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วิสัยทัศน์
ผู้ใช้น้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ
กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้้าประปาตาม พรบ.กปภ. พ.ศ. 2522 โดยค้านึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
สุขอนามัยของประชาชนเป็นส้าคัญ พันธกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ล้าดับความส้าคัญได้ ดังนี้
1. ผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน้้าประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. ส้ารวจ จัดหาแหล่งน้้าดิบ
3. จัดให้ได้มาซึ่งน้้าดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน้้าประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5. ด้าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

ค่านิยม
“มุ่ง - มั่น – เพื่อปวงชน”
มุ่งเน้นคุณธรรม
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและ มี จริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และโปร่งใส
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

มั่นใจคุณภาพ
1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก้าหนด
2. มีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อความ ส้าเร็จ
3. ท้างานเป็นทีม
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

ความยั่งยืน
1. แหล่งน้้ามีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ
2. ความสามารถบุคลากร
3. เงินทุนจากผลประกอบการเพียงพอ
4. กระบวนการผลิตจ่ายน้้าที่มีประสิทธิภาพ
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม

เพื่อสุขของปวงชน
1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า
2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
ตลอดเวลา
3. มีจิตสาธารณะ

.
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
1) ตาม พรบ.กปภ. มีอ้านาจด้าเนินกิจการประปา ซึง่ สามารถขยายพื้นที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคมากกว่า
องค์กรอื่น
2) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพน้้าประปา และการให้บริการ
3) มีสาขามาก สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
4) มีโครงข่ายท่อส่งน้้ากระจายทั่วประเทศ
5) บุคลากรมีความรู้ และเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกิจการประปา
6) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) มีความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้้า

ความสามารถพิเศษขององค์กร
ปัจจุบัน

อนาคต

บุคลากรมีความรู้ และเชี
่ยวชาญในการบริหาร
จัดการกิจการประปา

บุคลากรมีวัฒนธรรมในการส่
 งมอบคุณภาพ
และบริการที่เป็นเลิศ

ทิศทางองค์กรของ กปภ.

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ความส้าเร็จของการด้าเนินงานในขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละยุทธศาสตร์ เมื่อสิ้นสุดแผน (ปี 2564 )

ผลลัพธ์ที่สาคัญในปี 2564
กปภ. มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ส้าคัญ เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ฉบับที่ 3) ในปี 2564 สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนด โดยในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ มีผลลัพธ์ที่ส้าคัญ ดังนี้

ธศาสตร์แและแผนงานโครงการที
ละแผนงานโครงการที่ส่สาคั
าคัญญ
ยุยุททธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจานวนที่เหมาะสม และมีความผูกพันต่อองค์กร
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานพัฒนาบุคลากร
- แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
- แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
- แผนงานเตรียมความพร้อม เพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหาร สู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สนับสนุนการดาเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย บริหารงาน
และบริการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานการบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์
- แผนงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการท้างานขององค์กร
- แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า
- แผนงานการพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการด้าเนินงานภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการผลิตจ่ายน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้าดิบให้เพียงพอ
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้้า (แหล่งน้้าหลัก)
- แผนงานพัฒนาแหล่งน้้าส้ารอง
- แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้้าดิบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ผลิตจ่ายน้าให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้า ให้ได้มาตรฐาน
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา
- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้้าสะอาด (Water Safety Plan : WSP)
และบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance : PM)
- แผนงานติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquisition : SCADA)
และ (Programmable Logic Controller : PLC)
- โครงการระบบผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
- แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า
- แผนงานปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบและก่อสร้างระบบประปา
- การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการลดน้าสูญเสียอย่างเป็นระบบ
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานการจัดการน้้าสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และ ปรับปรุงเส้นท่อ)
- แผนงานการจัดการน้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน้้า)
- แผนงานการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้้าสูญเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้าประปาที่มีคุณภาพ
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการบริการลูกค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้าประปาและบริการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานบริหารจัดการการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ควบคุมต้นทุนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 11 : สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานทบทวนการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้
----------------------------------

