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สารจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ตลอดระยะเวลา 37 ปี ยัง่ ยืน โดยได้จดั ท�ำแยกจากรายงาน

การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) เป็น
องค์กรให้บริการสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ ฐานด้านน�ำ้ ประปาด้วยจิตส�ำนึก
และความรับผิดชอบตอบแทนสังคม
เพื่อท�ำให้ กปภ. สามารถเติบโต
อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับที่ 2)
ปี 2555-2559 ที่ก�ำหนดทิศทางให้
กปภ. ก้ า วสู ่ ก ารเป็ น องค์ ก ร
สมรรถนะสูงภายในปี 2564
ปัจจุบนั กปภ. ก�ำหนดแนวทาง
การสร้างความยั่งยืน 3 แนวทาง
ได้แก่ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization :
HPO) ที่ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์
การเป็นองค์กรที่มีการก� ำกับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance :
CG) ที่ มุ ่ ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตลอดจน
สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผม้ ู สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกฝ่าย และ การเป็นองค์กรที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) ที่
มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม ในปี 2558
กปภ. เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
รายงานสากลที่ เ รี ย กว่ า Global
Reporting Initiative หรือ GRI เพื่อ
แสดงผลงานและความก้าวหน้าของ
กปภ. ในเชิ ง การพั ฒ นาสู ่ ค วาม

ประจ�ำปี 2558 เป็นปีแรก นอกจากนี้
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือได้
ว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการ
พั ฒ นาไปสู ่ ค วามยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น
รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนฉบับนี้
จึ ง แสดงให้ เ ห็ น ความตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย เช่น ลูกค้าของเรา บุคลากร
ของเรา ชุมชนของเรา เป็นต้น
เนื้อหาหลักในเล่มเป็นการ
รายงานผลการด� ำ เนิ น งานของ
กปภ. ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ถื อ
เป็นการเปิดเผยแนวทางหรือกรอบ
การด�ำเนินงานด้าน CSR ที่จะชี้น�ำ
องค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายใน
การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม
ด้วยรายงานฉบับนีเ้ ป็นการจัดท�ำขึน้
เป็ น ครั้ ง แรก กปภ. จึ ง ก� ำ หนด
มาตรฐานด้านเนื้อหาตามแนวทาง
การรายงานของ GRI เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายงานฉบับนี้มีเนื้อหาที่ชัดเจน
และครอบคลุมครบถ้วน กปภ. หวัง
เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะพัฒนาแนวทางการ
รายงานของ GRI อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
ในปีต่อไป

นางรัตนา กิจวรรณ

2.1 กปภ. มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง
2.2 การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
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การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ของ กปภ.
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การสร้างความยั่งยืนที่ได้น�ำเสนอในรายงานฉบับนี้
มีพื้นฐานมาจากกรอบการพัฒนา กปภ. เพื่อความยั่งยืน
6 ด้าน ประกอบด้วย ภารกิจของเรา ลูกค้าของเรา บุคลากร
ของเรา ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของเรา การค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อมของเรา และการสนับสนุนชุมชนของเรา โดยที่
กรอบการพัฒนาความยัง่ ยืน 6 ด้าน ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นให้ กปภ. บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายในปี 2564

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 37 ปี
ที่ผ่านมา กปภ. ได้ดำ� เนินกิจการประปา
ภายใต้ ห ลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
พร้ อ มห่ ว งใยสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้วยการท�ำ CSR ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการทาง
กิจการประปา (CSR in-process) ควบคูไ่ ป
กับการด�ำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
(CSR after-process) โดยมุ ่ ง เน้ น การ
ช่วยเหลือและส่งเสริมคุณงามความดีที่

กปภ. ปฏิ บั ติ ต ่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งกลมกลื น ดั ง นั้ น
การด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงเป็นแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ผนวกเข้ า ด้ ว ยกั น ท� ำ ให้
ปัจจุบัน กปภ. มีการบริหารจัดการที่
โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งสร้าง “มิติ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งในด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ.

กรอบแนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ กปภ.
(PWA Sustainability)

ด้วย กปภ. ตระหนักดีว่าการด�ำเนินกิจการประปาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยาวนานภายใต้บริบทองค์กรที่มี
การเปลี่ยนแปลงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ กปภ. จะต้องค�ำนึงถึงความยั่งยืน ซึ่ง
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน กปภ. ได้ยึดกรอบแนวคิด 3 ประการ คือ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance
Organization : HPO) การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเป็นองค์กรที่มีการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี

2.1 กปภ. มุ่งสู่ “องค์กรสมรรถนะสูง”

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
ของไทยได้ให้ความส�ำคัญและน�ำเครือ่ งมือการบริหารต่างๆ มา
พัฒนาหน่วยงานเพือ่ ก้าวไปสูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง โดยได้ตงั้ เป้า
ไว้อย่างชัดเจนที่จะผลักดันองค์กรให้เป็น HPO ให้ได้
ส�ำหรับความหมายของ “องค์กรสมรรถนะสูง”
ก็คือ “การเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ
อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทสี่ ามารถกระทบต่อ
การท�ำงานจากรอบด้านทุกมุมมองท�ำให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ
การบริหารจัดการภายในทีด่ ”ี
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ทั้งนี้ ภายใต้วสิ ัยทัศน์ของ กปภ. “ผู้ใช้น�้ำประทับใจ
ในคุณภาพและบริการทีเ่ ป็นเลิศ” จึงสะท้อนให้เห็นว่า กปภ.
มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล มีความคล่องตัว สามารถปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีแผน
รองรับกับความเสีย่ งและสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน อีกทัง้ มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ท่จี ะกระทบต่อการท�ำงานรอบด้าน
อย่างไรก็ตาม จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่ กปภ. มี
ปัจจัยท้าทายด้า นการด�ำเนินงาน และการถือปฏิบัติต าม
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีภ่ าครัฐหรือองค์กรก�ำกับดูแลก�ำหนด ส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงต่อการบรรลุผลตามแนวคิดหลักข้างต้น อาทิ

2.1 กปภ. มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง
2.2 การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
2.3 การด�ำเนินกิจการอย่างยัง่ ยืนไปกับสังคมและสิง่ แวดล้อม

ความเสี่ยงในการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในโครงการปรับปรุง
ขยายระบบประปาต่างๆ เพือ่ รองรับการให้บริการลูกค้าผูใ้ ช้นำ�้
เป็นต้น ดังนั้น กปภ. จึงได้กำ� หนดแนวทางเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้มีมาตรฐานสากลตามแนวทาง
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) รวมถึงมีการด�ำเนินงานตาม
แนวทางของ State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)
โดยมีการรวบรวมและสรุปผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กปภ. คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการ กปภ. พิ จ ารณาและให้ ข ้ อ เสนอแนะ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

2558
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นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ก�ำกับให้ทุกหน่วยงานจัดท�ำ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีการส่งเสริมให้
แข่งขันด้านผลการด�ำเนินงานและนวัตกรรมโดยการคัดเลือก
กปภ.สาขาดีเด่นและผลงานนวัตกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุน
การเรียนรูร้ ะดับองค์กรและระดับบุคคลโดยส่งเสริมให้พนักงาน
เข้ า อบรมหลั ก สู ต รภายในและภายนอก และแลกเปลี่ ย น
เรียนรูร้ ะหว่าง กปภ.สาขา รวมถึงสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน
และบริหารจัดการให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
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2.2 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ตลอดระยะเวลากว่ า 37 ปี กปภ. ตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละได้ดำ� เนินการอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. คือ การจัด
โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพือ่ ส่งเสริมให้การบริหารกิจการ
ประปามีความมั่นคง เชื่อถือได้ และเพียงพอแก่ความต้องการ
ใช้น�้ำประปาของลูกค้าผู้ใช้นำ�้ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่ง กปภ. ได้ให้ความส�ำคัญและ
พัฒนางานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการด�ำเนินงาน
ด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง การตรวจสอบ
ภายใน และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศภายใน กปภ. ให้เกิด
จริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ กปภ. ได้ส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนปฏิบตั งิ านภายใต้หลัก CG เริม่ จากการก�ำหนด
นโยบาย และจัดท�ำแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้
เป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนินกิจการประปาให้พนักงานยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย CG
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการแต่งตั้ง “คณะท�ำงานส่งเสริม
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.” เพื่อให้ กปภ. มี
กรอบทิศทางและระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐาน
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนได้จัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม CG ให้ พ นั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ
การจัดนิทรรศการและจัดบรรยายเรือ่ ง “Corporate Governance
ร่มคุ้มกันองค์กร” ในงาน “วันประปาวิชาการ 58” เมื่อวันที่ 19
มิถนุ ายน 2558 เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงาน กปภ. เป็นต้น

2.1 กปภ. มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง
2.2 การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
2.3 การด�ำเนินกิจการอย่างยัง่ ยืนไปกับสังคมและสิง่ แวดล้อม

นอกจากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ น�้ ำ ประปาด้ ว ยความ
รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั งิ านและพร้อมต่อการตรวจสอบ
เป็นธรรม (Accountability) โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ
และยึดกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของ กปภ. เป็น
หลักส�ำคัญ การมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กปภ.
และลูกจ้างทุกคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบ
(Responsibility) ให้ได้ผลส�ำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล อย่างคุ้มค่า และปฏิบตั ติ ่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียด้วย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม (Equitable Treatment)
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เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันแล้ว
กปภ. ยังมุ่งเน้นผลักดันการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
(Anti - Corruption) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflffllict
of Interest) ในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมจนปลูกฝังให้เป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เช่น การตั้งศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือ ศปท.กปภ. มีสำ� นักงานตัง้ อยูอ่ าคาร
ประปาวิวฒ
ั น์ ชั้น 2 ส�ำนักงานใหญ่ กปภ.

2.3 การด�ำเนินกิจการอย่างยัง่ ยืนไปกับ
สังคมและสิง่ แวดล้อม

ปัจจุบันการด�ำเนินงานด้าน CSR ได้มีบทบาทและ
ความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยที่ CSR จะช่วยขับเคลือ่ นองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีของสังคม
และเพือ่ ให้ กปภ.สามารถบรรลุเป้าหมายองค์กรทีส่ ามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน ในปี 2558
กปภ. จึ ง ได้ ส านต่ อ การด� ำ เนิ น งานด้ า น CSR ผ่ า นการ
ขับเคลื่อนโครงการ CSR ต่างๆ รวมทั้งมุ่งเน้นเสริมสร้าง
ค่านิยมองค์กร “มุง่ -มัน่ -เพือ่ ปวงชน ซึง่ หมายถึง มุง่ เน้นคุณธรรม
มั่นใจคุณภาพ เพื่อสุขของปวงชน” อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วน
ของค�ำว่า “เพื่อสุขของปวงชน” มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า
โดยเพิม่ ความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนรวม และอาสาช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมนอกเหนือจาก
ภาระหน้าที่ปกติ
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ.

ทั้งนี้ กปภ. ได้กำ� หนดกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อน
ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากนโยบาย
การด�ำเนินงานด้าน CSR เป็นรูปแบบเฉพาะของ กปภ. เรียกว่า และการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ. มี
“Model CSR @ PWA” ที่อิงตาม ISO 26000 โดยเริ่มต้น 3 กลุม่ เริม่ ต้นจาก “สมาชิกภายในรัว้ องค์กร” “ชุมชนรอบรัว้
การท�ำ CSR ภายในองค์กรสู่สังคมภายนอกให้ครอบคลุมทุก องค์กร” และ “สังคมนอกรั้วองค์กร” ดังภาพ
ภาคส่วนที่ กปภ. เกี่ยวข้อง

CSR ในรั้ว กปภ. คือ วงกลมวงในสุดที่ กปภ.
ได้ ดู แ ลพนั ก งานและลู ก จ้ า งให้ เ ป็ น ผู ้ มี ผ ลิ ต ภาพสู ง
มีความผาสุกในการด�ำรงชีวติ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีจติ ใจทีด่ งี าม
เช่ น การตั้ ง ศู น ย์ เ ลี้ ย งเด็ ก กลางวั น ตั้ ง มู ล นิ ธิ กปภ.
ตั้งสมาคมสโมสร กปภ. ตั้งสถานพยาบาล และสถานกีฬา
กปภ. รวมทัง้ การจัดสภาพแวดล้อม จัดสวัสดิการ ดูแลสุขภาพ
ในเชิ ง ป้ อ งกั น และมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ต่ า งๆ
ให้เอื้อต่อการท�ำงานของพนักงาน
CSR รอบรั้ว กปภ. คือ วงกลมวงกลางที่ กปภ.
เอาใจใส่ดูแลชุมชนที่อยู่ติดกับหรือใกล้รั้ว กปภ. และร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมกับชุมชน เช่น การออก
ไปเยี่ยมเยียน ดูแล และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ชุมชน
ร่วมพัฒนาชุมชนให้ผคู้ นในชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้รบั ความ
สะดวกปลอดภัย ร่วมกับอ�ำเภอหรือจังหวัดออกหน่วยบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นต้น
CSR นอกรั้ว กปภ. คือ วงกลมวงนอกสุดที่ กปภ.
ดูแลสภาพแวดล้อมทัว่ ไป ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง
รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ยั ง ผลให้
ประชาชนทั่วไปในสังคมได้รบั ประโยชน์สูงสุด
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• โครงสร้างหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
กระบวนการ CSR ของ กปภ. เริ่มต้นที่ กปภ. ได้
ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กรด้าน CSR ควบคูก่ บั การก�ำหนด
ค่านิยมองค์กรให้พนักงานมีจิตสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการ
กปภ. ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ของ กปภ.
ขึ้นมาก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้าน CSR ในภาพรวม

2.1 กปภ. มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง
2.2 การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
2.3 การด�ำเนินกิจการอย่างยัง่ ยืนไปกับสังคมและสิง่ แวดล้อม
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ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร กปภ. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งาน
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 7 (ด้านสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม) มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดแผนการด� ำ เนิ น งาน
ด้าน CSR ของ กปภ. ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ และติดตาม
เร่งรัดโครงการ CSR ให้แล้วเสร็จและบรรลุผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมใน
วงกว้าง นอกจากนี้ ในปี 2558 กปภ. โดย คณะท�ำงานขับเคลือ่ น
ค่ า นิ ย ม กปภ. “เพื่ อ สุ ข ของปวงชน” ยั ง ได้ พ ยายาม
ปลูกฝังพฤติกรรมของพนักงานตามค่านิยมองค์กร ซึ่งมุ่งเน้น
ให้พนักงานมีจติ สาธารณะเพือ่ ขับเคลือ่ นโครงการ/กิจกรรมด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

• ยุทธศาสตร์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
จากการที่ กปภ. ได้กำ� หนดวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ”
ส่งผลให้นโยบายการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความคมชัดขึ้น มีการมุ่งเน้นเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงานผ่านการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ทั้งนี้ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับที่ 2 ปี 2555-2559 ก�ำหนดให้ยุทธศาสตร์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึง่ ของแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึง่ ได้ก�ำหนดให้มโี ครงการ CSR 3 ด้าน
ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของ กปภ. ในด้านทรัพยากรน�้ำ คือ
1) ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
จากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ตลอดจน
สนับสนุนน�ำ้ ดืม่ ภายในโรงเรียน ได้แก่ โครงการ PWA น�ำ้ ดืม่ โรงเรียนทีม่ งุ่ ส่งเสริมเยาวชนให้ได้ดมื่ น�ำ้ สะอาด
จากตู้ท�ำน�้ำเย็น และโครงการ กปภ. รักษ์ชมุ ชนที่มุ่งปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน�้ำ
2) ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และ
กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการ กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อม และ
โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน�้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3) ด้านการใส่ใจผูบ้ ริโภค มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคน�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ดื่มได้จากก๊อก และสนับสนุน/ช่วยเหลือประชาชนในการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านให้สะอาด
ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ได้แก่ โครงการน�ำ้ ประปาดืม่ ได้ และโครงการมุ่งมัน่ เพือ่ ปวงชน (เติมใจให้กนั )
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ.

• ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในวงกว้ า ง และ
การสนับสนุนชุมชนทีส่ ำ� คัญ
ในการด� ำ เนิ น งาน CSR กปภ. ให้ ค วามส� ำ คั ญ
อย่างยิ่งกับ “ความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมใน
วงกว้าง” โดยมีการจัดท�ำแผนงานระยะยาวด้าน CSR และแผน
ปฏิบัติการ CSR ประจ�ำปี ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร
และน�ำเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) หมวด 1
การน�ำองค์กรมาประยุกต์ใช้ รวมถึงให้การสนับสนุนและ
มีส่วนร่วมสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มในวงกว้ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เริ่ ม จากค้ น หา
“ความต้องการและความคาดหวังของชุมชน” และพบปะ
ผู้น�ำชุมชน เพื่อน�ำมาก�ำหนดโครงการหรือกิจกรรม CSR ให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน รวมทั้ ง จั ด สรร
งบประมาณด�ำเนินการแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ส�ำหรับโครงการ CSR ของ กปภ. จะด�ำเนินการโดย
พนักงาน กปภ. ทั้งหมด จากนั้นจะด�ำเนินการประเมินผล
โครงการเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและน�ำมาปรับปรุงโครงการให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น

• ทัศนคติของลูกค้าทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. อย่างต่อเนือ่ ง กปภ. ได้มอบหมาย
ให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส�ำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของลูกค้าทีม่ ตี อ่ กปภ. ตัง้ แต่ปี 2554-2558 โดยก�ำหนดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อการด�ำเนินงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีทัศนคติในระดับพึงพอใจการด�ำเนินงาน CSR
ของ กปภ. ดีขึ้นเรื่อยๆ
5
4
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2.1 กปภ. มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง
2.2 การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
2.3 การด�ำเนินกิจการอย่างยัง่ ยืนไปกับสังคมและสิง่ แวดล้อม
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รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

• รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ
ด้วยความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 กปภ. จึงได้รับรางวัล
CSR หลายรางวัล ได้แก่

รางวัล Thailand PES Award 2015
เพื่อยกย่องเชิดชูให้ กปภ. เป็นองค์กรที่มีการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES หรือ Payment for Ecosystem
Services เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ผลงานนี้ดำ� เนินการ
โดยส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ร่วมกับ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชัน้ พิเศษ) ทีไ่ ด้รว่ มกับ
ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านแม่เลา สร้างฝายชะลอน�้ำในล�ำห้วยแม่เลาพร้อมปลูกป่าในบริเวณล�ำห้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้ำล�ำน�้ำแม่แตงและล�ำน�้ำแม่ปิง จ�ำนวน 3 ฝาย เพื่อกักเก็บน�้ำและเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผืนป่า

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจ�ำปี 2558
จากผลงานโดดเด่นในด้านการบริการน�ำ้ ประปาดื่มได้ของ กปภ. ที่รักษามาตรฐานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ จัดโดยส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ.

รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านคุณภาพน�้ำบริโภค
จากผลงานของ กปภ. ในการเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพน�้ำบริโภคให้ประชาชนได้เข้าถึง
น�ำ้ สะอาดอย่างทัว่ ถึง ซึง่ สามารถรักษาคุณภาพน�ำ้ ประปาดืม่ ได้ตอ่ เนือ่ งดีเด่น จ�ำนวน 17 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาปทุมธานี
บ้านโป่ง ปากท่อ ราชบุรี เลาขวัญ กุยบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม อู่ทอง ด่านช้าง สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช พนมทวน
กาญจนบุรี ย่านตาขาว หนองคาย และนครสวรรค์ โดยมีอธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้มอบรางวัลเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 จัดโดย
ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ กรมอนามัย
ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการให้บริการน�้ำประปาเพื่อให้ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่
เป็นเลิศ ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กปภ. จึงมุง่ มัน่ ในการรับผิดชอบและคืนน�ำ้ ใจให้กบั ส่วนรวมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาส ควบคู่กับการบริหารดูแลกิจการที่ดี ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้ กปภ.
เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถสร้างประโยชน์สุขแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของ กปภ. อย่างยั่งยืน
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ของ
กปภ.
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ความส�ำเร็จในการเดินทาง ย่อมเริ่มต้นจากการ
ก�ำหนดก่อนว่า องค์กรของเราจะเดินไปทิศไหน (Where)
เราต้องการอะไรจากการเดินทางไปที่นั่น (What) ระหว่าง
เส้นทางทีเ่ ดินนัน้ เป็นอย่างไร จะต้องจัดเตรียมสัมภาระอะไร
ไปบ้าง จะไปอย่างไร โดยการเดินเท้า รถยนต์ เรือ รถไฟ หรือ
เครื่องบิน (How)

องค์กรก็เช่นเดียวกัน จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องก�ำหนดว่าทิศทางการ
ด�ำเนินงานของเราจะเดินไปทางไหน
เป้าหมายทีต่ อ้ งการในระยะยาวคืออะไร
แล้วเราต้องท�ำอะไรบ้าง ฯลฯ ซึง่ ทัง้ หมด
ทั้งปวงนี้ ก็คือ “การก�ำหนดภารกิจของ
องค์กร” นั่นเอง
ปัจจุบนั กปภ. ในฐานะหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการให้
บริ ก ารน�้ ำ ประปาอย่ า งเพี ย งพอและ

ทั่วถึง ได้ก�ำหนดภารกิจขององค์กรตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รของ กปภ.
ฉบับที่ 3 ปี 2560-2564 ซึ่งประกอบด้วย
การก�ำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม ความยั่งยืน ความเสี่ยง
การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT) และพื้นที่ให้บริการ
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
อย่างต่อเนื่อง
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3.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ

จากวิสยั ทัศน์ของ กปภ. ทีม่ ่งุ เน้นให้ผ้ใู ช้นำ�้ ประทับใจ
ในคุ ณ ภาพและบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ นั้ น ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ เ ลยว่ า
“การมุง่ สร้างความเป็นเลิศทีล่ กู ค้า” เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญสูงสุด
ในการสร้างความส�ำเร็จ และความยั่งยืนขององค์กร ดังนั้น
ในการก�ำหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของ กปภ. จึง
ได้น�ำสารสนเทศเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) มาเป็น
ปัจจัยในการก�ำหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

14

3
ภารกิจของ กปภ.
ทั้งนี้ กปภ. ได้ก�ำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ คือ
“น�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานคุณภาพน�ำ้ ประปาของ กปภ.
และบริการถึงลูกค้าด้วยแรงดันน�้ำที่เหมาะสม” อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้ กปภ. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ในปี 2558 กปภ.
จึงได้นวัตกรรมด้านบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้นด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีโดยเพิม่ ช่องทางให้ลกู ค้าสามารถท�ำธุรกรรม
ได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ PWA Mobile
Application ในบางพื้นที่ เช่น การตรวจสอบค่าน�ำ้ ผ่าน PWA
Mobile Application ซึง่ น�ำร่องกับ กปภ.สาขาในพืน้ ที่ กปภ.เขต 1
เป็นต้น

3.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ
3.2 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
3.3 ความยัง่ ยืน ความเสีย่ ง SWOT
3.4 พืน้ ทีใ่ ห้บริการ และความต้องการของลูกค้า
3.5 โครงสร้างการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาความยัง่ ยืนของ กปภ.
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3.2 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
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ภารกิจของ กปภ.

3.3 ความยั่งยืน ความเสี่ยง SWOT
ความยัง่ ยืน
1. แหล่งน�้ำมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ
2. ความสามารถของบุคลากร
3. เงินทุนเพียงพอ
4. กระบวนการผลิตจ่ายน�้ำมีประสิทธิภาพ
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6. การค้นคว้า วิจัย และนวัตกรรม
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม

ความเสีย่ ง
ความเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2558 มีจ�ำนวน 10 เรื่อง โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง
จัดล�ำดับตามความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ความเสี่ยง
ระดับสูงมาก
ความเสี่ยง
ระดับสูง
ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

1. ปัญหาการขาดแคลนน�้ำดิบ
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
3. ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน EBITDA ปี 2558
4. การพัฒนากระบวนการผลิตน�้ำให้ได้มาตรฐานสากล
5. ความสามารถในการเพิ่มจ�ำนวนผู้ใช้น้�ำ
6. คุณภาพน�้ำประปาจากก๊อกของผู้ใช้น้�ำได้มาตรฐานตามข้อแนะน�ำของ
องค์การอนามัยโลก
7. การเสริมสร้างความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
8. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อรองรับระบบงานหลัก
9. ความพึงพอใจลูกค้าต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
10. การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ (Value Creation)

กปภ. จัดท�ำแบบจ�ำลอง (Portfolio View of Risk) เพื่อใช้พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายองค์กร โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบด้านการเงินที่มีนัยส�ำคัญ 3 รายการ ได้แก่
1. อัตราน�้ำสูญเสียเกินเป้าหมาย 0.5%
2. ปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายต�่ำกว่าเป้าหมาย 1 ล้าน ลบ.ม.
3. จ�ำนวนผู้ใช้น้�ำเพิ่มต�่ำกว่าเป้าหมาย 5,000 ราย
ส�ำหรับปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบทีไ่ ม่ใช่การเงิน กปภ. จะพิจารณาความเชือ่ มโยงกับเป้าหมายองค์กร โดยใช้ Risk Map
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2558

รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ กปภ. ได้จดั ท�ำระบบสารสนเทศส�ำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) และระบบการบริหาร
จัดการเพือ่ สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) เพือ่ เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูบ้ ริหารในการ
จ�ำลองปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบกับเป้าหมายองค์กร ว่าการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ จะมีผลกระทบกับค่า EP อย่างไร ผูบ้ ริหารสามารถจัดท�ำ
รายงานค่า Economic Profit : EP ในรูป Simulation โดยสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงค่าปัจจัยที่มีผลกระทบกับค่า EP ได้จ�ำนวน
6 ปัจจัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย รายได้ค่าจ�ำหน่ายน�้ำต่อหน่วย รายได้ค่าบริการและติดตั้ง อัตราน�ำ้
สูญเสีย และจ�ำนวนผู้ใช้น้�ำเพิ่ม

SWOT
จุดแข็ง 1. ตามพระราชบัญญัติ กปภ. มีอำ� นาจด�ำเนินกิจการ จุดอ่อน 1. อัตราน�้ำสูญเสียสูง
ประปาซึง่ สามารถขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการในส่วนภูมภิ าค
มากกว่าองค์กรอื่น
2. บุคลากรมีความรู้ และเชี่ยวชาญในการบริหาร
กิจการประปา
3. ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. มีสาขามาก สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
5. มีโครงข่ายท่อส่งน�้ำกระจายทั่วประเทศ
6. เป็นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในคุณภาพน�ำ้ ประปา
และการให้บริการ
7. มีความสัมพันธ์ และความร่วมมือทีด่ กี บั องค์กรและ
หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน�้ำ

2. การเตรียมบุคลากร ด้านขีดความสามารถยังไม่
สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
3. การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการด้าน
ข้อมูล และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการผลิต
การบริหารจัดการ การให้บริการ ยังไม่ครอบคลุม
4. ต้นทุนน�ำ้ ประปาทีซ่ อื้ จากผูข้ ายในโครงการเอกชน
ร่วมลงทุนมีราคาสูง
5. การให้บริการน�ำ้ ประปาในบางพืน้ ทีไ่ ม่ทนั ต่อความ
ต้องการของผู้ใช้น้ำ� ที่เพิ่มมากขึ้น

โอกาส 1.นโยบายรั ฐ บาล และกระทรวงมหาดไทย ให้ อุปสรรค 1. พืน้ ทีใ่ ห้บริการกระจัดกระจาย และห่างไกล ท�ำให้
ประชาชนมีน�้ำประปาใช้ในทุกพื้นที่
2. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านชายแดนระบบ
คมนาคมของรัฐ เพื่อรองรับ AEC ท�ำให้มีการเติบโต
ของเมือง และการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้
ความต้องการใช้น้ำ� ประปาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
3. นโยบายรัฐบาล และกฎหมายเกี่ยวกับน�้ำอื่นๆ
สนับสนุนและให้ความส�ำคัญกับการจัดสรรน�้ำดิบใน
การอุปโภค บริโภค เป็นอันดับแรก
4. กปภ. มีโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
ร่วมกับ อปท. และต่างประเทศ ในการขยายบริการ
ด้านน�้ำประปา
5. ทิศทางของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล ด้วย
ต้นทุนที่ต�่ำลง

ยากต่อการให้บริการ และท�ำให้ต้นทุนสูง
2. แหล่งน�้ำดิบได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
สภาพแวดล้อมเปลีย่ นแปลง สภาพอากาศแปรปรวน
เกิดปัญหาน�้ำเสีย น�้ำเค็ม น�้ำท่วม ภัยแล้ง
3. ปัญหาการขาดการบริหารจัดการที่ดจี ากภาครัฐ
4. อปท. มีอ�ำนาจในการจัดหาสาธารณูปโภคตาม
กฎหมายจัดตั้ง
5. ไม่มีแหล่งน�้ำดิบเป็นของตนเอง
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3.4 พืน้ ทีใ่ ห้บริการ และความต้องการของลูกค้า

กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทีร่ บั ผิดชอบการให้บริการน�้ำประปาซึง่ เป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
ให้กับประชาชนในส่วนภูมภิ าคครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ รวมทั้งพื้นที่
ทีห่ น่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ บริหารจัดการน�้ำประปาเอง เช่น การประปาเทศบาล การประปา อบต. และการประปาหมูบ่ า้ น
เป็นต้น กปภ. มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านบริการ โดยแบ่งตามพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย กปภ.เขต 10 เขต รับผิดชอบ
กปภ.สาขา ซึ่งมีทั้งสิ้น 234 สาขา และหน่วยบริการย่อยอีก 356 หน่วยบริการ ดังตาราง

ภาค

เขต

จ�ำนวน
สาขา

หน่วยบริการ

1
(ภาคเหนือ)

9

27

31

10

26

62

2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

6

22

47

7

20

59

3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และภาคตะวันออก)

1

22

16

8

20

40

4
(ภาคกลาง และภาคตะวันตก)

2

30

30

3

23

22

5
(ภาคใต้)

4

24

31

5

20

18

รวม

10

234

356

ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการให้บริการน�้ำประปาประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ทั่วประเทศ
ดังภาพ
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อปท.
ให้บริการน�้ำประปา
58%
กปน.
9%

กปภ.
16%

2558

รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

เหนือ
4%
ไม่มีน�้ำใช้
17 %

ใต้
4%

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
5%

กลาง
4%

กล่าวคือ จากจ�ำนวนประชากรทั่วประเทศ 24 ล้านครัวเรือน หรือ 65 ล้านคน หรือ 74,965 หมู่บ้าน มีประชาชนที่
รับบริการโดย กปภ. 3.8 ล้านครัวเรือน หรือ 10.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ขณะที่ยังมีประชาชนที่ไม่มีนำ�้ ประปาใช้ ประมาณ
4 ล้านครัวเรือน หรือ 11.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 (ที่มา : โครงการส�ำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2553 โดยมีความถี่
การจัดท�ำทุก 10 ปี ซึ่งสอบถามทุกครัวเรือน)
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงานตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา กปภ. ได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการ
น�้ำประปาโดยยึดความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความต้องการของลูกค้าของ กปภ. เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ลูกค้ามี
ความประสงค์จะได้รบั บริการอย่างใดอย่างหนึง่ จาก กปภ. โดยเป็นความต้องการไม่มวี นั สิน้ สุดเริม่ จากบริการระดับพืน้ ฐานก่อน
และเมื่อได้รบั การตอบสนองแล้ว ลูกค้าจะเรียกร้องความต้องการในระดับที่สูงกว่าพื้นฐาน
จากผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2558 ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของลูกค้าต่อ กปภ. เท่ากับ
4.02 คะแนน และความต้องการของลูกค้าของ กปภ. เรียงตาม 5 อันดับแรก ดังนี้
ล�ำดับความต้องการตามกลุ่มลูกค้า
กลุ่มที่อยู่
อาศัย

กลุ่มธุรกิจ
ขนาดเล็ก
และราชการ

กลุ่ม
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจ
ขนาดใหญ่
และ
อุตสาหกรรม

1) ปริมาณน�้ำประปาที่ไหลเพียงพอและสม�่ำเสมอ

1

2

2

2) คุณภาพน�้ำประปา

2

1

1

3) การให้บริการที่ดีจากพนักงาน

3

3

5

4) ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

4

4

4

5) บริการหลังการขาย

5

5

-

6) ความเหมาะสมของค่าบริการ

-

-

3

ความต้องการของลูกค้า

ความคาดหวังของลูกค้า จากผลการส�ำรวจความคาดหวังของลูกค้าในปี 2558 พบว่า คะแนนความคาดหวังของลูกค้า
ต้องการให้บริการของ กปภ. ในภาพรวมเท่ากับ 4.706 โดยลูกค้าตั้งความหวังจาก กปภ. มากที่สุดใน 2 อันดับแรก คือ
การผลิตน�้ำให้มีคณ
ุ ภาพและการผลิตน�้ำในปริมาณที่เพียงพอและสม�่ำเสมอ
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ภารกิจของ กปภ.

3.5 โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ.

ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน กปภ. ได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้โดยคณะกรรมการ กปภ.
มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำ� คัญ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อก�ำกับดูแลและ
กลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญในด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังภาพ

คณะกรรมการ กปภ.

10. คณะอนุกรรมการติดตาม
การด�ำเนินงานตามนโยบาย

1. คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ของ กปภ.
4. คณะอนุกรรมการ
กฎหมายและการอุทธรณ์
ร้องทุกข์

8.คณะอนุกรรมการ
บริหาร กปภ.

9. คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการน�้ำ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กปภ.
3. คณะกรรมการอิสระ

7. คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.

6. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

ด้วย กปภ. เชื่อว่าการบริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบตลอดทั้ง
กระบวนการโดยเริ่มตั้งแต่ “การก�ำหนดภารกิจขององค์กร” ซึ่ง กปภ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินกิจการประปา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. เพราะเราเล็งเห็นว่า หาก
กปภ. มีจิตส�ำนึกที่ดี สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลลัพธ์บั้นปลายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งพนักงาน ลูกค้าผู้ใช้น�้ำ และ
สังคมได้รับคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเติบโตและก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืนได้
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เพราะเราเชื่ อ ว่ า ประสบการณ์ ที่ ดี ข องลู ก ค้ า
(Customer Experience) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
ของ กปภ. ซึ่งก็คือ “น�ำ้ ประปา” ถือเป็นรากฐานส�ำคัญที่
ท�ำให้ กปภ. พัฒนาหรือเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น กปภ. จึง
มุง่ มัน่ ท�ำความเข้าใจ เรียนรู้ และพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
และผูกพันภักดีกับ กปภ. ในท้ายที่สุด
จากวิสยั ทัศน์ของ กปภ. ในการ
เป็ น องค์ ก รที่ ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ ประทั บ ใจใน
คุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ กปภ. จึง
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ดา้ นบริการลูกค้าโดย
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และได้จัดท�ำ
มาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ของ กปภ. เรียกว่า
I CARE Model โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้

แนวคิด CRM (Customer Relationship
Management) ให้เหมาะสมกับบริบท
กปภ. และสอดคล้องกับระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) หมวดการ
มุง่ เน้นลูกค้าและตลาด โดย I CARE Model
ประกอบด้วย 5 กระบวนงาน ดังภาพ
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ลูกค้าของ กปภ.

Communication

คือ การติดต่อสือ่ สารรับฟังเสียงของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเพือ่
เรียนรู้ “ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า”

Relation

คือ การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียพร้อม
ส�ำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทุกปี เพือ่ ให้ลกู ค้า
รูส้ กึ รับรูไ้ ด้ถงึ ความใส่ใจของ กปภ. ซึง่ จะส่งผลท�ำให้ลกู ค้าผูกพันและ
ภักดีกับ กปภ. ตลอดจนกล่าวถึง กปภ. ในทิศทางที่ดี

Analysis

คือ การวิเคราะห์จดั ล�ำดับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�ำให้องค์กรได้สารสนเทศเสียงของลูกค้า
ที่ถูกต้องถูกใจเพื่อน�ำ ไปปรับปรุงระบบและกระบวนการท�ำ งาน
ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การตอบสนอง

Integration
Evaluation

คือ การบูรณาการสารสนเทศเสียงของลูกค้าให้เชือ่ มโยงกับการปรับปรุง
การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการองค์กร
คือ การติดตามและประเมินความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ และ
ความผูกพันภักดีของลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

4.1 เสียงของลูกค้า (Voice of Customers)

กปภ. มีชอ่ งทางหลากหลายในการรับฟังและเรียนรูค้ วามต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและเลือกใช้วธิ กี ารสร้าง
ความสัมพันธ์ทเี่ หมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุม่ ท�ำให้ กปภ. ได้สารสนเทศเสียงของลูกค้าทีส่ ามารถน�ำไปใช้ออกแบบและปรับปรุง
บริการ ตลอดจนก�ำหนดกลไกสนับสนุนลูกค้าให้มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงลูกค้าทั้งช่องทางเชิงรุก 9 ช่องทางที่มุ่งเน้นการสื่อสาร
สองทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และช่องทางเชิงรับ 8 ช่องทางที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าสะดวกต่อการแจ้งปัญหาต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการรับบริการลูกค้า
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4.2 รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

กปภ. ประกาศมาตรฐานการบริการลูกค้าให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” เพื่อสนับสนุนให้
กปภ.สาขายึดมั่นต่อการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
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ลูกค้าของ กปภ.

ส�ำหรับระบบ I CARE Model มุ่งส่งเสริมการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ท�ำให้ กปภ. สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยทุกรอบปี กปภ. น�ำสารสนเทศเสียงของลูกค้าจากกระบวนการรับฟังลูกค้า
มาจัดท�ำแผนปรับปรุงบริการและลูกค้าสัมพันธ์ประจ�ำปี และก�ำหนดให้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับลูกค้า มีผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่ส�ำรวจโดย Third Party ดังตาราง
ความต้องการ
และความคาดหวัง

กิจกรรมจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ความพึงพอใจ
2556 2557 2558

ปริมาณน�้ำ

•ตรวจสอบระบบประปาฟรี
•ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน�้ำ

3.87

3.96

4.04

คุณภาพน�้ำ

•เข้าเยี่ยมชมโรงกรองน�้ำของ กปภ. สาขา
•ประชาสัมพันธ์คุณภาพน�้ำประปาหน้าส�ำนักงาน

3.75

3.86

3.95

•อบรมพนักงานบริการด้านจิตบริการ
•อบรมมิสเตอร์ประปา

4.34

4.24

4.14

-

-

3.89

3.59

3.77

3.76

3.67

3.76

3.61

การให้บริการที่ดีจาก
พนักงาน
ความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ
บริการหลังการขาย
ความเหมาะสม
ของค่าบริการ

•เพิ่มช่องทางค้นหาข้อมูลและรับการสนับสนุนข้อมูล
•เพิ่มความสะดวก เช่น PWA Mobile Application และ
Mobile Service
•เยี่ยมเยียนลูกค้าประเภท 2 และ 3 อย่างสม�่ำเสมอ
•โครงการประปาทันใจกระชับความสัมพันธ์
•ขยายระยะเวลาช�ำระค่าน�้ำกับตัวแทนเอกชน
•ลดค่าติดตั้งประปา / ผ่อนช�ำระค่าติดตั้ง

4.3 รับฟังทุกปัญหาเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

จากวิสัยทัศน์ กปภ. “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” และค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
ท�ำให้พนักงาน กปภ. มุ่งให้ความส�ำคัญกับการตั้งใจรับฟังลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอยู่เสมอ เช่น ระบบจัดการ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า กปภ. ได้จดั ตัง้ ศูนย์ประปาทันใจใน กปภ. ทุกสาขาทัว่ ประเทศเพือ่ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการทุกข้อร้องเรียน
ให้ได้รับการแก้ไขทันท่วงทีและมีประสิทธิผล โดยมีมิสเตอร์ประปาแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติการเฉพาะ พร้อมรถจักรยานยนต์
ที่มีเอกลักษณ์ของ กปภ. พกพาอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการตรวจสอบสภาพและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น		
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การมีศนู ย์ประปาทันใจและมีมสิ เตอร์ประปาดังกล่าว ท�ำให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจ เนือ่ งจากการเดินทางไปแก้ปญ
ั หา
แต่ละครัง้ มิสเตอร์ประปาจะถือโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ประทับใจด้วย กล่าวได้ว่าศูนย์ประปาทันใจและมิสเตอร์ประปา
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์และรับฟังเสียงของลูกค้า
ทั้งนี้ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนและแจ้งศูนย์
ประปาทันใจ เพื่อให้ตอบสนองลูกค้าครั้งแรกภายใน 24 ชั่วโมงทุกกรณี หลังจากนั้นจะต้องติดตามแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จและ
มีการตรวจสอบการแก้ปญ
ั หา และจบลงด้วยการสอบถามข้อมูลป้อนกลับเพือ่ ปิดเรือ่ งข้อร้องเรียนและน�ำไปรายงานผล ดังภาพ
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน

ลูกค้า
ร้องเรียน

1. PWA Call Center (สายด่วน 1662)
2. เว็บไซต์ กปภ. (www.pwa.co.th)
3. E-mail กปภ. (pr@pwa.co.th)
4. ศูนย์ดำ� รงธรรม กระทรวงมหาดไทย
5. ศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (GCC 1111)
6. สื่อมวลชนส่วนกลาง
7. สื่อสังคมออนไลน์
8. โทรศัพท์ กปภ. สาขา/เขต
9. สื่อมวลชนส่วนภูมภิ าค
10. จดหมาย / หนังสือ / โทรสาร
11. มาแจ้งด้วยตนเองหรืออื่นๆ
12. ตู้รับข้อคิดเห็นของลูกค้าที่ กปภ.
สาขา

การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
หมวดหมู่ข้อร้องเรียน

เปิดประเด็น
ร้องเรียน

SLA การแก้ไข

1. ด้านปริมาณน�้ำ

1 วัน

2. ด้านท่อแตกรั่ว
(ขนาด 2 นิ้วลงมา)

1 วัน

3. ด้านท่อแตกรั่ว
(ขนาดใหญ่กว่า 2 นิ้ว
ขึ้นไป)

2 วัน

4. ด้านคุณภาพน�้ำ

1 วัน

5. ด้านการบริการ

1 วัน

6. ด้านบุคลากร

1 วัน

การแก้ไข

YES

การแก้ไขข้อร้องเรียนที่หน้างาน
กปภ.สาขา
แก้ไขปัญหา

NO

NO

การแก้ไข

YES

การประเมินข้อร้องเรียน
รายงานผู้เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบข้อมูล
ป้อนกลับจากลูกค้า

ปิดข้อร้องเรียน

รวบรวมฐานข้อมูล
ลูกค้า

ปัจจุบัน กปภ. มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนโดยให้ตอบสนองเป็นครั้งแรกทุกกรณีภายใน 24 ชั่วโมง
(ร้อยละ 100) ส�ำหรับกรณีท่อขนาด 2 นิ้วขึ้นไปแตกรั่ว ซึ่งถือเป็นเคสใหญ่มี SLA (Service Level Agreement : ข้อตกลงการให้
บริการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าของ กปภ.) 2 วัน ทั้งนี้ เมื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนแล้วเสร็จตาม SLA แล้ว ศูนย์ประปา
ทันใจจะมีเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลป้อนกลับเพือ่ ประเมินความพึงพอใจ ส่งผลท�ำให้ขอ้ ร้องเรียนต่างๆ รวมทัง้ การขอความช่วยเหลือ
จากลูกค้าได้รบั การแก้ไขส�ำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
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ลูกค้าของ กปภ.

ในปี 2558 กปภ. ได้แก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าภายใน SLA คิดเป็นร้อยละ 95.42 โดยทีล่ กู ค้าสามารถค้นหาสารสนเทศ
ร้องเรียน และขอความช่วยเหลือผ่าน 12 ช่องทาง
1. PWA Call Center ส่วนกลาง (สายด่วน 1662)
2. เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th
3. E-mail กปภ. pr@pwa.co.th
4. ศูนย์ด�ำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
5. ศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี (GCC 1111)
6. สื่อมวลชนส่วนกลาง
7. สื่อสังคมออนไลน์
8. โทรศัพท์ กปภ.สาขา/เขต
9. สื่อมวลชนส่วนภูมภิ าค
10. จดหมาย/หนังสือ/โทรสาร
11. มาแจ้งด้วยตนเองหรืออื่นๆ
12. ตู้รับข้อคิดเห็นของลูกค้าที่ กปภ.สาขา
นอกจากนี้ กปภ. ได้เก็บบันทึกข้อมูลร้องเรียนทุกเรือ่ งไว้อย่างเป็นระบบ และน�ำมาใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการทบทวนและ
ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและ
สังคม กปภ. จึงทุ่มเทความพยายามในการรับฟังและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ตามระบบงาน I CARE Model
ท�ำให้ปี 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า กปภ. อยู่ในระดับ 4.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่ง กปภ.
ยังคงมุง่ หวังว่าพนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนจะพัฒนาการบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการและท�ำให้เหนือกว่า
ความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
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บุคลากร
ของ กปภ.

2558
5.1 บุคลากรรากฐาน
ที่ส�ำคัญขององค์กร

บุคลากรเปรียบเสมือนรากฐาน
ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาองค์กร เพราะหาก
ขาดซึ่งความรู้ ความสามารถ ในการ
ท� ำ งานของบุ ค ลากรแล้ ว องค์ ก รจะ
ไม่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตสู ่ ค วามยั่ ง ยื น
ในอนาคต ปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงให้
ความส�ำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรทีด่ ี
ทีส่ ดุ มาท�ำงานให้กบั องค์กร และวางแผน
พัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
ในอดี ต แนวคิ ด การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลใช้แนวคิดการบริหาร
งานบุคคล (Personnel Management)
ซึ่งมอง “คน เป็น ค่าใช้จ่าย” ที่เน้น
ให้บุคลากรท�ำงานตามขั้นตอนที่วางไว้

รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

เพียงอย่างเดียว ต่อมาได้พัฒนามาเป็น
แนวคิ ด การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(Human Resource Management) ที่มอง
“คน เป็น ทรัพยากรที่มีค่า” ที่เน้นการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในการ
ท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จนมาถึง
ปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรได้พัฒนา
มาใช้แนวคิด การบริหารทุนมนุษย์ (Human
Capital Management) ที่เชื่อว่า “คน
คือ ทุน” ที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดเป็น
มูลค่าเพิม่ แก่องค์กร โดยใช้วธิ กี ารพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่าง
เป็ น ระบบ มี ก ารประเมิ น ผลที่ ชั ด เจน
รวมทั้งใส่ใจในการสร้างความผูกพันใน
องค์กรแก่บคุ ลากร

แนวคิดการบริหารบุคลากรจากอดีตสูป่ จั จุบนั

จากความส� ำ คั ญ ของการบริ ห ารบุ ค ลากรให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. จึงก�ำหนดให้ ทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในสี่
เสาหลักของแผนทีย่ ทุ ธศาสตร์ทใี่ ช้ในการขับเคลือ่ นองค์กรสูก่ ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization) ในอนาคต ซึ่ง กปภ. ได้วางแผนนโยบายใน
เรื่องบุคลากร เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กบั องค์กร ดังนี้
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บุคลากรของ กปภ.

วางแผนและสรรหาเพือ่ ความเหมาะสม
จากปัญหาความขาดแคลนอัตราก�ำลังในอดีต และการเปลีย่ นแปลงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ภาระหน้าที่ของพนักงานในองค์กรจ�ำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร
ดังนัน้ กปภ.จึงก�ำหนดแนวทางในการวางแผนและทบทวนอัตราก�ำลังในด้านบุคลากร โดยทบทวนหลักเกณฑ์และกรอบ
อัตราก�ำลังของหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบนั ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคทัง้ ในส่วนการจัดสรรบุคลากร
ในด้านการผลิตน�้ำ เช่น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรดูแลระบบเฝ้าระวังน�ำ้ สูญเสีย (DMA) ฯลฯ รวมไปถึงการจัดสรรอัตราก�ำลัง
ให้แก่หน่วยงานที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นหรือมีอัตราก�ำลังไม่เพียงพอและจัดสรรอัตราก�ำลังเพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนขององค์กร
ซึง่ กปภ. ได้เตรียมพร้อมอย่างรอบด้าน เพือ่ จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับหน่วยงานในองค์กร เพือ่ เป็นก�ำลังหลักทีส่ ำ� คัญให้แก่
องค์กรในอนาคต

สร้างการเรียนรู้ ประตูสคู่ วามส�ำเร็จ
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรนับเป็นสินทรัพย์ที่ส� ำคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน เพราะท่ามกลาง
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีตา่ งๆ และสภาพสังคม ท�ำให้ความรูท้ บี่ คุ ลากรเคยมีในอดีตอาจจะไม่เพียงพอกับหน้าที่
การงานในปัจจุบัน เช่น นาย ก. นักบัญชี เคยใช้ความรู้ท่เี รียนเมื่อ 20 ปีที่แล้วในการท�ำงานอย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ท�ำให้การท�ำบัญชีในปัจจุบันจ�ำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ท�ำงานท�ำให้นาย ก. จ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
เรื่องราวของนาย ก.เป็นตัวอย่างของบุคลากร ที่จะต้องมีทัศนคติในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ด้วยความส�ำคัญดังกล่าว ท�ำให้ กปภ. ได้กำ� หนดนโยบาย เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กรโดยมีเป้าหมายให้ กปภ. ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างยั่งยืน
ในอนาคต
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รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

5.2 พัฒนาคน หนทางสู่ความยั่งยืน

จากเป้าหมายทีม่ งุ่ หวังจะสร้างวัฒนธรรมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้เกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องค์กรนัน้
กปภ. จึงได้วางแผนนโยบายในการเสริมสร้างการพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างเป็นระบบ และมีการวัดผลที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม เพื่อที่องค์กรจะได้น�ำเอาทักษะความสามารถของพนักงานมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรซึ่ง
กปภ. ได้มกี ารวางแผนและด�ำเนินการ ดังนี้

ฝึกอบรม บ่มเพาะปัญญา
การท�ำงานที่เกิดประสิทธิภาพย่อมเกิดจากทักษะที่ได้รับการฝึกฝนที่มีคุณภาพ ดังนั้น กปภ. จึงใส่ใจในการก�ำหนด
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้วยการทบทวนแผนการฝึกอบรมเดิม ให้มีกรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์องค์กร และมุง่ ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทัง้ ปรับปรุงแผนการฝึกอบรมพนักงาน (Training Road Map)
ให้เหมาะสมกับพนักงานในทุกระดับชั้นและเพื่อให้เกิดการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กปภ.จึงก�ำหนดแผนที่เส้นทาง
การฝึกอบรมอย่างมีทิศทางให้แก่พนักงาน

แผนทีเ่ ส้นทางการฝึกอบรม Training Road Map (TRM)
Training Road Map (TRM) หมายถึงแผนที่เส้นทางการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องหรือแผนแม่บท (Master Plan) ที่จัดท�ำขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรในช่วงเวลายาวนาน เช่น 5-10 ปี เป็นแผนที่กำ� หนดขึ้นตามต�ำแหน่ง ว่าแต่ละต�ำแหน่ง
จะต้องได้รบั การฝึกอบรมในหลักสูตรใดบ้างในระยะยาว เพื่อให้เกิดแนวทางการฝึกอบรมที่ชัดเจน
ส�ำหรับแนวทางการฝึกอบรมนั้น ประกอบด้วย การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) ที่สามารถจัดขึ้นภายใน
องค์กร หรือภายนอกองค์กรด้วยการส่งพนักงานไปอบรมตามสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชัน้
ได้เรียนรู้ทกั ษะใหม่ๆ ในการท�ำงาน ซึ่ง TRM เปรียบเสมือนเข็มทิศเพื่อท�ำให้พนักงานและผู้บริหารรับรู้ว่าตนเองจะต้องเรียนรู้
อะไรบ้างในอนาคต ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่องค์กรจนเกษียณอายุงานซึ่งแผนการฝึกอบรมพนักงานประกอบด้วย
1. การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะความสามารถหลักขององค์กร
2. การฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และทักษะตามต�ำแหน่งงาน
3. การฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ
4. การฝึกอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
5. การฝึกอบรมตามนโยบายองค์กร
ในปัจจุบนั กปภ. ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training Road Map)
ที่ชัดเจน ส�ำหรับต�ำแหน่งงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาทีมงานระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) การพัฒนาทีมงานวิศวกรดูแล
ระบบเฝ้าระวังน�้ำสูญเสีย (DMA) การพัฒนาทีมงานนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์น�้ำ (Lab Cluster) และก�ำลังด�ำเนินการตาม
แผนแม่บทการฝึกอบรมระยะยาวทีก่ ำ� หนดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ฝึกอบรมผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ โดยเน้นการฝึกในห้องเรียน
(Classroom Training) เป็นหลัก
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พัฒนาผูบ้ ริหารชัน้ เลิศ น�ำพาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน
ก่อนทีจ่ ะวางแผนพัฒนาทักษะส�ำหรับผูบ้ ริหาร กปภ.ได้มกี ารส�ำรวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและความต้องการในการ
ฝึกอบรม เพื่อที่จะน�ำมาก�ำหนดกรอบการฝึกอบรมครอบคลุมการพัฒนาผู้น�ำทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพิเศษขององค์กร
ความท้าทายขององค์กร การเป็นผู้นำ� องค์กร การพัฒนาความรู้ระดับองค์กร และการบริหารจัดการองค์กร ซึง่ แบ่งการฝึกอบรม
ออกเป็นการพัฒนาทักษะทางการบริหาร (Managerial Skill) และการพัฒนาภาวะผู้น�ำ (Leadership) โดยมุ่งหวังในการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ให้เป็นผู้ท่ีมีความพร้อมและมีคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ� ที่ดี สามารถน�ำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมทั้งพัฒนาความรู้ เทคนิคการบริหารองค์กรขั้นสูง การก�ำหนดยุทธศาสตร์
การก�ำหนดนโยบาย และเป้าหมายระดับองค์กร

กรอบการพัฒนาทักษะทางการบริหาร

ทักษะทางการบริหาร (Managerial Skill)
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก
ผู้อ�ำนวยการกอง/ผู้จัดการ

หัวหน้างาน
- ความรูก้ ารบริหารงานของ กปภ.
- ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
- ทักษะการวางแผนและการมอบหมายงาน
- การควบคุมและการติดตาม
- การสอนงานและการให้ขอ้ เสนอแนะ
- การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
- การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
- เทคนิคการสัง่ การ
- PDCA สูก่ ารปฏิบตั ิ
- การปรับปรุงคุณภาพและการเพิม่ ผลผลิต
- การด�ำเนินการและควบคุมการประชุม
- การน�ำเสนอและการเขียนรายงาน
- การบริหารโครงการ
- การบริหารทีมงาน
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- การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
เชิงธุรกิจ
- การจัดการเพือ่ ความส�ำเร็จขององค์กร
- กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร
- การจัดการทางการเงิน
- การประสานงานสูค่ วามส�ำเร็จ
- การจัดการความรู้
- การแปลงนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ
- การจัดท�ำแผนปฏิบัติการและการก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั
- การพัฒนาทีมงานสูค่ วามส�ำเร็จ
- การน� ำ เสนอและการเขี ย นรายงานที่ มี
ประสิทธิภาพ

- การบริหารองค์กรประสิทธิภาพสูง
- การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
เชิงธุรกิจ
- กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร
- การวางกลยุทธ์และการจัดการทางการเงิน
- การจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลง
- การประสานงานสูค่ วามส�ำเร็จ
- การพัฒนาทีมงานสูค่ วามส�ำเร็จ
- การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจเชิง
กลยุทธ์

5.1 บุคลากรรากฐานทีส่ ำ� คัญขององค์กร
5.2 พัฒนาคน หนทางสูค่ วามยัง่ ยืน
5.3 เสริมสร้างความผูกพัน สร้างสัมพันธ์ยนื ยาว
5.4 การจัดการความรู้ และนวัตกรรมทรัพย์สนิ ทีล่ ำ�้ ค่าขององค์กร
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กรอบการพัฒนาทักษะภาวะผูน้ ำ�

ภาวะผู้น�ำ (Leadership)
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนัก
ผู้อ�ำนวยการกอง/ผู้จัดการ

หัวหน้างาน
- รูปแบบภาวะผูน้ ำ� ทีส่ อดคล้องกับองค์กร
- การก� ำ หนดเป้ า หมายของที ม งานและ
การถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับองค์กร
- การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
- การช่วยเหลือทีมงานเพือ่ ปรับปรุงผลงาน
- การสือ่ สารการเปลีย่ นแปลง
- การเรียนรูน้ ายและลูกน้อง

- คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
- ภาวะผูน้ ำ� สูก่ ารเปลีย่ นแปลงและการจัดการ
นวัตกรรม
- รูปแบบภาวะผูน้ ำ�
- บทบาทของผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
- การส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กร
- การสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)
- ภาวะผูน้ ำ� กับการสือ่ สาร
- ภาวะผูน้ ำ� ในการสนับสนุนทีมงาน
- ภาวะผูน้ ำ� กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

- หลักธรรมาภิบาลกับการด�ำเนินธุรกิจ
- การแข่งขันทางธุรกิจระดับสากล
- บทบาทของผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
- ผูน้ ำ� กับการจัดการนวัตกรรม
- การสอนงานระดับผูบ้ ริหาร
- การส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กร
- การสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)
- ภาวะผูน้ ำ� กับการบริหารองค์กร
- ภาวะผูน้ ำ� กับการสือ่ สารขัน้ สูง
- ภาวะผูน้ ำ� กับหารบริหารลูกค้าสัมพันธ์

พนักงานคุณภาพ ฟันเฟืองขับเคลือ่ นองค์กร
นอกจาก กปภ. จะใส่ใจในการพัฒนาผู้บริหารชั้นเลิศแล้ว ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานในทุกระดับชั้น
เพราะความรู้ของพนักงานในทุกต�ำแหน่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า โดยได้จัดท�ำแผนการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาตามสมรรถนะความสามารถด้วยการก�ำหนดหลักสูตรตั้งแต่ปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงานใหม่ หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะความสามารถหลักและหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะความสามารถของหน่วยงานและต�ำแหน่งงานซึง่ เน้นการพัฒนาความรู้
ทักษะการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ามต�ำแหน่งงานให้บรรลุผลส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานอีกด้วย
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แผนการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาตามสมรรถนะความสามารถของพนักงาน

Functional Skill Training Roadmap
พนักงานระดับปฏิบัติการ 1-7
ปฐมนิเทศ

เน้ น การพัฒ นาความรู ้ ความสามารถ/ทั ก ษะการปฏิ บัติง าน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามต�ำแหน่งงานให้บรรลุผล
ส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ

พัฒนาพนักงานตามสมรรถนะความสามารถหลัก
พัฒนาพนักงานตามสมรรถนะความสามารถ
• ความรูด้ า้ นระบบประปา
• ความรูด้ า้ นระบบสารสนเทศ
• ทักษะการวางแผน
• ความรูด้ า้ นการบริหารความเสีย่ ง
• ความรูด้ า้ นประชาสัมพันธ์
• ความรูด้ า้ นการเงินและบัญชี
• ความรูด้ า้ นการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ความรูด้ า้ นการจัดการ
• ความรูด้ า้ นกฎหมาย
• ความรูด้ า้ นการตรวจสอบ
• กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ

พัฒนาตามกลุ่มต�ำแหน่งงาน (Job Family)
• แหล่งน�ำ้ /ระบบผลิต
• ระบบจ�ำหน่ายและบริการ
• วิศวกรรม
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
• วางแผนและพัฒนา
• ประชาสัมพันธ์
• บัญชี การเงิน และจัดเก็บรายได้
• ทรัพยากรบุคคล
• อ�ำนวยการและพัสดุ
• วิชาชีพเฉพาะ (พยาบาล กฎหมาย
ตรวจสอบ)

กปภ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั พนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ การก�ำหนดแผนทีเ่ ส้นทาง
การฝึกอบรม เพื่อก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ การพัฒนาทักษะในต�ำแหน่งหน้าที่ทั้งระดับ
ผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่บุคลากร เพราะ กปภ. เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
บุคลากร จะช่วยเสริมสร้างทางเดินที่แข็งแรงในการก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน
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5.3 เสริมสร้างความผูกพัน สร้างสัมพันธ์ยืนยาว
จากแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital
Management) ที่มีแนวคิดว่า “คน คือ ทุน” ด้วยการบริหาร
จัดการบุคลากรให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบแต่แนวคิดดังกล่าวไม่ใช่แค่เพียงการมุ่งเน้นพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากรเพียงเท่านั้น การสร้างความผูกพัน
ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่องค์กรจะละเลยไม่ได้เป็นอันขาด เพราะ
ถึงแม้ว่าองค์กรจะใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
อย่างดีเลิศเพียงใด แต่ถ้าขาดการสร้างความผูกพัน ก็อาจจะ
ท�ำให้องค์กรสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปอย่างน่าเสียดาย
กปภ. เล็งเห็นในความส�ำคัญของการสร้างความ
ผูกพันแก่บุคลากรจึงวางแผนโครงการส่งเสริมความผูกพันให้
พนักงานมีความรัก ความผูกพันแก่องค์กร ซึ่งในปี 2558 กปภ.
ได้ด�ำเนินโครงการจ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่

โครงการปลอดภัย เครือ่ งมือครบครัน สร้างสรรค์ กปภ.
การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่ อ งค์ ก รควรให้ ค วามส�ำ คั ญ เป็ น อั น ดั บ แรก เพราะการมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี สุขอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
จะท� ำ ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความผู ก พั น พร้ อ มที่ จ ะทุ ่ ม เทและ
เสียสละในการท�ำงานมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ กปภ.จึงจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :
PPE) ให้พนักงาน กปภ. สวมใส่ขณะท�ำงานเพือ่ ป้องกันอันตราย
อันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมของการท�ำงาน

โครงการรักษ์บา้ นพัก รัก กปภ.
นอกจากการจัดสรรที่พักอาศัยให้พนักงานประจ�ำ
ส�ำนักงานแล้ว กปภ. ยังได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง
บ้านพักพนักงานประจ�ำส�ำนักงานให้มคี วามแข็งแรง ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะซึง่ กปภ. ได้จดั ท�ำแผนปรับปรุงบ้านพักโดย
การจัดล�ำดับความส�ำคัญตามความจ�ำเป็นของพนักงานแต่ละคน
อย่างเท่าเทียมกัน
โครงการทั้ง 3 โครงการ เกิดขึ้นจากความตั้งใจ
ของ กปภ.ในการวางแผนเสริมสร้างความผูกพันให้เกิดขึน้
ในองค์กร ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร
อย่างรอบด้าน ไม่วา่ จะเป็นการส่งเสริมการออกก�ำลังกาย
ดูแลที่พักอาศัย และความปลอดภัยในที่ท�ำงาน ซึ่งความ
ผู ก พั น ของบุ ค ลากรจะเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
องค์กรสู่ความยั่งยืนในอนาคต

โครงการ 1 สาขา 1 กีฬา
สุขภาพทีแ่ ข็งแรงของพนักงาน ย่อมส่งผลถึงคุณภาพ
การท�ำงานที่ดีเช่นกัน กปภ. จึงวางแผนโครงการ 1 สาขา
1 กีฬา ซึง่ กปภ. ได้จดั สรรงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬา
จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้
ออกก�ำลังกายภายในหน่วยงาน เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เป็นประโยชน์
พร้อมทัง้ เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและสร้างความ
ผูกพันในหน่วยงานอีกด้วย
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5
บุคลากรของ กปภ.

5.4 การจัดการความรู้ และนวัตกรรมทรัพย์สินที่ล�้ำค่าขององค์กร

ในอดีตหากพูดถึงค�ำว่าทรัพย์สนิ ขององค์กรแล้ว หลายคนอาจจะนึกถึงเงินทุน หรืออุปกรณ์ตา่ งๆ ทีส่ ามารถผลิตสินค้า
และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น การท�ำธุรกิจน�้ำประปาที่ต้องมีเงินลงทุนในการซื้อท่อประปา สร้าง
โรงกรองน�ำ้ หรือหอถังสูงในการจ่ายน�้ำประปาไปยังผูใ้ ช้น�้ำ แต่ทว่าในปัจจุบนั ทรัพย์สนิ เหล่านัน้ อาจจะไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
องค์กรอีกต่อไป
ในยุคทีค่ วามรูแ้ ละเทคโนโลยีสารสนเทศเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการของผูบ้ ริโภคมีความหลากหลาย
มากขึ้น ซึ่งถ้าหากองค์กรใดยังยึดติดอยู่กับความรู้แบบเดิมๆ ย่อมท�ำให้องค์กรนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ สาเหตุดังกล่าวท�ำให้ทุกองค์กรจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำความรู้ของพนักงานมาใช้
เป็นทรัพย์สนิ ในการพัฒนาองค์กรให้ย่งั ยืน
กปภ. ตระหนักในความส�ำคัญของความรู้ทเี่ ปรียบเสมือนทรัพย์สนิ ล�ำ้ ค่าขององค์กร จึงให้ความส�ำคัญในการวางแผน
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ในอนาคต

จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ความรู้ของบุคลากรในองค์กรจ�ำเป็นที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการความรูอ้ ย่างเป็นระบบ เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ความรูม้ าใช้
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กรซึง่ กปภ. ได้ใช้หลักการ
พื้นฐานที่น�ำมาใช้ในการจัดท�ำแผนแม่บทการจัดการความรู้
และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไว้ดงั นี้
1. ความรู ้ (Knowledge) คื อ ข้ อ มู ล ที่ ผ ่ า น
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชือ่ มโยงกับความรูอ้ นื่ จนเกิดเป็น
ความเข้าใจและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ความรู้จึงเป็นสินทรัพย์ที่
ส�ำคัญขององค์กร สามารถน�ำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการ
ด�ำเนินงาน สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เป็นกระบวนการทีน่ ำ� ความรูท้ มี่ อี ยูห่ รือเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ มาปรับใช้
โดยผ่านกระบวนการสร้าง รวบรวม แลกเปลีย่ น และใช้ความรู้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3. การเรียนรู้ (Learning) เป็นกระบวนการทีบ่ คุ ลากร
หน่วยงาน และองค์กร เสาะหาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เหมาะสม
เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นองค์ ก รและท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาหรื อ สร้ า ง
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องค์ความรูใ้ หม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ การเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญมาจาก
ประสบการณ์การท�ำงานและปฏิสัมพันธ์ในการท�ำงานของ
บุคลากรในองค์กร
4. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
คือ องค์กรที่บุคลากรมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ มีการสร้าง
แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้กนั อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับ
บุคคล ทีมงาน หน่วยงาน และองค์กร ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเอง ทีมงาน หน่วยงาน และองค์กร เพื่อความส�ำเร็จ
ขององค์กรอย่างยั่งยืน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรูแ้ ละการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์กนั โดยการจัดการความรู้
ที่ดีมีประสิทธิภาพย่อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร ทีมงาน หน่วยงาน และองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิผล อันน�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูใ้ นทีส่ ดุ
6. คณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีคณะกรรมการการจัดการความรูแ้ ละการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ

5.1 บุคลากรรากฐานทีส่ ำ� คัญขององค์กร
5.2 พัฒนาคน หนทางสูค่ วามยัง่ ยืน
5.3 เสริมสร้างความผูกพัน สร้างสัมพันธ์ยนื ยาว
5.4 การจัดการความรู้ และนวัตกรรมทรัพย์สนิ ทีล่ ำ�้ ค่าขององค์กร

แผนที่เส้นทางการจัดการความรู้
จากหลักการพื้นฐานที่ กปภ. น�ำมาใช้จดั การความรู้
จึงเกิดเป็นวิสยั ทัศน์ในการจัดการความรูว้ า่ “การจัดการความรู้
และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นฐานสนับสนุนที่ส�ำคัญ
ในการสร้างความส�ำเร็จให้แก่ กปภ. ตามภารกิจ วิสัยทัศน์
และเป้าหมายการด�ำเนินงาน” และ กปภ. ได้ก�ำหนดแผน
ยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้ขององค์กร 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้ า นการพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของ
บุคลากร
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการความรู้
และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้บุคลากรตระหนักในความ
ส�ำคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้และการเรียนรู้
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�ำงานทีเ่ อือ้ ต่อการแลกเปลีย่ น
และแบ่งปันความรู้ของบุคลากร
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รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

2. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และ
กระบวนการการเรียนรู้
เพื่อสร้างและส่งเสริมการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization) โดยด�ำเนินการจัดระบบเพื่อผู้ที่
เกี่ยวข้องจัดเก็บรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบ
มีมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร เเละสามารถน�ำไปใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน (Apply/Utilize) และการเรียนรู้ (Learning) ในภาคปฏิบตั ิ
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การจั ด การความรู ้ แ ละกระบวนการ
การเรียนรู้
ส่งเสริมการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านการผลิตและ
จ่ายน�ำ้ กปภ. สร้างระบบฐานข้อมูลเพือ่ เชือ่ มโยง อ�ำนวยความ
สะดวก ในการป้อน จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลและ
สารสนเทศที่จ�ำเป็นต่อการผลิตและจ่ายน�้ำ พร้อมทั้งส่งเสริม
การน�ำระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศมาใช้เพือ่ เพิม่
ความพึงพอใจของลูกค้า

นวัตกรรม หนทางสู่อนาคต
นอกจากการจัดการความรู้ของบุคลากรแล้ว การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมก็เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่า
และเพิม่ ประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรอย่างยัง่ ยืน ท�ำให้ กปภ. จัดท�ำแผนด้านการวิจยั พัฒนา และ
สร้างนวัตกรรมระยะยาว เพื่อใช้พัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานทัง้ ด้านการผลิตจ่ายน�ำ้ และการบริการสูค่ วามเป็นเลิศ
ดังนั้น กปภ. จึงได้จัดท�ำแผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (2558-2561) ขึ้น เพื่อเป็นนโยบาย
ในการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมอย่างมีทศิ ทาง โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “กปภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ใี ช้
การวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและบริการน�ำ้ ประปา” โดยมียทุ ธศาสตร์หลัก 3 ด้าน
ได้แก่

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย พัฒนา
และสร้างนวัตกรรม กปภ.

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายน�้ำให้เพียงพอ และ
ได้มาตรฐานทั่วทั้งองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจยั พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา และสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด

สามารถผลิตและจ่ายน�้ำให้เพียงพอต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร
ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการ
มีความพร้อมด้านบุคลากร ระบบสนับสนุนและเครือข่ายการวิจยั
ที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนงานวิจยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
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บุคลากรของ กปภ.

นอกจากนี้ ในปี 2558 กปภ. ยังได้จัด “โครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน�้ำ (Demand
Side Management : DSM) การประปาส่วนภูมิภาค ประจ�ำปี 2558” เพื่อให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมการประหยัดน�ำ้ และมีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผลงาน
ที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 49 ผลงาน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมี 12 ผลงาน ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับรางวัล

ผลงานนวัตกรรม DSM 2558 กล่องป้องกันน�้ำล้น ใช้กล่องพลาสติก ท่อ PVC และวาล์วลูกลอย สร้างเป็น
กล่องควบคุมน�้ำล้น มีลูกลอยควบคุมการเปิด-ปิดน�้ำตามระดับน�้ำที่ต้องการ เพื่อป้องกันน�ำ้ ล้นจากการลืมปิดก๊อก : โรงเรียน
วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ

ผลงานนวัตกรรม DSM 2558 ลูกลอยแนวดิ่ง ประยุกต์ใช้ทุ่นลอยของอวนและอุปกรณ์ท่อ PVC มาใช้งาน ท�ำงาน
โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของทุ่นลอยกับแกนเปิด-ปิดน�้ำแนวดิ่ง เมื่อปริมาณน�้ำในอ่างลดลงทุ่นลอยจะเคลื่อนที่ลงตามระดับน�้ำ
แกนเปิด-ปิดก็จะเปิดให้นำ�้ ไหลเข้าสูอ่ า่ ง และเมือ่ ปริมาณน�ำ้ ในอ่างสูงขึน้ ทุน่ ลอยจะเคลือ่ นทีข่ นึ้ ตามระดับน�ำ้ จนถึงระดับทีต่ อ้ งการ
แกนเปิด-ปิดก็จะปิดตัวไม่ให้น้�ำไหล : โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ
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5.1 บุคลากรรากฐานทีส่ ำ� คัญขององค์กร
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รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

ผลงานนวัตกรรม DSM 2558 เหยียบแล้วสบาย สร้างชุดเปิด-ปิดน�ำ้ โดยใช้เท้าเหยียบ ส�ำหรับอ่างล้างมือและมีการ
หรี่น�้ำ เพื่อการประหยัดน�้ำและค่าไฟฟ้าจากเครื่องสูบน�้ำ : โรงเรียนวัดบางปะกอก กรุงเทพฯ

ผลงานนวัตกรรม DSM 2558 การปลูกป่าแบบประหยัดน�้ำโดยใช้หยวกกล้วย น�ำหยวกกล้วยตัดเป็นท่อน
เจาะรูตรงกลางเป็นช่องลึกส�ำหรับใส่ต้นกล้าของต้นไม้ที่ต้องการปลูกเพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นกล้าหากปลูก
ต้นกล้าลงดินในช่วงหน้าแล้งที่ฝนทิ้งช่วง : โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จ.นครราชสีมา

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้
ส�ำหรับ กปภ. การคิดค้นนวัตกรรมเพือ่ ช่วยพัฒนาคุณภาพขององค์กรทัง้ ในด้านการผลิตน�ำ้ ประปาหรือการพัฒนางาน
ด้านบริการ ย่อมเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ กปภ. พัฒนาเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เพราะถ้า กปภ.
ผลิตน�ำ้ ประปาที่ไร้คุณภาพ มีการบริการลูกค้าที่แย่ แน่นอนว่า กปภ. คงไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต
ดังนัน้ กปภ. จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เพราะการคิดค้นนวัตกรรมจะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย
หากขาดซึ่งความรู้ความสามารถของบุคลากร ท�ำให้ กปภ. ได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ดีเด่นประจ�ำองค์กร เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่องค์กร
การจัดการความรู้ในองค์กรที่เป็นระบบ และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่พนักงานทุกคนได้ตั้งใจ
สร้างสรรค์ขนึ้ มานัน้ ล้วนเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพทัง้ ในด้านการผลิตน�ำ้ ประปา
และการบริการลูกค้า เพื่อให้ กปภ. ก้าวเดินสู่การเป็นองค์กรคุณภาพที่ให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต
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ของ กปภ.
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ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.

การก�ำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นเครือ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของพฤติกรรมของพนักงาน
ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานขององค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะ
มีวัฒนธรรมการท�ำงานที่แตกต่างกันไป

ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ได้
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่
ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งบรรยากาศภายใน
องค์กร ซึ่งการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ “ใช่”
จะถือเป็นรากฐานส�ำคัญที่ท�ำให้องค์กร
มี บ รรยากาศการท� ำ งานที่ ดี สามารถ
ดึงดูดผู้มีสมรรถนะ/ ความสามารถสูง
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ให้เข้ามาท�ำงาน และด้วยบรรยากาศของ
วัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง ภาวะผู้น�ำ
ของคนในองค์กรสามารถเจริญงอกงาม
ความรู ้ สึ ก ผู ก พั น ความเป็ น เจ้ า ของ
ของพนักงานในองค์กรจะอยู่ในระดับสูง
มีต้นทุนที่ต�่ำลง และโอกาสในการเกิด
นวัตกรรมในด้านต่างๆ ขององค์กรสูงขึน้

6.1 ค่านิยม
6.2 วัฒนธรรมองค์กร

2558

รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

6.1 ค่านิยม

ค่านิยม หมายถึง แนวความคิด ความเชือ่ ทีบ่ คุ คลในสังคมยึดถือเป็นเครือ่ งตัดสินใจและก�ำหนดการกระท�ำของตนเอง
ค่านิยมคือรูปแบบของความเชื่อ (belief) ที่แต่ละคนยึดถือว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรหรือสิ่งใดที่มีคุณค่า ไม่มีคุณค่า
ค่านิยมจะสัมพันธ์กับทุกสิ่งโดยทั่วไปและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ค่านิยมเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจว่าสิ่งใดเลว
หรือดี และใช้ในการตัดสินพฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วย
ค่านิยมมีทงั้ ค่านิยมทีค่ วรปลูกฝัง เช่น ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ความภูมิใจในความเป็นไทย ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การยกย่อง
ผู้ที่ท�ำความดีและค่านิยมที่ควรแก้ไข เช่น การเห็นแก่พวกพ้อง พี่น้อง เครือญาติ การเชื่อโชคลาง การเล่นการพนัน นิยมความ
หรูหราฟุ่มเฟือย นิยมใช้ของต่างประเทศ เป็นต้น
ความส�ำคัญของการก�ำหนดค่านิยม ควรก�ำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร เมื่อ
ก�ำหนดค่านิยมมาแล้ว ควรสือ่ สารให้สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ ประพฤติปฏิบตั ใิ นการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ สามารถตอบสนองทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงประเด็นขึ้น

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ค่านิยมของคน กปภ.
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมตามค่านิยม เพื่อให้บุคลากร
น�ำไปปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ จากจุดหมายสูงสุดของ กปภ.ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance
Organization) หรือ HPO เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตและจ่ายน�้ำประปาตลอดจนการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นจึงทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรให้เหมาะสมชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า
“ผู้ใช้นำ�้ ประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” (Customers are delighted with water quality and excellent services)
และก�ำหนดค่านิยมองค์กรว่า “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกันจนเกิดเป็นพฤติกรรมการท�ำงานที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยแนวทางที่ถูกต้อง
ค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” ถือเป็นค่านิยมองค์กรที่ กปภ. ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จขององค์กร คือ การเป็นบุคคลต้นแบบของผู้บริหารทุกระดับ และการสื่อสารสร้างความรู้
ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อการท�ำงานที่เป็นแนวทางเดียวกันในการก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High
Performance Organization-HPO)
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ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.

คุณลักษณะโดดเด่นของค่านิยม กปภ. (Core Values)
ค่านิยมองค์กรของ กปภ. “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” มีคุณลักษณะที่โดดเด่น ดังนี้
1. เกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ช่วยกันก�ำหนดขึ้น
2. สัมพันธ์และสอดคล้องกับ Mission หรือพันธกิจ, Vision หรือวิสัยทัศน์ และ Strategy หรือแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ของ กปภ. ฉบับที่ 2 ปี 2555-2559 และฉบับที่ 3 ปี 2560-2564
3. เป็นหลักชี้น�ำ (Guiding Principle) ที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง กปภ. ต้องเน้นการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ
CG (Corporate Governance) มุ่งพัฒนาคุณภาพรวมขององค์กรตามเกณฑ์ SEPA หรือ TQM (Total Quality Management) ใส่ใจ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
หรือ CRM (Customer Relationship Management)
4. สอดรับกับ Brand Concept ของ กปภ. ที่มุ่งมั่นทุกด้านเพื่อผลลัพธ์บั้นปลายคือ ความพึงพอใจ/ความประทับใจ
ความผูกพันภักดี น�ำไปสู่ความสุขของลูกค้าและประชาชน
5. ข้อความสั้น กระชับ มีรูปแบบเฉพาะของ กปภ. (PWA Style) ท�ำให้องค์กรสื่อสารง่าย พนักงานจดจ�ำง่าย และ
สามารถปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้
6. เป็นเครื่องมือสนับสนุน/ชี้น�ำการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นตัวช่วย
ให้ กปภ. บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ กปภ.
7. เป็นสิ่งสะท้อนที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรตามที่ กปภ. คาดหวังจะเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

11 พฤติกรรม น�ำ กปภ. สู่ HPO
ค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” ก�ำหนดพฤติกรรมเพื่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่
มุ่งเน้นคุณธรรม มั่นใจคุณภาพ และ เพื่อสุขของปวงชน ดังตาราง

ค่านิยมของ กปภ.
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พฤติกรรมตามค่านิยม

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

มั่น : มั่นใจคุณภาพ

1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
2. มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อความส�ำเร็จ
3. ท�ำงานเป็นทีม
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

เพื่อปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน

1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า
2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา
3. มีจิตสาธารณะ

6.1 ค่านิยม
6.2 วัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรม Kick off ค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
กปภ. ได้จัดกิจกรรม Kick off ค่านิยม “มุ่งมั่น-เพื่อปวงชน” พร้อมเปิดตัว แชมเปี้ยนค่านิยมองค์กร
(Champion of Champions) ซึ่งหมายถึงผู้บริหารระดับสูง
ของ กปภ. และเปิดตัว ทูตค่านิยมองค์กร (Ambassador)
ซึง่ เป็นตัวแทนจากพนักงานทัว่ ประเทศท�ำหน้าทีค่ ล้ายนักการทูต
โดยท�ำหน้าทีร่ วบรวม รายงาน สือ่ สาร ชักจูง โน้มน้าว ตลอดจน
ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรให้พนักงานอื่นๆ เข้าใจ
และปฏิบัติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ส�ำนักงานใหญ่
กปภ. ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญในการปลูกฝังให้พนักงาน
กปภ.ทุกคน มีความเข้าใจถึงแนวทางในการด�ำเนินงานไปสู่
วัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ป็นคุณลักษณะเด่นขององค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization-HPO)
นอกจากนี้ การประกาศหรือแจ้งให้ทุกคนในองค์กร
ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
เป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ แต่การจะสร้างให้บคุ ลากรในองค์กร

2558

รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

ประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ต้องการนั้น จะต้องเป็น
กระบวนการทีเ่ ป็นระบบ ต่อเนือ่ ง และสร้างสรรค์ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
คือ การที่ผู้น�ำขององค์กรตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงระดับ
รองลงมา ต้องเข้าใจและแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญทีต่ อ้ งการให้
ประจักษ์แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา เช่น หากค่านิยม (Value) ทีอ่ งค์กร
ต้องการคือ การมีคุณธรรมจริยธรรม ผู้น�ำก็ต้องแสดงให้เห็น
ได้วา่ การท�ำงาน การประพฤติตนอย่างมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมคือ
อะไร เป็นอย่างไร คือ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้แก่พนักงาน
รับรู้ เข้าใจ และสามารถน�ำไปปฏิบัติตามได้
การจะสร้างรูปแบบและบรรทัดฐานในการท�ำงาน เพือ่
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร จึงต้องเริม่ จากผูน้ �ำองค์กรและผูบ้ ริหารทีต่ อ้ ง
มีความเข้าใจและสามารถท�ำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี
รูปแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ หรือการสือ่ สารในช่องทาง
อื่นๆ เพื่อเป็นปัจจัยเสริมกระบวนการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

41

Sustainability Report
Provincial Waterworks Authority

2015

6
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.

ทูตค่านิยมองค์กร (Core Values Ambassador) ซึ่งเป็น
แชมเปี้ยนและทูตค่านิยมองค์กร : ผู้สร้างเครือข่ายค่านิยม
ตัวแทนจากพนักงานทั่วประเทศนั้น เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือ
กปภ.
แชมเปีย้ นค่านิยมองค์กร (Champion of Champions)
เปรี ย บเสมื อ นผู ้ น� ำ ทางที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นค่ า นิ ย มองค์ ก ร
ไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย รองผู้ว่าการ (บริหาร)
นางพรรณพิลาส ไม้งาม เป็นผู้น�ำการขับเคลื่อน “มุ่งเน้น
คุณธรรม” รองผูว้ า่ การ (วิชาการ) นายสมชาย มนต์บรุ นี นท์
เป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า น “มั่ น ใจคุ ณ ภาพ” และ รองผู ้ ว ่ า การ
(ปฏิบัติการ 1) นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย เป็นผู้น�ำด้าน
“เพื่อสุขของปวงชน”
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ผู้น�ำค่านิยม (Core Values Champion) ในการถ่ายทอด สื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์
กับค่านิยม กปภ. รวมทั้งน�ำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตาม
พฤติกรรมที่ก�ำหนดไปปฏิบัติ รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการปลูกฝังค่านิยมภายในสายงาน
ตลอดจนถ่ายทอดข้อมูลเกีย่ วกับค่านิยมองค์กรให้พนักงานอืน่ ๆ
เข้าใจและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมของ กปภ.

6.1 ค่านิยม
6.2 วัฒนธรรมองค์กร
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รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

ทัง้ นี้ หลักการปลูกฝังค่านิยมให้กบั พนักงานในองค์กร
HPO Passport หนังสือเดินทางที่ชาว กปภ.จะก้าวไปสู่
ควรมี สิ่ ง กระตุ ้ น หรื อ สั ญ ญาณที่ จ ะสื่ อ สารไปยั ง พนั ก งาน
HPO ด้วยกัน
นอกจากการประกาศหรื อ แจ้ ง ให้ ทุ ก คนในองค์ ก ร
ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแล้ว
กปภ. ยังเล็งเห็นความส�ำคัญของการสร้างบุคลากรในองค์กร
ให้ปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ต้องการอย่างเป็นกระบวนการ
เป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ ที่สำ� คัญที่สุด คือ
การปลูกฝังให้ผู้น�ำขององค์กรตั้งแต่ระดับบนสุดและรองลงมา
ต้องเข้าใจและแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญทีต่ อ้ งการให้ประจักษ์
แก่ผ้ใู ต้บงั คับบัญชา เช่น หากคุณค่า (Values) ทีอ่ งค์กรต้องการ
คือ การมีคุณธรรมจริยธรรม ผู้น�ำก็ต้องแสดงให้เห็นได้ว่า
การท�ำงาน การประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมคืออะไร
เป็นอย่างไร
กปภ. ได้จัดท�ำ หนังสือเดินทางสู่อนาคตองค์กร
สมรรถนะสูง หรือ HPO Passport แจกให้พนักงานทุกคน
ได้ประพฤติตามพฤติกรรมตามค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
ได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกัน

เพื่ อ สร้ า งนิ สั ย กิ จ วั ต ร และพฤติ ก รรม โดยมี ร างวั ล และ
สิง่ ตอบแทนให้แก่พนักงานผูท้ ปี่ ระพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการสร้างค่านิยมขององค์กร
การจะสร้างรูปแบบและบรรทัดฐานในการท�ำงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร จึงต้องเริ่มจากผู้น�ำองค์กรและ
ผู้บริหารที่ต้องมีความเข้าใจและสามารถท�ำตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี โดยมีรูปแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์
หรือการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นปัจจัยเสริม
ให้การด�ำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัฒนธรรมองค์กร คือ พฤติกรรมร่วมกันของสมาชิกใน
องค์กรทีป่ ระพฤติปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ สะท้อนถึงความเชือ่
ทัศนคติ ค่านิยม บรรทัดฐาน และมาตรฐานร่วมกันของสมาชิก
ในองค์ ก ร ซึ่ ง ต้ อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารสื บ ทอดไปสู ่
สมาชิกใหม่ขององค์กร
ผู้น�ำองค์กรและนักพัฒนาองค์กรชั้นน�ำทุกภาคส่วน
ต่างตระหนักดีวา่ ทุกองค์กรย่อมมีวฒ
ั นธรรมเป็นของตนเองและ
อาจมีหลากหลายวัฒนธรรมในหนึ่งองค์กร ทั้งวัฒนธรรมหลัก
วัฒนธรรมย่อย วัฒนธรรมเด่น วัฒนธรรมด้อย ซึ่งลักษณะของ
วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันดังกล่าวน�ำมาสู่ระบบ ระเบียบ
กระบวนการท�ำงาน สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ ตลอดจน
วิถปี ฏิบตั ขิ องคนท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ ส่งผล
ให้เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนองค์กร

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.
วัฒนธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้าง
บรรยากาศภายในองค์กรต่อเรื่องต่างๆ อาทิ การท�ำงานตาม
วิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ การส่งเสริมนวัตกรรมในการท�ำงาน
การสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้ภายในองค์กร ความคล่องตัว
ในการท�ำงานของพนักงานภายในองค์กร
กปภ. ได้ออกแบบวัฒนธรรมองค์กรให้มคี วามเหมาะสม
กับองค์กร ซึง่ จะเป็นคุณค่าร่วม สิง่ ยึด และสมานความแตกต่าง
หลากหลายของพนักงานที่มาจากปูมหลัง ทัศนคติ อายุ และ
ประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกันให้สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข โดยผ่ า นการพิจ ารณากลั่น กรองร่ ว มกัน ระหว่ า ง
ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. จนสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กร
ของ กปภ. เป็นผลมาจากค่านิยมองค์กร ดังแผนภาพ

ระดับบุคคล			

ทัศนคติ ความเชือ่ ค่านิยม		

พฤติกรรมและการตัดสินใจ

ระดับกลุม่ 			

บรรทัดฐาน มาตรฐาน			

พฤติกรรมและการตัดสินใจ

ระดับองค์กร			

วัฒนธรรมองค์กร			

พฤติกรรมและการตัดสินใจ

ทุกองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นของตนเอง บางองค์กรมีวัฒนธรรมหลากหลายทั้งวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อย
วัฒนธรรมเด่น และวัฒนธรรมรอง ความแตกต่างดังกล่าวจึงน�ำมาสู่ระบบ ระเบียบ กระบวนการท�ำงาน บรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตการงานของสมาชิกที่แตกต่างกันด้วย จนเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร องค์กรที่ดีจึง
ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการก�ำหนดค่านิยมที่จะเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. “มุง่ มัน่ พัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสูส่ ากล” กล่าวถึงพฤติกรรม
การท�ำงานของสมาชิกที่มบี รรทัดฐาน/มาตรฐานเดียวกัน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ท�ำงานแบบมุ่งผลส�ำเร็จ 2. ให้บริการลูกค้าเป็นเลิศ
และ 3. ยึดคุณภาพเทียบเคียงระดับสากล
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6.1 ค่านิยม
6.2 วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการพัฒนาคน
วัฒนธรรมองค์กรมีผลโดยตรงต่อความอยู่รอดของ
องค์กร จะเป็นตัวเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจที่หากองค์กรนั้นมี
วัฒนธรรมองค์กรทีเ่ หมาะสมกับวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และเป้าหมาย
กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับเงื่อนไข
ของสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยพนักงานทุกคนใน
องค์ ก รมี ค วามเข้ า ใจและประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น พฤติ ก รรม
การท�ำงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร จึงมีปัจจัย
ส�ำคัญอยูท่ กี่ ารสือ่ สารให้สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กรในทิศทางเดียวกันทีถ่ กู ต้อง โดยมีหวั ใจส�ำคัญ
คือ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องและมีแบบแผนชัดเจน ซึ่งผู้บริหารทุกระดับควร
เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ยังส่งผลกระทบเชิงบวกท�ำให้
สมาชิกท�ำงานร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีความสุข มีความ
เชื่อมั่นศรัทธาและมีความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความผูกพัน
ภายในองค์กร ซึง่ เมือ่ พนักงานมีความสุขแล้ว ก็จะส่งต่อความสุข
ไปให้แก่ลูกค้าประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมองค์กร “มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วย
หัวใจ ก้าวไกลสู่สากล” ที่ก�ำหนดโดยพนักงาน กปภ. เป็น
ถ้อยค�ำที่สื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกใน
องค์กร ซึ่งมีจุดเด่นดังนี้
1. เป็นผลสืบเนื่องมาจากค่านิยมองค์กร โดย
เป็ น พฤติ ก รรมการท�ำ งานของสมาชิ ก ในองค์ ก รที่ สั ม พั น ธ์
กับค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” กล่าวคือ การที่
พนักงานทุกคนใน กปภ. ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติยึดหลักชี้น�ำ
พฤติกรรมเดียวกัน ได้แก่ หลักคุณธรรม (CG) หลักคุณภาพ (TQM)
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และหลักความพึงพอใจ
ของประชาชน (CRM) ก็จะเชื่อมต่อให้พนักงานทุกกลุ่มมี
การประพฤติปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน
ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ทั้ ง นี้ เมื่ อ เวลาผ่ า นไประยะหนึ่ ง ก็ จ ะเกิ ด
การหล่อหลอม (Socialized) เป็นวิถีการด�ำเนินชีวิตการงาน
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ซึ่งเรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร” โดยทุกคนจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาแบบมุ่งผลส�ำเร็จ คือ มีความตั้งใจที่จะพัฒนางานให้มี
คุณภาพเป็นเลิศ บริการลูกค้าด้วยจิตบริการแห่งความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และยึดมาตรฐานสากลเป็นระดับที่พึงปฏิบัติได้
2. กปภ. มีกระบวนการทีช่ ดั เจนในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและมีเครือ่ งมือตรวจสอบกระบวนการ
ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ การวางแผน การน�ำแผนสู่
การปฏิบัติ การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร การมี Top Management
เป็น Role Model ทีช่ ดั เจน และการติดตามประเมินผลโครงการ
เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องก็จะสามารถสร้าง
วัฒนธรรมที่องค์กรต้องการได้

การปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรมีจดุ มุ่งหมายทีจ่ ะสร้างและปลูกฝัง
จิตส�ำนึกในการประพฤติปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรไปสูก่ ารมุง่ เน้นคุณภาพมาตรฐาน ซึง่ แนวทางการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรจะมุ่งเน้นหลักการตามแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติของค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” เน้นการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพของผลงานเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและมุง่ สูผ่ ลสัมฤทธิข์ องงาน ซึง่ ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจ
กันระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งผู้บริหารต้องเป็นบุคคล
ต้นแบบในการน�ำค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรไปประพฤติ
ปฏิบตั พิ ร้อมสือ่ สารให้กบั พนักงานในสังกัดรับทราบและเข้าใจ
อย่างต่อเนือ่ งในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสายงาน การสัมมนา
การฝึกอบรม การสอนงาน และในโอกาสต่างๆ
สรุปได้วา่ การสร้างเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
เริม่ ตัง้ แต่ผบู้ ริหารระดับสูงทีต่ อ้ งประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่พนักงาน ซึ่งหากสามารถน�ำแนวทางของค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรไปปฏิบัติจนประสบความส�ำเร็จแล้ว
มั่นใจได้ว่า กปภ.จะก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ได้
ภายในอนาคตอันใกล้

45

Sustainability Report
Provincial Waterworks Authority

7

การค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม
ของ กปภ.

2015

การค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ กปภ.

ด้ ว ย กปภ. ตระหนั ก ดี ว ่ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิง่ แวดล้อมเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน จึงมีความ
ห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมและให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากการด�ำเนินกิจการประปาของ กปภ. ต่อสิง่ แวดล้อม
โดยการควบคุมดูแลทุกกระบวนการผลิตน�้ำประปาเพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบาย
ออกจากกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และอาชีวอนามัย
ของคนในชุมชน รวมทัง้ วางระบบจัดการทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ ให้ลกู ค้าผูใ้ ช้นำ�้ ได้รบั บริการ
น�้ำประปาอย่างเพียงพอและยั่งยืน

7.1 ใส่ใจทุกขัน้ ตอน
...ตะกอนจึงไม่ใช่ปัญหา
อีกต่อไป
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ในกระบวนการผลิตน�้ำประปา
มักจะมีตะกอนเกิดขึน้ เสมอทัง้ จากน�ำ้ ดิบ
และจากสารเคมีที่เติมในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับคุณภาพน�้ำดิบที่ใช้ กล่าวได้ว่า
กระบวนการผลิตน�้ำประปาทีส่ มบูรณ์จะ
ต้องมีระบบการจัดการตะกอนอยูด่ ว้ ย ดังนัน้
ตะกอนที่เกิดขึ้นจึงเป็นของเสียที่ต้องมี
การจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ทำ� ให้

เกิ ด ปั ญ หาต่ อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม
รอบข้าง ไม่วา่ จะเป็นปัญหาความตืน้ เขินของ
ล�ำธารสาธารณะหรือบดบังทัศนียภาพ
กปภ. ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความ
ส� ำ คั ญ ในการให้ บ ริ ก ารน�้ ำ ประปาที่ มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของประชาชน จึ ง ได้ จั ด ท� ำ แผนการ
จั ด การระบบประปาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ครอบคลุมระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตน�ำ้ ประปา ตัง้ แต่การจัดการแหล่ง
น�้ำดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานน�้ำดิบที่
กปภ. ก�ำหนด การจัดการระบบผลิต
น�ำ้ ประปาต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ

7.1 ใส่ใจทุกขัน้ ตอน...ตะกอนจึงไม่ใช่ปญ
ั หาอีกต่อไป
7.2 การจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน

ทีจ่ ะลดหรือก�ำจัดสิง่ ปนเปือ้ นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นไป
ตามมาตรฐานน�้ำประปาของ กปภ. ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับ
องค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization)
และการจั ด การตะกอนที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต ไม่ ใ ห้
ส่งผลกระทบต่อชุมชน ทัง้ นี้ รูปแบบการจัดการตะกอนทีเ่ หมาะสม
ของแต่ละสถานีผลิตน�้ำนั้นจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
กระบวนการผลิตน�้ำ ประสิทธิภาพการผลิต สภาพภูมิประเทศ
ของสถานีผลิตน�้ำ หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
เพื่อให้การจัดการตะกอนของ กปภ. 234 สาขา เป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน ล่าสุด ในปี 2558 กปภ. ได้จัดท�ำคู่มือ
การจัดการตะกอนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการหรือ
ป้องกันปัญหาที่เกิดจากตะกอนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ตลอดจนลด/ป้องกันผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและความขัดแย้ง
กับชุมชนที่อาจเกิดขึ้น

7.2 การจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน

น�ำ้ ดิบนับเป็นหัวใจหลักทีส่ ำ� คัญในการผลิตน�ำ้ ประปา
และแหล่งน�้ำดิบที่ กปภ. ใช้ผลิตน�้ำประปาส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งน�้ำผิวดิน ได้แก่ แม่นำ�้ ล�ำคลอง อ่างเก็บน�ำ้ สระเก็บน�ำ้
คลองชลประทาน เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น แหล่ ง น�้ ำ ดิ บ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต
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น�้ำประปาเริ่มมีปัญหาทั้งทางปริมาณน�้ำและคุณภาพน�้ำ ทั้งนี้
เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มปริมาณ
ประชากร ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ำด้านต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น
การขยายตัวของชุมชนรุกล�ำ้ แหล่งน�ำ้ การปล่อยขยะและของเสีย
ลงแหล่งน�้ำ เป็นต้น
จากปัจจัยที่กล่าวมาล้วนเป็นสาเหตุที่ท�ำให้แหล่ง
น�้ำดิบเสื่อมโทรมลง แม้ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง กปภ.
จะมีการติดตัง้ เครือ่ งตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ เพิม่ มากขึน้
แต่ก็เป็นเพียงเครื่องมือในการเฝ้าระวังเท่านั้น ไม่ได้เป็นการ
แก้ไขทีต่ น้ เหตุ และจากสถานการณ์ดงั กล่าวย่อมจะส่งผลกระทบ
ท�ำให้ต้นทุนการผลิตน�้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยสูงขึ้น อีกทั้ง
ยังมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนมากยิ่งขึ้น
การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูแหล่งน�ำ้ ทีเ่ สือ่ มโทรม แม้จะเป็น
ภารกิจทีย่ ากและใช้งบประมาณสูง แต่ถอื เป็นสิง่ ทีท่ กุ ภาคส่วน
ต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กปภ. ทีไ่ ด้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติตา่ งๆ จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการดูแล
แหล่ ง น�้ ำ โดยร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น เช่ น เครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชน กรรมการลุ่มน�้ำ กลุ่มหรือองค์กรเอกชน เป็นต้น
ในการท�ำกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ หรือตั้งเครือข่าย
เฝ้าระวังแหล่งน�ำ้ ตลอดจนรณรงค์และปลูกจิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์นำ�้
โดยเริ่มในพื้นที่แหล่งน�้ำเสื่อมโทรม
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มาตรการระยะสั้น
การบริหารจัดการน�้ำมีมิติของปัญหาที่หลากหลาย
นอกจากด้านคุณภาพน�ำ้ ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ยังมีปญ
ั หาภัยแล้ง
ที่ มี แ นวโน้ ม จะทวี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่
ปี 2548-2558 พบว่า กปภ.สาขา/หน่วยบริการเกิดปัญหา
การขาดแคลนแหล่งน�ำ้ ดิบในการผลิตน�ำ้ ประปา อันเนือ่ งมาจาก
ปัญหาภัยแล้ง ประมาณปีละ 10-15 สาขา กระจายทุกภูมิภาค
และเกิดขึ้นมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2558 มี
กปภ.สาขาได้รบั ผลกระทบประมาณ 50 สาขา
ดังนั้น กปภ. จึงได้กำ� หนดมาตรการการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี 2559 แบ่งเป็นมาตรการ
ระยะสั้น และมาตรการระยะกลาง-ยาว ส�ำหรับมาตรการ
ระยะสั้น กปภ. ได้กำ� หนดให้ กปภ.สาขาจะต้องมีการประเมิน
ปริมาณน�้ำต้นทุนว่ามีปริมาณน�้ำดิบเพียงพอตลอดฤดูแล้ง
หรือไม่ หากพบว่าปริมาณน�้ำดิบไม่เพียงพอ จะต้องท�ำแผน
บริหารความเสี่ยง โดยให้เตรียมการที่ส�ำคัญ ดังนี้
- ส�ำรวจและประเมินปริมาณน�ำ้ ต้นทุนว่ามีเพียงพอ
หรือไม่ พร้อมท�ำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นราย กปภ.สาขา
เช่น การขุดลอก ท�ำฝายชัว่ คราว จัดหาแหล่งน�ำ้ ดิบส�ำรอง สูบน�ำ้
ให้เต็มสระตลอดเวลา เฝ้าไม่ให้เกิดสาหร่ายในแหล่งน�้ำ
- ต่อท่อทางดูด หรือระบบชักน�ำ้ ให้สามารถสูบชักน�ำ้
ในกรณีท่รี ะดับน�้ำต�่ำได้

48

7
การค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ กปภ.
- ส�ำรวจแหล่งน�้ำส�ำรองในพื้นที่พร้อมประสานงาน
การขอใช้เมื่อเกิดภัยแล้ง
- จ่ายน�้ำเป็นเวลาหรือลดปริมาณการจ่ายน�้ำหาก
จ�ำเป็นเพื่อให้มีแหล่งน�้ำดิบเพียงพอตลอดฤดูแล้ง
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รบั ทราบสถานการณ์
ภัยแล้งและรณรงค์การประหยัดน�้ำ
- ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�ำ้ ในการระบายน�ำ้ ให้เพียงพอ
กับความต้องการ
- ประสานงานกั บ ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และร่ ว ม
ท�ำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงความจ�ำเป็นในการส�ำรองน�ำ้ ดิบ
ไว้ส�ำหรับการอุปโภค-บริโภคตลอดฤดูแล้ง
เพือ่ ให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของ กปภ. มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ กปภ. ได้จดั ตัง้ ศูนย์อำ� นวยการ
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559 ของ กปภ.
ประกอบด้วย
- ศูนย์สำ� นักงานใหญ่ มีผว้ ู า่ การ กปภ. เป็นผูอ้ ำ� นวยการ
ศู น ย์ แ ละฝ่ า ยทรั พ ยากรน�้ ำ เป็ น ผู ้ ป ระสานงาน ท� ำ หน้ า ที่
ก�ำหนดแนวทางและสัง่ การในการแก้ไขปัญหาและประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกในระดับหัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาภัยแล้ง
- ศู น ย์ ป ระจ� ำ ส่ ว นภู มิ ภ าค จ� ำ นวน 10 ศู น ย์
ท�ำหน้าทีแ่ ก้ไขปัญหาในพืน้ ที่ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่ ตลอดจนรายงานสถานการณ์ให้ศูนย์ส�ำนักงานใหญ่
ทราบเป็นระยะ
ในด้านการช่วยเหลือประชาชน กปภ. ได้เข้าร่วม
โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ร่วมกับกองทัพบก
กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และ ปตท. เพือ่
ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง ขาดแคลนน�้ ำ
อุปโภค-บริโภค โดยด�ำเนินการประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม ของทุกปี โดย กปภ. เปิดจุดจ่ายน�ำ้ ฟรีทุกสาขา เพื่อ
ให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท้องถิน่ ในพืน้ ทีป่ ระสบภัยแล้ง
น� ำ รถบรรทุ ก น�้ ำ มารั บ น�้ ำ ฟรี เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
ของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ

7.1 ใส่ใจทุกขัน้ ตอน...ตะกอนจึงไม่ใช่ปญ
ั หาอีกต่อไป
7.2 การจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน

2558

รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

อีกทั้งทุกสัปดาห์ กปภ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
และอุทกภัย เพื่อรายงานสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยของ กปภ. ให้ทุกหน่วยงานได้ทราบ พร้อมกับปรึกษาหารือ
การแก้ปญ
ั หาร่วมกัน รวมทัง้ ได้ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมชลประทาน เพือ่ เตรียมความพร้อมในการรับมือและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
นอกจากนี้ กปภ. ยังได้เตรียมการด้านงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งระยะสั้น ดังนี้
1. งบส�ำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง ประกอบด้วย งบท�ำการ จ�ำนวน 300 ล้านบาท และงบลงทุน จ�ำนวน 80 ล้านบาท
2. งบเร่งด่วนและงบประมาณเพิ่มปี 2559 รวมประมาณ 1,850 ล้านบาท ส�ำหรับสาขาที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำดิบ
ในฤดูแล้งปี 2559
3. งบอุดหนุนจากรัฐบาลในการแก้ปญ
ั หาภัยแล้งทีอ่ ยูใ่ นแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ วงเงิน 1,754 ล้านบาท (โครงการ
วางท่อเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน�้ำ)

มาตรการระยะกลาง-ยาว
ส� ำ หรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง หรื อ ปั ญ หาการ
ขาดแคลนแหล่งน�ำ้ ดิบ เพือ่ ให้ กปภ. มีแหล่งน�ำ้ ดิบอย่างมัน่ คง
กปภ. ได้ดำ� เนินแผนงานหลัก ดังนี้
1. ส�ำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งหรือขาดแคลนน�้ำ
อุปโภคบริโภค และกรณีที่ กปภ. มีกำ� ลังผลิตเพียงพอ กปภ.
จะด�ำเนินการส�ำรวจและประสานกับท้องถิ่น เพื่อวางท่อขยาย
เขตบริการ โดยใช้งบประมาณของ กปภ.เอง หรือขอจัดสรรงบ
สนับสนุนจากรัฐบาล หรืองบประมาณสมทบจากท้องถิ่น
2. ส�ำหรับพืน้ ทีเ่ สีย่ งขาดแคลนน�ำ้ และปัญหาคุณภาพน�ำ้
กปภ. ได้น�ำร่องติดตั้งระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติในสาขาที่เสี่ยง
จ�ำนวน 30 สาขา และจะขยายในสาขาอื่นต่อไป เพื่อเป็นการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยแหล่งน�้ำดิบล่วงหน้า
3. ศึกษาจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน�ำ้ ทัง้ 25 ลุม่ น�ำ้
(แบ่งเป็น 11 กลุ่มลุ่มน�ำ้ ) ซึ่งขณะนี้ได้ด�ำเนินการทุกพื้นที่แล้ว
โดย กปภ. จะใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มาจัดท�ำ
แผนงานการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�ำ้ ของ กปภ. ให้มีความ
ยั่งยืนยิ่งขึ้น
4. ศึกษาความเหมาะสมโครงการจัดหาและพัฒนา
แหล่งน�้ำดิบให้มีความเพียงพอในระยะยาว โดยเฉพาะพื้นที่
ส�ำคัญ อาทิ เมืองหลัก เมืองท่องเที่ยว และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
เช่น โครงการศึกษาความเหมาะสมในการวางท่อจากเขื่อน
รัชชประภาไปยังเกาะภูเก็ต โครงการศึกษาการจัดหาน�ำ้ สะอาด
ให้บริการอย่างทั่วถึง (Water Cluster)

5. จัดท�ำโครงการงบลงทุนประจ�ำปี เพื่อแก้ปัญหา
แหล่งน�้ำ ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน�้ำ และ
โครงการลงทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ขยายระบบประปาที่ เ ป็ น การ
ขยายก�ำลังผลิตและแก้ไขปัญหาแหล่งน�้ำดิบทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
6. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการน�ำ้ ตัง้ แต่ดา้ นข้อมูล การก�ำหนดยุทธศาสตร์ และ
การประสานงานเพื่ อ วางแผนแก้ ป ั ญ หาร่ ว มกั น ทั้ ง ระดั บ
ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติในพื้นที่
จ า ก ค ว า ม มุ ่ ง มั่ น ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ทุ ก
กระบวนการผลิ ต น�้ ำ ประปาไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ย่อมเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า กปภ. ได้ให้
ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูโ่ ดยรอบทัง้ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพน�้ำ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตน�ำ้ ประปา ซึง่ ถือเป็น CSR in-Process ที่ กปภ. ยึดมัน่
มาโดยตลอดในการด�ำเนินกิจการประปา
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8
การสนับสนุนชุมชนของ กปภ.

กปภ. เล็งเห็นว่าปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะด�ำเนินกิจการประปา
ได้อย่างยั่งยืนนั้น นอกจากจะต้องก�ำกับดูแลกิจการไม่ให้
สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยัง
จ�ำเป็นต้องผลักดันภาคชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ
กันด้วย สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(SEPA) หมวดการน�ำองค์กรที่มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจแสดง
ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม

กปภ. จึงขับเคลื่อนโครงการเพื่อชุมชนและสังคม โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
ก�ำหนดชุมชน/พื้นที่ที่ส�ำคัญเพื่อด�ำเนินกิจกรรม CSR ดังนี้
1. กปภ. ใช้แหล่งน�้ำและหรือใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุมชน
2. กปภ. มีแผนใช้แหล่งน�้ำหรือขยายพื้นที่บริการในอนาคต
3. ภารกิจของ กปภ. ส่งผลหรือคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
4. ชุมชนกังวลถึงผลกระทบจากภารกิจของ กปภ.
5. ชุมชนได้รอ้ งขอและเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะที่ กปภ. และชุมชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน
นอกจากนี้ กปภ. ยังน�ำความต้องการ ความคาดหวัง และความคิดเห็นของ
ชุมชน ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า มาก�ำหนดโครงการหรือกิจกรรม CSR ให้
สอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร ตลอดจนปลูกจิตส�ำนึกของพนักงาน
ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ และการอาสาเข้าช่วยเหลือสังคมผ่านการมีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินโครงการฯ โดยแบ่งแนวปฏิบตั ิ CSR 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชน ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการใส่ใจผู้บริโภค
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8.1 การช่วยเหลือสาธารณะ

ในปี 2558 กปภ. ได้ดำ� เนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวปฏิบัติ 3 ด้าน รวม 6 โครงการ
โดยมีประชาชนได้รบั ประโยชน์ 964,726 ครัวเรือน มีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน 34,585,044 บาท และพนักงาน กปภ. มีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 25,030 คน (มีพนักงาน กปภ. บางรายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง)

ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
กปภ. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
เพือ่ ชุมชนและสังคม เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
จากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ตลอดจนสนับสนุนน�ำ้ ดื่ม
ภายในโรงเรี ย นและกิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ แ ละ
สาธารณกุศล ดังนี้
1. โครงการ PWA น�ำ้ ดืม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นโครงการที่ กปภ. มุง่ มัน่ แบ่งปันส่งเสริมคุณภาพชีวติ
และสุขอนามัยเพื่อให้เยาวชนไทยมีน�้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากล ส�ำหรับปี 2558 ซึ่งเป็นปีมหามงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา กปภ. จึงได้ร่วมกับกรมอนามัย มอบ
ตู้ท�ำน�้ำเย็นให้แก่โรงเรียนเป้าหมายในโครงการสุขอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ รวม 8 โรงเรียน จ�ำนวน 8 ตู้ รวมเป็นเงิน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 424,832 บาท
2. โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน
เป็นโครงการที่ กปภ. จัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน�ำ้ ของชุมชนให้สะอาด
สวยงามและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัย
2.1 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน�้ำ เป็น
โครงก¬ารที่ กปภ. เข้าไปพัฒนาแหล่งน�้ำสาธารณะที่ผู้คนใน
ท้อง¬ถิ่นใช้ร่วมกัน โดยการปรับภูมทิ ัศน์รอบแหล่งน�ำ้ เพื่อสร้าง
พื้นที่สาธารณะให้ผู้คนในชุมชนไ¬ด้ใช้ร่วมกัน เช่น การสร้าง
ศาลานั่งเล่นริมน�้ำ การขุดลอกคูคลองหรือแหล่งน�้ำกักเก็บ
การก�ำจัดวัชพืชบริเวณแหล่งน�้ำ หรือสร้างลานออกก�ำลังกาย
สาธารณะ เป็นต้น ส�ำหรับปี 2558 กปภ. ได้ดำ� เนินโครงการฯ
จ�ำนวน 18 พื้นที่
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การสนับสนุนชุมชนของ กปภ.

2.2 โครงการแจกจ่ายน�ำ้ ประปา กปภ.เเจกจ่าย
น�ำ้ ประปาโดยไม่คดิ มูลค่าแก่ประชาชนทีป่ ระสบปัญหาภัยเเล้ง
จากเหตุการณ์เเละภัยพิบัติต่างๆ โดยตั้งจุดเเจกน�้ำประปา
ณ ส�ำนักงาน กปภ. ตลอดจนน�ำรถบรรทุกน�้ำของ กปภ. และ
รถบรรทุกน�้ำของหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เป็น
ภาคีเครือข่ายไปบริการแจกน�ำ้ ประปาให้กบั ประชาชน ซึง่ ปี 2558
กปภ.ได้จา่ ยน�้ำประปา รวมทั้งสิ้น 643,125,041 ลิตร คิดเป็น
มูลค่า 11,618,525 บาท

2.3 โครงการน�้ำดื่มบรรจุขวด เป็นโครงการ
ผลิตน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนน�้ำดืม่
บรรจุขวดเพือ่ ร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ โดยปี 2558
กปภ. แจกน�้ำดื่มบรรจุขวดรวมทั้งสิ้น 470,256 ขวด

ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)

จ�ำนวนเงินที่ใช้
(บาท)

311

177

424,832

2.1 ปรับภูมิทศั น์รอบเเหล่งน�้ำ

27,355

414

4,971,035

2.2 แจกจ่ายน�้ำประปา

378,672

2,794

11,618,525

2.3 น�ำ้ ดื่มบรรจุขวด

433,144

11,232

2,172,100

839,482

14,617

19,186,492

1. โครงการ PWA น�้ำดื่มโรงเรียนฯ
2. โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน

รวม

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
กปภ. ให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมผ่านการด�ำเนินโครงการ CSR ด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ช่วยลดผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
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1. โครงการการประปา
ส่ ว นภู มิภ าครั ก ษ์ สิ่งแวดล้อ ม กปภ.
ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน�้ำ สร้างฝาย
ชะลอน�ำ้ ปลูกป่าชายเลน และปลูกต้นไม้
เพื่ อ คื น ความสมดุ ล แก่ ร ะบบนิ เ วศ
จ� ำ นวน 45 กิ จ กรรมในพื้ น ที่ ต ่ า งๆ
ทั่วประเทศ รวมเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น
6,652,603 บาท
2. โครงการยุวประปารวมใจ
ประหยัดน�้ำเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่
กปภ. จัดท�ำขึน้ เพือ่ มุง่ หวังเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการ
จัดการทรัพยากรน�ำ้ ซึง่ กปภ. คาดหวังว่า
เยาวชนที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจะได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน
ให้ ค วามสนใจเรี ย นรู ้ และสามารถ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ให้แก่เพื่อน
ครอบครัว คนรอบข้าง และสร้างค่านิยม
ประหยัดใช้ทรัพยากรน�้ำได้ในที่สุด ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
2.1 โรงเรียนประหยัดน�้ำ
เป็ น โครงการที่ มุ ่ ง สร้ า งความรู ้ ค วาม
เข้าใจและปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนได้
ตระหนักถึงคุณค่าของน�้ำและช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำและน�้ำประปา ซึ่ง
กปภ.สาขา จะน� ำ นั ก เรี ย นเข้ า ชม
กระบวนการผลิตน�้ำ ณ โรงกรองน�ำ้ ของ
กปภ.สาขา รวมทั้งมอบเกียรติบัตรและ
ทุ น การศึ ก ษาแก่ เ ยาวชนที่ ช นะเลิ ศ
การประกวดค�ำขวัญและเรียงความ ส�ำหรับ
การด�ำเนินโครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ
ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2551 ถึงปี 2558
กปภ. ได้จดั โครงการโรงเรียนประหยัดน�ำ้
รวม 249 โรงเรียน

2558

รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค

2.2 ยุ ว ประปาประหยั ด น�้ ำ ฯ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำ และสร้างเครือข่ายโรงเรียนและเยาวชน
ให้ร่วมกันบริหารจัดการน�้ำตามแนวพระราชด�ำริ โดยก�ำหนดให้ครูในโรงเรียนภาคี
เครือข่ายในเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการของ กปภ. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม 4 ฐานความรู้
คือ จากต้นน�้ำถึงปลายก๊อก กว่าจะเป็นน�้ำประปา น�้ำดิบมีราคาน�้ำประปามีต้นทุน
และสร้างยุวประปาประหยัดน�ำ้ เพือ่ ให้ครูสามารถท�ำหน้าทีถ่ า่ ยทอดความรูท้ ไี่ ด้จาก
การฝึกอบรมให้แก่นกั เรียนผ่านนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ตลอดจน
กระตุน้ เตือนให้นกั เรียนฝึกคิดและเขียนผลงาน “สร้างยุวประปาประหยัดน�ำ้ ” ทีท่ ำ� ได้จริง
และเป็นรูปธรรมส่งเข้าประกวดชิงเงินรางวัลทุนการศึกษารวม 300,000 บาท ซึ่งใน
ปี 2558 กปภ. มีโรงเรียนภาคีเครือข่ายจ�ำนวน 50 โรงเรียนที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน
สร้างยุวประปาประหยัดน�้ำเข้าประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา โดยได้พัฒนาครู
ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวด้วย
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การสนับสนุนชุมชนของ กปภ.

ส�ำหรับการตัดสินผลงานสร้างยุวประปาประหยัดน�้ำมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ล�ำดับ

โรงเรียน

จังหวัด

ยุวประปาสัญจร พี่สอนน้อง
ประหยัดน�้ำ
รวมพลังชาวแตงอ่อนร่วมใจ
ประหยัดน�้ำ
รวมพลัง 3 เกลอ 2 สิ่ง

ก�ำแพงเพชรพิทยาคม

ก�ำแพงเพชร

ชนะเลิศ

เทศบาล 1
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
เพชรพิทยาคม

สุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

น�ำน�้ำจากเครื่องปรับอากาศ
มาใช้ประโยชน์
น�ำน�้ำที่เหลือใช้ reuse ใหม่
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
น�้ำคือชีวติ

ดาราสมุทร

ชลบุรี

พิจิตรพิทยาคม

พิจิตร

พนมทวนชนูปถัมภ์

กาญจนบุรี

โขงเจียมวิทยาคม

อุบลราชธานี

8

ยุวประปารวมใจประหยัดน�้ำ
เทิดไท้องค์ราชันย์
ยุวประปาหนองบัวพิทยาคาร

หนองบัวพิทยาคาร

หนองบัวล�ำภู

9

ถ้าโลกนี้ไม่มนี �้ำจะเป็นอย่างไร

เทพศิรินทร์คลอง 13 ปทุมธานี

ปทุมธานี

10

ยุวประปารวมใจประหยัดน�้ำ
โรงเรียนบ้านจอหอ

บ้านจอหอ

นครราชสีมา

11

รวมพลังประหยัดน�้ำประปา

ชัยบาดาลวิทยา

ลพบุรี

12

นิทานชวนคิด ชีวิตประหยัดน�้ำ

สุโขทัย

13

หนองคายวิทย์รักษ์น้�ำ

เทศบาลวัดไทยชุมพล
(ด�ำรงประชาสรรค์)
หนองคายวิทยาคาร

14

ยุวประปาอมรวดี

วัดอมรวดี

สมุทรสงคราม

1
2
3
4
5
6
7
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ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)

จ�ำนวนเงินที่ใช้
(บาท)

7,415

2,071

6,652,603

2.1 โรงเรียนประหยัดน�้ำ

1,315

782

300,000

2.2 ยุวประปาประหยัดน�้ำฯ

23,540

1,423

1,680,000

32,270

4,276

8,632,603

1. โครงการ กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน�้ำฯ

รวม

ด้านการใส่ใจผู้บริโภค
กปภ. มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคน�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพดืม่ ได้จากก๊อก และสนับสนุน/ช่วยเหลือประชาชนในการ
ดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านให้สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ดังนี้
1. โครงการมุง่ มัน่ เพือ่ ปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (เติมใจให้กัน) เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมความใกล้ชดิ
กับลูกค้าผูใ้ ช้นำ�้ โดยทีมบริการของ กปภ. 234 สาขาทัว่ ประเทศ
ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในบ้านให้อยูใ่ นสภาพสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
โดยไม่คดิ ค่าแรง พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้น�้ำอย่างคุ้มค่า ซึ่งในปี 2558 มีลูกค้าได้รับบริการ
รวมทั้งสิ้น 63,898 ครัวเรือน

2. โครงการน�้ำประปาดื่มได้ เป็นโครงการที่ กปภ.
ร่วมกับกรมอนามัย ตระหนักถึงความส�ำคัญของการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนหันมาบริโภค
น�ำ้ ประปาทีส่ ะอาดมีคณ
ุ ภาพดืม่ ได้ อีกทัง้ เป็นการลดค่าใช้จา่ ย
ในการซื้อน�้ำดื่มของประชาชน โดย กปภ. จะด�ำเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้ำดื่ม
อย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับปี 2558 กปภ. ได้ด�ำเนินโครงการ
น�้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่ของ กปภ.สาขาอีก 9 แห่ง ได้แก่ พื้นที่
ของ กปภ.สาขาแม่สะเรียง, หนองเรือ, คลองท่อม, สวรรคโลก,
สะเดา, สกลนคร, สวนผึ้ง, ลพบุรี และมุกดาหาร
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การสนับสนุนชุมชนของ กปภ.

ด้านการใส่ใจผู้บริโภค
โครงการ/กิจกรรม

ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)

จ�ำนวนเงินที่ใช้
(บาท)

1. โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน (เติมใจให้กนั )

63,898

5,904

5,347,979

2. โครงการน�้ำประปาดื่มได้

29,076

233

1,417,970

92,974

6,137

6,765,949

รวม

8.2 การบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม

อย่างยัง่ ยืน กปภ. ยังได้มสี ว่ นร่วมสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม
นอกเหนือจากการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมทัง้ 3 ด้าน เพือ่ สังคมขององค์กรต่างๆ โดยการบริจาคเงินผ่านกิจกรรมเพือ่
ซึง่ มุง่ หวังให้เกิดประโยชน์ดา้ นการมีสว่ นร่วมช่วยเหลือประเทศชาติ สังคมและการกุศลที่หน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือมายัง
และสังคม เพื่อแสดงพลังความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคม กปภ. จ�ำนวน 65 กิจกรรม เป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 4,435,143.78 บาท
จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ กปภ. ขอให้คำ� มัน่ สัญญาว่าจะยังคงมุง่ มัน่ ด�ำเนินกิจการประปาอย่างแข็งขัน โดยการผลักดัน
ให้พนักงาน กปภ. ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และในขณะเดียวกัน กปภ. ก็จะ
ยึดมัน่ ในแนวทางการด�ำเนินงานทีค่ ำ� นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนเพือ่ ทีจ่ ะได้พฒ
ั นาต่อยอดศักยภาพของ กปภ.
ให้ก้าวสู่การเป็น “ผู้ให้บริการน�้ำประปาในใจลูกค้าที่ยั่งยืน” ตลอดไป
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