซึ่ ง กปภ. ควรให. ค วามสํ า คั ญ และ
ดําเนินการเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข2งขันและพัฒนา
ศักยภาพในการเติบโตขององคกรในระยะยาว
1.2.3 กํ าหนดวิธีการมีส2วนร2วมกับผู.มีส2วนได. ส2วนเสี ยแต2ละกลุ2ม เพื่อให.สามารถสื่อสารและ
จัดการประเด็นดังกล2าวได.อย2างมีประสิทธิผล ซึ่งผู.มีส2วนได.ส2วนเสียแต2ละกลุ2มอาจมีช2องทางการเข.าถึงหรือรูปแบบ
การมีส2วนร2วมแตกต2างกัน
1.3 การกําหนดแลจัดลําดับประเด็นสําคัญด"านความยั่งยืน (Materialityanalysis)
กปภ. ควรวิ เคราะหความสั ม พั นธกั บผู. มีส2 วนได. ส2 วนเสี ยขององคกร เพื่ อ สะท. อ นบริ บ ทการ
ดําเนินงานอย2างครอบคลุม โดยมีขั้นตอนดังนี้
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กปภ
ภาพที่ 5.1 แสดงกระบวนการหลักในการขับเคลื่อนสู2ความยั่งยืนระดับองคกร ของ กปภ.
1.3.1 คัดเลือกและกําหนดประเด็นสําคัญด.านความยั่งยืน จากประเด็นผลกระทบที่ทั้ง กปภ
กปภ.
และผู.มีส2วนได.ส2วนเสียให.ความสําคัญ
1.3.2 ประเมิ นระดั บความรุ นแรงของผลกระทบประเด็ นด.า นความยั่ง ยืนที่ กํา หนดขึ้ น และ
จัดลําดับความสําคัญประเด็นดังกล2าว เพื่อให.เห็นถึงความสําคัญและความจําเปEนเร2งด2วนในการบริหารจัดการ
ประเด็นสําคัญด.านความยั่งยืนแต2ละประเด็น
ซึ่ง เมื่ อ กปภ. สามารถจั ดลําดั บประเด็นสําคัญด.านความยั่ง ยืน จะช2วยให. สามารถวิเคราะหได. ว2า
ประเด็นใดเปEนประเด็
ระเด็นสําคัญด.านความยั่งยืนขององคกร เพื่อนําไปสู2การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแต2ละ
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ประเด็ น อย2 า งเหมาะสมต2 อไป โดยประเด็ น สํ า คั ญ ด. า นความยั่ ง ยื น สามารถเปลี่ ย นแปลงหรื อ เปลี่ ยนลํ า ดั บ
ความสํ า คั ญได. เมื่อบริบ ทขององคกรหรือ ผู. มีส2วนได. ส2วนเสี ยมี การเปลี่ ยนแปลง ดั ง นั้ น กปภ. ต. อ งดํ า เนินการ
ทบทวนอย2างสม่ําเสมอ เพื่อให.ได.มาซึ่งข.อมูลที่มีความเปEนปMจจุบันทันกาล
กระบวนการที่ 2 การกําหนดนโยบายด"านความยั่งยืน (Policy) ประกอบด.วยกระบวนการย2อยทั้งสิ้น 2
กระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การกําหนดนโยบายด"านความยั่งยืนในระดับองค. กร และกํ าหนดเปKาหมายในการบริหาร
จัดการความยั่งยืนในระดับองค.กร (Commitment)
เมื่อ กปภ. สามารถระบุประเด็นสําคัญด.านความยั่งยืนขององคกรได.เรียบร.อยแล.ว กปภ. ควร
กําหนดนโยบายและเปGาหมายด.านความยั่งยืนในระดับองคกรเปEนลายลักษณอักษรและประกาศให.ผู.มีส2วนได.ส2วน
เสี ยได. รับทราบ เพื่ อ แสดงเจตนารมณและความมุ2 งมั่ นในการพั ฒ นาและขั บเคลื่ อ นองคกรสู2 ค วามยั่ ง ยืน โดยผู.
ประกาศนโยบาย หรือเปGาหมายทิศทางในระดับองคกรของ กปภ. จะเปEนคณะกรรมการ กปภ. หรือ ผู.ว2าการฯ
เพื่อสร.างความชัดเจนให.แก2ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2มว2าองคกรมีหลักการ กรอบความคิด ทิศทาง และเปGาหมายว2า
จะดําเนินงานไปในทิศทางใด ซึ่งเปEนประโยนชต2อการสร.างความเข.าใจในการมีส2วนร2วมจากผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
โดยเฉพาะอย2างยิ่ง พนักงานในองคกร ที่จะมีแนวคิดและการดําเนินงานในทิศทางที่สอดคล.องกับนโยบายและ
เปGาหมายด.านความยั่งยืนขององคกร
2.2 การกําหนดผู"รับผิดชอบและบทบาทหน"าที่ในการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญด"านความยั่งยืน
แตละประเด็น เพื่อให"เกิดการทํางานที่เชื่อมโยงกัน (Team set up)
กปภ. ควรมีการกําหนดผู.รับผิดชอบและบทบาทหน.าที่ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญ
ด.านความยั่งยืนแต2ละประเด็น และควรสื่อสารให.ผู.บริหาร พนักงาน และผู.มีส2วนได.ส2วนเสียที่เกี่ยวข.องได.ทราบ
เพื่ อให.เ กิ ดการทํา งานที่เ ชื่ อมโยงกั นอย2 า งเปE นบู รณาการ เพราะการขั บเคลื่อนองคกรสู2ค วามยั่ ง ยื นเปE นเรื่ อ งที่
เกี่ ยวข. อ งกั บ ทุ ก คนและทุ ก หน2 ว ยงานในองคกร ทั้ ง นี้ ก ารกํ า หนดผู. รั บ ผิ ด ชอบและบทบาทหน. า ที่ ไ ม2 มี วิ ธี ก าร
ดําเนินการที่ตายตัว ขึ้นอยู2กับโครงสร.างและบริบทขององคกร โดยองคกรสามารถพิจารณาได.ตามความเหมาะสม
กระบวนการที่ 3 การกําหนดกลยุทธ.ด"านความยั่งยืนขององค.กร (Strategy)ประกอบด.วยกระบวนการ
ย2อยทั้งสิ้น 2 กระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การกํ า ห น ดกรอบห รื อกลยุ ท ธ. ด" าน การพั ฒน าธุ ร กิ จ อยางยั่ ง ยื น (Sustainable
development framework)
กปภ. ควรกําหนดกรอบการดําเนินงานหรือกลยุทธในการพัฒนาองคกรอย2างยั่งยืนให.สอดคล.อง
กับนโยบายและนําไปสู2การบรรลุเปGาหมายในการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กําหนด โดยทั่วไปการกําหนดกรอบ
การพัฒนาองคกรอย2างยั่งยืน มักเชื่อมโยงกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาองคกรในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ง แวดล.อมไว.ด.วยกั น และสิ่ งสํ า คัญ คือ กปภ. ควรเชื่อ มโยงกรอบการดํ า เนิ นงานด.า นความยั่ งยืนเข.า กั บ
ความสามารถทางการเงินขององคกร ทั้งนี้ โดยทั่วไปกรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององคกรมักมีมุมมองในระยะ
ยาวไม2เปลี่ยนแปลงทุกปk ยกเว.นในกรณีที่องคกรมีบริบทหรือการบริหารจัดการองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.2 การกําหนดแผนงานด"านความยั่งยืน (Sustainable development initiative)
กปภ. ควรกําหนดแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน (initiative) ด.านความยั่งยืนในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว เพื่อให.เห็นว2าองคกรจะดําเนินงานในแต2ละประเด็นสําคัญด.านความยั่งยืนอย2างไร ซึ่งควรมี
ความสอดคล.องกับนโยบายและเปGาหมายด.านความยั่งยืนในระดับที่องคกรกําหนด นอกจากนี้ กปภ. ควรกําหนด
เงื่อนเวลา แนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน และตัวชี้วัดที่สะท.อนผลการดําเนินงานได.ทั้งในเชิงผลลัพธแบบ
output และ outcome เพื่อให.ผู.รับผิดชอบมีกรอบการทํางานที่ชัดเจน ที่สําคัญคือเพื่อสะท.อนให.เห็นถึงคุณค2า
หรือมูลค2าที่ กปภ. สามารถสร.างได.จากแผนงานด.านความยั่งยืน
กระบวนการที่ 4 การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสูการปฏิบัติ (Implement) ประกอบด.วยกระบวนการ
ย2อยทั้งสิ้น 1 กระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 เครื่องมือที่ใช"ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในองค.กร (PDCA)
กระบวนการ Plan, Do, Check, Act หรือ PDCA Cycle เปEนหนึ่งในเครื่องมือที่องคกร
สามารถใช.ในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนงานด.านความยั่งยืนขององคกร เนื่องจากการนําแผนงานด.านความ
ยั่งยืนไปปฎิบัติ ต.องมีการดําเนินงานอย2างเปEนระบบและมีการพัฒนาอย2างต2อเนื่อง โดยเริ่มต.นจากการวางแผน
อย2างเหมาะสม แล.วจึงดําเนินการตามแผน ทั้งนี้ควรมีการเฝGาติดตามการดําเนินงานเปEนระยะ มีการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน วิเคราะหจุดแข็งและจุดอ2อนของการดําเนินงาน รวมถึงสรุปบทเรียนที่ได.หลังจบโครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการดําเนินงานได.อย2างต2อเนื่อง

ภาพที่ 5.2 แสดงกระบวนการ PDCA Cycle สําหรับการใช.ในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนแผนงานด.านความยั่งยืนขององคกร
กระบวนการที่ 5 การเปhดเผยข"อมูลด"านความยั่งยืน (Disclose)ประกอบด.วยกระบวนการย2อยทั้งสิ้น 4
กระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 การรวบรวมและวางระบบจัดเก็บข"อมูลด"านความยั่งยืน
กปภ. ควรมีกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข.อมูลผลการดําเนินงานด.านความยั่งยืน เนื่องจาก
การเป•ดเผยข.อมูลถือเปEนกระบวนการที่องคกรควรทําอย2างสม่ําเสมอและต2อเนื่อง พร.อมทั้งควรกําหนดผู.เกี่ยวข.อง
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ที่รับผิดชอบหรือดูแลข.อมูลแต2ละส2วนงานอย2างชัดเจน นอกจากนี้ กปภ. ควรมีการตรวจสอบความถูกต.องของ
แนวทาง วิธีการวัด และวิธีการเก็บรวบรวมข.อมูลอย2างสม่ําเสมอเพื่อให.มั่นใจได.ว2าข.อมูลมีคุณภาพ ได.มาตรฐาน
และเชื่อถือได. หรืออาจะมีการสอบทานข.อมูล หรือรับรองคุณภาพของข.อมูลโดยหน2วยงานภายนอกเพิ่มเติมด.วย
5.2 การวิเคราะห.และประเมินผลข"อมูลด"านความยั่งยืน (Evaluate)
เมื่อ กปภ. ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข.อมูลผลการดําเนินงานด.านความยั่งยืนแล.ว กปภ.
ควรนํ า ข. อมู ลผลการดํ า เนิ น งานด. า นความยั่ ง ยื นที่ ร วบรวมไว. มาวิ เคราะหและประเมิ นผลการดํ า เนิ น งานโดย
เปรียบเทียบกับเปGาหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว.ล2วงหน.า ซึ่งมักเปEนตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณที่สะท.อน
ให.เห็นถึงผลกระทบ หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อให.สามาระประเมินได.ว2าผลการดําเนินงานของ กปภ. เปEนไปตาม
เปGาหมายหรือไม2
5.3 การรายงานผลการดําเนินงานด"านความยั่งยืนตอผู"มีสวนได"เสีย (Communicate)
กปภ. ควรเป•ดเผยและสื่อสารผลการดําเนินงานด.านความยั่งยืนต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย เพื่อสร.าง
ความเข.าใจและการรับรู.เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร ซึ่งอาจนําไปสู2การสร.างคุณค2าและหรือมูลค2าให.แก2องค
กระได. โดยการรายงานข.อมูลด.านความยั่งยืนให.มีความโปร2งใสและน2าเชื่อถือ กปภ. ควรนําเสนอข.อมูลที่สะท.อน
ทั้งผลสํา เร็จและความล.มเหลวของแผนงาน(ถ.า มี) โดย กปภ. สามารถรายงานถึงความพยายามในการบริหาร
จัดการและดําเนินงานตามแผนงาน และยอมรับว2าอะไรคือปMจจัยที่ส2งผลกระทบให. กปภ. ไม2สามารถบรรลุผลได.
ตามเปGาหมายที่ตั้งไว. เพื่อให.ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียเข.าใจและเห็นถึงผลการดําเนินงานที่แท.จริงขององคกร
5.4 การติดตาม ทบทวน และวางแผนเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง (Review)
กปภ. ควรนําข.อมูลที่ได.จากการวิเคราะหและประเมินผลมาติดตามทบทวนว2าอะไรเปEนจุดเด2นที่
กปภ. สามารถดําเนินการได.ดี หรืออะไรเปEนข.อควรปรับปรุงที่ กปภ. ควรพัฒนาการดําเนินงานให.ดียิ่งขึ้น และ
วางแผนพัฒนาการดําเนินงานด.านความยั่งยืนอย2างต2อเนื่องต2อไป
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6. โครงสร"างการบริหารงานเพื่อขับเคลือ่ นองค.กรสูความยั่งยืน
การกํากับดูแลและการบริหารจัดการในเรื่องการพัฒนาธุรกิจประปาให.เกิดความยั่งยืนของ
ขอ กปภ. นั้น
คณะกรรมการ กปภ. มีได.
ได.แต2งตั้งคณะอนุกรรมการ
รรมการที่มีความเชื่อมโยงและมีบทบาทในการกํ
บทบาทในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
และการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาอย2างยั่งยืนของ กปภ.เพื
กปภ เพื่อเปEนผู.พิจารณากําหนด
หนดกรอบนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม ประกอบด.วย

ภาพที่ 6.1 แสดงโครงสร.างในการกํากับดูแลเรื่องการพัฒนาอย2างยั่งยืนของ กปภ.
กปภ
1) คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค. ก ร โดยมีมี อํ า นาจหน. า ที่ ใ นการพิ จ ารณา/ทบทวนกรอบ
ารณา
ทิ ศ ทาง
ยุท ธศาสตร และแผนกลยุ ทธการดํ า เนิน งาน ด. า นทรั พ ยากรบุ ค คล การเงิ นกการลงทุ
ารลงทุน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาองคกรสู2ความยั่งยืน
2) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ
กปภ. โดยมีอํานาจหน.าที่
ในการกําหนดและทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต2อสังคมให.สอดคล.องกับการดําเนิน

21
ธุรกิจของ กปภ. และให.สอดคล.องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม และ
แนวทางปฏิบัติสากล รวมทั้งส2งเสริมให.เกิดการมีส2วนร2 วมของคณะกรรมการ กปภ. ผู.บริหาร พนักงาน ชุมชน
ลูกค.า และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการความรับผิดชอบทางด.านสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) ของ กปภ. ด.วย
สํ า หรั บ การดํ า เนิ นงานด. า นความยั่ ง ยื นของ กปภ. ได. มี ก ารจั ด สรรหน. า ที่ ใ ห. ส ายงานที่ เ กี่ ยวข. อ งเพื่ อ
ดําเนินงานรองรับการพัฒนาอย2างยั่งยืนของ กปภ. โดยมี 3 สายงานที่เกี่ยวข.อง ดังนี้
1) สายงานรองผู"วาการ (แผนยุทธศาสตร.) มีหน.าที่ในกําหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนงานสําหรับการ
พัฒนาอย2างยั่งยืน รวมทั้งการจัดทําและปรับปรุงแผนงานและกิจกรรมการพัฒนาอย2างยั่งยืนให.สอดคล.องกับแผน
ยุทธศาสตร กปภ. และสถานการณทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม
2) สายงานผู"ชวยผู"วาการ (สํานักผู"วาการ) มีหน.าที่ในการควบคุมและดูแลการบริหารจัดการของ กปภ.
ให.เปEนไปตามแนวทางที่กําหนดภายใต.นโยบายการกํากับกิจการที่ดีของ กปภ.
3) สายงานผู"ชวยผู"วาการ (สํานักสื่อสารองค.กรและลูกค"าสัมพันธ.)มีหน.าที่ในการดําเนินกิจกรรมของ
กปภ. ที่มีส2วนร2วมต2อความรับผิดชอบต2อสังคม รวมทั้งรวบรวมข.อมูลการดําเนินงานในแต2ละโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
จัดทํารายงานความยั่งยืนของ กปภ.
นอกจากนั้น ในการดําเนินงาน กปภ. ได.การแต2งตั้งคณะทํางานจัดทํานโยบายและคูมือการปฏิบัติงาน
เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ. และรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ. เพื่อหน2วยงานในการจัดทํา
และเผยแพร2 นโยบายหรื อ แนวทางปฏิ บั ติให. แ ก2 ห น2 ว ยงานภายในและภายนอกองคได. รั บทราบถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่
เหมาะสม รวมทั้งเปEนผู.จัดทํารายงานความยั่งยืนของ กปภ.
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7. นโยบายและแนวทางปฏิ
และแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของการประปาสวนภูมิภาค
กปภ. ได.มีการกํ
รกําหนดนโยบาย/แผนงานที
หนดนโยบาย แผนงานที่บูรณาการแนวทางการพัฒนาอย2างยั่งยืนตามกรอบแนวคิดการ
พัฒนาอย2างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคกรสหประชาชาติที่มุ2งเน.นการสร.าง
สมดุลในการดําเนินงานทางด.านสังคม (Society) เศรษฐกิจ (Economics) และสิ่งแวดล.อม (Environment)
รวมทั้งประเด็นในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นํามาเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร กปภ. เพื่อกําหนดเปEนนโยบายการพัฒนาอย2างยั่งยืน โดยมุ2งเน.นให.ผู.ใช.น้ําประทับใจในคุณภาพและ
บริ ก ารที่ เ ปE นเลิ ศ ควบคู2 ไ ปกั บ การยกระดั บ องคกรให. มี สมรรถนะในการดํ
มรรถนะในกา รดํ า เนิ นงานที่ ดียิ่ง ขึ้ น ภายใต. แ นวคิ ด
“ประปาใสสะอาด
ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป8นมิตรกับชุมชน”
ชน โดยนโยบายการดําเนินงานแต2ละมิติ มีกิจกรรมและ
แนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้

ภาพที่ 7.1 แสดงนโยบายการพัฒนาอย2างยั่งยืนของ กปภ
กปภ. ทางด.านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล.อม
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7.1 ด"านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
7.1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
กปภ. ได.ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทภารกิจขององคกรที่มีต2อประโยชนสุขในการดํารงชีวิต
ของประชาชนในส2วนภูมิภาค โดยมีเจตนาอันแน2วแน2ที่จะส2งเสริมให. กปภ. มุ2งมั่นดําเนินกิจการให.ผู.ใช.น้ําประทับใจ
ในคุณภาพและบริการที่เปEนเลิศ ภายใต.การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบบริหารงานอย2างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร2งใส เปEนธรรม พร.อมต2อการตรวจสอบ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่
เพียงพอ ภายใต.กฎหมาย กฎระเบียบ ข.อบังคับที่เปEนธรรม เพื่อให.เกิดความเชื่อมั่นต2อผู.มีส2วนได.ส2วยเสียและเกิด
การยอมรับจากสาธารณชนอย2างยั่งยืน
หลักสําคัญในการปฏิบัติ
1. ดําเนินภารกิจด.วยความรับผิด ชอบต2อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผลอย2างต2อเนื่องและสามารถ
ตรวจสอบได. โดยคํานึงถึงผลประโยชนของรัฐและประชาชนเปEนสําคัญ
2. มุ2งนั่นปฏิบัติหน.าที่ด.วยความสํานึกรับผิดชอบให.ได.ผลสําเร็จของงานอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ปฏิ บัติ ต2อลูก ค.า ประชาชนและผู.มี ส2ว นได.ส2 วนเสียด. วยความซื่อ สัต ยสุ จริต มีคุ ณธรรมจริย ธรรมเพื่ อ
สนองตอบต2อความต.องการและความคาดหวังของทุกกลุ2มอย2างรวดเร็วและเท2าเทียม
4. ส2งเสริมให.มีการดําเนินงานที่โปร2งใส รวมทั้งเป•ดเผยข.อมูลสารสนเทศของ กปภ. ทั้งด.านการเงินและไม2ใช2
การเงินอย2างครบถ.วน ถูกต.อง ทันกาล ให.ผู.มีส2วนได.ส2วนเสียและสาธารณชนสามารถเข.าถึงและตรวจสอบได.
5. ส2งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององคกรและพนักงาน สนับสนุนการทํางานเชิงรุก ความคิดสร.างสรรค
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อสร.างมูลค2าเพิ่มของกิจการ การปรับกระบวนการทํางานให.สามารถสนองตอบ
ต2อการแข2งขันทั้งในระยะสั่นและระยะยาว จนนําไปสู2การพัฒนาอย2างยั่งยืน
6. พัฒ นาแนวทางการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ กปภ. ที่ยึดมั่นในกฎเกณฑ หลักคุณธรรมและ
หลักนิติธรรม ซึ่งหมายรวมถึง กฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห2งวิชาชีพ
7. สนับสนุนการมีส2วนร2วมให.เกิดการสร.างเครือข2ายและการทํางานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส2วน ตลอดจน
เป•ดโอกาสให.สาธารณชนมีส2วนในการเสนอความคิดเห็น หรือข.อร.องเรียนที่มีต2อการดําเนินกิจการขององคกร แล.วนํามา
พัฒนาปรับปรุงระบบงานอย2างต2อเนื่อง
8. มุ2งพัฒนากระบวนการทํางานที่แสดงความรับผิดชอบต2อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล.อม โดยคํานึงถึงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในส2วนภูมิภาค และการพัฒนาองคกรให.เจริญก.าวหน.าอย2างยั่งยืน
9. สนับสนุนให.มีแนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีคุณภาพ เหมาะสม
เพียงพอ และมีความเชื่อมโยงกับทิศทางในการพัฒนาองคกร
10. ส2งเสริมความรู.ความเข.าใจ การสร.างบรรยากาศและจิตสํานึกเกี่ยวกับกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายให.แก2คณะกรรมการ ผู.บริหาร และผู.ปฏิบัติงานอย2างต2อเนื่องจนเกิดเปEนวัฒนธรรม
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7.1.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กปภ.
เพื่อเปEนการสร.างมูลค2าเพิ่มให.องคกรและลดโอกาสความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนตอบสนองต2อ
ผู.มีส2วนได. ส2วนเสี ยทุ กกลุ2ม อย2 า งเปE นธรรม สอดคล. อ งตามหลั ก เกณฑการกํา กั บดู แลที่ ดี (Good Corporate
Governance)
หลักสําคัญในการปฏิบัติ
1. กํากับดูแลให.มีการบูรณาการระหว2างการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข.อง (Governance, Risk Management and Compliance: GRC)
2. สนับสนุนให.เกิดวัฒนธรรมและการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมรวมถึง
กําหนดแรงจูงใจสําหรับการบริหารความเสี่ยง
3. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองคกร เชื่อมโยงและสอดคล.อง
กับนโยบายและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร แผนงานโครงการและแผนการลงทุนของ กปภ. เพื่อสร.างมูลค2าให.องคˆกร (Value
Creation)
4. จัดให.มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย2างเปEนระบบและต2อเนื่องภายใต.กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เปEนมาตรฐานเดียวกันตามคู2มือการบริหารความเสี่ยงของ กปภ. ที่สอดคล.องตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
COSO 2017 เพื่อปลูกฝMงให.การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปEนส2วนหนึ่งของการดําเนินงานปกติ
5. ให.คําแนะนําและสนับสนุนในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได. (Risk Appetite) และระดับความ
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได. (Risk Tolerance) ให.สอดคล.องกับเปGาหมายองคกรประจําปkตามแผนยุทธศาสตร และบริหารความ
เสี่ยงให.อยู2ในระดับที่องคกรยอมรับได. หรือเบี่ยงเบนไม2เกินกว2าที่องคกรยอมรับได.
6. กํากับดูแลให.มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและกรอบเวลาการบริหารความเสี่ยงตามช2วงเวลาที่กําหนด
และเมื่อมีเหตุการณ สภาพการณที่เปลี่ยนแปลง
7. สนับสนุนให.มีหน2วยงานรับผิดชอบด.านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทําหน.าที่ตรวจสอบ
ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามสภาพแวดล.อมที่เปลี่ยนไปทั้งจากปMจจัยภายในและปMจจัยภายนอกอย2าง
ต2อเนื่อง และทําหน.าที่ให.คําปรึกษา ข.อคิดเห็น ข.อเสนอแนะ แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงแก2หน2วยงานต2าง ภายใน
องคกร รวมถึงประสานให.เกิดการบูรณาการร2วมกันระหว2างการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข.อง
8. สนับสนุนให.ผู.บริหารทุกหน2วยงานมีหน.าที่บริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองคกร ระดับสายงาน ระดับ
หน2วยงานที่อยู2ภายใต.ความรับผิดชอบ พร.อมทั้งจัดให.มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
แนวทางที่กําหนด รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่ําเสมอ
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระบบเตือนภัย
ล2วงหน.า (Early Warning System: EWS) และระบบการบริหารความต2อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management: BCM)
10. กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและการบริหารความเสี่ยงแต2ละรายการ พร.อมทั้งจัดให.มี
การรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงต2อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 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 รวมทั้งดําเนินการได.อย2างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยมีบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) ที่ช2วยสนับสนุนการ
ดําเนินงานให.บรรลุตามเปGาหมาย และบริหารจัดการความเสี่ยงให.อยู2ในระดับที่ยอมรับได. ไม2ละเมิดกฎระเบียบ
ข.อบังคับต2างๆ เปEนไปตามความคาดหวังของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
หลักสําคัญในการปฏิบัติ
1. ร2วมกันกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใต.หลักการสําคัญ 7 ประการ ได.แก2 ความรับผิดชอบต2อผลการปฏิบัติ
หน.าที่ (Accountability) ความสํานึกในหน.าที่ด.วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การ
ปฏิบัติต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสียโดยสุจริตและเท2าเทียมกัน (Equitable Treatment) ความโปร2งใส (Transparency) การสร.าง
มูลค2าเพิ่มแก2กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส2วนร2วม
(Participation) เพื่อนําไปสู2การพัฒนาองคกรอย2างยั่งยืน
2. กําหนดวัตถุประสงคและเปGาหมายขององคกรที่สอดคล.องกับบริบทองคกร วัฒนธรรมองคกร ความ
คาดหวังของผู.มีส2วนร2วมทุกภาคส2วน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข.อง
3. กําหนดกลยุทธ แผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปGาหมายที่กําหนด โดยใช.ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให.องคกรบรรลุเปGาหมาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผ.าระวังความเสี่ยง
และปกปGองคุณค2าองคกร
4. ส2งเสริมการเพิ่มมูลค2าและปGองกันความเสียหายของ กปภ. ด.วยระบบการควบคุมภายในเชิงปGองกัน เชิง
แก.ไข และเชิงตอบสนอง
5. มีการสอบทาน ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย2างสม่ําเสมอ ทั้ง นี้เพื่อให.มีความมั่นใจได.ว2า
ระบบงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให. กปภ. บรรลุวัตถุประสงค เปGาหมาย และตอบสนองความคาดหวังของผู.มีส2วนได.
ส2วนเสียได.อย2างครบถ.วน
6. ดําเนินการภายใต.ของเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบการควบคุมภายใน สังคม จริยธรรม
7. ให.ข.อมูลที่เกี่ยวข.อง เชื่อถือได. และทันเวลาต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
8. ส2งเสริมและสนับสนุนให.พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช2วยส2งเสริมการวัดผลของระบบงาน
การมีประสิทธิผลและการใช.เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนางาน
9. ส2งเสริมและสนับสนุนให.บูรณาการข.อมูลโดยเชื่อมโยงข.อมูลครบถ.วน ถูกต.อง ทันเวลา
10. สนับสนุนให.มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนนโยบาย GRC ทั่วทั้ง กปภ.
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7.1.4 นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให"เป8นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ.
คณะกรรมการการประปาส2วนภูมิภาคให.ความสําคัญอย2างยิ่งต2อหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยมี
เจตนารมณอันแน2วแน2ที่จะส2งเสริมให.การประปาส2วนภูมิภาคบริหารจัดการองคกรเปEนไปตามกฎหมายกฎระเบียบ
อันจะส2งผลให. กปภ. ประสบความสําเร็จตามเปGาหมายที่วางไว.ทั้งได.รับความเชื่อถือและความไว.วางใจจากลูกค.า
และผู.มีส2วนได.เสีย ด.วยเหตุผลดังกล2าวจึงได.จัดทํา “นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให.เปEนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบของ กปภ. (PWA Compliance Policy” เพื่อเปEนการประกาศเจตนารมณของ กปภ.อย2างชัดเจนและ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข.องกับการประกอบและส2งเสริมธุรกิจกิจการประปา
ดังนี้
นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของกปภ. (PWA Compliance Policy)
1. คณะกรรมการผู.ว2าการผู.บริหารและผู.ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญในการรับผิดชอบและยึดมั่นที่
จะปฏิบัติตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีกฎข.อบังคับระเบียบประกาศและคําสั่งต2างๆที่บังคับใช.สําหรับการดําเนินงานในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
2. คณะกรรมการผู.ว2าการและผู.บริหารมีส2วนร2วมในการช2วยปลูกฝM€งจิตสํานึกให.ผู.ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบในการดําเนินงานทุกกระบวนการที่กําหนดรวมถึงการประพฤติตนเปEนแบบอย2างที่ดีให.แก2ผู.ปฏิบัติงานเพื่อส2งเสริม
ให.เกิดเปEนวัฒนธรรมองคกร
3. คณะกรรมการควบคุมดูแลให.มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให.เปEนไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบของกปภ. (PWA Compliance Policy) อย2างเคร2งครัดและต2อเนื่อง และจัดให.มีมาตรการปGองกันความเสี่ยงจาก
การไม2ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอย2างเหมาะสมโดยผู.ว2าการ ผู.บริหารและผู.ปฏิบัติงานควรมีส2วนร2วมในการกําหนด
มาตรการดังกล2าว
4. คณะกรรมการจัดให.มีกระบวนการกํากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายกฎระเบียบการตรวจสอบและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกล2าวรวมทั้งจัดให.มีช2องทางการรายงานหรือแจ.งการไม2ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ
ให.แก2ผู.ที่เกี่ยวข.องอย2างเหมาะสม
5. กองกฎระเบียบและอุทธรณร.องทุกข (Compliance Unit) เปEนหน2วยงานกลางในการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายกฎระเบียบของกปภ. และมีความรับผิดชอบในการเสนอทบทวนและแก.ไขปรับปรุงกฎระเบียบต2างๆให.มีความ
เหมาะสมอยู2เสมอ
6. การไม2ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบีนยบเปEนความผิดทางวินัยและต.องได.รับการจัดการอย2างเปEนระบบโดย
เร2งด2วนด.วยความโปร2งใสโดยการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยทั้งนี้ผู.บังคับบัญชาที่ละเลยไม2ดําเนินการลงโทษทางวินัยกับ
ผู.ไม2ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบให.ถือว2าผู.บังคับบัญชามีความผิดทางวินัย
7. ผู.ปฏิบัติงานมีหน.าที่ศึกษาทําความเข.าใจและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข.องกับการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน.าที่
8. ผู.ปฏิบัติงานที่ให.ข.อมูลหรือรายงานเกี่ยวกับการกระทําที่เปEนหรืออาจเปEนการกระทําฝIาฝ~นกฎหมายมติ
คณะรัฐมนตรีกฎข.อบังคับระเบียบประกาศและคําสั่งต2างๆจะได.รับการคุ.มครองและได.รับความเปEนธรรมตามนโยบายการรับ
เรื่องร.องเรียนของกปภ.
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แนวทางการปฏิบัติงานให"เป8นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ
1. เพื่อให.การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบมีประสิทธิภาพลดความสับสนในการปฏิบัติง าน
หลีกเลี่ยงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการไม2ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบจึงกําหนดบทบาทหน.าที่ในการกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระบียบเปEน 3 กลุ2ม (Three Lines of Defense) ดังนี้
1) การกํากับตามกฎหมายกฎระเบียบชั้นที่ 1 (1st Line Defense) หมายถึงหน2วยงานที่เปEนเจ.าของ
กระบวนการผู.ปฏิบัติง านตามกระบวนการมีหน.า ที่ปฏิบัติและกํากับดูแ ลงานของตนให.เปE นไปตามกฎหมายกฎระเบีย บ
กระบวนการที่กําหนดไว.มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
2) การกํากับตามกฎหมายกฎระเบียบชั้นที่ 2 (2nd Line Defense) หมายถึงผู.บริหารระดับสายงานและ
Compliance Unit มีหน.าที่กําหนดนโยบายกฎเกณฑและมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบตลอดจนดูแลกํากับ
การปฏิบัติงานตามกฎหมายกฎระเบียบของหน2วยงานในความรับผิดชอบของตน (1st Line of Defense) และให.คําปรึกษาให.
ความรู.และสื่อความถึงนโยบายกฎหมายกฎระเบียบตามที่ได.กําหนดขึ้น
3) การกํากับตามกฎหมายกฎระเบียบชั้นที่ 3 (3rd Line Defense) หมายถึง สํานักตรวจสอบซึ่งมีสถานะ
เปEนหน2วยงานอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต2อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด.านการบริหารเสนอผู.ว2า
การสํานักตรวจสอบมีหน.าที่ตรวจสอบกระบวนการทํางานของหน2วยงานที่เปEน 1st Line Defense และ 2nd Line Defense
ให.ปฏิบัติงานตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข.อง
2. ในการปฏิบัติงานต.องศึกษากฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของต2างๆล2วงหน.าก2อนการดําเนินงาน
3. ผู.ว2าการผู.บริหารและผู.ปฏิบัติงานของกปภ. ต.องหมั่นตรวจสอบตนเองอยู2เสมอว2าการกระทําของตนนั้น
ถูกต.องตามกฎหมายกฎระเบียบหรือไม2โดยต.องติดตามอยู2เสมอว2ากฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข.องกับการปฏิบัติงานนั้นมีการ
แก.ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม2อย2างไรด.วย
4. การตกลงทํานิติกรรมสัญญาใดๆของกปภ. ต.องเปEนไปตามกระบวนการขั้นตอนรูปแบบหลักเกณฑที่มี
กฎหมายกฎระเบียบกําหนดไว.และต.องไม2ขัดต2อความสงบเรียบร.อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. ในกรณีที่มีข.อสงสัยที่เกี่ยวข.องกับการปฏิบัติงานตามหน.าที่ของตนให.สอบถามผู.บังคับบัญชาโดยตรงในการ
ขอคําแนะนําเบื้องต.นหากผู.บังคับบัญชาพิจารณาแล.วว2าเปE'นการตีความข.อกฎหมายภายนอกหรือกฎหมายข.อบังคับระเบียบ
คํ า สั่ ง และบั น ทึ ก สั่ ง การของกปภ. ผู. บั ง คั บ บั ญ ชาอาจขอคํ า แนะนํ า มายั ง หน2 ว ยงานด. า นกฎหมายในส2 ว นภู มิ ภ าค
ฝIายกฎหมายหรือ Compliance Unit
6. กรณีที่พบการฝIาฝ~นกฎหมายกฎระเบียบควรแจ.งข.อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือพฤติกรรมดังกล2าวไปยังฝIาย
กฎหมายหรือช2องทางอื่นตามที่กปภ. กําหนด
7. ผู.บั ง คับบั ญชาต.องกํากั บดูแลผู. ปฏิบัติง านที่อยู2ภายใต.การบัง คับบั ญชาของตนให.ปฏิบัติต ามกฎหมาย
กฎระเบียบรวมถึงส2งเสริมให.ผู.ปฏิบัติงานในสังกัดของตนเกิดการเรียนรู.และปฏิบัติตามกฎหมายกฎ ระเบียบได.อย2างถูกต.อง
8. Compliance Unit รายงานผลการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต2อผู.ว2าการโดยให.
ครอบคลุมถึงการทบทวนนโยบายผลการไม2ปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบรวมถึงการกระทําผิดการฝIา
ฝ~นและเสนอแนะแนวทางการแก.ไข
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7.1.5 นโยบายการตอต"านการทุจริตและคอร.รัปชันของ กปภ.
กปภ. มีเจตนารมณแน2วแน2ที่จะดําเนินงานภายใต.หลักการและแนวทางของการกํากับดูแลกิจการที่
ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันที่จะทําให.องคกรมีการบริหารจัดการที่เปEนไปตามมาตรฐานสากล ดําเนินภารกิจ
อย2 า งมี คุ ณธรรม โปร2งใส ตรวจสอบได. เพื่ อให.ผู.มี ส2วนได.ส2วนเสี ยศรัท ธาและยอมรับ รวมทั้ ง มีส2วนร2 วมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติว2าด.วยการปGองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายการปGองกันและแก.ไขปMญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ
แนวทางในการปฏิบัติ
1. กปภ. ต.องเปEนองคกรโปร2งใส ปราศจากการทุจริตและคอรรัปชัน
2. ต.องไม2ยอมรับ ไม2ส2งเสริม ไม2มีส2วนร2วม ไม2กระทําการใดๆ ที่มีเจตนาในการทุจริตและคอรรัปชัน เพื่อ
ประโยชนของตนเองและพวกพ.องทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ.อม
3. ต.องยึดถือประโยชนขององคกรเหนือหว2าประโยชนส2วนตน และไม2มีผลประโยชนทับซ.อน
4. ต.องประพฤตปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู.บริหารและผู.ปฏิบัติงาน กปภ. และนโยบายการต2อต.านทุจริตและคอรรัปชันของ กปภ. รวมทั้งไม2ละเมิด
กฎหมาย กฎ ข.อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ในการปGองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การต2อต.านทุจริตและคอรรัปชันถือเปEนหน.าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผู.บริหาร และผู.ปฏิบัติงานของ กปภ. จะต.องให.ความร2วมมือทุกกิจกรรมที่องคกรจัดขึ้น เพื่อรณรงคการต2อต.านทุจริตและคอร
รัปชัน รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต2อต.านทุจริตและคอรรัปชันที่องคกรกําหนดอย2างเคร2งครัด เพื่อสร.างความเชื่อมั่น
ให.กับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2ม
6. ไม2ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจให.เกิดการทุจริตและคอรรัปชันที่
เกี่ยวข.องกับ กปภ. ต.องถือเปEนหน.าที่ที่ต.องแจ.งให.ผู.บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได.รับทราบ และให.ความร2วมมือในการ
ตรวจสอบข.อเท็จจริงต2างๆ
7. หามมิให.รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรได.รับ
ตามกฎหมาย ซึ่งต.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.าที่ อย2าให.ต.องรับภัยหรือความไม2ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร.องเรียนหรือ
การให.ข.อมูลอย2างทั่วถึง
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7.1.6 นโยบายตอต"านการรับสินบน เพื่อปKองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กปภ. ได.ตะหนักและให.ความสําคัญในหลักธรรมาภิบาล การดําเนินงานถูกต.อง โปร2งใส เปEนธรรม
และเพื่ อให. บุ คลากรทุ ก ระดั บมีส2วนร2 วมในการต2 อ ต. า นการรั บหรื อให. สินบนในทุก รู ปแบบ ซึ่ งเปEนปM จจัยสํ าคั ญ
ประการหนึ่งที่จะเสริมสร.างวัฒนธรรมสุจริตให.เกิดขึ้นในองคกร
แนวทางในการปฏิบัติ
1. บุคลากรของ กปภ. ต.องไม2เข.าไปเกี่ยวของกับรับหรือสินบนไม2ว2าทางตรงหรือทางอ.อม ไม2เรียกร.อง ให.
รับว2าจะให. หรือรับสินบนเพื่อประโยชนส2วนตน หรือประโยชนของ กปภ. หรือประโยชนของผู.ที่เกี่ยวข.องกับ กปภ. หรือ
ประโยชนของผู.ที่เกี่ยวข.องกับตนเอง ไม2ว2าจะเปEนคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู.มีส2วนเกี่ยวข.องในลักษณะอื่นใด เพื่อจูงใจ
กระทําการ ไม2กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด.วยหน.าที่และกฎหมาย
2. เมื่อผู.มดพบเห็นการกระทําที่เข.าข2ายเปEนการรับหรือให.สินบน จะต.องรายงานผู.บังคับบัญชาหรือตามช2อง
ทางการรับเรื่องร.องเรียนของศูนยปGองกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.
3. กปภ. จะให.ความเปEนธรรมและคุ.มครองเจ.าหน.าที่ที่ปฏิเสธรับหรือให.ข.อมูลเกี่ยวกับการรับสินบน เพื่อมิ
ให.ได.รับผลกระทบใดๆ ที่เกี่ยวข.องกับการดําเนินการนั้น
4. สํ า หรั บ การจั ด ซื้ อจั ด จ.า ง ห. า มมี ก ารรั บหรือ ให. สิ นบนในการดํ า เนิ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ. า งทุ ก ชนิ ด การ
ดําเนินการต.องเปEนไปอย2างโปร2งใส ซื่อสัตย ตรวจสอบได. โดยอยู2ภายใต.กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข.อง

7.2 ด"านเศรษฐกิจ
กปภ. มุ2งเน.นการให.บริการเพื่อตอบสนองต2อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยได.มีแผนการปรับปรุงและ
ยกระดับความสามารถในการผลิตน้ําประปาขององคกรเพื่อให.เกิดการให.บริการน้ําประปาอย2างทั่วถึงและพอเพียง
ซึ่งมีแผนในการดําเนินงาน ดังนี้
7.2.1 การจัดหาและบริการจัดการแหลงน้ําดิบให"เพียงพอ
จากแนวโน.มปMญหาสถานการณขาดแคลนแหล2งน้ําดิบกปภ. ได.เตรียมแผนบริหารจัดหาแหล2งน้ําให.
เพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปาโดยมีเปGาหมายให.บริการแก2ประชาชนครอบคลุมทุกพื้น โดยมีแผนงานในการ
จัดหาแหล2งน้ําดิบที่ยั่งยืนและเพียงพอต2อการให.บริการ ดังนี้
1) แผนงานก2อสร.างพัฒนาและปรับปรุงแหล2งน้ําเพื่อรองรับความต.องการใช.น้ําประปาเพิ่มขึ้นและปGองกัน
หรือแก.ไขปMญหาการขาดแคลนน้ําดิบในช2วงฤดูแล.ง ตลอดจนการสร.างความมั่นคงด.านแหล2งน้ําดิบของ กปภ.สาขาต2างๆ ให.
เกิดขึ้นอย2างยั่งยืนในระยะยาว
2) แผนเฝGาระวังแหล2งน้ําดิบ
2.1) การติดตามและเฝGาระวังปMญหาด.านแหล2งน้ําดิบของ กปภ.สาขา ที่มีความเสี่ยงปMญหาคุณภาพน้ํา
และปริมาณน้ําทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได.อย2างรวดเร็วทันต2อเหตุการณ
2.2) ศึกษารูปแบบเครื่องมือหรือแบบจําลองสําหรับใช.สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการแหล2ง
น้ําดิบให.ทันต2อเหตุการณอันจะเปEนการปGองกันและแสดงผลกระทบจากการขาดแคลนน้ําดิบ
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7.2.2 การผลิตจายน้ําให"เพียงพอ พร"อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําให"ได"มาตรฐาน
1) การก2อสร.างปรับปรุงขยายระบบประปา เพื่อให.มีกําลังการผลิตที่เพียงพอสอดคล.องกับความ
ต.องการใช.น้ําในพื้นที่
2) แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ2ายตามหลักการจัดการน้ําสะอาด (Water Safety
Plan: WSP) โดยมีการดําเนินงาน 2 โครงการ ดังนี้
2.1) โครงการจัดน้ําสะอาด โดยนําหลักการจัดการคุณภาพน้ําดื่มที่ปลอดภัยขององคกรอนามัน
โลก (World Health Organization: WHO) มาใช.ในการควบคุมระบบผลิตน้ําประปาให.ได.มาตรฐาน เพื่อสร.าง
ความมั่นใจด.านความสะอาด ปลอดภัย ให.กับประชาชนที่อุปโภคบริโภคน้ําประปาที่ได.มาตรฐานอย2างต2อเนื่อง และ
มีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย2างสม่ําเสมอ ตั้งแต2ต.นน้ํา (น้ําดิบ)กระบวนการผลิตน้ํา จนถึงขั้นตอนการจ2ายน้ําประปา
ไปยังผู.บริโภครวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบบํารุงรักษาเชิง
ปGองกัน เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณประปา ให.สามารถผลิตน้ําประปาได.อย2างต2อเนื่อง
2.2)โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนยรวม (Supervisory Control and Data
Acquisition: SCADA) โดยติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนยรวมให.สามารถควบคุมติดตาม
อุปกรณในระบบผลิตน้ําผ2านระบบเครือข2ายสื่อสารที่เชื่อมโยงกันจากระยะไกล (Supervisory Control and Data
Acquisition: SCADA) โดยใช. Programmable Logic Controller: PLC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
อัตโนมั ติ ซึ่ งน้ํ ามาใช. สําหรับ กปภ.สาขาขนาดใหญ2ที่มี ระบบผลิตน้ําซั บซ. อน และ กปภ.สาขาที่มีหน2วยบริ การ
จํานวนมากให.สามารถผลิตจ2ายน้ําได.อย2างต2อเนื่อง
3) การบํารุงรักษาเชิงปGองกัน (Preventive Maintenance: PM) โดยให. กปภ.สาขา มีเครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณ ในการผลิตน้ําประปาที่สมบูรณและพร.อมใช.งานอยู2เสมอ ซึ่งจะช2วยลดปMญหาหยุดชะงัก
การจ2ายน้ํา หรือ สามารถวางแผนการหยุดจ2ายน้ําล2วงหน.าได.อย2างเปEนระบบ โดยไม2กระทบต2อความรู.สึกของลูกค.า
4) การวางท2อขยายเขตจําหน2วยน้ํา โดย กปภ. มุ2งเน.นการวางท2อขยายเขตจําหน2ายน้ําและสร.าง
โครงข2ายท2อจ2ายน้ําเพื่อให.บริการน้ําประปาประชาชน และกําหนดแนวทางให.สอดคล.องกับการพัฒนาผังเมืองใน
พื้นที่ชุมชน รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ หรือพื้นที่ท2องเที่ยวที่มีอัตราการใช.น้ําสูง
5) แผนงานการบริหารความต2อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) โดย
ในการเตรียมความพร.อมสําหรับการเกิดภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินในทุกระบบงาน และสถานที่ทํางาน โดยคํานึงถึง
การปGอ งกั น การจั ดการความต2 อเนื่ อ งของการดํ า เนิ นการ และการทํ า ให. คืน สู2ส ภาพเดิ ม ตามข. อกํ า หนดของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 22301-2556
6) โครงการย.ายแนวท2อเดิมที่ได.รับผลกระทบจากหน2วยงานอื่น เพื่อให.ผู.ใช.น้ําได.รับประโยชนจาก
การพัฒนาโครงข2ายเส.นทางเพื่อเชื่อมต2อในเชิงพื้นที่ทั้งแนวตะวันตก-ตะวันออกและแนวเหนือ-ใต.
7.2.3 การบริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอยางเป8นระบบ
โดยแบ2งพื้นที่บริหารจัดการน้ําตามระบบ District Metering Area (DMA) และติดตั้งมาตรวัดน้ํา
เพื่อวัดปริมาณน้ําที่ไหลเข.าในแต2ละ DMA พร.อมทั้งติดตั้งอุปกรณตรวจวัดและควบคุมแรงดันน้ําในเส.นท2อ เพื่อส2ง

31
สัญญาณไปยัง Control Room ที่ กปภ.สาขา ด.วยระบบสัญญาณโทรศัพทแบบ Real Time ซึ่งเมื่อเกิดสัญญาณ
ผิดปกติจะทําให.สามารถควบคุมการบริหารจัดการ และแก.ไขปMญหาน้ําสูญเสียได.สะดวกรวดเร็วขึ้น
7.2.4 การขยายความรวมมื อกับองค. กรตางๆ เพื่ อให" บริการน้ําประปาที่มีคุณภาพ โดยขยายความ
ร2วมมือที่เกี่ยวข.องกับกิจการประปาระหว2าง กปภ. กับองคกรต2างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช2น อปท. โรงงานขนาด
ใหญ2หมู2บ.านจัดสรร เปEนต.น เพื่อช2วยให.ประชาชนสามารถเข.าถึงน้ําประปาที่มีคุณภาพและได.มาตรฐาน
7.2.5 การควบคุ มคาใช"จาย โดยการควบคุม ต.นทุนของน้ํา ประปาให.อ ยู2ในระดั บที่ เหมาะสมและเปEน
แนวทางในการปรับโครงสร.างค2าน้ําประปา
7.3 ด"านสังคม (Social)
7.3.1 นโยบายสร"างความสัมพันธ.กับผู"มีสวนได"สวนเสียและให"บริการลูกค"า
กปภ. ได.ตระหนักถึงความสําคัญของผู.มีส2วนได.เสียที่สําคัญกลุ2มต2างๆ ได.แก2 รัฐบาล ลูกค.า คู2ค.า
คู2 ค วามร2 วมมื อ ผู.ส2 ง มอบ เจ. า หนี้ คู2 แ ข2 ง พนั ก งาน ตลอดจนชุ ม ชน สั ง คมและสิ่ ง แวดล. อ มโดยรวม ซึ่ ง ถื อ เปE น
องคประกอบสําคัญที่จะเสริมสร.างรากฐานในการพัฒนาองคกรสู2ความยั่งยืน เพื่อให.การปฏิบัติต2อผู.มีส2วนได.ส2วน
เสียทุ กกลุ2มเปEนไปอย2างเหมาะสมและเปEนธรรม จึงได.กําหนดนโยบายความสัมพั นธกับ ผู.มีส2วนได.ส2วนเสี ยและ
ให.บริการลูกค.า ดังนี้
รัฐบาล
1) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในฐานะเจ.าผู.กํากับดูแลและผู.กําหนดนโยบาย อีกทั้งร2วมเปEนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข2งขันของประเทศ
2) ดําเนินภารกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ โปร2งใส พร.อมรับการตรวจสอบ รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานและ
สถานภาพขององคกรอย2างสม่ําเสมอ ครบถ.วน และตามความเปEนจริง
3) ปฏิบัติหน.าที่ด.วยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม และมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ร2วมทั้งต2อต.านการทุจริต
และคอรรัปชันในทุกรูปแบบ
4) บริหารจัดการทรัพยากรขององคกรให.เกิดประโยชนสูงสุด สร.างผลประกอบการที่สามารถเลี้ยงตัวเองได.และ
พัฒนาองคกรให.มีความเจริญก.าวหน.าอย2างยั่งยืน
ลูกค"า
1) ผลิตน้ําประปาที่ใสสะอาดได.มาตรฐาน และให.บริการอย2างมีคุณภาพในราคาเปEนธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต.องการและการคาดหวังของลูกค.า
2) ขยายพื้นที่การให.บริการแก2ประชาชนในส2วนภูมิภาคที่รับผิดชอบให.มีน้ําประปาใช.อย2างทั่วถึง
3) ปฏิบัติต2อลูกค.าทุกรายอย2างเท2าเทียม เปEนธรรม โปร2งใส ด.วยใจให.บริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธที่ดี
4) จัดให.มีช2องทางเพื่อรับฟMงเสียงของลูกค.า และดําเนินการแก.ไขปMญหาข.อร.องเรียนด.วยความรวดเร็ว
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คูค"า คูความรวมมือ ผู"สงมอบ และ/หรือเจ"าหนี้
1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต2างๆ ที่ได.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.าเพื่อร2วมกันหาทางแก.ไขโดยเร2งด2วน
3) ให.ความเปEนธรรมและเท2าเทียมกันในการคัดเลือกและการปฏิบัติต2อคู2ค.า คู2ความร2วมมือ ผู.ส2งมอบ เจ.าหนี้ทุกราย
4) ไม2เ รียกเก็บ ไม2รับ ไม2จ2ายผลประโยชนที่ไ ม2สุจริตต2อคู2ค.า คู2ความร2วมมือ ผู.ส2ง มอบ เจ.าหนี้ และปฏิบัติต าม
กฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับว2าด.วยการจัดซื้อจัดจ.างและอื่นๆ ที่เกี่ยวข.องอย2างเคร2งครัด
5) ช2วยเหลือคู2ค.า คู2ความร2วมมือและผู.ส2งมอบในสิ่งที่ถูกต.อง เพื่อบรรลุข.อตกลงที่มีต2อกัน
คูแขง
1) ส2งเสริมการแข2งขันทางการตลาดที่เปEนธรรม โดยต2อต.านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค.าตลอดจนไม2
ขัดขวางหากภาครัฐเป•ดให.มีการแข2งขันในอนาคต
2) ต2อต.านทุจริตและรับสินบนที่จะนําไปสู2การสร.างความได.เปรียบทางการแข2งขันทางการตลาด
3) ไม2แสวงหาข.อมูลที่เปEนความลับของคู2แข2งด.วยวิธีการที่ไม2สุจริตหรือไม2เหมาะสม
4) ไม2ทําลายชื่อเสียงของคู2แข2งด.วยการกล2าวหาในทางร.าย
5) มีช2องทางรับข.อร.องเรียนและการชดเชยกรณีคู2แข2งถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
6) บริหารจัดการทางการเงิน โดยเข.าถึง และจัด หาเงินทุนอย2างโปร2ง ใสและเปEนธรรม จัดทําบัญชีการเงินตาม
มาตรฐานที่เปEนที่ยอมรับ รวมถึงแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชยและสังคม
พนักงาน
1) ปฏิบัติต2อพนักงานทุกคนอย2างเท2าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
2) ให.ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เปEนธรรมแก2พนักงาน มีกฎระเบียบให.พนักงานถือปฏิบัติอย2างชัดเจน รวมทั้งดูแล
สภาพแวดล.อมในการทํางานให.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยู2เสมอ
3) ให.ความสําคัญต2อการพัฒนาความรู.ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งสนับสนุนให.พนักงานมีความคิดริเริ่ม
สร.างสรรค เพื่อพัฒนาต2อยอดเปEนนวัตกรรม
4) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต2อความมั่นคงในหน.าที่การงานของพนักงาน
5) ให.พนักงานถือปฏิบัติตามค2านิยมองคกร จริยธรรมและจรรยาบรรณการดําเนินงาน รวมถึงกฎหมายและระเบียบ
ข.อบังคับที่เกี่ยวข.องโดยเคร2งครัด
6) ปลูกฝMงให.พนักงานมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต2อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล.อม
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ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล"อม
1) ดําเนินกิจการโดยคํานึงถึงผลประโยชนส2วนรวม และไม2กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต2อชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล.อม ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชนสาธารณะ
2) ให.การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส2วนสร.างสรรคชุมชน สังคมและสิ่งแวดล.อม
3) ปลูกฝMงจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต2อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล.อมให.เกิดขึ้นในหมู2ผู.บริหารและพนักงานทุก
ระดับ
4) กําหนดเปGาหมายการพัฒนาองคกรเพื่อบรรลุความยั่ง ยืน ภายใต.ม าตรฐานสิ่ง แวดล.อมที่ได.กําหนดไว.อย2าง
เคร2งครัด รวมถึงการสร.างสมดุลทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม

โดยในการดํ า เนินงาน กปภ. ได.นํา มาตรฐานแนวทางความรั บผิดชอบต2 อสั ง คม ISO 26000
(International Organization for Standardization : ISO) ที่เปEนมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต2อสังคมซึ่ง
เปE น มาตรฐานระหว2 า งประเทศ โดยองคการระหว2 า งประเทศว2 า ด. ว ยการกํ า หนดมาตรฐาน (International
Organization for standardization:ISO) กําหนดขึ้นเพื่อให.คําแนะนําเกี่ยวกับความรับผิดชอบต2อสังคมแก2องคกร
ทุกประเภททั้งในประเทศที่พัฒนาแล.วและในประเทศที่กําลังพัฒนา ในการสนองตอบความต.องการของสังคมที่ให.
ความสําคัญเพิ่มขึ้นกับการประกอบการอย2างรับผิดชอบต2อสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational Governance)
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) จะประกอบด.วนประเด็นสําคัญ ได.แก2 การตรวจสอบสถานะ
ขององคกร สถานการณที่มีความเสี่ยงด.านสิทธิมนุษยชน การหลีกเลี่ยงการสมรู.ร2วมคิด การแก.ไขข.อขัดแย.ง การ
เลือกปฏิบัติ และกลุ2มที่ต.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‹กอบบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. การดูแลสิ่งแวดล.อม (Environment) จะประกอบด.วยประเด็นสําคัญ ได.แก2 การปGองกัน
มลภาวะ การใช.ทรัพยากรอย2างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกปGองสิ่งแวดล.อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการฟ~•นฟูถิ่นที่อยู2ทางธรรมชาติ
5. การปฏิบัติอย2างเปEนธรรม (Fair Operating Practices) จะประกอบด.วยประเด็นสําคัญ ได.แก2
การต2อต.านการคอรัปชั่น การมีส2วนร2วมทางการเมือง การแข2งขันอย2างเปEนธรรม การส2งเสริมความรับผิดชอบต2อ
สังคมในห2วงโซ2คุณค2า และการเคารพต2อสิทธิทรัพยสิน
6. ความใส2ใจต2อผู.บริโภค (Consumer Issues) จะประกอบด.วยประเด็นสําคัญ ได.แก2 การตลาด
อย2า งเปEนธรรม สารสนเทศที่เปEนข.อ เท็จจริง และไม2อ คติแ ละข.อปฏิ บัติตามสัญญาที่เ ปEนธรรม การปกปGองดูแล
สุขภาพและความปลอดภั ยของผู. บ ริโ ภค การบริ โ ภคอย2า งยั่ ง ยืน การบริ การ การสนั บ สนุ น 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
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และการเข.าถึงเทคโนโลยี เพื่อสร.างรายได.และความมั่นคง การมีสุขภาพที่ดี และมีทุนทางสังคมที่ดีอย2างทั่วถึงทุก
ชุมชนสังคม
โดย กปภ. ได. มุ2 ง เน. น ในการพั ฒ นาที่ ส นองความต. อ งการในปM จ จุ บั น โดยไม2 ทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสร.างความลําบากใจให.กับประชาชนในอนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืนเช2นนี้มีลักษณะเปEนการ
พั ฒ นาที่ บู ร ณาการ (Integrated) คื อ ทํ า ให. เ ปE น องครวม (Holistic) โดยองคประกอบทั้ ง หลายต. อ งทํ า งาน
ประสานกันครบองคอย2างมีดุลยภา (Balance) (UN : Commission on Environment and Development)
หลักการพัฒนาแบบยั่งยืนเปEนการพัฒนาที่มุ2งเน.นการสร.างสมดุลใน 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล.อม
1. มิติการพัฒนาด.านสัง คม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมให.เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมได.อย2างสมดุล โดยพัฒนาคนไทยให.มีผลิตภาพสูงขึ้น ปรับตัวรู.เท2าทัน
การเปลี่ยนแปลง มีสํานึกและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต2อธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสที่จะได.รับการจัดสรรและผลประโยชน
ด.านการพัฒนาและคุ.มครองอย2างทั่วถึงและเปEนธรรม และพึ่งพาตนเองได.อย2างมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคม
ที่สร.างการมีส2วนร2วมจากทุกฝIาย รวมทั้งทุนทางสังคมที่มีอยู2หลากหลายมาใช.อย2างเหมาะสมเพื่อสร.างสังคมไทยให.
เปEนสังคมที่มีคุณภาพ มีการเรียนรู.ตลอดชีวิตและมีความสมานฉันทเอื้ออาทร
2. มิติการพัฒนาด.านเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอย2างต2อเนื่องในระยะ
ยาวและเปEนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต.องเปEนไปอย2างสมดุลและเอื้อ
ประโยชนต2อคนส2วนใหญ2 เปEนระบบเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข2งขัน ทั้งนี้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นั้นจะต.องนํามาจากกระบวนการผลิตที่ใช.เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม2ทําลายสภาพแวดล.อม ไม2สร.าง
มลพิษที่จะกลายมาเปEนต.นทุนทางการผลิตในระยะต2อไป
3. มิติก ารพั ฒนาด. านสิ่ งแวดล.อ ม หมายถึง การใช.ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล.อ มใน
ขอบเขตที่คงไว.ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟ~•นให.กลับสู2สภาพใกล.เคียงกับสภาพเดิมให.มาก
ที่สุดเพื่อให.คนรุ2นหลังได.มีโอกาสและมีปMจจัยในการดํารงชีพ ซึ่งจะต.องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช.ทรัพยากร
ทรัพ ยากรธรรมชาติ มุ2งการจัดการให.เกิดสมดุลระหว2างการใช.ทรัพยากรธรรมชาติได.อย2างครบถ.วน รวมถึงการ
ชะลอการใช.และนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช.ให.มากที่สุด
ภายใต.นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต2อสังคมและสิ่งแวดล.อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กปภ.ได.
มอบหมายให.ทุกหน2วยงานมีส2วนร2วมในการขับเคลื่อนนโยบายอย2างเปEนระบบเพื่อพัฒนา กปภ. สู2ความยั่งยืน ดังนี้
1) พิจารณากิจกรรมที่สอดคล.องกับบริบทองคกรและเชื่อมโยงความสามารถพิเศษองคกรเพื่อ
เปEนแผนงานที่สามารถนําไปถ2ายทอดสู2การปฏิบัติได.อย2างทั่วถึงและเกิดประโยชนสูงสุดต2อสังคม
2) สร.างความเข.าใจกับผู.มีส2วนได.ส2วนเสียขององคกรเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนงานความ
รับผิดชอบต2อสังคมและสิ่งแวดล.อมของ กปภ.
3) สื่อสารจุดมุ2งหมายของนโยบายเพื่อให.พนักงานเข.าใจและสวมบทบาทตามหน.าที่ของตน
เพื่อร2วมผลักดันนโยบายให.เปEนไปในแนวทางเดียวกัน
4) เผยแพร2การดําเนินงานความรับผิดชอบต2อสังคมและสิ่งแวดล.อมของ กปภ. สู2สาธารณชน
อย2างทั่วถึง เพื่อสร.างความเชื่อมั่นแก2สังคมรวมถึงผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย และสร.างความศรัทธาต2อองคกรแก2พนักงาน
5) ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานความรับผิดชอบต2อสังคมและสิ่งแวดล.อมของ กปภ.
อย2างต2อเนื่องทุกปk เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติของแผนงานความรับผิดชอบต2อสังคมและสิ่งแวดล.อมของ กปภ. ให.
เกิดประโยชนสูงสุดและนําไปสู2การพัฒนาที่ยั่งยืน
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6) สร. า งการมี ส2 ว นร2 วมการดํ า เนิ นงานความรั บ ผิ ดชอบต2 อ สั ง คมของ กปภ. ร2 ว มกั บ ภาคี
เครือข2าย เพื่อให.การดําเนินงานความรับผิดชอบต2อสังคมของ กปภ.เข.าถึงชุมชน สังคม ในวงกว.างผ2านการมีส2วน
ร2วมของชุมชน
นอกจากนั้น กปภ. ยังได.กําหนดกรอบเกณฑการดําเนินงานความรับผิดชอบต2อสังคม โดยพิจารณา
จากพันธกิจของ กปภ. ที่มีหน.าที่ในการ “ผลิต จัดส2งและจําหน2ายน้ําประปาที่มีคุณภาพอย2างเพียงพอและทั่วถึง”
ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น งานต2 า งๆ ขององคกรส2 ง ผลเชื่ อ มโยงต2 อ ชุ ม ชนโดยรอบ ไม2 ว2 า จะเปE น การจั ด หาแหล2 ง น้ํ า
การก2 อสร. างวางท2 อขยายเขต ก2 อสร. างปรั บปรุง ขยาย เพื่ อ สร. า งความสั มพั นธที่ ดีกั บชุ มชนในพื้ นที่ บริก ารและ
รอบนอกพื้นที่บริการ กปภ. แนวคิดด.าน CSR ของ กปภ. จึงกําหนดชุมชนสําคัญที่องคกรพึงมีส2วนร2วมพัฒนาและ
ให.การสนับสนุน คือ ชุมชนโดยรอบแหล2งน้ําหรือที่ดินสาธารณประโยชนและที่ราชพัสดุ ซึ่ง กปภ. ได.ใช.หรือจะใช.
แหล2 ง น้ํ า ดิ บ หรื อ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การประปา โดยพิ จ ารณาจากความสั ม พั น ธกั บ ชุ ม ชน สถานที่ ตั้ ง องคกร
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของ กปภ. รวมทั้งความต.องการของชุมชนที่สอดคล.องกับกิจการของ กปภ.
ซึ่งชุมชนที่สําคัญมีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
1) ชุมชนที่มีส2วนได.ส2วนเสียกับการดําเนินกิจการประปาของ กปภ.
2) ชุ มชนมีความเกี่ ยวข. องกั บแหล2 ง น้ํา /ที่ ดิน ที่ กปภ. มี ความจํ าเปEนต.องใช.ป ระโยชนเพื่ อ
กิจการ
3) ชุ ม ชนที่ เ กี่ ยวข. อ งกั บ แหล2 ง น้ํ า /ที่ ดิน มี ค วามสั ม พั นธกั บ หน2 ว ยงานของรั ฐ คื อ องคกร
ปกครองส2วนท.องถิ่น กรมชลประทาน กรมเจ.าท2า กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุทยานแห2งชาติ กรมธนารักษ กรมที่ดิน
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมปIาไม. และหน2วยงานที่ กปภ. จําเปEนต.องเข.าไปเกี่ยวข.องหรือได.ประโยชน
เพื่อกิจการประปา
ทั้งนี้เพื่อเปEนส2วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน กปภ. มีเกณฑการกําหนดชุมชนสําคัญอย2างเปEนระบบ
ตามหลั กเกณฑประเมิ นด.านที่ 1 การกํากั บดูแลกิ จการที่ ดีและการนําองคกร เกณฑประเมิ นที่ 4 ข.อ 4.3 การ
เสริม สร. า งความเข. ม แข็ง ของชุ ม ชนตามความสามารถพิ เ ศษของรั ฐวิ ส าหกิ จ ที่ กํ า หนดให. รั ฐวิ สาหกิ จกํ า หนด
หลักเกณฑการคัดเลือกชุมชนสําคัญอย2างเปEนระบบ เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบของสังคมตาม
นโยบายความรับผิดชอบต2อสังคมเพื่อการพัฒนาอย2างยั่งยืน ประกอบด.วย
1) กปภ. ใช.ประโยชนจากทรัพยากรร2วมกับชุมชน กล2าวคือ การดําเนินภารกิจของ กปภ. ได.
นําทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ แหล2งน้ํา ที่ดิน พื้นที่ปIาไม. ถนน ทางสาธารณะ รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปEนต2อการ
ดําเนินกิจการของ กปภ. ซึ่งมีความจําเปEนที่จะต.องใช.ร2วมกับชุมชน หรือได.รับความยินยอมจากชุมชนเพื่อ กปภ.
ใช.ประโยชนร2วมด.วย
2) พื้ นที่ที่ ได.รั บความเดือดร.อ น กล2าวคื อ นอกจากการใช.ประโยชนจากทรั พยากรร2 วมกั บ
ชุมชนดังข.อ 1 ซึ่ง กปภ. ต.องมีส2วนร2วมในการพัฒนาแล.ว กปภ. ยังพิจารณาถึงชุมชนพื้นที่ที่ได.รับความเดือนดร.อน
จากปMจจัยอื่นๆ และ กปภ. สามารถนําความเข.มแข็งขององคกรและความสามารถพิเศษขององคกรเข.าไปบรรเทา
ความเดือดร.อนให.แก2ชุมชน โดยพิจารณาจากชุมชนพื้นที่ที่ได.รับความเดือดร.อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช2น ภัย
แล.ง น้ําท2วม เปEนต.น
3) ภารกิ จ ของ กปภ. ส2 ง ผลกระทบต2 อ ชุ ม ชน กล2 า วคื อ การดํ า เนิ น ภารกิ จ ของ กปภ.
จําเปEนต.องพิจารณาถึงผลกระทบที่คาดว2าจะเกิดขึ้นกับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ.อม อาทิ การขอใช.น้ําดิบ การใช.
และการปล2อยสารเคมี การระบายตะกอนจากโรงกรองลงสู2แหล2งน้ํา เปEนต.น เพื่อไม2ให.เกิดความกังวลสาธารณะ
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และชุมชนเกิดความรู.สึกไม2พอใจหรือทัศนคติต2อ กปภ. ในเชิงลบ อันส2งผลกระทบต2อความต2อเนื่องในการดําเนิน
ภารกิจขององคกรในอนาคต
4) จํานวนชุมชนที่ได.รับผลกระทบ กล2าวคือ การดําเนินภารกิจของ กปภ. ในพื้นที่ชุมชนหนึ่ง
อาจส2งผลกระทบต2อชุมชน ซึ่งหน2วยงาน กปภ. ในพื้นที่สามารถนําคําร.องจากการรับฟMงเสียงประชาชน การประชา
พิ จ ารณร2 ว มกั บ ชุ ม ชน เพื่ อคาดการณระดั บ ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ นกั บชุ มชนและนํ า จํ า นวนชุ ม ชนที่ ได. รั บ
ผลกระทบในภารกิจของ กปภ. มาพิจารณาลําดับความสําคัญของชุมชนที่ กปภ. จะเข.าไปดําเนินงานด.าน CSR
ต2อไป
5) ชุมชนที่มีความกังวลถึงผลกระทบจากภารกิจ กปภ. กล2าวคือ การดําเนินภารกิจของ กปภ.
อาจไม2ได.ส2งผลกระทบต2อชุมชน แต2ชุมชนอาจเกิดความกังวลใจ ทั้งนี้ หน2วยงาน กปภ. ในพื้นที่นําระดับความกังวล
ของชุมชนมาพิจารณาจัดลําดับ เพื่อสร.างความเชื่อมั่นต2อการดําเนินภารกิจของ กปภ. ในพื้นที่ หากความกังวลใจ
ของชุมชนไม2ได.จัดอยู2ในระดับผลกระทบสูงและไม2เข.าลักษณะชุมชนสําคัญที่ กปภ. ต.องนําแผนความรับผิดชอบต2อ
สังคมของ กปภ. นํามาปฏิบัติในพื้นที่นั้น หน2วยงาน กปภ. ในพื้นที่สามารถดําเนินการโดยสร.างความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติในเชิงบวกให.เกิดขึ้นกับชุมชนผ2านการสื่อสารสร.างความสัมพันธและการประชาสัมพันธอย2างต2อเนื่อง
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7.4 ด"านสิ่งแวดล"อม
7.4.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล"อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กปภ.
กปภ. มุ2งเน.นสู2การเปEนองคกรภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญต2อการมีส2วนร2วมพัฒนาชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล.อม โดยนํามาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต2อสังคม ISO 26000 มาเปEนกรอบนโยบายความรับผิดชอบ
ต2อสังคมของ กปภ. เพื่อมุ2งสู2การพัฒนาองคกรที่ยั่งยืนไปพร.อมกับชุมชนและสังคม
แนวทางในการปฏิบัติ
1. ยึดมั่นแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีด.วยความโปร2งใส มีจริยธรรม โดยคํานึงถึง สิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน ปฏิบัติต2อแรงงานภายใต.บทบัญ ญัติของกฎหมายอย2างเคร2งครัด พร.อมรับผิดชอบต2อผู.บริโภคและผู.มีส2วนได.เสีย
ส2วนเสียทุกภาคส2วน
2. ส2ง เสริม วัฒ นธรรมองคกรแห2ง การมีส2 วนร2ว มรับผิด ชอบต2 อสัง คมและสิ่ง แวดล.อมอย2างเปEนรู ปธรรม
โดยถ2ายทอดผ2านผู.นําองคกรสู2พนักงานทุกระดับชั้นจนเกิดเปEนส2วนหนึ่งของกระบวนการทํางานที่คํานึงถึงผลกระทบต2อชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล.อมอันเกิดจากกิจการของ กปภ.
3. ส2งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการองคกรอย2างมีประสิทธิภาพ พร.อมทั้งสร.าง
มูลค2าและยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาและการบริการของ กปภ. ให.มั่นคงและยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติด.านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล.อม
4. มุ2งมั่นในการมีส2วนร2วม ปGองกัน และลดผลกระทบด.านสังคมและสิ่งแวดล.อม โดยเฉพาะปMญหาการขาด
แคลนทรัพ ยากรน้ํา ด. วยการเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพการบริห ารจั ด การน้ํ า เพื่ อสร.า งความมั่ น คงในการจั ด หาแหล2 ง น้ํ า และ
ใช.ทรัพยากรน้ําที่มีอยู2อย2างจํากัดให.เกิดประโยชนสูงสุด
5. ส2งเสริมการสร.างพันธมิตรและเครือข2ายการดําเนินงานด.านความรับผิดชอบต2อสังคมและระหว2าง กปภ.
กลุ2มผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย และสังคมชุมชน โดยมุ2งเน.นการนําความเชี่ยวชาญขององคกรมาเชื่อมโยงแผนงานความรับผิดชอบต2อ
สังคมของ กปภ.
6. ส2งเสริมบทบาทสังคมชุมชนในการเข.ามามีส2วนร2วมกําหนดและขับเคลื่อนแผนงานหรือกิจกรรมด.านสังคม
และสิ่งแวดล.อมภายในชุมชน เพื่อให.แผนงานหรือกิจกรรมที่ กปภ. กําหนสามารถสนองต2อความต.องการของชุมชนได.อย2าง
แท.จริง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล.อมร2วมกันได.ยั่งยืน

8. แนวทางสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน
8.1 นํานโยบาย กลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอย2างยั่งยืนไปสู2การปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
โดยคํานึงถึงประโยชนที่สมดุลทั้งทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม
8.2 สร. างการมี ส2วนร2 วมกั บผู. มี ส2วนได. ส2วนเสี ยทั้ งภายในและภายนอกองคกร ทั้ ง 7 กลุ2 ม ประกอบด. วย
พนักงาน กปภ. ลูกจ.าง กปภ. กลุ2มหน2วยงานภาครัฐ กลุ2มหุ.นส2วนทางธุรกิจ คู2ค.า ผู.รับจ.าง และกลุ2มลูกค.า เพื่อลด
ผลกระทบจากการดําเนินงาน และยกระดับผลประโยชนให.แก2ผู.มีส2วนร2วมให.สอดคล.องกับความคาดหวังจากทุกฝIาย
8.3สร. า งความตระหนั ก รู. แ ละส2 ง เสริ ม การมี ส2 ว นร2 ว มในการรั บ ผิ ดชอบต2 อ สั่ ง คมและสิ่ ง แวดล. อ มกั บ
ผู.เกี่ยวข.องในโซ2คุณค2า (Value Chain) ของธุรกิจประปา พร.อมทั้งสร.างองคความรู.ด.านการบริหารจัดการด.วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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8.4 เสริมสร.างทักษะความรู.แก2พนักงานและลูกจ.าง กปภ. ให.มีศักยภาพในการดําเนินงานและสามารถ
ปรับตัวให.สอดคล.องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด.านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
สําคั ญทางด.านเทคโนโลยี เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถในการดํา เนิ นงานและบริหารจัดการประกอบกิจการ
ประปาอย2างยั่งยืน

9. ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
9.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กปภ.
1) กําหนดหลักเกณฑและพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับการประเมินเพื่อวัดผลสําเร็จของนโยบายในแต2ละ
กิจกรรม
2) รวบรวมข.อมูลผลการดําเนินงานของการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาอย2างยั่งยืน โดย
หน2วยงานภายในที่เกี่ยวข.องกับการดําเนินงานในแต2ละกิจกรรม
3) ประเมิ นข.อ มูลและสรุปผลการดําเนินงาน โดยพิ จารณาจากผลผลิ ต (Output) และผลลัพ ธ
(Outcome) ในแต2ละกิจกรรม
4) ทบทวนผลการดํ า เนิ น งานในแต2 ละกิ จ กรรม เพื่อ วางแผนและหาแนวทางในการพั ฒ นาการ
ดําเนินงานให.เกิดความยั่งยืนอย2างต2อเนื่อง
9.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กปภ.
1) แนวทางในการจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาสู2ความยั่งยืนของ กปภ. จะใช.หลักเกณฑในการ
จัดทํารายงานตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI Standard) โดยมีองคประกอบต2างๆ ดังนี้
สวนที่ 1 GRI 101: Foundationซึ่งจะเปEนรายละเอียดของหลักการพื้นฐานของการจัดทํา
ข.อมูลเพื่อรายงานในรายงานความยั่งยืน โดยจะมีองคประกอบ 2 ส2วน คือ
องค.ประกอบ/หัวข"อในเลมรายงาน
- การมีส2วนร2วมของผู.มีส2วนได.ส2วนเสีย
(Stakeholder Inclusiveness)
- บริบทความยั่งยืน
(Sustainability Context)
- ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ
(Material)

คุณภาพของการจัดทํารายงาน
-

ความถูกต.องของเนื้อหา (Accuracy)
ความสมดุลของเนื้อหา (Balance)
ความชัดเจนของเนื้อหา (Clarity)
ข.อมูลการเปรียบเทียบ (Comparability)
ความน2าเชื่อถือของข.อมูล (Reliability)
ความทันกาล (Timeliness)

สวนที่ 2 GRI 102: General DisclosuresโดยจะเปEนการเป•ดเผยข.อมูลทั่วไปขององคกร
สวนที่ 3 GRI 103: Management Approachซึ่งจะเปEนการเป•ดข.อมูลแนวทางบริหารจัดการ
ประเด็นสาระสําคัญของการพัฒนา กปภ. สู2ความยั่งยืน ทั้งในส2วนของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม
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สวนที่ 4 GRI 200: EconomicเปEนการเป•ดเผยข.อมูลทางด.านเศรษฐกิจของ กปภ.
สวนที่ 5GRI 300: Environmental เปEนการเป•ดเผยข.อมูลทางด.านสิ่งแวดล.อมของ กปภ.
สวนที่ 6GRI 400: Social เปEนการเป•ดเผยข.อมูลทางด.านสังคมของ กปภ.
2) ขั้นตอนการนําเสนอรายงาน
หลังจากที่ได.จัดทํารายงานความยั่งยืนแล.วเสร็จ กปภ. จะต.องนํารายงานดังกล2าวเสนอต2อคณะ
ผู.บริหารระดับสูง (ครส.) ของ กปภ. เพื่อพิจารณารับทราบรายงานการดําเนินงาน จากนั้นจะนําเสนอรายงานแก2
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข.อง (คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร และคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต2อสังคมของ กปภ.) เพื่อพิจารณาให.ความเห็นชอบรายงานความยั่งยืน และนําเสนอคณะกรรกม
การ กปภ. เพื่อเห็นชอบรายงานความยั่งยืนของ กปภ. ก2อนที่จะเผยแพร2ให.แก2สาธารณะชนและผู.ที่มีส2วนได.ส2วน
เสียของ กปภ. ได.รับทราบรายงานความยั่งยืนต2อไป

บทสรุป
กปภ.เชื่ อ มั่ น ว2 า การบริ ห ารจั ด การองคกรตามกรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาอย2 า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ขององคการสหประชาชาติเปEนหนึ่งในปMจจัยสําคัญในการสร.างความสําเร็จสูงสุด
ในการดําเนินงาน สามารถสร.างมูลค2าเพิ่มของกิจการเพื่อสนองตอบต2อการแข2งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ด.วยการดําเนินภารกิจที่แสดงความรับผิดชอบต2อผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทุกกลุ2ม อันจะก2อให.เกิดความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับโดยทั่วไป
คณะกรรมการและคณะผู.บริหาร กปภ. ได.ให.ความสําคัญกับการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานบนพื้นฐาน
ของความรั บ ผิ ด ชอบต2 อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล. อ ม โดยอาศั ย กลไกลการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
การขั บ เคลื่ อ นให. กปภ. มี ร ะบบการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น เชิ ง ยุ ท ธศาสตรที่ ชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั้ ง แต2
กระบวนการกํา หนดกรอบทิศทางการดํ า เนิ นงานโดยคณะกรรมการ กปภ. และคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข. อง
ไปจนถึงการกําหนดนโยบาย กลยุทธการขับเคลื่อ นที่สอดคล.องกับบริ บทขององคกร การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานและการจัดทํารายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เพื่อเผยแพร2ภารกิจของ กปภ. ให.แก2ผู.มีส2วนได.
ส2วนเสียและสาธารณชนรับทราบอย2างทั่วถึง
จึงขอให.คณะกรรมการ ผู.บริหาร และผู.ปฏิบัติงาน กปภ. รับทราบและถือปฏิบัติตามคู2มือฉบับนี้อย2างจริงจัง
รวมถึงสนับสนุนให.คู2ค.า ผู.ส2งมอบ และตัวแทนที่ดําเนินการร2วมกับ กปภ. รับคู2มือแนวทางปฏิบัติการพัฒนา กปภ.
สู2ความยั่งยืน ไปปรับใช.ตามความเหมาะสม ซึ่งจะนําพา กปภ. ให.ประสบความสําเร็จและเจริญก.าวหน.าอย2างมั่นคง
ยั่งยืน และสง2างาม

