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สารจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ที่ทรงใช้หลัก
ทศพิธราชธรรมดูแลพสกนิกรชาวไทยให้ได้เย็นศิระเพราะ
พระบริบาล ใต้ร่มพระบารมีมากว่า 70 ปี กปภ. จึงได้น้อมน�ำ
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินภารกิจเพื่อปวงชน
นอกจากความอาลัยอย่างหาทีส่ ดุ มิได้แล้ว กปภ. ขอมุง่ สืบสาน
พระราชปณิธาน ร่วมตั้งมั่นท�ำความดีเพื่อประโยชน์สุขของ
ส่วนรวมตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไป
บนเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ. เริ่มต้น
จากการด�ำเนินงานตามแผนงานและผลักดันการด�ำเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.
(ฉบับที่ 3) ปี 2560-2564 ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความยัง่ ยืนให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้นนั้ กปภ.
ได้ใช้เครื่องมือระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เป็นกรอบ
แนวคิดหลักในการบริหารจัดการองค์กร และด้วยภารกิจของ
กปภ. ที่ด�ำเนินงานคู่กับชุมชนและสังคมมาตลอดระยะเวลา
กว่า 38 ปี กปภ. ตระหนักดีว่าภารกิจหลักของ กปภ. คือ
การให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน�้ำประปาให้กับ
ประชาชนในส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) ซึง่ ภารกิจหลัก
ของ กปภ. คือ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ กปภ. จึงมีภารกิจในการเป็นองค์กรที่ให้บริการ
น�ำ้ ประปาควบคูไ่ ปกับภารกิจในการพัฒนาสังคม โดยยึดหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ตั้ง รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ ในปี 2560 กปภ. เล็งเห็นความส�ำคัญของ
รายงานสากลที่เรียกว่า Global Report Initiative : GRI
จึงได้น�ำกระบวนการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ
GRI มาเป็นกรอบในการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนแยกออก
จากรายงานประจ�ำปีเป็นปีที่สาม เพื่อแสดงผลงาน กปภ.
ในเชิ ง การพั ฒ นาสู ่ ค วามยั่ ง ยื น โดยที่ เ นื้ อ หารายงาน
ความยัง่ ยืนประจ�ำปี 2560 มุง่ เน้นแสดงให้เห็นความตระหนักถึง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
ลูกค้า บุคลากร ชุมชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในนามของผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน กปภ. ผมขอ
ขอบคุณทุกภาคส่วนทีไ่ ด้รว่ มกันด�ำเนินงานตามภารกิจอันเป็น
ประโยชน์เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนมากว่า 38 ปี และ กปภ. จะยังคง
มุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล ควบคูไ่ ปกับ
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ให้เกิดความเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อส่งผลให้เกิดพลวัต
ทางสังคม โดยตระหนักดีว่าการด�ำเนินงานกิจการประปา
และสังคมต้องมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันจะน�ำไปสู่
ความยั่งยืนของประเทศสืบไป

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ภาพรวมของ กปภ.

2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ
น�้ ำ ประปาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของ กปภ. ซึ่ ง โดย
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตน�้ำประปาจากน�้ำผิวดิน และมีการผลิต
น�ำ้ ประปาจากน�ำ้ ทะเล หรือ Reverse Osmosis หรือ ระบบ RO
ในพื้นที่ที่เป็นเกาะ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพะงัน
ในด้านการจ�ำหน่ายและให้บริการ กปภ. จ�ำหน่ายน�้ำ
โดยการวางระบบท่ อ ประปาเพื่ อ ส่ ง น�้ ำ ประปาที่ ส ะอาด
ปลอดภัยผ่านเส้นท่อไปจนถึงที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น�้ำ โดยจัด
เก็บรายได้ค่าจ�ำหน่ายน�้ำตามโครงสร้างราคาค่าน�้ำที่ก�ำหนด
ส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้น�้ำที่มีการประกันปริมาณการซื้อน�้ำขั้นต�่ำ
เช่น ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กปภ. จะคิดอัตราค่าจ�ำหน่ายน�้ำ
ในราคาขายส่ง (Bulk Sale) ซึ่งเป็นการขายในราคาที่ต�่ำกว่า
โครงสร้างปกติ
นอกจากนี้ กปภ. ยังมีบริการเสริมอื่นๆ ได้แก่ บริการ
ออกแบบก่อสร้างระบบประปา บริการวิชาชีพประปาแก่
ท้องถิ่น บริการตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปาและน�้ำเสีย และ
บริการตรวจสอบท่อ และทรายกรอง
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กปภ. ในฐานะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวง
มหาดไทยที่ เ ริ่ ม เปิ ด ด� ำ เนิ น กิ จ การในปี 2522 โดยมี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบการให้บริการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานด้าน
น�้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ 74
จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ)
ตลอดระยะเวลา 38 ปี กปภ. ยังคงมุ่งมั่นให้บริการ
น�้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ กปภ. ได้ดำ� เนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
องค์กรของ กปภ. ฉบับที่ 3 ปี 2560-2564 ซึง่ แผนยุทธศาสตร์
ดั ง กล่ า วก� ำ หนดภารกิ จ ขององค์ ก รที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
การก�ำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ความสามารถพิ เ ศษของ กปภ. ความยั่ ง ยื น ความเสี่ ย ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
ตลอดจนพื้นที่ให้บริการ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ กปภ. บรรลุวิสัยทัศน์ให้ผู้ใช้น�้ำ
ประทับใจในคุณภาพและบริการทีเ่ ป็นเลิศ จึงได้นำ� สารสนเทศ
เสียงของลูกค้าในปี 2560 มาสร้างนวัตกรรมด้านบริการ
เพื่อลดข้อจ�ำกัดและอ�ำนวยความสะดวกรวดเร็วให้ลูกค้า
ในการท�ำธุรกรรมกับ กปภ. และตอบสนองวิถีชีวิตทันสมัย
ของประชาชนในยุค Thailand 4.0 เช่น
E-Wallet ในรู ป แบบ
โครงการ กปภ. สาขาดิ จิ ทั ล ซึ่ ง โครงการ กปภ. สาขา
ดิจิทัล เป็นการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้าน
การบริการ เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 และ
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  นวั ต กรรมบริ ก าร

ตามแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกในโครงการระเบี ย ง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
: EEC) โดยเริ่มใช้ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และระยอง ใน 13 กปภ. สาขา เริ่มโครงการเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ส�ำหรับการช�ำระค่าน�้ำประปาผ่าน
แอพพลิเคชัน E-Wallet เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช�ำระ
ค่าน�้ำประปาผ่าน Smart Phone โดยจ่ายผ่านบัตรเครดิต
และเดบิต เพื่อให้เข้ากับ Life Style ของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้
นอกจากช�ำระค่าน�้ำประปาได้แล้ว ยังสามารถตรวจสอบ
สถิติการใช้น�้ำย้อนหลัง แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชัน
E-Wallet และมีระบบการแจ้งเตือนค่าน�้ำประปาอีกด้วย

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

“ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ”
Customer are delighted with water quality
and excellent services.

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

1. ผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ
3. จัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5. ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องธุรกิจการประปา
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มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
มั่น : มั่นใจคุณภาพ
เพื่อปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน

ค่านิยม
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2.3 ความสามารถพิเศษของ กปภ.
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในระบบประปา

2. การเข้าถึงและความใกล้ชิดประชาชนและชุมชน
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3. ความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และจัดการคุณภาพน�้ำ

2.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง SWOT
ความยั่งยืน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แหล่งน�้ำมีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอ
ความสามารถของบุคลากร
เงินทุนจากผลประกอบการเพียงพอ
กระบวนการผลิตจ่ายน�้ำมีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม

ความเสี่ยง
กปภ. ส�ำรวจ/รวบรวมความเสี่ยง และน�ำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยงระดับองค์กร
ที่จะส่งผลกระทบกับเป้าหมายขององค์กร ดังตาราง
ความเสี่ยง
ระดับ
สูงมาก
ความเสี่ยง
ระดับสูง

ความเสี่ยง
ระดับต�่ำ

ขาดแคลนน�้ำดิบ/ปริมาณน�้ำดิบบางพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต
ปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้ำ
ต้นทุนน�้ำประปาที่ซื้อจากโครงการเอกชนร่วมลงทุนมีราคาสูง
อัตราน�้ำสูญเสียสูง
ต้นทุนรวมในการผลิตน�้ำประปาสูง
คุณภาพน�้ำประปาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก
ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้น�้ำในเรื่องคุณภาพและบริการได้อย่างครบถ้วน
ปัญหาระบบผลิตส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถบูรณาการเพื่อรองรับระบบงานหลักและระบบสนับสนุน
อย่างครบถ้วน
4. ไม่สามารถขยายความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ (อปท. มีอ�ำนาจในการจัดหาสาธารณูปโภค
 	 ตามกฎหมายจัดตั้ง)
1.
2.
 	
3.

ไม่มีการพัฒนาธุรกิจใหม่
การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง
การจัดการองค์ความรู้ยังไม่เป็นระบบ
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ความเสี่ยง
ระดับ
ปานกลาง

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
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จุดแข็ง
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

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

1. พื้นที่ให้บริการ
1. นโยบายรัฐบาล และ
1. อัตราน�้ำสูญเสียสูง
กระจัดกระจาย และ
กระทรวงมหาดไทย
2. การเตรียมบุคลากร
ห่างไกล ท�ำให้ยาก
ให้ประชาชนมีน�้ำประปา
ด้านขีดความสามารถ
ต่อการให้บริการ
ใช้ในทุกพื้นที่
ยังไม่สอดคล้องกับ
และท�ำให้ต้นทุนสูง
2. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ทิศทางองค์กร
2. แหล่งน�้ำดิบได้รับ
พิเศษด้านชายแดน
3. การน�ำเทคโนโลยี
ผลกระทบจากภาวะ
ระบบคมนาคมของรัฐ
สารสนเทศมาบูรณาการ
โลกร้อน สภาพแวดล้อม
เพื่อรองรับ AEC ท�ำให้
ด้านข้อมูล และระบบ
เปลี่ยนแปลง สภาพ
มีการเติบโตของเมือง
สารสนเทศที่สนับสนุน
อากาศแปรปรวน
และการขยายตัวของ
การผลิต การบริหาร
เกิดปัญหาน�้ำเสีย
อสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้
จัดการ การให้บริการ
น�้ำเค็ม น�้ำท่วม ภัยแล้ง
ความต้องการใช้
ยังไม่ครอบคลุม
น�้ำประปาเพิ่มขึ้น
3. ปัญหาการขาด
4. ต้นทุนน�้ำประปา
อย่
า
งมี
น
ย
ั
ส�
ำ
คั
ญ
การบริหารจัดการที่ดี
ที่ซื้อจากผู้ขาย
จากภาครัฐ
3. นโยบายรัฐบาล และ
ในโครงการเอกชน
กฎหมายเกี่ยวกับน�้ำ
4. อปท. มีอ�ำนาจ
ร่วมลงทุนมีราคาสูง
อื
น
่
ๆ
สนั
บ
สนุ
น
ในการจัดหาสาธารณูปโภค
5. การให้บริการน�้ำประปา
และให้
ค
วามส�
ำ
คั
ญ
ตามกฎหมายจัดตั้ง
ในบางพื้นที่ไม่ทัน
กับการจัดสรรน�้ำดิบ
5. ไม่มีแหล่งน�้ำดิบ
ต่อความต้องการของ
ในการอุ
ป
โภค
บริ
โ
ภค
เป็นของตนเอง
ผู้ใช้น�้ำที่เพิ่มมากขึ้น
เป็นอันดับแรก
4. กปภ. มีโอกาสที่จะสร้าง
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ร่วมกับ อปท. และ
ต่างประเทศ
ในการขยายบริการ
ด้านน�้ำประปา
5. ทิศทางของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วย
ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผล
ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง

2.5 พื้นที่ให้บริการ
กปภ. เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในกระทรวงมหาดไทยที่
รับผิดชอบการให้บริการน�้ำประปาซึ่งเป็นสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่
74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)
รวมทั้งพื้นที่ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการ

น�้ำประปาเอง เช่น การประปาเทศบาล การประปา อบต.
และการประปาหมูบ่ า้ น เป็นต้น กปภ. มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านบริการ โดยแบ่งตามพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย
กปภ. เขต 10 เขต รับผิดชอบ กปภ. สาขา ซึ่งมีทั้งสิ้น 234
สาขา และหน่วยบริการย่อยอีก 347 หน่วยบริการ ดังตาราง

ภาค

เขต

1
(ภาคเหนือ)

09
10
06
07
01
08

27
26
22
20
22
20

32
62
48
48
16
41

386,766
325,116
402,864
275,457
756,029
276,695

02
03
04
05
10

30
23
24
20
234

30
21
31
18
347

717,265
483,231
366,249
296,579
4,286,251

2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และภาคตะวันออก)
4
(ภาคกลาง และภาคตะวันตก)
5
(ภาคใต้)
รวม

2.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กร

จ�ำนวนลูกค้า

3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ทันสมัย สนับสนุนการด�ำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย
บริหารงาน และบริการ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ า นการผลิ ต จ่ า ยน�้ ำ
มี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
4. จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบให้เพียงพอ
5. ผลิตจ่ายน�ำ้ ให้เพียงพอ พร้อมทัง้ ควบคุมคุณภาพน�ำ้
ให้ได้มาตรฐาน
6. บริหารจัดการลดน�้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ
7. ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการ
น�้ำประปาที่มีคุณภาพ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นการบริ ก ารลู ก ค้ า
มี 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
8. สร้ า งความพึ ง พอใจให้ ลู ก ค้ า ในด้ า นคุ ณ ภาพ
น�้ำประปา และบริการ
9. รักษาสิง่ แวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีตอ่
ชุมชนโดยรอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
มี 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. บริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะ
สอดคล้องกับภารกิจ และมีจ�ำนวนที่เหมาะสม และมีความ
ผูกพันต่อองค์กร
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและ
คุณภาพงาน

จ�ำนวนหน่วยบริการ
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ทั้งนี้ กปภ. ได้จ�ำแนกลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ ่ ม ที่ อ ยู ่ อ าศั ย กลุ ่ ม ราชการและธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และ
กลุ่มรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ โดยยึด
หลักเกณฑ์ลูกค้าที่ประกอบกิจการแตกต่างกันและปริมาณ
การใช้นำ�้ เพือ่ ตอบสนองความสมดุลระหว่างการด�ำรงอยูข่ อง
องค์กรกับสุขภาวะของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ได้รับการบริการ
สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

จ�ำนวนสาขา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเงิน มี 2 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
10. ควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงาน
11. สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน

2.7 เนื้อหาของรายงาน
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รายงานความยัง่ ยืนฉบับนีเ้ ป็นการจัดท�ำรายงานภายใต้
กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล (Global Reporting
Initiative : GRI) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอแนวทาง
และการด�ำเนินงานที่มุ่งสู่ความยั่งยืนที่ กปภ. ได้ด�ำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับปี 2560 กปภ. ได้จัดท�ำรายงาน
ความยัง่ ยืนเป็นปีที่ 3 ซึง่ มุง่ เน้นเนือ้ หาเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ กปภ. ได้
ด�ำเนินการ
ทัง้ นี้ เนือ้ หาการจัดท�ำรายงานฉบับนี้ กปภ. ได้นำ� ข้อมูล
ส่วนหนึ่งจากรายงานผลการด�ำเนินงาน (Organizational

Performance Report : OPR) ปี 2560 ตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance
Appraisal : SEPA) มาน�ำเสนอ ซึ่งในการจัดท�ำ OPR ทุกปี
ได้ มี ก ารทบทวนและก� ำ หนดกลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
(Stakeholders) ที่ กปภ. เห็นว่ามีสว่ นส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
ของ กปภ.
ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการน�้ำประปาเพื่อให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ” บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี ควบคู ่ กั บ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม กปภ.จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมใน
การผลักดันและสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน
ลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีจิตส�ำนึก
และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วย กปภ. เชื่อมั่นว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียเป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีจ่ ะช่วยสร้างรากฐาน
สู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน กปภ. จึงได้ให้ความส�ำคัญ
กับการตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยวิเคราะห์และทบทวน
เพื่อก�ำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน และให้ความ
ส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่าน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ

3.1 ความต้องการและ
ความคาดหวังที่ส�ำคัญ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กปภ. ให้ความส�ำคัญต่อการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินการของ กปภ. รวมถึงความต้องการและความ
คาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดย กปภ. แบ่งกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ รัฐบาลและกระทรวงเจ้าสังกัด
กลุ่มสังคม/ชุมชน และกลุ่มลูกค้า ท�ำให้สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
แต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิผลดังตาราง

ความคาดหวัง

รัฐบาล
บริหารงานอย่างโปร่งใส 1. สามารถพึ่งพาเงินรายได้ และกระทรวงเจ้าสังกัด ตรวจสอบได้
ของตนเอง
2. มีแนวทางการด�ำเนินงาน สนับสนุนและ
ไปในทิศทางเดียวกับ
แผนพัฒนาประเทศ
การประกอบกิจการ
มีความปลอดภัย

1. ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
2. มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

-

-
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สังคม/ชุมชน

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
และการสร้างความสัมพันธ์
การประชุม สัมมนา เช่น
การประชุม Vision Meeting
การรับการตรวจเยี่ยม
การด�ำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล (SOD) และ
หน่วยงานราชการ
การประเมินตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA)
การพบปะอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ
การรับฟังความคิดเห็นของสังคม/ชุมชน
ผ่านการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม CSR
เช่น โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
โครงการใส่ใจผู้บริโภค
การประชุมกับผู้น�ำชุมชน
การเชิญผู้แทนชุมชนเข้าเยี่ยมชม
ระบบประปา ณ โรงกรองน�้ำของ กปภ. สาขา
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้า
• กลุ่มที่อยู่อาศัย
และอื่นๆ

• กลุ่มราชการ และ
ธุรกิจขนาดเล็ก
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• กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจขนาดใหญ่
และอุตสาหกรรม

ความต้องการ
1. คุณภาพน�้ำประปา
2. ปริมาณน�้ำประปา
ที่ไหล
3. บริการหลังการขาย
4. บริการของพนักงาน
5. การช�ำระค่าบริการ
และกระบวนการ
ให้บริการ
6. อาคาร สถานที่
7. ข้อมูล สารสนเทศ
และข่าวสารที่ได้รับ
1. คุณภาพน�้ำประปา
2. ปริมาณน�้ำประปา
ที่ไหล
3. การช�ำระค่าบริการ
และกระบวนการ
ให้บริการ
4. บริการของพนักงาน
และบริการหลัง
การขาย
6. อาคารสถานที่
7. ข้อมูล สารสนเทศ
และข่าวสารที่ได้รับ
1. คุณภาพน�้ำประปา
2. ปริมาณน�้ำประปา
ที่ไหล
3. บริการของพนักงาน
4. การช�ำระค่าบริการ
และกระบวนการ
ให้บริการ และบริการ
หลังการขาย
6. ข้อมูล สารสนเทศ
และข่าวสารที่ได้รับ
7. อาคารสถานที่

ความคาดหวัง

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
และการสร้างความสัมพันธ์
พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า
ส�ำรวจความต้องการ ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความภักดีของลูกค้า
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
มิสเตอร์ประปาจัดการปัญหาข้อขัดข้อง
ด้านการใช้น�้ำประปาอย่างรวดเร็ว
และสร้างความใกล้ชิด
PWA Contact Center 1662

1. น�้ำประปาดื่มได้
ไม่มีกลิ่นคลอรีน
ไม่มีตะกอนตกค้าง
2. น�้ำประปาไหลแรงขึ้น
มากกว่านี้
3. การท�ำงาน
ด้านประชาสัมพันธ์
ทั่วถึงมากกว่านี้

-

1. น�้ำประปาดื่มได้
ไม่มีกลิ่นคลอรีน
ไม่มีตะกอนตกค้าง
2. น�้ำประปาไหลแรงขึ้น
มีน�้ำเพียงพอให้ใช้
3. การซ่อมท่อน�้ำประปา
ที่แตกรั่วซึมแก้ไข
ให้เสร็จโดยเร็ว

- พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า
- ส�ำรวจความต้องการ ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความภักดีของลูกค้า
- ก�ำหนดช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าเป็นพิเศษ
เช่น Line
- จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
- PWA Contact Center 1662

1. น�้ำประปาไหลแรง
มากกว่านี้
2. น�้ำประปาดื่มได้
ไม่มีกลิ่นคลอรีน
ไม่มีตะกอนตกค้าง
3. การซ่อมท่อน�้ำประปา
ที่แตกรั่วซึมแก้ไข
ให้เสร็จโดยเร็ว

- พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า
- ส�ำรวจความต้องการ ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความภักดีของลูกค้า
- ก�ำหนดช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าเป็นพิเศษ
เช่น Line
- จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
- PWA Contact Center 1662

-

3.2 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

นอกเหนือจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญทั้ง 3 กลุ่มแล้ว กปภ.
ยังค�ำนึงถึงความต้องการของผู้ส่งมอบที่ส�ำคัญ ซึ่งแบ่งเป็น
องค์กร

ความต้องการที่ส�ำคัญ
ของ กปภ.

กลไกส�ำคัญ
ในการสื่อสาร

ส่งมอบน�้ำดิบ

- ปริมาณน�้ำดิบที่เพียงพอ

ส่งมอบน�้ำประปา

- สนับสนุนให้ประชาชนมีน�้ำใช้
และมีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
- ปริมาณน�้ำประปาที่เพียงพอและ
ราคายุติธรรม
Website กปภ.
- ได้รับสารเคมี ท่อ มาตรวัดน�้ำ
การประชุม/
และอุปกรณ์ประปาที่มีคุณภาพ
สัมมนาต่างๆ
ได้มาตรฐานและทันต่อความต้องการ รายงานประจ�ำปี
- งานก่อสร้างและงานบริการ
ที่มีคุณภาพ

ส่งมอบสารเคมี ท่อ มาตรวัดน�้ำ
และอุปกรณ์ประปา
รับเหมาก่อสร้างระบบประปา
วางท่อ จ่ายน�้ำ ซ่อมท่อ
อ่านมาตร เก็บเงิน ฯลฯ

- อุปกรณ์ IT ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
- กระแสไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและเพียงพอ
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ส่งมอบอุปกรณ์ IT ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์
ส่งมอบไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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1. ผู้ส่งมอบ
• กรมชลประทาน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)
• East Water
• การประปานครหลวง
• East Water,
Thai Tap,
UU
• ผู้จ�ำหน่ายวัสดุการผลิต
(สารส้ม, คลอรีน)
วัสดุอุปกรณ์ (ท่อ มาตรวัดน�้ำ)
• ผู้รับจ้างก่อสร้าง
• ผู้รับจ้างงานบริการ
Outsources (ต่อท่อ/ซ่อมท่อ
อ่านมาตร เก็บเงิน ฯลฯ)
• อุปกรณ์ IT (ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ)
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บทบาทที่ส�ำคัญ

ผู้ส่งมอบน�้ำดิบ ได้แก่ กรมชลประทาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ท่อ และ
อุปกรณ์ ตลอดจนผูร้ บั จ้างบริการต่างๆ โดยมีบทบาททีส่ ำ� คัญ
รวมถึงความต้องการทีส่ ำ� คัญของผู้สง่ มอบและคูค่ า้ ดังตาราง

องค์กร
2. คู่ความร่วมมือ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)

• กรมชลประทาน
• กิจการประปาต่างประเทศ

จัดการระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน

-

บริหารจัดการน�้ำและจัดสรรน�้ำ
เพื่อการเกษตร การพลังงาน
และการสาธารณูปโภค
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านกิจการ
ประปา

-
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-

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่วมมือกันบริหารจัดการและ
พัฒนาเทคโนโลยี

-

• กรมทางหลวงชนบท

พัฒนาก่อสร้างทางและบ�ำรุง
รักษาทางหลวงชนบท

-

กปภ. ตระหนั ก ดี ว ่ า การตอบสนองความต้ อ งการ
ความคาดหวัง และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหารจัดการความยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้ กปภ. จึงได้ก�ำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารและ
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ท�ำให้
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ความต้องการที่ส�ำคัญ
ของ กปภ.

บทบาทที่ส�ำคัญ

กลไกส�ำคัญ
ในการสื่อสาร

การประสานงานที่ใกล้ชิด
การขอใช้พื้นที่ในการวางท่อประปา
การขอใช้แหล่งน�้ำในพื้นที่ อปท.
ความร่วมมือในการสร้างความพึงพอใจ Website กปภ.
ให้กับผู้ใช้บริการ
การประชุม/
สั
มมนาต่างๆ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณน�้ำ
รายงานประจ�ำปี
เพื่อการบริหารจัดการให้ผู้ใช้น�้ำ
มีน�้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านระบบประปา และการบริหาร
จัดการระบบประปา
มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของ
พลัังงาน ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกัน
การประชุม/
ด้านพลัังงาน ลดสภาวะโลกร้อน
สัมมนาต่างๆ
ความร่วมมือด้านการก่อสร้างและ
การวางท่อประปา

กปภ. รับทราบถึงความต้องการ ความคาดหวัง มุมมอง
และข้ อ เสนอแนะต่ อ การด� ำ เนิ น งานของ กปภ. รวมถึ ง
เป็ น โอกาสที่ กปภ. จะได้ สื่ อ สารเป้ า หมายและแนวทาง
การด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียรับทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย

ลูกค้าของ กปภ.
กปภ. ตระหนั ก อยู ่ เ สมอว่ า ลู ก ค้ า เป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นและสร้ า งการเติ บ โต
ให้กบั องค์กร กปภ. จึงประยุกต์แนวคิดการจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า (Customer Relationship Management :
CRM) ในรูปแบบของมาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ของ กปภ.

C
R
A
I
E

Communication คือ การติดต่อสื่อสาร
รับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า
Relation คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมส�ำรวจ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ทุกปี
Analysis คือ การวิเคราะห์จัดล�ำดับ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�ำให้ กปภ.
ได้สารสนเทศเสียงของลูกค้าเพือ่ น�ำไปปรับปรุง
ระบบและกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่การตอบสนอง
Integration คือ การบูรณาการสารสนเทศ
เสียงของลูกค้าให้เชื่อมโยงกับการปรับปรุง
การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ
องค์กร
Evaluation คือ การติดตามและ
ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
และความผูกพันภักดีของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สารสนเทศเสี ย งของลู ก ค้ า ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ก ารลด
ความไม่พงึ พอใจ สร้างความพึงพอใจ และเติมความประทับใจให้แก่
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการของ กปภ. ทั้งระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร และ
ระดับกระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ
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ทั้งนี้ กปภ. ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการ
สารสนเทศเสี ย งของลู ก ค้ า ” เพื่ อ ก� ำ หนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติของกระบวนการติดต่อสื่อสารรับฟังเสียง
ของลูกค้า ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแก้ปญั หาข้อร้องเรียน
และกระบวนการรายงานข้อร้องเรียน รวมทั้งบริหารจัดการ

(I CARE Model) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และตอบสนอง
ด้วยบริการที่เป็นเลิศ โดย I CARE Model ประกอบด้วย
5 กระบวนงาน ดังภาพ
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4.1 แนวทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
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กปภ. มุ ่ ง เน้ น ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพช่ อ งทางการ
สือ่ สารและการประชาสัมพันธ์ทรี่ วดเร็ว ทันสมัยและสามารถ
รับผลตอบรับจากลูกค้าได้ทันท่วงที เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร และส่งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยที่เนื่องจากปัจจุบันลูกค้า

นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับเป็นสื่อที่แพร่
กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบสูง
ต่อภาพลักษณ์องค์กร ดังนั้น กปภ. จึงใช้ช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์มากขึ้นในการรับฟังเสียงของลูกค้า ทั้งนี้ ปัจจุบัน
กปภ. มีช่องทางติดต่อสื่อสารรับฟังเสียงของลูกค้า ดังภาพ

4.2 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ภายใต้มาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ของ กปภ. (I CARE
Model) กปภ. มุ่งมั่นสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
เพื่อส่งมอบคุณค่าด้านบริการที่ดีและมีคุณภาพให้ตรงตาม
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดย กปภ. ก�ำหนด
โครงการ/กิจกรรมจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น
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 โครงการ P.R. 4.0 ซึ่ง กปภ. ใช้สื่อสังคมออนไลน์
มากขึ้ น ในการเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ ่ ม แต่ ล ะราย รวมทั้ ง
สามารถสือ่ สารสองทางกับลูกค้าทุกกลุม่ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาง Line Website Facebook Youtube เช่น ให้ กปภ.
สาขา เปิดกลุ่มไลน์สื่อสารกับลูกค้าแต่ละกลุ่มทุกประเภท
และก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละห้องสนทนาเพื่อสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารที่หน้างาน และเป็นช่องทางให้ลูกค้าสอบถาม
ข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว

 โครงการชุมชนคนรัก กปภ. (PWA Society)
โดยก�ำหนดให้ กปภ. 234 สาขาคัดเลือกลูกค้าที่มีความภักดี
กับ กปภ. (PWA Group) พร้อมเชิญชวนเข้าร่วม Webpage
รวมทั้งจัดท�ำฐานข้อมูล PWA Group ที่ได้รับคัดเลือกใน
แต่ละสาขา เพื่อให้ลูกค้าติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ
พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก กปภ.
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 โครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) กปภ.
ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีมติให้ศูนย์ราชการภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจ จัดให้มศี นู ย์ราชการสะดวก (GECC) เพือ่ เป็น
ศูนย์กลางท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้เกิดการบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้แก่ประชาชนทีม่ าติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ
โดยในปี 2559 มี กปภ. สาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จ�ำนวน 2 สาขา คือ กปภ. สาขา
ปทุมธานี และอุดรธานี (พ) ส�ำหรับปี 2560 มี กปภ. สาขา
ทีไ่ ด้รบั การรับรอง จ�ำนวน 8 สาขา คือ กปภ. สาขาเชียงใหม่ (พ)
พัทยา (พ) สุราษฎร์ธานี (พ) นครพนม นครศรีธรรมราช
ปากพนัง ระนอง และอุบลราชธานี
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4.3 การจัดการข้อร้องเรียน
กระบวนการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ ค วามส� ำ คั ญ
กับศูนย์ประปาทันใจและมิสเตอร์ประปา โดยก�ำหนดให้
“มิสเตอร์ประปาท�ำหน้าที่ทูตเชื่อมโยงความประทับใจสู่
ลูกค้า” โดยมีหน้าที่หลักคือการลงพื้นที่เกิดเหตุในทันทีที่ได้
รับแจ้ง เพือ่ ไปพบผูร้ อ้ งและสือ่ สารสร้างความเข้าใจให้สามารถ
ลดความไม่ พึ ง พอใจของลู ก ค้ า ก่ อ น จากนั้ น จึ ง ท� ำ หน้ า ที่
ตรวจสอบสภาพปั ญ หาและแก้ ป ั ญ หาตามความพร้ อ ม
ของอุปกรณ์เครือ่ งมือทีต่ ดิ ตัวไปทันทีเพือ่ สร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าและรู้สึกมั่นใจในคุณภาพการให้บริการของ กปภ.
จากนั้นจบลงด้วยการให้ค�ำแนะน�ำ การแจ้งข่าวสารให้ลูกค้า
ผู้ร้องเรียนและประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ลูกค้า
และประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึกประทับใจและกล่าวถึง
กปภ. ในทางที่ดี

ส�ำหรับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
กปภ. ให้ความส�ำคัญกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
ผ่านช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียน 11 ช่องทาง โดยมีกระบวนการ

จัดการข้อร้องเรียนที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กรดังภาพ
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4.4 ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ กปภ.
กปภ. ได้ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ กปภ.
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ น�ำผลส�ำรวจทีไ่ ด้มาปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการของ กปภ. ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.500
4.000

เป็นผูส้ ำ� รวจความพึงพอใจของลูกค้าของ กปภ. ตัง้ แต่ปี 2551
ถึงปี 2560 ปัจจุบันลูกค้ามีความพึงพอใจการให้บริการ
ของ กปภ. ปี 2560 ทีค่ ะแนน 4.00 เท่ากับค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรม
ดังภาพ

4.250
4.000
3.970

3.500
3.580

3.700

2551

2552

2553

ผลการด�ำเนินงานของ กปภ.
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4.031

4.000

2558

2559

2560

3.390

2554

2555

จุฬาลงกรณ์

020

4.020

3.735

3.610

3.000
2.500

4.083

2556
นิด้า

ค่าเป้าหมาย กปภ. (4.250)

จากความมุ ่ ง มั่ น ในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า เพื่ อ ให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพ
และบริการที่เป็นเลิศ” กปภ. จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
กับการรับฟังและสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามมาตรฐาน
ลูกค้าสัมพันธ์ของ กปภ. (I CARE Model) ตลอดจนจัดการ
ข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ท�ำให้แม้ว่าปี 2560
ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า กปภ. อยู่ในระดับ

2557

ธรรมศาสตร์
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (4.000)

4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2558–2559 แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับ “สูง” และ
สามารถบรรลุคา่ เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ทคี่ ะแนน 4.00 นอกจากนี้
ผลที่ได้จากการส�ำรวจจะน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการ
และหาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการบริการของ
กปภ.ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาคุณภาพการบริการ
อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

บุคลากรของ กปภ.
กปภ. มีความเชือ่ มัน่ ในคุณค่าของ “คน” และเชือ่ มัน่
ว่าพนักงานทุกคนคือทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด เป็นปัจจัย
ส�ำคัญสูค่ วามส�ำเร็จขององค์กร จึงมุง่ เน้นกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากรและผูน้ ำ� อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้
พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตามค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” ช่วยเหลือสนับสนุน
บุคลากรด้านสิทธิประโยชน์กับพนักงานทุกคน และดูแล
สุขอนามัย ความปลอดภัยของพนักงานทั้งองค์กร โดยมี
แนวทางด�ำเนินการ ดังนี้

5.1 การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
กปภ. มีกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
โดยได้ จั ด ท� ำ แผนการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาที่ มี อ งค์ ป ระกอบ
และค�ำนึงถึงปัจจัยด้านความต้องการด้านการเรียนรู้ของ
บุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความท้าทาย และ
แผนการพัฒนา
การเรียนรู้
1. แผนการพัฒนา
บุคลากร

2. แผนการจัดการ
องค์ความรู้

วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ

1. TRAINING

เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้น�ำ ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้เหมาะสม
กับต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ KM & LO
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3
หน่วยงานต่างๆ

2. NON-TRAINING

เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
ความสามารถของต�ำแหน่งงาน

1. การจัดการความรู้ภายในองค์กร
- รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้
- จัดเก็บองค์ความรู้
- เผยแพร่องค์ความรู้

1. เพื่อจัดการความรู้ขององค์กร
คณะกรรมการ KM & LO
ให้เป็นระบบ
กองบริหารองค์ความรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปัน
หน่วยงานต่างๆ
ความรู้และน�ำความรู้ไปปฏิบัติงาน

2. การจัดการความรู้ภายนอกองค์กร
- รวบรวมความรู้จากภายนอก
		 หน่วยงาน
- น�ำความรู้จากภายนอก
		 มาพัฒนาองค์ความรู้ภายใน
		 องค์กร
- พัฒนาองค์ความรู้ใหม่
- เผยแพร่องค์ความรู้

1. เพื่อแสวงหาความรู้
จากภายนอกองค์กร
2. เพื่อน�ำความรู้
จากภายนอกองค์กรมาพัฒนา
เป็นความรู้ภายในองค์กร

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรม
2. ส่งเสริมการใช้ความรู้และ		
ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมส�ำหรับ
พัฒนาระบบผลิต-จ่ายน�้ำ
2. เพื่อพัฒนาระบบให้บริการลูกค้า
3. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน
ขององค์กร

คณะกรรมการวิจัยและ
นวัตกรรม
กองวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานต่างๆ
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3. แผนวิจัยพัฒนา
และสร้างนวัตกรรม

กลยุทธ์การเรียนรู้และ
การพัฒนา

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ โอกาสในการสร้างนวัตกรรม
และค� ำ นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะโดยรวมของบุ ค ลากรของ กปภ.
เป็นพื้นฐาน และก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ของแผนพัฒนาการ
เรียนรู้และพัฒนาดังตาราง
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ส�ำหรับแผนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากผู ้ ว ่ า การจะถู ก น� ำ ไปปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ ก� ำ หนด โดย
ส�ำนักวิทยาการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรม และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
นอกจากนี้ กปภ. มี แ นวทางอย่ า งเป็ น ระบบ
ในการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การพัฒนาในชัน้ เรียน (Training) ซึง่ แบ่งออกเป็น
การฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (In-house Training) และ
การฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน (Public Training) ด�ำเนินการ
ประเมินผลโดยส�ำนักวิทยาการซึ่งจะด�ำเนินการประเมิน
และติดตามผลในทุกหลักสูตร โดยการฝึกอบรมภายในจะมี
การประเมินทั้งก่อนการฝึกอบรม/หลังการฝึกอบรมและ
การติดตามผล โดยมีแบบประเมินสอบถามผูผ้ า่ นการฝึกอบรม
และผูบ้ งั คับบัญชา ในส่วนของการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องจัดท�ำรายงานผลการฝึกอบรม
และจะมีการติดตามประเมินผลภายหลัง ทั้งกับตัวผู้ผ่าน
การฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา
2. การพัฒนานอกชัน้ เรียน (Non-Training) ในรูปแบบ
ต่างๆ ผูบ้ งั คับบัญชาผูท้ ไี่ ด้รบั การพัฒนา เป็นผูก้ ำ� หนดวิธกี าร
พัฒนาตามความเหมาะสม และจะให้ผบู้ งั คับบัญชาประเมินผล
การพัฒนาตามแบบรายงานผลทีส่ ำ� นักวิทยาการก�ำหนด และ
รายงานให้ส�ำนักวิทยาการทราบ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล เพือ่ น�ำไปเป็นข้อมูลประเมินผลสมรรถนะรายบุคคลให้
กับฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคลต่อไป
การประเมินผลดังกล่าว จะมีแนวทางการด�ำเนินการ
ประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ประเมินผลความพึงพอใจ (Reaction) โดยใช้
แบบสอบถามที่ก�ำหนดส�ำหรับทุกหลักสูตร

2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) เพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจ และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ประเมินพฤติกรรม (Behavior) เพื่อสอบทาน
ว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้นำ� ความรู้
ไปใช้และมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการท�ำงาน มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่
เพียงใด ซึ่งจะด�ำเนินการหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว
ประมาณ 3-6 เดือน โดยแบบสอบถามผู้บังคับบัญชา และ
ผู ้ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมตามแบบฟอร์ ม ที่ ส� ำ นั ก วิ ท ยาการ
เป็นผู้ก�ำหนด
ทั้งนี้ ผลจากการประเมินตามข้อ 1-3 จะน�ำมาพัฒนา
ระบบการเรียนรู้และแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป

5.2 การเสริมสร้างความผูกพัน
พนักงานในองค์กร
กปภ. ให้ ค วามใส่ ใ จกั บ กระบวนการและปั จ จั ย
ในการเสริมสร้างความผูกพันพนักงานในองค์กร โดยก�ำหนด
ให้มีการส�ำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ส�ำหรับปี
2560 กปภ. ได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นทีป่ รึกษาในการส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงานต่อ กปภ. ซึง่ พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
โดยภาพรวม กปภ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5) ทั้งนี้ ได้ส�ำรวจพบปัจจัยความผูกพันของพนักงาน
ในมุมมองขององค์กร และปัจจัยที่จะสร้างความผูกพันกับ
องค์กรในมุมมองของพนักงานเอง ดังภาพ

ปัจจัยความผูกพันของพนักงาน ในมุมมองขององค์กร ได้แก่
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ปัจจัยที่จะสร้างความผูกพันกับองค์กร ในมุมมองของพนักงานเอง ได้แก่

ทุกรอบปี กปภ. ก�ำหนดให้มกี ารสรุปผลส�ำรวจแจ้งให้ผวู้ า่ การและทุกสายงานทราบ เพือ่ น�ำไปเป็นข้อมูลในการเสริมสร้าง
ความผูกพันในแต่ละหน่วยงาน

5.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กปภ. มีแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โดยผู้น�ำระดับสูงก�ำหนดค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม

ค่านิยม กปภ.
“มุ่ง” มุ่งเน้นคุณธรรม

“มั่น” มั่นใจคุณภาพ

“เพื่อปวงชน” เพื่อสุขของปวงชน

องค์ ก รที่ พึ ง ประสงค์ ข องบุ ค ลากรในค่ า นิ ย มแต่ ล ะด้ า น
เพื่อแปลงค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ รวม 11 พฤติกรรม ดังนี้

พฤติกรรมตามค่านิยม
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
2. มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อความส�ำเร็จ
3. ท�ำงานเป็นทีม
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า
2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา
3. มีจิตสาธารณะ

ทั้ ง นี้ กปภ. ก� ำ หนดแผนงานกิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กร ทั้ง 6 คุณลักษณะ ได้แก่ 1. ความร่วมมือ
2. การแบ่ ง ปั น ทั ก ษะของบุ ค ลากรทั้ ง ภายในหน่ ว ยงาน
ข้ า มหน่ ว ยงาน และต่ า งสถานที่ 3. การสื่ อ สารแบบ
สองทิศทางระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานและผู้บริหาร
4. การมีความคิดริเริ่มและนวัตกรรม 5. การให้อ�ำนาจการ
ตั ด สิ น ใจ และ 6. การก� ำ หนดเป้ า ประสงค์ ร ะดั บ บุ ค คล

จ�ำนวน 9 โครงการ/กิจกรรมให้หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินการ
ซึ่ ง การก� ำ หนดแผนงานเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รตาม
คุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กรได้มีการน�ำค่านิยมองค์กรและ
พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่ผู้น�ำระดับสูงก�ำหนดดังกล่าว
ข้างต้น รวมทั้งปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
มาเป็นข้อมูลในการก�ำหนดแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
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โครงการ/กิจกรรม

ค่านิยมองค์กร / พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลัก

การร่วมมือ
1.1 โครงการดาวเด่นประจ�ำไตรมาส

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- กอง
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนด :
- กปภ. สาขา
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ก�ำหนด
- ท�ำงานเป็นทีม : น�ำความคิดเห็นของทีมงานมาประกอบ
การตัดสินใจ
- มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อความส�ำเร็จ : ยกย่อง ชมเชย
ให้เป็นที่ปรากฏ

1.2 โครงการ Big Cleaning Day

- หน่วยงานส่วนกลาง
มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
- ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร : ดูแลรักษาทรัพย์สนิ
(กองบริการกลางเป็น
ขององค์กรเสมือนทรัพย์สินของตนเอง
หน่วยงานสนับสนุน
การด�ำเนินการ
ในส่วนกลาง)
มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- กปภ. เขต
- ท�ำงานเป็นทีม
- กปภ. สาขา

การแบ่งปันทักษะของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และต่างสถานที่
2.1 โครงการสนทนาประปาประปา

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนด :
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ก�ำหนด
- ท�ำงานเป็นทีม : น�ำความคิดเห็นของทีมงาน
มาประกอบการตัดสินใจ

- กองในสังกัด กปภ. เขต
- กปภ. สาขา

เพื่อปวงชน
- แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน :
กระตุ้นและส่งเสริมพนักงานให้มีการสอนงาน coaching
และแบ่งปัน sharing ทักษะการปฏิบัติงานระหว่างกัน
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2.2 โครงการศึกษาดูงาน

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันรวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อปวงชน
- แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน :
กระตุ้นและส่งเสริมพนักงานให้มีการสอนงาน coaching
และแบ่งปัน sharing ทักษะการปฏิบัติงานระหว่างกัน

- กอง
- กปภ. สาขา

ล�ำดับ

3

4

โครงการ/กิจกรรม

ค่านิยมองค์กร / พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลัก

การสื่อสารที่เป็นแบบสองทิศทางระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานและผู้บริหาร
3.1 โครงการสนทนายามเช้า
(Morning Talk)

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันรวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ
- ท�ำงานเป็นทีม : สร้างบรรยากาศให้มีการสื่อสาร
สองทิศทางอย่างตรงไปตรงมาและรับฟังความคิดเห็น
ที่แตกต่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

- กอง
- กปภ. สาขา

3.2 โครงการประชุมสายงาน

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ
- ท�ำงานเป็นทีม : สร้างบรรยากาศให้มี
การสื่อสารสองทิศทาง อย่างตรงไปตรงมา
และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

- สายงานปฏิบัติการ
(รปก. 1-5)
- สายงานสนับสนุน
(ส่วนกลาง)
- กปภ. เขต
- ฝ่าย/ส�ำนัก

การมีความคิดริเริ่มและนวัตกรรม
- ส�ำนักวิทยาการ กปภ.
4.1 โครงการมอบทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อปวงชน
- สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา :
ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิด
ความประทับใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- มีจิตสาธารณะ : สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถ
ส่วนบุคคลช่วยเหลือชุมชน
- มีจิตสาธารณะ : สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อสังคม

5

การให้อ�ำนาจในการตัดสินใจ
- การทบทวนการมอบอ�ำนาจ
ทางการบริหาร

- ฝ่ายกฎหมาย

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
- ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม :
ประเมินผลและให้คุณให้โทษอย่างเที่ยงธรรมและ
โปร่งใส

- ฝ่ายวางแผนและ
ประเมินทรัพยากรบุคคล

การก�ำหนดเป้าประสงค์ระดับบุคคล
- การก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรายบุคคลทุกระดับชั้น

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนด :
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ
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มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
- ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร :
ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส�ำคัญ
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5.4 นโยบายด้านบุคลากรและสิทธิประโยชน์
ด้วย กปภ. เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการช่วยเหลือ
สนับสนุนบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์ทพี่ นักงานทุกคนพึงได้รบั
ตามสิทธิของพนักงานซึ่งมีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ตามที่กฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ส�ำคัญที่ กปภ.
จัดหาให้แก่พนักงานและลูกจ้างมีรายละเอียดดังตาราง

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

1. เบี้ยเลี้ยง+ค่าเช่าพักเงินชดเชย		
พาหนะส่วนตัว

/

/

/

x

ข้อบังคับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522

2. ค่าท�ำงานล่วงเวลาในวันท�ำงาน
ปกติและในวันหยุด

/

/

/

/

ข้อบังคับค่าท�ำงานล่วงเวลา และค่าท�ำงาน

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ

/

x

x

x

ข้อบังคับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2523

4. ค่ารักษาพยาบาลตนเองและ		
ครอบครัว

/

/

/(ไม่รวม
พ่อแม่)

/(ไม่รวม
พ่อแม่)

5. ค่าคลอดบุตร ครั้งละ 400 บาท

/

/

x

x

ข้อบังคับการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในการคลอดบุตร
พ.ศ. 2523

6. ค่าเล่าเรียนบุตร

/

/

/

/

ข้อบังคับการสงเคราะห์การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523

7. เงินสงเคราะห์กรณีผู้ปฏิบัติงาน
เสียชีวิต

/

/

/

/

ข้อบังคับการสงเคราะห์เมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่
ความตาย พ.ศ. 2523

8. เงินกองทุนสงเคราะห์ และ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

/

/

x

x

ข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 ข้อบังคับ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2540

/(บาง
ต�ำแหน่ง)

x

x

x

ข้อบังคับเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. 2524
และการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. 2534

10. ค่าใช้จ่ายกรณีที่ใช้
ในการประชุม สัมมนา

/

/

/

x

ข้อบังคับ ค่าใช้จ่ายในการประชุมฝึกอบรมหรือ
สัมมนา พ.ศ. 2525

11. ค่าเช่าบ้าน

/

/

x

x

ข้อบังคับการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2530

12. ค่าพาหนะ กรณี กปภ.
ไม่จัดรถให้ไปปฏิบัติงาน

/

/

/

x

ข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะและค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
แก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2533

13. ค่ารับรอง เงินสมนาคุณ
และเงินการกุศล

/

/

/

x

ข้อบังคับค่ารับรอง เงินสมนาคุณและเงินการกุศล
พ.ศ. 2536

14. เงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน 		
(เดือนละ 500 บาท/คน)

/

/

/

/(50)

ข้อบังคับการสงเคราะห์เกี่ยวกับบุตรของพนักงาน
พ.ศ. 2537

15. เงินค่าอยู่เวรประจ�ำส�ำนักงาน 		
(300 บาท/ครั้ง)

/

/

/

x

ข้อบังคับการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
ที่อยู่เวรประจ�ำส�ำนักงาน พ.ศ. 2537

16. เงินตอบแทนที่ปฏิบัติงาน
เกินมาตรฐาน

/

/

/

x

ข้อบังคับการจ่ายเงินส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พ.ศ. 2539

สิทธิประโยชน์

ลูกจ้าง มาตรฐานขั้นต�่ำ
ชั่วคราว สภาพการจ้างฯ

ข้อบังคับและระเบียบ

สิทธิที่เป็นตัวเงิน
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9. ค่าเครื่องแบบพนักงาน		
เหมาจ่ายไม่เกิน 1,500 บาท

ข้อบังคับการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2523

สิทธิประโยชน์

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

17. ค่าชดเชยและเงินค่าตอบแทน		
ความชอบในการท�ำงาน

/

/

/

/

ข้อบังคับการจ่ายเงินค่าชดเชยและเงินค่าตอบแทน
ความชอบในการท�ำงานให้แก่พนักงาน พ.ศ. 2550

18. เงินโบนัสประจ�ำปี

/

/

x

x

ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัส
ส�ำหรับกรรมการ พนักงานฯ พ.ศ. 2530

19. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

/

/

x

x

ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2527

20. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
พนักงานที่เสียชีวิต

/

/

/

x

ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตรของผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจาก
การปฏิบตั งิ านของพนักงานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษฯ พ.ศ. 2550

21. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

/

/

x

x

ข้อบังคับการก�ำหนดต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือน
การบรรจุ แต่งตั้ง พ.ศ. 2522

22. เงินช่วยเหลือค่าน�้ำประปา
300 บาทต่อเดือน

/

x

x

x

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

1. ลาป่วย

/

/

/

/

2. ลาคลอดบุตร

/

/

/

/

3. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร

/

/

/

/

4. ลากิจส่วนตัว

/

/

x

x

5. ลาเพื่อท�ำหมัน

/

/

/

/

6. ลาพักผ่อนประจ�ำปี

/

/

/

/

7. ลาอุปสมบท

/

/

x

x

8. ลาไปประกอบพิธีฮัจย์

/

/

x

x

9. ลาเนื่องจากราชการทหาร

/

/

/

/

10. ลาไปต่างประเทศ

/

/

x

x

11. ลาไปศึกษาเพิ่มเติมฯ

/

/

x

x

12. ลาติดตามคู่สมรส

/

/

x

x

13. ลาตรวจสุขภาพประจ�ำปี

/

/

x

x

/

/

/

/

มาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้าง

/(5,000)

/(5,000)

/(5,000)

x

มติ ครม.

/

/

/

x

มติ ครม.

สิทธิประโยชน์

ลูกจ้าง มาตรฐานขั้นต�่ำ
ชั่วคราว สภาพการจ้างฯ

ข้อบังคับและระเบียบ

ลูกจ้าง มาตรฐานขั้นต�่ำ
ชั่วคราว สภาพการจ้างฯ

ข้อบังคับและระเบียบ

สิทธิที่ไม่เป็นตัวเงิน

ระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537
ระเบียบว่าด้วยการลาของลูกจ้าง พ.ศ. 2537

1. เงินทดแทน
2. เงินตอบแทนพิเศษ
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สิทธิอื่น
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นอกจากนี้ กปภ. ยังจัดสวัสดิการรูปแบบอื่นๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (ตาม พ.ร.บ. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530) การจัดหาแหล่งเงินกู้ สวัสดิการดอกเบี้ยต�่ำ
ด้ า นสุ ข อนามั ย มี ก ารสร้ า งสนามกี ฬ าอเนกประสงค์
ห้องฟิตเนส เป็นต้น อีกทั้งยังมีสมาคมสโมสร กปภ. ด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการต่างๆ
มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกเงินก้นถุงให้สมาชิกที่สมรส
เงินสงเคราะห์สมาชิกทีเ่ สียชีวติ และมูลนิธิ กปภ. ด�ำเนินการ
ช่วยเหลือโดยมอบทุนการศึกษาให้บตุ รพนักงานทีถ่ งึ แก่กรรม
หรื อ ทุ พ พลภาพถาวร และจ่ า ยค่ า ครองชี พ รายเดื อ นให้
อดีตพนักงานที่ยากล�ำบากตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ส�ำหรับ
การให้บริการบุคลากร กปภ. จัดให้มรี ถบริการรับส่งพนักงาน
ห้ อ งอาหารที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ สถานพยาบาล ห้ อ งสมุ ด
สถานรับเลี้ยงเด็ก ห้องดนตรี ตรวจสุขภาพประจ�ำปี

ข้อก�ำหนด
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รายงานความยั่งยืน ปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

1. ความปลอดภัยในการท�ำงาน

5.5 การเสริมสร้างสุขอนามัย
ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
กปภ. ดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัยของพนักงาน
ทั้งองค์กรโดยมีกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เพื่ อ ให้ ส ถานที่ ท� ำ งานมี สุ ข อนามั ย ความปลอดภั ย และ
สวัสดิภาพ โดยทีก่ ารบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของ กปภ.
เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก ฎหมายด้ า นความปลอดภั ย
พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 ดังตาราง

รายละเอียด
ทุกหน่วยงานใน กปภ. ด�ำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการท�ำงานตามลักษณะงาน
แต่ละงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย เช่น มีการปรับปรุงหรือป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักรไฟฟ้า สารเคมีอันตราย การท�ำงานในที่สูง การป้องกัน
ระงับอัคคีภัย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายด้านความปลอดภัยก�ำหนด และท�ำให้
เกิดความปลอดภัยในการท�ำงาน

ข้อก�ำหนด

รายละเอียด

2. การส่งเสริมสุขภาพ

ทุกหน่วยงานใน กปภ. จัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พื้นที่ในการท�ำงาน
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ มีการส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้มี
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี หากมีอาการผิดปกติจะมีการส่งต่อเพื่อรักษาท�ำให้
พนักงานมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง และส่งเสริมให้พนักงานได้มกี ารออกก�ำลังกาย
และจั ด กิ จ กรรมสั น ทนาการเพื่ อ ลดภาวะความเครี ย ดจากการท� ำ งานและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน

3. การรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี

ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานใน กปภ. ด�ำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งาน
ให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ จะท�ำให้พนักงานท�ำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
ถูกสุขลักษณะ โอกาสเจ็บป่วย ติดเชื้อรุนแรงน้อยลง

บุ ค ลากรด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ การจั ด สภาพแวดล้ อ ม
การสร้ า งแรงจู ง ใจในการท� ำ งานสุ ข อาชี ว อนามั ย และ
การให้สวัสดิการที่ดี จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อการ
ให้บริการลูกค้าและประชาชน
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ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรของ กปภ. ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ย่อมเป็นที่
ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่า กปภ. ให้ความส�ำคัญกับการดูแล
พนักงานในด้านต่างๆ โดย กปภ. เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
การพัฒนาทักษะความสามารถ การเสริมสร้างความผูกพัน
พนักงานและวัฒนธรรมองค์กร การช่วยเหลือสนับสนุน
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การค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ กปภ.
ด้วยความตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส�ำคัญ
ของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี กปภ. จึงมุ่งมั่นด�ำเนินกิจการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการผลักดันการด�ำเนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนมุง่ เน้นลดผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากการด�ำเนินกิจการประปาของ กปภ. ต่อสิง่ แวดล้อม
รวมทั้งวางระบบจัดการทรัพยากรน�้ำเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
บริการน�้ำประปาอย่างเพียงพอและยั่งยืน

6.1 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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รายงานความยั่งยืน ปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ. มี ค วามตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการที่เข้าข่าย
ทีจ่ ะต้องท�ำการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมในทุกระยะ ตัง้ แต่

ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และด�ำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการเกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ยังมี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ำ� คัญในบริเวณโครงการและพืน้ ที่
ใกล้ เ คี ย งเป็ น ประจ� ำ ทุ ก 3 เดื อ น จนกระทั่ ง ภายหลั ง
การก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นระยะเวลา 2 ปี พร้อมทั้งจัดท�ำ
รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Monitoring Report) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังเช่นในกรณีของโครงการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งน�้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย

โดยที่พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติส�ำคัญที่อยู่ใกล้เคียง
บริ เ วณแนวท่ อ ส่ ง น�้ ำ ประปาลอดใต้ ท ะเล ได้ แ ก่ พื้ น ที่
แนวปะการังบริเวณอ่าวพังกา อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งสถานภาพในระยะก่อนก่อสร้างอยู่ในระดับ
เสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
5-30% และปะการังตายประมาณ 25-80%
เพือ่ ป้องกันผลกระทบสิง่ แวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดจากการก่อสร้างในบริเวณแนวปะการัง
หรือเกิดการฟุ้งกระจายของตะกอน ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
แนวปะการังทางอ้อม กปภ. จึงได้ดำ� เนินมาตรการเพือ่ ป้องกัน
การเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยท�ำการวางท่อในช่วง
เวลาที่มีกระแสน�้ำไหลช้าหรือช่วงเวลาน�้ำนิ่ง ซึ่งหากพบว่ามี
ตะกอนจากการวางท่อปริมาณมากและอาจส่งผลกระทบต่อ
แนวปะการัง ต้องหยุดกิจกรรมการวางท่อลงชัว่ คราว และเริม่
ด�ำเนินการใหม่เมื่อตะกอนแขวนลอยลดน้อยลงและท�ำการ
ติดตั้งม่านดักตะกอนขณะด�ำเนินการขุดเปิดแนววางท่อ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบ
แก่ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ กปภ. ได้ ท� ำ การติ ด ตาม
ตรวจสอบการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพน�้ ำ ทะเล และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของระบบนิเวศโดยมุง่ เน้น
ที่สถานภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของ
ปะการังหญ้าทะเล สัตว์ทะเลหน้าดินและสัตว์ทะเลหายาก
อย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 กปภ. จะด�ำเนินโครงการปลูก
ปะการังในบริเวณทิศใต้ของเกาะสมุย เพื่อเพิ่มอัตราการ
อยู ่ ร อดของเศษชิ้ น ส่ ว นปะการั ง และตั ว อ่ อ นปะการั ง ที่ ล ง
เกาะใหม่ ท�ำให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
และเป็นห้องเรียนธรรมชาติของเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ตลอดจนให้เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
แนวปะการังเพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์จนน�ำไปสู่
การใช้ประโยชน์จากแนวปะการังอย่างยัง่ ยืน

ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ ง ประเทศไทย กรมชลประทานและแหล่ ง น�้ ำ เอกชน
ส่วนที่เหลือ เป็นแหล่งน�้ำบาดาล และการผลิตน�้ำจืดจาก
น�้ำทะเล (RO)
ในภาพรวมทั่วประเทศมีแหล่งกักเก็บน�้ำทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่มีความจุรวมกันประมาณ 76,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปริมาณน�้ำท่าที่เป็นแหล่งน�้ำต้นทุน
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ทรัพยากรน�ำ้ นับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการด�ำรงชีวติ
ของสรรพสิ่ง และมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ส�ำหรับการประปาส่วนภูมภิ าคทรัพยากร
น�้ ำ นั บ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส� ำ คั ญ ในการผลิ ต น�้ ำ สะอาดบริ ก าร
ประชาชน โดย กปภ. ใช้แหล่งน�้ำผิวดินประมาณ 97% ทั้งที่
เป็นแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติทเี่ ป็นแหล่งน�ำ้ สาธารณะ ซึง่ ประชาชน
ใช้รว่ มกัน ได้แก่ แม่นำ�้ ล�ำคลอง หนอง บึง สระ และอ่างเก็บน�ำ้
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6.2 การจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค
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ที่ กั ก เก็ บ ได้ ทั้ ง หมดอยู ่ ร ะหว่ า ง 50,000-60,000 ล้ า นลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึง่ คิดเป็นประมาณ 65-80% ของความจุ
โดยปริมาณน�้ำต้นทุนที่กักเก็บได้ในแต่ละปีขึ้นกับปริมาณฝน
จากสภาพดังกล่าวท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้ำตามมา
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่มีสัดส่วนการใช้น�้ำมากที่สุดอยู่
ที่ประมาณ 75% ขณะทีน่ ำ�้ เพือ่ การอุปโภคบริโภคมีประมาณ
15% ในอนาคตการเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ยิง่ ท�ำให้มคี วามต้องการใช้นำ�้ ในกิจกรรมต่างๆ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มี
ผลมาจากสภาวะโลกร้อนทีส่ ง่ ผลต่อทรัพยากรน�ำ้ รุนแรงยิง่ ขึน้
บางปีฝนน้อย หรือฤดูแล้งยาวนานกว่าปกติ ท�ำให้ปัญหาการ
ขาดแคลนน�้ำมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยในส่วนของ กปภ. มี
สระกักเก็บน�้ำทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นสระขนาดเล็กที่มี
ความจุรวมกัน ประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น
ประมาณ 2% ของก�ำลังผลิตรวมทั่วประเทศ
จากสถิติข้อมูลของ กปภ. ตั้งแต่ปี 2548-2558 พบว่า
กปภ. สาขา/หน่วยบริการเกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�ำ้ ดิบ
ในการผลิตน�ำ้ ประปา ประมาณปีละ 5-10 สาขา กระจายทุก
ภูมิภาคซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บางปีที่เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงเช่นปี 2537 และ 2558 มี
กปภ. สาขาได้รับผลกระทบท�ำให้ขาดแคลนแหล่งน�้ำดิบต้อง

ลดก�ำลังการผลิตหรือจ่ายน�้ำเป็นเวลาประมาณ 20 สาขา
เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน บาง กปภ. สาขาต้องลดก�ำลังการผลิต
ตลอดทั้ ง ปี ทั้ ง นี้ ยั ง พบว่ า แหล่ ง น�้ ำ ธรรมชาติ ห ลายแห่ ง
มีการปนเปือ้ นจนอยูใ่ นเกณฑ์เสือ่ มโทรม เช่น ลุม่ น�ำ้ คลองอูต่ ะเภา
ลุม่ น�ำ้ ท่าจีน และบริเวณปากแม่นำ�้ บางแห่ง เช่น แม่นำ�้ บางปะกง
แม่นำ�้ เจ้าพระยา บางปีมปี ญั หาน�ำ้ เค็มรุกล�ำ้ ท�ำให้คา่ ความเค็มสูง
ไม่สามารถผลิตน�ำ้ ประปาได้และคาดการณ์วา่ ในอนาคตปัญหานี้
จะรุนแรงมากขึ้น
นอกจากปัญหาการขาดแคลนน�้ำที่เกิดจากการขาด
แหล่งกักเก็บและสภาวะภัยแล้งแล้ว กปภ. ยังประสบปัญหา
การเข้าถึงแหล่งน�ำ้ เนือ่ งจากแหล่งน�ำ้ ที่ กปภ. ใช้เป็นแหล่งน�ำ้ ดิบ
ในการผลิ ต น�้ ำ ประปาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แหล่ ง น�้ ำ สาธารณะ
ทีป่ ระชาชนใช้รว่ มกัน ซึง่ ปัจจุบนั หลายพืน้ ทีม่ ปี ญั หาความขัดแย้ง
ในสิ ท ธิ ก ารใช้ น�้ ำ เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ก ฎหมายก� ำ หนดเรื่ อ ง
สิทธิการใช้นำ�้ สาธารณะทีช่ ดั เจน ท�ำให้เกิดปัญหาการจัดสรรน�ำ้
ในกิ จ กรรมต่ า งๆ และเกิ ด ความขั ด แย้ ง ในหลายพื้ น ที่
แม้กระทัง่ แหล่งน�ำ้ ทีก่ รมชลประทานดูแล ซึง่ มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการน�ำ้ ในแต่ละแหล่งน�ำ้ (JMC) ทีป่ ระกอบด้วยผูใ้ ช้นำ�้
จากภาคเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ท�ำหน้าที่พิจารณาจัดสรรน�้ำ
ซึง่ หลายพืน้ ที่ กปภ. ก็ไม่ได้รบั การจัดสรรน�ำ้ จาก JMC เพราะ
เกรงว่าจะไปแย่งน�ำ้ กับเกษตรกร ท�ำให้ กปภ. สาขาหลายแห่ง

ไม่มีแหล่งน�้ำเพียงพอที่จะบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ขณะที่ ก ารพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ใหม่ โ ดยการขุ ด สระกั ก เก็ บ น�้ ำ
ก็มีข้อจ�ำกัดหลายอย่างเช่นต้องใช้งบประมาณสูง จัดซื้อ
ที่ดินไม่ได้ และมีขั้นตอนด�ำเนินการที่ใช้ระยะเวลานาน
จากประเด็นปัญหาข้างต้น กปภ. ได้ดำ� เนินการกิจกรรม
ต่างๆ เพือ่ ให้มแี หล่งน�ำ้ เพียงพอส�ำหรับผลิตน�ำ้ ประปาบริการ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง ดังนี้

มาตรการระยะสั้น

มาตรการระยะกลาง - ระยะยาว
เพื่อให้ กปภ. มีแหล่งน�้ำดิบอย่างมั่นคง กปภ. จึงได้
ด�ำเนินแผนงานหลักดังนี้
1. การศึกษา เพื่อจัดท�ำแผนแม่บทการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน�้ำดิบ (master plan)
กปภ. ได้ศึกษาและจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน�้ำ
ทั้ง 25 ลุ่มน�้ำ ซึ่งได้ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกพื้นที่
เมือ่ ปี 2559 โดย กปภ. จะใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาเป็น
แนวทางในการจัดท�ำแผนงานการจัดหาพัฒนาแหล่งน�้ำและ
การปรับปรุงขยายระบบประปา โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว
เมืองหลัก เขตเศรษฐกิจที่มีความต้องการใช้น�้ำสูงหรือพื้นที่
ที่มีปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้ำ
2. การศึกษาการเชื่อมโยงท่อส่งน�้ำของ กปภ. สาขา
ที่อยู่ใกล้เคียงกัน (water cluster) เพื่อให้สามารถส่งน�้ำ
ประปาช่ ว ยเหลื อ กั น ได้ เ มื่ อ สาขาใดสาขาหนึ่ ง เกิ ด ปั ญ หา
ขาดแคลนน�ำ้ ซึง่ ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการแล้วหลายพืน้ ทีท่ งั้ ทีเ่ ป็น
แบบแม่ขา่ ยกับลูกข่ายและแบบเชือ่ มโยงเป็นกลุม่ กปภ. สาขา
(network) เช่น กปภ. สาขาชลบุรี-พัทยา-พนัสนิคม เป็นต้น
3. โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้ำดิบ โดยการ
จัดหาแหล่งน�้ำใหม่และพัฒนาแหล่งน�้ำเดิมให้มีศักยภาพ
มากขึน้ ได้แก่ การจัดหาแหล่งน�ำ้ ใหม่ และพัฒนาแหล่งน�ำ้ เดิม
ได้แก่ การวางท่อจากแหล่งน�ำ้ ใหม่ โครงการขุดสระส�ำรองน�ำ้ ดิบ
ส�ำหรับสาขาที่มีปัญหาขาดแคลนน�้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง
4. ส�ำหรับพืน้ ทีเ่ สีย่ งขาดแคลนน�ำ้ และปัญหาคุณภาพน�ำ้
กปภ. ได้นำ� ร่องติดตัง้ ระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติ (telemetering)
ใน กปภ. สาขาที่มีความเสี่ยง 33 สาขา เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยแหล่งน�ำ้ ดิบล่วงหน้าทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพน�ำ้
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1. ก่อนสิน้ สุดฤดูฝน ผูว้ า่ การ กปภ. มีบนั ทึกสัง่ การให้
กปภ. สาขาท�ำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแหล่งน�้ำดิบ
เพียงพอตลอดฤดูแล้ง โดยมีการเตรียมการที่ส�ำคัญดังนี้
ด้านบริหารจัดการแหล่งน�ำ้ ดิบ : ส�ำรวจและประเมิน
ปริมาณน�้ำต้นทุนว่ามีเพียงพอหรือไม่ การประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการน�ำ้ การสูบน�ำ้ ให้เต็มสระ
ตลอดเวลา การจัดเตรียมแหล่งน�ำ้ ส�ำรอง เตรียมท�ำฝายชัว่ คราว
ต่อท่อทางดูด หรือระบบชักน�ำ้ ให้สามารถสูบชักน�ำ้ ในกรณีที่
ระดับน�ำ้ ต�ำ่ เตรียมท่อและอุปกรณ์สบู น�ำ้ พร้อมทัง้ จัดเตรียม
งบประมาณเพือ่ ด�ำเนินการให้เพียงพอ
ด้านการผลิตจ่ายน�้ำ : วางแผนจ่ายน�้ำเป็นเวลา
หรือลดปริมาณการจ่ายน�้ำหากจ�ำเป็นเพื่อให้มีแหล่งน�้ำดิบ
เพียงพอตลอดฤดูแล้ง การประสานงานกับสาขาใกล้เคียง
เพื่อเตรียมการส่งน�้ำประปาถึงกันเมื่อขาดแคลนน�้ำดิบ และ
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบสถานการณ์และ
รณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน�้ำ
2. จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ดังนี้
ในกรณี ส ถานการณ์ ภั ย แล้ ง มี ค วามรุ น แรงจะมี
ค� ำ สั่ ง ตั้ ง ศู น ย์ ป ้ อ งกั น และแก้ ป ั ญ หาภั ย แล้ ง ประกอบด้ ว ย
ศูนย์สำ� นักงานใหญ่ : มีผวู้ า่ การเป็นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ ท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหา ศูนย์อำ� นวยการ
ส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 10 ศูนย์ และศูนย์อำ� นวยการระดับพืน้ ที่
(กปภ. สาขา) เพื่อประสานงานและแก้ใขปัญหาในพื้นที่
3. การประชุ ม ประจ� ำ สั ป ดาห์ ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้ำประมาณ 20 หน่วยงาน
เช่น กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร กรมอุตนุ ยิ มวิทยา กรมทรัพยากรน�ำ้

เป็นต้น เพื่อติดตามสถานการณ์ฝน น�้ำท่าและวิเคราะห์
สถานการณ์น�้ำ การจัดสรรน�้ำ และการแก้ปัญหาขาดแคลน
น�้ำและอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ

035

036

รายงานความยั่งยืน ปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่ อ งจากการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ มี ห ลายภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่การก�ำหนดนโยบาย การพัฒนาแหล่งน�้ำ
การแก้ปัญหาในพื้นที่ การจัดสรรน�้ำ และการจัดการข้อมูล
ดังนั้น กปภ. จึงได้ด�ำเนินการดังนี้
1. การท� ำ ข้ อ ตกลงกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารจัดการน�้ำ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากร
น�้ ำ บาดาล เพื่ อ บริ ห ารจั ด การน�้ ำ ร่ ว มกั น ทั้ ง การวางแผน
พัฒนาแหล่งน�้ำ การจัดสรรน�้ำซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้ กปภ. มี
แหล่งน�้ำต้นทุนมากขึ้น
2. การท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงกั บ สถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร (สสนก.) ทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการ
เชือ่ มโยงข้อมูลด้านอุทกวิทยากับอีก 44 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ เพื่ อ ท� ำ เป็ น คลั ง ข้ อ มู ล น�้ ำ และ
ภูมอิ ากาศของประเทศทีท่ กุ หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ได้
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้ (JMC)
ในแหล่งน�้ำหรือลุ่มน�้ำต่างๆ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน�้ำกับภาคส่วนต่างๆ โดยการเสนอความเห็น

และพิ จ ารณาจั ด สรรน�้ ำ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กปภ. เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการ JMC แล้วจ�ำนวน 98 กปภ. สาขา
4. การประชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารจัดการน�ำ้ ตัง้ แต่การก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน�้ำของประเทศ จัดท�ำแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ
จากความมุ่งมั่นในการควบคุมดูแลกระบวนการ
ผลิตน�้ำประปาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า งยั่ ง ยื น ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
สะท้อนให้เห็นว่า กปภ. ให้ความส�ำคัญกับประเด็นด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู ่ โ ดยรอบ รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การแสดง
ความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตน�้ำประปาและทรัพยากรน�้ำ ซึ่งถือเป็น
CSR in-Process ที่ กปภ. ยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา
38 ปีที่ผ่านมา

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ น แนวทาง
การบริหารองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเป็น
ระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส
สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิม่ มูลค่าระยะยาว รวมถึง
สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ย และ
สนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ กปภ.
ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีช่วยส่งเสริมให้ กปภ.
และสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการ

เสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ย
ไม่วา่ จะเป็นลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน สังคม ดังนัน้ กปภ. จึงได้มี
การก�ำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ กปภ. และนโยบายการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รปั ชันของ กปภ. เพือ่ เป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานได้รับรู้และยึดถือปฏิบัติตาม

7.1 การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ
กปภ. น� ำ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าใช้
โดยคณะกรรมการ กปภ. มีบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ส�ำคัญ และภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีตามหลัก CG

มีมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้ง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
เพือ่ ก�ำกับดูแลและกลัน่ กรองงานทีม่ คี วามส�ำคัญในด้านต่างๆ
รวม 10 คณะ ดังภาพ
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7.2 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
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เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กปภ. ได้ก�ำหนดโครงสร้าง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ดังภาพ

ทัง้ นี้ คณะท�ำงานส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2559 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ. โดยเชื่อมโยง
ภารกิจงานของคณะท�ำงานส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ กปภ. คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ

กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.)
และคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ. โดย
ผู้ว่าการ กปภ. เป็นประธานคณะ เพื่อให้ความส�ำคัญต่อ
การขับเคลื่อนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. และ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสเกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

7.3 คณะกรรมการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.
กปภ. ได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการส่งเสริมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.” เพื่อให้
การขับเคลือ่ นก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการพัฒนาระบบคุณธรรม

ตลอดจนความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของ กปภ.
เกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1-5)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ
ผู้อ�ำนวยการกองการประชุม
ผู้อ�ำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
ผู้อ�ำนวยการกองบริการกลาง

ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ก� ำ กั บ ดู แ ล ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของ
ศู น ย์ ป ้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ กปภ. ให้ เ กิ ด
ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
6. เปิดรับและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการพั ฒ นาระบบ
คุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์การประปาส่วนภูมิภาค
7. เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงาน
รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การพัฒนาระบบคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
การประปาส่วนภูมภิ าคอย่างต่อเนื่อง
8. ด� ำ เนิ น งานด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
การพัฒนาระบบคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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1. พิ จ ารณากรอบทิ ศ ทาง นโยบายและแนวทาง
การด�ำเนินงาน พร้อมทัง้ ทบทวนเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม การป้องกันปราบปราม
การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค ให้มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
2. พิ จ ารณาก� ำ หนดและทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ�ำปี ให้ครอบคลุมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการพัฒนา
ระบบคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
การประปาส่วนภูมิภาค
3. เสนอแนะให้มีการก�ำหนดกิจกรรมหรือข้อปฏิบัติ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้และน�ำไปปฏิบัติในทุกระดับทั่วทั้ง
องค์กร
4. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม การป้องกันปราบปราม
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
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9. แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานย่ อ ย เพื่ อ สนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
ระบบคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
การประปาส่วนภูมิภาคตามที่เห็นสมควร
10. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานและ
รายงานต่ อ คณะอนุ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค

11. ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการการประปา
ส่วนภูมิภาค และ/หรือคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมภิ าค
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการประปา
ส่วนภูมิภาค และ/หรือคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมภิ าค
มอบหมาย

7.4 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.)
ตามที่ กปภ. ได้ทำ� บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยตกลง
ให้ความร่วมมือสนับสนุน ร่วมกันขับเคลื่อน และผลักดันให้
เกิดมาตรการ แนวทางด�ำเนินการ รวมทั้งก�ำกับ ติดตามผล

เพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของ กปภ. กปภ. จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศูนย์ปอ้ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ กปภ.)”
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องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 1-5
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 เป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ กปภ. ในชือ่ ย่อว่า ศปท. กปภ. โดยให้ประธานกรรมการฯ
เป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.
และให้ผู้อ�ำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม เป็น
เลขานุการ

1.2 เสนอแนะแนวทาง หรือมาตรการเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของ กปภ. รวมทั้งแนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต มาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต

ของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำเสนอ
ผู้ว่าการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ
1.3 เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน กปภ. โดยมอบให้กรรมการและเลขานุการ
ด�ำเนินการและรายงานผลการด�ำเนินงาน
1.4 ติดตามผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับข้อร้องเรียน
เรือ่ งการทุจริต และให้ความร่วมมือสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.5 ติดตามผลการด�ำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการรายงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการและหรือ
หน่วยงานภายนอกตามเวลาที่ก�ำหนด
2. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2.1 เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.ฯ

2.2 เสริ ม สร้ า งบรรยากาศในการปฏิ บั ติ ง าน
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร เพื่อน�ำไปสู่การสร้าง
สังคมคุณธรรม โดยมีแนวทางน�ำไปสู่ภาคการปฏิบัติที่มุ่งผล
สัมฤทธิ์
2.3 พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ
หรือมีมติ หรือมีความเห็น เพือ่ น�ำเสนอผูว้ า่ การเพือ่ ทราบ หรือ
พิจารณาสั่งการ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและ
จริยธรรมของ กปภ.
2.4 ก� ำ หนดแนวทางส่ ง เสริ ม ผู ้ ป ฏิ บั ติ ต าม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ.ฯ
2.5 ติดตามการด�ำเนินงานอืน่ ๆ รวมถึงการรายงาน
การพิจารณาตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ เพื่อ
เสนอต่อผู้ว่าการ และหรือแจ้งหน่วยงานภายนอกตามเวลา
ที่ก�ำหนด
2.6 ด�ำเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่
ผู้ว่าการมอบหมาย

7.5 คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ.
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบดูแลของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการเมื่อมีการขอเข้าตรวจดู
รวมทัง้ การพิจารณาวินจิ ฉัยเมือ่ มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว กปภ. จึงได้แต่งตั้ง
“คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ.”

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ.
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 1-5
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการกองบริการกลาง
หัวหน้างานสารบรรณ กองบริการกลาง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษา

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
ของ กปภ. ที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลข่าวสาร
ทีใ่ ห้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่ตอ้ งเปิดเผย
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตามที่พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานของ
การประปาส่วนภูมิภาคร้องขอ
3. ก�ำหนดเงือ่ นไข และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้บริการ
ประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมภิ าค
4. พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
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รายงานความยั่งยืน ปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

7.6 นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ กปภ.
คณะกรรมการ กปภ. ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
บทบาทภารกิจของ กปภ. ทีม่ ตี อ่ ประโยชน์สขุ ในการด�ำรงชีวติ
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่
จะส่งเสริมให้ กปภ. มุ่งมั่นด�ำเนินกิจการให้ผู้ใช้น�้ำประทับใจ
ในคุณภาพและบริการทีเ่ ป็นเลิศ ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยรับผิดชอบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมต่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดการยอมรับจาก
สาธารณชนอย่างยั่งยืน จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ กปภ. ซึ่งสอดคล้องกับหลักส�ำคัญอันเป็น
มาตรฐานสากล ดังนี้
1. ด�ำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์
ของงาน มีการติดตามผลอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถตรวจสอบได้
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ และยึดกฎหมาย ข้อบังคับ
ตลอดจนระเบียบของ กปภ. เป็นหลักส�ำคัญ

2. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบ ให้ได้
ผลส�ำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า ประชาชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสนองตอบ
ต่อความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
4. ส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใส สามารถเข้าถึง
และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ของ กปภ. โดยการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร กปภ. ทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามสิทธิการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่บัญญัติไว้ในพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินโครงการต่างๆ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
สามารถตรวจสอบได้
5. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
และพนักงาน เพื่อให้เกิดการท�ำงานเชิงรุกและสนองตอบ
ต่อการแข่งขันของ กปภ. ในการแสวงหาโอกาสเพือ่ สร้างมูลค่า
เพิ่มของการด�ำเนินกิจการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
6. ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ กปภ.
7. สนับสนุนการมีสว่ นร่วม ให้เกิดการสร้างเครือข่าย
และการท�ำงานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน ตลอดจน
เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น
ข้อร้องเรียนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินกิจการขององค์กร รวมทัง้ มุง่ เน้น
การแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค
และค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้ำเป็นส�ำคัญ
8. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่การสร้างความรู้
ความเข้าใจในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

7.7 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ.
และคอร์รัปชันที่องค์กรก�ำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่
แสดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันที่
เกีย่ วข้องกับ กปภ. ต้องถือเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา
หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบได้รบั ทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
7. ห้ามมิให้รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย
ซึง่ ต้องอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
พ.ศ. 2542 มาตรา 103
8. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้อง
ปกป้ อ ง คุ ้ ม ครอง และให้ ค วามมั่ น ใจแก่ ผู ้ แ จ้ ง เบาะแส
หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ตอ้ ง
รับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน
หรือการให้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
9. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้อง
สือ่ สารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันเพือ่ ปลุกและ
ปลูกจิตส�ำนึกให้ทกุ คนต้องปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต
โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมือต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
10.  กปภ. จะด�ำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง
ทางอาญา และลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท�ำการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาทีเ่ พิกเฉย พบว่ามีการกระท�ำ
ความผิดแล้วไม่ด�ำเนินการใดๆ โดยให้มีบทลงโทษทางวินัย
ร้ายแรงขั้นสูงสุด การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการ
ลดโทษหรือพ้นผิดได้
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กปภ. มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะด�ำเนินงานภายใต้
หลักการและแนวทางของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate
Governance) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในอันที่จะท�ำให้
องค์ ก รมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล
ด�ำเนินภารกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียศรัทธาและยอมรับ รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ คณะกรรมการ กปภ. จึงก�ำหนด
นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. เพื่อให้
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
กปภ. ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
1. การประปาส่วนภูมิภาค ต้องเป็นองค์กรโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. ต้องไม่ยอมรับ ไม่สง่ เสริม ไม่มสี ว่ นร่วม ไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ เี จตนาในการทุจริตและคอร์รปั ชัน เพือ่ ประโยชน์
ของตนเองและพวกพ้องทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ต้องประพฤติและปฏิบตั ติ ามนโยบายและหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง กปภ. ประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน กปภ. และนโยบาย
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. รวมทั้งไม่ละเมิด
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. จะต้องให้ความร่วมมือ
ทุกกิจกรรมทีอ่ งค์กรจัดขึน้ เพือ่ รณรงค์การต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต
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7.8 ประกาศเจตจ�ำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
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กปภ. มี ค วามตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ ง
การบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม มีความโปร่งใส
และมีการปลูกฝังค่านิยมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส�ำนึก ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) ก�ำหนดให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบาย
ส�ำคัญของประเทศและถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ดังนั้น กปภ. จึงประกาศเจตจ�ำนงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 6 ด้าน คือ
1. ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการจัดซือ้
จัดจ้าง รวมถึงข้อมูลการด�ำเนินงานตามบทบาทภารกิจต่างๆ
ของหน่วยงาน โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานได้อย่างเสมอภาคและตรวจสอบได้
2. ด้านความพร้อมรับผิด ผูบ้ ริหารและพนักงานของ
กปภ. ทุกคนพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดผลกระทบและ
เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ผูบ้ ริหารและพนักงานของ กปภ. ทุกคนต้องประพฤติปฏิบตั ติ น

ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันไม่เรียกรับ
สินบนหรือกระท�ำการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์
ต่อตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรม
สุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อ
พฤติ ก รรมการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ประเภท และ
มีความละอายต่อการทุจริต สนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้
รูจ้ กั แยกแยะผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
5. ด้านคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน บริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด�ำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ยึดหลักความถูกต้องอยูเ่ สมอ และคุณธรรมใน
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน
และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
6. ด้านการสือ่ สาร ด�ำเนินการสือ่ สารในองค์กร ในการ
ถ่ายทอดพฤติกรรม 11 ประการ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อ
ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
ทั่วถึง เป็นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างยั่งยืน

7.9 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศอย่างเป็นทางการ
เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ให้ กปภ. ได้รบั 93.58 คะแนน
จากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)
หรือ ITA ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประเมินทั้งหมด 422 หน่วยงาน
โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ผลด้ า นคุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ได้ ก� ำ หนดกรอบการประเมิ น ออกเป็ น 5 ดั ช นี คื อ

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) (2) ดัชนี
ความพร้อมรับผิด (Accountability Index) (3) ดัชนี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CorruptionFree-Index) (4) ดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity
Culture Index) และ (5) ดัชนีคณ
ุ ธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน
(Work Integrity Index) จากผลการประเมิ น ดั ง กล่ า ว
หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้วยกัน ถือได้ว่า กปภ.
อยู่ในล�ำดับที่ 5 จากรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
54 หน่วยงาน

Provincial Waterworks Authority / Sustainability Report 2017

045

7.10 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส น่าเชื่อถือของ กปภ.
ปี 2551 ถึงปี 2560 ผลส�ำรวจพบว่า ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวก
ต่อการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชือ่ ถือของ
กปภ. ในระดับสูง

จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
ผูส้ ำ� รวจความคิดเห็นและทัศนคติของลูกค้าทีม่ ตี อ่ การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือของ กปภ. ตั้งแต่
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จุฬาลงกรณ์

ด้วยความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินกิจการประปาโดยยึดมัน่
ในหลักธรรมาภิบาล กปภ. จึงได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ
คณะอนุกรรมการ CG & CSR และคณะกรรมการส่งเสริม
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.
ท�ำให้ลูกค้ามีทัศนคติต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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ธรรมศาสตร์

โปร่งใส น่าเชือ่ ถือของ กปภ. ในระดับสูง ซึง่ กปภ. ขอให้คำ� มัน่
สั ญ ญาว่ า จะด� ำ เนิ น งานภายใต้ ห ลั ก การการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีให้ค วามส�ำคัญในการด�ำเนินงานอย่างโปร่ ง ใส
มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มตลอดไป

การขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
กปภ. ได้ให้ความส�ำคัญต่อเรือ่ งความรับผิดชอบต่อ
สังคม ควบคู่กับการให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการ
องค์กรทีด่ ี มีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ กปภ. ยังได้ดำ� เนินกิจกรรม
เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยที่
การขับเคลื่อน CSR ของ กปภ. ตามแผนระยะยาว CSR
ของ กปภ. ปี 2560-2564 จะมุ่งเน้นแนวปฏิบัติ 3 ด้าน คือ
กลยุ ท ธ์ ก ารมี ส ่ ว นร่วมพัฒนาชุม ชน กลยุท ธ์การรักษา
สิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์การใส่ใจผู้บริโภค
ปั จ จุ บั น การด� ำ เนิ น งานด้ า น CSR ของ กปภ. มี
“คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)” ซึง่ คณะกรรมการ กปภ.

ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ติ ด ตามผล
การด�ำเนินงาน และส่งเสริมเผยแพร่วฒ
ั นธรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กปภ.
ผู้บริหาร พนักงานที่มีต่อชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ กปภ. ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.” เพื่อก�ำกับดูแล กปภ.
ให้สามารถด�ำเนินงานด้าน CSR อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับ
กับยุทธศาสตร์ขององค์กร และบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

8.1 คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

นายจรินทร์ จักกะพาก
พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าการ กปภ.
นายเอนก ศิริพานิชกร
นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร
นายคมสัน เหล่าศิลปเจริญ
นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์
พันเอก (พ) เวชศักดิ์ ขันธอุบล
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของ กปภ.
2. ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้มคี วามเหมาะสมอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทาง
ปฏิบัติสากล
3. ติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. อย่าง
ต่อเนือ่ ง

4. ส่งเสริมเผยแพร่วฒ
ั นธรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กปภ.
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทัว่ ไป เกีย่ วกับ
กิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
6. ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานและรายงานต่ อ
คณะกรรมการ กปภ.
7. ด�ำเนินการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

8.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรน�้ำ	
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 3
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ผู้อ�ำนวยการกองการเงิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการกองลูกค้าสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณากรอบแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อแนะน�ำ ISO
26000
2. จัดท�ำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ก�ำหนดแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมผลกระทบด้านสังคมและ
ด้านสิง่ แวดล้อม
3. คัดเลือกและจัดท�ำโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนให้แก่องค์กรและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.
4. ขับเคลือ่ น ประสานงาน และบูรณาการการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายใน กปภ. เพื่อให้

การด�ำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ่ อ กลุ ่ ม เป้ า หมายและต่ อ ภาพลั ก ษณ์
องค์กรอย่างแท้จริง
5. ติ ด ตาม เร่ ง รั ด ประเมิ น ผล และรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาโครงการดังกล่าวให้ผู้ว่าการทราบ
6. เชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องภายในภายนอก
กปภ. ให้เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะท�ำงานเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
7. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย

8.3 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กปภ. ก�ำหนด

โครงสร้างการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่าง
ชัดเจน ดังภาพ

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

ฝ่ายวิเคราะห์
การเงิน
และ
งบประมาณ
มีหน้าที่
จัดสรร
งบประมาณ

ส�ำนัก
ปฏิบัติการ 1-5
มีหน้าที่
กลั่นกรอง
กิจกรรมตาม
กรอบเกณฑ์

กลั่นกรองโครงการ/
กิจกรรมตามกรอบเกณฑ์ CSR

ถือปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ CSR

049

กปภ. เขต 1-10
กปภ. 234 สาขา

สสล.
ท�ำหน้าที่
ฝ่าย
เลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

8.4 แผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2560-2564
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เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเป็น
ที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กปภ. จึงได้จัดท�ำแผน
ระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (ฉบับที่ 2)
ปี 2560-2564 โดยคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR) ในการประชุม

ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบแผนระยะยาว CSR ดังกล่าว และคณะกรรมการ
กปภ. มีมติรับทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
17 มกราคม 2560 โดยมีแนวปฏิบัติ 3 ด้าน ดังนี้

1. กลยุทธ์การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เน้นการรักษา
ความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ ได้แก่ โครงการ กปภ.
รักษ์ชุมชน
2. กลยุทธ์การรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการปลูกป่า
ต้นน�้ำและการประหยัดทรัพยากรน�้ำ ได้แก่ โครงการ กปภ.
ปลู ก ป่ า ต้ น น�้ ำ เพื่ อ แผ่ น ดิ น เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและโครงการครอบครัว
ประหยั ด น�้ ำ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. กลยุ ท ธ์ ก ารใส่ ใ จผู ้ บ ริ โ ภค เน้ น การน� ำ ความ
สามารถพิเศษในการผลิตน�้ำประปาคุณภาพสะอาดปลอดภัย
มาส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคน�้ำสะอาดปลอดภัย ได้แก่
โครงการใส่ใจผู้บริโภค
ทั้งนี้ นอกจากโครงการ CSR ตามแผนระยะยาว CSR
ข้างต้นแล้ว กปภ. ยังมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการโครงการ
CSR นอกแผนระยะยาว ดังนี้
1. โครงการปันน�้ำใจ จ่ายน�้ำประปา เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและ
ภัยธรรมชาติ
2. โครงการน�้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อสนับสนุนน�้ำดื่ม
บรรจุขวดให้กบั ประชาชนทีป่ ระสบสาธารณภัยและหน่วยงาน
ที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

3. โครงการบริ จ าคเงิ น เพื่ อ กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

4. โครงการบริหารจัดการการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า เพือ่
รณรงค์ส่งเสริม Demand Side Management ให้ประชาชน
ใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไก “ประชารัฐ”

8.5 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ตั้งแต่ปี
2551 ถึงปี 2560 ผลส�ำรวจพบว่า ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวก
ต่อการด�ำเนินงาน CSR ของ กปภ. ดังภาพ

จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
ผู ้ ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น และทั ศ นคติ ข องลู ก ค้ า ที่ มี ต ่ อ การ
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ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะอนุกรรมการ CG & CSR
และคณะกรรมการบริหารจัดการ CSR โดยมีการก�ำหนด
โครงสร้างหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสังคม และแผนระยะยาว
CSR ของ กปภ. ท�ำให้ลูกค้ามีทัศนคติต่อการด�ำเนินงาน
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4.07
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2557

2558
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นิด้า

ธรรมศาสตร์

CSR ของ กปภ. ในระดับสูง ทั้งนี้ แม้ว่าผลส�ำรวจทัศนคติ
ต่อการด�ำเนินงาน CSR ของ กปภ. ในปี 2560 กปภ. ได้คะแนน
4.07 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558-2559 แต่ก็ยังถือว่า
อยู่ในระดับ “สูง” และสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ที่คะแนน 4.00
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จุฬาลงกรณ์

3.73
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กปภ. กับความมุ่งมั่นในการส่งมอบ

ความยั่งยืนสู่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั น กั บ
สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน กปภ. จึงให้ความส�ำคัญกับ
การด�ำเนินกิจการประปาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน
การด�ำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแผนระยะยาวความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (ฉบับที่ 2) ปี 2560-2564 ซึ่งแผนงาน
ดังกล่าวเน้นแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000 รวม
3 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน กลยุทธ์
การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และกลยุ ท ธ์ ก ารใส่ ใ จผู ้ บ ริ โ ภค
โดยในปี 2560 มีผลการด�ำเนินงานดังนี้

9.1 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
เนื่องจาก กปภ. เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ตาม
พันธกิจ “ผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง” ดังนั้น การด�ำเนินงานต่างๆ ของ กปภ.
จึงส่งผลเชื่อมโยงต่อชุมชนโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา
แหล่งน�ำ้ การก่อสร้างวางท่อขยายเขต ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่
บริการและรอบนอกพื้นที่บริการ กปภ. จึงได้ด�ำเนินกลยุทธ์
CSR ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน “รอบรั้ว กปภ.”
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9.1.1 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
ระบบประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ (SEPA)
ในประเด็นความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และ
การสนั บ สนุ น ชุ ม ชนที่ ส� ำ คั ญ มี ข ้ อ ก� ำ หนดให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สนั บ สนุ น ชุ ม ชนอย่ า งเป็ น ระบบ ดั ง นั้ น ตามมาตรฐาน
ข้อแนะน�ำ ISO 26000 ที่ กปภ. พึงปฏิบตั ิ จึงก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ
ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยขับเคลื่อนแนวปฏิบัตินี้
ผ่านโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน ซึ่งมีขอบเขตการด�ำเนินงาน
ดังนี้
1) ให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนที่ส�ำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ 74 จังหวัด
2) ก�ำหนดชุมชนทีส่ ำ� คัญต่อ กปภ. และระบุชมุ ชน
ในพื้นที่ให้บริการ

3) ก�ำหนดกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนชุมชน
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษของ กปภ.
4) ผู้น�ำระดับสูงกับบุค ลากรมีส ่ว นร่ว มในการ
พัฒนาชุมชน
5) มีตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญด้านการสนับสนุน
ชุมชนที่ส�ำคัญ
แนวทางก�ำหนดชุมชน
กปภ. ได้ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนและ
พื้นที่และเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมที่ กปภ. จะให้การ
สนับสนุนชุมชน เพือ่ ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบ
ของสังคม ตามนโยบายคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1) กปภ. ได้ใช้แหล่งน�้ำ/ที่ดินหรือได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน�้ำ/ที่ดินของชุมชน
2) ชุมชนมีความกังวลถึงผลกระทบจากภารกิจ
ของ กปภ.
3) ชุมชนเป็นผู้ร้องขอให้ กปภ. ร่วมพัฒนาชุมชน
ซึ่ง กปภ. และชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4) กปภ. มีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตั กิ ารจะใช้
แหล่งน�ำ้ /ทีด่ นิ ของชุมชนเพือ่ การขยายพืน้ ทีบ่ ริการในอนาคต
ซึง่ การขอใช้แหล่งน�ำ้ /ทีด่ นิ จะมีผลต่อการสร้างความยัง่ ยืนให้
แก่การด�ำเนินภารกิจของ กปภ. ทั้งนี้ ชุมชนในพื้นที่ภัยแล้ง
พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ และพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระเด็นอ่อนไหวเชิงบริหาร
จะได้รับการพิจารณาก่อน
5) ภารกิ จ ของ กปภ. จะส่ ง ผลหรื อ คาดว่ า
จะส่งผลกระทบต่อชุมชน
แนวทางก�ำหนดกิจกรรมสนับสนุนชุมชน
ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ชุ ม ชน
ในบริ บ ทของ กปภ. ครอบคลุ ม กิ จ กรรมที่ กปภ. ใช้
ความสามารถพิเศษทีม่ อี ยูเ่ ข้าไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในความร่วมมือที่จะรักษาสภาพแวดล้อม
และทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น การเฝ้ า ระวั ง การรั ก ษา
คุ ณ ภาพน�้ ำ และการมี แ หล่ ง น�้ ำ ที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ กปภ.
ผลิตน�้ำสะอาดท�ำให้ชุมชนได้อุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

1) กิจกรรมเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการขอใช้
แหล่งน�้ำ/ที่ดินตามแผนงานโครงการของ กปภ. ทั้งปัจจุบัน
และอนาคต
2) ผลของกิ จ กรรมสามารถตอบสนองความ
ต้องการและความจ�ำเป็นของชุมชนตามที่ชุมชนร้องขอ มิใช่
กปภ. ยื่นข้อเสนอ
3) กิจกรรมทีจ่ ะให้การสนับสนุนเป็นการปรับปรุง
อนุรักษ์ และฟื้นฟูภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รอบแหล่งน�้ำ/ที่ดิน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน ได้แก่
3.1) การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ภู มิ ทั ศ น์ ได้ แ ก่
ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนหย่อม ปรับปรุงสวนสาธารณะ
ปรั บ ปรุ ง สนามกี ฬ าสาธารณะ ปรั บ ปรุ ง สนามเด็ ก เล่ น
สาธารณะ ปรั บ ปรุ ง ศาลาที่ พั ก และทาสี อ าคาร รวมถึ ง
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำดื่มในโรงเรียนให้แก่ชุมชน
3.2) การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูพื้นที่ภูมิทัศน์รอบ
แหล่ ง น�้ ำ /ที่ ดิ น ปลู ก ป่ า ชายเลน ปลู ก ป่ า ต้ น น�้ ำ รวมถึ ง
การสร้างฝายชะลอน�้ำ
3.3) การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ แหล่ ง น�้ ำ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำแก่ชุมชน
3.4) กิ จ กรรมที่ พ นั ก งานมี จิ ต สาธารณะ
ต้ อ งการจั ด กิ จ กรรมข้ า งต้ น ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนโดยขอรั บ
การสนับสนุนจาก กปภ.
ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้มีส่วนร่วมพัฒนาและช่วยเหลือ
ชุมชนจ�ำนวน 56 ชุมชน โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์
46,536 ครัวเรือน

กปภ. สาขาบ้านไผ่
ปลูกต้นคูณ บริเวณรอบแหล่งน�้ำ แก่งละว้า
ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กปภ. รักษ์ชุมชน
ณ แหล่งน�้ำแก่งละว้า อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
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กปภ. เขต 5 และ กปภ. สาขาสงขลา
ส่งมอบเครื่องออกก�ำลังกายเพื่อมอบเป็น
สาธารณประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต�ำบลชิงโค
ตามโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
ณ ลานกีฬาชุมชน หมู่ 5 ต�ำบลชิงโค อ�ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
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กปภ. เขต 2
ส่งมอบโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อสุขภาพ
ในโครงการ CSR กปภ. รักษ์ชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน อ�ำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

กปภ. สาขาหนองบัวล�ำภู
ส่งมอบลานออกก�ำลังกายให้แก่โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
ต�ำบลกุดธาตุ อ�ำเภอหนองนาค�ำ จังหวัดขอนแก่น และ
เทศบาลต�ำบลภูผาแดง อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ในโครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน”
เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560
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กปภ. สาขากระนวน
ส่งมอบงานปรับปรุงศาลาที่พักและจุดชมวิว
ศาลเจ้าปู่บ้านบะแต้ ต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น ในโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

กปภ. สาขาศรีสงคราม
ส่งมอบลานออกก�ำลังกายแก่องค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาหว้า อ�ำเภอนาหว้า และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
อากาศอ�ำนวย อ�ำเภออากาศอ�ำนวย จังหวัดสกลนคร
ในโครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน”
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

กปภ. สาขาศีขรภูมิ
มอบศาลาอเนกประสงค์ ณ ชุมชนเกาะแก้ว หมู่ที่ 11
บ้านเกาะแก้ว ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอส�ำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์
ส่งมอบพื้นที่โครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน”
ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งเครื่องออกก�ำลังกาย
ณ อ่างเก็บน�ำ้ คลองบึง ให้กบั นายสง่า คลับคล้าย ผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ 12 ต�ำบลอ่าวน้อย เป็นผู้ดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าว
ให้เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวบ้านต่อไป
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

9.2 การรักษาสิ่งแวดล้อม

กปภ. สาขาสตูล
ส่งมอบงานปรับปรุงอาคารกลุ่มแม่บ้านและลานกีฬา
ชุมชนหมู่บ้านเกตยามู ในโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
ณ หมู่ที่ 7 ต�ำบลควนโดน อ�ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

ปัญหาโลกร้อน (Global Warming) กลายเป็นปัญหา
ใหญ่ของโลกใบนี้ เพราะการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซชนิดอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ท�ำลายป่า ฯลฯ มีปริมาณ
เพิม่ มากขึน้ จนไปท�ำลายชัน้ บรรยากาศของโลก เมือ่ ชัน้ บรรยากาศ
ของโลกถูกท�ำลาย แสงอาทิตย์จงึ ถูกกักเก็บไว้บนโลก จนท�ำให้
โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังส่งผลกระทบ
ต่อยอดเป็นปัญหามากมาย ทั้งปัญหาภัยแล้งเนื่องจากการ

ขาดแคลนน�้ ำ เกิ ด ภั ย ธรรมชาติ บ ่ อ ยครั้ ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นป่าไม้ ซึ่งมีคุณสมบัติใน
การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยรักษาอุณหภูมขิ อง
โลกให้ ค งที่ กลั บ ถูก บุก รุก ท�ำลายโดยฝีมือมนุษ ย์ ที่คิดถึง
ประโยชน์ของตัวเองมากกว่าส่วนรวม อย่างไรก็ตาม ด้วย

ความมุง่ มัน่ ในการพลิกฟืน้ ผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ กปภ.
จึ ง ได้ ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ CSR ด้ า นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้วยการจัดท�ำโครงการ “กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำเพื่อแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมุ่งเน้นการปลูกป่าต้นน�้ำ

9.2.1 โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land)
ด้วยภารกิจในการให้บริการน�้ำประปาแก่ประชาชน
ในเขต 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) ท�ำให้ กปภ. ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อทรัพยากรน�้ำและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน จึงด�ำเนินโครงการ กปภ. รักษ์สงิ่ แวดล้อม เพือ่ ดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมโดย กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ มาตั้งแต่
ปี 2555
และในปี 2560 ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระมหากษั ต ริ ย ์ ผู ้ ท รงใส่ ใ จปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม กปภ.

ขอสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ด้วยการจัด
โครงการ “กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จ�ำนวน
2,000 ไร่ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้ำล�ำธารที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญ
และมีคุณค่าอย่างเช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า รวมถึงเป็นพื้นที่
ป่าต้นน�้ำที่ส�ำคัญที่ กปภ. น�ำมาผลิตเป็นน�้ำประปาให้แก่
ประชาชน ส�ำหรับปี 2560 ก�ำหนดพื้นที่ปลูกป่าจ�ำนวน
500 ไร่ และจะด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ งจนครบ 2,000 ไร่
ในปี 2564
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เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย และกรรมการ กปภ.
เป็นประธานเปิดโครงการ “กปภ.
ปลูกป่าต้นน�้ำเพื่อแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(Father’s Land)” โดยมี
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน กปภ.
รวมทั้งหน่วยงานราชการ และชุมชน
ในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ�ำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

055

9.3 การใส่ใจผู้บริโภค
กปภ. ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า
ประชาชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น�้ำสะอาด
มาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ด�ำเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์ด้านการใส่ใจผู้บริโภค โดย
เน้นการน�ำความสามารถพิเศษในการผลิตน�ำ้ ประปาคุณภาพ
สะอาดปลอดภัยมาส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคน�ำ้ สะอาด
ปลอดภัยผ่านการขับเคลื่อนโครงการใส่ใจผู้บริโภค
9.3.1 โครงการใส่ใจผู้บริโภค
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เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
อธิบดีกรมอนามัย และกรรมการ กปภ. พร้อมด้วย
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
มอบรถจักรยานจ�ำนวน 33 คัน ให้กับนายทวี นริสศิริกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ใน
“โครงการจักรยานเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร”
ในพื้นที่ อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของ กปภ. เขต 3
และผู้จัดการในสังกัด เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่น

กปภ. เป็ น หน่ ว ยงานประกอบกิ จ การน�้ ำ ประปา
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชน
ซึ่งสิ่งที่ กปภ. ตระหนักถึงอยู่เสมอคือคุณภาพของน�้ำประปา
ทีผ่ ลิตจะต้องได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกพร้อมส่งมอบให้
ประชาชนได้อปุ โภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยมีพนื้ ทีใ่ ห้บริการ
ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปราการ ส�ำหรับนอกเขตบริการ กปภ. ได้จดั ท�ำโครงการ
ใส่ใจผู้บริโภค เพื่อน�ำความเชี่ยวชาญด้านกิจการประปาของ
กปภ. ไปแบ่งปันให้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) เพื่อให้ อบต.
ที่ผ่านการอบรมวิชาการประปาแล้วสามารถดูแลกิจการ
ประปาท้องถิ่นได้อย่างถูกสุขลักษณะและช่วยตรวจสอบ
คุ ณ ภาพน�้ ำ โดยน� ำ ความเชี่ ย วชาญด้ า นการตรวจสอบ
คุณภาพน�ำ้ ของนักวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ทีผ่ ลิต
โดย อบต.อั น เป็ น แนวทางหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ
ของ อบต. มี สุ ข อนามั ย ที่ ดี ส ามารถลดความเหลื่ อ มล�้ ำ
ให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น�้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกันและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ ในปี 2560 กปภ. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้
และแนวปฏิ บั ติ ม าตรฐานเกี่ ย วกั บ การผลิ ต น�้ ำ สะอาด
มาตรฐานสากลแก่ อบต. รวมทัง้ ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้
ที่ผลิตโดย อบต. จ�ำนวน 309 ชุมชน มีผู้ได้รับประโยชน์
256,830 ครัวเรือน

กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ด�ำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค โดยจัดอบรมเกี่ยวกับ
การผลิตน�้ำประปาให้แก่ อบต. เขาไม้แก้ว และ
อบต. เขาชีจรรย์ ณ สถานีผลิตน�้ำห้วยชากนอก
ต�ำบลห้วยใหญ่ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พร้อมให้บริการตรวจสอบคุณภาพน�้ำที่ผลิต
โดย อบต. และให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงระบบผลิต
น�้ำประปาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
กปภ. สาขาอุบลราชธานี
พร้อมด้วยหัวหน้างานอ�ำนวยการ
และพนักงานในสังกัด ด�ำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค
โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ในการผลิตน�้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล
และตรวจสอบคุณภาพน�้ำให้แก่
เทศบาลต�ำบลค�ำน�้ำแซบ และเทศบาลเมืองแจระแม
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

กปภ. สาขาระยอง
ด�ำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค โดยจัดอบรมเกี่ยวกับ
การผลิตน�้ำประปา พร้อมให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุง
ระบบผลิตน�้ำประปา และตรวจสอบคุณภาพน�้ำที่ผลิต
โดย อบต. บ้านแลง แบ่งปันความรู้ทางวิชาการ
และประสบการณ์แก่บุคลากรของ อบต. บ้านแลง
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
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กปภ. เขต 5 และ กปภ. สาขาในสังกัด 5 แห่ง
ได้แก่ กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. สาขาสงขลา กปภ. สาขาสะเดา
กปภ. สาขานาทวี และ กปภ. สาขาพังลา
ด�ำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคโดยจัดกิจกรรม
อบรมถ่ายทอดความรู้แนวทางการผลิตน�้ำประปา
คุณภาพแก่คณะตัวแทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ จ�ำนวน 10 แห่ง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
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กปภ. สาขาศรีเชียงใหม่
ด�ำเนินโครงการ “ใส่ใจผู้บริโภค” โดยจัดกิจกรรมอบรม
เกี่ยวกับการผลิตน�้ำประปา พร้อมตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
และให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงระบบผลิตน�้ำประปา
ให้กับพนักงาน/ลูกจ้าง สังกัด อบต. บ้านหม้อ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

กปภ. สาขาตาก
ด�ำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค โดยจัดกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้านแก่ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลต�ำบลไม้งาม
และ อบต. หนองบัวเหนือ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
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กปภ. สาขาแม่ริม
ด�ำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค โดยแบ่งปันความรู้
ทางด้านวิชาการในการผลิตน�้ำประปาและขั้นตอน
ในการตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปา
ให้แก่คณะศึกษาดูงานจาก อบต. สันโป่ง
และเทศบาลต�ำบลริมเหนือ อ�ำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

กปภ. สาขาหนองไผ่
ด�ำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค โดยจัดอบรมให้ความรู้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบผลิตน�้ำประปา
พร้อมให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงระบบผลิตน�้ำประปา
แก่เทศบาลต�ำบลหนองไผ่ อบต. หนองไผ่
และ อบต. กองทูล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

ตารางแสดงผลการด�ำเนินงาน CSR ปี 2560 ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2560
กลยุทธ์ CSR

โครงการ

1. ด้านการมี
ส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน

1.1 กปภ. รักษ์ชุมชน

ผู้ได้รับ
ประโยชน์
(ครัวเรือน)
46,536
(56 ชุมชน)

3.1 ใส่ใจผู้บริโภค

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

ผลส�ำรวจ
การรับรู้
โครงการ
(คะแนนเต็ม 5)

1,191

10,458,157.67

52,499

270

1,950,000

4.44

256,830
(309 ชุมชน)

3,548

-

-

รวม • 355,865
ครัวเรือน
• 365 ชุมชน

5,009 คน

12,408,157.67
บาท

4.57

2. ด้านการรักษา 2.1 กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father,s Land)
3. ด้านการใส่ใจ
ผู้บริโภค

จ�ำนวน
พนักงาน
ที่เข้าร่วม
(คน)

จากผลการด�ำเนินงานโครงการ CSR ข้างต้นสะท้อน
ว่า กปภ. ให้ความส�ำคัญกับการให้บริการน�้ำประปาแก่
ประชาชนอย่างมีคุณภาพใน 74 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ควบคู่กับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่ง กปภ. ขอให้
ค�ำมั่นสัญญาว่าจะยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินกิจการประปาอย่าง

4.28

รับผิดชอบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝัง
พร้อมส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงาน กปภ. ทุกคนมีสว่ นร่วม
ในการแสดงจิตสาธารณะด�ำเนินกิจกรรม CSR ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว
จะส่งผลให้ กปภ. เป็นองค์กรทีส่ ามารถสร้างประโยชน์สขุ
แก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนของ กปภ.อย่างยัง่ ยืน
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ยึดมั่นเจตนารมณ์รับผิดชอบต่อสังคม
กปภ. มีเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในอันทีจ่ ะเกือ้ กูลสังคมในทุกๆ ด้าน เพือ่ ตอบแทนแก่สงั คม
และชุมชนที่อยู่ “รอบรั้ว” และ “นอกรั้ว” กปภ. ซึ่ง
การด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมของ กปภ. มุง่ เน้นกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของพนักงานเพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นอกจากการด�ำเนินโครงการ CSR ตามแผน
ระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560-2564 ของ กปภ.
ได้แก่ โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน โครงการ กปภ. ปลูกป่า
ต้นน�ำ้ เพือ่ แผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) และโครงการใส่ใจ
ผู้บริโภคแล้ว พนักงาน กปภ. ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR
นอกแผนอีกมากมาย

10.1 โครงการปันน�้ำใจ จ่ายน�้ำประปา
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การขาดแคลนน�ำ้ ส�ำหรับอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเมือ่
เกิดวิกฤติการณ์ภัยแล้ง เป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
อยู่เป็นประจ�ำทุกปี ดังนั้น กปภ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการให้บริการน�้ำประปาแก่ประชาชน จึง
ด�ำเนินมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เช่น
การขุดลอกแหล่งน�้ำดิบ การส�ำรวจหาแหล่งน�้ำธรรมชาติ
เพิ่ ม เติ ม การจั ด เตรี ย มก� ำ ลั ง คนและรถยนต์ บ รรทุ ก น�้ ำ
การตรวจสอบสภาพเครื่ อ งสู บ น�้ ำ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ

ให้พร้อมส�ำหรับการใช้งานตลอดเวลา รวมถึงการตรวจสอบ
ดู แ ลมาตรฐานการผลิ ต และจ่ า ยน�้ ำ ประปาอย่ า งเข้ ม งวด
เพื่อให้ประชาชนมีน�้ำใช้อย่างต่อเนื่อง ในด้านการช่วยเหลือ
ประชาชน กปภ. ร่วมมือกับ กองทัพบก กรมทรัพยากร
น�้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ด�ำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”
และร่วมกับกรมทางหลวง ด�ำเนินโครงการ “กรมทางหลวงการประปาส่วนภูมภิ าค รวมใจต้านภัยแล้ง” เพือ่ ร่วมบ�ำบัด
ทุ ก ข์ แ ละบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน โดยให้
การสนับสนุนน�้ำประปาเพื่อน�ำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่
ที่ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง ทั้ ง ที่ อ ยู ่ ห ่ า งไกลและทุ ร กั น ดาร
ที่ ข าดแคลนน�้ำ อุ ป โภคบริ โ ภค ซึ่ ง ในปี 2560 กปภ. ได้
แจกจ่ายน�้ำฟรีรวมทั้งสิ้น 274,035,101 ลิตรคิดเป็นเงิน
4,978,072.82 บาท มีผู้ได้รับประโยชน์ 1,057,478 คน

กปภ. ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
แถลงข่าวและเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

10.2 โครงการน�้ำดื่มบรรจุขวด
กปภ. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ แ ละ
สาธารณกุศลกับทุกชุมชนพื้นที่ที่ กปภ. กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ทั้งนี้ ในปี 2560 กปภ. แจกน�้ำดื่มบรรจุขวดร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลจ�ำนวน 5,253,256 ขวด
คิดเป็นเงิน 20,961,826.74 บาท

กปภ. สาขาพนมทวน
ร่วมสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด เนื่องในพิธีสรงน�้ำพระ
และรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจ�ำปี 2560 ณ วัดบ้านทวน ต�ำบลพนมทวน
อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
กปภ. สาขาภูเขียว
ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชด�ำเนินทรงเปิด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลภูเขียว
พร้อมแจกจ่ายน�้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
จ�ำนวน 900 ขวด ส�ำหรับประชาชนที่ร่วมเฝ้าฯ
รับเสด็จ ในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
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กปภ. สาขาก�ำแพงเพชร
มอบน�้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
จ�ำนวน 2,040 ขวด ในโครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดชัยเคือง หมู่ 3
ต�ำบลวังชะโอน อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
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10.3 โครงการบริจาคน�้ำดื่มบรรจุขวดและอาหารเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วม
กราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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กปภ. น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และร่วมถวาย
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ร่วมสนับสนุนน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวด ตราสัญลักษณ์

กปภ. พร้อมอาหารว่างและอาหารไปให้บริการประชาชน
ที่บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่ง กปภ. ได้มอบน�้ำดื่มรวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,798,012 ขวด และอาหาร 133,000 ชุด

10.4 โครงการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์
เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
สาธารณกุศล กปภ. จึงได้จดั สรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือ
เป็นประจ�ำ โดยในปี 2560 กปภ. ได้บริจาคเงินผ่านกิจกรรม

เพือ่ สังคมและการกุศลทีห่ น่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือมายัง
กปภ. เป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 11,237,234.14 บาท

กปภ. ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยแก่นายกรัฐมนตรี
เป็นเงินจ�ำนวน 4,400,000 บาท
ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐร่วมใจ
ใต้ร่มพระบารมี”
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
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กปภ. เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด
มอบเงินช่วยเหลือจากโครงการ
“กปภ. ร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”
ให้แก่โรงเรียนท่าชนะ อ�ำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 126,700 บาท
เพื่อใช้ในการจัดซื้อหนังสือประกอบ
การเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหาย
หลังประสบภัยน�้ำท่วม
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10.5 ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานต่างๆ
ในปี 2560 กปภ. ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

ซึง่ กปภ. ได้รว่ มสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
และสาธารณกุศล เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 123,000 บาท
กปภ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟน.
ครบรอบ 59 ปี พร้อมสมทบทุน
มูลนิธิพระดาบส ณ MEA ส�ำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
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กปภ. ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน.
ครบรอบ 50 ปี พร้อมสมทบทุนโครงการ
กปน. ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ณ ส�ำนักงานใหญ่ กปน.

กปภ. ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ในโอกาสวันสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 57 ปี
พร้อมสมทบทุนสนับสนุน
โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
ณ กฟภ. ส�ำนักงานใหญ่

10.6 โครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
จากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้ทั่วโลกหันมาแก้ปัญหาอย่างเป็น
รู ป ธรรม แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คื อ
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าหรือ Demand
Side Management : DSM ส�ำหรับประเทศไทยในช่วงทีผ่ า่ นมา
ได้ด�ำเนินการอย่างจริงจังในด้านพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
ส่วนด้านทรัพยากรน�้ำที่ได้ย่างเข้าสู่ภาวะวิกฤตภัยแล้งหลาย
ปีต่อเนื่องและท�ำให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และ
ภาคครัวเรือนเกิดการแย่งใช้น�้ำ จนรัฐบาลต้องประกาศ
มาตรการประหยัดน�้ำ ทั้งการใช้น�้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาว
นั้น กปภ. และ กปน. ได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ ในการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้วยการผลิตอุปกรณ์หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพือ่ ให้คนใช้นำ�้
น้ อ ยลง แต่ ยั ง คงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคงเดิ ม และยื่ น ขอใช้
ฉลากเขียวอุปกรณ์ประหยัดน�้ำ ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการ
หลายรายให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้ แต่ยังขาดการส่งเสริมและ
รณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบ นอกจากนี้ ทัง้ กปภ. และ กปน.
ยังร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน�้ำ

ที่ได้รับฉลากเขียว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจและ
รักษาสิง่ แวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
ภายใต้แนวคิด “SAVE WATER…YOU MAKE IT”
ในการน�ำแนวทางไปปฏิบตั ิ กปภ. เขต ได้รว่ มกับ กปน.
สมอ. สถานศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และ
เอกชน ได้แก่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี บริษทั เยทา
จั ง หวั ด ชลบุ รี สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) จังหวัดปทุมธานี ส�ำนักทรัพยากรน�ำ้ ภาค 7
จังหวัดราชบุรี โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต /
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาล
จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียน
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี กองก�ำกับการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ สวนสัตว์เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก จังหวัดตาก บริหารจัดการน�ำ้ และเปลีย่ นอุปกรณ์
ประหยัดน�้ำ
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กปภ. กปน. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ สมอ.
ร่วมแถลงข่าว “SAVE WATER…YOU MAKE IT”
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน�้ำยื่นขอฉลากเขียวจาก สมอ.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

065

กปภ. เขต 1 และ กปภ. สาขาศรีราชา
ร่วมกับค่ายลูกเสือวชิราวุธ
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
อย่างรู้คุณค่า (DSM) โดยการจัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด การแนะน�ำ
การใช้อุปกรณ์ประหยัดน�้ำ และกิจกรรม
ตอบค�ำถามชิงรางวัล จาก กปภ. ณ ห้องประชุม
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

066

รายงานความยั่งยืน ปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ. เขต 3
ร่วมกับส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 7 ราชบุรี
ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
อย่างรู้คุณค่า (DSM) โดยการจัดกิจกรรมอบรม
ความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตน�้ำประปา การบ�ำรุง
รักษาระบบผลิตน�ำ้ ประปา การทดสอบคุณภาพน�ำ้
และการใช้สารเคมี ฯลฯ พร้อมกันนีไ้ ด้รว่ มเยีย่ มชม
ระบบผลิตน�้ำประปา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมรัตนา
สถานีผลิตน�้ำโพธาราม อ�ำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
กปภ. เขต 4 ร่วมกับ
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (พ)
จัดโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำอย่างรู้คุณค่า
(DSM : Demand Side Management)
ณ โรงเรียนเทศบาล 1
(แตงอ่อนเดิมวิทยา) อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้น�้ำ
อย่างประหยัดและรู้คุณค่า

กปภ. เขต 6
จัดอบรมโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำอย่างรู้คุณค่า
(Demand Side Management :
DSM) ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์
โดยการจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่องการใช้น�้ำ
อย่างประหยัดและรู้คุณค่า

กปภ. เขต 8
ร่วมกับ กปภ. สาขาสุรินทร์
จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM)
ณ กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์
โดยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเรียนรู้วิธีประหยัดน�้ำ
อย่างถูกวิธี และกิจกรรมการเดิน
รณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
ภายในอาคารส�ำนักงาน
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กปภ. เขต10
ร่วมกับ กปภ. สาขาตากและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
น�้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R
ได้แก่ Reduce-Reused-Recycle
มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้สอยในอนาคต
อันเป็นความมั่นคงด้านทรัพยากรน�้ำ
ในระยะยาว

067

10.7 โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ปล่อยพันธุ์ปลา ฯ
นอกจากการด�ำเนินโครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำ
เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) ตามแผนระยะยาว
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2560-2564 แล้ว
กปภ. ยั ง ได้ ด� ำ เนิ น โครงการปลู ก ป่ า ปลู ก ต้ น ไม้ สร้ า ง
ฝาย ปล่อยพันธุ์ปลาฯ ที่เป็นโครงการนอกแผนระยะยาว

068

รายงานความยั่งยืน ปี 2560 / การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ. สาขาลพบุรี ร่วมกับ กปภ. สาขาบ้านหมี่
และกปภ. สาขาชัยบาดาล
จัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายประชารัฐ
เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
ณ สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง ต�ำบลท่าดินด�ำ
อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

กปภ. สาขาขลุง ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตรอกนอง
ด�ำเนินการตามโครงการรักษ์ตรอกนอง สร้างฝายชะลอน�ำ้
ตามโครงการพระราชด�ำริ เพื่อการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการน�้ำ ต�ำบลตรอกนอง อ�ำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. เป็นการตอกย�ำ้ ให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของ กปภ.ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
น�้ำในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ไว้อย่างยั่งยืน
ส�ำหรับปี 2560 กปภ. ได้ด�ำเนินการปลูกป่า ปลูกต้นไม้
สร้างฝาย และปล่อยพันธุ์ปลาในพื้นที่ต่างๆ รวม 102 ชุมชน

กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน
ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน และกลุ่มจิตอาสา
“สร้างฝายชะลอน�้ำและปลูกป่าต้นน�้ำ”
บริเวณป่าต้นน�้ำล�ำห้วยแม่ฮ่องสอน บ้านพะโข่โหล่
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

กปภ. เขต 9 กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
สันก�ำแพง ล�ำพูน แม่ริม แม่ฮ่องสอน บ้านโฮ่ง
ร่วมกับกรมป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ส�ำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(BEDO) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ป่าสักงาม
และประชาชนชาวป่าสักงาม
ร่วมมือ ลงแรง สร้างฝายชะลอน�้ำ บริเวณป่าสักงาม
หมู่ 1 ต�ำบลลวงเหนือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

10.8 โครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน
ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุข
ให้ประชาชน ที่ก�ำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ กปภ. ในฐานะ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึง่ มีภารกิจหลักในการสร้าง
มาตรฐานระบบสาธารณูปโภคด้านน�ำ้ ประปาให้แก่ประชาชน
ทัว่ ประเทศ ถือเป็นมืออาชีพด้านระบบประปาและมีบคุ ลากร
ทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการบริหารจัดการน�ำ้ การผลิต
การควบคุมคุณภาพน�ำ้ ประปาในทุกสภาพภูมปิ ระเทศ ตลอดจน
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วกับระบบประปาทุกชนิด กปภ. จึงมีความยินดี
และตั้งใจแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ที่เคยผิดพลาดในชีวิต โดย
กปภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้น

ซึ่งให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
กระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาและการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า ระบบไฟฟ้า
ในงานประปา ความรูเ้ รือ่ งปัม๊ น�ำ้ ถังพักน�ำ้ การเปลีย่ นอุปกรณ์
งานประปาภายในบ้าน การต่อท่อประปาเบื้องต้น ฯลฯ
เพือ่ เป็นต้นทุนความรูใ้ ห้แก่ผต้ ู อ้ งขังสามารถน�ำไปใช้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองได้ โดยวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 กปภ. น�ำทีม
วิทยากรไปจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังที่เรือนจ�ำชั่วคราว
แคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560
ที่เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี และวันที่ 31
สิงหาคม-1 กันยายน 2560 ที่ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
จังหวัดพัทลุง ตามล�ำดับ
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นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
“หลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้น”
แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการมหาดไทย
5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

069

นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรช่างประปาเบื้องต้น” แก่ผู้ต้องขังเรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี
ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อ�ำนวยการ กปภ. เขต 5
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรช่างประปาเบื้องต้น” แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง
ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
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10.9 กิจกรรมสร้าง/ปรับปรุงห้องสุขาวัดในชนบท
ในปี 2560 กปภ. ได้ดำ� เนินกิจกรรมสร้างหรือปรับปรุง
ห้ อ งสุ ข าวั ด ในชนบท โดยพิ จ ารณาวั ด ที่ มี ค วามต้ อ งการ
สนับสนุน กปภ. เขต ละ 1 วัด ในวงเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
พ.ศ. 2560 ให้ แ ก่ ชุ ม ชน โดยวั ด ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
จาก กปภ. จ� ำ นวน 9 แห่ ง ประกอบด้ ว ย วั ด หิ น กอง
ต�ำบลวังใหม่ อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วัดหนองจักร
ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วัดบ้านหม้อ

อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วัดดอนมะลิ ต�ำบลท่าข้าม
อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดแหลมพ้อ ต�ำบลเกาะยอ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วัดใหม่โพธิ์งาม ต�ำบลบ้านดง
อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น วัดอัมพวันดงยวด ต�ำบลนาข่า
อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วัดบ้านแขมเจริญ
ต�ำบลเมืองเดช อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ
วัดรุกขมูล ต�ำบลทุ่งเสลี่ยม อ�ำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

กปภ. เขต 6
จัดกิจกรรมปรับปรุงห้องสุขาวัดในชนบท
เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชน โดยมอบเงินสนับสนุนฯ
จ�ำนวน 20,000 บาท แก่วัดใหม่โพธิ์งาม
ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

กปภ. เขต 7
จัดกิจกรรมปรับปรุง
ห้องสุขาวัดและทอดผ้าป่า
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ณ วัดอัมพวันดงยวด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง
วันที่ 22-25 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงผลการด�ำเนินงาน CSR ปี 2560 นอกแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2560

โครงการ
1. ปันน�้ำใจ จ่ายน�้ำประปา

ผู้ได้รับประโยชน์

แจกฟรี

กองทัพบก กรมทรัพยากร
น�้ำบาดาล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และ บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน)
กรมทางหลวง และ อปท.

1,057,478 คน

274,035,101 ลิตร

4,978,072.82 บาท

กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
และองค์กรต่างๆ

5,253,256 คน

5,253,256 ขวด

20,961,826.74 บาท

1,798,012 ขวด

7,276,540.14 บาท

หน่วยงานราชการ เอกชน รับน�้ำดื่ม 1,798,012 คน
และประชาชน

4. บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล
และสาธารณประโยชน์

หน่วยงานราชการ
ในท้องถิ่น โรงเรียน
องค์กรต่างๆ และประชาชน

รับอาหาร 133,000 คน

133,000 ชุด

-

-

1,511,170 บาท
11,237,234.14 บาท
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3. บริจาคน�้ำดื่มบรรจุขวดและอาหาร
เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วม
กราบบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จ�ำนวนเงิน
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2. น�้ำดื่มบรรจุขวด

ภาคีเครือข่าย

โครงการ

ภาคีเครือข่าย

ผู้ได้รับประโยชน์

แจกฟรี

5. ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ

-

-

123,000 บาท

6. บริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
- กปภ. กปน. และ สมอ. ร่วมกัน
จัดกิจกรรม “SAVE WATER…YOU
MAKE IT” วันที่ 17 มีนาคม 2560
ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
กปภ.ข. ร่วมกับค่ายลูกเสือวชิราวุธ
จ.ชลบุรี บริษัท เยทา จ.ชลบุรี 		
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) จ.ปทุมธานี
ส�ำนักทรัพยากรน�้ำภาค 7 จ.ราชบุรี
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต /
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
จ.ขอนแก่น โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
จ.อุดรธานี กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ สวนสัตว์
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ.ตาก
บริหารจัดการน�้ำและเปลี่ยนอุปกรณ์
ประหยัดน�้ำ

กปน. สมอ.
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานราชการ และ
เอกชน

-

-

213,211 บาท

อปท. และ
องค์กรต่างๆ

102 ชุมชน

-

53,572 บาท

8. มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์รวมพลัง
สร้างสุขให้ประชาชน

กรมราชทัณฑ์ การไฟฟ้า
นครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
องค์การตลาด

103 คน

-

210,667.24 บาท

9. สร้าง/ปรับปรุงห้องสุขาวัดในชนบท

วัด 9 แห่ง ในพื้นที่
กปภ. เขต 1-10

-

-

180,000 บาท

7. ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย
ปล่อยพันธุ์ปลาฯ

รวม
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8,241,849 คน
111 ชุมชน







274,035,101 ลิตร
7,051,268 ขวด
133,000 ชุด

จ�ำนวนเงิน



46,745,294.08 บาท

ในปี 2560 พนักงาน กปภ. ทั่วประเทศได้แสดงจิตสาธารณะร่วมกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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ผลการด� ำ เนิ น งาน CSR ต่ า งๆ เหล่ า นี้ นั บ เป็ น
ความภาคภู มิ ใ จอย่ า งยิ่ ง ของ กปภ. ที่ ไ ด้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
สร้างสรรค์สงั คมไทยให้มคี ณ
ุ ภาพและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้
กปภ. จะยังคงมุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ งในการด�ำเนินกิจการประปา
ควบคู่กับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เพือ่ ช่วยยกระดับสังคมไทยให้ยงั่ ยืนและเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้
และพร้อมเป็นพลังทีจ่ ะเติมความสุขให้คนไทยทุกคนตลอดไป
สมดังค่านิยมองค์กรที่ว่า กปภ. จะ “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
เพื่อสุขของปวงชน

72 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 0 2551 8276
www.pwa.co.th

สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค

PWA 1662
Contact Center

