


 

 
 

  

 

 

ค ำน ำ 
 

กปภ. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ปี 2560 – 2564 เพ่ือให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
และถ่ำยทอดให้ผู้บริหำรทุกระดับทรำบ ให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ จัดสรรงบประมำณโดยให้ควำมส ำคัญโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์เป็นล ำดับแรก 
สรรหำอัตรำก ำลังเพ่ือสนับสนุนกำรน ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ และใช้ปฏิบัติเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร  
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หน้ำ 2 

ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
 กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในฐำนะเป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย
ที่ให้บริกำรสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนด้ำนน้ ำประปำแก่ประชำชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ 
(ยกเว้น กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี สมุทรปรำกำร รวมทั้ง หน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำร
จัดกำรน้ ำประปำเอง เช่น กำรประปำเทศบำล กำรประปำ อบต. และกำรประปำหมู่บ้ำน เป็นต้น) 
กปภ. ประกอบด้วย หน่วยงำนรับผิดชอบแบ่งตำมพื้นที่ออกเป็น 5 ภำค 10 กปภ.เขต  234 กปภ.สำขำ 
และหน่วยบริกำรย่อยอีก 356 หน่วยบริกำร ดังภำพที่ 1  

ภำพที่ 1 กำรแบ่งเขตพื้นที่ให้บริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำค 

 
 กปภ. เปิดให้บริกำรเมื่อ 28 กุมภำพันธ์ 2522  

 กปภ. 5 ภำค 
 กปภ. เขต 10 เขต 
 กปภ. สำขำ 234 สำขำ 
 หน่วยบริกำรย่อย 356 หน่วย (รวมแม่ข่ำย 

590 หน่วย) 
 ให้บริกำรทั่วทุกภูมิภำค ยกเว้น กรุงเทพฯ 

นนทบุรี และสมุทรปรำกำร และหน่วยงำน
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นบริ หำรจัดกำร
น้ ำประปำเอง 

 

 
  ตลอดระยะเวลำ 36 ปี ที่ผ่ำนมำ กปภ. ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ   
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน โดยระบบกำรผลิตน้ ำประปำของ กปภ. สำมำรถแยกชนิดของ
แหล่งน้ ำที่น ำมำผลิตได้ 3 ประเภท โดยส่วนใหญ่ผลิตน้ ำประปำจำกน้ ำผิวดิน บำงส่วนจำกระบบ 
RO (Reverse Osmosis) ในพ้ืนที่ที่เป็นเกำะ เช่น เกำะภูเก็ต เกำะสมุย เกำะพะงัน และมีระบบส ำรอง
จำกน้ ำบำดำล ในด้ำนกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำร กปภ. มีกำรจ ำหน่ำยน้ ำ โดยกำรวำงระบบ
ท่อประปำ เพื่อส่งน้ ำประปำที่สะอำดปลอดภัยผ่ำนเส้นท่อไปจนถึงที่อยู่ของผู้ใช้น้ ำ โดยจัดเก็บ
รำยได้ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำตำมโครงสร้ำงรำคำค่ำน้ ำที่ก ำหนด ส ำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ ำที่มีกำรประกันปริมำณ
กำรซื้อน้ ำข้ันต่ ำ เช่น ธุรกิจหรืออุตสำหกรรมขนำดใหญ่ นิคมอุตสำหกรรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กปภ. จะคิดอัตรำค่ำจ ำหน่ำยน้ ำในรำคำขำยส่ง (Bulk Sale) ทั้งนี้ เป็นกำรขำยในรำคำ
ที่ต่ ำกว่ำโครงสร้ำงปกติ นอกจำกนี้ กปภ. ยังมีบริกำรเสริมอื่นๆ ได้แก่ น้ ำดื่มบรรจุขวด กำรติดตั้ง
มำตรวัดน้ ำให้กับผู้ใช้น้ ำรำยใหม่ รับออกแบบก่อสร้ำงระบบประปำ ให้บริกำรด้ำนวิชำกำร และ
ให้บริกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำให้แก่ท้องถิ่นต่ำงๆ เป็นต้น 
 

 
 



 

หน้ำ 3 

วิสัยทัศน ์
 

ผู้ใช้น้ ำประทับใจในคุณภำพและบริกำรที่เป็นเลิศ 

   (Customers are delighted with water quality and excellent services) 
 

 
  โดยมุ่งเน้นค ำว่ำ “ผู้ใช้น้ ำประทับใจ หรือ “Customers are delighted” ที่เกิดจำก
ผลด้ำนคุณภำพสินค้ำ (Quality) และบริกำรที่เป็นเลิศ (Excellent Services) 

 

พันธกิจ 
 

  กปภ. เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรน้ ำประปำตำม พรบ. กปภ. พ.ศ. 2522 โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของรัฐและสุขอนำมัยของประชำชนเป็นส ำคัญ พันธกิจหลักของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
มี 5 ประกำร ล ำดับควำมส ำคัญได้ดังนี้ 
 

 

1. ผลิต จัดส่ง และจ ำหน่ำยน้ ำประปำที่มีคุณภำพ อย่ำงเพียงพอและทั่วถึง  
2. ส ำรวจ จัดหำแหล่งน้ ำดิบ 
3. จัดให้ได้มำซึ่งน้ ำดิบ เพื่อใช้ในกำรผลิต จัดส่ง และจ ำหน่ำยน้ ำประปำ 
4. ส่งเสริมธุรกิจกำรประปำ 
5. ด ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจกำรประปำ 

 
ค่ำนยิม 
 

ค่ำนิยม เป็นพฤติกรรมที่สร้ำงข้ึนจำกคนในองค์กร ยึดถือปฏิบัติกันมำเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในองค์กรน้ันๆ จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร    

 

“มุ่ง-มั่น-เพ่ือปวงชน” 

 

 

 

มุ่งเน้นคุณธรรม มั่นใจคุณภำพ เพ่ือสุขของปวงชน 

1. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ     
มีจริยธรรม 

2. ปฏิบัติ หน้ ำที่ ด้ วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส 

3. ปกป้องรักษำผลประโยชน์
ขององค์กร 

1. ปฏิบัติงำนตำมข้ันตอนที่
ก ำหนด 

2. มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อ
ควำมส ำเร็จ 

3. ท ำงำนเป็นทีม  

4. พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 

5. แบ่ งปันทั กษะช่วย เหลื อ
เพ่ือนร่วมงำน 
 

1. ตั้งใจรับฟังลูกค้ำ 
2. สร้ำงควำมประทับใจให้ลูกค้ำ

ตลอดเวลำ 

3. มีจิตสำธำรณะ 



 

หน้ำ 4 

กำรให้บริกำรน้ ำประปำของประเทศไทย 
 

ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบด้ำนกำรให้บริกำรน้ ำประปำ

ประกอบด้วย 3 หน่วยงำนหลัก ได้แก่ กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) กำรประปำนครหลวง (กปน.) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ดังภำพที่ 2 

ภำพที่ 2 ประมำณกำรสัดส่วนกำรให้บริกำรน้ ำประปำของประเทศไทย 

 

 ประชำกรทั่วประเทศ 24 ล้ำนครัวเรือน หรือ      
65 ล้ำนคน หรือ 74,965 หมู่บ้ำน 

 ประชำชนที่รับบริกำรโดย กปภ. 3.8 ล้ำน
ครัวเรือน หรือ 10.2 ล้ำนคน ร้อยละ 16  

 ประชำชนที่ใช้แหล่งน้ ำอื่นที่ไม่ใช่น้ ำประปำ 
ประมำณ 4 ล้ำนครัวเรือน หรือ 11.0 ล้ำนคน 
ร้อยละ 17 

 

 
 

ควำมยั่งยืน 
 

 

1. แหล่งน้ ำมีคุณภำพ และปริมำณเพียงพอ 

2. ควำมสำมำรถบุคลำกร  

3. เงินทุนจำกผลประกอบกำรเพียงพอ 

4. กระบวนกำรผลิตจ่ำยน้ ำที่มีประสิทธิภำพ 

5. ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

6. เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่เหมำะสม 

 
 
 
 



 

หน้ำ 5 

ควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร 

  
 
 
 
 
 
 

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (ประเด็นปัญหำหลัก) 
 

 

ด้ำนธุรกิจ 
 พื้นที่ให้บริกำรกระจัดกระจำย และห่ำงไกล ท ำให้ยำกต่อกำรให้บริกำร และท ำให้

ต้นทุนสูง 
 อปท. มีอ ำนำจในกำรจัดหำสำธำรณูปโภคตำมกฎหมำยจัดตั้ง 

ด้ำน
ปฏิบัติกำร 

 

 แหล่งน้ ำดิบได้รับผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน สภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง          
สภำพอำกำศแปรปรวน เกิดปัญหำน้ ำเสีย น้ ำเค็ม น้ ำท่วม ภัยแล้ง  

 ขำดกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร  

 ไม่มีแหล่งน้ ำดิบเป็นของตนเอง  

 อัตรำน้ ำสูญเสียสูง  
 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำบูรณำกำรด้ำนข้อมูล และระบบสำรสนเทศที่

สนับสนุนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำรยังไม่ครอบคลุม  

 ต้นทุนน้ ำประปำที่ซื้อจำกผู้ขำยในโครงกำรเอกชนร่วมลงทุนมีรำคำสูง 

 กำรให้บริกำรน้ ำประปำในบำงพื้นที่ไม่ทันต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้น้ ำที่เพิ่มมำกข้ึน  

ด้ำนบุคคล  กำรเตรียมบุคลำกร ด้ำนขีดควำมสำมำรถ ยังไม่สอดคล้องกับภำรกิจขององค์กร 

 

ควำมได้เปรยีบเชิงยุทธศำสตร์ (จุดแข็งที่ส ำคัญ) 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน 
 

 บุคลำกรมีควำมรู้  และเชี่ยวชำญในกำร
บริหำรจัดกำรกิจกำรประปำ 

อนำคต 
 

 บุคลำกรมีวัฒนธรรมในกำรส่งมอบคุณภำพ 
และบริกำรที่เป็นเลิศ 
 

ด้ำนธุรกิจ 
 ตำม พรบ. กปภ. มีอ ำนำจด ำเนินกิจกำรประปำ ซึ่งสำมำรถขยำยพื้นที่

ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคมำกกว่ำองค์กรอื่น  
 เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในคุณภำพน้ ำประปำ และกำรให้บริกำร  

ด้ำนปฏิบัติกำร 
 มีสำขำมำก สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำได้ง่ำย  

 มีโครงข่ำยท่อส่งน้ ำกระจำยทั่วประเทศ  

ด้ำนทรัพยำกร
บุคคล 

 

 บุคลำกรมีควำมรู้ และเชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรประปำ  
 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือที่ดีกับองค์กรและหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองน้ ำ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์องค์กร 

ปี 2560-2564 
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ทิศทำงองค์กรของ กปภ. (Road Map)  
ด้วยควำมมุ่งมั่นที่ต้องกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนชำวไทยให้ดีขึ้น  

กปภ. จึงก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำองค์กร โดยมุ่งหวังจะก้ำวสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง หรือ 
HPO (High Performance Organization) ดังภำพที่ 3 ตำมแนวทำงเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
ถือเป็นรำงวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจำกมีพื้นฐำนทำงด้ำนเทคนิคและกระบวนกำร
ตัดสินรำงวัลเช่นเดียวกับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรำงวัลคุณภำพแห่งชำติที่ประเทศต่ำงๆ 
หลำยประเทศทั่วโลกน ำไปประยุกต์ เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
ที่มีวิธีปฏิบัติและผลกำรด ำเนินกำรในระดับมำตรฐำนโลก  ดังนั้น องค์กรที่ได้รับรำงวัลจะเป็นที่
ยอมรับจำกองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่ง กปภ. มีเป้ำหมำยของทิศทำง 
กปภ. สู่กำรเป็นองค์กรระดับสำกล โดยได้รับรำงวัล TQC : Thailand Quality Class ภำยใน
ปี 2564 ดังตำรำงที่ 1 

ภำพที่ 3 ทิศทำงองค์กรของ กปภ. (Road Map) 

 

ตำรำงที่ 1 เป้ำหมำยของทิศทำงองค์กรของ กปภ. 

รำยกำร 
สู่กำรเป็นองค์กรที่มี
ระบบผลิตจ่ำยน้ ำและ
บริกำรลูกค้ำที่เป็นเลิศ 

สู่กำรเป็นองค์กร 
แห่งกำรเรียนรู้  

 

สู่กำรเป็นองค์กร  
ที่มีระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ      
ครบวงจร  

สู่กำรเป็น
องค์กรระดับ

สำกล  

เป้ำหมำย 
 

1)  ด ำ เนินโครงกำร 
Water Safety Plan 
เกรด A ครบทุกสำขำ 
ภำยในปี 2564 

2) มี ร ะ ดั บ ค ะ แ น น
ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ
ลูกค้ำ 4.5 ภำยใน
ปี 2564 

มีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ให้
ครอบคลุมทุกกระบวนกำร
และทั่วทั้งองค์กร โดยเน้น 
- ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ออกแบบ และบริหำร
จัดกำรโครงกำร 

- กำรขยำยผลแนวทำง
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

มีระบบงำน IT     
ที่ส ำคัญ  

และสำมำรถ
บูรณำกำรกันได้
โดยสมบูรณ์ 

ภำยในปี 2564 

ระดับคะแนน
ประเมิน SEPA 
ได้คะแนน 
350 คะแนน
เต็ม 1,000 

(รำงวัล TQC : 
Thailand 

Quality Class) 
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แผนยุทธศำสตร์องค์กร ปี 2560-2564 
 

กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์องค์กร (ฉบับที่  3)            
ปี 2560-2564 เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในปี 2564 โดยมีเป้ำหมำย กำรเป็นองค์กร
ระดับสำกล และได้รับรำงวัล Thailand Quality Class (TQC) ทั้งนี้ กปภ. ได้ก ำหนดกรอบแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี ้

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ : มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจขององค์กร เสริมสร้ำงกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ ตลอดจนจัดกำร
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัยรองรับระบบงำนที่ส ำคัญ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรผลิตจ่ำยน้ ำ : มุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบผลิตจ่ำยน้ ำให้
เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภำพน้ ำให้ได้มำตรฐำน กำรสร้ำงระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำร
ผลิตจ่ำยน้ ำ รวมทั้งกำรลดน้ ำสูญเสีย  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำ : มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจกับ
ลูกค้ำ ด้ำนคุณภำพน้ ำประปำ และกำรบริกำร รวมทั้งกำรรักษำสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรเงิน : มุ่งเน้นกำรควบคุมต้นทุนกำรด ำเนินงำน และ
สร้ำงรำยได้ที่เพียงพอต่อกำรขยำยงำน  

 

อนึ่งจำก 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ กปภ. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 11 ยุทธศำสตร์ 
28 โครงกำร/แผนงำน เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถ
ด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล แสดงดังภำพที่ 4  

 

ภำพที่ 4 แผนยุทธศำสตร์องค์กร ปี 2560-2564 
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แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) 
 

ในกำรด ำเนินงำนของ กปภ. เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดย
เชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ให้มีควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
สำมำรถน ำยุทธศำสตรไ์ปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ดังแสดงในภำพที่ 5 

 

ภำพที่ 5 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) 
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ผลลัพธ์ที่ส ำคัญในปี 2564 
กปภ. มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ส ำคัญ เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศำสตร์องค์กร (ฉบับที่ 3) ในปี 2564 

สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ มีผลลัพธ์ที่ส ำคัญ ดังภำพที่ 6 
 

ภำพที่ 6 ผลลัพธ์ที่ส ำคัญ   
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เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์  
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนสุดท้ำยของแต่ละยุทธศำสตร์  เมื่อ

สิ้นสุดแผน (ปี 2564 ) 

ภำพที่ 7 เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์   
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
 

ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 

บริหำร และพัฒนำบุคลำกรให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ

ภำรกิจ มีจ ำนวนที่เหมำะสม 
และมีควำมผูกพันต่อองค์กร 

 
 

เสริมสร้ำงวัฒนธรรม 
กำรเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้ำ 

และคุณภำพงำน 
  

บริหำรจัดกำรระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ      
ให้ทันสมัย สนับสนุน 

กำรด ำเนินงำน  
กระบวนกำรผลิตจ่ำย 
บริหำรงำน และบริกำร   
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : บริหำร และพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภำรกิจ
มีจ ำนวนที่เหมำะสม และมคีวำมผูกพันต่อองค์กร 

 

 แผนงำนที่ 1-1 แผนงำนพัฒนำบุคลำกร 
  

 แผนงำนที่ 1-2 แผนงำนเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร 
 

เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจที่มีผลต่อควำมผูกพันของ
พนักงำน ทบทวนและวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อ
องค์กร ส ำหรับน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร และพัฒนำ
บุคลำกรในกำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร  

  

 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 : เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้ำและคุณภำพงำน 
 

 แผนงำนที่ 2-1 แผนงำนจัดกำรองคค์วำมรู้ (Knowledge Management : KM) 
 

เพื่อให้ กปภ. มีกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ และเพียงพอส ำหรับ       
กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ตลอดจนมีกำรส่งเสริม หรือ กระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ทั่วทั้ง
องค์กร โดยองค์ควำมรู้ดังกล่ำวเป็นควำมรู้กลำงที่สำมำรถถ่ำยทอดไปสู่ทุกหน่วยงำน   

 

 แผนงำนที่ 2-2 แผนงำนวิจัยพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม 
 

เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และ
น ำมำใช้งำนจนเกิดเป็นนวัตกรรมขององค์กร กปภ. จึงมีกำรจัดท ำแผนกำรวิจัยพัฒนำและสร้ำง
นวัตกรรมระยะยำว และมีนโยบำยส่งเสริมพัฒนำให้พนักงำนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  
มีกำรศึกษำนวัตกรรมใหม่  

 

 แผนงำนที่ 2-3  แผนงำนเตรียมควำมพร้อม เพื่อเสนอกำรรับรำงวัลกำรบริหำร        
สู่ควำมเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) 

 

เพื่อเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้บริหำรในกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรองค์กร 
ปรับปรุงกระบวนงำน และปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ กปภ. ได้จัดตั้งทีมงำน และให้

ควำมรู้ทีมงำน แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนสมัครขอรับรำงวัล แนวทำงกำรตรวจประเมินองค์กร
ตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ซึ่งถือเป็นรำงวัลระดับโลก (World Class) โดยมุ่งหวังรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award : TQA) ในปี 2564 

 

กปภ. มีแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรที่สนับสนุน
นโยบำย และกำรด ำเนินงำนของ กปภ. กำรพัฒนำสมรรถนะ
ควำมสำมำรถรำยบุคคล (IDP) และสนับสนุนโครงกำรประชุม/
สัมมนำ/ฝึกอบรม/ดูงำน หน่วยงำนภำยนอก และทุนกำรศึกษำ  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwiT-aHsgKDHAhWLjo4KHcgtCtU&url=http%3A%2F%2Fwww.tqa.or.th%2F&ei=E2HJVdOjMYudugTI26ioDQ&usg=AFQjCNEQfRq4Tz4gxbOxzB5a_q9q1QDNYg&bvm=bv.99804247,d.c2E
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : บริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย สนับสนุน
กำรด ำเนินงำน กระบวนกำรผลิตจ่ำย บริหำรงำน และบริกำร   

 

 แผนงำนที่ 3-1 แผนงำนกำรบูรณำกำรข้อมูลระบบ เพื่อกำรใช้สำรสนเทศเชิงวิเครำะห์ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบศูนย์กลำงกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูล รวมทั้ งใช้ เทคโนโลยีบูรณำกำรข้อมูลให้ เป็น
สำรสนเทศเชิงวิเครำะห์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมูลใน
กำรตัดสินใจบริหำรงำนขององค์กร และกำรให้บริกำรประชำชน   

 

 แผนงำนที่ 3-2 แผนงำนพัฒนำระบบงำนสนับสนุนกระบวนกำรท ำงำนขององค์กร 
 

พัฒนำหรือเพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนสนับสนุนกระบวนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ให้มี
เครื่องมือที่เป็นระบบงำนสำรสนเทศ หรือภูมิสำรสนเทศที่รองรับสำรสนเทศ ส ำหรับกำรให้บริกำร 
และใช้บริหำรงำนด้ำนลูกค้ำ ด้ำนกำรผลิต-จ่ำยน้ ำ รวมถึง กำรให้บริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรท ำงำนที่คล่องตัวขึ้น  

     

 แผนงำนที่ 3-3  แผนงำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรสื่อสำรด้ำนเทคโนโลยี                  
สำรสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่ำ 

 

เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (ฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและคุ้มค่ำ พร้อมมี
โครงข่ำยเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร โดยบริหำรจัดกำรให้มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จ ำเป็นต่อกำรใช้งำน 
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เพียงพอ และเหมำะสมกับภำระงำน พร้อมทั้ง
บริหำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เพ่ือรองรับระบบงำนที่เพ่ิมมำกข้ึน  

 

 แผนงำนที่ 3-4  แผนงำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และ
เพิ่มศักยภำพในกำรด ำเนินงำนภำยใน 

 

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ขององค์กร เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญขององค์กร และ
พัฒนำระบบรองรับกำรสืบค้นองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์     

 

 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX9Y2S16jJAhUJCI4KHQwdB4kQjRwIBw&url=https://pwa.co.th/province/prnews/view.php?pr_id=25841&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNEpG1zHEVMsLrSJcBuE0UvSFfBB_Q&ust=1448441458453841
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG_rKu16jJAhUWco4KHSe_CzQQjRwIBw&url=https://pwa.co.th/province/prnews/view.php?pr_id=25841&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNEPTM02NlIEUSQwny9KEMx6WCB5IA&ust=1448441540696284
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
 

ด้ำนกำรผลิตจ่ำยน้ ำ 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 

 
จัดหำ และบริหำรจัดกำร 
แหล่งน้ ำดิบให้เพียงพอ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
 

ผลิตจ่ำยน้ ำให้เพียงพอ พร้อมทั้ง 
ควบคุมคุณภำพน้ ำให้ได้มำตรฐำน  

 

  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 

 
บริหำรจัดกำรลดน้ ำสูญเสียอย่ำงเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 
 

ขยำยควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ        
เพ่ือให้บริกำรน้ ำประปำที่มีคุณภำพ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKqAvuiE38YCFVIkjgodfDgOkA&url=http://www.yotathai.com/2014/10/blog-post_10.html&ei=FlGnVaqdJtLIuAT88LiACQ&bvm=bv.97949915,d.c2E&psig=AFQjCNGwy_DMCpYteraluPt4lSObIDSskg&ust=1437115019200247
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ยุทธศำสตรท์ี่ 4 : จัดหำและบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำดิบให้เพียงพอ 
 
 แผนงำนที่ 4-1 แผนงำนก่อสร้ำงและปรับปรุงแหล่งน้ ำ (แหล่งน้ ำหลัก) 

 

จำกผลกำรศึกษำแผนแม่บทพัฒนำแหล่งน้ ำทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ ซึ่งน ำไปสู่กำรก ำหนด
แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงแหล่งน้ ำของแต่ละสำขำ รวมทั้งกำรพัฒนำแหล่งน้ ำใน
ลักษณะกำรเชื่อมโยงเป็นกลุ่มพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้มีแหล่งน้ ำดิบที่มีคุณภำพเหมำะสม 
และเพียงพอในกำรผลิตน้ ำประปำ รองรับควำมต้องกำรใช้น้ ำของชุมชนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยำวอย่ำงมั่นคง 

 
 แผนงำนที่ 4-2 แผนงำนพัฒนำแหล่งน้ ำส ำรอง 

 

กปภ. ใช้น้ ำดิบประมำณ 1,800 ล้ำน ลบ.ม./ปี โดยมีควำมต้องกำรใช้น้ ำดิบเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมำณ 5% ต่อปี แต่เนื่องจำกปัจจุบันแหล่งน้ ำที่ กปภ. ใช้ผลิตน้ ำประปำมีน้อยในบำง
พื้นที่แห้งขอด หรือมีปัญหำน้ ำเค็มรุกล้ ำ ดังนั้นกำรจัดหำแหล่งน้ ำส ำรองไว้รองรับภำวะวิกฤติ
ช่วงฤดูแล้ง จึงเป็นเรื่องจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว กปภ. จึงได้ก ำหนดแผนงำน
ซึ่งประกอบด้วย กำรขุดสระกักเก็บน้ ำดิบ กำรใช้แหล่งน้ ำสำธำรณะร่วมกับท้องถิ่น และกำรขุดเจำะ
บ่อน้ ำบำดำลในพื้นที่ที่มีศักยภำพ เป็นต้น 

 
 แผนงำนที่ 4-3 แผนงำนเฝ้ำระวังแหล่งน้ ำดิบ 

 

4-3-1) โครงกำรสถำนีตรวจวัดน้ ำดิบ (Telemetering)     
กปภ. ได้มีกำรติดตั้งสถำนีตรวจวัดน้ ำดิบ ซึ่งท ำกำรตรวจวัดทั้งระดับน้ ำ 

และคุณภำพน้ ำแบบอัตโนมัติ พร้อมแสดงผลทำงเว็บไซต์แบบ Real time ณ กปภ.สำขำ ที่มี
ควำมเสี่ยงด้ำนระดับน้ ำ หรือคุณภำพน้ ำ ซึ่ง กปภ. มีแผนจะท ำกำรติดตั้งเพ่ิมเติมอีก 24 สถำนี  

 

4-3-2) โครงกำรสถำนีเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดิบขนำดเล็ก  
         มีแนวทำงติดตั้งสถำนีเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำดิบขนำดเล็ก จ ำนวน 40 สถำนี 

ในปี 2561 และ 2563 โดยแบ่งเป็นปีละ 20 สถำน ีอีกทั้งจะได้จัดสรรเครื่องมือวิทยำศำสตร์ให้กับ 
กปภ.สำขำ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนคุณภำพน้ ำที่อำจเกิดข้ึนในอนำคตอีก 10 สำขำด้วย  

 

4-3-3) โครงกำรเฝ้ำระวังระดับน้ ำเพื่อกำรเตือนภัย 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ในปี 2559 เป็นกำร

ปรับกำรวัดค่ำระดับน้ ำอย่ำงเป็นระบบให้เป็นระดับน้ ำทะเลปำนกลำง เพื่อให้สำมำรถบูรณำกำร
ข้อมูลกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงสมบูรณ์ ส่วนที่ 2 จะด ำเนินกำรในปี 2560-2561 
เป็นกำรต่อยอดจำกส่วนแรก โดยกำรจัดท ำโครงกำรเฝ้ำระวังและเตือนภัยแหล่งน้ ำดิบ เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรระดับสำขำ และระดับลุ่มน้ ำ อันจะท ำให้ กปภ. มีข้อมูลแหล่งน้ ำในเชิงลึก และ
แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ในแต่ละลุ่มน้ ำ ส ำหรับเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำร
วำงแผนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำต้นทุนได้อย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะกำรป้องกันกำรเตรียมกำรรับ
สถำนกำรณ์ภัยแล้งและอุทกภัยล่วงหน้ำ ตลอดจนกำรวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำทั้งในระยะสั้น 
และระยะยำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ         



 

หน้ำ 17 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 : ผลิตจ่ำยน้ ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภำพน้ ำให้ได้มำตรฐำน  
 

 แผนงำนที่ 5-1 แผนงำนก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำ 
 

เพื่อให้ กปภ.สำขำ มีก ำลังกำรผลิต หรือประสิทธิภำพในกำรผลิตจ่ำยน้ ำ ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้น้ ำในพื้นที่ จึงมีแนวทำงศึกษำควำมต้องกำรใช้น้ ำในแต่ละพื้นที่ 
รวมทั้งพิจำรณำลงทุนพื้นที่ศักยภำพที่รองรับกำรเปิดเสรีอำเซียน พร้อมทั้งจัดท ำแผนปรับปรุง
ขยำยระบบประปำ ที่มีกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำกำรลงทุนแผนงำน (B/C Ratio) และก ำไรเชิง
เศรษฐศำสตร์ (EP)  

 

 แผนงำนที่ 5-2 แผนงำนปรับปรุงประสิทธิภำพระบบผลิตจ่ำยตำมหลักกำรจัดกำร
น้ ำสะอำด (Water Safety Plan : WSP) และบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน 
(Preventive maintenance : PM) 

        
5-2-1)  โครงกำรจัดกำรน้ ำสะอำด (Water Safety Plan : WSP) 

เพื่อปรับปรุงระบบประปำให้สมบูรณ์ มีควำมพร้อม และด ำเนินกำรตำม
แนวทำงโครงกำรจัดกำรน้ ำสะอำด (WSP) ขององค์กรอนำมัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับประชำชนที่จะได้รับบริกำรน้ ำประปำที่ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง ตรวจสอบได้
ทุกข้ันตอน มีข้ันตอนจัดกำรคุณภำพและควำมสม่ ำเสมอของน้ ำ ตั้งแต่ต้นน้ ำ กระบวนกำรผลิตน้ ำ 
ไปจนน้ ำประปำที่ส่งไปถึงผู้บริโภค โดยเน้นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอน 

 

5-2-2)  โครงกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive maintenance : PM) 
 เพื่อให้ทุก กปภ.สำขำ มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในกำรผลิต

น้ ำประปำที่สมบูรณ์ และพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหำหยุดชะงักกำรจ่ำยน้ ำ 
หรือ สำมำรถวำงแผนกำรหยุดจ่ำยน้ ำล่วงหน้ำได้อย่ำงเป็นระบบ จึงมีแนวทำงด ำเนินงำนขยำย
และพัฒนำฐำนข้อมูล โปรแกรม คู่มือมำตรฐำนกำรบ ำรุงรักษำระบบ PM เพิ่มเติม ให้ครอบคลุม
เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบผลิต-จ ำหน่ำย ที่ส ำคัญ พร้อมทั้งขยำยผลในระดับ กปภ.สำขำ เช่นเดียวกับ
ประปำต้นแบบบ ำรุงรักษำ  

 

  

 แผนงำนที่ 5-3  แผนงำนติดตั้งและพัฒนำระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory 
Control and Data Acquisition : SCADA) และ (Programmable 
Logic Controller : PLC) 

 

5-3-1)  โครงกำรระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control 
and Data Acquisition : SCADA) 

ระบบ SCADA เป็นระบบที่ช่วยให้สำมำรถติดตำมและควบคุมกำรผลิตน้ ำได้
จำกระยะไกล ทั้งนี้ กปภ. ได้น ำระบบ SCADA มำใช้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ เพื่อให้ กปภ. 
สำมำรถบริหำรจัดกำรระบบผลิตน้ ำประปำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะในระบบประปำที่มี
ขนำดใหญ่ หรือซับซ้อน ซึ่งจะท ำให้ผู้ใช้น้ ำเกิดควำมมั่นใจว่ำ จะได้รับบริกำรน้ ำประปำที่ได้
มำตรฐำน และบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง  

 
 

 

5-3-2)   โครงกำรระบบควบคุมอัตโนมัติขนำดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) 
กปภ. มีแนวทำงจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติขนำดเล็กด้วย PLC ในกำรสั่งกำร

แบบเป็นจุด เพื่อให้ กปภ. สำมำรถบริหำรจัดกำรระบบผลิตน้ ำประปำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส ำหรับประปำขนำดกลำง และขนำดเล็ก  
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 แผนงำนที่ 5-4 โครงกำรระบบผลิตได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 
 

เพื่อพัฒนำคุณภำพระบบผลิตน้ ำประปำให้ ได้
มำตรฐำน และได้รับกำรรับรองตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล จึงได้
ก ำหนดให้ กปภ.เขต เสนอรำยชื่อ กปภ.สำขำ เข้ำรับกำรรับรอง
ระบบบริหำรคุณภำพระดับสำกล ISO 9001 ตำมควำมเหมำะสมทุกปี 
และให้ กปภ.สำขำอื่นๆ เข้ำดูงำนเพื่อใช้เป็นต้นแบบในกำร
บริหำรงำนต่อไป 

 

 แผนงำนที่ 5-5 แผนงำนวำงท่อขยำยเขตจ่ำยน้ ำ  
 

เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรน้ ำประปำที่ได้มำตรฐำน สำมำรถใช้ในกำรอุปโภค
บริโภคได้อย่ำงทั่วถึง กปภ. จึงมีนโยบำยเร่งรัดกำรขยำยบริกำรหลำยรูปแบบ คือ กปภ. ลงทุน 
โดยใช้เงินรำยได้ และขอรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล วำงท่อจ่ำยน้ ำ โดยขยำยจำกแนวท่อเดิมที่มีอยู่ 
เข้ำไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ ำประปำใช้ หรือมีน้ ำประปำใช้ แต่ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง  หรือ กปภ. 
ด ำเนินกำรวำงท่อขยำยเขตจ่ำยน้ ำตำมค ำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.) โดย 
อปท. เป็นผู้จัดหำงบประมำณให้ 

 
 แผนงำนที่ 5-6 แผนงำนปรับปรุงกระบวนกำรวำงแผน ออกแบบและก่อสร้ำงระบบประปำ 

 

กปภ. เร่งแก้ไขปัญหำในกระบวนกำรวำงแผน ออกแบบและก่อสร้ำงระบบประปำ 
เพ่ือให้โครงกำรลงทุน ของ กปภ. สำมำรถเบิกจ่ำยและก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน จัดตั้งคณะท ำงำนฯ จำกหลำยส่วนงำนข้ึนมำก ำหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงำน ในกระบวนงำนต่ำงๆ  

 
 แผนงำนที่ 5-7  แผนงำนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity  

 Management : BCM) 
 

กปภ. ได้จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM)  ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
มอก.22301-2556 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อเดือน กุมภำพันธ์ 2558 และตำมมำตรฐำนฯ ได้
ก ำหนดให้ต้องปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือกำรคงไว้ซึ่งระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจที่
เหมำะสม เพียงพอ หรือเกิดประสิทธิผล จึงก ำหนดให้มีกำรฝึกซ้อม ทดสอบ ทบทวนและปรับปรุง
ข้อมูลแผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ให้เป็นปัจจุบัน
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ   
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ยุทธศำสตรท์ี่ 6 : บริหำรจัดกำรลดน้ ำสูญเสียอย่ำงเป็นระบบ 
 

 แผนงำนที่ 6-1 แผนงำนกำรจัดกำรน้ ำสูญเสียเชิงกำยภำพ (DMA และ ปรับปรุงเส้นท่อ) 
 

กปภ. มีแนวทำงกำรพัฒนำระบบ DMA โดยแบ่ง กปภ.สำขำ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 สำขำที่มีขนำดเล็ก (ผู้ใช้น้ ำไม่เกิน 15,000 รำย) มีจ ำนวน 159 สำขำ กปภ. จะติดตั้งและ
บริหำรจัดกำรเอง กลุ่มที่ 2 สำขำที่มีขนำดกลำง (ผู้ใช้น้ ำ 15,000 – 40,000 รำย) 52 สำขำ กปภ. 
จะจ้ำงเหมำเอกชนติดตั้งและบริหำรจัดกำร 2 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญำแล้ว กปภ. จะบริหำรจัดกำรเอง 
และ กลุ่มที่ 3 สำขำที่มีขนำดใหญ่ (ผู้ใช้น้ ำ 40,000 รำยข้ึนไป) 23 สำขำ กปภ. จะจ้ำงเอกชน
ติดตั้งและบริหำรจัดกำร 3 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญำ หำกสำขำใดมีควำมพร้อมก็จะด ำเนินกำรเอง 
นอกจำกนี้ กปภ. มีแผนเตรียมงบประมำณรองรับกำรแก้ไขปัญหำเพื่อควบคุมน้ ำสูญเสีย เพื่อกำร
จัดกำรลดน้ ำสูญเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

  
 
 แผนงำนที่ 6-2 แผนงำนกำรจัดกำรน้ ำสูญเสียเชิงพำณิชย์ (มำตรวัดน้ ำ)  

 

 เพื่อให้ลูกค้ำเชื่อถือ กำรอ่ำนมำตร และจัดเก็บรำยได้ค่ำน้ ำสอดคล้องกับปริมำณ
กำรใช้น้ ำจริง กปภ. จึงมีแนวทำงด ำเนินงำน คือ เปลี่ยนมำตรวัดน้ ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 10 ปี 

บ ำรุงรักษำ ล้ำงมำตร ก ำหนด 5 ปี จัดหำชุดทดสอบมำตรภำคสนำม ชุดทดสอบวิเครำะห์อัตรำ
กำรใช้น้ ำ เพื่อแก้ปัญหำกำรใช้มำตรขนำดใหญ่เกินไป พร้อมทั้ง ปรับปรุงกำรติดตั้งมำตรวัดน้ ำ 
และมำตรวัดน้ ำหลัก (Master Meter) ให้ได้มำตรฐำน 

 

 แผนงำนที่ 6-3 แผนงำนกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรน้ ำสูญเสีย 
 

เพื่อเชื่อมโยงฐำนข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์
ระบบควบคุม PRV and Butterfly Valve ของระบบ DMA ติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบสูบจ่ำยน้ ำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรใช้น้ ำ และ Implement Software 
Monitoring-Control and Management App. พร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกรของ กปภ. ในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ ำสูญเสีย โดยจะท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
พื้นฐำนของกำรบริหำรจัดกำรระบบ DMA เดิม โดยก ำหนดกรอบและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่
เป็นมำตรฐำนเดียวกันเพื่อล ำดับควำมส ำคัญในกำรคัดเลือก กปภ.สำขำ ที่มีปริมำณน้ ำสูญเสียสูง
เกิดควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนไปก ำหนดเป็นแผนด ำเนินงำน  
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ยุทธศำสตรท์ี่ 7 : ขยำยควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรน้ ำประปำ
ที่มีคุณภำพ 

 
 แผนงำนที่ 7-1 แผนงำนขยำยควำมร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงำนภำยนอก 

 

กปภ. มีแนวทำงขยำยควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เพ่ือช่วยให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรน้ ำประปำที่มีคุณภำพ โดยมีควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ ซึ่งมีกำรใช้งบประมำณของ 
กปภ. และหน่วยงำนภำยนอก ทั ้งในส่วนของภำครัฐและเอกชน แล้วแต่กรณี โดยมี
กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี ้

1. ด้ำนกำรรับโอนกิจกำรประปำมำปรับปรุง โดยใช้เงินรำยได้ของ กปภ. 
2. ด้ำนวำงท่อขยำยเขตจ่ำยน้ ำ : เพื่อสนองนโยบำย รมว.มท. ตำมข้อสังเกตของ

ประธำนกรรมกำร กปภ. ในเรื่องกำรส ำรวจกำรขยำยเขตจ ำหน่ำยน้ ำ ในเขตที่
ไม่มีกำรด ำเนินกำรให้บริกำรน้ ำประปำ และเขตที่มีกำรด ำเนินกำรให้บริกำร
น้ ำประปำอำจเป็น อปท. หรือหมู่บ้ำน เพื่อเป็นกำรวำงแผนข้อมูลขยำยเขตอย่ำง
เป็นรูปธรรม  

3. กำรปรับปรุงอำคำรผลิตน้ ำประปำ 
4. กำรออกแบบ  
5. กำรจ ำหน่ำยน้ ำ Bulk Sale เพ่ือช่วยให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรน้ ำประปำ

ที่มีคุณภำพจำก กปภ. ได้โดยตรง 
6. กำรทดสอบคุณภำพน้ ำ เพื่อช่วยลดภำระกำรลงทุนในองค์กรต่ำงๆ ทั้งด้ำน

ห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพน้ ำ และบุคลำกร 
7. ด้ำนกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกิจกำรประปำ (ดูงำน อบรมทำงวิชำกำร) : ตำม

ข้อสังเกตของประธำนกรรมกำร กปภ. ในเรื่องกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิง
วิชำกำรและภำคปฏิบัติ ในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำที่มีคุณภำพให้กับ อปท. 
โดยกำรท ำเป็นแผนงำน แผนปฏิบัติกำรในแต่ละปีให้ชัดเจน 

8. กำรให้ค ำปรึกษำในลักษณะที่ไม่ใช่โครงกำร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 
 

ด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำ 
 

 
 

 

 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 8 
 

สร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำในด้ำนคุณภำพน้ ำประปำ และบริกำร 

 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 9 

 

รักษำสิ่งแวดล้อม และรักษำควำมสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 8 : สร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำในด้ำนคุณภำพน้ ำประปำและ
บริกำร 

 
 แผนงำนที่ 8-1 แผนงำนเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ 

 
 8-1-1)  โครงกำรประปำทันใจ ระยะ 2 

เพื่อเป็นกรอบแนวทำงให้ กปภ.ทุกสำขำทั่วประเทศ บริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ของลูกค้ำด้วยมำตรฐำนเดียวกัน โดยมีมิสเตอร์ประปำเป็นผู้ด ำเนินกำรลดควำมไม่พึงพอใจ
ของลูกค้ำ 

 
 8-1-2)  โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ PWA Call Center 1662 ระยะ 2 

 พัฒนำระบบรับฟังเสียงของลูกค้ำทำง PWA Call Center 1662 เชื่อมโยงกับ
ศูนย์ประปำทันใจ (กปภ. 234 สำขำ) ให้เกิดประสิทธิภำพ และบรรลุประสิทธิผลเป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศ 

 
 8-1-3)  โครงกำรส ำนักงำนประปำทันสมัย ระยะ 2  

ปรับปรุงกำรบริกำรลูกค้ำ เพื่อตอบสนองนโยบำย “รำชกำรสะดวก” ที่ยึด
ลูกค้ำเป็นศูนย์กลำงให้มีควำมทันสมัยและเป็นรูปแบบมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ 

 

ยุทธศำสตรท์ี่ 9 : รักษำสิ่งแวดล้อม และรักษำควำมสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ  
 

 แผนงำนที่ 9-1 แผนงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 

9-1-1)  โครงกำรมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  
 เพื่อให้ครัวเรือนที่ประสบปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรใช้น้ ำประปำ ได้รับกำร

ช่วยเหลือ โดยกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสอบระบบประปำภำยในบ้ำนให้ถูกสุขลักษณะ และให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำระบบประปำภำยในบ้ำนให้อยู่ในสภำพปลอดภัยอยู่เสมอ โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย 

 
9-1-2) โครงกำรน้ ำประปำดื่มได้  

 ส่ง เสริมกำรบริ โภคน้ ำประปำของลูกค้ำ กำรยอมรับของลูกค้ำและ
สำธำรณชนในมิติของระบบผลิตจ่ำยเป็นเลิศ คือน้ ำประปำของ กปภ. สำมำรถดื่มได้จำกก๊อก 

 
9-1-3)  โครงกำร กปภ. รักษ์ชุมชน  

มีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบแหล่งน้ ำที่ 
กปภ. มีแผนจะใช้หรือใช้น้ ำดิบผลิตน้ ำประปำ  รวมถึงกำรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกำรพัฒนำปรับปรุงแหล่งน้ ำของชุมชนให้สะอำด สวยงำม ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสุขอนำมัย
ของประชำชน  
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 แผนงำนที่ 9-2 แผนงำนบริหำรจัดกำรกำรใช้น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ  
 

9-2-1) โครงกำรยุวประปำประหยัดน้ ำเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และตอบสนอง

นโยบำยประหยัดน้ ำของรัฐบำล กปภ. จึงด ำเนินกำรผ่ำนกลยุทธ์กำรปลูกฝังและกระตุ้นจิตส ำนึก
เยำวชนให้รู้จักใช้น้ ำอย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด และถูกวิธี รวมถึงรู้จักอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำ โดยให้
เยำวชนเป็นสื่อกลำงบอกต่อถึงเพื่อน และผู้ใหญ่รอบข้ำงให้รู้จักใช้น้ ำอย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด และ
ถูกวิธี รวมถึงรู้จักอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำด้วย 

 

 
 

9-2-2) แผนงำนศึกษำและส่งเสริมกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เพื่อด ำเนินกำรศึกษำ และส่งเสริมให้มีกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย

ร่วมกับสถำบันหรือหน่วยงำนภำยนอกในกำรศึกษำแนวทำงกำรใช้น้ ำ  ส่งเสริมให้มีกำรใช้น้ ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำหรับในระยะแรกจะด ำเนินกำรในพื้นที่เกำะ แหล่งท่องเที่ยว โรงงำน 
โรงแรม หรือผู้ใช้น้ ำรำยใหญ่ในพ้ืนที่ขำดแคลนน้ ำก่อน 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPTIgbLbm8kCFUIDjgod_2cJzA&url=http://110.76.155.50:8100/pwanewsly-web/readNews.do?prNewsId=42463&psig=AFQjCNEAWyhgMnjrkd3yp6SahPejALqjnw&ust=1447995918738574
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihxr2D26jJAhXCGo4KHRwYC2AQjRwIBw&url=http://play.kapook.com/photo/showfull-91088-5&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNHFMrHtCI8x16wN_8FlEn2K1EqNqA&ust=1448442507826324
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 
 

     ด้ำนกำรเงิน  

 
 
 
 
 

             
       

ยุทธศำสตร์ที่ 10 
 

ควบคุมต้นทุนกำรด ำเนินงำน   
 

 

       
ยุทธศำสตร์ที่ 11 

 
สร้ำงรำยได้ให้เพียงพอต่อกำรขยำยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2&hl=th&tbo=d&biw=1311&bih=603&tbm=isch&tbnid=kgMfSJ2fQKtRfM:&imgrefurl=http://www.pwa.co.th/webboard/cgi-bin/wbprint.php?acc=6961&docid=e8CRCAqOjFJtFM&imgurl=http://www.pwa.co.th/webboard/webboard/files/201011/20101122151922.jpg&w=1195&h=797&ei=KsT6UPtsgvGtB9K-gAg&zoom=1&iact=hc&vpx=991&vpy=305&dur=1923&hovh=183&hovw=275&tx=183&ty=124&sig=102335566872208157218&page=2&tbnh=145&tbnw=203&start=19&ndsp=26&ved=1t:429,r:44,s:0,i:215
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ยุทธศำสตร์ท่ี 10 : ควบคุมต้นทุนกำรด ำเนินงำน   
 

 แผนงำนที่ 10-1 แผนงำนควบคุมค่ำใช้จ่ำย 
 

10-1-1)  แผนงำนควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือควบคุมต้นทุนของน้ ำประปำให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม และใช้ทรัพยำกร

ให้มีประโยชน์และคุ้มค่ำที่สุด จึงได้ก ำหนดแนวทำงจัดท ำมำตรกำรแผนปฏิบัติกำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำย เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกำรประชุมของ
คณะท ำงำนก ำหนดมำตรกำร ติดตำม ประเมินผล  
 

10-1-2)  โครงกำรศึกษำกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อใช้ในระบบผลิตจ่ำย 
 เพื่อลดค่ำไฟฟ้ำในระบบผลิตจ่ำยน้ ำประปำของ กปภ. จึงมีแนวทำงติดตั้ง 

โซล่ำเซลล์เพ่ือเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนทดแทนในพื้นที่ระบบผลิตของ 
กปภ. เพื่อสำมำรถน ำไฟฟ้ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยไม่เน้นกำรกักเก็บไฟฟ้ำไว้ใช้ภำยหลัง 
เน่ืองจำกอุปกรณ์มีรำคำสูง ซ่ึง กปภ. จะน ำร่องในระบบประปำขนำดใหญ่ ที่มีพื้นที่ควำมเข้มของ
แสงมำก เช่นภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นไฟฟ้ำเสริมหรือส ำรองไฟฟ้ำใน
ระบบผลิต-จ่ำยของ กปภ. โดยจะมีโครงกำรน ำร่องในปี 2559  
 

 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 11 : สร้ำงรำยได้ให้เพียงพอต่อกำรขยำยงำน 
 

 แผนงำนที่ 11-1 แผนงำนทบทวนกำรศึกษำของบริษัทที่ปรึกษำเพื่อคัดเลือกโครงกำร
ที่เหมำะสมในกำรเพิ่มรำยได้ 

 
กปภ. มีแนวทำงพัฒนำองค์กร ในรูปแบบธุรกิจให้เพื่อช่วยเพิ่มรำยได้ให้กับองค์กร 

กปภ. ได้จัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อจัดท ำแผนงำนดังกล่ำว เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ภำพรวม ทิศทำง
ของธุรกิจประปำและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำร  
ทั้งนี้ กปภ. จะมกีำรศึกษำทบทวนโครงกำรกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อคัดเลือกโอกำสทำงธุรกิจของ กปภ. 
ในอนำคต 
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