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สารจาก

ผู้ว่าการ

การประปา

ส่วนภูมิภาค

นางรัตนา  กจิวรรณ

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

 ตลอดระยะเวลา 37 ป ี
การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) เป็น
องค์กรให้บริการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานด้านน�้าประปาด้วยจติส�านกึ
และความรบัผดิชอบตอบแทนสงัคม 
เพื่อท�าให้ กปภ. สามารถเติบโต
อย่างต่อเนื่องและยั่งยนืภายใต้แผน
ยทุธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบบัที่ 2) 
ปี 2555-2559 ที่ก�าหนดทิศทางให้ 
กปภ .  ก ้ าว สู ่ การ เป ็นองค ์กร
สมรรถนะสูงภายในปี 2564 

 ปัจจบุนั กปภ. ก�าหนดแนวทาง
การสร้างความยั่งยืน 3 แนวทาง 
ได้แก่ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization : 
HPO) ที่ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 
การเป็นองค์กรที่มีการก�ากับดูแล
กจิการที่ด ี(Corporate Governance : 
CG) ที่มุ ่งเน้นการบริหารจัดการ 
อย ่างมีประสิทธิภาพ โปร ่งใส  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตลอดจน 
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกฝ่าย และ การเป็นองค์กรที่มี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate  
Social Responsibility : CSR) ที่ 
มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 
กปภ. เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
รายงานสากลที่เรียกว่า Global 
Reporting Initiative หรอื GRI เพื่อ
แสดงผลงานและความก้าวหน้าของ  
กปภ. ในเชิงการพัฒนาสู ่ความ

ยั่งยนื โดยได้จดัท�าแยกจากรายงาน
ประจ�าปี 2558 เป็นปีแรก นอกจากนี้  
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือได้ 
ว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ
พัฒนาไปสู ่ความยั่งยืน ดังนั้น 
รายงานการพฒันาความยั่งยนืฉบบันี้ 
จึงแสดงให้เห็นความตระหนักถึง
ความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุฝ่าย เช่น ลกูค้าของเรา บคุลากร
ของเรา ชมุชนของเรา เป็นต้น
 เนื้อหาหลักในเล่มเป็นการ
รายงานผลการด�าเนินงานของ 
กปภ. ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล ้อม ซึ่งถือ
เป็นการเปิดเผยแนวทางหรือกรอบ
การด�าเนนิงานด้าน CSR ที่จะชี้น�า
องค์กรให้สามารถบรรลเุป้าหมายใน
การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม 
ด้วยรายงานฉบบันี้เป็นการจดัท�าขึ้น
เป ็นครั้งแรก กปภ. จึงก�าหนด
มาตรฐานด้านเนื้อหาตามแนวทาง
การรายงานของ GRI เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายงานฉบับนี้มีเนื้อหาที่ชัดเจน
และครอบคลมุครบถ้วน กปภ. หวงั
เป็นอย่างยิ่งที่จะพฒันาแนวทางการ 
รายงานของ GRI อย่างสมบรูณ์ครบถ้วน
ในปีต่อไป
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การพัฒนา

อย่างยั่งยืน

ของ กปภ.

 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 37 ปี 

ที่ผ่านมา กปภ. ได้ด�าเนนิกจิการประปา

ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

พร ้อมห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยการท�า CSR ที่อยูใ่นกระบวนการทาง

กจิการประปา (CSR in-process) ควบคูไ่ป 

กับการด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย 

(CSR after-process) โดยมุ ่งเน้นการ 

ช่วยเหลือและส่งเสริมคุณงามความดีที่ 

กปภ. ปฏิบัติต ่อชุมชน สังคม และ 

สิ่งแวดล ้อมอย ่างกลมกลืน ดังนั้น 

การด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ 

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงเป็นแนว

ปฏิบัติที่ถูกผนวกเข้าด้วยกัน ท�าให้

ปัจจุบัน กปภ. มีการบริหารจัดการที่

โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งสร้าง “มิติ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งในด้านสังคม 

และสิ่งแวดล้อม

 การสร้างความยั่งยืนท่ีได้น�าเสนอในรายงานฉบับนี้ 

มีพื้นฐานมาจากกรอบการพัฒนา กปภ. เพื่อความยั่งยืน 

6 ด้าน ประกอบด้วย ภารกจิของเรา ลูกค้าของเรา บคุลากร

ของเรา ค่านยิมและวฒันธรรมองค์กรของเรา การค�านึงถึง

สิ่งแวดล้อมของเรา และการสนับสนุนชุมชนของเรา โดยที่

กรอบการพฒันาความยัง่ยืน 6 ด้าน ล้วนเป็นปัจจยัส�าคัญ

ในการขบัเคล่ือนให้ กปภ. บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงภายในปี 2564

2.1 กปภ. มุง่สู่องค์กรสมรรถนะสูง

2.2 การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

2.3 การด�าเนนิกจิการอย่างย่ังยืนไปกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

3

รายงานความยั่งยืน
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 ด้วย กปภ. ตระหนกัดวี่าการด�าเนนิกจิการประปาให้เจรญิก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยาวนานภายใต้บรบิทองค์กรที่มี

การเปลี่ยนแปลงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นปัจจยัด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ท�าให้ กปภ. จะต้องค�านงึถงึความยั่งยนื ซึ่ง

การขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยนื กปภ. ได้ยดึกรอบแนวคดิ 3 ประการ คอื การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization : HPO) การเป็นองค์กรที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม และการเป็นองค์กรที่มีการก�ากบัดูแลกจิการ

ที่ด ี

 ทั้งนี้ ภายใต้วสิยัทศัน์ของ กปภ. “ผู้ใช้น�้าประทับใจ

ในคุณภาพและบริการทีเ่ป็นเลศิ” จงึสะท้อนให้เหน็ว่า กปภ. 

มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่สามารถปฏิบัติ

ภารกจิต่างๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ

มปีระสทิธผิล มคีวามคล่องตวั สามารถปรบัปรงุการด�าเนนิงาน

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีแผน

รองรบักบัความเสี่ยงและสภาวะต่างๆ อย่างชดัเจน อกีทั้งมกีาร

วเิคราะห์สถานการณ์ที่จะกระทบต่อการท�างานรอบด้าน 

 อย่างไรก็ตาม จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่ กปภ. มี

ปัจจัยท้าทายด้านการด�าเนินงาน และการถือปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ภาครฐัหรอืองค์กรก�ากบัดูแลก�าหนด ส่งผลให้

เกิดความเสี่ยงต่อการบรรลุผลตามแนวคิดหลักข้างต้น อาท ิ

2.1 กปภ. มุ่งสู่ “องค์กรสมรรถนะสูง”
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 

ของไทยได้ให้ความส�าคญัและน�าเครื่องมอืการบรหิารต่างๆ มา

พฒันาหน่วยงานเพื่อก้าวไปสูอ่งค์กรสมรรถนะสงู โดยได้ตั้งเป้า

ไว้อย่างชดัเจนที่จะผลกัดนัองค์กรให้เป็น HPO ให้ได้ 

 ส�าหรับความหมายของ “องค์กรสมรรถนะสูง”

กค็อื “การเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ 

อย่างชัดเจน มกีารวเิคราะห์สถานการณ์ทีส่ามารถกระทบต่อ 

การท�างานจากรอบด้านทกุมุมมองท�าให้สามารถปฏิบตัภิารกจิ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ 

การบริหารจดัการภายในท่ีด”ี 

กรอบแนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ กปภ.
 (PWA Sustainability)

2
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ความเสี่ยงในการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในโครงการปรับปรุง 

ขยายระบบประปาต่างๆ เพื่อรองรบัการให้บรกิารลกูค้าผูใ้ช้น�้า 

เป็นต้น ดงันั้น กปภ. จงึได้ก�าหนดแนวทางเพื่อบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้มีมาตรฐานสากลตามแนวทาง 

ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission) รวมถึงมีการด�าเนินงานตาม

แนวทางของ State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) 

โดยมีการรวบรวมและสรุปผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ 

คณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง กปภ. คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

ปรบัปรงุแผนบรหิารความเสี่ยง 

 นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ก�ากับให้ทุกหน่วยงานจัดท�า

คู่มอืการปฏบิตังิานเพื่อให้เกดิความคล่องตวั มกีารส่งเสรมิให้

แข่งขันด้านผลการด�าเนินงานและนวัตกรรมโดยการคัดเลือก 

กปภ.สาขาดเีด่นและผลงานนวตักรรม ตลอดจนมกีารสนบัสนนุ

การเรยีนรูร้ะดบัองค์กรและระดบับคุคลโดยส่งเสรมิให้พนกังาน

เข้าอบรมหลักสูตรภายในและภายนอก และแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูร้ะหว่าง กปภ.สาขา รวมถงึสนบัสนนุให้มกีารพฒันาระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อให้เกดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน

และบรหิารจดัการให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจบุนั
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2.2 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี กปภ. ตระหนักถึง 

ความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการที่ดแีละได้ด�าเนนิการอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส 

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม โดยค�านงึถงึผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. คือ การจัด

โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร เพื่อส่งเสรมิให้การบรหิารกจิการ

ประปามคีวามมั่นคง เชื่อถอืได้ และเพยีงพอแก่ความต้องการ

ใช้น�้าประปาของลูกค้าผู้ใช้น�้าด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย ซึ่ง กปภ. ได้ให้ความส�าคญัและ

พัฒนางานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านการด�าเนินงาน

ด้านการควบคมุภายใน การบริหารความเสีย่ง การตรวจสอบ 

ภายใน และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศภายใน กปภ. ให้เกดิ

จริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ กปภ. ได้ส่งเสริมให้

พนกังานทกุคนปฏบิตังิานภายใต้หลกั CG เริ่มจากการก�าหนด

นโยบาย และจัดท�าแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้

เป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินกิจการประปาให้พนักงานยึดถือ

ปฏิบัติร่วมกัน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย CG 

อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการแต่งตั้ง “คณะท�างานส่งเสริม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.” เพื่อให้ กปภ. มี 

กรอบทิศทางและระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐาน  

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนได้จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรม CG ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

การจดันทิรรศการและจดับรรยายเรื่อง “Corporate Governance  

ร่มคุ้มกนัองค์กร” ในงาน “วนัประปาวชิาการ 58” เมื่อวนัที่ 19 

มถินุายน 2558 เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลกัการ

ก�ากบัดูแลกจิการที่ดใีห้กบัพนกังาน กปภ. เป็นต้น

2
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 นอกจากการด�าเนินธุรกิจน�้าประปาด้วยความ 

รบัผดิชอบต่อผลของการปฏบิตังิานและพร้อมต่อการตรวจสอบ 

เป็นธรรม (Accountability) โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ 

และยดึกฎหมาย ข้อบงัคบั ตลอดจนระเบยีบของ กปภ. เป็น

หลักส�าคัญ การมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กปภ. 

และลูกจ้างทุกคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�านึกรับผิดชอบ 

(Responsibility) ให้ได้ผลส�าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสทิธผิล อย่างคุม้ค่า และปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้วย

ความซื่อสตัย์สจุรติ มคีณุธรรมจรยิธรรม (Equitable Treatment) 

เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 

ทกุกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนัแล้ว

 กปภ. ยังมุ่งเน้นผลักดันการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

(Anti - Corruption) และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflffllict 

of Interest) ในทกุรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมจนปลูกฝังให้เป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เช่น การตั้งศูนย์ป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติ หรอื ศปท.กปภ. มสี�านกังานตั้งอยูอ่าคาร

ประปาววิฒัน์ ชั้น 2 ส�านกังานใหญ่ กปภ.

2.3 การด�าเนนิกิจการอย่างยัง่ยืนไปกบั

สงัคมและสิง่แวดล้อม
 ปัจจุบันการด�าเนินงานด้าน CSR ได้มีบทบาทและ

ความส�าคญัเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ CSR จะช่วยขบัเคลื่อนองค์กร 

ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีของสังคม 

และเพื่อให้ กปภ.สามารถบรรลเุป้าหมายองค์กรที่สามารถสร้าง

ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัชมุชนและสงัคมได้อย่างยั่งยนื ในปี 2558 

กปภ. จึงได้สานต่อการด�าเนินงานด้าน CSR ผ่านการ 

ขับเคลื่อนโครงการ CSR ต่างๆ รวมทั้งมุ่งเน้นเสริมสร้าง 

ค่านยิมองค์กร “มุง่-มั่น-เพื่อปวงชน ซึ่งหมายถงึ มุง่เน้นคณุธรรม 

มั่นใจคณุภาพ เพื่อสขุของปวงชน” อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วน

ของค�าว่า “เพื่อสุขของปวงชน” มเีป้าหมายเพื่อสร้างคณุค่า

โดยเพิ่มความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า คู่ค้า และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรม 

ส่วนรวม และอาสาช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมนอกเหนือจาก

ภาระหน้าที่ปกต ิ

2.1 กปภ. มุง่สู่องค์กรสมรรถนะสูง

2.2 การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

2.3 การด�าเนนิกจิการอย่างย่ังยืนไปกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
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 ทั้งนี้ กปภ. ได้ก�าหนดกรอบแนวคดิในการขบัเคลื่อน

การด�าเนนิงานด้าน CSR เป็นรปูแบบเฉพาะของ กปภ. เรยีกว่า 

“Model CSR @ PWA” ที่องิตาม ISO 26000 โดยเริ่มต้น

การท�า CSR ภายในองค์กรสู่สังคมภายนอกให้ครอบคลุมทุก

ภาคส่วนที่ กปภ. เกี่ยวข้อง 

 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากนโยบาย

และการด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ. ม ี 

3 กลุม่ เริ่มต้นจาก “สมาชิกภายในร้ัวองค์กร” “ชุมชนรอบร้ัว

องค์กร” และ “สังคมนอกรั้วองค์กร” ดงัภาพ

 CSR ในรั้ว กปภ. คือ วงกลมวงในสุดที่ กปภ.  

ได ้ ดูแลพนักงานและลูกจ ้ างให ้ เป ็นผู ้ มี ผลิตภาพสู ง  

มคีวามผาสกุในการด�ารงชวีติ มคีณุภาพชวีติที่ด ีมจีติใจที่ดงีาม 

เช ่น การตั้ง ศูนย ์ เลี้ยงเด็กกลางวัน ตั้งมูลนิธิ  กปภ.  

ตั้งสมาคมสโมสร กปภ. ตั้งสถานพยาบาล และสถานกีฬา 

กปภ. รวมทั้งการจดัสภาพแวดล้อม จดัสวสัดกิาร ดแูลสขุภาพ

ในเชิงป้องกัน และมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ  

ให้เอื้อต่อการท�างานของพนกังาน

 CSR รอบรั้ว กปภ. คือ วงกลมวงกลางที่ กปภ. 

เอาใจใส่ดูแลชุมชนที่อยู่ติดกับหรือใกล้รั้ว กปภ. และร่วม

กจิกรรมต่างๆ ที่มเีป้าหมายเพื่อสงัคมกบัชมุชน เช่น การออก

ไปเยี่ยมเยียน ดูแล และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ชุมชน 

ร่วมพฒันาชมุชนให้ผูค้นในชมุชนมคีณุภาพชวีติที่ดไีด้รบัความ

สะดวกปลอดภยั ร่วมกบัอ�าเภอหรอืจงัหวดัออกหน่วยบ�าบดัทกุข์ 

บ�ารงุสขุ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นต้น

 CSR นอกรั้ว กปภ. คอื วงกลมวงนอกสดุที่ กปภ. 

ดแูลสภาพแวดล้อมทั่วไป ช่วยเหลอืบรรเทาสาธารณภยั รวมถงึ 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยังผลให้

ประชาชนทั่วไปในสงัคมได้รบัประโยชน์สูงสดุ

	 •	โครงสร้างหน้าทีค่วามรับผิดชอบต่อสงัคมของ	กปภ.

 กระบวนการ CSR ของ กปภ. เริ่มต้นที่ กปภ. ได้

ก�าหนดแผนยทุธศาสตร์องค์กรด้าน CSR ควบคูก่บัการก�าหนด

ค่านิยมองค์กรให้พนักงานมีจิตสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการ 

กปภ. ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ของ กปภ. 

ขึ้นมาก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานด้าน CSR ในภาพรวม 
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 ส�าหรับผู ้บริหาร กปภ. ได้แต่งตั้ง คณะท�างาน 

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์องค์กร ยทุธศาสตร์ท่ี 7 (ด้านสงัคม

และสิ่งแวดล้อม) มีหน้าที่ก�าหนดแผนการด�าเนินงาน 

ด้าน CSR ของ กปภ. ให้สอดรบักบัยทุธศาสตร์ และตดิตาม

เร่งรัดโครงการ CSR ให้แล้วเสร็จและบรรลุผลส�าเร็จตาม 

เป้าหมาย รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมใน 

วงกว้าง นอกจากนี้ ในปี 2558 กปภ. โดย คณะท�างานขบัเคล่ือน 

ค่านิยม กปภ. “เพ่ือสุขของปวงชน” ยังได้พยายาม 

ปลกูฝังพฤติกรรมของพนักงานตามค่านิยมองค์กร ซึ่งมุ่งเน้น

ให้พนกังานมจีติสาธารณะเพื่อขบัเคลื่อนโครงการ/กจิกรรมด้าน

สงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

 •	ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ	กปภ.

 จากการที่ กปภ. ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” 

ส่งผลให้นโยบายการด�าเนินงานและการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความคมชัดขึ้น มีการมุ่งเน้นเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองค์กรแบบมุง่ผลสมัฤทธิ์ของงานผ่านการขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์องค์กร 

 ทั้งนี้ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับที่ 2 ปี 2555-2559 ก�าหนดให้ยทุธศาสตร์ด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นส่วนหนึ่งของแผนยทุธศาสตร์องค์กร ซึ่งได้ก�าหนดใหม้โีครงการ CSR 3 ด้าน

ที่เกี่ยวเนื่องกบัภารกจิของ กปภ. ในด้านทรพัยากรน�้า คอื

 1) ด้านการพฒันาชมุชนและสงัคม มวีตัถปุระสงค์เพื่อช่วยเหลอืประชาชนที่ได้รบัความเดอืดร้อน

จากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ตลอดจน

สนบัสนนุน�้าดื่มภายในโรงเรยีน ได้แก่ โครงการ PWA น�้าดื่มโรงเรยีนที่มุง่ส่งเสรมิเยาวชนให้ได้ดื่มน�้าสะอาด

จากตู้ท�าน�้าเยน็ และโครงการ กปภ. รกัษ์ชมุชนที่มุ่งปรบัภูมทิศัน์รอบแหล่งน�้า 

 2) ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และ

กระตุ้นให้เยาวชนตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากรธรรมชาต ิได้แก่ โครงการ กปภ. รกัษ์สิ่งแวดล้อม และ

โครงการยวุประปารวมใจประหยดัน�้าเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

 3) ด้านการใส่ใจผู้บริโภค มวีตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนได้บรโิภคน�้าประปาที่มคีณุภาพ

ดื่มได้จากก๊อก และสนับสนุน/ช่วยเหลือประชาชนในการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านให้สะอาด 

ปลอดภยั และถกูสขุอนามยั ได้แก่ โครงการน�้าประปาดื่มได้ และโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน (เตมิใจให้กนั)

2.1 กปภ. มุง่สู่องค์กรสมรรถนะสูง

2.2 การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

2.3 การด�าเนนิกจิการอย่างย่ังยืนไปกับสังคมและส่ิงแวดล้อม
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 •	 ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว ้าง	 และ 

การสนับสนุนชุมชนท่ีส�าคัญ

 ในการด�าเนินงาน CSR กปภ. ให้ความส�าคัญ 

อย่างยิ่งกับ “ความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมใน 

วงกว้าง” โดยมกีารจดัท�าแผนงานระยะยาวด้าน CSR และแผน

ปฏบิตักิาร CSR ประจ�าปี ซึ่งสอดรบักบัแผนยทุธศาสตร์องค์กร

และน�าเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) หมวด 1  

การน�าองค์กรมาประยุกต์ใช้ รวมถึงให้การสนับสนุนและ 

มีส่วนร่วมสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากค้นหา  

“ความต้องการและความคาดหวังของชุมชน” และพบปะ

ผู้น�าชุมชน เพื่อน�ามาก�าหนดโครงการหรือกิจกรรม CSR ให้

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมทั้งจัดสรร 

งบประมาณด�าเนนิการแผนงาน โครงการ กจิกรรมเพื่อเสรมิสร้าง

ความเข้มแขง็ของชมุชน

 ส�าหรบัโครงการ CSR ของ กปภ. จะด�าเนนิการโดย

พนักงาน กปภ. ทั้งหมด จากนั้นจะด�าเนินการประเมินผล

โครงการเพื่อรบัฟังความคดิเหน็และน�ามาปรบัปรงุโครงการให้

สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนมากยิ่งขึ้น

 •	ทัศนคตขิองลูกค้าทีมี่ต่อการด�าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม

 เพื่อให้เกดิการพฒันาปรบัปรงุการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ กปภ. อย่างต่อเนื่อง กปภ. ได้มอบหมาย

ให้สถาบนัการศกึษาต่างๆ เช่น จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส�ารวจความคดิเหน็และทศันคตขิองลกูค้าที่มต่ีอ กปภ. ตั้งแต่ปี 2554-2558 โดยก�าหนดให้มกีารประเมนิความพงึพอใจของลกูค้า

ที่มตี่อการด�าเนนิงานแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม ผลการวจิยัพบว่า ลูกค้ามทีศันคตใินระดบัพงึพอใจการด�าเนนิงาน CSR 

ของ กปภ. ดขีึ้นเรื่อยๆ 

2
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ.
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	 •	รางวลัแห่งความภาคภมิูใจ

 ด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนนิงานเพื่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 กปภ. จงึได้รบัรางวลั 

CSR หลายรางวลั ได้แก่

 รางวัล Thailand PES Award 2015 

 เพื่อยกย่องเชดิชูให้ กปภ. เป็นองค์กรที่มกีารตอบแทนคณุระบบนเิวศตามหลกัการ PES หรอื Payment for Ecosystem 

Services เมื่อวนัที่ 4 สงิหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชมุวายภุกัษ์ ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ แจ้งวฒันะ ผลงานนี้ด�าเนนิการ 

โดยส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) หรอื BEDO ร่วมกบั กปภ.สาขาเชยีงใหม่ (ชั้นพเิศษ) ที่ได้ร่วมกบั 

ชมุชนกะเหรี่ยงบ้านแม่เลา สร้างฝายชะลอน�้าในล�าห้วยแม่เลาพร้อมปลูกป่าในบรเิวณล�าห้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 

ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้าล�าน�้าแม่แตงและล�าน�้าแม่ปิง จ�านวน 3 ฝาย เพื่อกกัเกบ็น�้าและเพิ่มความชุ่มชื่นให้กบัผนืป่า 

 รางวัลองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจ�าปี 2558 

 จากผลงานโดดเด่นในด้านการบริการน�้าประปาดื่มได้ของ กปภ. ที่รักษามาตรฐานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยม ี

นายยงยทุธ  ยทุธวงศ์ รองนายกรฐัมนตร ีเป็นผู้มอบรางวลัเมื่อวนัที่ 5 สงิหาคม 2558 ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั่น 

กรงุเทพฯ จดัโดยส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�้า กรมอนามยั 

2.1 กปภ. มุง่สู่องค์กรสมรรถนะสูง

2.2 การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

2.3 การด�าเนนิกจิการอย่างย่ังยืนไปกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

11

รายงานความยั่งยืน
การประปาส่วนภูมิภาค2558



 รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านคุณภาพน�้าบริโภค 

 จากผลงานของ กปภ. ในการเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพน�้าบริโภคให้ประชาชนได้เข้าถึง 

น�้าสะอาดอย่างทั่วถงึ ซึ่งสามารถรกัษาคณุภาพน�้าประปาดื่มได้ต่อเนื่องดเีด่น จ�านวน 17 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาปทมุธาน ี

บ้านโป่ง ปากท่อ ราชบรุ ี เลาขวญั กยุบรุ ี เพชรบรุ ี สมทุรสงคราม อู่ทอง ด่านช้าง สพุรรณบรุ ี เดมิบางนางบวช พนมทวน 

กาญจนบรุ ีย่านตาขาว หนองคาย และนครสวรรค์ โดยมอีธบิดกีรมอนามยัเป็นผู้มอบรางวลัเมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม 2558 จดัโดย

ส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�้า กรมอนามยั 

 ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการให้บริการน�้าประปาเพื่อให้ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการที ่

เป็นเลศิ ตลอดจนการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม กปภ. จึงมุง่มัน่ในการรับผิดชอบและคืนน�า้ใจให้กบัส่วนรวมอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาส ควบคู่กับการบริหารดูแลกิจการที่ดี ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้ กปภ. 

เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถสร้างประโยชน์สุขแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของ กปภ. อย่างยั่งยืน

2
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ.
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3
ภารกิจ

ของ
กปภ.

 องค์กรก็เช่นเดียวกัน จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องก�าหนดว่าทิศทางการ

ด�าเนินงานของเราจะเดินไปทางไหน  

เป้าหมายที่ต้องการในระยะยาวคอือะไร 

แล้วเราต้องท�าอะไรบ้าง ฯลฯ ซึ่งทั้งหมด

ทั้งปวงนี้ กค็อื “การก�าหนดภารกจิของ

องค์กร” นั่นเอง

 ปัจจบุนั กปภ. ในฐานะหน่วยงาน

รฐัวสิาหกจิที่มคีวามมุง่มั่นที่จะยกระดบั

คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการให้

บริการน�้าประปาอย่างเพียงพอและ 

 ความส�าเร็จในการเดินทาง ย่อมเร่ิมต้นจากการ

ก�าหนดก่อนว่า องค์กรของเราจะเดินไปทิศไหน (Where) 

เราต้องการอะไรจากการเดินทางไปที่นั่น (What) ระหว่าง

เส้นทางทีเ่ดนิน้ันเป็นอย่างไร จะต้องจดัเตรียมสมัภาระอะไร

ไปบ้าง จะไปอย่างไร โดยการเดนิเท้า รถยนต์ เรือ รถไฟ หรือ

เครื่องบิน (How)

ทั่วถึง ได้ก�าหนดภารกิจขององค์กรตาม

แผนยุทธศาสตร ์องค ์กรของ กปภ.  

ฉบบัที่ 3 ปี 2560-2564 ซึ่งประกอบด้วย 

การก�าหนดผลติภณัฑ์และบรกิาร วสิยัทศัน์  

พนัธกจิ ค่านยิม ความยั่งยนื ความเสี่ยง 

การวเิคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค (SWOT) และพื้นที่ให้บริการ  

โดยค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า 

อย่างต่อเนื่อง  

3.1 ผลิตภณัฑ์และบริการ 

3.2 วสัิยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม

3.3 ความยัง่ยืน ความเส่ียง SWOT

3.4 พืน้ทีใ่ห้บริการ และความต้องการของลกูค้า

3.5 โครงสร้างการบริหารจดัการเพือ่พฒันาความยัง่ยืนของ กปภ.
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3.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ
 จากวสิยัทศัน์ของ กปภ. ที่มุง่เน้นให้ผูใ้ช้น�้าประทบัใจ

ในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  

“การมุง่สร้างความเป็นเลศิที่ลกูค้า” เป็นสิ่งที่มคีวามส�าคญัสูงสดุ

ในการสร้างความส�าเร็จ และความยั่งยืนขององค์กร ดังนั้น  

ในการก�าหนดและนวตักรรมผลติภณัฑ์และบรกิารของ กปภ. จงึ

ได้น�าสารสนเทศเสยีงของลูกค้า (Voice of Customer) มาเป็น

ปัจจยัในการก�าหนดและนวตักรรมผลติภณัฑ์และบรกิาร 

 ทั้งนี้ กปภ. ได้ก�าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ คือ 

“น�้าประปาที่มคีณุภาพตามมาตรฐานคณุภาพน�้าประปาของ กปภ. 

และบรกิารถงึลูกค้าด้วยแรงดนัน�้าที่เหมาะสม” อย่างไรกต็าม 

เพื่อให้ กปภ. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ในปี 2558 กปภ. 

จึงได้นวัตกรรมด้านบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้นด้วยการ

พฒันาเทคโนโลยโีดยเพิ่มช่องทางให้ลกูค้าสามารถท�าธรุกรรม

ได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ PWA Mobile 

Application ในบางพื้นที่ เช่น การตรวจสอบค่าน�้าผ่าน PWA 

Mobile Application ซึ่งน�าร่องกบั กปภ.สาขาในพื้นที่ กปภ.เขต 1 

เป็นต้น  

3
ภารกิจของ กปภ.
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3.2 วิสยัทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม
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3.4 พืน้ทีใ่ห้บริการ และความต้องการของลกูค้า
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3.3 ความยั่งยืน ความเสี่ยง SWOT

ความย่ังยืน

 1. แหล่งน�้ามคีณุภาพ และปรมิาณเพยีงพอ

 2. ความสามารถของบคุลากร

 3. เงนิทนุเพยีงพอ

 4. กระบวนการผลติจ่ายน�้ามปีระสทิธภิาพ

 5. ความรบัผดิชอบต่อชมุชน และสิ่งแวดล้อม

 6. การค้นคว้า วจิยั และนวตักรรม

 7. เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม

ความเสีย่ง

 ความเสี่ยงระดบัองค์กร ปี 2558 มจี�านวน 10 เรื่อง โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงระดบัสูงมาก ระดบัสูง และระดบัปานกลาง 

จดัล�าดบัตามความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย ดงันี้

ความเสี่ยง

ระดับสูงมาก

1. ปัญหาการขาดแคลนน�้าดบิ

2. ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการน�้าสูญเสยี

ความเสี่ยง

ระดับสูง

3. ก�าไรจากการด�าเนนิงาน EBITDA ปี 2558

4. การพฒันากระบวนการผลติน�้าให้ได้มาตรฐานสากล

ความเสี่ยง

ระดับปานกลาง

5. ความสามารถในการเพิ่มจ�านวนผู้ใช้น�้า

6. คณุภาพน�้าประปาจากก๊อกของผู้ใช้น�้าได้มาตรฐานตามข้อแนะน�าของ   

     องค์การอนามยัโลก

7. การเสรมิสร้างความโปร่งใส และต่อต้านการทจุรติทกุรูปแบบ

8. พฒันาขดีความสามารถของพนกังาน เพื่อรองรบัระบบงานหลกั

9. ความพงึพอใจลูกค้าต่อประสทิธภิาพการให้บรกิาร

10. การเพิ่มโอกาสทางธรุกจิ (Value Creation)

 กปภ. จัดท�าแบบจ�าลอง (Portfolio View of Risk) เพื่อใช้พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 

เป้าหมายองค์กร โดยพจิารณาปัจจยัเสี่ยงที่มผีลกระทบด้านการเงนิที่มนียัส�าคญั 3 รายการ ได้แก่

 1. อตัราน�้าสูญเสยีเกนิเป้าหมาย 0.5%

 2. ปรมิาณน�้าจ�าหน่ายต�่ากว่าเป้าหมาย 1 ล้าน ลบ.ม.

 3. จ�านวนผู้ใช้น�้าเพิ่มต�่ากว่าเป้าหมาย 5,000 ราย

 ส�าหรบัปัจจยัเสี่ยงที่มผีลกระทบที่ไม่ใช่การเงนิ กปภ. จะพจิารณาความเชื่อมโยงกบัเป้าหมายองค์กร โดยใช้ Risk Map

3
ภารกิจของ กปภ.
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 นอกจากนี้ กปภ. ได้จดัท�าระบบสารสนเทศส�าหรบัผูบ้รหิาร (Executive Information System : EIS) และระบบการบรหิาร 

จดัการเพื่อสร้างมลูค่าเชงิเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) เพื่อเป็นเครื่องมอืที่ส�าคญัส�าหรบัผู้บรหิารในการ 

จ�าลองปัจจยัที่มผีลกระทบกบัเป้าหมายองค์กร ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะมผีลกระทบกบัค่า EP อย่างไร ผู้บรหิารสามารถจดัท�า 

รายงานค่า Economic Prof it : EP ในรูป Simulation โดยสามารถเลอืกเปลี่ยนแปลงค่าปัจจยัที่มผีลกระทบกบัค่า EP ได้จ�านวน 

6 ปัจจยั ได้แก่ ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผนัแปรต่อหน่วย รายได้ค่าจ�าหน่ายน�้าต่อหน่วย รายได้ค่าบรกิารและตดิตั้ง อตัราน�้า

สูญเสยี และจ�านวนผู้ใช้น�้าเพิ่ม

SWOT

จุดแข็ง 1. ตามพระราชบญัญตั ิกปภ. มอี�านาจด�าเนนิกจิการ 
ประปาซึ่งสามารถขยายพื้นที่ให้บรกิารในส่วนภูมภิาค
มากกว่าองค์กรอื่น
2. บุคลากรมีความรู้ และเชี่ยวชาญในการบริหาร
กจิการประปา
3. ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัชมุชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. มสีาขามาก สามารถเข้าถงึลูกค้าได้ง่าย
5. มโีครงข่ายท่อส่งน�้ากระจายทั่วประเทศ
6. เป็นหน่วยงานที่ได้รบัการยอมรบัในคณุภาพน�้าประปา 
และการให้บรกิาร
7. มคีวามสมัพนัธ์ และความร่วมมอืที่ดกีบัองค์กรและ
หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องน�้า

จุดอ่อน 1. อตัราน�้าสูญเสยีสูง
2. การเตรียมบุคลากร ด้านขีดความสามารถยังไม่
สอดคล้องกบัทศิทางองค์กร
3. การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการด้าน
ข้อมูล และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการผลิต 
การบรหิารจดัการ การให้บรกิาร ยงัไม่ครอบคลมุ
4. ต้นทนุน�้าประปาที่ซื้อจากผูข้ายในโครงการเอกชน
ร่วมลงทนุมรีาคาสูง
5. การให้บรกิารน�้าประปาในบางพื้นที่ไม่ทนัต่อความ
ต้องการของผู้ใช้น�้าที่เพิ่มมากขึ้น

โอกาส 1.นโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้
ประชาชนมนี�้าประปาใช้ในทกุพื้นที่
2. การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษด้านชายแดนระบบ
คมนาคมของรฐั เพื่อรองรบั AEC ท�าให้มกีารเตบิโต
ของเมอืง และการขยายตวัของอสงัหารมิทรพัย์ ท�าให้
ความต้องการใช้น�้าประปาเพิ่มขึ้นอย่างมนียัส�าคญั
3. นโยบายรัฐบาล และกฎหมายเกี่ยวกับน�้าอื่นๆ 
สนับสนุนและให้ความส�าคัญกับการจัดสรรน�้าดิบใน
การอปุโภค บรโิภค เป็นอนัดบัแรก
4. กปภ. มีโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ 
ร่วมกบั อปท. และต่างประเทศ ในการขยายบรกิาร
ด้านน�้าประปา
5. ทศิทางของการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล ด้วย
ต้นทนุที่ต�่าลง

อุปสรรค 1. พื้นที่ให้บรกิารกระจดักระจาย และห่างไกล ท�าให้
ยากต่อการให้บรกิาร และท�าให้ต้นทนุสูง
2. แหล่งน�้าดิบได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน 
เกดิปัญหาน�้าเสยี น�้าเคม็ น�้าท่วม ภยัแล้ง
3. ปัญหาการขาดการบรหิารจดัการที่ดจีากภาครฐั
4. อปท. มีอ�านาจในการจัดหาสาธารณูปโภคตาม
กฎหมายจดัตั้ง
5. ไม่มแีหล่งน�้าดบิเป็นของตนเอง

3.1 ผลิตภณัฑ์และบริการ 

3.2 วสัิยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม

3.3 ความยัง่ยืน ความเส่ียง SWOT

3.4 พืน้ทีใ่ห้บริการ และความต้องการของลกูค้า

3.5 โครงสร้างการบริหารจดัการเพือ่พฒันาความยัง่ยืนของ กปภ.
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3.4 พ้ืนทีใ่ห้บริการ และความต้องการของลกูค้า
 กปภ. เป็นรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทยที่รบัผดิชอบการให้บรกิารน�้าประปาซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ให้กบัประชาชนในส่วนภูมภิาคครอบคลมุพื้นที่ 74 จงัหวดัทั่วประเทศ ยกเว้น กรงุเทพฯ นนทบรุ ีสมทุรปราการ รวมทั้งพื้นที่ 

ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นบรหิารจดัการน�้าประปาเอง เช่น การประปาเทศบาล การประปา อบต. และการประปาหมู่บ้าน 

เป็นต้น กปภ. มหีน่วยงานรบัผดิชอบด้านบรกิาร โดยแบ่งตามพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย กปภ.เขต 10 เขต รบัผดิชอบ 

กปภ.สาขา ซึ่งมทีั้งสิ้น 234 สาขา และหน่วยบรกิารย่อยอกี 356 หน่วยบรกิาร ดงัตาราง

ภาค เขต จ�านวน

สาขา

หน่วยบริการ

1

(ภาคเหนือ)

9 27 31

10 26 62

2

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

6 22 47

7 20 59

3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

และภาคตะวันออก)

1 22 16

8 20 40

4

(ภาคกลาง และภาคตะวันตก)

2 30 30

3 23 22

5

(ภาคใต้)

4 24 31

5 20 18

รวม 10 234 356

 ปัจจบุนัประเทศไทยมหีน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบด้านการให้บรกิารน�้าประปาประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลกั ได้แก่ 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ทั่วประเทศ  

ดงัภาพ

3
ภารกิจของ กปภ.
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 กล่าวคอื จากจ�านวนประชากรทั่วประเทศ 24 ล้านครวัเรอืน หรอื 65 ล้านคน หรอื 74,965 หมู่บ้าน มปีระชาชนที่ 

รบับรกิารโดย กปภ. 3.8 ล้านครวัเรอืน หรอื 10.2 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 16 ขณะที่ยงัมปีระชาชนที่ไม่มนี�้าประปาใช้ ประมาณ 

4 ล้านครวัเรอืน หรอื 11.0 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 17 (ที่มา : โครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ ปี 2553 โดยมคีวามถี่ 

การจดัท�าทกุ 10 ปี ซึ่งสอบถามทกุครวัเรอืน)

 ทั้งนี้ ในการด�าเนนิงานตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา กปภ. ได้พฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์และคณุภาพการให้บรกิาร

น�้าประปาโดยยดึความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความต้องการของลูกค้าของ กปภ. เป็นความรู้สกึส่วนตวัที่ลูกค้ามี

ความประสงค์จะได้รบับรกิารอย่างใดอย่างหนึ่งจาก กปภ. โดยเป็นความต้องการไม่มวีนัสิ้นสดุเริ่มจากบรกิารระดบัพื้นฐานก่อน 

และเมื่อได้รบัการตอบสนองแล้ว ลูกค้าจะเรยีกร้องความต้องการในระดบัที่สูงกว่าพื้นฐาน

 จากผลส�ารวจความพงึพอใจของลูกค้า ในปี 2558 ได้ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในภาพรวมของลูกค้าต่อ กปภ. เท่ากบั 

4.02 คะแนน และความต้องการของลูกค้าของ กปภ. เรยีงตาม 5 อนัดบัแรก ดงันี้

ความต้องการของลูกค้า

ล�าดับความต้องการตามกลุ่มลูกค้า

กลุ่มที่อยู่

อาศัย

กลุ่มธุรกิจ

ขนาดเล็ก 

และราชการ

กลุ่ม

รัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจ 

ขนาดใหญ่

และ

อุตสาหกรรม

1) ปรมิาณน�้าประปาที่ไหลเพยีงพอและสม�่าเสมอ 1 2 2

2) คณุภาพน�้าประปา 2 1 1

3) การให้บรกิารที่ดจีากพนกังาน 3 3 5

4) ความสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิาร 4 4 4

5) บรกิารหลงัการขาย 5 5 -

6) ความเหมาะสมของค่าบรกิาร - - 3

 ความคาดหวงัของลกูค้า จากผลการส�ารวจความคาดหวงัของลูกค้าในปี 2558 พบว่า คะแนนความคาดหวงัของลกูค้า

ต้องการให้บริการของ กปภ. ในภาพรวมเท่ากับ 4.706 โดยลูกค้าตั้งความหวังจาก กปภ. มากที่สุดใน 2 อันดับแรก คือ  

การผลติน�้าให้มคีณุภาพและการผลติน�้าในปรมิาณที่เพยีงพอและสม�่าเสมอ

3.1 ผลิตภณัฑ์และบริการ 

3.2 วสัิยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม

3.3 ความยัง่ยืน ความเส่ียง SWOT

3.4 พืน้ทีใ่ห้บริการ และความต้องการของลกูค้า

3.5 โครงสร้างการบริหารจดัการเพือ่พฒันาความยัง่ยืนของ กปภ.

อปท.
ให้บริการน�้าประปา

58%

ไม่มีน�้าใช้
17 %

กปภ.
16%

กปน.
9%

เหนือ
 4%

 กลาง
  4%

ใต้
4%

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

5%
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3.5 โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ.
 ในการบรหิารจดัการองค์กรเพื่อความยั่งยนื กปภ. ได้น�าหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดมีาใช้โดยคณะกรรมการ กปภ. 

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อก�ากับดูแลและ

กลั่นกรองงานที่มคีวามส�าคญัในด้านต่างๆ อนัจะก่อให้เกดิการพฒันาอย่างยั่งยนื ดงัภาพ

 ด้วย กปภ. เชื่อว่าการบริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน จ�าเป็นจะต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบตลอดทั้ง

กระบวนการโดยเริ่มตั้งแต่ “การก�าหนดภารกิจขององค์กร” ซึ่ง กปภ. ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจการประปา

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก�าหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. เพราะเราเล็งเห็นว่า หาก 

กปภ. มีจิตส�านึกที่ดี สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลลัพธ์บั้นปลายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งพนักงาน ลูกค้าผู้ใช้น�้า และ

สังคมได้รับคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเติบโตและก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืนได้

3. คณะกรรมการอิสระ

10. คณะอนุกรรมการติดตาม
การด�าเนินงานตามนโยบาย

5. คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กปภ. 7. คณะอนุกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.

6. คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

1. คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ของ กปภ.

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการน�้า

4. คณะอนุกรรมการ
กฎหมายและการอุทธรณ์

ร้องทุกข์

8.คณะอนุกรรมการ
บริหาร กปภ.

3
ภารกิจของ กปภ.

คณะกรรมการ กปภ.
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4
ลูกค้า

ของ
กปภ.

 เพราะเราเ ช่ือว ่าประสบการณ์ที่ดีของลูกค ้า  

(Customer Experience) ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

ของ กปภ. ซ่ึงก็คือ “น�า้ประปา” ถือเป็นรากฐานส�าคัญท่ี

ท�าให้ กปภ. พัฒนาหรือเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น กปภ. จึง 

มุง่มัน่ท�าความเข้าใจ เรียนรู้ และพฒันาการสร้างความสัมพนัธ์ 

กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

และผูกพันภักดีกับ กปภ. ในท้ายที่สุด

 จากวสิยัทศัน์ของ กปภ. ในการ

เป ็นองค ์กรที่ผู ้ ใช ้น�้าประทับใจใน

คณุภาพและบรกิารที่เป็นเลศิ กปภ. จงึ

ก�าหนดยทุธศาสตร์ด้านบรกิารลูกค้าโดย

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และได้จัดท�า

มาตรฐานลูกค้าสมัพนัธ์ของ กปภ. เรยีกว่า 

I CARE Model โดยการประยุกต์ใช้

แนวคิด CRM (Customer Relationship 

Management) ให้เหมาะสมกับบริบท 

กปภ. และสอดคล้องกับระบบประเมิน

คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) หมวดการ 

มุง่เน้นลกูค้าและตลาด โดย I CARE Model 

ประกอบด้วย 5 กระบวนงาน ดงัภาพ

4.1 เสียงของลูกค้า (Voice of Customers)

4.2 รักษาความสัมพนัธ์กบัลูกค้า

4.3 รับฟังทกุปัญหาเพือ่ความพงึพอใจสูงสดุ
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คอื การตดิต่อสื่อสารรบัฟังเสยีงของลูกค้าและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีเพื่อ

เรยีนรู้ “ความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า”

คอื การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีพร้อม

ส�ารวจความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้าทกุปี เพื่อให้ลกูค้า

รูส้กึรบัรูไ้ด้ถงึความใส่ใจของ กปภ. ซึ่งจะส่งผลท�าให้ลกูค้าผกูพนัและ

ภกัดกีบั กปภ. ตลอดจนกล่าวถงึ กปภ. ในทศิทางที่ดี

คอื การวเิคราะห์จดัล�าดบัความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�าให้องค์กรได้สารสนเทศเสียงของลูกค้า 

ที่ถูกต้องถูกใจเพื่อน�าไปปรับปรุงระบบและกระบวนการท�างาน 

ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การตอบสนอง

คอื การบรูณาการสารสนเทศเสยีงของลกูค้าให้เชื่อมโยงกบัการปรบัปรงุ 

การพฒันาองค์กรและการบรหิารจดัการองค์กร

คอื การตดิตามและประเมนิความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ และ

ความผูกพนัภกัดขีองลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี

4.1 เสียงของลูกค้า (Voice of Customers)
 กปภ. มช่ีองทางหลากหลายในการรบัฟังและเรยีนรูค้วามต้องการและความคาดหวงัของลกูค้าและเลอืกใช้วธิกีารสร้าง

ความสมัพนัธ์ที่เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละกลุม่ ท�าให้ กปภ. ได้สารสนเทศเสยีงของลกูค้าที่สามารถน�าไปใช้ออกแบบและปรบัปรงุ

บริการ ตลอดจนก�าหนดกลไกสนับสนุนลูกค้าให้มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงลูกค้าทั้งช่องทางเชิงรุก 9 ช่องทางที่มุ่งเน้นการสื่อสาร 

สองทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และช่องทางเชิงรับ 8 ช่องทางที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าสะดวกต่อการแจ้งปัญหาต่างๆ 

ที่อาจเกดิขึ้นจากการรบับรกิารลูกค้า

4  

ลูกค้าของ กปภ.

Communication 

Relation

Analysis

Integration 

Evaluation 
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4.2 รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 กปภ. ประกาศมาตรฐานการบริการลูกค้าให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” เพื่อสนับสนุนให้ 

กปภ.สาขายดึมั่นต่อการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

4.1 เสียงของลูกค้า (Voice of Customers)

4.2 รักษาความสัมพนัธ์กบัลูกค้า

4.3 รับฟังทกุปัญหาเพือ่ความพงึพอใจสูงสดุ
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 ส�าหรบัระบบ I CARE Model มุ่งส่งเสรมิการสร้างและจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกค้า ท�าให้ กปภ. สามารถตอบสนอง

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยทุกรอบปี กปภ. น�าสารสนเทศเสียงของลูกค้าจากกระบวนการรับฟังลูกค้า 

มาจดัท�าแผนปรบัปรงุบรกิารและลูกค้าสมัพนัธ์ประจ�าปี และก�าหนดให้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิ

ความสมัพนัธ์กบัลูกค้า มผีลประเมนิความพงึพอใจของลูกค้าที่ส�ารวจโดย Third Party ดงัตาราง

ความต้องการ
และความคาดหวัง

กิจกรรมจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ความพึงพอใจ

2556 2557 2558

ปรมิาณน�้า •ตรวจสอบระบบประปาฟรี
•ประชาสมัพนัธ์การหยดุจ่ายน�้า

3.87 3.96 4.04

คณุภาพน�้า •เข้าเยี่ยมชมโรงกรองน�้าของ กปภ. สาขา
•ประชาสมัพนัธ์คณุภาพน�้าประปาหน้าส�านกังาน

3.75 3.86 3.95

การให้บรกิารที่ดจีาก
พนกังาน

•อบรมพนกังานบรกิารด้านจติบรกิาร
•อบรมมสิเตอร์ประปา

4.34 4.24 4.14

ความสะดวกรวดเรว็ในการ
ให้บรกิาร

•เพิ่มช่องทางค้นหาข้อมูลและรบัการสนบัสนนุข้อมูล
•เพิ่มความสะดวก เช่น PWA Mobile Application และ 
 Mobile Service

- - 3.89

บรกิารหลงัการขาย •เยี่ยมเยยีนลูกค้าประเภท 2 และ 3 อย่างสม�่าเสมอ
•โครงการประปาทนัใจกระชบัความสมัพนัธ์
•ขยายระยะเวลาช�าระค่าน�้ากบัตวัแทนเอกชน

3.59 3.77 3.76

ความเหมาะสม
ของค่าบรกิาร

•ลดค่าตดิตั้งประปา / ผ่อนช�าระค่าตดิตั้ง
3.67 3.76 3.61

4.3 รับฟังทุกปัญหาเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
 จากวิสัยทัศน์ กปภ. “ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” และค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” 

ท�าให้พนกังาน กปภ. มุ่งให้ความส�าคญักบัการตั้งใจรบัฟังลูกค้าและสร้างความประทบัใจให้ลูกค้าอยู่เสมอ เช่น ระบบจดัการ

ข้อร้องเรยีนของลกูค้า กปภ. ได้จดัตั้งศูนย์ประปาทนัใจใน กปภ. ทกุสาขาทั่วประเทศเพื่อให้ความส�าคญักบัการจดัการทกุข้อร้องเรยีน 

ให้ได้รับการแก้ไขทันท่วงทีและมีประสิทธิผล โดยมีมิสเตอร์ประปาแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติการเฉพาะ พร้อมรถจักรยานยนต์ 

ที่มเีอกลกัษณ์ของ กปภ. พกพาอปุกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรบัการตรวจสอบสภาพและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น   

4  

ลูกค้าของ กปภ.
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 การมศีนูย์ประปาทนัใจและมมีสิเตอร์ประปาดงักล่าว ท�าให้ลูกค้าได้รบัความพงึพอใจ เนื่องจากการเดนิทางไปแก้ปัญหา

แต่ละครั้ง มิสเตอร์ประปาจะถือโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ประทับใจด้วย กล่าวได้ว่าศูนย์ประปาทันใจและมิสเตอร์ประปา 

เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสมัพนัธ์และรบัฟังเสยีงของลูกค้า 

 ทั้งนี้ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนและแจ้งศูนย์

ประปาทนัใจ เพื่อให้ตอบสนองลูกค้าครั้งแรกภายใน 24 ชั่วโมงทกุกรณี หลงัจากนั้นจะต้องตดิตามแก้ปัญหาให้แล้วเสรจ็และ 

มกีารตรวจสอบการแก้ปัญหา และจบลงด้วยการสอบถามข้อมลูป้อนกลบัเพื่อปิดเรื่องข้อร้องเรยีนและน�าไปรายงานผล ดงัภาพ

 ปัจจบุนั กปภ. มขี้อก�าหนดเกี่ยวกบัการแก้ปัญหาข้อร้องเรยีนโดยให้ตอบสนองเป็นครั้งแรกทกุกรณภีายใน 24 ชั่วโมง 

(ร้อยละ 100) ส�าหรบักรณที่อขนาด 2 นิ้วขึ้นไปแตกรั่ว ซึ่งถอืเป็นเคสใหญ่ม ีSLA (Service Level Agreement : ข้อตกลงการให้

บรกิารแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีนให้แก่ลูกค้าของ กปภ.) 2 วนั ทั้งนี้ เมื่อแก้ไขปัญหาร้องเรยีนแล้วเสรจ็ตาม SLA แล้ว ศูนย์ประปา

ทนัใจจะมเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูป้อนกลบัเพื่อประเมนิความพงึพอใจ ส่งผลท�าให้ข้อร้องเรยีนต่างๆ รวมทั้งการขอความช่วยเหลอื

จากลูกค้าได้รบัการแก้ไขส�าเรจ็ลลุ่วงเป็นอย่างด ี

ช่องทางการร้องเรียน หมวดหมู่ข้อร้องเรียน SLA การแก้ไข

1. PWA Call Center (สายด่วน 1662)

2. เวบ็ไซต์ กปภ. (www.pwa.co.th)

3. E-mail กปภ. (pr@pwa.co.th)

4. ศนูย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย

5. ศนูย์บรกิารประชาชน ส�านกังานปลดั      

ส�านกันายกรฐัมนตร ี(GCC 1111)

6. สื่อมวลชนส่วนกลาง

7. สื่อสงัคมออนไลน์

8. โทรศพัท์ กปภ. สาขา/เขต

9. สื่อมวลชนส่วนภูมภิาค

10. จดหมาย / หนงัสอื / โทรสาร

11. มาแจ้งด้วยตนเองหรอือื่นๆ 

12. ตู้รบัข้อคดิเหน็ของลูกค้าที่ กปภ. 

    สาขา

1. ด้านปรมิาณน�้า

2. ด้านท่อแตกรั่ว 

(ขนาด 2 นิ้วลงมา)

3. ด้านท่อแตกรั่ว 

(ขนาดใหญ่กว่า 2 นิ้ว

ขึ้นไป)

4. ด้านคณุภาพน�้า

5. ด้านการบรกิาร

6. ด้านบคุลากร

1 วนั

1 วนั

2 วนั

1 วนั

1 วนั

1 วนั

การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน

ลูกค้า
ร้องเรียน

NO

YES

NO

YES

การประเมินข้อร้องเรียน

เปิดประเด็น
ร้องเรียน

กปภ.สาขา
แก้ไขปัญหา 

การแก้ไขการแก้ไข

รายงานผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อมูล

ป้อนกลบัจากลูกค้า
ปิดข้อร้องเรยีน

รวบรวมฐานข้อมูล
ลูกค้า

การวเิคราะห์ข้อร้องเรยีน การแก้ไขข้อร้องเรยีนที่หน้างาน

4.1 เสียงของลูกค้า (Voice of Customers)

4.2 รักษาความสัมพนัธ์กบัลูกค้า

4.3 รับฟังทกุปัญหาเพือ่ความพงึพอใจสูงสดุ
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   ในปี 2558 กปภ. ได้แก้ไขข้อร้องเรยีนของลกูค้าภายใน SLA คดิเป็นร้อยละ 95.42 โดยที่ลกูค้าสามารถค้นหาสารสนเทศ 

ร้องเรยีน และขอความช่วยเหลอืผ่าน 12 ช่องทาง 

 1. PWA Call Center ส่วนกลาง (สายด่วน 1662)

 2. เวบ็ไซต์ กปภ. www.pwa.co.th

 3. E-mail กปภ. pr@pwa.co.th

 4. ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย

 5. ศูนย์บรกิารประชาชน ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ี(GCC 1111)

 6. สื่อมวลชนส่วนกลาง

 7. สื่อสงัคมออนไลน์

 8. โทรศพัท์ กปภ.สาขา/เขต

 9. สื่อมวลชนส่วนภูมภิาค

 10. จดหมาย/หนงัสอื/โทรสาร

 11. มาแจ้งด้วยตนเองหรอือื่นๆ

 12. ตู้รบัข้อคดิเหน็ของลูกค้าที่ กปภ.สาขา

 นอกจากนี้ กปภ. ได้เกบ็บนัทกึข้อมลูร้องเรยีนทกุเรื่องไว้อย่างเป็นระบบ และน�ามาใช้เป็นข้อมูลส�าหรบัการทบทวนและ

ปรบัปรงุการบรกิารลูกค้าให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้นต่อไป

 ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและ

สังคม กปภ. จึงทุ่มเทความพยายามในการรับฟังและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ตามระบบงาน I CARE Model 

ท�าให้ปี 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า กปภ. อยู่ในระดับ 4.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่ง กปภ. 

ยังคงมุง่หวังว่าพนักงานและผูป้ฏิบตังิานทกุคนจะพฒันาการบรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการและท�าให้เหนอืกว่า

ความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

4  

ลูกค้าของ กปภ.
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5
บุคลากร

ของ กปภ.

5.1 บุคลากรรากฐาน

ที่ส�าคัญขององค์กร
 บคุลากรเปรยีบเสมอืนรากฐาน

ที่ส�าคญัในการพฒันาองค์กร เพราะหาก

ขาดซึ่งความรู้ ความสามารถ ในการ

ท�างานของบุคลากรแล้ว องค์กรจะ 

ไม่สามารถเจริญเติบโตสู่ความยั่งยืน 

ในอนาคต ปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงให้

ความส�าคญักบัการคดัเลอืกบคุลากรที่ดี

ที่สดุมาท�างานให้กบัองค์กร และวางแผน

พฒันาบคุลากรให้มปีระสทิธภิาพ

 ในอดีต แนวคิดการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใช้แนวคิดการบริหาร

งานบุคคล (Personnel Management)  

ซึ่งมอง “คน เป็น ค่าใช้จ่าย” ที่เน้น 

ให้บุคลากรท�างานตามขั้นตอนที่วางไว้

เพยีงอย่างเดยีว ต่อมาได้พฒันามาเป็น

แนวคิด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Management) ที่มอง 

“คน เป็น ทรัพยากรที่มีค่า” ที่เน้นการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ

ท�างานให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ จนมาถงึ

ปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรได้พัฒนา 

มาใช้แนวคดิ การบรหิารทนุมนษุย์ (Human 

Capital Management) ที่เชื่อว่า “คน  

คอื ทนุ” ที่ต้องบรหิารจดัการให้เกดิเป็น

มลูค่าเพิ่มแก่องค์กร โดยใช้วธิกีารพฒันา

ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่าง

เป็นระบบ มีการประเมินผลที่ชัดเจน  

รวมทั้งใส่ใจในการสร้างความผูกพันใน

องค์กรแก่บคุลากร

แนวคิดการบริหารบคุลากรจากอดตีสูปั่จจบุนั

 จากความส�าคัญของการบริหารบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

นางรตันา  กจิวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. จงึก�าหนดให้ ทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในสี่

เสาหลกัของแผนที่ยทุธศาสตร์ที่ใช้ในการขบัเคลื่อนองค์กรสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสงู 

(High Performance Organization) ในอนาคต ซึ่ง กปภ. ได้วางแผนนโยบายใน 

เรื่องบคุลากร เพื่อสร้างรากฐานที่แขง็แรงให้กบัองค์กร ดงันี้

5.1 บคุลากรรากฐานทีส่�าคัญขององค์กร

5.2 พฒันาคน หนทางสูค่วามย่ังยืน

5.3 เสริมสร้างความผูกพนั สร้างสัมพนัธ์ยืนยาว

5.4 การจดัการความรู้ และนวตักรรมทรัพย์สินทีล่�า้ค่าขององค์กร
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วางแผนและสรรหาเพือ่ความเหมาะสม

 จากปัญหาความขาดแคลนอตัราก�าลงัในอดตี และการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้

ภาระหน้าที่ของพนกังานในองค์กรจ�าเป็นที่จะต้องปรบัเปลี่ยนเพื่อการท�างานที่มปีระสทิธภิาพให้กบัองค์กร

 ดงันั้น กปภ.จงึก�าหนดแนวทางในการวางแผนและทบทวนอตัราก�าลงัในด้านบคุลากร โดยทบทวนหลกัเกณฑ์และกรอบ

อตัราก�าลงัของหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกบัภาระงานในปัจจบุนัทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคทั้งในส่วนการจดัสรรบคุลากร

ในด้านการผลติน�้า เช่น นกัวทิยาศาสตร์ วศิวกรดูแลระบบเฝ้าระวงัน�้าสูญเสยี (DMA) ฯลฯ  รวมไปถงึการจดัสรรอตัราก�าลงั 

ให้แก่หน่วยงานที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นหรือมีอัตราก�าลังไม่เพียงพอและจัดสรรอัตราก�าลังเพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนขององค์กร 

ซึ่ง กปภ. ได้เตรยีมพร้อมอย่างรอบด้าน เพื่อจดัสรรบคุลากรให้เหมาะสมกบัหน่วยงานในองค์กร เพื่อเป็นก�าลงัหลกัที่ส�าคญัให้แก่

องค์กรในอนาคต

สร้างการเรียนรู้	ประตูสูค่วามส�าเร็จ

 ความรู้ ความสามารถของบุคลากรนับเป็นสินทรัพย์ที่ส�าคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน เพราะท่ามกลาง 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยต่ีางๆ และสภาพสงัคม ท�าให้ความรู้ที่บคุลากรเคยมใีนอดตีอาจจะไม่เพยีงพอกบัหน้าที่ 

การงานในปัจจบุนั เช่น นาย ก. นกับญัช ี เคยใช้ความรู้ที่เรยีนเมื่อ 20 ปีที่แล้วในการท�างานอย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องใช้

คอมพิวเตอร์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ท�าให้การท�าบัญชีในปัจจุบันจ�าเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ท�างานท�าให้นาย ก. จ�าเป็นที่จะต้องเรยีนรู้การใช้คอมพวิเตอร์เพิ่มเตมิ

 เรื่องราวของนาย ก.เป็นตวัอย่างของบคุลากร ที่จะต้องมทีศันคตใินการเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อปรบัตวัให้เท่าทนักบั

การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั ด้วยความส�าคญัดงักล่าว ท�าให้ กปภ. ได้ก�าหนดนโยบาย เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

ให้กบับคุลากรทั่วทั้งองค์กรโดยมเีป้าหมายให้ กปภ. ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization) อย่างยั่งยนื 

ในอนาคต

5
บุคลากรของ กปภ.
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5.2 พัฒนาคน หนทางสู่ความยั่งยืน
 จากเป้าหมายที่มุง่หวงัจะสร้างวฒันธรรมการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization) ให้เกดิขึ้นทั่วทั้งองค์กรนั้น 

กปภ. จึงได้วางแผนนโยบายในการเสริมสร้างการพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างเป็นระบบ และมีการวัดผลที่ชัดเจนเป็น 

รูปธรรม เพื่อที่องค์กรจะได้น�าเอาทักษะความสามารถของพนักงานมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรซึ่ง 

กปภ. ได้มกีารวางแผนและด�าเนนิการ ดงันี้

ฝึกอบรม	บ่มเพาะปัญญา

 การท�างานที่เกิดประสิทธิภาพย่อมเกิดจากทักษะที่ได้รับการฝึกฝนที่มีคุณภาพ ดังนั้น กปภ. จึงใส่ใจในการก�าหนด 

แผนแม่บทเพื่อพฒันาบคุลากร ด้วยการทบทวนแผนการฝึกอบรมเดมิ ให้มกีรอบการพฒันาที่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

แผนยทุธศาสตร์องค์กร และมุง่ส่งเสรมิค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร พร้อมทั้งปรบัปรงุแผนการฝึกอบรมพนกังาน (Training Road Map) 

ให้เหมาะสมกับพนักงานในทุกระดับชั้นและเพื่อให้เกิดการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กปภ.จึงก�าหนดแผนที่เส้นทาง 

การฝึกอบรมอย่างมทีศิทางให้แก่พนกังาน

แผนทีเ่ส้นทางการฝึกอบรม	Training	Road	Map	(TRM)

 Training Road Map (TRM) หมายถงึแผนที่เส้นทางการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องหรอืแผนแม่บท (Master Plan) ที่จดัท�าขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางการฝึกอบรมบคุลากรในช่วงเวลายาวนาน เช่น 5-10 ปี เป็นแผนที่ก�าหนดขึ้นตามต�าแหน่ง ว่าแต่ละต�าแหน่ง

จะต้องได้รบัการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดบ้างในระยะยาว เพื่อให้เกิดแนวทางการฝึกอบรมที่ชดัเจน

 ส�าหรบัแนวทางการฝึกอบรมนั้น ประกอบด้วย การฝึกอบรมในห้องเรยีน (Classroom Training) ที่สามารถจดัขึ้นภายใน

องค์กร หรอืภายนอกองค์กรด้วยการส่งพนกังานไปอบรมตามสถาบนัหรอืหน่วยงานภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัชั้น

ได้เรยีนรู้ทกัษะใหม่ๆ ในการท�างาน ซึ่ง TRM เปรยีบเสมอืนเขม็ทศิเพื่อท�าให้พนกังานและผู้บรหิารรบัรู้ว่าตนเองจะต้องเรยีนรู้

อะไรบ้างในอนาคต ตลอดระยะเวลานบัตั้งแต่ก้าวเข้าสู่องค์กรจนเกษยีณอายงุานซึ่งแผนการฝึกอบรมพนกังานประกอบด้วย

 1. การฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะความสามารถหลกัขององค์กร 

 2. การฝึกอบรมเพื่อให้มคีวามรู้และทกัษะตามต�าแหน่งงาน 

 3. การฝึกอบรมเพื่อรองรบัความก้าวหน้าในอาชพี 

 4. การฝึกอบรมตามแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan)

 5. การฝึกอบรมตามนโยบายองค์กร

 ในปัจจบุนั กปภ. ได้พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมและจดัท�าแผนแม่บทพฒันาทรพัยากรบคุคล (Training Road Map) 

ที่ชดัเจน ส�าหรบัต�าแหน่งงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ การพฒันาทมีงานระบบควบคมุระยะไกล (SCADA) การพฒันาทมีงานวศิวกรดูแล

ระบบเฝ้าระวังน�้าสูญเสีย (DMA) การพัฒนาทีมงานนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์น�้า (Lab Cluster) และก�าลังด�าเนินการตาม 

แผนแม่บทการฝึกอบรมระยะยาวที่ก�าหนดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกอบรมผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั โดยเน้นการฝึกในห้องเรยีน 

(Classroom Training) เป็นหลกั

5.1 บคุลากรรากฐานทีส่�าคัญขององค์กร

5.2 พฒันาคน หนทางสูค่วามย่ังยืน

5.3 เสริมสร้างความผูกพนั สร้างสัมพนัธ์ยืนยาว

5.4 การจดัการความรู้ และนวตักรรมทรัพย์สินทีล่�า้ค่าขององค์กร
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พฒันาผู้บริหารช้ันเลิศ	น�าพาองค์กรสูค่วามยัง่ยืน

 ก่อนที่จะวางแผนพฒันาทกัษะส�าหรบัผูบ้รหิาร กปภ.ได้มกีารส�ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและความต้องการในการ

ฝึกอบรม เพื่อที่จะน�ามาก�าหนดกรอบการฝึกอบรมครอบคลมุการพฒันาผู้น�าทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพเิศษขององค์กร 

ความท้าทายขององค์กร การเป็นผู้น�าองค์กร การพฒันาความรู้ระดบัองค์กร และการบรหิารจดัการองค์กร ซึ่งแบ่งการฝึกอบรม

ออกเป็นการพฒันาทกัษะทางการบรหิาร (Managerial Skill) และการพฒันาภาวะผู้น�า (Leadership) โดยมุ่งหวงัในการพฒันา 

ผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีคุณลักษณะในการเป็นผู้น�าที่ดี สามารถน�าพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมทั้งพัฒนาความรู้ เทคนิคการบริหารองค์กรขั้นสูง การก�าหนดยุทธศาสตร์  

การก�าหนดนโยบาย และเป้าหมายระดบัองค์กร

กรอบการพฒันาทักษะทางการบริหาร

- ความรู้การบรหิารงานของ กปภ.

- ค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร

- ทกัษะการวางแผนและการมอบหมายงาน

- การควบคมุและการตดิตาม

- การสอนงานและการให้ข้อเสนอแนะ

- การบรหิารงานให้บรรลเุป้าหมาย

- การแก้ไขปัญหาและการตดัสนิใจ

- เทคนคิการสั่งการ

- PDCA สูก่ารปฏบิตัิ

- การปรบัปรงุคณุภาพและการเพิ่มผลผลติ

- การด�าเนนิการและควบคมุการประชมุ

- การน�าเสนอและการเขยีนรายงาน

- การบรหิารโครงการ

- การบรหิารทมีงาน

ทักษะทางการบริหาร (Managerial Skill)

หัวหน้างาน

- การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  เชงิธรุกจิ

- การจดัการเพื่อความส�าเรจ็ขององค์กร

- กลยทุธ์การบรหิารจดัการองค์กร

- การจดัการทางการเงนิ

- การประสานงานสูค่วามส�าเรจ็

- การจดัการความรู้

- การแปลงนโยบายสูก่ารปฏบิตัิ

- การจัดท�าแผนปฏิบัติการและการก�าหนด 

  ตวัชี้วดั

- การพฒันาทมีงานสูค่วามส�าเรจ็

- การน�าเสนอและการเขียนรายงานที่มี 

  ประสทิธภิาพ

- การบรหิารองค์กรประสทิธภิาพสูง

-  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  เชงิธรุกจิ

- กลยทุธ์การบรหิารจดัการองค์กร

- การวางกลยทุธ์และการจดัการทางการเงนิ

- การจดัการนวตักรรมและการเปลี่ยนแปลง

- การประสานงานสูค่วามส�าเรจ็

- การพฒันาทมีงานสูค่วามส�าเรจ็

- การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจเชิง 

  กลยทุธ์

ผู้อ�านวยการกอง/ผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการฝ่าย/ส�านัก

5
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กรอบการพฒันาทักษะภาวะผู้น�า

พนักงานคุณภาพ	ฟันเฟืองขบัเคล่ือนองค์กร

 นอกจาก กปภ. จะใส่ใจในการพัฒนาผู้บริหารชั้นเลิศแล้ว ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานในทุกระดับชั้น 

เพราะความรู้ของพนักงานในทุกต�าแหน่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า โดยได้จัดท�าแผนการฝึก

อบรมเพื่อพัฒนาตามสมรรถนะความสามารถด้วยการก�าหนดหลักสูตรตั้งแต่ปฐมนิเทศส�าหรับพนักงานใหม่ หลักสูตรพัฒนา

สมรรถนะความสามารถหลกัและหลกัสตูรพฒันาสมรรถนะความสามารถของหน่วยงานและต�าแหน่งงานซึ่งเน้นการพฒันาความรู้

ทกัษะการปฏบิตังิานเพื่อให้สามารถปฏบิตังิานในหน้าที่ตามต�าแหน่งงานให้บรรลผุลส�าเรจ็และมปีระสทิธภิาพ รวมทั้งการปลกูฝัง

ค่านยิมและวฒันธรรมองค์กรให้แก่พนกังานอกีด้วย

ภาวะผู้น�า (Leadership)

- รปูแบบภาวะผู้น�าที่สอดคล้องกบัองค์กร

- การก�าหนดเป้าหมายของทีมงานและ 

  การถ่ายทอดเป้าหมายจากระดบัองค์กร

- การสร้างทมีงานประสทิธภิาพสงู

- การช่วยเหลอืทมีงานเพื่อปรบัปรงุผลงาน

- การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง

- การเรยีนรู้นายและลกูน้อง

หัวหน้างาน

- คณุธรรมและจรยิธรรมในการบรหิาร

- ภาวะผูน้�าสูก่ารเปลี่ยนแปลงและการจดัการ 

  นวตักรรม

- รปูแบบภาวะผูน้�า

- บทบาทของผูน้�าการเปลี่ยนแปลง

- การส่งเสรมิความรกัและผกูพนัต่อองค์กร

- การสร้างสขุในองค์กร (Happy Workplace)

- ภาวะผูน้�ากบัการสื่อสาร

- ภาวะผูน้�าในการสนบัสนนุทมีงาน

- ภาวะผูน้�ากบัการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์

- หลกัธรรมาภบิาลกบัการด�าเนนิธรุกจิ

- การแข่งขนัทางธรุกจิระดบัสากล

- บทบาทของผูน้�าการเปลี่ยนแปลง

- ผูน้�ากบัการจดัการนวตักรรม

- การสอนงานระดบัผูบ้รหิาร

- การส่งเสรมิความรกัและผกูพนัต่อองค์กร

- การสร้างสขุในองค์กร (Happy Workplace)

- ภาวะผูน้�ากบัการบรหิารองค์กร

- ภาวะผูน้�ากบัการสื่อสารขั้นสงู

- ภาวะผูน้�ากบัหารบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์

ผู้อ�านวยการกอง/ผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการฝ่าย/ส�านัก

5.1 บคุลากรรากฐานทีส่�าคัญขององค์กร

5.2 พฒันาคน หนทางสูค่วามย่ังยืน

5.3 เสริมสร้างความผูกพนั สร้างสัมพนัธ์ยืนยาว

5.4 การจดัการความรู้ และนวตักรรมทรัพย์สินทีล่�า้ค่าขององค์กร
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  กปภ. ได้ให้ความส�าคญักบัการสร้างการเรยีนรูใ้ห้กบัพนักงานอย่างสม�า่เสมอ ทัง้การก�าหนดแผนทีเ่ส้นทาง 

การฝึกอบรม เพื่อก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ การพัฒนาทักษะในต�าแหน่งหน้าที่ทั้งระดับ

ผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่บุคลากร เพราะ กปภ. เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

บุคลากร จะช่วยเสริมสร้างทางเดินที่แข็งแรงในการก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

แผนการฝึกอบรมเพือ่พฒันาตามสมรรถนะความสามารถของพนักงาน

• ความรู้ด้านระบบประปา

• ความรู้ด้านระบบสารสนเทศ

• ทกัษะการวางแผน

• ความรู้ด้านการบรหิารความเสี่ยง

• ความรู้ด้านประชาสมัพนัธ์

• ความรู้ด้านการเงนิและบญัชี

• ความรู้ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล

• ความรู้ด้านการจดัการ

• ความรู้ด้านกฎหมาย

• ความรู้ด้านการตรวจสอบ

• กฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบั

Functional Skil l Training Roadmap

พัฒนาพนักงานตามสมรรถนะความสามารถ

ปฐมนิเทศ

พนักงานระดับปฏิบัติการ 1-7

พัฒนาพนักงานตามสมรรถนะความสามารถหลัก

พัฒนาตามกลุ่มต�าแหน่งงาน (Job Family)

• แหล่งน�้า/ระบบผลติ

• ระบบจ�าหน่ายและบรกิาร

• วศิวกรรม

• เทคโนโลยสีารสนเทศ

• วางแผนและพฒันา

• ประชาสมัพนัธ์

• บญัช ีการเงนิ และจดัเกบ็รายได้

• ทรพัยากรบคุคล

• อ�านวยการและพสัดุ

• วชิาชพีเฉพาะ (พยาบาล กฎหมาย

  ตรวจสอบ)

เน้นการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงาน  

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามต�าแหน่งงานให้บรรลุผล

ส�าเรจ็และมปีระสทิธภิาพ

5
บุคลากรของ กปภ.
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 จากแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital 

Management) ที่มแีนวคดิว่า “คน คอื ทนุ” ด้วยการบรหิาร

จัดการบุคลากรให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบแต่แนวคิดดังกล่าวไม่ใช่แค่เพียงการมุ่งเน้นพัฒนา

ประสิทธิภาพของบุคลากรเพียงเท่านั้น การสร้างความผูกพัน

ยงัเป็นปัจจยัส�าคญัที่องค์กรจะละเลยไม่ได้เป็นอนัขาด เพราะ

ถึงแม้ว่าองค์กรจะใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

อย่างดเีลศิเพยีงใด แต่ถ้าขาดการสร้างความผูกพนั กอ็าจจะ

ท�าให้องค์กรสูญเสยีบคุลากรที่มคีณุภาพไปอย่างน่าเสยีดาย

 กปภ. เล็งเห็นในความส�าคัญของการสร้างความ

ผูกพันแก่บุคลากรจึงวางแผนโครงการส่งเสริมความผูกพันให้

พนกังานมคีวามรกั ความผูกพนัแก่องค์กร ซึ่งในปี 2558 กปภ.

ได้ด�าเนนิโครงการจ�านวน 3 โครงการ ได้แก่

โครงการปลอดภัย	เคร่ืองมอืครบครัน	สร้างสรรค์	กปภ.	

 การดแูลความปลอดภยัของพนกังาน ถอืเป็นสิ่งส�าคญั

ที่องค์กรควรให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก เพราะการม ี

คณุภาพชวีติที่ด ีสขุอนามยั และความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

จะท�าให้พนักงานเกิดความผูกพันพร้อมที่จะทุ ่มเทและ 

เสยีสละในการท�างานมากยิ่งขึ้น ดงันั้น กปภ.จงึจดัหาอปุกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล (Personal Protective Equipment : 

PPE) ให้พนกังาน กปภ. สวมใส่ขณะท�างานเพื่อป้องกนัอนัตราย

อนัอาจเกดิขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมของการท�างาน 

โครงการ	1	สาขา	1	กฬีา

 สขุภาพที่แขง็แรงของพนกังาน ย่อมส่งผลถงึคณุภาพ

การท�างานที่ดีเช่นกัน กปภ. จึงวางแผนโครงการ 1 สาขา 

1 กฬีา ซึ่ง กปภ. ได้จดัสรรงบประมาณในการก่อสร้างสนามกฬีา 

จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้พนักงานได ้

ออกก�าลงักายภายในหน่วยงาน เพื่อสขุภาพที่แขง็แรงทั้งร่างกาย 

และจติใจ ส่งเสรมิการใช้เวลาว่างหลงัเลกิงานให้เป็นประโยชน์ 

พร้อมทั้งเป็นการสานสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานและสร้างความ

ผูกพนัในหน่วยงานอกีด้วย

โครงการรักษ์บ้านพกั	รัก	กปภ.

 นอกจากการจัดสรรที่พักอาศัยให้พนักงานประจ�า

ส�านกังานแล้ว กปภ. ยงัได้จดัสรรงบประมาณในการปรบัปรงุ

บ้านพกัพนกังานประจ�าส�านกังานให้มคีวามแขง็แรง ปลอดภยั 

และถกูสขุลกัษณะซึ่ง กปภ. ได้จดัท�าแผนปรบัปรงุบ้านพกัโดย

การจดัล�าดบัความส�าคญัตามความจ�าเป็นของพนกังานแต่ละคน

อย่างเท่าเทยีมกนั

 โครงการทั้ง 3 โครงการ เกิดขึ้นจากความตั้งใจ 

ของ กปภ.ในการวางแผนเสรมิสร้างความผกูพนัให้เกดิขึน้ 

ในองค์กร ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร

อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิการออกก�าลังกาย 

ดูแลที่พักอาศัย และความปลอดภัยในที่ท�างาน ซึ่งความ

ผูกพันของบุคลากรจะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนา

องค์กรสู่ความยั่งยืนในอนาคต

5.1 บคุลากรรากฐานทีส่�าคัญขององค์กร

5.2 พฒันาคน หนทางสูค่วามย่ังยืน

5.3 เสริมสร้างความผูกพนั สร้างสัมพนัธ์ยืนยาว

5.4 การจดัการความรู้ และนวตักรรมทรัพย์สินทีล่�า้ค่าขององค์กร

5.3 เสริมสร้างความผูกพัน สร้างสัมพันธ์ยืนยาว
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5.4 การจัดการความรู้ และนวัตกรรมทรัพย์สินที่ล�้าค่าขององค์กร
 ในอดตีหากพูดถงึค�าว่าทรพัย์สนิขององค์กรแล้ว หลายคนอาจจะนกึถงึเงนิทนุ หรอือปุกรณ์ต่างๆ ที่สามารถผลติสนิค้า

และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น การท�าธุรกิจน�้าประปาที่ต้องมีเงินลงทุนในการซื้อท่อประปา สร้าง 

โรงกรองน�้า หรอืหอถงัสงูในการจ่ายน�้าประปาไปยงัผูใ้ช้น�้า แต่ทว่าในปัจจบุนัทรพัย์สนิเหล่านั้นอาจจะไม่เพยีงพอต่อการพฒันา

องค์กรอกีต่อไป 

 ในยคุที่ความรูแ้ละเทคโนโลยสีารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้ความต้องการของผูบ้รโิภคมคีวามหลากหลาย

มากขึ้น ซึ่งถ้าหากองค์กรใดยังยึดติดอยู่กับความรู้แบบเดิมๆ ย่อมท�าให้องค์กรนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ 

ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บรโิภคได้ สาเหตดุงักล่าวท�าให้ทกุองค์กรจ�าเป็นที่จะต้องน�าความรู้ของพนกังานมาใช้

เป็นทรพัย์สนิในการพฒันาองค์กรให้ยั่งยนื

 กปภ. ตระหนกัในความส�าคญัของความรู้ที่เปรยีบเสมอืนทรพัย์สนิล�้าค่าขององค์กร  จงึใหค้วามส�าคญัในการวางแผน

การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และสนบัสนนุการสร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ในอนาคต 

จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ	

 ความรู้ของบุคลากรในองค์กรจ�าเป็นที่จะต้องมีการ

บรหิารจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะได้น�าความรู้มาใช้ 

พฒันาให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุแก่องค์กรซึ่ง กปภ. ได้ใช้หลกัการ

พื้นฐานที่น�ามาใช้ในการจัดท�าแผนแม่บทการจัดการความรู้

และสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ไว้ดงันี้

 1. ความรู ้ (Knowledge) คือ ข ้อมูลที่ผ ่าน

กระบวนการคดิ เปรยีบเทยีบ เชื่อมโยงกบัความรูอ้ื่นจนเกดิเป็น

ความเข้าใจและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและ

ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ความรู้จึงเป็นสินทรัพย์ที่

ส�าคัญขององค์กร สามารถน�ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการ

ด�าเนินงาน สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาองค์กรอย่างยั่งยนื 

 2. การจัดการความรู ้(Knowledge Management) 

เป็นกระบวนการที่น�าความรูท้ี่มอียูห่รอืเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ มาปรบัใช้ 

โดยผ่านกระบวนการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ความรู้

ให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อองค์กร

 3. การเรยีนรู ้(Learning) เป็นกระบวนการที่บคุลากร 

หน่วยงาน และองค์กร เสาะหาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เหมาะสม 

เพื่อน�ามาใช้ในองค์กรและท�าให้เกิดการพัฒนาหรือสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การเรยีนรู้ที่ส�าคญัมาจาก 

ประสบการณ์การท�างานและปฏิสัมพันธ์ในการท�างานของ

บคุลากรในองค์กร

 4. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

คือ องค์กรที่บุคลากรมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ มีการสร้าง 

แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้กนัอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดบั

บุคคล ทีมงาน หน่วยงาน และองค์กร ทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์กร เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ

ของตนเอง ทมีงาน หน่วยงาน และองค์กร เพื่อความส�าเรจ็

ขององค์กรอย่างยั่งยนื

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และ 

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้และการสร้าง 

องค์กรแห่งการเรยีนรู้มคีวามสมัพนัธ์กนัโดยการจดัการความรู้

ที่ดีมีประสิทธิภาพย่อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 

ขดีความสามารถของบคุลากร ทมีงาน หน่วยงาน และองค์กรได้ 

อย่างมปีระสทิธผิล อนัน�าไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูใ้นที่สดุ

 6. คณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร 

จ�าเป็นที่จะต้องมคีณะกรรมการการจดัการความรู้และการสร้าง

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ 

มปีระสทิธภิาพ

5
บุคลากรของ กปภ.
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แผนที่เส้นทางการจัดการความรู้

 จากหลกัการพื้นฐานที่ กปภ. น�ามาใช้จดัการความรู้ 

จงึเกดิเป็นวสิยัทศัน์ในการจดัการความรูว่้า “การจดัการความรู้

และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นฐานสนับสนุนที่ส�าคัญ 

ในการสร้างความส�าเร็จให้แก่ กปภ. ตามภารกิจ วิสัยทัศน์  

และเป้าหมายการด�าเนินงาน” และ กปภ. ได้ก�าหนดแผน

ยทุธศาสตร์ในการจดัการความรู้ขององค์กร 3 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถของ

บุคลากร

 เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการความรู้

และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้บุคลากรตระหนักในความ

ส�าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้และการเรียนรู้

ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกดิวฒันธรรมและบรรยากาศในการท�างานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยน

และแบ่งปันความรู้ของบคุลากร

 2. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และ

กระบวนการการเรียนรู้

 เพื่อสร้างและส่งเสริมการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

(Knowledge Organization) โดยด�าเนินการจัดระบบเพื่อผู้ที่

เกี่ยวข้องจัดเก็บรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบ 

มมีาตรฐานเดยีวกนัทั่วทั้งองค์กร เเละสามารถน�าไปใช้ในการ

ปฏบิตังิาน (Apply/Utilize) และการเรยีนรู้ (Learning) ในภาคปฏบิตัิ

 3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการความรู ้และกระบวนการ 

การเรียนรู้

 ส่งเสริมการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านการผลิตและ

จ่ายน�้า กปภ. สร้างระบบฐานข้อมลูเพื่อเชื่อมโยง อ�านวยความ

สะดวก ในการป้อน จดัเกบ็ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลและ

สารสนเทศที่จ�าเป็นต่อการผลิตและจ่ายน�้า พร้อมทั้งส่งเสริม

การน�าระบบฐานข้อมลูและเครอืข่ายสารสนเทศมาใชเ้พื่อเพิ่ม

ความพงึพอใจของลูกค้า

5.1 บคุลากรรากฐานทีส่�าคัญขององค์กร

5.2 พฒันาคน หนทางสูค่วามย่ังยืน

5.3 เสริมสร้างความผูกพนั สร้างสัมพนัธ์ยืนยาว

5.4 การจดัการความรู้ และนวตักรรมทรัพย์สินทีล่�า้ค่าขององค์กร

นวัตกรรม	หนทางสู่อนาคต

 นอกจากการจัดการความรู้ของบุคลากรแล้ว การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมก็เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่า

และเพิ่มประสทิธภิาพให้แก่องค์กร ในการพฒันาสู่การเป็นองค์กรอย่างยั่งยนื ท�าให้ กปภ. จดัท�าแผนด้านการวจิยั พฒันา และ

สร้างนวตักรรมระยะยาว เพื่อใช้พฒันาประสทิธภิาพการด�าเนนิงานทั้งด้านการผลติจ่ายน�้า และการบรกิารสูค่วามเป็นเลศิ

 ดงันั้น กปภ. จงึได้จดัท�าแผนด้านการวจิยั พฒันา และสร้างนวตักรรมระยะยาว (2558-2561) ขึ้น เพื่อเป็นนโยบาย 

ในการขบัเคลื่อนงานวจิยั พฒันา และสร้างนวตักรรมอย่างมทีศิทาง โดยมวีสิยัทศัน์ที่ว่า “กปภ. เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่ใช้

การวจิยั พฒันา และนวตักรรม พฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลศิด้านการผลติและบรกิารน�้าประปา” โดยมยีทุธศาสตร์หลกั 3 ด้าน 

ได้แก่

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย	พัฒนา	

และสร้างนวัตกรรม	กปภ.
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ่ายน�้าให้เพียงพอ และ 

ได้มาตรฐานทั่วทั้งองค์กร

สามารถผลิตและจ่ายน�้าให้เพียงพอต่อเนื่อง และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 วจิยั พฒันา และขยายผลนวตักรรมเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการให้บรกิารที่เป็นเลศิ

ยกระดบัความพงึพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บรกิาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการวิจัย 

พฒันา และสร้างนวตักรรมแบบก้าวกระโดด

มคีวามพร้อมด้านบคุลากร ระบบสนบัสนนุและเครอืข่ายการวจิยั 

ที่จ�าเป็นเพื่อสนบัสนนุงานวจิยั พฒันา และสร้างนวตักรรม
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 นอกจากนี้ ในปี 2558 กปภ. ยงัได้จดั “โครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน�้า (Demand 

Side Management : DSM) การประปาส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2558” เพื่อให้นกัเรยีนและนสิตินกัศกึษามสี่วนร่วมในการ

แสดงความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมการประหยัดน�้า และมีลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผลงาน 

ที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 49 ผลงาน จากสถาบนัการศกึษาทั่วประเทศ และม ี12 ผลงาน ผ่านหลกัเกณฑ์ได้รบัรางวลั

 ผลงานนวัตกรรม DSM 2558 กล่องป้องกันน�้าล้น ใช้กล่องพลาสติก ท่อ PVC และวาล์วลูกลอย สร้างเป็น 

กล่องควบคมุน�้าล้น มลีูกลอยควบคมุการเปิด-ปิดน�้าตามระดบัน�้าที่ต้องการ เพื่อป้องกนัน�้าล้นจากการลมืปิดก๊อก : โรงเรยีน

วดัทรงธรรม จ.สมทุรปราการ

5
บุคลากรของ กปภ.

 ผลงานนวัตกรรม DSM 2558 ลูกลอยแนวดิ่ง ประยกุต์ใช้ทุ่นลอยของอวนและอปุกรณ์ท่อ PVC มาใช้งาน  ท�างาน

โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของทุ่นลอยกับแกนเปิด-ปิดน�้าแนวดิ่ง เมื่อปริมาณน�้าในอ่างลดลงทุ่นลอยจะเคลื่อนที่ลงตามระดับน�้า 

แกนเปิด-ปิดกจ็ะเปิดให้น�้าไหลเข้าสูอ่่าง และเมื่อปรมิาณน�้าในอ่างสูงขึ้นทุน่ลอยจะเคลื่อนที่ขึ้นตามระดบัน�้าจนถงึระดบัที่ต้องการ 

แกนเปิด-ปิดกจ็ะปิดตวัไม่ให้น�้าไหล : โรงเรยีนวดัทรงธรรม จ.สมทุรปราการ
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 ผลงานนวตักรรม DSM 2558 เหยยีบแล้วสบาย สร้างชดุเปิด-ปิดน�้าโดยใช้เท้าเหยยีบ ส�าหรบัอ่างล้างมอืและมกีาร

หรี่น�้า เพื่อการประหยดัน�้าและค่าไฟฟ้าจากเครื่องสูบน�้า : โรงเรยีนวดับางปะกอก กรงุเทพฯ

 ผลงานนวัตกรรม DSM 2558 การปลูกป่าแบบประหยัดน�้าโดยใช้หยวกกล้วย น�าหยวกกล้วยตัดเป็นท่อน  

เจาะรูตรงกลางเป็นช่องลึกส�าหรับใส่ต้นกล้าของต้นไม้ที่ต้องการปลูกเพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นกล้าหากปลูก 

ต้นกล้าลงดนิในช่วงหน้าแล้งที่ฝนทิ้งช่วง  : โรงเรยีนสคีิ้ว “สวสัดิ์ผดงุวทิยา” จ.นครราชสมีา

5.1 บคุลากรรากฐานทีส่�าคัญขององค์กร

5.2 พฒันาคน หนทางสูค่วามย่ังยืน

5.3 เสริมสร้างความผูกพนั สร้างสัมพนัธ์ยืนยาว

5.4 การจดัการความรู้ และนวตักรรมทรัพย์สินทีล่�า้ค่าขององค์กร

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้

 ส�าหรบั กปภ. การคดิค้นนวตักรรมเพื่อช่วยพฒันาคณุภาพขององค์กรทั้งในด้านการผลติน�้าประปาหรอืการพฒันางาน

ด้านบรกิาร ย่อมเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ กปภ. พฒันาเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เพราะถ้า กปภ. 

ผลติน�้าประปาที่ไร้คณุภาพ มกีารบรกิารลูกค้าที่แย่ แน่นอนว่า กปภ. คงไม่สามารถที่จะเดนิหน้าต่อไปอย่างยั่งยนืในอนาคต

 ดงันั้น กปภ. จงึมนีโยบายส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ เพราะการคดิค้นนวตักรรมจะเกดิขึ้นไม่ได้เลย 

หากขาดซึ่งความรู้ความสามารถของบคุลากร ท�าให้ กปภ. ได้จดักจิกรรมที่เปิดโอกาสให้พนกังานส่งผลงานวจิยัและนวตักรรม

ดเีด่นประจ�าองค์กร เพื่อบ่มเพาะเมลด็พนัธุ์แห่งความรู้และความคดิสร้างสรรค์ให้แก่องค์กร

 การจัดการความรู้ในองค์กรที่เป็นระบบ และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่พนักงานทุกคนได้ตั้งใจ

สร้างสรรค์ข้ึนมาน้ัน ล้วนเป็นรากฐานทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กรให้มปีระสิทธภิาพทัง้ในด้านการผลติน�า้ประปา

และการบริการลูกค้า เพื่อให้ กปภ. ก้าวเดินสู่การเป็นองค์กรคุณภาพที่ให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต
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6
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

องค์กร
ของ กปภ.

 การก�าหนดค่านยิมและวฒันธรรมองค์กรเป็นเคร่ือง

สะท้อนให้เหน็ถึงความส�าคัญของพฤติกรรมของพนกังาน

ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานขององค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะ

มีวัฒนธรรมการท�างานที่แตกต่างกันไป 

 ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ได้

ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ

วฒันธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืที่

ส�าคัญในการสร้างบรรยากาศภายใน

องค์กร ซึ่งการก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ “ใช่”  

จะถือเป็นรากฐานส�าคัญที่ท�าให้องค์กร 

มีบรรยากาศการท�างานที่ดี สามารถ

ดึงดูดผู้มีสมรรถนะ/ ความสามารถสูง 

ให้เข้ามาท�างาน และด้วยบรรยากาศของ

วัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง ภาวะผู้น�า

ของคนในองค์กรสามารถเจริญงอกงาม 

ความรู ้สึกผูกพัน ความเป็นเจ้าของ 

ของพนักงานในองค์กรจะอยู่ในระดับสูง 

มีต้นทุนที่ต�่าลง และโอกาสในการเกิด

นวตักรรมในด้านต่างๆ ขององค์กรสงูขึ้น

6
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.
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6.1 ค่านิยม
 ค่านิยม หมายถงึ แนวความคดิ ความเชื่อ ที่บคุคลในสงัคมยดึถอืเป็นเครื่องตดัสนิใจและก�าหนดการกระท�าของตนเอง

ค่านิยมคือรูปแบบของความเชื่อ (belief) ที่แต่ละคนยึดถือว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรหรือสิ่งใดที่มีคุณค่า ไม่มีคุณค่า  

ค่านิยมจะสัมพันธ์กับทุกสิ่งโดยทั่วไปและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ค่านิยมเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจว่าสิ่งใดเลว

หรอืด ีและใช้ในการตดัสนิพฤตกิรรมของแต่ละบคุคลด้วย

 ค่านยิมมทีั้งค่านยิมที่ควรปลูกฝัง เช่น ค่านยิมของคนไทย 12 ประการ ความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 

ความภูมิใจในความเป็นไทย ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การยกย่อง 

ผู้ที่ท�าความดแีละค่านยิมที่ควรแก้ไข เช่น การเหน็แก่พวกพ้อง พี่น้อง เครือญาต ิการเชื่อโชคลาง การเล่นการพนนั นยิมความ

หรูหราฟุ่มเฟือย นยิมใช้ของต่างประเทศ เป็นต้น

 ความส�าคัญของการก�าหนดค่านิยม ควรก�าหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร เมื่อ

ก�าหนดค่านยิมมาแล้ว ควรสื่อสารให้สมาชกิทกุคนในองค์กรมคีวามเข้าใจ ประพฤตปิฏบิตัใินการท�างานร่วมกนั เพื่อเป็นปัจจยั

ส�าคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ สามารถตอบสนองทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและ 

ตรงประเดน็ขึ้น 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน	ค่านิยมของคน	กปภ.

 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมตามค่านิยม เพื่อให้บุคลากร 

น�าไปปฏบิตัใิห้บรรลวุสิยัทศัน์ จากจดุหมายสูงสดุของ กปภ.ที่มุ่งมั่นพฒันาองค์กรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization) หรอื HPO เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการผลติและจ่ายน�้าประปาตลอดจนการให้บรกิารประชาชนอย่างเพยีงพอและ

ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นจึงทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรให้เหมาะสมชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า  

“ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” (Customers are delighted with water quality and excellent services) 

และก�าหนดค่านิยมองค์กรว่า  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติ 

ร่วมกนัจนเกดิเป็นพฤตกิรรมการท�างานที่เอื้อต่อการบรรลเุป้าหมายขององค์กรด้วยแนวทางที่ถูกต้อง 

 ค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” ถือเป็นค่านิยมองค์กรที่ กปภ. ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญ 

ในการเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จขององค์กร คือ การเป็นบุคคลต้นแบบของผู้บริหารทุกระดับ และการสื่อสารสร้างความรู้ 

ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อการท�างานที่เป็นแนวทางเดียวกันในการก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization-HPO) 

6.1 ค่านยิม

6.2 วฒันธรรมองค์กร
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6
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.

คุณลักษณะโดดเด่นของค่านิยม กปภ. (Core Values)

 ค่านยิมองค์กรของ กปภ. “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” มคีณุลกัษณะที่โดดเด่น ดงันี้

 1. เกดิจากการมสี่วนร่วมของพนกังานที่ช่วยกนัก�าหนดขึ้น

 2. สมัพนัธ์และสอดคล้องกบั Mission หรอืพนัธกจิ, Vision หรอืวสิยัทศัน์ และ Strategy หรอืแผนยทุธศาสตร์องค์กร

ของ กปภ. ฉบบัที่ 2 ปี 2555-2559 และฉบบัที่ 3 ปี 2560-2564

 3. เป็นหลกัชี้น�า (Guiding Principle) ที่สอดรบักบัสถานการณ์ปัจจบุนั ซึ่ง กปภ. ต้องเน้นการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ีหรอื 

CG (Corporate Governance) มุ่งพฒันาคณุภาพรวมขององค์กรตามเกณฑ์ SEPA หรอื TQM (Total Quality Management) ใส่ใจ

การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอื CSR (Corporate Social Responsibility) และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

หรอื CRM (Customer Relationship Management)

 4. สอดรับกับ Brand Concept ของ กปภ. ที่มุ่งมั่นทุกด้านเพื่อผลลัพธ์บั้นปลายคือ ความพึงพอใจ/ความประทับใจ 

ความผูกพนัภกัด ีน�าไปสู่ความสขุของลูกค้าและประชาชน

 5. ข้อความสั้น กระชบั มรีูปแบบเฉพาะของ กปภ. (PWA Style) ท�าให้องค์กรสื่อสารง่าย พนกังานจดจ�าง่าย และ

สามารถปฏบิตัเิป็นรูปธรรมได้

 6. เป็นเครื่องมือสนับสนุน/ชี้น�าการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นตัวช่วย

ให้ กปภ. บรรลวุสิยัทศัน์และพนัธกจิของ กปภ.

 7. เป็นสิ่งสะท้อนที่มอีทิธพิลต่อการหล่อหลอมวฒันธรรมองค์กรตามที่ กปภ. คาดหวงัจะเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

11	พฤติกรรม	น�า	กปภ.	สู่	HPO

 ค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” ก�าหนดพฤติกรรมเพื่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่  

มุ่งเน้นคณุธรรม มั่นใจคณุภาพ และ เพื่อสขุของปวงชน ดงัตาราง

ค่านิยมของ	กปภ. พฤติกรรมตามค่านิยม

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม 1. ปฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม

2. ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุรติและโปร่งใส

3. ปกป้องรกัษาผลประโยชน์ขององค์กร

มั่น : มั่นใจคุณภาพ 1. ปฏบิตังิานตามขั้นตอนที่ก�าหนด

2. มจีติส�านกึรบัผดิชอบต่อความส�าเรจ็

3. ท�างานเป็นทมี

4. พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. แบ่งปันทกัษะช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน

เพื่อปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน 1. ตั้งใจรบัฟังลูกค้า

2. สร้างความประทบัใจให้ลูกค้าตลอดเวลา

3. มจีติสาธารณะ
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6.1 ค่านยิม

6.2 วฒันธรรมองค์กร

กิจกรรม	Kick	off	ค่านิยม	“มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”	

 กปภ. ได้จัดกิจกรรม Kick off ค่านิยม “มุ่ง- 

มั่น-เพื่อปวงชน” พร้อมเปิดตวั แชมเปี้ยนค่านิยมองค์กร 

(Champion of Champions) ซึ่งหมายถงึผู้บรหิารระดบัสูง

ของ กปภ. และเปิดตวั ทูตค่านิยมองค์กร (Ambassador) 

ซึ่งเป็นตวัแทนจากพนกังานทั่วประเทศท�าหน้าที่คล้ายนกัการทตู 

โดยท�าหน้าที่รวบรวม รายงาน สื่อสาร ชกัจงู โน้มน้าว ตลอดจน

ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกบัค่านยิมองค์กรให้พนกังานอื่นๆ เข้าใจ 

และปฏบิตั ิ เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2557 ณ ส�านกังานใหญ่ 

กปภ. ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญในการปลูกฝังให้พนักงาน 

กปภ.ทุกคน มีความเข้าใจถึงแนวทางในการด�าเนินงานไปสู่

วฒันธรรมองค์กรที่เป็นคณุลกัษณะเด่นขององค์กรสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization-HPO) 

 นอกจากนี้ การประกาศหรือแจ้งให้ทุกคนในองค์กร

ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

เป็นเพยีงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่การจะสร้างให้บคุลากรในองค์กร

ประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ต้องการนั้น จะต้องเป็น 

กระบวนการที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ ที่ส�าคญัที่สดุ 

คือ การที่ผู ้น�าขององค์กรตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงระดับ 

รองลงมา ต้องเข้าใจและแสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัที่ต้องการให้

ประจกัษ์แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เช่น หากค่านยิม (Value) ที่องค์กร

ต้องการคือ การมีคุณธรรมจริยธรรม ผู้น�าก็ต้องแสดงให้เห็น 

ได้ว่า การท�างาน การประพฤตตินอย่างมคีณุธรรมจรยิธรรมคอื

อะไร เป็นอย่างไร คอื ประพฤตตินเป็นแบบอย่างให้แก่พนกังาน

รบัรู้ เข้าใจ และสามารถน�าไปปฏบิตัติามได้

 การจะสร้างรูปแบบและบรรทดัฐานในการท�างาน เพื่อ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ

วฒันธรรมองค์กร จงึต้องเริ่มจากผู้น�าองค์กรและผู้บรหิารที่ต้อง

มีความเข้าใจและสามารถท�าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยม ี

รปูแบบกจิกรรม การประชาสมัพนัธ์ หรอืการสื่อสารในช่องทาง 

อื่นๆ เพื่อเป็นปัจจัยเสริมกระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ

เพื่อพฒันาประสทิธภิาพขององค์กรมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น
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ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.

แชมเปี้ยนและทูตค่านิยมองค์กร	:	ผู้สร้างเครือข่ายค่านิยม	

กปภ.	

 แชมเป้ียนค่านยิมองค์กร (Champion of Champions)

เปรียบเสมือนผู ้น�าทางที่จะขับเคลื่อนค ่านิยมองค ์กร 

ไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย รองผู้ว่าการ (บริหาร)  

นางพรรณพิลาส ไม้งาม เป็นผู้น�าการขบัเคลื่อน “มุ่งเน้น

คณุธรรม” รองผูว่้าการ (วชิาการ) นายสมชาย มนต์บรีุนนท์ 

เป ็นผู ้น�าด ้าน “มั่นใจคุณภาพ” และ รองผู ้ว ่าการ 

(ปฏิบัติการ 1) นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย เป็นผู้น�าด้าน 

“เพื่อสุขของปวงชน”

 ทูตค่านยิมองค์กร (Core Values Ambassador) ซึ่งเป็น

ตัวแทนจากพนักงานทั่วประเทศนั้น เพื่อท�าหน้าที่ช่วยเหลือ 

ผู้น�าค่านยิม (Core Values Champion) ในการถ่ายทอด สื่อสาร 

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์

กบัค่านยิม กปภ. รวมทั้งน�าแนวทางการประพฤตปิฏบิตัติาม

พฤติกรรมที่ก�าหนดไปปฏิบัติ รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการปลูกฝังค่านิยมภายในสายงาน 

ตลอดจนถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกบัค่านยิมองค์กรให้พนกังานอื่นๆ 

เข้าใจและปฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัค่านยิมของ กปภ.
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6.1 ค่านยิม

6.2 วฒันธรรมองค์กร

HPO	Passport	 หนังสือเดินทางที่ชาว	 กปภ.จะก้าวไปสู่	

HPO	ด้วยกัน

 นอกจากการประกาศหรือแจ้งให้ทุกคนในองค์กร 

ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแล้ว 

กปภ. ยังเล็งเห็นความส�าคัญของการสร้างบุคลากรในองค์กร

ให้ปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ต้องการอย่างเป็นกระบวนการ

เป็นระบบ มคีวามต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ ที่ส�าคญัที่สดุ คอื  

การปลูกฝังให้ผู้น�าขององค์กรตั้งแต่ระดับบนสุดและรองลงมา 

ต้องเข้าใจและแสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัที่ต้องการให้ประจกัษ์

แกผู่ใ้ต้บงัคบับญัชา เช่น หากคณุค่า (Values) ที่องค์กรตอ้งการ

คือ การมีคุณธรรมจริยธรรม ผู้น�าก็ต้องแสดงให้เห็นได้ว่า  

การท�างาน การประพฤตตินอย่างมคีณุธรรมจรยิธรรมคอือะไร 

เป็นอย่างไร

 กปภ. ได้จัดท�า หนังสือเดินทางสู่อนาคตองค์กร

สมรรถนะสูง หรือ HPO Passport แจกให้พนกังานทกุคน

ได้ประพฤติตามพฤติกรรมตามค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” 

ได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางเดยีวกนั 

 ทั้งนี้ หลกัการปลกูฝังค่านยิมให้กบัพนกังานในองค์กร  

ควรมีสิ่งกระตุ ้นหรือสัญญาณที่จะสื่อสารไปยังพนักงาน  

เพื่อสร้างนิสัย กิจวัตร และพฤติกรรม โดยมีรางวัลและ 

สิ่งตอบแทนให้แก่พนกังานผูท้ี่ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง

ที่ดใีนการสร้างค่านยิมขององค์กร 

 การจะสร้างรปูแบบและบรรทดัฐานในการท�างาน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

และวัฒนธรรมองค์กร จึงต้องเริ่มจากผู้น�าองค์กรและ 

ผู้บริหารที่ต้องมีความเข้าใจและสามารถท�าตนให้เป็น

แบบอย่างที่ดี โดยมีรูปแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ 

หรือการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นปัจจัยเสริม

ให้การด�าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.

6.2 วัฒนธรรมองค์กร
 วฒันธรรมองค์กร คอื พฤตกิรรมร่วมกนัของสมาชกิใน

องค์กรที่ประพฤตปิฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอ ซึ่งสะท้อนถงึความเชื่อ 

ทศันคต ิค่านยิม บรรทดัฐาน และมาตรฐานร่วมกนัของสมาชกิ

ในองค์กร ซึ่งต้องมีความต่อเนื่องและมีการสืบทอดไปสู ่

สมาชกิใหม่ขององค์กร 

 ผู้น�าองค์กรและนักพัฒนาองค์กรชั้นน�าทุกภาคส่วน

ต่างตระหนกัดว่ีา ทกุองค์กรย่อมมวีฒันธรรมเป็นของตนเองและ

อาจมีหลากหลายวัฒนธรรมในหนึ่งองค์กร ทั้งวัฒนธรรมหลัก 

วฒันธรรมย่อย วฒันธรรมเด่น วฒันธรรมด้อย ซึ่งลกัษณะของ

วฒันธรรมองค์กรที่แตกต่างกนัดงักล่าวน�ามาสู่ระบบ ระเบียบ 

กระบวนการท�างาน สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ ตลอดจน

วถิปีฏบิตัขิองคนท�างานที่แตกต่างกนัไปด้วย ซึ่งท้ายที่สดุส่งผล

ให้เป็นอปุสรรคต่อการขบัเคลื่อนองค์กร

 วัฒนธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้าง

บรรยากาศภายในองค์กรต่อเรื่องต่างๆ อาทิ การท�างานตาม

วสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยทุธ์ การส่งเสรมินวตักรรมในการท�างาน 

การสร้างองค์ความรู้ การเรยีนรู้ภายในองค์กร ความคล่องตวั

ในการท�างานของพนกังานภายในองค์กร

 กปภ. ได้ออกแบบวฒันธรรมองค์กรให้มคีวามเหมาะสม

กบัองค์กร ซึ่งจะเป็นคณุค่าร่วม สิ่งยดึ และสมานความแตกต่าง

หลากหลายของพนกังานที่มาจากปูมหลงั ทศันคต ิอาย ุและ

ประสบการณ์ที่แตกตา่งกนัใหส้ามารถท�างานร่วมกนัได้อย่างมี

ความสุข โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองร่วมกันระหว่าง 

ผู้บรหิารและพนกังาน กปภ. จนสรปุได้ว่า วัฒนธรรมองค์กร

ของ กปภ. เป็นผลมาจากค่านยิมองค์กร ดงัแผนภาพ

 ทุกองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นของตนเอง บางองค์กรมีวัฒนธรรมหลากหลายทั้งวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อย 

วัฒนธรรมเด่น และวัฒนธรรมรอง ความแตกต่างดังกล่าวจึงน�ามาสู่ระบบ ระเบียบ กระบวนการท�างาน บรรยากาศ และ 

สภาพแวดล้อม รวมถงึวถิีชวีติการงานของสมาชกิที่แตกต่างกนัด้วย จนเป็นปัญหาอปุสรรคต่อการพฒันาองค์กร องค์กรที่ดจีงึ

ให้ความส�าคญัอย่างมากกบัการก�าหนดค่านยิมที่จะเชื่อมโยงถงึวฒันธรรมองค์กร  

 

 ระดบับคุคล   ทัศนคติ ความเชือ่ ค่านยิม  พฤตกิรรมและการตดัสนิใจ

 ระดบักลุม่   บรรทัดฐาน มาตรฐาน   พฤตกิรรมและการตัดสนิใจ

 ระดบัองค์กร   วฒันธรรมองค์กร   พฤตกิรรมและการตดัสนิใจ

 การเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กรของ กปภ. “มุง่มัน่พฒันางาน บริการด้วยหวัใจ ก้าวไกลสูส่ากล” กล่าวถงึพฤตกิรรม

การท�างานของสมาชกิที่มบีรรทดัฐาน/มาตรฐานเดยีวกนั 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ท�างานแบบมุ่งผลส�าเรจ็ 2. ให้บรกิารลูกค้าเป็นเลศิ 

และ 3. ยดึคณุภาพเทยีบเคยีงระดบัสากล
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6.1 ค่านยิม

6.2 วฒันธรรมองค์กร

วัฒนธรรมเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการพัฒนาคน

 วัฒนธรรมองค์กรมีผลโดยตรงต่อความอยู่รอดของ

องค์กร จะเป็นตัวเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจที่หากองค์กรนั้นมี

วฒันธรรมองค์กรที่เหมาะสมกบัวสิยัทศัน์ ทศิทาง และเป้าหมาย

กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับเงื่อนไข 

ของสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยพนักงานทุกคนใน

องค์กรมีความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติเป็นพฤติกรรม 

การท�างานร่วมกนัด้วยความเตม็ใจ

 ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร จึงมีปัจจัย

ส�าคญัอยูท่ี่การสื่อสารให้สมาชกิทกุคนในองค์กรมคีวามเข้าใจ

วฒันธรรมองค์กรในทศิทางเดยีวกนัที่ถกูต้อง โดยมหีวัใจส�าคญั

คอื ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนจะต้องมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ 

อย่างต่อเนื่องและมีแบบแผนชัดเจน ซึ่งผู้บริหารทุกระดับควร

เป็นบคุคลต้นแบบที่ดี

 วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ยังส่งผลกระทบเชิงบวกท�าให้

สมาชิกท�างานร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีความสุข มีความ

เชื่อมั่นศรัทธาและมีความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความผูกพัน

ภายในองค์กร ซึ่งเมื่อพนกังานมคีวามสขุแล้ว กจ็ะส่งต่อความสขุ

ไปให้แก่ลูกค้าประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 วฒันธรรมองค์กร “มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วย

หัวใจ ก้าวไกลสู่สากล” ที่ก�าหนดโดยพนกังาน กปภ. เป็น

ถ้อยค�าที่สื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกใน

องค์กร ซึ่งมจีดุเด่นดงันี้

 1. เป็นผลสืบเนื่องมาจากค่านิยมองค์กร โดย 

เป็นพฤติกรรมการท�างานของสมาชิกในองค์กรที่สัมพันธ ์

กับค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” กล่าวคือ การที่

พนกังานทกุคนใน กปภ. ทั้งผู้บรหิารและผู้ปฏบิตัยิดึหลกัชี้น�า

พฤตกิรรมเดยีวกนั ได้แก่ หลกัคณุธรรม (CG) หลกัคณุภาพ (TQM) 

หลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และหลกัความพงึพอใจ

ของประชาชน (CRM) ก็จะเชื่อมต่อให้พนักงานทุกกลุ่มม ี

การประพฤติปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน 

ทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็จะเกิด 

การหล่อหลอม (Socialized) เป็นวิถีการด�าเนินชีวิตการงาน 

ซึ่งเรยีกว่า “วฒันธรรมองค์กร” โดยทกุคนจะแสดงพฤตกิรรม

ออกมาแบบมุ่งผลส�าเรจ็ คอื มคีวามตั้งใจที่จะพฒันางานให้ม ี

คณุภาพเป็นเลศิ บรกิารลกูค้าด้วยจติบรกิารแห่งความรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคม และยดึมาตรฐานสากลเป็นระดบัที่พงึปฏบิตัไิด้

 2. กปภ. มีกระบวนการทีช่ดัเจนในการเสรมิสร้าง

วฒันธรรมองค์กรและมเีครือ่งมอืตรวจสอบกระบวนการ

ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการวเิคราะห์ การวางแผน การน�าแผนสู่

การปฏบิตั ิการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร การม ีTop Management 

เป็น Role Model ที่ชดัเจน และการตดิตามประเมนิผลโครงการ

เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องก็จะสามารถสร้าง

วฒันธรรมที่องค์กรต้องการได้

การปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

 วฒันธรรมองค์กรมจีดุมุ่งหมายที่จะสร้างและปลกูฝัง

จิตส�านึกในการประพฤติปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

องค์กรไปสูก่ารมุง่เน้นคณุภาพมาตรฐาน ซึ่งแนวทางการปลกูฝัง 

วัฒนธรรมองค์กรจะมุ่งเน้นหลักการตามแนวทางประพฤติ

ปฏิบัติของค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” เน้นการสร้าง

มาตรฐานคณุภาพของผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าและมุง่สู่ผลสมัฤทธิ์ของงาน ซึ่งต้องใช้ความร่วมมอืร่วมใจ 

กันระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งผู้บริหารต้องเป็นบุคคล

ต้นแบบในการน�าค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรไปประพฤติ

ปฏบิตัพิร้อมสื่อสารให้กบัพนกังานในสงักดัรบัทราบและเข้าใจ

อย่างต่อเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น การประชมุสายงาน การสมัมนา 

การฝึกอบรม การสอนงาน และในโอกาสต่างๆ 

 สรปุได้ว่า การสร้างเสรมิค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร 

จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

เริ่มตั้งแต่ผูบ้รหิารระดบัสงูที่ต้องประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีให้แก่พนักงาน ซึ่งหากสามารถน�าแนวทางของค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์กรไปปฏิบัติจนประสบความส�าเร็จแล้ว 

มั่นใจได้ว่า กปภ.จะก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ได้

ภายในอนาคตอนัใกล้
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7
การค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมของ กปภ.

7
การค�านงึถงึ
สิ่งแวดล้อม
ของ กปภ.

 ด้วย กปภ. ตระหนักดีว ่าความรับผิดชอบต่อ 

ส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทีย่ั่งยืน จงึมคีวาม

ห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมและให้ความส�าคัญต่อผลกระทบ

ทีเ่กดิจากการด�าเนินกจิการประปาของ กปภ. ต่อส่ิงแวดล้อม

 7.1 ใส่ใจทกุขัน้ตอน 

...ตะกอนจึงไม่ใช่ปัญหา

อีกต่อไป
 ในกระบวนการผลิตน�้าประปา

มกัจะมตีะกอนเกดิขึ้นเสมอทั้งจากน�้าดบิ

และจากสารเคมีที่เติมในกระบวนการ

ผลิต ซึ่งปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นนั้นจะ

ขึ้นอยู่กบัคณุภาพน�้าดบิที่ใช้ กล่าวได้ว่า

กระบวนการผลติน�้าประปาที่สมบรูณ์จะ

ต้องมรีะบบการจดัการตะกอนอยูด้่วย ดงันั้น 

ตะกอนที่เกิดขึ้นจึงเป็นของเสียที่ต้องมี

การจดัการอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ท�าให้

เกิดปัญหาต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

รอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความตื้นเขนิของ 

ล�าธารสาธารณะหรอืบดบงัทศันยีภาพ

 กปภ. ได ้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญในการให้บริการน�้าประปาที่มี

คณุภาพและมคีวามปลอดภยัต่อสขุภาพ

ของประชาชน จึงได้จัดท�าแผนการ

จัดการระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การผลติน�้าประปา ตั้งแต่การจดัการแหล่ง 

น�้าดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานน�้าดิบที่ 

กปภ. ก�าหนด การจัดการระบบผลิต 

น�้าประปาต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

โดยการควบคุมดูแลทุกกระบวนการผลิตน�้าประปาเพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบาย

ออกจากกระบวนการผลติน�้าประปาไม่ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติและอาชวีอนามยั

ของคนในชมุชน รวมทั้งวางระบบจดัการทรพัยากรน�้าเพื่อให้ลกูค้าผูใ้ช้น�้าได้รบับรกิาร

น�้าประปาอย่างเพยีงพอและยั่งยนื
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7.1 ใส่ใจทกุขัน้ตอน...ตะกอนจงึไม่ใช่ปัญหาอกีต่อไป

7.2 การจดัการทรัพยากรน�า้อย่างย่ังยืน

ที่จะลดหรอืก�าจดัสิ่งปนเป้ือนได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยเป็นไป 

ตามมาตรฐานน�้าประปาของ กปภ. ซึ่งเป็นมาตรฐานเดยีวกบั 

องค์การอนามยัโลก หรอื WHO (World Health Organization)  

และการจัดการตะกอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตไม่ให้ 

ส่งผลกระทบต่อชมุชน ทั้งนี้ รปูแบบการจดัการตะกอนที่เหมาะสม 

ของแต่ละสถานีผลิตน�้านั้นจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

กระบวนการผลติน�้า ประสทิธภิาพการผลติ สภาพภูมปิระเทศ

ของสถานีผลิตน�้า หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏบิตังิาน เป็นต้น

 เพื่อให้การจดัการตะกอนของ กปภ. 234 สาขา เป็น

ไปในแนวทางเดยีวกนั ล่าสดุ ในปี 2558 กปภ. ได้จดัท�าคู่มอื

การจัดการตะกอนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการหรือ

ป้องกันปัญหาที่เกิดจากตะกอนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ตลอดจนลด/ป้องกนัผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความขดัแย้ง

กบัชมุชนที่อาจเกดิขึ้น 

7.2 การจดัการทรพัยากรน�า้อย่างย่ังยืน
 น�้าดบินบัเป็นหวัใจหลกัที่ส�าคญัในการผลติน�้าประปา 

และแหล่งน�้าดิบที่ กปภ. ใช้ผลิตน�้าประปาส่วนใหญ่มาจาก

แหล่งน�้าผวิดนิ ได้แก่ แม่น�้า ล�าคลอง อ่างเกบ็น�้า สระเกบ็น�้า 

คลองชลประทาน เป็นต้น ปัจจุบันแหล่งน�้าดิบที่ใช้ผลิต 

น�้าประปาเริ่มมปีัญหาทั้งทางปรมิาณน�้าและคณุภาพน�้า ทั้งนี้ 

เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มปริมาณ

ประชากร ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้าด้านต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น 

การขยายตวัของชมุชนรกุล�้าแหล่งน�้า การปล่อยขยะและของเสยี

ลงแหล่งน�้า เป็นต้น 

 จากปัจจัยที่กล่าวมาล้วนเป็นสาเหตุที่ท�าให้แหล่ง

น�้าดบิเสื่อมโทรมลง แม้ปัจจบุนัหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง กปภ. 

จะมกีารตดิตั้งเครื่องตรวจสอบคณุภาพน�้าในแหล่งน�้าเพิ่มมากขึ้น 

แต่ก็เป็นเพียงเครื่องมือในการเฝ้าระวังเท่านั้น ไม่ได้เป็นการ

แก้ไขที่ต้นเหต ุและจากสถานการณ์ดงักล่าวย่อมจะส่งผลกระทบ

ท�าให้ต้นทนุการผลติน�้าประปาที่สะอาดปลอดภยัสูงขึ้น อกีทั้ง

ยงัมคีวามเสี่ยงในการปนเปื้อนมากยิ่งขึ้น 

 การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟแูหล่งน�้าที่เสื่อมโทรม แม้จะเป็น

ภารกจิที่ยากและใช้งบประมาณสงู แต่ถอืเป็นสิ่งที่ทกุภาคส่วน

ต้องร่วมมอืกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กปภ. ที่ได้ใช้ประโยชน์จาก

แหล่งน�้าธรรมชาตต่ิางๆ จงึให้ความส�าคญัอย่างยิ่งกบัการดแูล

แหล่งน�้าโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น เครือข่ายภาค 

ประชาชน กรรมการลุ่มน�้า กลุ่มหรือองค์กรเอกชน เป็นต้น 

ในการท�ากิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ หรือตั้งเครือข่าย 

เฝ้าระวงัแหล่งน�้า ตลอดจนรณรงค์และปลูกจติส�านกึการอนรุกัษ์น�้า 

โดยเริ่มในพื้นที่แหล่งน�้าเสื่อมโทรม 
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7
การค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมของ กปภ.

มาตรการระยะสั้น

 การบริหารจัดการน�้ามีมิติของปัญหาที่หลากหลาย

นอกจากด้านคณุภาพน�้าดงัที่กล่าวมาข้างต้น ยงัมปัีญหาภยัแล้ง 

ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 

ปี 2548-2558 พบว่า กปภ.สาขา/หน่วยบริการเกิดปัญหา 

การขาดแคลนแหล่งน�้าดบิในการผลติน�้าประปา อนัเนื่องมาจาก

ปัญหาภยัแล้ง ประมาณปีละ 10-15 สาขา กระจายทกุภูมภิาค

และเกดิขึ้นมากในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยในปี 2558 ม ี

กปภ.สาขาได้รบัผลกระทบประมาณ 50 สาขา

 ดงันั้น กปภ. จงึได้ก�าหนดมาตรการการป้องกนัและ

ลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี 2559 แบ่งเป็นมาตรการ

ระยะสั้น และมาตรการระยะกลาง-ยาว ส�าหรับมาตรการ 

ระยะสั้น กปภ. ได้ก�าหนดให้ กปภ.สาขาจะต้องมกีารประเมนิ

ปริมาณน�้าต้นทุนว่ามีปริมาณน�้าดิบเพียงพอตลอดฤดูแล้ง 

หรือไม่ หากพบว่าปริมาณน�้าดิบไม่เพียงพอ จะต้องท�าแผน

บรหิารความเสี่ยง โดยให้เตรยีมการที่ส�าคญั ดงันี้

 - ส�ารวจและประเมินปริมาณน�้าต้นทุนว่ามีเพียงพอ

หรือไม่ พร้อมท�าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นราย กปภ.สาขา 

เช่น การขดุลอก ท�าฝายชั่วคราว จดัหาแหล่งน�้าดบิส�ารอง สูบน�้า

ให้เตม็สระตลอดเวลา เฝ้าไม่ให้เกดิสาหร่ายในแหล่งน�้า 

 - ต่อท่อทางดดู หรอืระบบชกัน�้าให้สามารถสบูชกัน�้า

ในกรณทีี่ระดบัน�้าต�่าได้

 - ส�ารวจแหล่งน�้าส�ารองในพื้นที่พร้อมประสานงาน 

การขอใช้เมื่อเกดิภยัแล้ง

 - จ่ายน�้าเป็นเวลาหรือลดปริมาณการจ่ายน�้าหาก

จ�าเป็นเพื่อให้มแีหล่งน�้าดบิเพยีงพอตลอดฤดูแล้ง

 - ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รบัทราบสถานการณ์

ภยัแล้งและรณรงค์การประหยดัน�้า

 - ประสานงานกับหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น

กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน�้า ในการระบายน�้าให้เพยีงพอ

กบัความต้องการ

 - ประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วม

ท�าความเข้าใจกบัเกษตรกรถงึความจ�าเป็นในการส�ารองน�้าดบิ

ไว้ส�าหรบัการอปุโภค-บรโิภคตลอดฤดูแล้ง

 เพื่อให้การเตรยีมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง

ของ กปภ. มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น กปภ. ได้จดัตั้งศนูย์อ�านวยการ 

เฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้งปี 2559 ของ กปภ. 

ประกอบด้วย  

 - ศนูย์ส�านกังานใหญ่ มผู้ีว่าการ กปภ. เป็นผู้อ�านวยการ

ศูนย์และฝ่ายทรัพยากรน�้าเป็นผู ้ประสานงาน ท�าหน้าที่ 

ก�าหนดแนวทางและสั่งการในการแก้ไขปัญหาและประสานงาน

กับหน่วยงานภายนอกในระดับหัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับ 

การแก้ปัญหาภยัแล้ง

 - ศูนย์ประจ�าส่วนภูมิภาค จ�านวน 10 ศูนย ์

ท�าหน้าที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่ และประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 

ในพื้นที่ ตลอดจนรายงานสถานการณ์ให้ศูนย์ส�านักงานใหญ่

ทราบเป็นระยะ

 ในด้านการช่วยเหลือประชาชน กปภ. ได้เข้าร่วม

โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ร่วมกับกองทัพบก 

กรมทรพัยากรน�้าบาดาล การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และ ปตท. เพื่อ 

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน�้า

อุปโภค-บริโภค โดยด�าเนินการประมาณเดือนกุมภาพันธ์-

มนีาคม ของทกุปี โดย กปภ. เปิดจดุจ่ายน�้าฟรทีกุสาขา เพื่อ

ให้หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภยัแล้ง

น�ารถบรรทุกน�้ามารับน�้าฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

ของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ

48

Sustainability Report
Provincial Waterworks Authority 2015



7.1 ใส่ใจทกุขัน้ตอน...ตะกอนจงึไม่ใช่ปัญหาอกีต่อไป

7.2 การจดัการทรัพยากรน�า้อย่างย่ังยืน

 อีกทั้งทุกสัปดาห์ กปภ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง 

และอุทกภัย เพื่อรายงานสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยของ กปภ. ให้ทุกหน่วยงานได้ทราบ พร้อมกับปรึกษาหารือ 

การแก้ปัญหาร่วมกนั รวมทั้งได้ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน เพื่อเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืและ 

แก้ไขปัญหาภยัแล้งและอทุกภยั

 นอกจากนี้ กปภ. ยงัได้เตรยีมการด้านงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภยัแล้งระยะสั้น ดงันี้

 1. งบส�ารองฉกุเฉนิแก้ปัญหาภัยแล้ง ประกอบด้วย งบท�าการ จ�านวน 300 ล้านบาท และงบลงทนุ จ�านวน 80 ล้านบาท

       2. งบเร่งด่วนและงบประมาณเพิ่มปี 2559 รวมประมาณ 1,850 ล้านบาท ส�าหรบัสาขาที่มคีวามเสี่ยงขาดแคลนน�้าดบิ

ในฤดูแล้งปี 2559 

 3. งบอดุหนนุจากรฐับาลในการแก้ปัญหาภยัแล้งที่อยูใ่นแผนบรหิารจดัการทรพัยากรน�้า วงเงนิ 1,754 ล้านบาท (โครงการ 

วางท่อเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน�้า)

มาตรการระยะกลาง-ยาว

 ส�าหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหรือปัญหาการ

ขาดแคลนแหล่งน�้าดบิ เพื่อให้ กปภ. มแีหล่งน�้าดบิอย่างมั่นคง 

กปภ. ได้ด�าเนนิแผนงานหลกั ดงันี้

 1. ส�าหรับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งหรือขาดแคลนน�้า

อปุโภคบรโิภค และกรณทีี่ กปภ. มกี�าลงัผลติเพยีงพอ กปภ. 

จะด�าเนนิการส�ารวจและประสานกบัท้องถิ่น เพื่อวางท่อขยาย

เขตบรกิาร โดยใช้งบประมาณของ กปภ.เอง หรอืขอจดัสรรงบ

สนบัสนนุจากรฐับาล หรอืงบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 

 2. ส�าหรบัพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้าและปัญหาคณุภาพน�้า 

กปภ. ได้น�าร่องติดตั้งระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติในสาขาที่เสี่ยง

จ�านวน 30 สาขา และจะขยายในสาขาอื่นต่อไป เพื่อเป็นการ

เฝ้าระวงัและเตอืนภยัแหล่งน�้าดบิล่วงหน้า

 3. ศกึษาจดัท�าแผนแม่บทพฒันาแหล่งน�้าทั้ง 25 ลุม่น�้า 

(แบ่งเป็น 11 กลุ่มลุ่มน�้า) ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนนิการทกุพื้นที่แล้ว 

โดย กปภ. จะใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มาจัดท�า 

แผนงานการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าของ กปภ. ให้มีความ

ยั่งยนืยิ่งขึ้น

 4. ศึกษาความเหมาะสมโครงการจัดหาและพัฒนา

แหล่งน�้าดิบให้มีความเพียงพอในระยะยาว โดยเฉพาะพื้นที่

ส�าคญั อาท ิเมอืงหลกั เมอืงท่องเที่ยว และพื้นที่เขตเศรษฐกจิ 

เช่น โครงการศึกษาความเหมาะสมในการวางท่อจากเขื่อน 

รชัชประภาไปยงัเกาะภูเกต็ โครงการศกึษาการจดัหาน�้าสะอาด

ให้บรกิารอย่างทั่วถงึ (Water Cluster) 

 5. จัดท�าโครงการงบลงทุนประจ�าปี เพื่อแก้ปัญหา

แหล่งน�้า ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน�้า และ

โครงการลงทุนเพื่อปรับปรุงขยายระบบประปาที่เป็นการ 

ขยายก�าลังผลิตและแก้ไขปัญหาแหล่งน�้าดิบทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว

 6. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

บรหิารจดัการน�้า ตั้งแต่ด้านข้อมลู การก�าหนดยทุธศาสตร์ และ

การประสานงานเพื่อวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งระดับ 

ผู้บรหิารและผู้ปฎบิตัใินพื้นที่

 จากความมุ ่ ง มั่ น ในการควบ คุมดู แลทุ ก

กระบวนการผลิตน�้าประปาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน 

ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น ย่อมเป็นทีป่ระจกัษ์ชัดว่า กปภ. ได้ให้

ความส�าคัญกบัส่ิงแวดล้อมทีอ่ยู่โดยรอบทัง้ในเชิงปรมิาณ

และคุณภาพน�้า อีกทั้งยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

ผลติน�า้ประปา ซึง่ถอืเป็น CSR in-Process ที ่กปภ. ยดึม่ัน

มาโดยตลอดในการด�าเนินกิจการประปา 
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8
การสนับสนุนชุมชนของ กปภ.

8
การสนบัสนุน

ชุมชนของ 
กปภ.

 กปภ. เล็งเหน็ว่าปัจจยัส�าคัญท่ีจะด�าเนนิกิจการประปา

ได้อย่างย่ังยืนน้ัน นอกจากจะต้องก�ากับดูแลกิจการไม่ให้

สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยัง

จ�าเป็นต้องผลักดนัภาคชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ 

กันด้วย สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

(SEPA) หมวดการน�าองค์กรที่มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจแสดง

ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม 

 กปภ. จึงขับเคลื่อนโครงการเพื่อชุมชนและสังคม โดยมีหลักเกณฑ์ในการ

ก�าหนดชมุชน/พื้นที่ที่ส�าคญัเพื่อด�าเนนิกจิกรรม CSR ดงันี้

 1. กปภ. ใช้แหล่งน�้าและหรอืใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชมุชน

 2. กปภ. มแีผนใช้แหล่งน�้าหรอืขยายพื้นที่บรกิารในอนาคต

 3. ภารกจิของ กปภ. ส่งผลหรอืคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชมุชน

 4. ชมุชนกงัวลถงึผลกระทบจากภารกจิของ กปภ.

 5. ชมุชนได้ร้องขอและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ กปภ. และชมุชนได้ใช้ประโยชน์

ร่วมกนั

 นอกจากนี้ กปภ. ยงัน�าความต้องการ ความคาดหวงั และความคดิเหน็ของ

ชมุชน ตลอดจนความพงึพอใจของลูกค้า มาก�าหนดโครงการหรอืกจิกรรม CSR ให้

สอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร ตลอดจนปลูกจิตส�านึกของพนักงาน

ให้ตระหนักถึงความส�าคัญ และการอาสาเข้าช่วยเหลือสังคมผ่านการมีส่วนร่วมใน

การด�าเนนิโครงการฯ โดยแบ่งแนวปฏบิตั ิCSR 3 ด้าน คอื ด้านการมส่ีวนร่วมพฒันา

ชมุชน ด้านการรกัษาสิ่งแวดล้อม และด้านการใส่ใจผู้บรโิภค
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8.1 การช่วยเหลือสาธารณะ

8.2 การบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม

8.1 การช่วยเหลือสาธารณะ
 ในปี 2558 กปภ. ได้ด�าเนนิโครงการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ตามแนวปฏบิตั ิ 3 ด้าน รวม 6 โครงการ 

โดยมปีระชาชนได้รบัประโยชน์ 964,726 ครวัเรอืน มค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน 34,585,044 บาท และพนกังาน กปภ. มส่ีวนร่วม 

ในกจิกรรมต่างๆ ทั้งหมด 25,030 คน (มพีนกังาน กปภ. บางรายเข้าร่วมกจิกรรมมากกว่า 1 ครั้ง) 

ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

 กปภ. ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

เพื่อชมุชนและสงัคม เพื่อช่วยเหลอืประชาชนที่ได้รบัความเดอืดร้อน

จากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ตลอดจนสนับสนุนน�้าดื่ม

ภายในโรงเรียนและกิจกรรมสาธารณประโยชน ์และ 

สาธารณกศุล ดงันี้

 1. โครงการ PWA น�า้ดืม่โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ 

60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุาร ีเป็นโครงการที่ กปภ. มุง่มั่นแบ่งปันส่งเสรมิคณุภาพชวีติ

และสุขอนามัยเพื่อให้เยาวชนไทยมีน�้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากล ส�าหรับปี 2558 ซึ่งเป็นปีมหามงคล 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเจรญิ 

พระชนมาย ุ60 พรรษา กปภ. จงึได้ร่วมกบักรมอนามยั มอบ

ตู้ท�าน�้าเย็นให้แก่โรงเรียนเป้าหมายในโครงการสุขอนามัย 

เฉลมิพระเกยีรตฯิ รวม 8 โรงเรยีน จ�านวน 8 ตู้ รวมเป็นเงนิ

จ�านวนทั้งสิ้น 424,832 บาท

 2. โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน 

เป็นโครงการที่ กปภ. จัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการพฒันาปรบัปรงุแหล่งน�้าของชมุชนให้สะอาด

สวยงามและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ประสบ

สาธารณภยั

2.1 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน�้า เป็น

โครงก¬ารที่ กปภ. เข้าไปพัฒนาแหล่งน�้าสาธารณะที่ผู้คนใน

ท้อง¬ถิ่นใช้ร่วมกนั โดยการปรบัภูมทิศัน์รอบแหล่งน�้า เพื่อสร้าง

พื้นที่สาธารณะให้ผู้คนในชุมชนไ¬ด้ใช้ร่วมกัน เช่น การสร้าง

ศาลานั่งเล่นริมน�้า การขุดลอกคูคลองหรือแหล่งน�้ากักเก็บ  

การก�าจัดวัชพชืบริเวณแหล่งน�้า หรือสร้างลานออกก�าลังกาย

สาธารณะ เป็นต้น ส�าหรบัปี 2558 กปภ. ได้ด�าเนนิโครงการฯ 

จ�านวน 18 พื้นที่
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การสนับสนุนชุมชนของ กปภ.

2.2 โครงการแจกจ่ายน�า้ประปา กปภ.เเจกจ่าย 

น�้าประปาโดยไม่คดิมลูค่าแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภยัเเล้ง

จากเหตุการณ์เเละภัยพิบัติต่างๆ โดยตั้งจุดเเจกน�้าประปา  

ณ ส�านกังาน กปภ. ตลอดจนน�ารถบรรทกุน�้าของ กปภ. และ

รถบรรทุกน�้าของหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เป็น 

ภาคเีครอืข่ายไปบรกิารแจกน�้าประปาให้กบัประชาชน ซึ่งปี 2558 

กปภ.ได้จ่ายน�้าประปา รวมทั้งสิ้น 643,125,041 ลติร คดิเป็น

มูลค่า 11,618,525 บาท

2.3 โครงการน�้าดื่มบรรจุขวด เป็นโครงการ 

ผลติน�้าดื่มบรรจขุวดเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน

และให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในการสนบัสนนุน�้าดื่ม

บรรจขุวดเพื่อร่วมกจิกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยปี 2558 

กปภ. แจกน�้าดื่มบรรจขุวดรวมทั้งสิ้น 470,256 ขวด

โครงการ/กิจกรรม ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)

จ�านวนเงินที่ใช้
(บาท) 

1. โครงการ PWA น�้าดื่มโรงเรยีนฯ 311 177 424,832

2. โครงการ กปภ.รกัษ์ชมุชน

   2.1 ปรบัภูมทิศัน์รอบเเหล่งน�้า 27,355 414 4,971,035

   2.2 แจกจ่ายน�้าประปา 378,672 2,794 11,618,525

   2.3 น�้าดื่มบรรจขุวด 433,144 11,232 2,172,100

                                          รวม 839,482 14,617 19,186,492

ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

 กปภ. ให้ความส�าคญักบัการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมผ่านการด�าเนนิโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบ

จากภาวะโลกร้อน และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากรธรรมชาต ิดงันี้
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8.1 การช่วยเหลือสาธารณะ

8.2 การบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม

 1 .  โครงการการประปา 

ส่วนภูมิภาครักษ์สิ่งแวดล้อม กปภ.  

ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน�้า สร้างฝาย

ชะลอน�้า ปลกูป่าชายเลน และปลกูต้นไม้ 

เพื่อคืนความสมดุลแก ่ ระบบนิ เวศ 

จ�านวน 45 กิจกรรมในพื้นที่ต ่างๆ  

ทั่วประเทศ รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 

6,652,603 บาท

 2. โครงการยุวประปารวมใจ

ประหยัดน�้าเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่ 

กปภ. จดัท�าขึ้นเพื่อมุง่หวงัเทดิพระเกยีรต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการ

จดัการทรพัยากรน�้า ซึ่ง กปภ. คาดหวงัว่า

เยาวชนที่ เข ้ า ร ่ วมโครงการจะได ้

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน 

ให ้ความสนใจเรียนรู ้  และสามารถ 

แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ให้แก่เพื่อน 

ครอบครวั คนรอบข้าง และสร้างค่านยิม

ประหยัดใช้ทรัพยากรน�้าได้ในที่สุด ซึ่ง

ประกอบด้วย 2 กจิกรรม

 2.1 โรงเรียนประหยัดน�้า  

เป็นโครงการที่มุ ่งสร้างความรู ้ความ

เข้าใจและปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนได้

ตระหนักถึงคุณค่าของน�้าและช่วยกัน

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและน�้าประปา ซึ่ง 

กปภ.สาขา จะน�านัก เรียนเข ้าชม

กระบวนการผลติน�้า ณ โรงกรองน�้าของ 

กปภ.สาขา รวมทั้งมอบเกียรติบัตรและ

ทุนการศึกษาแก ่ เยาวชนที่ชนะเลิศ 

การประกวดค�าขวญัและเรยีงความ ส�าหรบั 

การด�าเนินโครงการโรงเรียนประหยัดน�้า

ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2551 ถงึปี 2558 

กปภ. ได้จดัโครงการโรงเรยีนประหยดัน�้า

รวม 249 โรงเรยีน

 2.2 ยุวประปาประหยัดน�้าฯ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวด้านการจัดการทรัพยากรน�้า และสร้างเครือข่ายโรงเรียนและเยาวชน

ให้ร่วมกนับรหิารจดัการน�้าตามแนวพระราชด�าร ิ  โดยก�าหนดให้ครูในโรงเรยีนภาคี

เครอืข่ายในเขตพื้นที่ให้บรกิารของ กปภ. เข้าร่วมกจิกรรมการฝึกอบรม 4 ฐานความรู้ 

คอื จากต้นน�้าถงึปลายก๊อก กว่าจะเป็นน�้าประปา น�้าดบิมรีาคาน�้าประปามตี้นทนุ 

และสร้างยวุประปาประหยดัน�้า เพื่อให้ครูสามารถท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จาก

การฝึกอบรมให้แก่นกัเรยีนผ่านนทิรรศการหรอืกจิกรรมต่างๆ ในโรงเรยีน ตลอดจน

กระตุน้เตอืนให้นกัเรยีนฝึกคดิและเขยีนผลงาน “สร้างยวุประปาประหยดัน�้า” ที่ท�าได้จรงิ

และเป็นรูปธรรมส่งเข้าประกวดชงิเงนิรางวลัทนุการศกึษารวม 300,000 บาท ซึ่งใน

ปี 2558 กปภ. มโีรงเรยีนภาคเีครอืข่ายจ�านวน 50 โรงเรยีนที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน

สร้างยุวประปาประหยัดน�้าเข้าประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา โดยได้พัฒนาคร ู

ผู้รบัผดิชอบโครงการดงักล่าวด้วย 
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การสนับสนุนชุมชนของ กปภ.

ส�าหรับการตัดสินผลงานสร้างยุวประปาประหยัดน�้ามีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ล�าดับ ผลงาน โรงเรียน จังหวัด รางวัล

1 ยวุประปาสญัจร พี่สอนน้อง

ประหยดัน�้า

ก�าแพงเพชรพทิยาคม ก�าแพงเพชร ชนะเลศิ

2 รวมพลงัชาวแตงอ่อนร่วมใจ

ประหยดัน�้า

เทศบาล 1 

(แตงอ่อนเผดมิวทิยา)

สรุาษฎร์ธานี รองชนะเลศิ

อนัดบั 1

3 รวมพลงั 3 เกลอ 2 สิ่ง เพชรพทิยาคม เพชรบูรณ์ รองชนะเลศิ

อนัดบั 2

4 น�าน�้าจากเครื่องปรบัอากาศ

มาใช้ประโยชน์

ดาราสมทุร ชลบรุี

ชมเชย

5 น�าน�้าที่เหลอืใช้ reuse ใหม่

เพื่อพฒันาสิ่งแวดล้อม

พจิติรพทิยาคม พจิติร

6 น�้าคอืชวีติ พนมทวนชนูปถมัภ์ กาญจนบรุี

7 ยวุประปารวมใจประหยดัน�้า

เทดิไท้องค์ราชนัย์

โขงเจยีมวทิยาคม อบุลราชธานี

8 ยวุประปาหนองบวัพทิยาคาร หนองบวัพทิยาคาร หนองบวัล�าภู

9 ถ้าโลกนี้ไม่มนี�้าจะเป็นอย่างไร เทพศรินิทร์คลอง 13 ปทมุธานี ปทมุธานี

10 ยวุประปารวมใจประหยดัน�้า

โรงเรยีนบ้านจอหอ

บ้านจอหอ นครราชสมีา

11 รวมพลงัประหยดัน�้าประปา ชยับาดาลวทิยา ลพบรุี

12 นทิานชวนคดิ ชวีติประหยดัน�้า เทศบาลวดัไทยชมุพล

(ด�ารงประชาสรรค์)

สโุขทยั

13 หนองคายวทิย์รกัษ์น�้า หนองคายวทิยาคาร หนองคาย

14 ยวุประปาอมรวดี วดัอมรวดี สมทุรสงคราม
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8.1 การช่วยเหลือสาธารณะ

8.2 การบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม

โครงการ/กิจกรรม ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)

จ�านวนเงินที่ใช้
(บาท) 

1. โครงการ กปภ. รกัษ์สิ่งแวดล้อม 7,415 2,071 6,652,603

2. โครงการยวุประปารวมใจประหยดัน�้าฯ

   2.1 โรงเรยีนประหยดัน�้า 1,315 782 300,000

   2.2 ยวุประปาประหยดัน�้าฯ 23,540 1,423 1,680,000

รวม 32,270 4,276 8,632,603

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านการใส่ใจผู้บริโภค

 กปภ. มุง่ส่งเสรมิให้ประชาชนได้บรโิภคน�้าประปาที่มคีณุภาพดื่มได้จากก๊อก และสนบัสนนุ/ช่วยเหลอืประชาชนในการ

ดูแลรกัษาระบบประปาภายในบ้านให้สะอาด ปลอดภยัและถูกสขุอนามยั ดงันี้

 1. โครงการมุง่ม่ันเพ่ือปวงชนเฉลิมพระเกียรต ิ60 

พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (เติมใจให้กัน) เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสรมิความใกล้ชดิ

กบัลูกค้าผูใ้ช้น�้า โดยทมีบรกิารของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ 

ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบ

ประปาภายในบ้านให้อยูใ่นสภาพสะอาด ปลอดภยั ถกูสขุอนามยั

โดยไม่คดิค่าแรง พร้อมเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั 

การใช้น�้าอย่างคุ้มค่า ซึ่งในปี 2558 มีลูกค้าได้รับบริการ 

รวมทั้งสิ้น 63,898 ครวัเรอืน

 2. โครงการน�้าประปาดื่มได ้เป็นโครงการที่ กปภ. 

ร่วมกบักรมอนามยั ตระหนกัถงึความส�าคญัของการยกระดบั

คุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนหันมาบริโภค 

น�้าประปาที่สะอาดมคีณุภาพดื่มได้ อกีทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่าย

ในการซื้อน�้าดื่มของประชาชน โดย กปภ. จะด�าเนินการ 

ตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้าดื่ม

อย่างสม�่าเสมอ ส�าหรับปี 2558 กปภ. ได้ด�าเนินโครงการ 

น�้าประปาดื่มได้ในพื้นที่ของ กปภ.สาขาอกี 9 แห่ง ได้แก่ พื้นที่

ของ กปภ.สาขาแม่สะเรยีง, หนองเรอื, คลองท่อม, สวรรคโลก, 

สะเดา, สกลนคร, สวนผึ้ง, ลพบรุ ีและมกุดาหาร
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การสนับสนุนชุมชนของ กปภ.

ด้านการใส่ใจผู้บริโภค

โครงการ/กิจกรรม ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)

จ�านวนเงินที่ใช้
(บาท) 

1. โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน (เตมิใจให้กนั) 63,898 5,904 5,347,979

2. โครงการน�้าประปาดื่มได้ 29,076 233 1,417,970

รวม 92,974 6,137 6,765,949

8.2 การบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม
 นอกเหนอืจากการด�าเนนิกจิกรรมเพื่อสงัคมทั้ง 3 ด้าน

ซึ่งมุง่หวงัให้เกดิประโยชน์ด้านการมส่ีวนร่วมช่วยเหลอืประเทศชาติ

และสังคม เพื่อแสดงพลังความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคม 

อย่างยั่งยนื กปภ. ยงัได้มส่ีวนร่วมสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรม

เพื่อสงัคมขององค์กรต่างๆ โดยการบรจิาคเงนิผ่านกจิกรรมเพื่อ

สังคมและการกุศลที่หน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือมายัง 

กปภ. จ�านวน 65 กจิกรรม เป็นเงนิจ�านวนทั้งสิ้น 4,435,143.78 บาท

 จากผลการด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการแสดงความ 

รบัผดิชอบต่อสังคม ซึง่ กปภ. ขอให้ค�าม่ันสัญญาว่าจะยังคงมุง่ม่ันด�าเนนิกจิการประปาอย่างแขง็ขนั โดยการผลกัดนั

ให้พนักงาน กปภ. ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และในขณะเดียวกัน กปภ. ก็จะ

ยดึมัน่ในแนวทางการด�าเนนิงานทีค่�านงึถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วนเพือ่ทีจ่ะได้พฒันาต่อยอดศกัยภาพของ กปภ. 

ให้ก้าวสู่การเป็น “ผู้ให้บริการน�้าประปาในใจลูกค้าที่ยั่งยืน” ตลอดไป
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