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สาร

จากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social
Responsibility : CSR)
เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์
องค์กรของ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ. ) เป็นรัฐวิสาหกิจด้าน

นายเสรี ศุภราทิตย์
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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สาธารณูปโภคในกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจผลิตน�้ำสะอาดคุณภาพ
มาตรฐานสากลและส่งจ่ายด้วยระบบท่อให้ประชาชน 74 จังหวัด
ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ได้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
ภายใต้วิสัยทัศ น์ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณ ภาพและบริ ก าร
ที่เป็นเลิศ” กปภ. ยังให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้บรรจุเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ของ กปภ. (ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559 และ (ฉบับที่ 3) ปี 2560-2564
ด้วยนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ชัดเจน สะท้อนผ่านแนวปฏิบัติ
CSR 3 ด้านที่เกี่ยวเนื่องกับความสามารถพิเศษของ กปภ. ได้แก่
ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชน ด้ า นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ด้านการใส่ใจผู้บริโภค
เนือ่ งจากปี 2559 เป็นปีสนิ้ สุดแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.
(ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559 ประกอบกับ กปภ. เล็งเห็นความส�ำคัญของ
การรายงานตามมาตรฐานสากล จึงได้น�ำกระบวนการจัดท�ำรายงาน
ความยั่งยืนตามกรอบการรายงานมาตรฐาน GRI (Global Reporting
Initiative) มาเป็นกรอบการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนแยกออกจาก
รายงานประจ� ำ ปี เพื่ อ แสดงผลงานและความก้ า วหน้ า ของ กปภ.
ในเชิงการพัฒนาสู่ความยั่งยืนระหว่างปี 2555-2559
ในนามของผูบ้ ริหารและพนักงาน กปภ. ผมขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ความร่วมมือ ชุมชน สังคม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแรงผลักดันส�ำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน
เพือ่ สร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้
ขอให้ค�ำมั่นสัญญาว่า กปภ. จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา
การให้บริการน�ำ้ ประปา ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบต่อสังคม โดยพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วม
สร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและยั่งยืนตลอดไป

รู้จัก กปภ.

กปภ. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเป็นองค์กรชัน้ น�ำทีม่ ภี ารกิจในการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�ำ้ ดิบ
และจัดการให้ได้มาซึง่ น�ำ้ ดิบเพือ่ การผลิต จัดส่งด้วยระบบท่อ และจ�ำหน่ายให้แก่ประชาชนในส่วนภูมภิ าค
74 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอดจนด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
ปัจจุบัน กปภ. ด�ำเนินภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. ฉบับที่ 3 ปี 2560-2564
ดังบริบทองค์กร เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความยั่งยืน ความเสี่ยง การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) พื้นที่ให้บริการ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
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2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการหลัก : น�้ำประปา

บริการ ของ กปภ.
1 ให้บริการออกแบบก่อสร้างระบบประปา
2 ให้บริการวิชาชีพประปาแก่ท้องถิ่น
3 ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปา
และน�้ำเสีย
4 ให้บริการตรวจสอบท่อ และทรายกรอง
ในการก�ำหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
กปภ. น�ำสารสนเทศเสียงของลูกค้า (Voice of Customers)
มาเป็ น ปั จ จั ย น� ำ เข้ า ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของ กปภ. คื อ
น�ำ้ ประปาทีไ่ หลผ่านเส้นท่อไปถึงทีอ่ ยูข่ องผูใ้ ช้นำ�้ นอกจากนี้
กปภ. ยังมีบริการเสริมอืน่ ๆ ได้แก่ บริการออกแบบก่อสร้าง
ระบบประปา บริการวิชาชีพประปาแก่ท้องถิ่น บริการ
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ตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ประปาและน�้ ำ เสี ย และบริ ก าร
ตรวจสอบท่อ และทรายกรอง
จากสารสนเทศเสียงของลูกค้าในปี 2559 กปภ.
จึงลดข้อจ�ำกัดต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกรวดเร็วให้
ลูกค้าเมื่อท�ำธุรกรรมกับ กปภ. เช่น

• นวัตกรรม PWA Mobile Application 1662 เพื่อลดข้อจ�ำกัดในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร และติดต่อ
รับบริการจาก กปภ. ซึ่งลูกค้าสามารถด�ำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลาและยังช่วยให้ กปภ. มีช่องทางเพิ่มเติมใน
การส่งข่าวสารต่างๆ ถึงลูกค้า ตลอดจนสามารถบริหารจัดการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• นวัตกรรมบริการเพื่อลดภาระของลูกค้าด้านเอกสารเมื่อมา
ติดต่อธุรกรรมกับ กปภ. โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศให้อยูใ่ นรูปแบบ
Smart Service ซึ่งครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูลจากบัตรประชาชน
แบบ Smart Card ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

• นวัตกรรม Drive Thru
ใน กปภ. สาขาขนาดใหญ่ที่ลูกค้า
จ� ำ นวนมากยั ง นิ ย มเดิ น ทางมา
ช� ำ ระค่ า น�้ ำ ประปาที่ ส� ำ นั ก งาน
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการช�ำระ
ค่ า น�้ ำ ผ่ า นช่ อ งทางด่ ว นและลด
ความหนาแน่นของลูกค้าภายใน
ส�ำนักงาน
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2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
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2.3 ความยั่งยืน ความเสี่ยง SWOT

งน�้ำมีคุณภาพ
1 แหล่
และมีปริมาณเพียงพอ 2 ความสามารถ
ของบุคลากร

6 เทคโนโลยี

สารสนเทศ
และการสือ่ สาร
ที่เหมาะสม

5 ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน

3 เงินทุน

เพียงพอ

4 กระบวนการผลิต
จ่ายน�้ำ
มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง
กปภ. ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรที่จะส่งผลกระทบกับเป้าหมายขององค์กร ดังตาราง
ความเสี่ยง 1. ขาดแคลนน�้ำดิบ/ปริมาณน�้ำดิบบางพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต
ระดับ 2. ปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้ำ
สูงมาก 3. ต้นทุนน�้ำประปาที่ซื้อจากโครงการเอกชนร่วมลงทุนมีราคาสูง
4. อัตราน�้ำสูญเสียสูง
ความเสี่ยง 1. ต้นทุนรวมในการผลิตน�้ำประปาสูง
ระดับสูง 2. คุณภาพน�้ำประปาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก
ความเสี่ยง 1. ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้น�้ำในเรื่องคุณภาพและบริการได้อย่างครบถ้วน
ระดับ 2. ปัญหาระบบผลิตส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
ปานกลาง 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถบูรณาการเพือ่ รองรับระบบงานหลักและระบบสนับสนุนอย่าง
ครบถ้วน
4. ไม่สามารถขยายความร่วมมือเพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจได้ (อปท. มีอำ� นาจในการจัดหาสาธารณูปโภค
ตามกฎหมายจัดตั้ง)
ความเสี่ยง 1. ไม่มีการพัฒนาธุรกิจใหม่
ระดับต�่ำ 2. การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง
3. การจัดการองค์ความรู้ยังไม่เป็นระบบ
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

1. พระราชบัญญัติ กปภ.
มีอ�ำนาจด�ำเนินกิจการ
ประปาซึ่งสามารถขยาย
พื้นที่ให้บริการ ในส่วน
ภูมิภาคได้มากกว่า
องค์กรอื่น
2. บุคลากรมีความรู้ และ
เชี่ยวชาญในการบริหาร
กิจการประปา
3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. มีสาขามาก สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
5. มีโครงข่ายท่อส่งน�้ำ
กระจายทั่วประเทศ
6. เป็นหน่วยงาน
ที่ได้รับการยอมรับ
ในคุณภาพน�้ำประปา
และการให้บริการ
7. มีความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือที่ดีกับ
องค์กรและหน่วยงาน
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องน�้ำ

1. อัตราน�้ำสูญเสียสูง
2. การเตรียมบุคลากร
ด้านขีดความสามารถ
ยังไม่สอดคล้องกับ
ทิศทางองค์กร
3. การน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบูรณาการ
ด้านข้อมูล และระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การผลิต การบริหาร
จัดการ การให้บริการ
ยังไม่ครอบคลุม
4. ต้นทุนน�้ำประปา
ที่ซื้อจากผู้ขาย
ในโครงการเอกชน
ร่วมลงทุนมีราคาสูง
5. การให้บริการน�้ำประปา
ในบางพื้นที่ไม่ทันต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้นำ�้
ที่เพิ่มมากขึ้น

1. นโยบายรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทย
ให้ประชาชนมีนำ�้ ประปา
ใช้ในทุกพื้นที่
2. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด้านชายแดน
ระบบคมนาคมของรัฐ
เพื่อรองรับ AEC ท�ำให้
มีการเติบโตของเมือง
และการขยายตัวของ
อสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้
ความต้องการใช้
น�้ำประปาเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ
3. นโยบายรัฐบาล และ
กฎหมายเกี่ยวกับน�้ำ
อื่นๆ สนับสนุน
และให้ความส�ำคัญกับ
การจัดสรรน�้ำดิบ
ในการอุปโภค บริโภค
เป็นอันดับแรก
4. กปภ. มีโอกาสที่จะสร้าง
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ร่วมกับ อปท. และ
ต่างประเทศ
ในการขยายบริการ
ด้านน�้ำประปา
5. ทิศทางของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วย
ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผล
ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง

1. พื้นที่ให้บริการ
กระจัดกระจาย และ
ห่างไกล ท�ำให้ยาก
ต่อการให้บริการ
และท�ำให้ต้นทุนสูง
2. แหล่งน�้ำดิบได้รับ
ผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง สภาพ
อากาศแปรปรวน
เกิดปัญหาน�้ำเสีย
น�้ำเค็ม น�้ำท่วม ภัยแล้ง
3. ปัญหาการขาด
การบริหารจัดการที่ดี
จากภาครัฐ
4. อปท. มีอ�ำนาจในการ
จัดหาสาธารณูปโภค
ตามกฎหมายจัดตั้ง
5. ไม่มีแหล่งน�้ำดิบ
เป็นของตนเอง
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2.4 พื้นที่ให้บริการ
กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบการให้บริการน�้ำประปาซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับ
ประชาชนในส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) รวมทั้งพื้นที่ที่หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน�้ำประปาเอง เช่น การประปาเทศบาล การประปา อบต. และการประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
ในการบริหารจัดการองค์กร กปภ. แบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่ 5 ภาค และ กปภ. เขต 10 เขต ส่วนความรับผิดชอบ
ด้านบริการ แบ่งเป็น กปภ. 234 สาขา และหน่วยบริการย่อยอีก 346 หน่วยบริการ ดังตาราง
ภาค

เขต

จ�ำนวนสาขา

จ�ำนวนหน่วยบริการ

จ�ำนวนลูกค้า

1

9
10
6
7
1
8

27
26
22
20
22
20

32
62
48
48
16
40

371,156
316,358
389,642
267,668
717,901
266,926

2
3
4
5
10

30
23
24
20
234

30
21
31
18
346

692,641
463,331
355,161
288,273
4,129,057

(ภาคเหนือ)
2

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
3

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และภาคตะวันออก)
4

(ภาคกลาง และภาคตะวันตก)
5

(ภาคใต้)
รวม

ปั จ จุ บั น กปภ. จ� ำ แนกกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ตามเกณฑ์ ก าร
ประกอบกิจการที่แตกต่างกัน และเกณฑ์ปริมาณการใช้น�้ำ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มราชการและ
ธุรกิจขนาดเล็ก และกลุม่ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจ
ขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ตอบสนองความสมดุลระหว่าง
การด�ำรงอยู่ขององค์กรกับสุขภาวะของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้
ได้รับการบริการสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
จากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินกิจการประปาเพื่อให้
ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ ควบคู่กับ
การดูแลชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมเพือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืน
กปภ. จึงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. มี
จิ ต สาธารณะด� ำ เนิ น กิ จ กรรม CSR ด้ ว ยความเอื้ อ อาทร
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าที่ดีให้
แก่สังคมไทยเพื่อให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป
Sustainability Report 2016
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ความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่ ผ ่ า นมา
กปภ. ได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการน�ำ้ ประปา โดยยึดความต้องการและ
ความคาดหวัง ที่ส�ำคัญ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง ท�ำให้ กปภ. กับชุมชน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละใกล้ ชิ ด กั น เกิ ด
เป็นต้นทุนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3.1 ความต้องการและความคาดหวังที่ส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กปภ. แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ รัฐบาลและกระทรวง
เจ้าสังกัด กลุ่มสังคม/ชุมชน และกลุ่มลูกค้า ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิผลดังตาราง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ

รัฐบาล
บริหารงาน
และกระทรวงเจ้าสังกัด อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้
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ความคาดหวัง
1. สามารถพึ่งพาเงินรายได้ ของตนเอง
2. มีแนวทางการด�ำเนินงาน
สนับสนุนและไป
ในทิศทางเดียวกับ
แผนพัฒนาประเทศ
-

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
และการสร้างความสัมพันธ์
การประชุม สัมมนา
การด�ำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล (SOD)
และหน่วยงานราชการ
การประเมินตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
การพบปะอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สังคม/ชุมชน

ลูกค้า
• กลุ่มที่อยู่อาศัย
และอื่นๆ

ความต้องการ
การประกอบกิจการ
มีความปลอดภัย

1. คุณภาพน�้ำประปา
2. ปริมาณน�้ำประปา
3. บริการของพนักงาน

• กลุม่ ราชการและธุรกิจ 1. คุณภาพน�้ำประปา
ขนาดเล็ก
2. ปริมาณน�้ำประปา
3. บริการของพนักงาน

• กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
อุตสาหกรรม
และธุรกิจขนาดใหญ่

1. คุณภาพน�้ำประปา
2. ปริมาณน�้ำประปา
3. บริการของพนักงาน

ความคาดหวัง
1. ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
2. มีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

-

1. น�้ำประปาดื่มได้
ไม่มีกลิ่นคลอรีน
ไม่มีตะกอนตกค้าง
2. น�้ำประปาไหลแรงขึ้น
มีน�้ำเพียงพอให้ใช้
3. ซ่อมท่อน�้ำประปา
ที่แตกรั่วซึม
ให้เสร็จในครั้งเดียว

-

1. น�้ำประปาดื่มได้
ไม่มีกลิ่นคลอรีน
ไม่มีตะกอนตกค้าง
2. น�้ำประปาไหลแรงขึ้น
มีน�้ำเพียงพอให้ใช้
3. ซ่อมท่อน�้ำประปา
ที่แตกรั่วซึม
ให้เสร็จในครั้งเดียว
1. น�้ำประปาไหลแรงขึ้น
มีน�้ำเพียงพอให้ใช้
2. น�้ำประปาดื่มได้
ไม่มีกลิ่นคลอรีน
ไม่มีตะกอนตกค้าง
3. ซ่อมท่อน�้ำประปา
ที่แตกรั่วซึม
ให้เสร็จในครั้งเดียว

-

-

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
และการสร้างความสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นของสังคม/ชุมชน
ผ่านการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม CSR
เช่น กปภ. รักษ์ชุมชน
การประชุมกับผู้น�ำชุมชน
การเชิญผูแ้ ทนชุมชนเข้าเยีย่ มชมระบบประปา
ณ โรงกรองน�้ำของ กปภ. สาขา
พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า
ส�ำรวจความต้องการ ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
และความภักดีของลูกค้า
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
มิสเตอร์ประปาจัดการปัญหาข้อขัดข้อง
ด้านการใช้น�้ำประปาอย่างรวดเร็ว
และสร้างความใกล้ชิด
PWA Contact Center 1662
พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า
ส�ำรวจความต้องการ ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
และความภักดีของลูกค้า
โครงการผู้ว่าพบลูกค้า
ก�ำหนดช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าเป็นพิเศษ
เช่น Line
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
PWA Contact Center 1662
พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า
ส�ำรวจความต้องการ ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
และความภักดีของลูกค้า
โครงการผู้ว่าพบลูกค้า
ก�ำหนดช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าเป็นพิเศษ
เช่น Line
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
PWA Contact Center 1662
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3.2 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

นอกจากการให้ความส�ำคัญกับการตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที่ ส� ำคั ญ ทั้ ง
3 กลุ่มแล้ว กปภ. ยังค�ำนึงถึงความต้องการของ
ผู ้ ส ่ ง มอบ ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น ผู ้ ส ่ ง มอบน�้ ำ ดิ บ ได้ แ ก่
กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บริษัทเอกชน ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ท่อ และอุปกรณ์
ตลอดจนผู้รับจ้างบริการต่างๆ ดังตาราง

องค์กร
1. ผู้ส่งมอบ
• กรมชลประทาน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)
• East Water
• การประปานครหลวง
• East Water, Thai Tap, UU
• ผู้จ�ำหน่ายวัสดุการผลิต
(สารส้ม, คลอรีน),
วัสดุอุปกรณ์ (ท่อ มาตรวัดน�้ำ)
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บทบาทที่ส�ำคัญ
ส่งมอบน�้ำดิบ

ส่งมอบน�้ำประปา
ส่งมอบสารเคมี วัสดุอุปกรณ์
ท่อ มาตรวัดน�้ำ
เครื่องสูบน�้ำ ฯลฯ
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การประปาส่วนภูมิภาค

ความต้องการที่ส�ำคัญ
ของ กปภ.
- สนับสนุนการให้บริการสาธารณูปโภค
เพื่อให้ประชาชนมีน�้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กลไกส�ำคัญ
ในการสื่อสาร

เว็บไซต์ กปภ.
การประชุม/
- สนับสนุนให้ประชาชนมีน�้ำใช้
สัมมนาต่างๆ
และมีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม รายงานประจ�ำปี
- ต้องการผลก�ำไร และสนับสนุน
การด�ำเนินงานของ กปภ. ได้เพียงพอ
และทันกับความต้องการ

องค์กร

บทบาทที่ส�ำคัญ

• ผู้รับจ้างก่อสร้าง
• ผูร้ ับจ้างงานบริการ
Outsources (ต่อท่อ/ซ่อมท่อ
อ่านมาตร เก็บเงิน ฯลฯ)

รับเหมาก่อสร้างระบบประปา
วางท่อจ่ายน�้ำ ซ่อมท่อ
อ่านมาตร เก็บเงิน ฯลฯ
เนื่องจากวงเงินสูงมีผลกระทบ
ต่อการสร้างรายได้ขององค์กร
ส่งมอบอุปกรณ์ IT ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์
ส่งมอบไฟฟ้าให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาค

• อุปกรณ์ IT (ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ)
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. คู่ความร่วมมือ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)
• กรมชลประทาน
• กิจการประปาต่างประเทศ

ความต้องการที่ส�ำคัญ
ของ กปภ.
- ต้องการผลก�ำไร โดยเบิกจ่ายเงิน
ได้ทันตามก�ำหนด

- อุปกรณ์ IT ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

เว็บไซต์ กปภ.
การประชุม/
สัมมนาต่างๆ
รายงานประจ�ำปี

- วางสายไฟฟ้าเมื่อส่งมอบกระแสไฟฟ้า
ตามความต้องการใช้งาน

ช่วยขยายพื้นที่บริการน�้ำประปา - การประสานงานที่ใกล้ชิด
และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
จัดสรรน�้ำตามที่ กปภ. ร้องขอ - ความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กร
แลกเปลี่ยนความรู้
ด้านกิจการประปา

จากความเชื่อตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีว่า
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
และเป็ น รากฐานที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น กิ จ การประปา
ในปั จ จุ บั น และอนาคต กปภ. ได้ ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้ส่งมอบต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของ กปภ.
เพื่อน�ำไปปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อวั น ที่ 18-29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผู้ตอบ
แบบส�ำรวจทั้งหมด 96 ราย พบว่า
1) ร้ อ ยละ 85.42 เห็ น ว่ า วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง กปภ.
มีความครอบคลุมและชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจ
2) ร้ อ ยละ 87.50 เห็ น ว่ า ค่ า นิ ย มของ กปภ.
“มุ ่ ง -มั่ น -เพื่ อ ปวงชน” สนั บ สนุ น การบรรลุ
วิสัยทัศน์

กลไกส�ำคัญ
ในการสื่อสาร

เว็บไซต์ กปภ.
การประชุม/
สัมมนาต่างๆ
รายงานประจ�ำปี

3) การปฏิบตั งิ านของ กปภ. ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ดี 3.83 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)
4) ความคล่ อ งตั ว ในการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
หน่วยงานของ กปภ. อยู่ในระดับดี 3.81 คะแนน
5) ร้ อ ยละ 76.04 เห็ น ว่ า ไม่ มี ค วามกั ง วลใน
กระบวนการท�ำงานของ กปภ.
Sustainability Report 2016
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ยอดเยี่ยม...
สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

กปภ. ให้ความส�ำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance : CG) ถือเป็นหัวใจของการด�ำเนินงานทุกกระบวนการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยก�ำหนดหลักปฏิบัติ 7 ประการ พร้อมรณรงค์ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ ได้แก่
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (Accountability)
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
4. ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ (Transparency)
5. การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน (Value Creation)
6. การปฏิบัติงานโดยยึดมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (Ethics)
7. การสนับสนุนการมีสว่ นร่วมในทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การด�ำเนินการขององค์กร และมุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Participation)

Good Corporate Governance

Accountability

Responsibility

Equitable
Treatment

Transparency

Value
Creation

Support & Develop
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Ethics

Participation

4.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแล
กปภ. น� ำ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าใช้ โ ดย
คณะกรรมการ กปภ. มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ ส� ำ คั ญ ภายใต้ ก รอบแนวทางปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ

ดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีตามหลัก CG
มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้ง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
เพือ่ ก�ำกับดูแลและกลัน่ กรองงานทีม่ คี วามส�ำคัญในด้านต่างๆ
รวม 10 คณะดังภาพ

1. คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
10. คณะอนุกรรมการ ของ กปภ.
ติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย
9. คณะอนุกรรมการ
จัดการน�้ำ

3. คณะกรรมการ
อิสระ

คณะกรรมการ
กปภ.
8. คณะอนุกรรมการ
บริหาร กปภ.

2. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4. คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย
และการอุทธรณ์
ร้องทุกข์

7. คณะอนุกรรมการ
5. คณะกรรมการ
6. คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง
ประเมินผล
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การปฎิบัติงาน
กปภ.
และความรั
บผิดชอบ
ผู้ว่าการ กปภ.
ต่อสังคมของ กปภ.
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4.2 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ.
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.
ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการ แนวทางด�ำเนินการ รวมทั้งก�ำกับ
ติดตามปัญหาการทุจริต และได้ประกาศ “นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” เพื่อเน้นย�้ำเรื่องการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชัน ด้วยแนวทางปฏิบัติ 10 ข้อ ได้แก่
1) กปภ. ต้องเป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2) ต้องไม่ยอมรับ ไม่ส่งเสริม ไม่มีส่วนร่วม ไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีเจตนาในการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์
ตนเองและพวกพ้องทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3) ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. รวมทั้งไม่ละเมิด
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. จะต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่องค์กรก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
6) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง
กับ กปภ. ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
7) ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103
8) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องปกป้อง คุ้มครอง และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ตอ้ งรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนือ่ งมาจากการร้องเรียน
หรือการให้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
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9) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อปลุกและ
ปลูกจิตส�ำนึกให้ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมือต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
10) กปภ. จะด�ำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท�ำการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉย พบว่ามีการกระท�ำความผิดแล้วไม่ด�ำเนินการใดๆ โดยให้มีบทลงโทษทางวินัย
ร้ายแรงขั้นสูงสุด การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจยกเป็นข้ออ้าง
ในการลดโทษหรือพ้นผิดได้
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรด้วยความใปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการ กปภ.
อนุกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมด้วยผู้จัดการ กปภ. 234 สาขา
ทั่วประเทศ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
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นอกจากนี้ ผู้บริหาร และพนักงาน กปภ. ยังได้ร่วมกันให้ค�ำมั่นสัญญาต่อองค์พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธ�ำรงชล
และเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรและปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ส�ำนักงานใหญ่ กปภ. ควบคู่กับกิจกรรมรณรงค์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” ของ กปภ.
สาขา ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ

จากเจตนารมณ์ในการขับเคลือ่ น กปภ. ให้เป็นองค์กรทีค่ ำ� นึงถึงหลักธรรมาภิบาล มีการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร กปภ. จึงขอให้ค�ำมั่นสัญญา
ว่าจะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรตลอดไป

018

รายงานความยั่งยืน ปี 2559
การประปาส่วนภูมิภาค

การขับเคลื่อน

การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
กระบวนการ CSR ของ กปภ. เริ่มต้นที่การก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กรด้าน CSR ควบคู่กับการก�ำหนดค่านิยม
องค์กรให้พนักงานมีจิตสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการ กปภ. ได้ก�ำหนดนโยบายส�ำคัญให้ กปภ. บริหารงานโดยยึดหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้ “คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (Corporate Governance & Corporate Social Responsibility : CG & CSR)”
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามผลการด�ำเนินงาน และส่งเสริมเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผูบ้ ริหาร พนักงานทีม่ ตี อ่ ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทัว่ ไป
นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กปภ. ยังได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ”
เพือ่ ก�ำกับดูแล กปภ. ให้สามารถด�ำเนินงานด้าน CSR อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กร และบรรลุผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

5.1 คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
1) พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ประธานอนุกรรมการ
2) อธิบดีกรมอนามัย
อนุกรรมการ
3) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
อนุกรรมการ
4) นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อนุกรรมการ
5) พลโท สุรินทร์ แพโต
อนุกรรมการ
6) นายประพิศ ยอดสุวรรณ
อนุกรรมการ
7) ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ
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8) รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
9) ผู้ช่วยผูว้ ่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
10) ผู้ช่วยผูว้ ่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ กปภ.
2. ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้มคี วามเหมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล
3. ติดตามให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. อย่างต่อเนือ่ ง
4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผูบ้ ริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทัว่ ไป เกีย่ วกับกิจกรรม
และแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
6. ติดตามผลการด�ำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการ กปภ.
7. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

5.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
1) รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
ประธานกรรมการ
2) ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
รองประธานกรรมการ
3) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) รองประธานกรรมการ
4) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
กรรมการ
5) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
กรรมการ
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 3
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ผู้อ�ำนวยการกองการเงิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการกองลูกค้าสัมพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณากรอบแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อแนะน�ำ
ISO 26000
2. จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ผลกระทบด้ า นสั ง คมและ
ด้านสิ่งแวดล้อม
3. คัดเลือกและจัดท�ำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนให้แก่องค์กรและเป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.
4. ขับเคลื่อน ประสานงาน และบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายใน กปภ. เพื่อให้
การด�ำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกลุ่มเป้าหมายและต่อภาพลักษณ์
องค์กรอย่างแท้จริง
5. ติดตาม เร่งรัด ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาโครงการดังกล่าวให้ผู้ว่าการทราบ
6. เชิญหน่วยงานและผูเ้ กีย่ วข้องภายในภายนอก กปภ. ให้เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม รวมทัง้ แต่งตัง้ คณะท�ำงาน
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
7. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย
		

5.3 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2559 กปภ.
ก�ำหนดโครงสร้างการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งคณะอนุกรรมการ CG & CSR ในการประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีมติรับทราบโครงสร้างการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (คณะกรรมการ
กปภ. รับทราบในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 แล้ว)
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การประชุมพิจารณา/กลั่นกรอง/รายงาน

บทบาทอ�ำนาจหน้าที่

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ กปภ.

ก�ำหนดนโยบาย

คณะอนุกรรมการ กปภ.
CG & CSR

กลั่นกรองนโยบาย CSR

เห็นชอบแผนปฏิบัติการ CSR

จัดท�ำแผนแม่บท CSR
และกรอบเกณฑ์กิจกรรม CSR

บริหารแผนปฏิบัติการ CSR

ผู้ว่าการ
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฝ่ายวิเคราะห์
การเงิน
และ
งบประมาณ
มีหน้าที่
จัดสรร
งบประมาณ

ส�ำนัก
ปฏิบัติการ 1-5
มีหน้าที่
กลั่นกรอง
กิจกรรมตาม
กรอบเกณฑ์ CSR

สสล.
ท�ำหน้าที่
ฝ่าย
เลขานุการ

กลั่นกรองโครงการ/
กิจกรรมตามกรอบเกณฑ์ CSR

กปภ. เขต 1-10
กปภ. 234 สาขา

ถือปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ CSR

5.4 แผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2555 - 2559
การประปาส่วนภูมิภาคน�ำแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000 3 ด้าน มาก�ำหนดยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนคู่ขนานกันไปกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ แนวปฏิบัติ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจการของ
กปภ. ได้แก่ โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
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2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ได้แก่ โครงการ กปภ. รักษ์สงิ่ แวดล้อม โครงการโรงเรียนประหยัดน�ำ้ และโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน�ำ้
3. ด้านการใส่ใจผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคน�้ำประปาที่มีคุณภาพดื่มได้จากก๊อก และสนับสนุน/
ช่วยเหลือประชาชนในการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านให้สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ได้แก่ โครงการมุ่งมั่น
เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน และโครงการน�้ำประปาดื่มได้

5.5 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ส�ำรวจความคิดเห็น
และทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2559 ผลส�ำรวจพบว่า
ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวกต่อการด�ำเนินงาน CSR ของ กปภ. ในระดับสูงขึ้นทุกปี
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จากค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” กปภ. ได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ
ตามแผนระยะยาว CSR ของ กปภ. ทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะอนุกรรมการ CG & CSR
และคณะกรรมการบริหารจัดการ CSR ท�ำให้ลูกค้ามีทัศนคติต่อการด�ำเนินงาน CSR ของ กปภ. สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก้าวต่อไปของ
กปภ. คือ การเดินหน้าสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
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เคียงข้างชุมชนและสังคม

มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ด้วยความตระหนักว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นทรัพย์สินล�้ำค่าส�ำหรับองค์กร กปภ. จึงมุ่งปลูกฝังจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคมให้แก่บุคลากร โดยสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนอกเหนือจากการด�ำเนินกิจการ
ประปาให้ประชาชนพึงพอใจสูงสุดโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2555-2559 กปภ. ก�ำหนดให้มีโครงการ CSR 3 ด้าน
ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของ กปภ. ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการใส่ใจผู้บริโภค
โดยมีผลการด�ำเนินงานดังนี้

6.1 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนถื อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ เนิ น กิ จ การของ กปภ. ที่ แ สดงถึ ง เจตนารมณ์ ใ น
การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการน�ำความสามารถพิเศษขององค์กรไปเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนโดยรอบ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1.1 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
กปภ. ด�ำเนินโครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน” เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1) สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส�ำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ 74 จังหวัด
2) ก�ำหนดชุมชนที่ส�ำคัญต่อ กปภ. และระบุชุมชนในพื้นที่ให้บริการ
3) ก�ำหนดกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษของ กปภ.
4) ผู้น�ำระดับสูงกับบุคลากรมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
5) มีตัววัดหรือตัวชี้วัดด้านการสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ
โครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน” เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อพัฒนาชุมชน
เป้าหมายที่ตั้งอยู่รอบรั้ว และนอกรั้ว กปภ. เป็นความร่วมมือระหว่าง กปภ. กับชุมชน
ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน�้ำ กิจกรรมปรับปรุง
พื้นที่สาธารณประโยชน์ กิจกรรมรักษาคุณภาพแหล่งน�้ำดิบโดยการขุดลอกคูคลอง
ก�ำจัดวัชพืชในแหล่งน�้ำชุมชน การสร้างและปรับปรุงฝายชะลอน�้ำ ตลอดจนสร้างและ
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะตามที่ชุมชนร้องขอ เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ปัจจุบัน กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนจ�ำนวน 1,009 ชุมชน
โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ 1,518,665 ครัวเรือน
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กปภ. เขต 3
ร่วมกับ กปภ. สาขาราชบุรี จัดกิจกรรม
“คลองสวยน�้ำใส” ก�ำจัดวัชพืช
ในคลองด�ำเนินสะดวก พื้นที่คลองหมู่ 3-12
ต�ำบลบางป่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

กปภ. สาขาเด่นชัย
ซ่อมฝายชั่วคราวอ่างเก็บน�้ำร่องกอก
เพื่อขอใช้เป็นแหล่งน�้ำส�ำรอง ร่วมกับ
ชุมชนบ้านปงป่าหวาย ต�ำบลปงป่าหวาย
อ�ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559

กปภ. เขต 1
จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนปากน�้ำประแสร์
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.
มอบศาลาอเนกประสงค์ให้แก่ชุมชนบ้านหนองไหว
จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
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6.2 การรักษาสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันทั่วโลกก�ำลังเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการขาดแคลนทรัพยากรที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ กปภ. จึงได้ด�ำเนินโครงการ กปภ.
รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการน�ำความสามารถพิเศษของ กปภ. ไปลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และกระตุ้น
ให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
6.2.1 โครงการ กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อม
กปภ. ได้ด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ผ่านโครงการ กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งปลูกจิตส�ำนึกของพนักงาน กปภ. รวมถึงสังคม ชุมชน และเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และป่าไม้ ด�ำเนินกิจกรรมปลูกป่าต้นน�้ำ สร้างฝายชะลอน�้ำ ปลูกป่าชายเลน และปลูกต้นไม้รอบชุมชน ร่วมกับชุมชน 101,083
ครัวเรือน และหลายภาคส่วน เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ อ�ำเภอ จังหวัด เป็นต้น จวบจนปัจจุบันได้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และพื้นที่ป่าต้นน�้ำให้ประเทศไทยแล้ว 1,561 ไร่
กปภ. ได้น้อมน�ำพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเล็งเห็นว่าการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ มีความเกี่ยวโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน�้ำ และทรงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เป็นแนวทางหลัก
มาด�ำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธารส�ำคัญ และดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องให้เติบโตเป็น
ป่าใหญ่ เช่น
โครงการอนุรักษ์ต้นน�้ำและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556

โครงการปลูกป่าเพื่อชีวิต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ต�ำบลท่าตะเกียบ อ�ำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
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โครงการสร้างฝายชะลอน�้ำ 90 ฝาย
90 พรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด
ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

นอกจากนี้ ในปี 2559 เป็นปีแห่งมหามงคลสมัย กปภ. ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยในการดูแลรักษาป่าไม้ ทรัพยากรน�้ำ และสิ่งแวดล้อม มาจัดท�ำโครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยร่วมสร้างผืนป่าเทิดพระเกียรติในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศ เช่น

โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ พื้นที่ป่าสงวน สวนป่าห้วยมะหาด-เขานั่งยอง หมู่ที่ 8
ต�ำบลส�ำนักท้อน อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไผ่
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559
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โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
ท้องที่บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20
ต�ำบลโคกกระชาย อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

โครงการปลูกป่าต้นน�้ำแบบประชาอาสา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ณ วนอุทยานน�้ำตกคอยนาง ต�ำบลทับกุง
อ�ำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

และเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสนองพระราชด�ำริ
ทีท่ รงห่วงใยสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ กปภ.
ได้ด�ำเนินโครงการน้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์
บริเวณต้นก�ำเนิดแม่น้�ำน่าน อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ซึ่งเป็นการสร้างพลังร่วมกับภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการร่วมกันปลูกป่าและสร้างฝายประชารัฐ

เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน�้ำและเพิ่มปริมาณน�้ำในแหล่ง
กักเก็บน�้ำส�ำหรับหน้าแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
ของประชาชน

โครงการน้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์
บริเวณต้นก�ำเนิดแม่น�้ำน่าน อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
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6.2.2 โครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ
โครงการโรงเรียนประหยัดน�ำ้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนตระหนักถึง
คุณค่าของน�้ำ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ ซึ่ง กปภ. สาขา น�ำนักเรียนเข้าชมกระบวนการผลิตน�้ำ ณ โรงกรองน�้ำของ กปภ.
สาขา รวมทัง้ มอบเกียรติบตั รและทุนการศึกษาแก่เยาวชนทีช่ นะเลิศการประกวดค�ำขวัญและเรียงความ ปัจจุบนั มีภาคีเครือข่าย
โรงเรียนประหยัดน�้ำรวม 243 โรงเรียน และนักเรียน 130,766 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ

กปภ. เขต 2 ร่วมกับ กปภ. สาขาลพบุรี
จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ
โดยน�ำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เยี่ยมชม
กระบวนการผลิตน�้ำที่สถานีผลิตน�้ำ กปภ. สาขาลพบุรี
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

กปภ. เขต 3 ร่วมกับ กปภ. สาขาศรีประจันต์
น�ำนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน�้ำประปา
ณ สถานีผลิตน�้ำดอนเจดีย์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

กปภ. เขต 7 ร่วมกับ กปภ. สาขากุมภวาปี
จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ 
ณ โรงเรียนพันดอนวิทยา
อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
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กปภ. เขต 8 ร่วมกับ กปภ. สาขากันทรลักษ์
จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ
ณ โรงเรียนอนุบาลด�ำรงราชานุสรณ์
อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558

กปภ. เขต 10 ร่วมกับ กปภ. สาขาอุตรดิตถ์
จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
และทุนการศึกษาแก่นักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ที่ชนะการประกวดค�ำขวัญภายใต้
“โครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ”
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

6.2.3 โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน�้ำ
โครงการยุ ว ประปารวมใจประหยั ด น�้ ำ
จัดท�ำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำ และ
สร้างเครือข่ายโรงเรียนและเยาวชนให้ร่วมกันบริหารจัดการ
น�้ำตามแนวพระราชด�ำริ โดยให้ครูในโรงเรียนภาคีเครือข่าย
ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู ้ แ ก่ นั ก เรี ย นผ่ า นการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ช่วยกันคิดและเขียนผลงาน “สร้างยุวประปาประหยัดน�้ำ”
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ส่งเข้าประกวดชิงเงินรางวัลทุนการศึกษารวม 300,000 บาท
มี โ รงเรี ย นภาคี เ ครื อ ข่ า ย 50 โรงเรี ย นที่ ไ ด้ ส ร้ า งสรรค์
ผลงานสร้างยุวประปาประหยัดน�้ำเข้าประกวดชิงรางวัล
ทุ น การศึ ก ษา รวมทั้ ง ได้ พั ฒ นาครู ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
ดังกล่าว ทัง้ นี้ ปัจจุบนั มีนกั เรียน 94,158 คน ได้รบั การปลูกฝัง
ทัศนคติใช้น�้ำอย่างประหยัด

กิจกรรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการ
กปภ. เขต 4 จัดโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน�ำ้
โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ
“ทรัพยากรน�้ำในระบบประปา”
เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

มอบเงินสนับสนุน กปภ. เขต 7 มอบเงินสนับสนุนโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน�้ำ ให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่าย
ที่เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประจักษ์ศิลปคาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�ำภู
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และโรงเรียนสว่างแดนดิน อ�ำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2558 โดยมอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนละ 20,000 บาท หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครู
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ พร้อมทั้งน�ำความรู้ที่ได้จากการอบรม
มาขยายผลกับบุคลากรภายในโรงเรียน และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมเป็นยุวประปาประหยัดน�้ำ

จัดนิทรรศการ กปภ. เขต 9 และ
กปภ. สาขาสันก�ำแพง จัดนิทรรศการให้ความรู้
แก่นักเรียนยุวประปาโรงเรียนสันก�ำแพง
ต�ำบลทรายมูล อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
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6.3 การใส่ใจผู้บริโภค
กปภ. ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องลูกค้าประชาชน จึงด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
หลัก (CSR-in-Process) อย่างต่อเนือ่ งผ่านการด�ำเนินโครงการ CSR ด้านการใส่ใจผูบ้ ริโภค โดยน�ำความสามารถพิเศษของ กปภ.
ไปส่งเสริมประชาชนให้ได้บริโภคน�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพดืม่ ได้จากก๊อก และสนับสนุน/ช่วยเหลือประชาชนในการดูแลรักษาระบบ
ประปาภายในบ้านให้สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
6.3.1 โครงการน�้ำประปาดื่มได้
โครงการน�้ำประปาดื่มได้เป็นกิจกรรมที่ กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินการขึ้นตั้งแต่
ปี 2543 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนทุกพื้นที่มี
น�้ำประปาที่สะอาดในระดับดื่มน�้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
และปี 2559 กปภ. และกรมอนามัยได้ประกาศพื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่ของ กปภ. สาขา 10 สาขา
ได้แก่ กปภ. สาขากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สาขาโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี สาขาไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขานาทวี จังหวัดสงขลา สาขาจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ สาขาวังสะพุง จังหวัดเลย สาขาบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์
สาขาแม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย และสาขาก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มโครงการจวบจนปัจจุบัน กปภ. ได้ติดตั้งแท่นน�้ำดื่มสาธารณะ รวมแล้ว 385 แท่นซึ่งยังคงอยู่
ในสภาพดีได้รับการบ�ำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการดื่มน�้ำฟรี โดยมีผู้ได้รับประโยชน์
210,322 ครัวเรือน
พื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ กปภ. สาขาแม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย
โดยประกาศรับรองเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

พื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ กปภ. สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยประกาศรับรองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

พื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ กปภ. สาขานาทวี จังหวัดสงขลา
โดยประกาศรับรองเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
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พื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ กปภ. สาขาโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โดยประกาศรับรองเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

พื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ กปภ. สาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
โดยประกาศรับรองเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

พื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ กปภ. สาขาจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โดยประกาศรับรองเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
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พื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ กปภ. สาขาก�ำแพงเพชร
จังหวัดก�ำแพงเพชร
โดยประกาศรับรองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

พื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ กปภ. สาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โดยประกาศรับรองเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559

พื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ กปภ. สาขาบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยประกาศรับรองเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

พื้นที่น�้ำประปาดื่มได้ กปภ. สาขากบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี โดยประกาศรับรอง
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
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6.3.2 โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กันเป็น
อีกหนึ่งโครงการด้านการใส่ใจผู้บริโภคซึ่งมีรูปแบบมุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผู้ใช้น�้ำ โดยผู้จัดการ
กปภ. สาขา ได้น�ำทีมบริการออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ช่วยเหลือ
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้ระบบประปาภายในบ้าน รวมทั้ง

ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านให้ถกู สุขอนามัย หากพบว่า
มีอุปกรณ์ช�ำรุดจะด�ำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ฟรี รวมทั้ง
ให้ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งวิธกี ารดูแลระบบประปาภายในบ้าน
ให้ ส ะอาดอยู ่ เ สมอ ทั้ ง นี้ มี ลู ก ค้ า ได้ รั บ บริ ก ารด้ ว ย
“จิตสาธารณะ” ของพนักงาน กปภ. ระหว่างปี 2555-2559
รวมแล้วทั้งสิ้น 465,027 ครัวเรือน

กปภ. สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรม
ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
ณ ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต�ำบลหัวฝาย
อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

กปภ. สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม
ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
ณ ถนนห้วยพ้อ ต�ำบลทุ่งหลวง
อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
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ตารางแสดงผลการด�ำเนินงาน CSR ตามแผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2555-2559
จ�ำนวน
ภาคีเครือข่าย
ที่เข้าร่วม

จ�ำนวน
ผลงาน

โครงการ

1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
1.1 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน 1,009 กิจกรรม
2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
2.1 โครงการ กปภ.
รักษ์สิ่งแวดล้อม

1,561 ไร่

2.2 โครงการโรงเรียนประหยัดน�ำ้
2.3 โครงการยุวประปารวมใจ
ประหยัดน�้ำ
3. ด้านการใส่ใจผู้บริโภค
3.1 โครงการน�้ำประปาดื่มได้ แท่นน�้ำดื่ม 385
แท่น
3.2 โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน 1,163 พื้นที่
เติมใจให้กัน

ผู้ได้รับ
ประโยชน์

จ�ำนวน
พนักงาน
ที่เข้าร่วม

จ�ำนวนเงิน

1,009 ชุมชน

1,518,665
ครัวเรือน

56,565,123

4 หน่วยงาน
(กรมป่าไม้
กรมอุทยาน
แห่งชาติ
อ�ำเภอ จังหวัด)
243 โรงเรียน
50 โรงเรียน

101,083
ครัวเรือน

13,955,777

130,766 คน
94,158 คน

210,322
ครัวเรือน
465,027
ครัวเรือน
• 1,009 ชุมชน • 2,295,097
รวม • 293 โรงเรียน ครัวเรือน
• 79 หน่วยงาน • 224,924 คน

2.02 ครั้ง/
คน/ปี

74 จังหวัด
1 กรมอนามัย
-

1,542,367
1,980,000

7,293,700
26,712,158
2.02 ครั้ง/คน/ปี

108,049,125
บาท

จากผลการด�ำเนินงาน CSR ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนว่า กปภ. ให้ความส�ำคัญกับ
การให้บริการน�้ำประปาแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพใน 74 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ซึ่ง กปภ. จะยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินกิจการประปาอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
จิตสาธารณะด�ำเนินกิจกรรม CSR ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้ กปภ. เป็นองค์กรที่สามารถ
สร้างประโยชน์สุขแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของ กปภ. อย่างยั่งยืน
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ตอกย�้ำความเป็นองค์กร
เพื่อสังคม

ตลอดระยะเวลา 37 ปี กปภ. มุ่งมั่นให้บริการน�้ำประปาคุณภาพมาตรฐานโลก ควบคู่กับการปลูกฝังพนักงานให้มี
จิตสาธารณะในการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยส่งเสริมให้พนักงาน กปภ. ทัว่ ประเทศ ยึดคุณธรรมจริยธรรม
เป็นพื้นฐานในการให้บริการน�้ำประปาแก่ประชาชน และร่วมคิดร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการด�ำเนินโครงการ CSR ตามแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาวปี 2555-2559 ของ กปภ.
อาทิ โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน โครงการ กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ โครงการยุวประปารวมใจ
ประหยัดน�้ำ แล้ว พนักงาน กปภ. ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงจิตสาธารณะอีกหลายโครงการ

7.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกิจการประปา
จากการที่ กปภ. ได้รับการยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความเชี่ยวชาญระบบประปา ประกอบกับ กปภ.
ต้องการเห็นประชาชนที่ไม่ใช่ลูกค้า กปภ. ได้ใช้น�้ำสะอาดมาตรฐานโลกด้วย จึงจัดท�ำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกิจการ
ประปาแก่ อบต. และเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินกิจการประปาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานด้วย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์น�้ำ และบุคลากรมีความรู้ด้านประปา ออกไปให้บริการ
ออกแบบก่ อสร้ า งระบบประปา ให้บ ริก ารวิช าชีพประปาแก่ท้องถิ่น ตรวจสอบคุณ ภาพน�้ำประปาและน�้ำเสีย รวมทั้ ง
ตรวจสอบท่อ และทรายกรอง โดยนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กปภ. ทุกสาขาได้ฝึกอบรมทักษะความรู้ด้านกิจการประปา
ให้แก่ อปท. และเทศบาล ตลอดจนได้ต้อนรับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้ามาดูงานระบบผลิตและจ่ายน�้ำ ณ กปภ. สาขา
อีกด้วย คาดว่ามีประชาชนได้รับประโยชน์ 281,725 คน

กปภ. เขต 8 ให้ความรู้ในโครงการอบรม
การบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
ให้กับคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน
สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น
อบต. แดงหม้อ อ�ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559
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กปภ. สาขาสุรินทร์ จัดโครงการอบรม
ให้ความรู้การสุขาภิบาลน�้ำประปา ปี 2559
ให้แก่ อบต. ปราสาททอง
อ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

7.2 โครงการทดสอบคุณภาพน�้ำ
จากการที่ กปภ. มีความสามารถพิเศษ
ด้ า นการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน�้ ำ และมี
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน
จึงประสงค์จะช่วยลดภาระการลงทุนขององค์กร
อื่นๆ โดยบริการทดสอบคุณภาพน�้ำให้แก่ อปท.
เทศบาล สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล
คาดว่ามีประชาชนผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ 103,818 คน

กปภ. สาขานางรอง ออกตรวจสอบคุณภาพน�้ำและให้ค�ำแนะน�ำ
ในเรื่องการผลิตน�้ำประปา พร้อมวิธีแก้ไขปัญหาให้กับ หมู่ 2 หมู่ 4 และ หมู่ 12
องค์การบริหารส่วนต�ำบลชุมแสง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
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7.3 โครงการประชารัฐร่วมใจคนไทยประหยัดน�้ำ
สืบเนื่องจากปี 2559 เกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้งรุนแรง
ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยก� ำ หนดเป้ า หมาย “ไม่ มี พื้ น ที่ ใ ด
หยุ ด จ่ า ยน�้ ำ ประปาเด็ ด ขาด” กปภ. จึ ง จั ด ท� ำ โครงการ
ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน�ำ้ ระหว่างเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม 2559 เพือ่ กระตุน้ จิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
น�ำ้ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้น�้ำอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่า มีผู้ใช้น�้ำ
ประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริการของ กปภ. ใน 74 จังหวัด

ทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
สามารถลดปริมาณการใช้น�้ำตามหลักเกณฑ์ของ กปภ. คือ มี
ปริมาณการใช้นำ�้ ลดลงเมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 และต้องไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้น
1,454,252 ราย ได้รับส่วนลดค่าน�้ำประปาและค่าบริการ
ทั่วไป (สุทธิ) จาก กปภ. รวม 60 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวช่วยชาติประหยัดน�้ำได้กว่า 18 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึง่ ถือว่าได้รบั การตอบรับจากผูใ้ ช้นำ�้ เป็นอย่างดีและมีผสู้ นใจ
เข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก

กปภ. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมทรัพยากรน�้ำ กรมชลประทาน
กรมประชาสัมพันธ์ และการประปานครหลวง
แถลงข่าวโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คนไทย
ประหยัดน�้ำ” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ประชาชนทุกภาคส่วนใช้น�้ำ
อย่างประหยัดและรู้คุณค่า

7.4 โครงการเดินรณรงค์ประหยัดน�้ำช่วยชาติ
จากวิกฤตการณ์ภัยแล้งรุนแรงในปี 2559 จ�ำเป็น
ต้องลดการใช้น�้ำเพื่อยืดเวลาให้ทันวิกฤติ กปภ. จึงจัดท�ำ
โครงการเดินรณรงค์ประหยัดน�้ำช่วยชาติให้คู่ขนานกันไปกับ
โครงการประชารัฐร่วมใจคนไทยประหยัดน�ำ้ เพือ่ กระตุน้ เตือน
ให้ ป ระชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ภั ย แล้ ง ใกล้ ตั ว ตลอดจน
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�ำ้ และเป็นการปลุกพลัง
ความร่ ว มมื อ กั น ประหยั ด น�้ ำ เป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ช่ ว ยให้
ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง

กิ จ กรรมเดิ น รณรงค์ ดั ง กล่ า วได้ จั ด ขึ้ น พร้ อ มกั น
ทัว่ ประเทศในทุกพืน้ ทีบ่ ริการของ กปภ. เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม
2559 โดยมีการเดินรณรงค์ไปตามถนนสายหลักของแต่ละ
จังหวัด พร้อมแจกเอกสาร และแผ่นพับเกี่ยวกับแนวทาง
การใช้น�้ำประปาอย่างรู้คุณค่าที่สามารถปฏิบัติตามได้ง่ายๆ
แต่สามารถช่วยลดปริมาณการใช้น�้ำประปาได้อย่างเป็น
รู ป ธรรม ตลอดจนแนะน� ำ การตรวจสอบระบบประปา
ภายในบ้านมิให้รั่วไหลด้วย มีผู้ได้รับประโยชน์ 92,500 คน
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กปภ. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน�้ำช่วยชาติทั่วประเทศ
ในทุกพื้นที่บริการของ กปภ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

7.5 โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เป็นอีกหนึ่งโครงการนอกแผนงาน CSR ระยะยาวปี 2555-2559
ที่ กปภ. ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งที่อยู่ในและนอกพื้นที่บริการของ กปภ. รวมทั้ง
ถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปี 2555 กปภ. ได้สนับสนุนน�้ำประปาฟรี ณ จุดจ่ายน�้ำของ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศแล้ว
กว่า 132,955,964 ลิตร คิดเป็นเงิน 2,402,840.99 บาท มีผู้ได้รับประโยชน์ 6,640,000 คน
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กปภ. ร่วมกับกองทัพบก
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
แถลงข่าวและเปิดโครงการ
“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

7.6 โครงการ กปภ. - กรมทางหลวง ร่วมใจต้านภัยแล้ง
โครงการ “กปภ. -กรมทางหลวง ร่วมใจต้านภัยแล้ง” เป็นโครงการที่ กปภ. ร่วมมือกับกรมทางหลวง ในการบ�ำบัดทุกข์
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้การสนับสนุนน�้ำประปาเพื่อน�ำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งในระหว่างปี 2555-2559 กปภ. ได้แจกจ่ายน�้ำฟรี รวมทั้งสิ้น
30,644,224 ลิตร คิดเป็นเงิน 551,686.83 บาท มีผู้ได้รับประโยชน์ 153,221 คน
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7.7 โครงการปันน�้ำฟรีช่วย อปท.
นอกจากโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” และโครงการ “กปภ. - กรมทางหลวง ร่วมใจต้านภัยแล้ง”
ซึง่ กปภ. ได้รว่ มมือกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และกรมทางหลวง
อย่างต่อเนื่องแล้ว กปภ. ยังได้จ่ายน�้ำฟรีให้แก่ อปท. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำ
อุปโภคบริโภค ซึ่งในปี 2555-2559 กปภ. ได้แจกจ่ายน�้ำฟรีรวมทั้งสิ้น 2,496,370,466 ลิตร คิดเป็นเงิน 45,040,418.15 บาท

7.8 โครงการน�้ำดื่มบรรจุขวด
กปภ. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ แ ละ
สาธารณกุศลกับทุกชุมชนพื้นที่ที่ กปภ. กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กปภ. แจกน�้ำดื่มบรรจุขวด
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลจ�ำนวน
3,720,791 ขวด คิดเป็นเงิน 14,883,167.06 บาท มีผู้ได้รับ
แจก 6,887,947 คน
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กปภ. สนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด 3,000 ขวด
เพื่อการจัดกิจกรรม “ทริปกอดหัวหิน”
ณ อุทยานราชภักดิ์ และ ลานอเนกประสงค์หอนาฬิกา
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

กปภ. สาขาร้อยเอ็ด
มอบน�้ำดื่มบรรจุขวด
1,000 ขวด ในการสนับสนุน
โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนา
บึงพลาญชัย ณ บริเวณบึงพลาญชัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559

กปภ. สาขาลาดยาว มอบน�้ำดื่มบรรจุขวด 700 ขวด ให้แก่ อบต. ลาดยาว
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภายในเขต อบต. ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
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7.9 โครงการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล กปภ. จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือ
เป็นประจ�ำ โดยระหว่างปี 2555-2559 กปภ. ได้บริจาคเงินผ่านกิจกรรมเพือ่ สังคมและการกุศลทีห่ น่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือ
มายัง กปภ. เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 47,361,442.40 บาท

กปภ. มอบเงินสนับสนุน
ให้กับมูลนิธิพุทธมณฑล
จังหวัดสมุทรสาคร
จ�ำนวน 1,033,920 บาท
เพื่อด�ำเนินโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบพุทธมณฑล
จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
ณ ส�ำนักงานใหญ่ กปภ.

7.10 โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ปล่อยพันธุ์ปลาฯ
นอกจากการด�ำเนินโครงการ กปภ. รักษ์สงิ่ แวดล้อมตามแผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2555-2559
แล้ว กปภ. ยังได้ด�ำเนินโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ปล่อยพันธุ์ปลาฯ ที่เป็นโครงการนอกแผนระยะยาว
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. เป็นการตอกย�้ำให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ กปภ. ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ
ในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ ไว้อย่างยั่งยืนเพื่ออนุชนรุ่นหลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กปภ. ได้ด�ำเนินการ
ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย และปล่อยพันธุ์ปลาในพื้นที่ต่างๆ รวม 15 ชุมชน
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรม
“โครงการ ปลูกป่า 1 มิเตอร์ 1 ต้นไม้ สร้างฝายชะลอน�้ำ”
โดยได้ด�ำเนินการสร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน 3 ฝาย
ณ บ้านป่าสักงาม ต�ำบลลวงเหนือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559
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กปภ. สาขาพนัสนิคม
ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ณ สถานีผลิตน�้ำสระสี่เหลี่ยม
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

กปภ. เขต 9 จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าสร้างฝายชะลอน�้ำ
ภายใต้โครงการบริหารจัดการป่าไม้ในลุ่มน�้ำ
แบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์
ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ
(CBFCM) ในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่สา ณ ห้วยน�้ำอุ่น
บ้านแม่ในพัฒนา ต�ำบลแม่แรม อ�ำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

กปภ. สาขานครราชสีมา
เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในล�ำน�้ำมูล
ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา
ณ บริเวณหน้าฝายยางวังไม้โกลน ต�ำบลกระโทก
อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

Sustainability Report 2016
Provincial Waterworks Authority

045

ตารางแสดงผลการด�ำเนินงาน CSR นอกแผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2555-2559
โครงการ

จ่ายน�้ำฟรี

จ�ำนวนเงิน

-

-

103,818 คน

-

-

1,454,252
ครัวเรือน
92,500 คน

-

กองทัพบก
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรมทางหลวง

6.64 ล้านคน

132,955,964 ลิตร

2,402,840.99

153,221 คน

30,644,224 ลิตร

551,686.83

อปท.
กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
และองค์กรต่างๆ
หน่วยงานราชการ
ในท้องถิ่น โรงเรียน
และองค์กรต่างๆ
อปท.
และองค์กรต่างๆ

ไม่มีข้อมูล
6,887,947 คน

2,496,370,466 ลิตร
3,720,791 ขวด

45,040,418.15
14,883,167.06

ไม่มีข้อมูล

-

47,361,442.40

15 ชุมชน

-

-

1. ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านกิจการประปา

อปท. เทศบาล
สถาบันการศึกษา

2. ทดสอบคุณภาพน�้ำ

อปท. เทศบาล
สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล
ลูกค้าประเภท 1

3. ประชารัฐร่วมใจคนไทย
ประหยัดน�้ำ
4. เดินรณรงค์ประหยัดน�้ำ
ช่วยชาติ 74 จังหวัด
5. ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ
ช่วยภัยแล้ง
6. กปภ. - กรมทางหลวง
ร่วมใจต้าน ภัยแล้ง
7. ปันน�้ำฟรีช่วย อปท.
8. น�้ำดื่มบรรจุขวด
9. บริจาคเงินเพื่อ
กิจกรรมสาธารณกุศล
และสาธารณประโยชน์
10. ปลูกป่า ปลูกต้นไม้
สร้างฝาย
ปล่อยพันธุ์ปลาฯ

ประชาชน
ผู้ได้รับประโยชน์
281,725 คน

ภาคีเครือข่าย

จังหวัด อปท.

-

60,000,000
-

รวม • 1,454,252 ครัวเรือน • 2,659,970,654 ลิตร 170,239,555.43
• 14,159,211 คน
• 3,720,791 ขวด
บาท
• 15 ชุมชน

ทัง้ หมดนีเ้ ป็นผลงานของพนักงาน กปภ. ทุกคนทีร่ ว่ มคิดร่วมท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็น “เครื่องสะท้อน” ได้อย่างดีถึงความมุ่งมั่นและจริงใจในการขับเคลื่อน CSR
ของ กปภ. เพื่อให้ทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนที่ กปภ. เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน
ชุมชน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ ได้รับรู้ถึงจิตส�ำนึกรับผิดชอบที่หลอมรวมกันน�ำมาซึ่งประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
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72 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 0 2551 8276

สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค

www.pwa.co.th

PWA 1662
Contact Center

