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ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจท่ีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีภารกิจส�าคัญในการให้บริการน�้าประปาแก่ลูกค้ากว่า 5 ล้านรายใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมกลุ่มบ้านพักอาศัย  
กลุ่มพาณิชยกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจน 
ให้ความส�าคัญกบัการสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน�า้ประปาท่ีสะอาด ปลอดภยั ได้มาตรฐานอย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้มีคุณภาพชีวิตและมีสุขอนามัยที่ดี

ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ความยั่งยืน” เป็นรากฐานส�าคัญของการเติบโตและการพัฒนาไปข้างหน้า กปภ. จึงได้น�า 
กรอบแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาตมิาใช้เป็นพืน้ฐาน
ในการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ค�านึงถึงความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ 
(Economic) สิง่แวดล้อม (Environmental) และสงัคม (Social) ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ี(Governance) ควบคูก่บั
การด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งในปี 2564 กปภ. ได้เข้าร่วมประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยส�านักงาน ป.ป.ช. และได้รับคะแนนประเมิน 93.94  
ในระดับ A อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยยังได้มอบใบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมประจ�าปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ กปภ. 
เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานในการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
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นอกจากนี้ กปภ. ยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนิน
กิจการประปา ตามแนวคิดที่ผมใช้ค�าว่า “3Cs” Safety 
ประกอบด้วย Colleagues Safety : บุคลากรภายในองค์กร 
มีความปลอดภัย Customers / Consumers Safety : ลูกค้า
มีความปลอดภัย Communities Safety : ชุมชนสังคม 
มีความปลอดภัย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า กปภ. มีความมุ่งมั่น 
ที่จะด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยเร่ิมต้นจากการสร้างจิตส�านึกที่ดี สร้างสภาพแวดล้อม 
การท�างานที่ดีและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให ้แก่บุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างการตระหนักรู้ รับผิดชอบร่วมกันของ
บคุลากรทีม่ต่ีอสงัคมและสิง่แวดล้อมในทุกกระบวนการท�างาน
ที่ส�าคัญ เริ่มต้ังแต่การจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบ  
การผลิตน�้าประปาและควบคุมคุณภาพน�้า การจ่ายน�้าประปา
และติดตั้งวางท่อ ด้านบริการและกระบวนการสนับสนุน  
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้า

สุดท ้ายนี้  ในนามของการประปาส ่วนภูมิภาค  
ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน
การด�าเนินงานของ กปภ. ด้วยดีเสมอมา และการด�าเนินงาน
ในอนาคตของ กปภ. จะยังคงยึดมั่นทุ ่มเทในการพัฒนา 
ระบบน�า้ประปาของประเทศไทย เพือ่ให้ประชาชนในส่วนภมูภิาค
เข้าถงึน�า้ประปาทีส่ะอาดปลอดภัย ควบคูก่บัการดแูลชมุชน สงัคม 
สิ่งแวดล้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนในการสนับสนุน 
ผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

(นายสมบูรณ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

กปภ. ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ตามแนวทางปฏิบัติ 
5 ประการ คอื เป็นระบบ ต่อเน่ือง เชือ่มโยง มส่ีวนร่วม และสร้างเครือข่าย ท้ังนี ้ตัง้แต่ปี 2558 กปภ. ได้จดัท�ารายงานความยัง่ยนื 
เพ่ือเผยแพร่และสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนและผลการด�าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
และการก�ากับดูแลมาโดยตลอด โดยน�ากรอบมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI) 
มาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล 

การจดัท�ารายงานความยัง่ยนื ประจ�าปี 2564 เป็นการจดัท�ารายงานทีแ่สดงถงึข้อมลูการด�าเนนิงานทีค่รอบคลมุระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 โดยอ้างอิงตามกรอบการรายงาน GRI Sustainability Reporting Standards 
ซึ่งได้มีการปรับปรุงจัดหมวดหมู่และพัฒนาการจัดท�าเนื้อหารายงานให้ออกมาในรูปแบบรายงานความยั่งยืนเพื่อสื่อสารถึง 
ความมุ่งมั่นในการด�าเนินกิจการประปาสู่ความยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการก�ากับดูแลที่ด ี
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นอกจากนี้ รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2564 ที่ใช้ 
หลักเกณฑ์ในการจัดท�ารายงานตามมาตรฐานของ Global 
Reporting Initiative (GRI Standard) มีองค์ประกอบต่าง ๆ  
ดังนี้

องค์ประกอบ/หัวข้อในเล่มรายงาน คุณภาพของการจัดท�ารายงาน

-  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 (Stakeholder Inclusiveness)
- บริบทความยั่งยืน
 (Sustainability Context)
- ประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ
 (Material)

- ความถูกต้องของเนื้อหา (Accuracy)
- ความสมดุลของเนื้อหา (Balance)
- ความชัดเจนของเนื้อหา (Clarity)
- ข้อมูลการเปรียบเทียบ (Comparability)
- ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Reliability)
- ความทันกาล (Timeliness)

ส่วนที่ 2 GRI 2: General Disclosures โดยจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปขององค์กร
ส่วนที่ 3 GRI 3: Management Approach ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลแนวทางบริหารจัดการประเด็นสาระส�าคัญ

ของการพัฒนา กปภ. สู่ความยั่งยืน ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ 4 GRI 200: Economic เป็นการเปิดเผยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของ กปภ. 
ส่วนที่ 5 GRI 300: Environmental เป็นการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมของ กปภ.
ส่วนที่ 6 GRI 400: Social เป็นการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสังคมของ กปภ.

ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการน�า้ประปาบนพื้นฐานของการก�ากบัดแูลกิจการที่ด ีเพือ่มุ่งสูเ่ป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
กปภ. จงึมคีวามยนิดอีย่างยิง่ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการผลกัดนัและสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื ตลอดจน
การสนับสนุนให้พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้มีจิตส�านึกและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กปภ. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และ 
ช่วยปลุกจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อคนในสังคม อันจะเป็นรากฐานในการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 1 GRI 1: Foundation ซึ่งจะเป็นรายละเอียดของหลักการพื้นฐานของการจัดท�าข้อมูลเพื่อรายงานในรายงาน
ความยั่งยืน โดยจะมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 
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การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิสังกดักระทรวงมหาดไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประปาส่วนภมิูภาค 
พ.ศ. 2522 ซ่ึงมผีลบังคบัใช้นบัต้ังแต่วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2522 รบัผดิชอบการให้บริการน�า้ประปาให้กบัประชาชนในส่วนภมูภิาค
ครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) รวมทั้งพื้นที่ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารจัดการน�้าประปาเอง เช่น การประปาเทศบาล การประปา อบต. และการประปาหมู่บ้าน เป็นต้น

เกี่ยวกับ
   การประปา
      ส่วนภูมิภาค
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ปัจจุบัน กปภ. มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านบริการ โดยแบ่งตามพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย กปภ. เขต 10 เขต 
รับผิดชอบ กปภ.สาขา ซึ่งมีทั้งสิ้น 234 สาขา และหน่วยบริการย่อยอีก 356 หน่วยบริการ ดังตาราง

ภาค
จ�านวน
สาขา

จ�านวน               
หน่วยบริการ

จ�านวนลูกค้า
(ราย)เขต

 1 9 27 31 446,098

 (ภาคเหนือ) 10 26 62 367,048 

 2 6 22 47 451,593

 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 7 20 59 306,612 

 3 1 22 16 921,382

 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก) 8 20 40 320,225 

 4 2 30 30 834,290

 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) 3 23 22 564,098 

 5 4 24 31 412,677

 (ภาคใต้) 5 20 18 333,156 

 รวม 10 234 356 4,957,179

เกี่ยวกับ
   การประปา
      ส่วนภูมิภาค
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ทั้งน้ี กปภ. ได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้โดยคณะกรรมการ กปภ. มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ที่ส�าคัญ ภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
เพื่อก�ากับดูแลและกลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญในด้านต่าง ๆ  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังภาพ

คณะอนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย
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ทิศทางและต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์
(Strategic Positioning)

น�้าประปา
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ระบบงานโดยรวมของ กปภ. ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร แนวทาง 
การจัดการ และด�าเนินการกระบวนการภายในและภายนอกองค์กร ปัจจุบัน กปภ. มีระบบงานโดยรวม 3 ระบบ ได้แก่  
ระบบการน�าองค์กร ระบบงานหลกั และระบบงานสนับสนนุ ซึง่แต่ละระบบงานมกีระบวนการท�างานทีส่�าคญั โดยทุกกระบวนการ
มเีป้าหมายส่งต่อคณุค่าผลติภณัฑ์ไปยงัลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเพยีงพอและทัว่ถงึทุกพืน้ทีใ่ห้บรกิาร ตลอดจนขบัเคล่ือน
ให้ กปภ. เติบโตอย่างยั่งยืน

ห่วงโซ่คุณค่าของ กปภ.

ระ
บบ

น�า
อง

ค์ก
ร
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กปภ. ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยระบบการผลิตน�้าประปาของ กปภ. สามารถ
แยกชนิดของแหล่งน�้าที่น�ามาผลิตได้ 3 ประเภท โดยส่วนใหญ่ผลิตน�้าประปาจากน�้าผิวดิน บางส่วนจากระบบ RO (Reverse 
Osmosis) ในพื้นที่ที่เป็นเกาะ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพะงัน และมีระบบส�ารองจากน�้าบาดาล 

ในด้านการจ�าหน่ายและให้บรกิาร กปภ. มกีารจ�าหน่ายน�า้ โดยการวางระบบท่อประปา เพือ่ส่งน�า้ประปาทีส่ะอาดปลอดภยั
ผ่านเส้นท่อไปจนถึงบ้านลูกค้า โดยจัดเก็บรายได้ค่าจ�าหน่ายน�้าตามโครงสร้างราคาค่าน�้าที่ก�าหนด ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่ม ี
การประกันปริมาณการซื้อน�้าขั้นต�่า เช่น ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กปภ. จะคิดอัตราค่าจ�าหน่ายน�้าในราคาขายส่ง (Bulk Sale) ทั้งนี้ เป็นการขายในราคาที่ต�่ากว่าโครงสร้างปกติ 

นอกจากนี้ กปภ. ยังมีบริการเสริมอื่น ๆ  ได้แก่ น�้าดื่มบรรจุขวด การติดตั้งมาตรวัดน�้าให้กับลูกค้ารายใหม่ รับออกแบบ
ก่อสร้างระบบประปา ให้บริการด้านวิชาการ และให้บริการตรวจสอบคุณภาพน�้าให้แก่ท้องถิ่นต่าง ๆ  เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์และบริการ
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กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน
กปภ. จ�าแนกลูกค้าปัจจุบันออกเป็น 3 ประเภท โดยยึดหลักเกณฑ์ลูกค้าที่ประกอบกิจการแตกต่างกันและปริมาณ 

การใช้น�้าเพื่อตอบสนองความสมดุลระหว่างการด�ารงอยู่ขององค์กรกับสุขภาวะของลูกค้าแต่ละประเภทให้ได้รับการบริการ
สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง ดังนี้

 ประเภทที่ 1 ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ  ที่ใช้น�้าไม่เกิน 50 ลบ.ม. ต่อเดือน มีจ�านวนประมาณร้อยละ 81 โดย กปภ.  
ก�าหนดราคาจ�าหน่ายน�้าประปาเฉลี่ยต�่ากว่าต้นทุน ได้แก่

 1.1  ที่อยู่อาศัย
 1.2 อื่น ๆ  - ศาสนสถาน กิจการสาธารณกุศล ธุรกิจและการค้า
 ประเภทที่ 2 ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงผู้ใช้น�้าประเภทที่ 1 ใช้น�้ามากกว่า 50 ลบ.ม. ต่อเดือน มีจ�านวน

ประมาณร้อยละ 15 โดย กปภ. ก�าหนดราคาจ�าหน่ายน�้าประปาเฉลี่ยเท่ากับต้นทุน ได้แก่
 2.1 ส่วนราชการ
 2.2  สถานพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
 2.3  สถานศึกษาของรัฐ
 2.4  ธุรกิจและการค้าขนาดเล็ก
 ประเภทที่ 3 รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงผู้ใช้น�้าประเภทที่ 2 เฉพาะกรณีกลุ่มตลาด 

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สหกรณ์ และกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ส�านักงานธุรกิจที่ใช้น�้ามากกว่า 80 ลบ.ม. ต่อเดือน มีจ�านวน
ประมาณร้อยละ 4 โดย กปภ. ก�าหนดราคาจ�าหน่ายน�้าประปาเฉลี่ยสูงกว่าต้นทุน ได้แก่ 

 3.1 สถานที่ท�าการของรัฐวิสาหกิจ
 3.2  อุตสาหกรรม
 3.3  โรงแรมและสถานเริงรมย์
 3.4  ธุรกิจและการค้าขนาดใหญ่

กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กปภ. มีกระบวนการก�าหนดลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาดเป้าหมายที่จะด�าเนินการเพื่อให้มาซื้อและใช้ผลิตภัณฑ ์

และบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดยปัจจุบันก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้
1. ลูกค้าปัจจุบัน คือ ลูกค้าประเภท 2 และ 3 เนื่องจากสร้างรายได้ให้กับ กปภ. นอกจากนี้ ยังจัดกลุ่มการตลาดเพิ่มเติม

ออกเป็นตลาดขายปลีกและตลาดขายส่งเพื่อก�าหนดกิจกรรมทางการตลาด
2. ลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่ใช้บริการน�้าประปาของ กปภ.
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กปภ. มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงยกระดับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ

และความคาดหวังของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี จงึได้ก�าหนด “ยทุธศาสตร์ด้านผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของ กปภ. ปี 2565 - 2570” 
ที่ก�าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นจ�านวน 9 กลุ่ม ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่เสริมสร้างรากฐานในการพัฒนา กปภ. 
สู่ความยั่งยืนประกอบด้วย

คู่ค้า/
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ด้วยบทบาทการให้บริการของ กปภ. หัวใจส�าคัญ คือ ประชาชนในส่วนภูมิภาคเข้าถึงน�้าประปาที่สะอาดปลอดภัย  
ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ผ่านมา จวบจนปัจจุบัน กปภ. จึงมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นกับภารกิจส�าคัญในการพัฒนา 
ระบบน�้าประปาของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคกว่า 5 ล้านราย 74 จังหวัดทั่วประเทศ  
มีคุณภาพชีวิตและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น รวมทั้งยังส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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เส้นทางสู่การพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน
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บนเส้นทางสู ่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กปภ. ให้ความส�าคัญกับ 
การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพฒันาท่ียัง่ยนืสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

กรอบแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ในปี 2564 กปภ. ได้น�ากรอบแนวคิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ขององค์การสหประชาชาติมาใช้เป็นพ้ืนฐาน 

ในการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
องค ์กรให ้ เกิดการพัฒนาอย ่างยั่ งยืนที่ ค� านึ งถึ ง

ความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม 
(Environmental) และสังคม (Social) ภายใต้หลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Governance) ควบคู่การด�าเนินงานด้วย
ความโปร่งใส 
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ภายใต้กรอบการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต ิทัง้ 17 ด้าน กปภ. ได้พจิารณาคดัเลอืกเป้าหมายการพฒันา
ที่มีความเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานของ กปภ. มา 6 ด้าน ประกอบด้วย

1. เป้าหมายที ่3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชี วิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส�าหรับทุกคนในทุกวัย 
  (Good Health and Well-Being)

2. เป้าหมายที่ 6 สร้างหลกัประกนัว่าจะมกีารจดัให้มนี�า้และสขุอนามยัส�าหรบัทกุคน และมกีารบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนื 
   (Clean Water and Sanitation)

3. เป้าหมายที่ 10  ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities)
4.  เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and 

   Production)
5.  เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

  (Climate action)
6.  เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู ้

  การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุด 
  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land)

 ซ่ึงจากกรอบแนวคิดและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ กปภ. จึงได้ก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินธุรกิจประปาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความสมดุลหรือปฏิสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลระหว่างมิติอันเป็นองค์ประกอบที่จะ 
ท�าให้มีการเติบโตท่ียั่งยืน สร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาท่ีช่วยสร้างคุณค่า 
ทางด้านเศรษฐกจิ ลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม และช่วยยกระดบัคณุภาพชีวติของคนในสงัคมภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการ
และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับประเทศ
และสากล ซึ่งสามารถสรุปค�าจ�ากัดความในการด�าเนินงานแต่ละด้านในบริบทของ กปภ. ได้ดังนี้

 1. ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  การด�าเนินงานของ กปภ. มิได้ค�านึงเพียงแค่การเติบโตของผลก�าไร แต่ยังก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจให้มี 

ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเสริม 
ความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด�าเนินงานของ กปภ. 

 2. ด้านเศรษฐกิจ
  กปภ. มุ่งเน้นการบริการน�้าประปาเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องเป้าหมาย

การสร้างหลกัประกนัว่าคนมชีวีติท่ีมสีขุภาพดแีละส่งเสรมิสวสัดภิาพส�าหรับทกุคนในทุกวยั (เป้าหมายท่ี 3) และลดความไม่เสมอภาค
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ (เป้าหมายที่ 10)

 3. ด้านสังคม
  กปภ. มุง่มัน่พัฒนาการให้บรกิารน�า้ประปาเพือ่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนทุกระดบัเข้าถึงการอปุโภคบรโิภค

น�้าประปาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน (เป้าหมายท่ี 12) และสร้าง 
หลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน�้าและสุขอนามัยที่ดีส�าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน (เป้าหมายท่ี 6) พร้อมท้ัง 
มุง่มัน่พฒันาทกัษะ ความสามารถของบคุลากรและสร้างผู้น�าทีด่ทีีม่จีติส�านกึด้านการพฒันาเพือ่ให้องค์กรเกดิการเตบิโตทีย่ัง่ยนื

 4. ด้านสิ่งแวดล้อม
  กปภ. มีการมุ ่งเน้นการเสริมสร้างการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรม CSR เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (เป้าหมายที่ 13) และปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพ 
กลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (เป้าหมายที่ 15)
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กระบวนการหลักในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนระดับองค์กรของ กปภ. 
ในการขับเคลื่อน กปภ. เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน จะมีขั้นตอน/กระบวนการในการก�าหนดและวิเคราะห์

นโยบาย แผนงาน การก�าหนดตวัชีว้ดั ตลอดจนการจัดท�ารายงานความยัง่ยนื โดยมกีระบวนการทีส่�าคญั 5 กระบวนการ ประกอบด้วย 
กระบวนการที่ 1 การวิเคราะห์บริบทและประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กร (Context) กระบวนการที่ 2 การก�าหนดนโยบาย
ด้านความยั่งยืน (Policy) กระบวนการท่ี 3 การก�าหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร (Strategy) กระบวนการที่ 4  
การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ (Implement) และกระบวนการที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Disclose)  
ซึ่งแต่ละกระบวนการมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อสังเกต
Framework ไม่ควร
เปลี่ยนแปลงทุกปี

ยกเว้นกรณีที่บริบท
องค์กรหรือ

การบริหารจดัการองค์กร
เปลี่ยนแปลงไป

ติดตามผล

การด�าเนินงาน

โดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้

รายงานผล

การปฏิบัติงานให้กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เปิดเผยข้อมูลให้แก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผ่านรายงานประจ�าปี/

รายงานความยั่งยืน
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การส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญปัจจัย
ความยั่งยืนของ กปภ. 

1. การระบุปัจจัยความยั่งยืน กปภ. ระบุประเด็นส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม 
ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ ความเสี่ยง ความท้าทาย ตัวชี้วัดมาตรฐานของ GRI 
แนวโน้มของธุรกิจโลก ความต้องการและความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง 
ประเด็นต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่มีการด�าเนินงานใกล้เคียงกับ กปภ. มาจัดเป็นกลุ่มประเด็นอันเป็นการน�าไปสู่การบริหารจัดการ
ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2.  การจัดล�าดับความส�าคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยความยั่งยืนที่ กปภ. ระบุ ด้วยการให้คะแนน
โดยค�านึงถึงปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ (1) สถานะการด�าเนินงานปัจจุบันของ กปภ. ในแต่ละประเด็น (2) ล�าดับความส�าคัญต่อ กปภ. 
และ (3) ล�าดับความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. การวิเคราะห์ปัจจยัความยัง่ยนื รวบรวมผลการประเมินเพือ่วเิคราะห์ล�าดบัความส�าคญัของประเด็นปัจจยัความยัง่ยนื 
โดยเปรียบเทียบระหว่างสถานะการด�าเนินงานของ กปภ. ในแต่ละประเด็นกับความส�าคัญของ กปภ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม

4.  น�าปัจจัยความยั่งยืนท่ีมีระดับความส�าคัญและมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องบริหารจัดการมาเป็นปัจจัยน�าเข้า 
ในการจดัท�าแผนการด�าเนินงานการพฒันาความยัง่ยนื การทบทวนแผนยทุธศาสตร์องค์กรและแผนปฏบิตักิารประจ�าปีของ กปภ. 
รวมถึงการจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปีตามมาตรฐานการรายงานของ GRI (GRI Standards) 
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สรุปผลส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ
ปัจจัยความยั่งยืนของ กปภ. ประจ�าปี 2564

กปภ. ได้จัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญขององค์กร เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญปัจจัย 
ความยั่งยืนของ กปภ. ประจ�าปี 2564 ตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2564 มีผู้ตอบแบบส�ารวจ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญปัจจัยความยั่งยืนของ กปภ. ประจ�าปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2,958 คน 
แบ่งเป็นบุคคลภายใน กปภ. จ�านวน 2,415 คน คิดเป็นร้อยละ 81.64 และบุคคลภายนอก กปภ. จ�านวน 543 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 18.36

ทั้งน้ี เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลส�ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายนอกและภายในองค์กรแล้ว 
สามารถแสดงล�าดับความส�าคัญของปัจจัยความยั่งยืนจากมากไปหาน้อย ตามแผนภาพ 
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ปัจจัยความยั่งยืนที่มีความส�าคัญสูงสุดในแต่ละมิติตามความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม

โครงสร้างการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน 
การก�ากบัดแูลและการบริหารจดัการในเรือ่งการพฒันาธรุกจิประปาให้เกดิความยัง่ยนืของ กปภ. นัน้ คณะกรรมการ กปภ. 

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีความเชื่อมโยงและมีบทบาทในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับ 
ประเดน็การพฒันาอย่างยัง่ยนืของ กปภ. เพือ่เป็นผูพ้จิารณาก�าหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการปฏบิตังิานแบบบรูณาการ
ทีเ่ชือ่มโยงทางด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ โดยก�าหนดให้คณะอนกุรรมการก�ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. กล่ันกรองเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืน รายงาน 
การพัฒนาความยั่งยืน โดยมีโครงสร้างการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการด้านการพัฒนาความยั่งยืน ดังภาพ
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กปภ. ได้มีการก�าหนดนโยบาย/แผนงานที่บูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวคิดการพัฒนา 

อย่างยัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาตทิีมุ่ง่เน้นการสร้างสมดลุในการด�าเนนิงาน
ทางด้านสังคม (Society) เศรษฐกิจ (Economics) และส่ิงแวดล้อม (Environment) รวมทั้งประเด็นในเรื่องการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) น�ามาเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ กปภ. เพื่อก�าหนดเป็นนโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  ดังนี้

 ล�าดับที่ นโยบาย QR Code

 1 นโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ.

 2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กปภ. 

 3 นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการลูกค้าของ กปภ.

 4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กปภ.

 5 นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ. 

 6 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.

 7 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 8 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ กปภ.

 9 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันของ กปภ.
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 ล�าดับที่ นโยบาย QR Code

 10 นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ.

 11 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด

 12 นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของ กปภ. 

 13 นโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ.
 

 14 นโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
  ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.

 15 นโยบายและแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม
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การมีส่วนร่วม
ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีท�าให้องค์กรเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวัง 
ของผู้เก่ียวข้องในองค์รวม กปภ. จึงพยายามมุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ  
โดยการน�าปัจจัยน�าเข้าที่ส�าคัญต่าง ๆ  เช่น นโยบายภาครัฐ ความต้องการความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง 
แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต มาก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบายและ 
แผนปฏิบัติการ เพื่อให้การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  
และครอบคลุมทุกกระบวนการท�างานของ กปภ. 
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การก�าหนดและระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กปภ. มีการก�าหนดและระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�านวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. รัฐบาล หมายถึง กระทรวงต้นสังกัด ผู้ถือหุ้นภาครัฐ หน่วยงานก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล 
2.  ลูกค้า หมายถึง ผู้ใช้บริการน�้าประปาของ กปภ. จ�าแนกตามกลุ่มผู้ใช้น�้า
3.  คู่ค้า/ผู้ส่งมอบและเจ้าหนี้ หมายถึง องค์กรหรือบุคคลท่ีตกลงท�างานร่วมกับองค์กร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือ 

บรกิารเฉพาะอย่าง โดยปกติความร่วมมอืทีเ่ป็นทางการมกัจะก�าหนดช่วงระยะเวลาร่วมทัง้บทบาทของแต่ละฝ่ายและผลประโยชน์
ที่ได้รับอย่างชัดเจน เช่น บริษัทในเครือ บริษัทผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา บริษัทรับเหมาด�าเนินการ หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

4. คู่ความร่วมมือ หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลท่ีส�าคัญท่ีมีความร่วมมือในการด�าเนินการกับองค์กรท่ีจะสนับสนุน 
ในการจัดงานหรือกิจกรรมบางส่วนหรือผู้ที่ร่วมด�าเนินการเป็นครั้งคราวท่ีมีเป้าหมายระยะสั้นท่ีสอดคลองกันหรือเหมือนกัน  
โดยทัว่ไปความร่วมมอืลกัษณะน้ีอาจมหีรือไม่มข้ีอตกลงหรอืรูปแบบท่ีเป็นทางการก็ได้ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 
หน่วยงานกิจการประปาต่างประเทศ สถาบันการศึกษา

5. คูแ่ข่ง หมายถงึ องค์กรหรอืบคุคลทีม่กีารด�าเนนิธรุกจิประเภทเดยีวกนัอาจมผีลกระทบต่อโอกาสทางธรุกจิในอนาคต
กับ กปภ.

6. พนักงาน หมายถึง ผู้บริหารและพนักงานของ กปภ. ทุกระดับและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ให้องค์กรประสบความส�าเร็จ

7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ชุมชน/กลุ่มคนที่อยู่บริเวณพื้นที่ด�าเนินงานของ กปภ. เช่น ผู้น�าชุมชน/ 
กลุ่มชนชั้นน�าของชุมชนนักการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น
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การก�าหนดระดับความส�าคัญประเด็นความต้องการและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ระดับ
ความส�าคัญ ประเด็นความต้องการ

รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์

  1. ด้านการก�ากับกิจการที่ดี
  2. ด้านการบริหารจัดการน�้าดิบ 
  3. ด้านกระบวนการผลิตและจัดจ�าหน่าย
 น�้าประปา
  4. ด้านการบริหารโครงการก่อสร้างและ
 เบิกจ่ายงบประมาณ
  5. ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบ
 ป้องกันทุจริต โปร่งใส
  6. ด้านการบริหารความเสี่ยง
  7. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  8. ด้านการสร้างรายได้
  9. ด้านการรายงานผลการด�าเนินงาน
10. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. ด้านคุณภาพน�้าประปาและการบริการ

  1. ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบ 
 ป้องกันทุจริต โปร่งใส
  2. ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
 ตรวจรับงานที่มีประสิทธิภาพ
  3. ด้านการบูรณาการการท�างานและ
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1. ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบ 
 ป้องกันทุจริต โปร่งใส
  2. ด้านการบูรณาการการท�างานและ
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  
  1. ด้านเสริมสร้างการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

1. รัฐบาล

2. ลูกค้า

3. คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ
 และเจ้าหนี้

4. คู่ความร่วมมือ

5. คู่แข่ง

- การจดัตัง้คณะกรรมการร่วมกัน
- การประชุมหารือร่วมกับ

หน่วยงาน
- จัดท�าโครงการตอบสนอง
 ตามนโยบาย

- จัดท�าโครงการตอบสนอง
- ลงพื้นที่พบปะ
- จัดกิจกรรมร่วมกัน
- รับฟังความคิดเห็นและ
 ข้อร้องเรยีนผ่านช่องทางต่าง ๆ

- การเสวนาแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็น
- การปรึกษาหารือร่วมกัน
 แก้ประเด็นปัญหา
- ประชุมสัมมนา

- การจัดตั้งคณะกรรมการ/
 ท�าความร่วมมือร่วมกัน
- การเสวนาแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็น
- การปรึกษาหารือร่วมกัน
 แก้ประเด็นปัญหา
- ประชุมสัมมนา

- การประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ
- ลงพื้นที่พบปะ
- จัดกิจกรรมร่วมกัน

สูง

สูง

สูง

สูง

น้อยมาก
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การก�าหนดระดบัความส�าคญัประเดน็ความต้องการและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของ กปภ. (ต่อ)

รายงานผลการด�าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

รูปแบบ
การสร้าง

ความสัมพันธ์

ความถี่การสร้าง
ความสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด�าเนินงาน
ประเด็นความต้องการ/
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ
ความส�าคัญ ประเด็นความต้องการ

รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์

 1. ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม
      และสิ่งแวดล้อม

6. พนักงาน

7. ชุมชน สังคม
 และสิ่งแวดล้อม

- การสัมภาษณ์
- การประชุมสัมมนา
- จัดกิจกรรมร่วมกัน
- รับฟังความคิดเห็นผ่าน
 ช่องทางต่าง ๆ

- การประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ
- ลงพื้นที่พบปะ
- จัดกิจกรรมร่วมกัน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชน

ปานกลาง

น้อย

1. จัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 1) แผนแม่บทการก�ากับดูแล
  กิจการที่ดีเพื่อการพัฒนา  
  อย่างยั่งยืน
  พ.ศ. 2565 - 2570  
 2)  แผนปฏิบัติการส่งเสริม
  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  พ.ศ. 2565

2.  ด�าเนินโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายระบบประปา 
จ�านวน 3 แห่ง 

3.  ด�าเนินโครงการวางท่อ
 ขยายเขตจ่ายน�้า
 จ�านวน 346 โครงการ 

4.  ด�าเนินโครงการการจัดการ                  
น�้าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) 

สายงานผู้ช่วย
ผู้ว่าการ
(ส�านักผู้ว่าการ)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(แผนยุทธศาสตร์)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(แผนยุทธศาสตร์)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 1 - 5)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(แผนยุทธศาสตร์)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 1 - 5)

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

การก�ากับกิจการที่ดี

การขยายพื้นที่

การบริหารจัดการน�้าสูญเสีย

กลุ่มรัฐบาล 1 ครั้ง/ปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

33



รายงานผลการด�าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 (ต่อ)

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

รูปแบบ
การสร้าง

ความสัมพันธ์

ความถี่การสร้าง
ความสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด�าเนินงาน
ประเด็นความต้องการ/
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. ด�าเนินโครงการจัดการ
 น�า้สะอาด จ�านวน 241 สาขา 

6. จัดท�าข้อมูลและรายงานผล
ด้านการเงินตามระยะเวลา

 ที่ก�าหนด

7.  ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบ              
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
โดยได้รับคะแนนประเมินผล
ร้อยละ 93.94 

8. ด�าเนินการตรวจสอบตาม
 แผนตรวจสอบประจ�าปี

9. จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จ�านวน 2 คณะ 
ดังนี้

  1) คณะกรรมการบริหาร
  ความเสี่ยงและควบคุม 

 ภายใน ตามค�าสั่ง กปภ.  
 ที่ 136/2563 

  ลงวันที่ 6 ก.พ. 2563
 2) คณะท�างานบริหาร
  ความเสี่ยงและควบคุม 

 ภายในระดับสายงานและ 
 ระดับหน่วยงาน ตาม

  ค�าสัง่ กปภ. ที ่500/2563  
 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563

10. จัดท�าแผนงานวิจัยพัฒนา 
 และสร้างนวัตกรรม

  จ�านวน 3 แผนงาน ดังนี้
  1) แผนส่งเสริมความคิด 

  สร้างสรรค์ 
  2) แผนพัฒนาและขยายผล 
  3) แผนพัฒนาระบบ 

  สนับสนุน

สายงานรองผู้ว่าการ 
(แผนยุทธศาสตร์)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 1 – 5)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(การเงิน)

สายงานผูช่้วยผูว่้าการ
(ส�านักผูว่้าการ)

สายงานผูช่้วยผูว่้าการ
(ส�านักตรวจสอบ)

สายงานรองผูว่้าการ 
(แผนยุทธศาสตร์)

สายงานรองผูว่้าการ 
(ปฏิบติัการ 1 – 5)

สายงานรองผูว่้าการ 
(บริหาร)

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

การประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงาน

การจัดตั้ง
คณะกรรมการ
ร่วมกัน

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

มาตรฐานคุณภาพน�้าประปา

- การบริหารโครงการ
ก่อสร้างและลงทุน

- การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
 เป้าหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ป้องกันทุจริตและโปร่งใส

การบริหารความเสี่ยง
ที่ครอบคลุม

มุง่เน้นการจดัการความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นวัตกรรม

กลุ่มรัฐบาล
(ต่อ)

ตลอดปี

12 ครั้ง/ปี 

4 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี
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รายงานผลการด�าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 (ต่อ)

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

รูปแบบ
การสร้าง

ความสัมพันธ์

ความถี่การสร้าง
ความสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด�าเนินงาน
ประเด็นความต้องการ/
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11. พัฒนาและทบทวน
  การจัดท�า EA ขององค์กร 
  พร้อมทั้งทบทวน  

 กระบวนการท�างานเป็น  
 Digital Process จ�านวน

  7 โครงการ ดังนี้ 
  ด�าเนินการแล้วเสร็จ
  จ�านวน 5 โครงการ
  1) โครงการเพิ่มและทดแทน 

  อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์   
  (Infra Upgrade) 

   2) โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ 
  ลิขสิทธิ์

   3) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ                     
  การให้บริการระบบ   
  Private Cloud

   4) โครงการพัฒนาโปรแกรม 
  การตัดจ�าหน่ายบัญชรีายได้ 
  รอการรับรู้ในระบบ SAP

   5) โครงการบ�ารุงรักษาและ 
  ปรับปรุงข้อมูล

   ภมูสิารสนเทศ (GIS) กปภ.

12.  ด�าเนินโครงการเพิม่รายได้
  ของ กปภ. โดยมี
  ผลการด�าเนินงาน ดังนี้
  1) ผู้ใช้น�้าประเภท 2
   เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.74
   2) ผู้ใช้น�้าประเภท 3 
   เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.20

13. จัดท�าแผนการตลาดของ  
 กปภ. (ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า 
 และตลาด)

14. จัดท�าแนวทางการบริหาร 
 สัญญาภาคเอกชน

  จ�านวน 3 โครงการ ดังนี้
   1) สัญญาซื้อขายน�้าประปา 

  งานให้เอกชนผลิต 
  น�้าประปาเพื่อขายให้แก่ 
  ส�านักงานประปาของ  
  กปภ. ในจังหวัดนครปฐม  
  และจังหวัดสมุทรสาคร

สายงานผูช่้วยผูว่้าการ 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 1 - 5)

สายงานผูช่้วยผูว่้าการ
(ส�านักสื่อสารองค์กร
และลูกค้าสัมพันธ์)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(แผนยุทธศาสตร์)

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

การจัดตั้ง
คณะกรรมการ
ร่วมกัน

การน�าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด�าเนินงานและ
ให้บริการ

การตลาดเพื่อสร้าง
การแข่งขัน

ทบทวนสัญญาเอกชน

กลุ่มรัฐบาล
(ต่อ)

5 โครงการ/ปี

ตลอดปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี
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รายงานผลการด�าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 (ต่อ)

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

รูปแบบ
การสร้าง

ความสัมพันธ์

ความถี่การสร้าง
ความสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด�าเนินงาน
ประเด็นความต้องการ/
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  2) สัญญาให้เอกชนผลิต
   น�้าประปาเพื่อขายให้แก่ 

  ส�านักงานประปาของ  
  กปภ. ในจังหวัดราชบุรี  
  และจงัหวดัสมทุรสงคราม

   3) สัญญาซื้อขายน�้าประปา 
  เพื่อส�านักงานประปา 
  ภูเก็ต

15. ด�าเนินโครงการเตรียม
  ความพร้อมการตรวจ 

 ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
  ซึ่งแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 

 ที่ก�าหนด

1. ด�าเนินโครงการประปาทันใจ 
โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 1) ความพึงพอใจของลูกค้า
   ต่อการจัดการข้อร้องเรียน
   ด้วยความรวดเร็ว
   = 4.003 คะแนน
 2) ความพึงพอใจของลูกค้า
   ต่อการจัดการข้อร้องเรียน
   ด้วยความเรียบร้อย
   = 4.012 คะแนน
      (จากคะแนนเต็ม 5)

2. ด�าเนินโครงการประปาสะดวก 
โดยมี กปภ.สาขาสะสมที่ผ่าน
มาตรฐาน GECC จ�านวน

 208 สาขา

ด�าเนินการจัดโครงการสัมมนา / 
เสวนาคูค้่า และผูส่้งมอบประจ�าปี

ด�าเนินโครงการขยายความร่วมมอื
กบัองค์กรหรอืหน่วยงานภายนอก

กลุ่มรัฐบาล
(ต่อ)

กลุ่มลูกค้า

การรายงานข้อมูล
การประเมินผลถูกต้อง

ด้านคุณภาพน�้าและ                           
การให้บริการ

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
 ข้อตกลง
- กระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพ
- การท�างานร่วมกัน

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงความร่วมมือ
- การบูรณาการท�างานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- แผนการลงทุนเพื่อรองรับ

การขออนุญาตหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
และวางท่อ

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

จัดท�าโครงการ
ตอบสนอง

ประชุมสัมมนา

จัดท�า
ความร่วมมือ
ร่วมกัน

1 ครั้ง/ปี

ตลอดปี

ตลอดปี

12 ครั้ง/ปี

110 ครั้ง/ปี

สายงานรองผู้ว่าการ 
(แผนยุทธศาสตร์)

สายงานผู้ช่วยผูว่้าการ
(ส�านักสื่อสารองค์กร
และลูกค้าสัมพันธ์)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 1 - 5)

สายงานผู้ช่วยผูว่้าการ
(ส�านักสื่อสารองค์กร
และลูกค้าสัมพันธ์)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 1 - 5)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(วิชาการ)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(บริหาร)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 1 - 5)

กลุ่มคู่ค้า / 
ผู้ส่งมอบ

และเจ้าหนี้

กลุ่ม
คู่ความ
ร่วมมือ
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รายงานผลการด�าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 (ต่อ)

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

รูปแบบ
การสร้าง

ความสัมพันธ์

ความถี่การสร้าง
ความสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด�าเนินงาน
ประเด็นความต้องการ/
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จัดกิจกรรม “น�้าประปา กปภ. - 
อปท. เพือ่ปวงชน” ร่วมกบั อปท.

ด�าเนินโครงการส�ารวจความ
พึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงานต่อ กปภ. โดยมี
ผลการด�าเนินงาน ดังนี้
1)  ความพึงพอใจต่อองค์กรของ

พนักงาน = 4.32 คะแนน
2) ความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงาน = 4.39 คะแนน
 (จากคะแนนเต็ม 5)

1.  ด�าเนินโครงการ กปภ.
 รักษ์ชุมชน จ�านวน 45 ชุมชน

2.  ด�าเนินโครงการ กปภ. 
 ปลูกป่าต้นน�้าเพื่อแผ่นดิน
 เทิดพระเกียรติพระบาท
 สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

 (Father’s Land) โดยมี
 ผลการด�าเนินงานดังนี้
  1) สร้างโป่งเทียมเพื่อเป็น 

 แหล่งแร่ธาตุเสรมิให้สตัว์ป่า 
  2) สร้างฝายชะลอความ
  ชุ่มชื้นให้แก่พืชพรรณ
  ในบริเวณ พื้นที่ป่าต้นน�้า  

 จ�านวน 200 ไร่ ณ 
  อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มคู่แข่ง

กลุ่มพนักงาน

กลุ่มชุมชน 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- การประกอบกิจการ
 มีความปลอดภัยและ
 ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
- มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนให้มีความเป็นอยู่
 ที่ดีขึ้น

จัดกิจกรรม
ร่วมกัน

- จัดกิจกรรม
 ร่วมกัน
- รับฟังความ
 คิดเห็นผ่าน
 ช่องทางต่าง ๆ

- จัดกิจกรรม
 ร่วมกัน
- ให้การสนบัสนนุ

กิจกรรมของ
ชุมชน

- จัดกิจกรรม
 ร่วมกัน
- ให้การสนบัสนนุ

กิจกรรมของ
ชุมชน

67 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

ตลอดปี

ตลอดปี

สายงานรองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 1 - 5)

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ส�านักสื่อสารองค์กร
และลูกค้าสัมพันธ์)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(บริหาร)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 1 - 5)

สายงานรองผู้ว่าการ 
(วิชาการ)

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ส�านักสื่อสารองค์กร
และลูกค้าสัมพันธ์)

ทุกสายงาน
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รายงานผลการด�าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 (ต่อ)

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

รูปแบบ
การสร้าง

ความสัมพันธ์

ความถี่การสร้าง
ความสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการด�าเนินงาน
ประเด็นความต้องการ/
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.  ด�าเนินโครงการฟื้นฟูแนว
ปะการังพื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี

 ผลการด�าเนินงานดังนี้
 1) ปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง  

 จ�านวน 6,000 โคโลนี
 2) พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ 

 และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 3) ฝึกอบรมให้ความรู้กับ
  ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
 4) จดัประชมุผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
  ในการจัดท�ามาตรการ
  และจัดท�าโซนนิ่ง
  การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

กลุ่มชุมชน 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

(ต่อ)

- จัดกิจกรรม
 ร่วมกัน
- ให้การสนบัสนนุ

กิจกรรมของ
ชุมชน

ตลอดปี สายงานรองผู้ว่าการ 
(ปฏิบัติการ 1 - 5)

ด้วยศักยภาพการผลิตและให้บริการน�้าประปาในส่วนภูมิภาคของ กปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งมั่นพัฒนา
สาธารณปูโภคในพ้ืนทีข่าดแคลนน�า้สะอาดเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 74 จงัหวดัทัว่ประเทศ กปภ. จงึมุง่ม่ันผลติ
และให้บริการน�้าประปาของ กปภ. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดีย่ิงขึ้น รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือและตอบสนอง 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการคลงั คณะกรรมการ กปภ. ไปจนถึงพนกังาน ลกูค้า ประชาชน ตลอดจนชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม ประเทศชาติ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ทีต้่องประสานการท�างานร่วมกนั ทัง้หมดถอืเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะเสรมิสร้างรากฐานในการพฒันาองค์กร
สู่ความยั่งยืน
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มิติเศรษฐกิจ
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การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

กปภ. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจการประปาตามแนวทางของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กร 
ที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศในด้านการให้บริการและบริหารจัดการน�้าประปาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมี 
จรรยาบรรณ ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร  
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการของ กปภ. 

ระดับคณะกรรมการ 
ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

ของรัฐวสิาหกิจ รวมทัง้พิจารณากลัน่กรองการด�าเนินงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีตลอดจนติดตามประเมนิผลการด�าเนนิงาน 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  รวม 10 คณะ เพื่อรับผิดชอบในการกล่ันกรองแผนงานท่ีต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ระดับองค์กร 
กปภ. เชื่อมโยงกระบวนการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เข้ากับการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม การต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชัน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดย ผู้บริหารระดับสูง บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 • หน่วยงานในสังกัดสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ) ประกอบด้วย

  1)  ส�านักผู้ว่าการ มีบทบาทหลัก (Key Roles) ดังนี้
   1. ก�ากับดูแลงานด้านเลขานุการผู้ว่าการและประธานกรรมการ รวมถึงภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
การประปาส่วนภูมิภาค
   2. ดูแลการประชุมคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
ในความรับผิดชอบ รวมถึงคณะอนุกรรมการที่ผู้ว่าการเป็นเลขานุการ และการประชุมอื่น ๆ  ที่ผู้ว่าการมอบหมาย
   3. ดูแลงานด้านพิธีการในระดับองค์กร
   4. ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าการ และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
   5. พิจารณาและกลั่นกรองงานที่เป็นเรื่องนโยบายจากหน่วยงานภายนอกก่อนน�าเสนอผู้ว่าการสั่งการ

  2) กองก�ากับดูแลกิจการที่ด ีขึ้นตรงกับผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ) มีบทบาทหลัก (Key Roles) ดังนี้
   1. ควบคมุ ดแูลการจัดท�าแผนการด�าเนนิงานส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริต
และประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานดังกล่าวเพื่อรายงาน 
ต่อคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR) คณะกรรมการการประปา 
ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ควบคุม ดูแลและติดตามการด�าเนินงานของ ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตการประปาส่วนภูมิภาค  
(ศปท. กปภ.) รวมทั้งน�าเสนอแนวทางหรือมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.
   3. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การด�าเนินงานของ ศปท. กปภ. และ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ กปภ.
   4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตส�านึกด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 
คณะกรรมการการประปาส่วนภมิูภาคตระหนกัถึงความส�าคญัของบทบาทภารกจิของ กปภ. ในฐานะผูใ้ห้บริการน�า้สะอาด

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ก�าหนดนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักส�าคัญสากลในการก�ากับดูแลที่ดี 7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
(Accountability) ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต (Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Value Creation) จรรยาบรรณ (Ethics) และการมส่ีวนร่วม (Participation) เพือ่เป็นแนวทาง 
ในการก�ากับดูแลองค์กรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล สามารถสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างสมดุล และมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ในปี 2564 คณะกรรมการ กปภ. ได้พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. รวมทั้ง
คูมื่อปฏบัิตงิานการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ ให้สอดคล้องกบัหลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดใีนรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2562 
ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้ง 9 หมวด ดังนี้

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ส�านักสื่อสารองค์กรและ

ลูกค้าสัมพันธ์)

รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ 1)

รองผู้ว่าการ
(แผนยุทธศาสตร์)

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ

รองผู้ว่าการ
(การเงิน)

รองผู้ว่าการ
(วิชาการ)

รองผู้ว่าการ
(บริหาร)

รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ 2)

รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ 3)

รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ 4)

รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ 5)

กองก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี

ส�านักผู้ว่าการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ กปภ.

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ส�านักตรวจสอบ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ส�านักผู้ว่าการ)

ผู้ว่าการ
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หมวดที่ 1  การสนองบทบาทของภาครัฐ
นโยบาย
กปภ. ต้องด�าเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการรายงานผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ 

อย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ ในฐานะเจ้าของและผู้ก�าหนดนโยบาย รวมถึง
ความผาสุกของประชาชนเป็นส�าคัญ 

หมวดที่ 2  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
นโยบาย
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรก�าหนดแนวทางท่ีท�าให้ผู้ถือหุ้นภาครัฐมั่นใจได้ว่า กปภ. มีการดูแล 

ให้การใช้จ่ายงบประมาณมคีวามคุม้ค่า ผ่านการลงทนุและการบริหารงานทีม่ปีระสทิธิภาพและโปร่งใส พร้อมรบัการตรวจสอบ 
โดยจดัให้มมีาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเพือ่หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูเ้กีย่วข้อง รวมถงึก�าหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการท�าธุรกรรมของ กปภ.

หมวดที่ 3  คณะกรรมการ
นโยบาย
คณะกรรมการการประปาส่วนภมูภิาคต้องปฏบิติัหน้าทีด้่วยความทุม่เทและรบัผดิชอบ มคีวามเป็นอสิระ ตระหนกัถงึ

บทบาทส�าคญัในการก�าหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีส�าคญัของ กปภ. โดยจะต้องพจิารณาถึงปัจจัยเสีย่ง
และวางแนวทางการบรหิารงานทีม่คีวามเหมาะสม ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นพืน้ฐานขับเคลือ่นให้ กปภ. 
เกิดความยั่งยืน รวมทั้งต้องด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน รวมถึง 
ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ส�าคัญของ กปภ. มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและมีความน่าเชื่อถือ 

หมวดที่ 4  บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบาย
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก�ากับดูแลให้มี 
กลไกและการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กปภ. 
ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของทั้ง กปภ. และสังคมโดยรวมต่อไป 

หมวดที่ 5  ความยั่งยืนและนวัตกรรม
นโยบาย
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารก�าหนดนโยบายและแผนการด�าเนินงาน

ขององค์กรที่ค�านึงถึงการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงน�านวัตกรรมมาใช ้
ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท�างาน การให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 6  การเปิดเผยข้อมูล
นโยบาย
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ กปภ. และ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ต่าง ๆ  อย่างถกูต้อง เชือ่ถอืได้ ครบถ้วน เพยีงพอ ทนัเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และควรดูแลช่องทาง 
การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

หมวดที่ 7  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
นโยบาย
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรก�ากับดูแลให้ กปภ. มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายในที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน รวมถึงจัดให้มีการสอบทานคุณภาพและความเพียงพอในการประยุกต ์
ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ

หมวดที่ 8  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
นโยบาย
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ก�าหนดประมวล/คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณที่มีแนวปฏิบัติ

ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึง 
การมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัต ิ
ที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 

หมวดที่ 9  การติดตามผลการด�าเนินงาน
นโยบาย
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคควรมีบทบาทในการก�ากับดูแลและติดตามให้ กปภ. ด�าเนินงานเพื่อให ้

บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement)  
ที่กระท�าร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
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นอกจากนี้  ยั ง ไ ด ้ ทบทวนอ� านาจหน ้ า ท่ี ของ 
คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. ให้ครอบคลุมการก�ากับ
ดูแลและติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากับการปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคับทีเ่ก่ียวข้อง (Compliance) 
และการจัดการข้อร้องเรียน 

อกีทัง้กองกฎระเบยีบและอทุธรณ์ร้องทกุข์ ฝ่ายกฎหมาย 
ในฐานะ Compliance Unit ยังได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการให ้
ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในประเด็นข ้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานควบคู่กับทบทวนค�าสั่ง ระเบียบ 
ข้อบังคับของ กปภ. ให้เป็นปัจจุบัน 

2.3 ปลูกฝังค่านิยม/
องค์ความรู้และ

เสริมสร้างวัฒนธรรม
เพื่อเป็นฐานในการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.1 พัฒนาระบบ
การก�ากับดูแลและ

บริหารจัดการ
องค์กรให้ได้
มาตรฐาน

1. พัฒนาระบบ
การก�ากับดูแลกิจการ
และการน�าองค์กร

ตามมาตรฐานสากล

S8: ยกระดับ
กระบวนการ
บริหารจัดการ

องค์กรในทุกด้าน

1. ขยายเขต
การให้บริการด้วย
ระบบจ�าหน่ายที่มี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์
(SO)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
องค์กรของ

กปภ.

แผนแม่บท
ระยะยาว

การก�ากับดูแล
กิจการที่ดีฯ
พ.ศ. 2565
- 2570

กลยุทธ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2. ผลประกอบการ
องค์กรที่ยั่งยืน

Vision:
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน�้าประปา

Corporate Value:
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

3. ก้าวสู่องค์กร
สมรรถนะสูงที่มี

ความคล่องตัวและ
ความเป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการ

4. ยกระดับการเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม
และสร้างศักยภาพ
ในการด�าเนินงาน
ด้วยเทคโนโลยี

5. สร้างการยอมรับ
และความเชื่อมั่น

ของทุกกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.2 ยกระดับ
โครงสร้างการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เชิงบูรณาการ

2. สร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเป็นรากฐานสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน

S10: การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดี

ขององค์กรเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน

S11: ยกระดับ
การสร้างความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

2.1 สร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เป็นที่ยอมรับ

2.2 ส่งเสริมการ
ด�าเนินงานตาม
แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง
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การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ กปภ. 
กปภ. จดัให้มกีารประเมนิและพฒันาประสทิธภิาพการก�ากบัดแูลของคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ โดยระบหุลกัเกณฑ์

และกระบวนการไว้ในคู่มือคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งในปี 2564 กปภ. ได้ทบทวนปรับปรุงคู่มือคณะกรรมการ
การประปาส่วนภูมิภาค โดยเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (Fiduciary Duties) 
และการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกับผู้บริหารให้มีความชัดเจน ไม่ทับซ้อนกัน ซึ่ง กปภ. ได้ด�าเนินการ 
เตรียมความพร้อมแก่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ด้วยการจัดส่ง
เอกสารเกี่ยวกับ กปภ. และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังจัดให้มีการปฐมนิเทศ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้บรรยาย 
และชี้แจงข้อมูลองค์กรที่ส�าคัญ 

นอกจากนี้ กปภ. ได้จัดให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคประเมินผลตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินผล
ตนเอง 2 รูปแบบ คือ 1) แบบประเมินผลคณะกรรมการ (รายคณะ) และ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล) 
ซ่ึง กปภ. จะน�าเสนอผลให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกันพิจารณาและอภิปราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกับ 
Skill Matrix ประกอบการพิจารณาจัดท�าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลของคณะกรรมการต่อไป 

ผลประเมินคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคประจ�าปี 2564 ประกอบด้วย 1) ผลประเมินรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 96.50 และ 2) ผลประเมินรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.80 แสดงว่า ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ กปภ. จัดอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการ โดย สคร.  
หรือมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เพื่อให้คะแนนประเมินของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
ประจ�าปี 2565 ในภาพรวมเพิ่มขึ้น
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การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ กปภ. 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ. แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม
3. โบนัสประจ�าปี
กปภ. ในฐานะรฐัวสิาหกิจในสงักดักระทรวงมหาดไทยด�าเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ. จะจ่ายในช่วงที่กรรมการยังด�ารงต�าแหน่ง กรณ ี
หลงัเกษยีณ/พ้นจากต�าแหน่งไปแล้ว ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการจะได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนโดยเฉลีย่ 10,000 บาท
ต่อเดือน จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งประธานกรรมการ กปภ. จะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า 
ของค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ หรือเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน

ส่วนการจ่ายเบี้ยประชุมจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชดุย่อย คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท�างานอืน่ ตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 24 เมษายน 2562 
โดยจ่ายเบี้ยประชุมสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน และจ่ายเบ้ียประชุมให้ประธานในท่ีประชุมในอัตราเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 
ของเบี้ยประชุมกรรมการ

1) กรณีการประชุมคณะกรรมการ กปภ. จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ กปภ. เป็นรายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณ ี
มีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

2) กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานอื่นที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย ระเบยีบซึง่เป็นหลกัเกณฑ์กลาง มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ จ่ายเบีย้ประชมุให้กบักรรมการ กปภ. 
ที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา 0.5 เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการ กปภ. รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

กปภ. มกีารจ่ายโบนสัให้กบัคณะกรรมการ กปภ. เมือ่ กปภ. ได้น�าเงนิก�าไรสทุธทิีจ่ดัสรรเป็นรายได้แผ่นดนิส่งกระทรวงการคลงั
เรยีบร้อย ซึง่การจดัสรรโบนสัจะเป็นไปตามผลการประเมนิและวงเงนิตามหลกัเกณฑ์ในมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่2 กรกฎาคม 2556 
ซึง่เห็นชอบเร่ืองการปรบัปรุงระบบแรงจงูใจในส่วนของค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิตามระบบประเมนิผลการด�าเนนิงานรฐัวสิาหกจิ 
ตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และตามข้อบังคับ 
กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสส�าหรับกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างประจ�าของ กปภ. พ.ศ. 2558

การปฏบิตังิานตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ถีอืเป็นหน้าทีข่อง “คน กปภ.” ทกุคน เริม่ตัง้แต่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
จนถึงพนักงานที่จะต้องท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เพราะส่ิงเหล่านี้จะเป็นกุญแจส�าคัญในการท�าให้ กปภ.  
มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ พนักงานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�างาน 
ของพนักงานดีขึ้น และในท้ายที่สุดก็จะท�าให้ กปภ. มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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กปภ. ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 
เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิติังาน กปภ. ยดึถอืเป็นแนวทางประพฤตปิฏบัิตอินัเหมาะสม เพือ่รกัษาช่ือเสียงและเกยีรตภิมูิ
ของ กปภ. และอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ โดยตระหนกัถงึคณุธรรมเป้าหมาย “พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา” เป็นรากฐานส�าคญั
ในการถือปฏิบัติ  

จรรยาบรรณ
ในปี 2564 คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ของ กปภ. มีมติเห็นชอบ

ให้ยังคงใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. และคู่มือจริยธรรมฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไป เนื่องจากมีเนื้อหา
เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
สมบรูณ์แล้ว ซึง่ กปภ. ได้จัดท�าจรรยาบรรณของ กปภ. (PWA Code of Conducts) ท่ีน�าสาระส�าคญัมาจากประมวลจรยิธรรมฯ 
มาจัดท�ารูปเล่มเฉพาะมาตรฐานจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ปราศจากการทุจริต

กปภ. ด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมฯ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ประกอบด้วย 
การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน 
มุ่งยกระดับกระบวนการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้มีความเคร่งครัดยิ่งข้ึน โดยก�าหนดให้ผู ้บังคับบัญชาร่วมรับผิดชอบ 
หากปล่อยปละละเลยให้พนักงานในสังกัดกระท�าความผิดหรือประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบายงดให้ งดรับของขวัญ  
(No Gift Policy) และการประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อสนับสนุนให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงถึงการไม่เห็นด้วยต่อการทุจริต ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยก�าหนด 
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว รวมถึงการให้ความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งแก ่
ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 

นอกจากนี้ กปภ. ยังก�าหนดให้มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สจุรติมคีณุธรรม ผ่านโครงการ “ท�าด ีมีผล คนยกย่อง” รวมถึงการปลกูฝังจิตส�านกึและพฤตกิรรมท่ีถูกต้องตามประมวลจรยิธรรมฯ 
ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการสอดแทรกเรื่องประมวลจริยธรรมฯ และต้านทุจริตศึกษา ผ่านหลักสูตร 
ฝึกอบรม “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” อย่างต่อเนื่อง
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พร้อมกนัน้ี กปภ. ได้จดัท�าแผนการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และกระตุน้เตอืนพนกังานผ่านช่องทางสือ่สารต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง 
อาทิ Facebook Line กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดบอกต่อ ผ่านกิจกรรมการประชุม 
สายงาน กิจกรรม Morning Talk เป็นต้น รวมถึงการเพ่ิมความถ่ีในการสื่อสารภายในและผ่าน Social Media ในรูปแบบ  
Animation และ Infographic โดยเน้นบทบาทผู้บริหารในการประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร

กปภ. ก�าหนดให้มี “โครงการประเมินการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.”  
เพือ่ให้ได้ทราบถงึระดับการรบัรู ้ความเข้าใจของบคุลากรทกุระดบัเกีย่วกบัเนือ้หาสาระของประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ของ กปภ. การประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ ตลอดจนกระบวนการส่งเสริมให้ผู ้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมฯ และช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยจะน�าผลการประเมินฯ มาเป็นข้อมูลป้อนกลับส�าหรับ 
การจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในปีงบประมาณถัดไป 

ส�าหรับปีงบประมาณ 2564 ผลการประเมินจากผู้ตอบแบบประเมิน จ�านวน 7,558 คน คิดเป็นร้อยละ 84.45  
ของพนักงาน กปภ. ทั้งหมด พบว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. มีการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมฯ อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.33 และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.43 
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การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (ITA)
ส�านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด�าเนินโครงการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็น 
มาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส 
และมีคุณธรรม โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผ่านเว็บไซต์หลัก (OIT)  
การสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ในการนี้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 กปภ. ได้จัดอบรม
ในโครงการ “ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน 
ITA ของส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าปี 2564” ณ ห้องประชมุ ชัน้ 2 
อาคารประปาวิวัฒน์ ส�านักงานใหญ่ กปภ. ซึ่งมีผู ้บริหาร 
ระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ร่วมรับฟังผ่านการไลฟ์สดทาง Facebook กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ซึ่งการให้ความรู ้ในคร้ังนี้มี
วตัถุประสงค์เพือ่ปรบัปรุง พฒันากระบวนการปฏบิติังาน ยกระดบั
การบริหารงาน  และการด� า เนิ น งานให ้ มี คุณธรรม 
และความโปร่งใสอย่างเป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

ส่งผลให้ผลการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ของ กปภ. ในภาพรวมอยู่ท่ี 93.94 คะแนน เป็นล�าดับที่ 27 
จากรัฐวิสาหกิจทีไ่ด้รบัการประเมนิทัง้สิน้ 51 หน่วยงาน ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ของ กปภ. มคีวามเชือ่มัน่ในการด�าเนนิงาน 
ที่โปร่งใส ประกอบกับประชาชนผู้รับบริการก็มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด�าเนินงาน และหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่ง กปภ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลักดันให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยน�าผลประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ 2564  
ตลอดจนประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ 
กปภ. เพื่อเป็นยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กปภ. ให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป
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มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กปภ. ด�าเนินโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ กปภ.เขต” มาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กปภ.เขต 1-10 มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการประเมิน รวมไปถึง 
แนวทางการด�าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน ITA และส่งเสริมการสร้างกระบวนการในการด�าเนินงาน 
ภายในหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

โดยในปี 2564 กปภ. ยังคงมุ่งเน้นการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ที่ให้ความส�าคัญกับ 
การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ กปภ.เขต 1-10 มากยิง่ข้ึน เพือ่ให้ผู้ใช้บรกิารหรอืประชาชนท่ัวไป สามารถเข้าถงึ
ข้อมูล และทราบผลการด�าเนินงานของ กปภ.เขต ได้ครบถ้วนทุกมิติ โดยน�าข้อบกพร่องจากการประเมินในปี 2563 มาปรับปรุง
แก้ไข อันเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงการยกระดับการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงาน (ITA) ของ กปภ.เขต เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ในอีกมิติหนึ่งด้วย พร้อมทั้งน�าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ กปภ.เขต ให้เกิดความโปร่งใสอย่างมีคุณธรรม ลดช่องว่างที่อาจก่อให้เกิด 
การทุจริต รวมไปถึงการสร้างความน่าเช่ือถือ และความไว้วางใจจากลูกค้าและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
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ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
กปภ. ด�าเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

ประกอบกับ กปภ. ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) โดยตกลงให้ความร่วมมือสนับสนุนร่วมกันขับเคลื่อน
และผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางด�าเนินการ รวมทั้งก�ากับ
ติดตามผล เพ่ือลดและขจัดป ัญหาการทุจริตให ้บรรล ุ
ตามเป ้าหมายในการส ่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ กปภ. เพือ่ให้การด�าเนนิการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม และ 
เป็นไปตามเจตจ�านงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. และก�าหนดให้มีศูนย์ป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ) เป็นหัวหน้า ศปท.กปภ. และแต่งตั้งผู้อ�านวยการ 
กองก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นเลขานุการ ศปท.กปภ. 

ศปท.กปภ. มีอ�านาจหน้าที่ 2 ด้านส�าคัญ คือ 
1. หน้าทีด้่านการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ โดยมหีน้าท่ีเสนอแนะแนวทางหรอืมาตรการเก่ียวกบัการป้องกนั

และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ. ให้สอดคล้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือมาตรการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ตลอดจนนโยบายของ 
รัฐบาลที่ เกี่ยวข้อง รวมไปถึงด�าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส ่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู ้การป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบอย่างทัว่ถงึทัง้องค์กรอกีทัง้ยงัมีหน้าท่ีส�าคญัในฐานะหน่วยงานรบัเรือ่งร้องเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ของ กปภ.
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ศปท.กปภ. ก�าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน ที่เลขานุการ 
ศปท.กปภ. จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนน�าเสนอต่อหัวหน้า ศปท.กปภ. และผู้ว่าการ กปภ. ตามล�าดับ โดย ศปท.กปภ. 
มีแนวทางการพิจารณาเฉพาะข้อร้องเรียนที่อ้างอิงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบต่อไป ซ่ึงเจ้าหน้าที ่
ผู ้รับเรื่องร้องเรียนจะมีหน้าที่ชี้แจงและร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องในกรณีที่ข้อร้องเรียนไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ท้ังนี้  
ข้อมูลการร้องเรียนทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบ เพื่อน�าเสนอต่อหัวหน้า ศปท.กปภ. เพื่อทราบต่อไป

ศปท.กปภ. ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องผู้ให้เบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษ 
เจ้าหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 และหนังสือส�านักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0105/ว 4843 
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ระบุให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีถูกกล่าวโทษใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องหรือ 
บุคคลที่ให้ข้อมูลอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้ข้อมูล รวมท้ังยึดถือปฏิบัต ิ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในระบบราชการตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2561 
อย่างเคร่งครัด
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2. หน้าทีด้่านการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม โดยมุง่เผยแพร่ ปลกูฝัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น
คุณธรรมตามค่านิยมองค์กร เพื่อน�าไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม จัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้ง
ก�าหนดแนวทางส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานที่มีจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
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การติดตามและรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปภ. 
กปภ. ก�าหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปภ. ท้ังกรณีการทุจริตและการฝ่าฝืน 

ข้อก�าหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ต่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. โดยมีความถี่ 
เป็นรายไตรมาส รวมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน ป.ป.ช. 
ส�านักงาน ป.ป.ท. และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยในปี 2564 ศปท.กปภ. มีสถิติการจัดการข้อร้องเรียน 
เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

ด้วยเจตนารมณ์ในการขับเคลือ่น กปภ. ให้เป็นองค์กรทีม่กีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและให้ความส�าคัญกบัการป้องกนั
และต่อต้านทุจริตภายในองค์กร กปภ. จึงขอให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจาก 
การทจุรติคอร์รปัชันอย่างชัดเจนและเป็นรปูธรรม โดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนการบรหิารจดัการองค์กรตลอดไป
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สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่าน ศปท.กปภ.
ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ�าปีงบประมาณ 2564

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)



กปภ. ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ในการด�าเนนิกิจการประปาภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกฝ่าย (Stakeholders) มีการก�าหนดผู ้รับผิดชอบ ตลอดจนกลไกในการส่งเสริม และตรวจสอบดูแลธรรมาภิบาล 
ในทกุกระบวนการท�างานอย่างชดัเจน โดย กปภ. มกีระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน
ที่เป็นระบบ 

การบริหารความเสี่ยง 
กปภ.มีการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องตามแนวปฏิบัติท่ีดีของ COSO 2017 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล 

การด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
โดยก�าหนดนโยบายบูรณาการในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk Management and Compliance: GRC) มีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง 
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Enhancement) ให้กับองค์กรได้ เริ่มจาก 
คณะกรรมการ ผู้บริหารให้ความส�าคัญร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร สร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง 
การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน มแีผนงานทีช่ดัเจนสามารถปรบัเปลีย่นได้ทนัท่วงทภีายใต้สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ทัง้ปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอกอย่างรวดเรว็ เพือ่ลดระดบัความรนุแรงให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ โดยมคีณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน  คณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียงและควบคมุภายใน กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. ก�ากบัดแูล
ติดตามและมอบข้อเสนอแนะที่มีสาระส�าคัญเป็นรายไตรมาส 

การบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ ปีงบประมาณ 2564 

การจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบ 
ให้เพียงพอ เพือ่ลดความเสีย่งจากการขาดแคลนน�า้
ในฤดูแล้ง ก�าหนดนโยบาย มีมาตรการเตรียม 
ความพร้อมด้านแหล่งน�้าดิบ ติดตามข้อมูลสภาพ 
ภูมิอากาศ สถานการณ์น�้าและเฝ้าระวังระดับน�้า 
แหล่งน�้าดิบอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์น�้า ส�ารวจพื้นที่ที่เสี่ยงจะเกิดภัยแล้ง 
วางแผนบริหารจัดการน�้าและจัดหาแหล่งน�้าดิบ
ส�ารองให้มปีรมิาณน�า้ต้นทนุเพียงพอกบัความต้องการ
ใช้น�้า สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตลอดฤดูแล้ง 
พร ้อมบูรณาการความร ่วมมือกับกรมป ้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และหน่วยงานต่าง ๆ  
เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน น�า 
น�้าสะอาดแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบ
ภัยแล้งทั้งภายในและนอกเขตบริการอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

การบริหารจัดการองค์กร
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การบริหารจัดการคุณภาพน�้าประปาที่มีคุณภาพ  
เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและการให้บริการลูกค้า มีการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
และการด�ารงชีวิตของประชาชนที่ต้องปรับตัวและป้องกัน
ตนเองจากเชื้อไวรัส (COVID-19)  ทุก กปภ. สาขาที่มีหน้าที ่
รับผิดชอบด้านการผลิตและให้บริการน�้าประปา ตามแนวทาง
ของ Water Safety Plan (WSP) ค�านึงถึงประสิทธิภาพ 
การฆ่าเชื้อโรคและเพื่อให้คุณภาพน�้าเป็นไปมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) โดยควบคุมปริมาณการจ่าย
คลอรีนคงเหลือในระบบจ่ายน�้าประปาต้องไม่น ้อยกว่า 
0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  ตลอดจนให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการดูแล
ระบบประปาตามโครงการ "มุ่งม่ันเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่า “น�้าประปาของ กปภ. 
มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้เชื้อ COVID-19”  

การบริหารจัดการน�้าสูญเสียอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหาและตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการลดน�้าสูญเสียอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงท่อเก่าที่ช�ารุด 
หมดสภาพภายใต้ทรัพยากรอันจ�ากัด ควบคุมแรงดันน�้าให้เหมาะสม เพิ่มการส�ารวจหาจุดรั่วให้มากข้ึน โดยน�านวัตกรรมและ
ระบบบริหารจัดการน�้าสูญเสีย DMAMA (District Metering Area Management Application) ที่สามารถติดตามข้อมูลจาก 
DMA แบบ Online สามารถทราบข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยแบ่งพื้นที่ย่อยตามจ�านวนผู้ใช้น�้าและสภาพภูมิประเทศของ 
แต่ละพื้นที่ รวมทั้งมีการน�าข้อมูลความยาวท่อ ชนิดของท่อ การแตกรั่วของท่อในพื้นท่ีมาวิเคราะห์การจ่ายน�้าในช่วงกลางคืน 
(Minimum Night Flow, MNF) และอัตราการใช้น�้าในช่วงกลางคืน (Net Night Flow, NNF) เพื่อบริหารจัดการลดน�้าสูญเสีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปี 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กปภ.ได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน  
โดยลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานส�าหรับประชาชน ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือลดค่าติดตั้ง 10% ส�าหรับโครงการติดตั้ง
มิเตอร์น�้าใหม่ มาตรการช่วยเหลือลดค่าน�้าประปา 10% ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานรายได้ลดลง แต่ละหน่วยงาน 
จึงด�าเนินการหาแนวทางจัดท�าแผนเพิ่มรายได้โดยการเพิ่มผู้ใช้น�้า เพิ่มปริมาณน�้าจ�าหน่าย และลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
เพื่อให้ภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงาน 
เพื่อน�ามาวิเคราะห์ระดับความรุนแรง ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา น�าระบบ Early Warning System  
แจ้งเตือนล่วงหน้าให้หน่วยงานทราบถึงผลการด�าเนินงาน กรณีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายต้องจัดท�าแผน 
จัดการความเส่ียง เพื่อลดระดับความรุนแรงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยน�าตัวชี้วัดท่ีส�าคัญมาเป็นปัจจัยน�าเข้าเพื่อเกณฑ์ 
การเตือนภัยล่วงหน้า (EWS) และส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง รวมถึงมีการพัฒนา 
ระบบบรหิารความเสีย่ง (RMS) สนบัสนนุการบรหิารความเสีย่ง และทบทวน ปรบัปรงุแผนความต่อเนือ่งทางธรุกจิ มกีารฝึกซ้อม
ทุกปีให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพและทันการณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 

การบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า มุ่งเน้น 
การผลิตน�้าประปาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และการให้บริการท่ีเป็นเลิศทั้งคุณภาพและ 
ราคาที่เป็นธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ให้สามารถใช้น�า้อปุโภคบรโิภคได้อย่างปลอดภยัต่อเนือ่งและทัว่ถงึ และมกีารบรหิารจดัการข้อร้องเรยีนและรบัฟังเสยีงของลกูค้า 
เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วตามข้อตกลงในการบริการลูกค้า (Service Level Agreement : SLA) และ 
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด�าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนัก
รู้คุณค่าของน�้าประปา “น�้าคือชีวิต” (Water is Life)
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ถึงแม้ปี 2564 มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซ่ึงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การด�าเนินชีวิตแบบ New Normal  
การท่องเที่ยวลดลง ปิดกิจการร้านค้า และภัยพิบัติ ภัยแล้ง น�้าท่วม ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กร จากสถานการณ์
ต่าง ๆ  กปภ. มีการประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และแผนบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM) เพื่อลดระดับความรุนแรงได้ทุกสถานการณ์ กปภ.มุ่งมั่นเพื่อให้บริการ
น�้าประปาที่คุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง

การควบคุมภายใน 
กปภ. ตระหนักและให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามหลักการควบคุมภายใน
มาตรฐานสากลของ COSO 2013  เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด�าเนนิงาน (Operation) ด้านการรายงาน 
(Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance) 

ในปี 2564 จึงได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีเหมาะสมและสอดคล้องตามองค์ประกอบมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน ดังนี้

-  ทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่บูรณาการเรื่องก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk Management and Compliance: GRC) เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนองค์กร 
ให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีคุณธรรม ตอบสนองความต้องการความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ทบทวนปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรให้รองรบักบัภารกจิและยทุธศาสตร์ ปรบัปรงุค�าบรรยายลกัษณะงาน (Functional 
Description : FD) ของหน่วยงานเพิ่มเติม สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) และกระบวนการทางดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการให้บริการแก่ลูกค้า

-  ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ โดยน�าระบบเทคโนโลยมีาใช้ร่วมกบัการพฒันา
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน เช่น เพิ่มช่องทางออนไลน์ในการช�าระค่าน�้าประปา ระบบการตรวจนับ 
ทรัพย์ถาวรด้วย QR code และระบบสุ่มอ่านมาตรออนไลน์ เป็นต้น

- ทบทวนมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
การตอบสนองการให้บริการอย่างเป็นระบบ โดยค�านึงถึงกรอบในการด�าเนินงาน กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกับความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

การตรวจสอบภายใน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส�านักตรวจสอบ เป็นกิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้ค�าปรึกษา  

(Assurance and Consulting Services) อย่างเทีย่งธรรมและเป็นอสิระ เพือ่เพิม่คณุค่าและปรบัปรงุการด�าเนนิงานขององค์กร 
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
การควบคมุและการก�ากบัดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ โดยมกีารก�าหนดบทบาทและความรบัผดิชอบไว้ในกฎบัตรส�านกั
ตรวจสอบอย่างชัดเจน และมีการก�าหนดกระบวนการทบทวน/ปรับปรุงอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้อง
ตามกฎ ระเบียบ มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ท้ังน้ี มีการก�าหนดนโยบายให้ผู ้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ 
ต่อหน่วยรบัตรวจเสมอืนลกูค้า สามารถให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยรบัตรวจ โดยมุง่เน้นการตรวจสอบ
เชิงสร้างสรรค์และน�าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการตรวจสอบที่คลอบคลุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
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การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit Practice and Reporting) 
แผนกลยุทธ์ของส�านักตรวจสอบ 3 ปี (ปี 2564-2566) แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564 - 2566) และ 

แผนการตรวจสอบประจ�าปี 2564 จัดท�าตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit) โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงท่ีส�าคัญขององค์กร 
สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์ เป้าหมาย แผนยทุธศาสตร์องค์กร และแผนการด�าเนนิงานขององค์กร ค�านงึถงึความคาดหวงัขององค์กร 
คณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารและผูม้ส่ีวนได้เสยีของ กปภ. กจิกรรมตรวจสอบ (Audit Universe: AU) 
ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้านขององค์กร มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพื่อน�าไปปรับปรุง 
การปฏิบตังิาน มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการด�าเนนิการต่อผูว่้าการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และเสนอรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประจ�า 
ทุกไตรมาส อีกทั้งยังมีบริการให้ค�าปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ ช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับดูแล 

การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน (Maintain the Quality of Internal Audit) 

ผูต้รวจสอบภายในปฏบิติังานตรวจสอบโดยถอืปฏิบัตติามคู่มอืการปฏบัิตงิานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) 
ที่มีการทบทวนให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล
องค์กร รวมถึงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เป็นไปตามบริบทองค์กรเป็นประจ�าทุกปี มีการสอบทานคุณภาพ 
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา มีการประเมินส�านักตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง  
การประเมินความพึงพอใจภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเอง และการประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน�าผลการประเมินทั้งหมด มาวิเคราะห์
เพือ่ปรบัปรงุประสิทธภิาพ และจดัหลกัสตูรฝึกอบรมทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือเพิม่พนูทักษะและสมรรถนะของ
ผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ ผูต้รวจสอบภายในพฒันาตนเองให้มวีฒุบิตัรทางวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี: ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกำรประปำส่วนภูมิภำค  

ส�ำหรับปีบัญชี 2564 มีค่ำสอบบัญชี 2.20 ล้ำนบำท 
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กปภ. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจการประปา ตามแนวคิด “3Cs” Safety ประกอบด้วย Colleagues Safety : 
บคุลากรภายในองค์กรมคีวามปลอดภัย Customers / Consumers Safety : ลกูค้ามคีวามปลอดภยั Communities Safety : 
ชมุชนสงัคมมีความปลอดภยั โดยเริม่ต้นจากการสร้างจติส�านกึท่ีดี สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดี และสร้างคณุภาพชวีติทีด่ ี
ให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างการตระหนักรู ้ รับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรท่ีมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในทกุกระบวนการท�างานทีส่�าคญั เริม่ตัง้แต่การจดัหาและบรหิารจดัการแหล่งน�า้ดบิ การผลติน�า้ประปาและควบคมุคณุภาพน�า้ 
การจ่ายน�้าประปาและติดตั้งวางท่อ ด้านบริการและกระบวนการสนับสนุน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า 
ให้แก่ลูกค้า

เพราะ “บุคลากร” หรือ “คน” คือ กลไกส�าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร การดูแลคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมท้ังความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์ และมีความผูกพันภักดีกับองค์กร ถือเป็นเรื่องที่ กปภ. ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ กปภ.  
สร้างความเข้มแข็งในการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

กปภ. ได้วางแนวทางการดูแลและพัฒนาบุคลากรตามแนวทางบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 
และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งก�าหนดอยู่บนพื้นฐานของการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีสายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)  
เป็นผู้รับผิดชอบการก�าหนดกลยุทธ์เป้าหมายและแผนงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรภายใต ้
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ กปภ. 

การดูแลพนักงาน

กรรมการ พนกังาน ผูบ้รหิาร
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การส่งเสริมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
การส่งเสริมอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการด�าเนนิงานของ กปภ. 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกจ้าง โดยกองกิจการสัมพันธ์ (กกส.) เป็นผู้รับผิดชอบก�าหนด 
แผนความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน กปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) มาตรฐานความปลอดภยั
ในการท�างาน ให้ค�าปรึกษา ก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยในการท�างาน หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที ่
ความปลอดภัยในการท�างาน (จป.) ระดับบริหาร จป.ระดับหัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ด�าเนินการ 
จัดท�าโครงการ / กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ 

นอกจากนี ้กปภ. ยงัก�าหนดมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของ กปภ. ท่ีเหมาะสม
กบับริบทองค์กรโดยการก�าหนดตามลักษณะความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1. มาตรฐานความปลอดภัยฯ ส�าหรับ 
กปภ.ส�านักงานใหญ่ / กปภ.ข.1-10 / กองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3 กลุ่มที่ 2. มาตรฐานความปลอดภัยฯ ส�าหรับ กปภ.สาขา / 
กองมาตรวัดน�้า กลุ่มที่ 3. มาตรฐานความปลอดภัยฯ ส�าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ทัง้นี ้กปภ. จดักจิกรรมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภยั ได้แก่ 1. จดัอบรมให้ความรูห้ลกัสตูรเก่ียวกับความปลอดภยั
ในการท�างาน 2. จัดท�าสื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน เช่น โปสเตอร์ 3. ให้ความรู้วิธีการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท�างาน นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามแผนงานประจ�าปี ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
ในการท�างานของ กปภ. 

ส�าหรับแผนงานด้านความปลอดภัยฯ มีการก�าหนดแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กปภ. พ.ศ. 2563 - 2565  
ของ กปภ. (ทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565) แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. และแผนบริหารความเสี่ยงของ กปภ.  
โดยเฉพาะแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เช่น การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย ดินถล่ม หรือ 
โคลนถล่ม อันตรายจากวาตภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่ม และแผนป้องกันโรคระบาด เป็นต้น รวมท้ังมีการน�าข้อมูลจาก 
การประเมินผลความปลอดภัยในการท�างาน มาทบทวนและจัดท�าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ของ กปภ. ปี พ.ศ. 2565 - 2569 รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการด�าเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด 19 
ของ กปภ. ปี 2564
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เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบัติตามการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ในแต่ละปี กปภ. ได้ก�าหนดเป้าหมายโดยมีผลของการด�าเนินงานดังภาพ

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
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การด�าเนินงานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
1. ด้านสุขอนามัย - การดูแลพนักงานจากโรคติดเชื้อโควิด 19

มาตรการป้องกันในส�านักงาน

มาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

• ตัง้จดุตรวจคดักรองและวดัอณุหภมูร่ิางกายทกุคนก่อนเข้าพ้ืนที่ 
กรณอีณุหภูมสิงูเกนิกว่า 37.5 องศาเซลเซยีส ต้องเข้าสูก่ระบวนการ
คัดกรองและด�าเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค

• ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหน่วยงาน 

• ปฏบัิตติามมาตรการป้องกันตามท่ี ศบค. และกระทรวงมหาดไทย 
ก�าหนดตามหลัก D-M-H-T-T ประเมินคัดกรองสุขภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนการรับวัคซีน ตรวจ ATK  

•  ให้พนกังาน ผูร้บัจ้างและคูค้่า รวมท้ังลกูค้า และบุคคลภายนอก 
ที่มาติดต่อส�านักงาน กปภ. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

• กปภ. ก�าหนดมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน
• ผู้บริหารสูงสุดของทุกสายงานพิจารณาให้พนักงานในสังกัด

ปฏิบัติงานตามมาตรการ WFH 

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 กปภ. ให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของ กปภ. การวิเคราะห์สมรรถนะความสามารถเพื่อใช้เป็นข้อมูลส�าหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากร

	 •	 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ	กปภ.
 ในปี 2564 ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. พ.ศ. 2564 – 2568 เพื่อเตรียมบุคลากร 

สอดรับกับนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งวิเคราะห์ 
ข้อมลูภายในและภายนอก เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรพัยากรบุคคลมคีวามสอดคล้องกบัองค์กร เช่น วสิยัทัศน์ พันธกจิ 
ค่านยิม ความท้าทายและความได้เปรยีบเชงิยทุธศาสตร์ เทคโนโลยดีจิทัิล โอกาสในการสร้างนวตักรรม การจดัการความรู้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ กปภ. ยังได้วางแผนพัฒนาผู้น�า ทั้งในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยวิเคราะห์จากบทบาทต�าแหน่งงาน (RC) 
สมรรถนะความสามารถเพือ่การบรหิาร (Managerial Competency) ของผู้บรหิารแต่ละระดบั ได้แก่ หลกัสตูรด้านพฒันาภาวะผู้น�า 
หลักสูตรพัฒนากลุ่ม Successor 

	 •	 การวิเคราะห์สมรรถนะความสามารถ
 กปภ. ด�าเนินการวิเคราะห์สมรรถนะความสามารถ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. Core Competency สมรรถนะ

ความสามารถหลัก 2. Managerial Competency สมรรถนะความสามารถเพื่อการบริหาร 3. Functional Competency 
สมรรถนะความสามารถของหน่วยงาน 4. Position Competency สมรรถนะความสามารถตามต�าแหน่งงาน  

 ในปี 2564 มีการด�าเนินงานการวิเคราะห์สมรรถนะความสามารถ ดังนี้
 1. กปภ. ได้ทบทวนสมรรถนะความสามารถของต�าแหน่งงาน PC126 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยยกระดับ

เป็นสมรรถนะความสามารถหลกั CC04 ก้าวทนัเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่ให้ครอบคลมุสอดคล้องกบับรบิทขององค์กรทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปในยุคปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลมีความจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร

 2.  วิเคราะห์หา Competency Gap จากผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาเทียบกับระดับความคาดหวัง
 3.  น�าผล Competency Gap ของพนักงานมาวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

สมรรถนะความสามารถ เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาพนักงานรายบุคคล
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	 •	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ใช้รูปแบบการพัฒนาแบบ Non-Training/0JT (70%) Coaching (20%) และ  

Training (10%) รวมทั้งก�าหนดรูปแบบการพัฒนาลูกจ้างเหมาบริการโดยให้ด�าเนินการพัฒนา ตามคู่มือการจ้างเหมาฯ  
พัฒนาระบบ PWA KM-IM มาใช้ในกระบวนการเรียนรู ้และพัฒนา และใช้รูปแบบการเรียนรู ้ผ ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

 นอกจากน้ี กปภ. ได้จัดท�าแผนพัฒนาผู้น�าและบุคลากรประจ�าปี โดยน�าข้อมูลความจ�าเป็นและความต้องการ 
ในการฝึกอบรมในแต่ละปีจากข้อมูลต่าง ๆ  ข้างต้น มาวิเคราะห์ความรู้ที่ต้องพัฒนาบุคลากรในแต่ละต�าแหน่งให้มีความรู้ ทักษะ 
และพฤติกรรมตรงกับความต้องการของ กปภ. โดยก�าหนดให้มีการประชุม เพ่ือติดตามและน�าผลการประเมินประสิทธิผล 
การเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรทุกไตรมาส เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์พนักงาน 
พนักงานทุกระดับนับเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่ท�าให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง กปภ. จึงก�าหนดนโยบาย

และแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมเป็นธรรมอย่างครอบคลุม เพื่อให้พนักงาน 
ท�างานอย่างมีความสุขและเติบโตควบคู่ไปกับองค์กร และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจเดียวกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์มากกว่าที่กฎหมายก�าหนด อีกทั้งส่งเสริมการดูแลสุขภาพสุขภาวะที่ดี กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน
มากมาย เช่น จัดท�าโครงการเบิกจ่ายตรง กรณีผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลทางราชการ การตรวจสุขภาพประจ�าปี จัดสถานที่
และกิจกรรมออกก�าลังกาย ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน รวมถึงสิทธิประโยชน์การลา เป็นต้น ซึ่งได้แสดงข้อมูลไว้ตามตาราง ดังนี้

1)  อัตราค่าจ้างบุคลากร กปภ. ดังนี้

ลูกจ้าง
ประจ�า

อัตราค่าจ้าง พนักงาน
ลูกจ้าง

ช่ัวคราวรายเดือน
ลูกจ้าง

พื้นที่พิเศษ
ค่าแรงขัน้ต�่า
(ทุกพื้นที่)

- ทุกเพศ อัตราค่าจ้างให้เป็นไป
ตามที่ผู้ว่าการก�าหนด

ระเบียบ กปภ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บรรจุผู้มีประสบการณ์ 
หรือมีความเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษหรือ  ได้รับ
ปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. 2522 และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) 
พ.ศ. 2557 (ทุกพื้นที่)

อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
หากอัตราเงินเดือน/
ค่าจ้างตามคุณวุฒิ
การศึกษา/ตามคุณวุฒิ
แต่ละชั้น เมื่อเฉลี่ย
แล้วต�่ากว่าอัตราสูงสุด
ของค่าจ้างขัน้ต�า่รายวนั
ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานที่ใช้บังคับกับ
รัฐวิสาหกิจ  ให้ใช้
อัตราค่าจ้างสูงสุด
ดังกล่าว มาค�านวณ
เป็นอัตราเงินเดือน/
ค่าจ้างแทนจนกว่า
จะมีการปรับปรุง
บัญชีฯ แนบท้าย 
ข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วย
การก�าหนดต�าแหน่ง 
ค่าจ้าง การบรรจุ  
การแต่งตั้ง การเลื่อน
ขัน้ค่าจ้าง การถอดถอน 
ระเบียบวนิยั การลงโทษ
และการอุทธรณ์  
การลงโทษลูกจ้าง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2554 (ทุกพื้นที่)

ข้อบังคับ กปภ. 
ว่าด้วยการก�าหนด
ต�าแหน่ง ค่าจ้าง 
การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การเลื่อนขั้น ค่าจ้าง 
การถอดถอน 
ระเบียบวินัย
การลงโทษและ   
การอุทธรณ์
การลงโทษลูกจ้าง 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 
และฉบับที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2557 (ทุกพืน้ที)่

ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วย
การจ้างลูกจ้างพื้นที่
พเิศษ พ.ศ. 2552 ข้อ 11 
“อัตราค่าจ้างให้เป็นไป
ตามที่ผู้ว่าการก�าหนด 
ทั้งนี้จะต้องไม่ต�่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า
ของสภาพการจ้างหรือ
อัตราค่าครองชีพขั้นต�่า
ตามที่คณะรัฐมนตรี
ก�าหนด โดยให้ยดึเกณฑ์
สูงสุดอันเป็นคุณแก่
ลูกจ้างพื้นที่พิเศษ 
(พื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัด
ชายแดนใต้)

67



2) ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  1.  เงินเดือน 

  2.  ค่าล่วงเวลา

  3.  เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  4.  เงินกองทุนสงเคราะห์

  5.  เงินโบนัสประจ�าปี

  6.  เงินเพิ่มค่าครองชีพ

  7.  เงินยังชีพภาคใต้

  8.  เงินตอบแทนพิเศษกรณีพนักงานเงินเดือนเต็มขั้นเงิน

  9.  เงินตอบแทนพิเศษส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 
  จังหวัดชายแดนใต้

10. ประกันชีวิตส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  จังหวัดชายแดนใต้

11.  เงินค่าส่งเสริมการปฏิบัติงาน

12.  เงินค่าเช่าบ้าน

13.  เงินค่าอยู่เวรประจ�าส�านักงาน

14.  เงินค่าเครื่องแบบ

15.  เงินสมนาคุณวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และล่าม

16.  เงินสงเคราะห์บุตร

17.  เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

18.  เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร

  1.  ลาป่วย

  2.  ลาคลอดบุตร

  3.  ลากิจส่วนตัว

  4.  ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร

  5.  ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

  6.  ลากิจส่วนตัวเพื่อท�าหมัน

  7.  ลาพักผ่อนประจ�าปี

19.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

20.  สวัสดิการค่าน�้าประปา

21.  เงนิทดแทนการประสบอนัตรายเนือ่งมาจากการท�างาน

22.  เงินชดเชยและเงินตอบแทนความชอบในการท�างาน

23.  เงินชดเชยวันลาหยุดพักผ่อนคงเหลือ

24.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ

25.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

26.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

27. ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ปฏิบัติงานที่ถึงแก่กรรมหรือ
  ทุพพลภาพถาวร (ทุนมูลนิธิ)

28.  ค่าครองชีพแก่อดีตผู้ปฏิบัติงานที่ด�ารงชีพด้วย
  ความยากล�าบาก (ทุนมูลนิธิ)

29.  ทุนการศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน (ทุน กปภ.)

30.  ทุนการศกึษาแก่บตุรผู้ปฏบิติังาน (ทุนสมาคมสโมสร กปภ.)

31.  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กปภ.

32.  เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

33.  การรักษาพยาบาลในส�านักงาน กปภ.

34.  ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.

35.  รถสวัสดิการรับ-ส่งพนักงาน

  8.  ลาอุปสมบท

  9.  ลาประกอบพิธีฮัจย์

10.  ลาเนื่องจากราชการทหาร

11.  ลาไปศึกษาเพิ่มเติมดูงาน หรือฝึกอบรม

12.  ลาไปต่างประเทศ

13.  ลาติดตามคู่สมรส

ประเภทการลาหยุดงาน

68



กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กปภ. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
การประปาส่วนภูมิภาค จัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงานและส่งเสริมการออม รวมท้ัง 

เป็นหลักประกันแก่พนักงานและครอบครัว เมื่อสมาชิกลาออกจากงานหรือครบเกษียณอายุหรือถึงแก่กรรม ตั้งแต่วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองบริหารกองทุน เป็นผู้ดูแลการด�าเนินงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กปภ. 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กปภ. ได้เปลี่ยนแปลงการลงทุนรูปแบบใหม่ จากเดิมมีนโยบาย 
การลงทนุ 2 แบบ คอื ตราสารหน้ี และตราสารทนุ เพิม่เป็น 6 นโยบาย โดย 4 นโยบายใหม่ท่ีเพ่ิมเตมิก็คอื ตราสารหนีต่้างประเทศ 
ตราสารทุนต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ (ทองค�า) ซ่ึงแต่ละนโยบายมี ‘ผลตอบแทน’ และ ‘ความเส่ียง’  
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการลงทุนให้มีผลภายใน 1 วัน โดยสามารถเปลี่ยนการลงทุนได้ปีละ 6 ครั้ง   

สมาชกิสามารถเลอืกจดัสดัส่วนการลงทนุ เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนทีด่ภีายใต้ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ใน 6 นโยบายการลงทนุ 
ตามรูปแบบการลงทุน ดังนี้ 

รูปแบบการลงทุน

นโยบาย รูปแบบ
1

รูปแบบ
2

รูปแบบ
3

รูปแบบ
4

รูปแบบ
5

รูปแบบ
6

รูปแบบ
7

รูปแบบ 8
DIY

ลงทุนไม่เกิน

ตราสารหนี้ 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70%  100%

ตราสารทุน 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%  100%

ตราสารทุน         
100%ต่างประเทศ         

ตราสารหนี้
ต่างประเทศ        

12%
 

สินค้าโภคภัณฑ์          24%

อสังหาริมทรัพย์
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กปภ. ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ทุกปี โดยใช้วิธีการส�ารวจเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก นอกจากนี้ ยังมีการส�ารวจการลาออกของ
พนักงาน (Exit Interview) มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 
ต่อ กปภ. ปี 2562 - 2564 ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ กปภ. ปี 2564-2565 และแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล กปภ. 
ปี 2560 - 2564 

ผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน

 ความพึงพอใจและความผูกพัน ภาพรวม คะแนนเฉลี่ย S.D.

 1 ระดับความพึงพอใจต่อ กปภ. ภาพรวม 4.32 0.717

 2 ระดับความผูกพันต่อ กปภ. ภาพรวม 4.39 0.706

                    คะแนนเฉลี่ยรวม 4.36 0.712

ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อ
กปภ.

ระดับความผูกพันโดยรวมต่อ
กปภ.

คะแนนเฉลี่ยรวม

4.36

4.39

4.32

การเสริมสร้างความผูกพันองค์กร

ระดับความผูกพันกับความพึงพอใจรวมของบุคลากร (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)

ความพึงพอใจและความผูกพัน
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จ�านวนพนักงานและลูกจ้าง กปภ.
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ด้วยบทบาทการให้บริการ กปภ. หัวใจส�าคัญคือ “ประชาชนเข้าถึงน�้าประปาที่สะอาดปลอดภัย” กปภ. จึงมุ่งมั่น 
ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพของน�้าประปาและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ของ กปภ. “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและ 
บริหารจัดการน�้าประปา” 

นอกจากนี้ จากภารกิจของ กปภ. คือ การให้บริการน�้าประปาแก่ลูกค้า เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าอยากใช้น�้าประปาต้องม ี
น�้าประปาให้ใช ้การด�าเนินงานของ กปภ. จึงมีโจทย์ที่ส�าคัญ ก็คือ ท�าอย่างไรไม่ให้มีเสียงร้องเรียนจากลูกค้า โดยมีเป้าหมาย 
คือ ท�าให้ลูกค้าพึงพอใจ อย่างค�าที่ว่า “Invisible Water Utility” หมายถึงเมื่อตั้งแต่เริ่มเป็นลูกค้าของประปา ก็ไม่เคยต้อง
ติดต่อประปาอีกเลย เพราะไม่มีปัญหาอะไร นอกจากนี้ กปภ. ยังมองภาพการบริการในอนาคตให้ลูกค้าท�าธุรกรรม 
ทุกอย่างกับ กปภ. ด้วยระบบดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการสร้างส�านักงาน กปภ.สาขาเสมือน หรือ ‘กปภ.สาขาที่ 235’ 
บน Smartphone เพื่ออ�านวยความสะดวกรวดเร็วสูงสุดให้ลูกค้า

การด�าเนินงานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กปภ. ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระบบงานด้านต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อม บริบททางสังคม ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมท้ังการมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
ในการพฒันาประสิทธภิาพการด�าเนินงาน เพ่ือให้ กปภ. เป็นองค์กรท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้า ประชาชน ตลอดจน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนอกจากการตระหนักถึงความส�าคัญในด้านคุณภาพน�้าประปาและการบริการแล้ว ยังมุ่งเน้นการน�า
เทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้เพือ่พัฒนาการท�างานในกระบวนการต่าง ๆ  ของ กปภ. ตัง้แต่ระบบผลติ จ่ายน�า้ ระบบการให้บรกิาร 
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความพึงพอใจและประทับใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กปภ. จึงมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ Customer Relationship Management (CRM) เป็นหลัก
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยยึดหลักการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมายขององค์กร 
ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการเก็บข้อมูลของลูกค้า ด้านความต้องการ ความคาดหวัง เพื่อน�ามาวิเคราะห์
และวางแผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในการสร้างความพึงพอใจและประทับใจต่อลูกค้าอย่างแท้จริง

กปภ. จึงได้ก�าหนดกฎบัตรการให้บริการลูกค้าของ  กปภ. หรือ PWA Service Charter ซึ่งเปรียบเสมือนค�ามั่นสัญญา 
ที ่ กปภ. จะมุง่ม่ันในการสร้างความพงึพอใจและประทบัใจให้แก่ลูกค้า ซ่ึงก�าหนดให้สอดคล้องกบับรบิทขององค์กร ประกอบด้วย 
นโยบายการด�าเนินงานตามพันธกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  รวมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
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นอกจากนี้ กปภ. ได้จัดท�ามาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ของ กปภ. เรียกย่อว่า I CARE Model โดยประยุกต์แนวคิด CRM 
(Customer Relationship Management) มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร ประกอบด้วย 5 แนวทาง และได้ด�าเนินการ
อย่างเป็นระบบทุกรอบปี ดังตาราง

แนวทาง กิจกรรมด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี

1. การบูรณาการน�าเสียงของลูกค้าไปใช้ 
    (Integration)

2.  การติดต่อสื่อสารรับฟังลูกค้า 
    (Communication) 

3. การวิเคราะห์เสียงของลูกค้า 
    (Analysis)

4. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า   
    (Relations)

5. การประเมินผลการบริการและลูกค้าสัมพันธ์
 (Evaluation)

ทกุหน่วยงานน�าสารสนเทศลกูค้าไปบูรณาการปรบัปรงุกระบวนการ
ท�างานในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์

ทุกหน่วยงานรับฟังเสียงของลูกค้าจากทุกช่องทางของ กปภ. ทุกวัน  
โดยบันทึกข้อมูลเสียงของลูกค้าแบบแยกประเภทอย่างเป็นระบบ

	 กปภ. ทุกสาขาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 เพื่อปรับปรุงการบริการที่หน้างานประจ�าวันและเพื่อใช้จัดท�า 
 แผนปรบัปรงุบรกิาร และลกูค้าสมัพนัธ์ประจ�าปีระดบั กปภ. สาขา
	 กปภ.ทุกเขต วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในภาพรวมของ กปภ.เขต  
 เพื่อใช้จัดท�าแผนปรับปรุงบริการและลูกค้าสัมพันธ์ประจ�าป ี
 ระดับเขต
	 สสล.วเิคราะห์ข้อมลูลกูค้าในภาพรวมของ กปภ. เพือ่ปรบัปรงุมาตรฐาน 
 ลูกค้าสัมพันธ์ทุกปีและทบทวนยุทธศาสตร์

กปภ.ทกุสาขาออกพบปะสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ
พร้อมสอบถามความต้องการ ความคาดหวงัของลกูค้าแบบแยกประเภท
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กปภ.ทุกสาขา และที่ปรึกษาส�ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 
ความภักดี ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเป็นประจ�า 
ทุกปีเพื่อน�าไปปรับปรุงบริการต่อไป
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การรับฟังลูกค้า 
กปภ. มีช่องทางรับฟังลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละประเภทอย่างสม�่าเสมอผ่าน 

11 ช่องทาง ทัง้ช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ โดยตอบสนองรปูแบบการด�าเนนิชวีติและพฤตกิารณ์การใช้สือ่ครอบคลมุทกุกลุ่ม
ลูกค้า ทั้งนี้ กปภ. ได้สื่อสารและถ่ายทอดมาตรฐานการรับฟังลูกค้าผ่านทางคู่มือรับฟังลูกค้า จัดอบรมสัมมนา “การบริการ 
เชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C” เพื่อสื่อสารแนวทางการปฏิบัติงานรับฟังลูกค้าเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้แก่ กปภ. เขต  
น�าไปถ่ายทอดให้ กปภ.สาขาในสงักดั  และก�าหนดกลไกให้ผูบ้รหิารของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบแต่ละช่องทางรบัฟังลกูค้าตดิตาม
ผลการด�าเนินงานและก�ากับดูแลมาตรฐานการรับฟังลูกค้า 

ส�าหรับการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า กปภ. ซึ่งด�าเนินการโดยที่ปรึกษา 
(Third Party) เพื่อด�าเนินการส�ารวจทุกปี ครอบคลุมท้ังด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการสนับสนุนลูกค้า ด้านการสร้าง 
ความสัมพันธ์ ความผูกพัน ตลอดจนทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อ กปภ. โดยด�าเนินการครบถ้วนในทุกกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ กปภ. 
สามารถน�าผลส�ารวจและการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้รบัมาพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารท่ีเป็นเลศิและเหนอืกว่าคูเ่ทยีบ 
นอกจากนี้ ในส่วนของการส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าซึ่ง กปภ. ด�าเนินการส�ารวจเองนั้น กปภ. 234 สาขาได้ลงพื้นที่ส�ารวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อใช้ปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจ
ภายหลงัการให้บรกิารทันท ีเช่น การให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ท่ี กปภ.สาขา PWA Contact Center 1662 การจดัการข้อร้องเรยีน
ของมิสเตอร์ประปา การให้บริการนอกสถานที่ การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ คือ Line Website Facebook E-mail 
ส�าหรับการประเมินความไม่พึงพอใจ กปภ. พิจารณาจากสารสนเทศข้อร้องเรียนของลูกค้า
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การเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าและน�าไปสู่ความผูกพันภักดีนั้น กปภ. ได้จัดท�าเส้นทางการเดินทางหรือ
ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Journey Mapping) ตัง้แต่ก่อนจะรูจ้กัสินค้าหรอืบรกิารของ กปภ. จนได้รูจั้ก เกดิความสนใจ 
ท�าการค้นหา และเปรียบเทียบ ไปจนถึงการตัดสินใจ ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของ กปภ. รวมถึงกลับมาซื้อหรือใช้ซ�้า พร้อมช่วย
ประชาสมัพนัธ์ และบอกต่อ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมอืใช้ส�าหรบัรบัฟังเสียงของลกูค้า รวบรวมข้อมูลความต้องการและพฤตกิรรมของลกูค้า 
ท�าให้เราได้ยินเสียงของลูกค้าชัดเจนขึ้น อีกทั้งช่วยให้ กปภ. มองเห็นจุดบอดในประสบการณ์ของบริการที่เรามอบให้แก่ลูกค้า 
หรือหาบริการใหม่ ๆ  ที่จะมอบให้ลูกค้า 

 นอกจากน้ี กปภ. ได้จดัท�าพมิพ์เขยีวการให้บริการ  (Service Blueprint) และพฤตกิรรมการให้บรกิาร (Service Guidelines) 
(1) การติดต่อธุรกรรมต่าง ๆ  ณ ส�านักงาน กปภ.สาขา (2) ขอติดตั้งประปาใหม่ผ่านระบบเว็บไซต์ และ (3) ช�าระค่าน�้าประปา
ผ่าน Drive Thru ซึ่งเป็นแผนผังภาพรวมการให้บริการท่ีระบุข้ันตอนการให้บริการ และพฤติกรรมการให้บริการแต่ละจุด 
ให้บริการ (Touch points) โดย กปภ. ได้จดัท�าคูมื่อมาตรฐานการให้บรกิารลูกค้าเพือ่ให้พนกังานถือปฏิบัตเิป็นมาตรฐานเดียวกนั  
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การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
โครงการ PWA Always - on เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการติดต่อท�าธุรกรรมของลูกค้ากับ กปภ. ให้สอดคล้องกับ 

รูปแบบการด�าเนินชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล โดย กปภ. มีมาตรการกระตุ้นให้ลูกค้าท�าธุรกรรมออนไลน์ เช่น 
การประชาสัมพันธ์ การท�าคู่มือใช้งาน การแนะน�าวิธีการใช้งานให้ลูกค้า การท�าโปรโมชัน ส่งผลให้ปัจจุบันลูกค้าใช้ช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ในปี 2564 มีผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง PWA Always-on สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภาพรวม 
อยู่ที่ 56.13% และหากเป็นพื้นท่ีชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวจะสูงถึง 70-80% ซ่ึงนอกจากอ�านวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ 
ลูกค้าแล้ว กปภ. ยังสามารถลดภาระงานของพนักงานจัดเก็บรายได้ และอัตราก�าลังของ กปภ.สาขาได้ 
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โครงการประปาสะดวก เนื่องจากพฤติกรรมการท�าธุรกรรมของลูกค้ายังคงนิยมเดินทางมาที่ส�านักงาน กปภ. จึงพัฒนา
ระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความประทับใจและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน เพื่อปรับปรุงจุดบริการลูกค้า 
ให้ตอบสนองนโยบาย “ศูนย์ราชการสะดวก” ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และปรับปรุงส�านักงาน กปภ. สาขาให้ทันสมัย 
เป็นรปูแบบเดยีวกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้เพิม่ช่องทางการให้บรกิารลกูค้าผ่านระบบออนไลน์ เพือ่อ�านวยความสะดวกและปลอดภยั
ให้กับลูกค้าที่ติดต่อท�าธุรกรรมกับ กปภ. ส�าหรับในปี 2564 กปภ. ได้พัฒนาตามมาตรฐาน GECC ปัจจุบันมี กปภ. 208 สาขา 
คิดเป็นร้อยละ 88.89 ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ส�าหรับปี 2565 ตั้งเป้าหมายให้ กปภ. 
ทุกสาขาได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC รวมทั้งสาขาที่เคยได้รับการรับรอง หากครบอายุแล้วให้ขอรับการรับรองด้วย 
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การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
กปภ. สร้างความใกล้ชดิกบัลกูค้าผ่านโครงการหลกัคอื “มุง่ม่ันเพือ่ปวงชนเตมิใจให้กนั” โดยผูจ้ดัการ กปภ.สาขาน�าทมี

บรกิารลงพืน้ทีใ่ห้บรกิารเชงิรุก ดูแลระบบประปาภายในและภายนอกของประชาชนในพืน้ที ่พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นเกีย่วกบั
การดแูลท่อประปาภายในและภายนอกบ้านของลกูค้า รวมถงึรบัฟังเสยีงของลกูค้าเพือ่น�ามาปรบัปรงุการให้บรกิาร แจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์แนะน�าบริการของ กปภ. แนะน�าการลงทะเบียน Line Official Account @pwathailand และ PWA  
Mobile Application 1662  และประชาสมัพันธ์ช่องทางการช�าระค่าน�า้ประปาผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. โดยในปี 2564 
มี กปภ.สาขา 234 สาขา ด�าเนินจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วจ�านวน 81,755 ราย

นอกจากนี้ กปภ.ยังได้สื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น PWA Line Official Facebook 
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การจัดการข้อร้องเรียน
กปภ.ขับเคลื่อนผ่านโครงการหลักคือ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 และ 
โครงการประปาทันใจ เพื่อพัฒนาระบบรับฟังเสียงของ
ลูกค้าทาง PWA  Contact  Center 1662 ให้เชื่อมโยง
กับศูนย์ประปาทันใจ (กปภ. 234 สาขา) รวมถึงพัฒนา
ระบบจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ. ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามมาตรฐานการให้บริการแก้ไขปัญหา                  
ข้อร้องเรียนของลูกค้า (SLA) อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุประสิทธิผล ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือลดความไม่พึงพอใจ แปรเปลี่ยนเป็น
ความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจ โดยได้จัดท�า
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นโยบายและวิธปีฏบัิติด้านการจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ. สือ่สารและถ่ายทอดแนวทางการจดัการข้อร้องเรยีนสูก่ารปฏบิตังิาน
ของ กปภ.เขตและ กปภ.สาขาทัว่ท้ังองค์กร รวมถึงคู่มอืปฏิบัตงิานส�าหรบัเจ้าหน้าท่ี PWA Contact Center 1662 คูมื่อปฏบิตังิาน
มิสเตอร์ประปา โครงการประปาทันใจ และจัดฝึกอบรมประจ�าทุกปีเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามระบบจัดการข้อร้องเรียน 
ที่เชื่อมโยงกับศูนย์ประปาทันใจ โดยได้ก�าหนดกลไกการก�ากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน 
ทั้งรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส

นอกจากน้ี กปภ. ได้จัดท�าการบรหิารจัดการปัญหาด้านบรกิารเพือ่สร้างความประทับใจให้ลกูค้าของ กปภ. (PWA Service 
Recovery Plan) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า 
จากการให้บริการของ กปภ. อย่างรวดเร็ว 

 
ในปี 2564 จากสถานการณ์ COVID-19 กปภ. ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านมาตรการต่าง ๆ  ได้แก่ 

คืนเงินประกันการใช้น�้า ลดค่าน�้าประปา 10% และได้ปรับปรุงระบบการให้บริการลูกค้าและท�าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ 
รวมทั้งด�าเนินโครงการติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยการ ลดค่าติดตั้ง
ประปาใหม่ 10% ส�าหรับผู้ติดตั้งมาตรวัดน�้าขนาด ½ นิ้ว

จากการด�าเนินงานข้างต้นส่งผลให้ กปภ. ได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.116 คะแนน อยู่ในเกณฑ์  
“พึงพอใจมาก” แม้ว่าคะแนนจะลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 0.069 คะแนน (ปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 
4.185 คะแนน) แต่ยังคงสามารถรักษาระดับคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าปีส�ารวจ 2551 - 2562 (12 ปี)
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แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ. 
ปี 2565 - 2570 ขบัเคลือ่นด้วยแนวคิด 3 C’s Safety ประกอบด้วย Colleagues 
Safety : บุคลากรภายในองค์กรมีความปลอดภัย Customers/Consumers 
Safety : ลูกค้ามีความปลอดภัย และ Communities Safety : ชุมชนสังคม 
มีความปลอดภัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กปภ. มีความมุ ่งมั่นท่ีจะด�าเนินงาน 
ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความรับผิดชอบ 
ในทกุกระบวนการท�างานทีส่�าคัญ ต้ังแต่การจัดหาและบริหารจดัการแหล่งน�า้ดบิ 
การผลิตน�้าประปาและควบคุมคุณภาพน�้า การจ่ายน�้าประปาและติดต้ังวางท่อ
ด้านบริการและกระบวนการสนับสนุน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ทีม่คีณุค่าให้แก่ลกูค้าประชาชนผ่านแผนงาน/โครงการ CSR ภายใต้แผนปฏบิตักิาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท�างานของ กปภ. 
(CSR in Process) 

ไม่เพียงแต่การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี กปภ.  
ได้ด�าเนินการภายในองค์กรเท่านั้น กปภ. ยังเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน รวมทั้งให้ 
ความใส่ใจต่อลูกค้าและผู้บริโภคไปพร้อมกัน ภายใต้แผนงาน/โครงการ CSR ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิง่แวดล้อม เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชนของ กปภ. (CSR after Process) โดยน�าความเช่ียวชาญและองค์ความรู ้
ด้านบริหารจัดการน�้าประปาที่องค์กรมีอย่างเด่นชัดมาถ่ายทอดสู ่ชุมชน สังคม และหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา 
ระบบประปาไทยให้เป็นที่ยอมรับและสร้างหลักประกันว่า ประชาชนไทยจะได้อุปโภคบริโภคน�้าประปาที่สะอาดปลอดภัย 
ในทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้ กปภ. ยังมุ ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนให้ตระหนักรู้ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณค่า

ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นตั้งใจของ กปภ. ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมจะบรรลุเป้าหมายไม่ได้ หากไม่ได้ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ กปภ. จึงได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมของ กปภ. ประจ�าปี 2565 เพ่ือให้ผูบ้รหิาร พนกังาน ทุกหน่วยงาน
น�าไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อน กปภ. ให้เป็นองค์กร
เพื่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน

ด้วย กปภ. เล็งเหน็ว่าปัจจยัส�าคญัท่ีจะด�าเนินกจิการประปาได้อย่างย่ังยนืนัน้ 
นอกจากจะต้องก�ากับดูแลกิจการไม่ให้สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังจ�าเป็นต้องผลักดันภาคชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งไป
พร้อม ๆ  กัน โดยให้ความส�าคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม 
และสิง่แวดล้อม ผ่านโครงการและกจิกรรมเพือ่สงัคมต่าง ๆ  ตามแผนปฏบิตักิาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของ กปภ. 
ปี 2564 ดังนี้

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
กปภ. ให้ความส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ จึงด�าเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน เพื่อแก้ไข

ปัญหาวิกฤตภัยแล้งและการส่งจ่ายน�้าประปาให้ลูกค้าและประชาชนได้มีน�้าประปาส�าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
และทัว่ถงึ โดยในปี 2564 กปภ. มอบถงัส�ารองน�า้ ตามกรอบเกณฑ์ที ่กปภ. ก�าหนดทัง้หมด 45 ชมุชน มปีระชาชนได้รบัประโยชน์ 
32,394 ครัวเรือน 

การรักษาสิ่งแวดล้อม 
กปภ. ให้ความส�าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต อีกท้ังตระหนักถึง 

ปัญหาด้านทรพัยากรน�า้ทีส่่งผลต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในมติขิองการขาดแคลนน�า้สะอาด จงึมุง่ปลกูจติส�านกึของพนกังาน 
กปภ. และชุมชนโดยรอบให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน�้า โดยในปี 2564 กปภ. ด�าเนินโครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้า 
เพือ่แผ่นดนิเทดิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ต่อเน่ืองเป็นปีที ่4 
เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งอาหารของสัตว์ป่ากุยบุรี รวมจ�านวน 1,100 ไร่ บ�ารุงรักษาป่า ก่อสร้างแนวกันไฟป่า  
สร้างฝายชะลอน�า้ สร้างโป่งเทียม พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานท่ัวประเทศ มีส่วนร่วมในการสร้างเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน�้าแบบยั่งยืน คือ กิจกรรม “ให้น�้า = ให้ชีวิต” ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ มีผู้ได้รับประโยชน์ 375 ครัวเรือน

นอกจากน้ี กปภ. ยงัได้ด�าเนนิ โครงการฟ้ืนฟแูนวปะการงัพืน้ที ่อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธาน ีร่วมกบัส�านกังานทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เพื่อด�าเนินการฟื้นฟูแนวปะการังฯ ในพื้นท่ีเกาะสมุย จ�านวน 3,638 ไร่ โดย กปภ. ได้สนับสนุน 
แผนการฟื้นฟูฯ ไปแล้ว 2,865 ไร่ รวมการปลูกปะการังทั้งสิ้น 18,000 กิ่ง 

การใส่ใจผู้บริโภค 
เพราะไม่ใช่แค่ลูกค้าเท่านั้นที่ กปภ.ใส่ใจ แต่ยังให้ความส�าคัญกับประชาชนที่ไม่ใช่ลูกค้าเช่นกัน
1. โครงการน�า้ประปา กปภ. - อปท. เพือ่ปวงชน โดย กปภ.สาขา ด�าเนนิการจดักจิกรรมให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการ

ประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาลต�าบล (ทต.) โดยในปี 2564 มี อปท. ได้รับความช่วยเหลือจาก กปภ. 
จ�านวน 165 แห่ง 251,409 ครัวเรือน
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2. โครงการ กปภ. ปันน�้าใจ (PWA Care) โดย กปภ. ผลิตและเตรียมน�้าดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.สนับสนุน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ร้อนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ โดยในปี 2564 กปภ. ร่วมสนับสนุนน�้าดื่มบรรจุขวดที่ใช้แจก
ในกิจกรรม รวมทั้งหมด 1,477,843 ขวด มีผู้ได้รับประโยชน์ จ�านวน 1,477,843 ราย และจ่ายน�้าฟรีจ�านวน 103,745,149 ลิตร 
ให้กับ 147 หน่วยงาน (อบต. ทต. หน่วยงานราชการ) เพื่อช่วยเหลือภัยแล้งและอุทกภัย

3. โครงการบริหารจัดการการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า (DSM) กปภ.รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึกให้ผู้ใช้น�้าใช้น�้า
อย่างประหยดัรูค้ณุค่า ตามแนวคิด “Save Water, You make it” โดยจดัท�าโครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการใช้อปุกรณ์ประหยดัน�า้
บันทึกความเข้าใจ MOU กับคู่ความร่วมมือประเภทบ้านจัดสรรปรับเปลี่ยนแบบ (Blue Print) เป็นอุปกรณ์ฉลากเขียวจ�านวน 
9 แห่ง รวมทัง้จดัท�าโครงการ DSM Best Practice ปี 2564 โดยด�าเนนิการตามหลกัการ 3R และรณรงค์ประชาสมัพนัธ์แล้วเสรจ็
ตามแผนจ�านวน 32 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าโครงการ DSM ภายในองค์กร ด�าเนินการในพื้นที่ กปภ.ข.1-10 และส่วนกลาง
รวม 11 แห่ง

ทั้งนี้ ในปี 2564 มีผู้ได้รับประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ. รวมทั้งสิ้น  
1,477,843 คน 284,508 ครัวเรือน 45 ชุมชน 214 หน่วยงาน

นอกเหนือจากการด�าเนนิโครงการตามแผนปฏบิตักิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของ กปภ. ดงักล่าว กปภ. 
ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งในรั้ว กปภ. รอบรั้ว กปภ. และนอกรั้ว กปภ. ดังนี้ 
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ดูแลในรั้ว กปภ. คือ ดูแลพนักงาน โดยจะจัดเป็นรูปแบบกิจกรรม CSR ภายใน กปภ. เช่น มอบทุนการศึกษาแก่ 
บุตรหลานพนักงาน กปภ. มอบทุนช่วยเหลือพนักงานที่เกษียณ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของศูนย์เลี้ยงเด็ก กปภ. รวมท้ัง
สนับสนุนงานกีฬารัฐวิสาหกิจและกีฬาภายใน กปภ. 

ดูแลรอบรั้ว กปภ. คือดูแลชุมชนโดยรอบ กปภ.สาขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความสะดวกปลอดภัย เช่น ร่วมกับ 
อ�าเภอหรือจังหวัดออกหน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โครงการอ�าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เป็นต้น

ดูแลนอกรั้ว กปภ. คือ ดูแลประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการหรือกิจกรรม CSR โครงการปันน�้าใจจ่ายน�้าประปา  
โครงการบรจิาคเงนิเพ่ือกจิกรรมสาธารณกศุล โครงการราษฎร์ รฐั ร่วมใจ ช่วยภยัแล้ง เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน 
จากการขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค

โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน กปภ. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้า และ 
ให้ความรู้ในการตรวจสอบคณุภาพน�า้และซ่อมท่อแตกท่อรัว่เบ้ืองต้น สร้างเครอืข่ายเยาวชนในการดแูลทรพัยากรน�า้พืน้ทีต่่าง ๆ   
ซึง่ในปี 2564 เริม่ต้นทีโ่รงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรยีนท่ีได้รบัการสนับสนนุจากมูลนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ ท้ัง 61 แห่ง 
โดยมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1 ระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กปภ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ 

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์โดยให้บริการทดสอบคุณภาพน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค
ที่สะอาด ปลอดภัยส�าหรับเรือนจ�าและทัณฑสถาน จ�านวน 96 แห่งทั่วประเทศ รวม 1,152 ตัวอย่าง 

โครงการติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้ โดยลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% รวมระยะเวลา 2 เดือน ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ส�าหรับลูกค้ารายใหม่ (ติดตั้งมาตรวัดน�้าขนาด ½ นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 
234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน�้าประปา ไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อ
ภายในบ้าน) มีผู้ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 37,175 ครัวเรือน

โครงการลดค่าน�า้ประปา 10% ช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายรฐับาล (ใบแจ้งค่าน�า้ประปาประจ�าเดอืนกุมภาพนัธ์ - 
มีนาคม 2564, มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 และ สิงหาคม - กันยายน 2564) ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจาก 
ผลกระทบโควิด-19 ได้มากถึง 4.66 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินกว่า 850 ล้านบาท
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นอกจากน้ี กปภ. ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพ้ืนที่ติดตั้งมาตรวัดน�้าเพื่อให้บริการน�้าประปาส�าหรับการอุปโภคบริโภคที ่
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า 
และศนูย์ห่วงใยคนสาคร 7 ศนูย์ โดย กปภ. ได้ติดต้ังมาตรวัดน�า้จ�านวน 8 เครือ่ง เพือ่ให้ความช่วยเหลอืในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร
ที่ประสบเหตุการณ์แพร่ระบาด COVID-19 

โครงการ กปภ. ร่วมต่อลมหายใจ โดยมอบเงิน 4.15 ล้านบาทจัดซ้ือเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสู้วิกฤต COVID-19

โดยรวมแล้วมีผู้ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 4,764,180 คน โดยมีหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ ได้แก่ หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน ทัณฑสถาน โรงพยาบาล และศูนย์พักคอย รวม 189 แห่ง 

จากผลการด�าเนินงาน CSR ข้างต้น แสดงให้เห็นถึง กปภ. เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมี 
ความเป็นระบบ ต่อเน่ือง เชื่อมโยง มีส่วนร่วม และสร้างเครือข่าย โดยมุ ่งเน้นปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ 
ผ่านการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรม CSR ที่พนักงานร่วมคิดร่วมท�าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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มิติสิ่งแวดล้อม
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การด�าเนินกิจการประปาของ กปภ. ตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
ตลอดกระบวนการผลิตน�้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน�้า โดยการบริหารจัดการแหล่งน�้าเพื่อความยั่งยืน การควบคุมคุณภาพ
น�้าประปา การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึง 
การอนุรักษ์พลังงาน 

การบริหารจัดการน�้าเพื่อความยั่งยืน 
กปภ. มหีน้าทีส่�ารวจ วางแผน และพฒันาแหล่งน�า้ดบิ ตลอดจนจดัให้ได้มาซึง่น�า้ดบิ เพือ่น�ามาผลติเป็นน�า้ประปาส�าหรบั

ให้บริการประชาชนในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ จ�านวน 74 จงัหวดัท่ัวประเทศ (ยกเว้น กรงุเทพมหานคร นนทบุรี และสมทุรปราการ) 
ทั้งนี้ กปภ. มีการบริหารจัดการแหล่งน�้าโดยใช้แหล่งน�้าหลากหลายประเภท ส่วนใหญ่ใช้จากแหล่งน�้าชลประทาน  

แหล่งน�้าธรรมชาติ โดยมีปริมาณความต้องการใช้น�้าประมาณปีละ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความต้องการน�้าดิบเพิ่มขึ้น
ทุกปี เพื่อตอบสนองการเติบโตของชุมชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคการท่องเที่ยว กปภ. จึงต้องพิจารณา
วางแผนการจัดหาและบริหารจัดการน�้าดิบเพื่อให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อความต้องการ

ประเภทแหล่งน�้า
ปริมาณน�้า
(ล้าน ลบ.ม.)

ร้อยละ
(%)

ระบบชลประทาน	 788	 38.10

แหล่งน�้าธรรมชาติ	 743	 35.92

น�้าประปาที่ซ้ือจากเอกชน	 417	 20.17

น�้าดิบที่ซ้ือจากเอกชน	 29	 1.42

บ่อบาดาล	 10	 0.49

น�้าประปาที่ผลิตจากระบบ	RO	 2	 0.11

แหลง่น�้าของ	อปท.	และหนว่ยงาน	 79	 3.79
ราชการอื่น	ๆ

             รวม 2,069 100.00

ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อปริมาณน�้าดิบของ กปภ. ได้แก่ ปริมาณฝน ในปีงบประมาณ 2564 ประเทศไทยมีปริมาณฝนตก
มากกว่าค่าปกติ แต่อย่างไรก็ตาม น�้าต้นทุน กปภ. สาขาบางแห่งมีปริมาณน้อย ท�าให้ต้องเฝ้าระวังปัญหาเรื่องคุณภาพน�้า 
จากน�้าทะเลรุกเข้ามาในแม่น�้า จ�านวน 5 สาขา และมีพื้นท่ีเฝ้าระวังการขาดแคลนปริมาณน�้าดิบ จ�านวน 47 สาขา 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564)  

จากปัจจัยความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ท�าให้ กปภ. พบความเสี่ยงปัญหาด้านคุณภาพน�้าดิบ 
และการขาดแคลนน�้าดิบ ซึ่ง กปภ. มีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของน�้าดิบ และคุณภาพน�้า ดังนี้

การค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม
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การแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้าดิบ
ระยะสั้น
ส่วนใหญ่ปัญหาคุณภาพน�้าดิบที่ กปภ. ได้รับผลกระทบจะเนื่องมาจากค่าคลอไรด์มีค่าเกินมาตรฐาน ซึ่งบางพื้นที่ได้รับ

ผลกระทบเป็นบางช่วงเวลา กปภ. ได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้าดิบตามสภาพปัญหา และปัจจัยแวดล้อม โดยในกรณี
ทีมี่ค่าคณุภาพน�า้ไม่ได้ตามมาตรฐานจากผลของน�า้ทะเลหนนุสงู จะด�าเนนิการแก้ไขปัญหาโดยบรหิารจดัการเวลาการสบูน�า้ดบิ 
การใช้น�า้จากแหล่งน�า้ส�ารองแทน การย้ายจุดสบูน�า้ การรบัน�า้ประปาจากสาขาข้างเคยีง และการซ้ือน�า้ดบิ/น�า้ประปา รวมไปถงึ
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

ระยะยาว
การแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน�้าในระยะยาวของ กปภ. จะเน้นในการหาแหล่งน�้าดิบที่มีคุณภาพแหล่งใหม่ หรือการย้าย

จดุสูบน�า้ไปยงับริเวณทีม่คีณุภาพน�า้ดี เพือ่ป้องกันการเกิดปัญหาคณุภาพน�า้ในระยะยาว รวมถึงการพจิารณาใช้แหล่งน�า้แห่งใหม่
ในอนาคตจะมีการตรวจสอบคุณภาพน�้า และเลือกใช้น�้าจากแหล่งน�้าที่มีคุณภาพที่เหมาะสม 

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าดิบ
ระยะสั้น
โดยปกติการขาดแคลนน�้าของ กปภ. จะขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูร้อน กปภ. จึงมีการเตรียมความพร้อมโดยการประเมิน

ปริมาณน�้าดิบที่มีอยู่ให้เพียงพอกับปริมาณน�้าท่ีต้องการใช้จนเข้าสู่ฤดูฝน หากพบว่ามีการขาดแคลนน�้าดิบ กปภ.จะมีแนวทาง
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ ประกอบด้วย การวางท่อส่งน�า้ สูบน�้าจากแหล่งน�้าส�ารอง ใช้น�้าจากบ่อน�้าบาดาล สูบทอยน�้า  
ย้ายแพสูบน�้า สร้างฝาย ขุดลอก ขุดขยาย และใช้แหล่งน�้าเอกชน หรือซื้อน�้า ซึ่งการแก้ไขปัญหาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแหล่งน�้า 
ในพื้นที่

ระยะยาว
เพื่อป้องกันการขาดแคลนน�้าที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว กปภ. จะพิจารณาจัดท�าแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

แหล่งน�้าให้มีปริมาณน�้าที่เพียงพอ หรือจัดหาแหล่งน�้าใหม่ท่ีมีศักยภาพเข้าเสริมในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งก็จะท�าให้มีปริมาณน�้า 
อย่างเพียงพอ
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การควบคุมคุณภาพน�้าประปา 
กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน�้าประปามายาวนาน ซึ่งตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพน�้าประปาเพื่อการอุปโภค 

และบริโภคของประชาชนมาโดยตลอด และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการ
ผลิต - จ่าย และให้บริการ มีการควบคุมคุณภาพน�้าใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสาขา ระดับเขต (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)  
และระดับส�านักงานใหญ่ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ตามมาตรฐานเกณฑ์น�้าประปาของ กปภ. เป็นไปตามข้อแนะน�า 
ขององค์การอนามัยโลก เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพน�้าประปา นอกจากนี้ ได้ร่วมกับกรมอนามัย จัดท�า 
โครงการน�้าประปาดื่มได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ด้วยการตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาในระบบจ่ายเป็นส�าคัญ   

เมือ่เศรษฐกจิและสงัคมขยายตัวมากขึน้ความต้องการใช้น�า้ประปาท่ีมคีณุภาพได้ขยายตามไปด้วย กปภ. จึงได้เพ่ิมศกัยภาพ
ด้านการทดสอบคุณภาพน�้า โดยจัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาเพิ่มอีก 20 แห่ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้น�าแนวทาง
การจัดการคุณภาพน�้าดื่มที่ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (Water Safety Plan : WSP)  มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  
ซึ่งเป็นการจัดท�าแผนการจัดการระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่น�้าดิบ ระบบผลิต และระบบจ่ายน�้าประปา อีกท้ัง 
ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 ได้มีการจัดท�าโครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง  ISO 9001 ซึ่งเป็นการรับรองระบบคุณภาพระดับ
สากลให้แก่ กปภ.สาขา ซึ่งได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาแล้วมากกว่า 20 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 
จึงได้ร่วมกับกรมอนามัยจัดท�าโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้าประปา (Water is life : WIL) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให ้
การรับรองคุณภาพทั้งระบบประปา ซึ่งเป็นการประเมินในทุกมิติ โดยใช้หลักการของ WSP และการประเมินในระดับสากล  
เป็นกรอบในการประเมินร่วมด้วย  

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของโครงการ Water is life กปภ. ได้รับการรบัรองแล้ว 226 สาขา จาก 234 สาขา โดยสถานผีลติน�า้
ที่ผ่านการรับรองโครงการ Water is life จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายรับรองสถานีผลิตน�้า Water is Life เพื่อเป็น 
การเผยแพร่ให้ประชาชนได้รบัทราบ และมัน่ใจในคณุภาพของการผลติ บรกิาร และคณุภาพน�้าประปาทีไ่ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�าหนด

อย่างไรก็ตาม แม้คุณภาพแหล่งน�้าดิบที่มีความเสื่อมโทรมลงอย่างมาก แต่ กปภ. ก็ยังคงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และใส่ใจต่อคุณภาพน�้าประปาอย่างต่อเน่ือง มีการควบคุมการจัดการตะกอนในระบบผลิตในระดับ กปภ.สาขา และให ้
ความส�าคญัในพ้ืนทีเ่สีย่งต่อการปนเป้ือนมลพษิ และสิง่สกปรกต่าง ๆ  โดยได้ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ 
วิจยั และนวตักรรม และคณะนกัวจัิยจากหน่วยงานภายนอก ด�าเนนิโครงการวจิยั 3 โครงการ ดงันี ้1) การประเมนิความปลอดภัย
จุลินทรย์ีในน�า้ประปาศรรีาชา 2) การประเมินความปลอดภัยเคมใีนน�า้ประปาศรรีาชาและพฒันาเทคนคิการประเมนิการสมัผสั
อันตรายเคมี : โลหะหนักและสารก�าจัดศัตรูพืช 3) การศึกษาและการตรวจวัดระดับทริเทียมในแหล่งน�้าและน�้าประปาส�าหรับ
การจัดท�าฐานข้อมูลทางรังสีในแหล่งน�้าของประเทศ ณ กปภ.สาขา 11 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาศรีราชา ระยอง นครราชสีมา 
กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี (พ) เบตง ขอนแก่น (พ) อุดรธานี (พ) อุบลราชธานี เชียงราย และตาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ 
ในการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าดิบด้านสารเป็นพิษ: สารเคมีที่ใช้ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอตเฟต ไกลโฟเซต และ 
พาราควอต (เนื่องจากเป็นความกังวลสาธารณะ) ของ กปภ.สาขาที่เป็นพื้นที่เสี่ยง (บริเวณที่มีการท�าเกษตรกรรม) อีกด้วย
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นอกจากนี้ ในปี 2564 กปภ. ยังได้เสริมความมั่นใจคุณภาพน�้าประปาให้กับลูกค้า ด้วยมาตรฐาน ISO 24512:2007 
แนวทางการบริหารจัดการและบริการน�้าดื่ม ตามหลักสากล ซึ่งมี กปภ. 5 สาขา ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ได้แก่ กปภ. 
สาขาสมุทรสาคร สาขาหาดใหญ่ (พ) สาขาเชียงใหม่ (พ) สาขาบ้านฉาง และสาขาอุดรธานี (พ) เป็นหน่วยงานสาธารณูปโภค
ด้านน�้าแห่งแรกในประเทศไทย ตอกย�้ามาตรฐานการผลิตน�้าประปาท่ีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย 
น�้าอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย 

ส�าหรับมาตรฐาน ISO 24512:2007 เป็นมาตรฐานทีจ่ดัท�าขึน้ส�าหรบัใช้ในการประเมนิและการปรบัปรงุพฒันาการบรกิาร
ของสาธารณปูโภคด้านน�า้ พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าในการบริหารจดัการสาธารณปูโภคด้านน�า้เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด 
โดยขอบเขตการด�าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 24512:2007 ครอบคลุมทุกข้ันตอนตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การรักษา 
คณุภาพแหล่งน�า้ การปรบัปรุงคุณภาพน�า้ กระบวนการผลติน�า้ประปา การสบูส่งน�า้ประปา การดแูลประปาภายในบ้าน รวมไปถงึ
การก�าจัดตะกอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน�้าประปาที่ส่งถึงบ้านลูกค้าสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างสะอาดปลอดภัย 

ทั้งนี้ หลักการที่น�ามาประยุกต์ใช้ในมาตรฐาน ISO 24512:2007 คือ การด�าเนินการตามหลักวงจร PDCA หรือวางแผน 
(Plan) - ปฏิบัติ (Do) - ตรวจสอบ (Check) - ปรับปรุง (Act) โดยมาตรฐาน ISO 24512:2007 มีความครอบคลุม 
หลักการ Multi-barrier approach เพื่อลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของน�้าประปา หลักการน�้าประปาสะอาดปลอดภัย 
(Water Safety) และหลักการของ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิต 
ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร รวมอยู่ในมาตรฐานฉบับนี้ด้วย 

นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO 24512:2007 ยังได้ให้ความส�าคัญกับการปกป้องคุ้มครองด้านสาธารณสุข การบริการเหนือ
ความคาดหวังของลูกค้า การให้บริการลูกค้าภายใต้สถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน ความยั่งยืนของสาธารณูปโภคน�้า การส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรในการผลิตและบริการ 
อย่างสมเหตุสมผล การจัดการสินทรัพย์ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการสารสนเทศ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีการก�าหนดแนวทางการประเมินการให้บริการด้านน�้า โดยก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และขอบเขตการประเมิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน วิธีการประเมิน เงื่อนไขการประเมิน ทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน  
และรายงานผลการประเมิน รวมไปถึงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
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การขับเคลื่อน BCG Model 
กปภ. ในฐานะหน่วยงานผูผ้ลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา ทีช่่วยสร้างสขุภาวะของประชาชนและส่งเสรมิศักยภาพการแข่งขนั

ของประเทศ ได้น�า BCG Model มาเป็นหนึ่งในปัจจัยน�าเข้าส�าคัญที่ก�าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน 
โดยมีการขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับบุคคล ผ่านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณสมบัติและทักษะ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ควบคู่กับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และจิตส�านึก 
ให้ทุกคนในองค์กรหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น อาทิ การรณรงค์ประหยัดน�้าและไฟฟ้า ลดการใช้พลาสติก 
ในชีวิตประจ�าวัน ฯลฯ

ส�าหรับการขับเคลื่อน BCG Model ระดับองค์กร กปภ. ได้ให้ความส�าคัญกับทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตน�้าประปา 
โดยค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า และการควบคุมปริมาณของเสียจากระบบผลิตไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
โดย กปภ. ได้บูรณาการ BCG Model เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) 
มีโครงการ/แผนงานที่ส�าคัญ อาทิ 

• โครงการออกแบบระบบสูบน�้าย้อนกลับ ส�าหรับสถานีผลิตน�้าแห่งใหม่/ปรับปรุงสถานีผลิตน�้าเดิมให้มีระบบสูบน�้า
ย้อนกลับที่สามารถน�าน�้ารีไซเคิลจากสระพักตะกอนกลับเข้าสู่ระบบผลิตเพื่อผลิตน�้าประปาอีกครั้ง ซึ่ง กปภ. มีการด�าเนินงาน
ติดตั้งวางท่อทางดูดและท่อส่งของ กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) และ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 

• โครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) 
โดยออกแบบและติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้กับสถานีผลิตน�้า 43 แห่งทั่วประเทศที่มีสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงและมีโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการ จะสามารถลดค่าไฟฟ้าในระบบผลิตได้อย่างน้อย 20% คิดเป็น
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ที่ลดได้กว่า 22 ล้านตัน
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• โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) เพื่อส่งเสริม 
และสนบัสนนุให้หน่วยงานภายใน และภายนอกต่าง ๆ  ด�าเนนิการศกึษา แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และพฒันาแนวทางบรหิารจดัการน�า้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างจิตส�านึกการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า ภายใต้หลัก 3 R คือ การใช้ซ�้า (Reuse) การลดการใช้น�้า 
(Reduce) และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อยกระดับองค์ความรู้ และสามารถน�าไปขยายผลเพื่อน�าไปใช้งานในภารกิจ
ของ กปภ. ซึง่ในปี 2564 กปภ. ได้ด�าเนิน โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการใช้อุปกรณ์ประหยดัน�า้ โดยจัดท�าบันทึกความเข้าใจ 
MOU กับคู่ความร่วมมือประเภทบ้านจัดสรรเปลี่ยนแบบแปลน (Blue Print) เป็นอุปกรณ์ฉลากเขียวจ�านวน 9 แห่ง คาดว่า 
จะมีการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ฉลากเขียวจ�านวน 541 หลังคาเรือน ลดการใช้น�้าได้ 29,014 ลบ.ม/ปี โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าภายในองค์กร DSM INSIDE โดยด�าเนินการตามหลักการ 3 R และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า 
ในพืน้ที ่กปภ.เขต 1-10 และส�านักงานใหญ่ รวม 11 แห่ง สามารถลดการใช้น�า้ได้ 6,410.87 ลบ.ม./ปี และ โครงการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน�า้อย่างรูค้ณุค่า  (DSM Best Practice) ปี 2564 โดยด�าเนนิการตามหลกัการ 3 R และรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การใช้น�า้
อย่างรู้คุณค่า จ�านวน 33 แห่ง สามารถลดการใช้น�้าได้ 10,427.71 ลบ.ม./ปี 

โครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
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ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กปภ.
กปภ. ค�านวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ช่วงปีงบประมาณ 2562 - 2563 จากแนวทาง 

การประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. โดยค�านวณตามสมการ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ =              
ปริมาณน�้าจ�าหน่าย (m3)

                                            ผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน�้า (m3eq.)

โดยใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ตามมาตรฐาน ISO 14040 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านการขาดแคลนทรพัยากรน�า้ (Water Scarcity Footprint) ซึง่ค�านวณจากปรมิาณสารขาเข้าและสารขาออกของกระบวนการ
ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาที่ผ่านคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. เช่น ปริมาณน�้าดิบสูบ การใช้ไฟฟ้า การใช้สารเคมี 
ปริมาณน�้าสูญเสียในระบบ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถค�านวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 
ในช่วงปีงบประมาณ 2562 - 2564 ดังตารางต่อไปนี้

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
กปภ. ได้เริ่มต้นศึกษาและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 

และด�าเนินการต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2564 เพื่อวางมาตรฐานเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร โดยท�าการประเมินประสิทธิภาพ 
เชงินิเวศเศรษฐกจิตามมาตรฐาน ISO 14045 และก�าหนดขอบเขตการประเมิน ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบแหล่งน�า้ดบิ 
2) ระบบผลิต และ 3) ระบบจ่ายน�้า
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แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กปภ. 
กปภ. ให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) 

เน่ืองจากเป็นประเด็นที่ให้ความส�าคัญทั่วโลก และสอดคล้องกับแผนนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ให้ 
ความส�าคัญเรื่องน้ี เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) หมุดหมายท่ี 10 ไทยมี 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต�่า และหมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG โมเดล ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม  
ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ Bio Economy คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ  
ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า Circular Economy คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ท่ีค�านึงถึงการน�า 
วัสดุต่าง ๆ  กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และ Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ 
เพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(Net Zero Emission) โดยเป้าหมายส�าหรับประเทศไทยนั้น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ก�าหนด 
เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 - 2070 (พ.ศ. 2608 - 2613)

กปภ. เริ่มด�าเนินการศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization; CFO) 
โดยอ้างอิงแนวทางการด�าเนินการจากข้อก�าหนดในการค�านวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งจัดท�าโดย 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

1. ขอบเขตการจัดท�ารายการก๊าซเรือนกระจก
2. การค�านวณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
3. กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
4. การจัดการคุณภาพบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
5. การรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
6. การทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ในปี 2564 จากข้อมูลที่ใช้ประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กปภ. สามารถค�านวณ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต-จ่ายน�้าประปา ทั้งทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 
(ขอบเขตที่ 2) และทางอ้อมอื่น ๆ  (ขอบเขตที่ 3) ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต-จ่ายน�้าประปา ได้ดังนี้

รายการ
ปริมาณ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. ผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน�้า (m3eq.)   

    1.1 ระบบแหล่งน�้าดิบ 879,186,760 896,031,185 893,482,183

    1.2  ระบบผลิต 37,775,679 35,195,779 44,210,830

    1.3  ระบบจ่ายน�้า 310,684,729 316,421,426 308,096,851

    1.4  การขนส่งสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน�้า 146 158 153
  และการขนส่งของเสียไปก�าจัด 

    รวมผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน�้า 1,227,647,314 1,247,648,548 1,245,790,018

2. ปริมาณน�้าจ�าหน่าย (m3) 1,323,651,925 1,345,071,167 1,335,728,070

3. ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (m3/m3eq.) 1.07820 1.07808 1.07219

การวิเคราะห์ค่าผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน�้าและปริมาณน�้าจ�าหน่าย
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มาตรการประหยัดพลังงาน 
กปภ. ให้ความส�าคัญและตระหนักถึงการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในบริเวณส�านักงานใหญ่  

เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการจัดการพลงังานของ กปภ. เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง มปีระสิทธภิาพ และมปีระสทิธผิล กปภ. ได้แต่งตัง้ 
คณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน ของส�านักงานใหญ่ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีผู้อ�านวยการกองบริการกลาง เป็นประธาน 
คณะท�างาน หัวหน้างานงานจัดการส�านักงาน กองบริการกลาง หัวหน้างานงานบริการยานพาหนะ กองบริการกลาง  
หัวหน้างานงานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม หรือผู ้แทน กองมาตรฐานวิศวกรรม เป็นคณะท�างาน ผู ้รับผิดชอบ 
ด้านพลังงานประจ�าอาคาร (ผชอ.) ที่ส�านักงานใหญ่ กองบริการกลาง เป็นคณะท�างานและเลขานุการ 

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กปภ. ได้ประกาศ นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กปภ. จะด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับ 
การท�างาน เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

2. กปภ. จะด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน 
เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานของหน่วยงาน สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. กปภ. จะก�าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ 
ได้อย่างถูกต้อง

4. กปภ. ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าท่ีทุกคนที่จะให้ 
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน

5. กปภ. จะให้การสนับสนุนที่จ�าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท�างาน การฝึกอบรม 
และการมีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

6. ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด�าเนนิงาน
ด้านพลังงานทุกปี

ขอบเขตการด�าเนินงาน หมายเหตุ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (tonCO
2
eq)

ขอบเขต 1 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง 

ขอบเขต 2 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน

ขอบเขต 3 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมอื่น ๆ

รวมปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ
ผลิต-จ่ายน�้าของ กปภ.

2,505.44

526,870.66

253,285.46

782,661.56

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงจากการเผาไหม้
อยู่กับที่ ค�านวณจาก : ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้กับ
เครื่องสูบน�้า (เพื่อการผลิตน�้าประปา)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากไฟฟ้าทีถู่กน�าเข้า
จากภายนอกเพือ่ใช้งานภายในองค์กร ค�านวณจาก 
: ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เพื่อการผลิตน�้าประปา

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวตัถดุบิตัง้ต้นทีซ่ือ้มา 
การขนส่งจากผู ้ผลิตวัตถุดิบ และของเสียจาก
กิจกรรมในองค์กร ค�านวณจาก : ปริมาณสารเคมี 
ปริมาณน�้าซื้อเอกชน ปริมาณของเสีย (ตะกอน 
ที่เกิดขึ้น) ระยะทางขนส่งสารเคมี

94



ส�าหรับปี 2564 กปภ. ก�าหนดมาตรการ เปลี่ยนหลอด LED 18W เป็นหลอด LED 16W จ�านวน 200 หลอด

ก่อนการปรับปรุง
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = ก�าลังไฟฟ้าของหลอดก่อนปรับปรุง x จ�านวนหลอด x ชั่วโมงการใช้งาน  

 = (18/1000 kW) x (200 unit) x (8 hr/d) x (250 d/y)
 = 7,200 kWh/y
หลังการปรับปรุง
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = ก�าลังไฟฟ้าของหลอดก่อนปรับปรุง x จ�านวนหลอด x ชั่วโมงการใช้งาน
 = (16/1000 kW) x (200 unit) x (8 hr/d) x (250 d/y)
 = 6,400 kWh/y
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อน – ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลัง
 = 7,200 - 6,400
 =  800 kWh/y
มูลค่าที่ประหยัดได้ = พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
 = 800 x 4.30
 = 3,440 บาท/ปี

จากผลการด�าเนินงานดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีว่า กปภ. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนิน
กิจการประปาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งปกป้องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจการ ซึ่ง กปภ. 
มีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการเติบโตของ กปภ.  
อย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง
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GRI Standard
Page Number (s)
and / or URL (s) SDGsDisclosure

GRI 1 : Foundation 2021 20-26, 29-38  

GRI 2 : General Disclosures 2021  

Disclosures 2-1 Organizational details 6-7  

Disclosures 2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting 4-5 

Disclosures 2-3 Reporting period, frequency and contact point 4 

Disclosures 2-4 Restatements of information 4 

Disclosures 2-6 Activities, value chain and other business relationships 14-15 

Disclosures 2-7 Employees 71 

Disclosures 2-8 Workers who are not employees 71 

Disclosures 2-9 Governance structure and composition 10 

Disclosures 2-11 Chair of the highest governance body 10, 41-42 

Disclosures 2-12 Role of the highest governance body in overseeing the 10, 41-42 

 management of impacts  

Disclosures 2-13 Delegation of responsibility for managing impacts 9 

Disclosures 2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting 26 

Disclosures 2-16 Communication of critical concerns 32-38 

Disclosures 2-18 Evaluation of the performance of the highest governance body 46 

Disclosures 2-19 Remuneration policies 47, 67-68 

Disclosures 2-20 Process to determine remuneration 47, 67-68 

Disclosures 2-22 Statement on sustainable development strategy 21-28 

Disclosures 2-23 Policy commitments 12-13 

Disclosures 2-24 Embedding policy commitments 12-13 

Disclosures 2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns 32-33 

Disclosures 2-27 Compliance with laws and regulations  45 

Disclosures 2-29 Approach to stakeholder engagement  32-38 

Disclosures 2-30 Collective bargaining agreements 32-33 

Material Topics

GRI 200 : Economic Standards Series

Economic Performance

GRI 201 : 201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement 69 

Economic   plans

Performance 2016  

GRI 202 : 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared 71

Market Presence  to local minimum wage

2016      

GRI 205 : 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 48-54

Anti-corruption 2016    

 205-2 Communication and training about anti-corruption 48-54   

  policies and procedures

 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 55

GRI Content Index
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GRI Standard
Page Number (s)
and / or URL (s) SDGsDisclosure

Material Topics

GRI 300 Environmental Standards Series

Materials

GRI 301 :  301-2 Recycled input materials used 90 SDG 12, 15

Materials 2016  

Energy

GRI 302 :  302-1 Energy consumption within the organization 90-91, 94-95 SDG 12, 15

Energy 2016 302-2 Energy consumption outside of the organization 90-91, 94-95

 302-3 Energy intensity 94-95

 302-4 Reduction of energy consumption 90-91, 94-95 

 302-5 Reduction in energy requirements of products and services 90-91, 94-95 

Water

GRI 303 :  303-1 Interactions with water as a shared resource   86-87 SDG 12

Water and 303-3 Water withdrawal 86-87

Effluents 2018  

Emissions

GRI 305 :  305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 93-94 SDG 12, 13

Emissions 2016 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 93-94

 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 93-94 

Material Topics

GRI 400 Social Standards Series

Occupational Health and Safety

GRI 401 : 401-1 New employee hires and employee turnover 71

Employment 2016 401-3 Parental leave 71 

GRI 403 :  403-1 Workers representation in formal joint management-worker 63-65 SDG 3

Occupational Health  health and safety committees

and Safety 2018

Training and Education

GRI 404 : 404-3 Percentage of employees receiving regular performance 66-67 

Training and  and career development reviews 

Education 2016   

Diversity and Inclusion

GRI 405 : 405-1 Diversity of governance bodies and employees 71

Diversity and Equal

Opportunity 2016   

Local Communities

GRI 413 :  413-1 Operations with local community engagement, 80-84 SDG 3, 6, 

Local Communities  impact assessments, and development programs  13, 15 

2016

Customer Health and Safety

GRI 416 : 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product  88-89 SDG 3, 6, 10

Customer Health   and service categories

and Safety 2016 416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and 88-89 SDG 3, 6, 10

  safety impacts of products and services
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