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บทท่ี 1 

บริบทของการประปาสวนภูมิภาค 

การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) ก�อต้ังข้ึนในป� พ.ศ. 2522 เป!นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) 
มีหน*าท่ีรับผิดชอบการให*บริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานด*านน้ําประปาแก�ประชาชนในส�วนภูมิภาคครอบคลุมพ้ืนท่ี 74 
จังหวัดท่ัวประเทศ (ยกเว*นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดย กปภ. แบ�งหน�วยงานรับผิดชอบตามพ้ืนท่ี
ออกเป!น 5 ภาค 10 เขต รวม กปภ. สาขาท้ังหมด 234 สาขา และมีหน�วยบริการย�อย 347 หน�วยบริการ 

ตลอดระยะเวลา 42 ป�ท่ีผ�านมา กปภ. มุ�งม่ันให*บริการน้ําประปาคุณภาพมาตรฐานน้ําด่ืมองค<กรอนามัยโลก
แก�ประชาชนอย�างมีประสิทธิผล โดยยึดหลักการกํากับดูแลท่ีดี ควบคู�กับความรับผิดชอบต�อสังคม เพ่ือให*เกิดประโยชน<
ต�อผู*มีส�วนได*ส�วนเสียทุกกลุ�ม  

ดานการผลิต  
กปภ. ใช*แหล�งน้ํา 3 ประเภทเพ่ือนํามาผลิตน้ําประปา ได*แก� 1) น้ําผิวดิน ซ่ึงมีสัดส�วนสูงท่ีสุด 2) น้ําประปา

ท่ีผลิตจากน้ําทะเลด*วยระบบ RO (Reverse Osmosis) สําหรับพ้ืนท่ีให*บริการท่ีเป!นเกาะ เช�น เกาะภูเก็ต เกาะสมุย เกาะ
พะงัน และ 3) ระบบสํารองจากน้ําบาดาล เพ่ือความม่ันใจว�าสามารถผลิตน้ําประปาให*บริการประชาชนได*อย�างเพียงพอ
และต�อเนื่อง 

ดานการจําหนายและใหบริการ  
กปภ. วางระบบท�อประปาเพ่ือส�งน้ําประปาท่ีสะอาดปลอดภัยไปถึงบ*านผู*ใช*น้ําโดยจัดเก็บรายได*ค�าจําหน�าย

น้ําตามโครงสร*างประเภทผู*ใช*น้ําท่ีกําหนด สําหรับกลุ�มผู*ใช*น้ําท่ีมีการประกันปริมาณการซ้ือน้ําข้ันตํ่า เช�น ธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ� นิคมอุตสาหกรรม องค<กรปกครองส�วนท*องถ่ิน ฯลฯ กปภ. จะคิดอัตราค�าจําหน�ายน้ําในราคา
ขายส�ง (Bulk Sale) ซ่ึงเป!นราคาท่ีต่ํากว�าโครงสร*างปกติ 
 
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม  

 ยึดมั่นวิสัยทัศน� 
มุ�งสู�องค�กรท่ีเป�นเลิศและย่ังยืน ด�านการให�บริการและบริหารจัดการน้ําประปา  

(Leading to be a high performing and sustainable organization with excellent waterworks 
services) 

พันธกิจ 
 กปภ. กําหนดพันธกิจหลัก 5 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชน<ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป!นสําคัญ 

ลําดับความสําคัญได* ดังนี้ 
 1. ผลิต จัดส�ง และจําหน�ายน้ําประปาท่ีมีคุณภาพอย�างเพียงพอและท่ัวถึง 
 2. สํารวจ จัดหาแหล�งน้ําดิบ 
 3. จัดให*ได*มาซ่ึงน้ําดิบ เพ่ือใช*ในการผลิต จัดส�ง และจําหน�ายน้ําประปา 
 4. ส�งเสริมธุรกิจประปา 
 5. ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียว 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงรายละเอียดพฤติกรรมตามค�านิยมองค<กรของ กปภ. 
พฤติกรรมพนักงาน พฤติกรรมผูบริหาร 

มุงเนนคุณธรรม 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม 

1.1 การกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบพร*อมตัวชี้วัดและ
บทลงโทษ 
1.2 สื่อสารสองทิศทางสร*างความเข*าใจในระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ<อย�างสมํ่าเสมอ 
1.3 ประพฤติและปฏิบัติตนเป!นแบบอย�างตามกฎหมายระเบียบข*อบังคับและ
แนวทางท่ีกําหนดอย�างเคร�งครัด 
1.4 ประเมินผลและให*คุณให*โทษอย�างเท่ียงธรรมและโปร�งใส 

2. ปฏิบัติหน*าท่ีด*วยความ 
ซ่ือสัตย<และโปร�งใส 

2.1 ไม�ใช�อํานาจหน*าท่ีแสวงหาผลประโยชน<โดยมิชอบ 
2.2 ไม�ใช�เวลางานหรือทรัพย<สินขององค<กรเพ่ือประโยชน<ส�วนตน 
2.3 จัดกิจกรรมส�งเสริมการยึดถือคุณธรรมความซ่ือสัตย<สุจริต 

3. ปกปcองรักษา
ผลประโยชน< 
ขององค<กร 

3.1 ใช*จ�ายงบประมาณอย�างประหยัดและคุ*มค�า 
3.2 กํากับดูแลการใช*ทรัพยากรให*เป!นไปอย�างมีประสิทธิภาพคุ*มค�าและดูแลรักษา
ทรัพย<สินขององค<กรเสมือนทรัพย<สินของตนเอง 
3.3 ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน<ขององค<กรเป!นสําคัญ 

มั่นใจคุณภาพ 

4. ปฏิบัติงานตามข้ันตอน
ท่ีกําหนด 

4.1 กําหนดคู�มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมีตัวชี้วัด 
4.2 สร*างความเข*าใจในคู�มือการปฏิบัติงานและกํากับดูแลให*พนักงานปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดรวมท้ังพิจารณาถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
4.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู�มือการปฏิบัติงานและมาตรการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดโดยสอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน 
4.4 สนับสนุนให*ผู*บริหารและพนักงานมีส�วนร�วมในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่องและปฏิบัติตามคู�มือการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

5. มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต�อความสําเร็จ  
 
 
 
 

5.1 กําหนดและถ�ายทอดวัตถุประสงค<องค<กรเปcาหมายและตัวชี้วัดร�วมกับการ
ประเมินความเสี่ยงขององค<กรโดยถ�ายทอดนโยบายไปสู�การปฏิบัติอย�างเป!น
รูปธรรม 
5.2 ส�งเสริมและปลูกฝeงแนวคิดเรื่องคุณภาพและความรับผิดชอบต�อการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีสําคัญขององค<กรและประเมินมาตรการควบคุมภายในลงไปในทุก
กระบวนการโดยบูรณาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข*ามาปรับใช*ในองค<กร 
5.3 สร*างบรรยากาศวัฒนธรรมและโครงสร*างการทางานให*มีสภาพแวดล*อมท่ีเอ้ือ
ให*พนักงานเกิดการเรียนรู*อยากทํางานและอยากคิดเพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางาน
อย�างต�อเนื่องตลอดจนมุ�งเน*นการทํางานโดยใช*ความคิดสร*างสรรค<การจัดการ
ความรู*และการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร*างนวัตกรรมอย�างต�อเนื่อง 
5.4 ให*คําปรึกษาแนะนําวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต*องเพ่ือมุ�งผลสําเร็จของงาน 
5.5 จูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู*ความสามารถโดยยกย�องชมเชยให*
เป!นท่ีปรากฏ 
5.6 สื่อสารวิสัยทัศน< ทิศทาง นโยบายและเปcาหมายรวมถึงข*อมูลข�าวสารท่ีสําคัญ
ขององค<กรให*พนักงานทราบอย�างท่ัวถึงและทันเวลา 
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พฤติกรรมพนักงาน พฤติกรรมผูบริหาร 

มั่นใจคุณภาพ (ตอ) 

6. ทํางานเป!นทีม 6.1 สร*างบรรยากาศให*มีการสื่อสารสองทิศทางอย�างตรงไปตรงมาภายในองค<กร
และรับฟeงข*อคิดเห็นท่ีแตกต�างเพ่ือให*บรรลุเปcาหมายเดียวกัน 
6.2 นําความคิดเห็นหรือองค<ความรู*ของทีมงานมาประกอบการตัดสินใจหรือมา
ประยุกต<ใช*และสร*างนวัตกรรมโดยมุ�งเน*นผลลัพธ<ด*านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

7. พัฒนาตนเองอย�าง
ต�อเนื่อง 

7.1 สร*างบรรยากาศในการเรียนรู*โดยจัดให*มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู*ระหว�างกัน
รวมท้ังพัฒนาสื่อการเรียนรู*ให*สามารถเข*าถึงแหล�งข*อมูลการเรียนรู*อย�างท่ัวถึงและ
ต�อเนื่อง ให*เป!นนวัตกรรมการเรียนรู*อย�างยั่งยืน 
7.2 จัดสรรงบประมาณอย�างเพียงพอในการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง 
7.3 ผู*บริหารเรียนรู*พัฒนาตนเองและนําความรู*ใหม�ๆมาปรับปรุงงานเพ่ือเป!น
แบบอย�างให*กับพนักงานกระตือรือร*นในการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง
และสร*างสรรค<ผลงานอย�างต�อเนื่องใ.เกิดนวัตกรรม 

8. แบ�งปeนทักษะช�วยเหลือ
เพ่ือนร�วมงาน  

8.1 กระตุ*นและส�งเสริมให*พนักงานให*มีการสอนงาน (Coaching) และแบ�งปeน 
(Sharing) ทักษะการปฏิบัติงานระหว�างกัน 
8.2 จัดให*มีการประกาศยกย�องชมเชยพนักงานท่ีมีการเผยแพร�หรือถ�ายทอดองค<
ความรู*ดีเด�น 

เพื2อสุขของปวงชน 

9. ต้ังใจรับฟeงลูกค*า 9.1 สร*างจิตสํานึกในการรับฟeงลูกค*าอย�างเห็นอกเห็นใจ 
9.2 ทบทวนและปรับปรุงกลไกรับฟeงเสียงของลูกค*า 

10. สร*างความประทับใจ
ให*ลูกค*าตลอดเวลา 

10.1 สํารวจความต.องการความคาดหวังและจัดให*มีช�องทางการมีส�วนร�วมของ
ลูกค*าเพ่ือแสดงความคิดเห็นอยู�เสมอรวมถึงสื่อสารสร*างภาพลักษณะและความ
เข*าใจในประเด็นท่ีอาจส�งผลกระทบต�อองค<กรให*กับลูกค*าหรือหน�วยงานภายนอก
ทราบ 
10.2 นําข*อร*องเรียนของลูกค*าและผู*มีส�วนได*ส�วนเสียมาวิเคราะห<ท่ีมาของปeญหา
จัดลําดับความสําคัญและวางแผนแก*ไขปeญหาอย�างรวดเร็ว 
10.3 ส�งเสริมให*มีการสร*างสรรค<นวัตกรรมให*เกิดความประทับใจกับลูกค*าอย�าง
ต�อเนื่อง 
10.4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*ในการปรับปรุงคุณภาพการให*บริการ 
10.5 กําหนดคู�เทียบและพัฒนาการบริการให*เหนือกว�าคู�เทียบ 

11. มีจิตสาธารณะ 11.1 ส�งเสริมสนับสนุนและเข*าร�วมช�วยเหลือกิจกรรมส�วนรวมของชุมชมสังคมและ
สิ่งแวดล*อม 
11.2 สนับสนุนให*พนักงานใช*ความสามารถช�วยเหลือชุมชน 
11.3 สนับสนุนให*พนักงานสร*างสรรค<กิจกรรมเพ่ือสังคม 
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1.2 โครงสรางองคกร  
การประปาส�วนภูมิภาค จัดโครงสร*างองค<กรและการแบ�งส�วนงานเพ่ือการบริหารจัดการองค<กร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงโครงสร*างองค<กรของ กปภ. 
 

1.3 สมรรถนะหลักขององคกร (Corporate Core Competency)  
จากการวิเคราะห<ปeจจัยภายในและภายนอกเก่ียวกับทักษะและขีดความสามารถขององค<กร พบว�า จุดเด�นท่ี 

กปภ. ได*รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก ได*แก� 
1) บุคลากรมีความรู�ความสามารถในระบบประปา 
2) การเข�าถึงและความใกล�ชิดประชาชนและชุมชน 
3) ความพร�อมและความเชี่ยวชาญด�านวิเคราะห"และจัดการคุณภาพน้ํา  

 
1.4 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

ผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีได*รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ
ของ กปภ. โดยทางตรงหรือทางอ*อม หรือมีผลประโยชน<ใดๆ กับการดําเนินงาน หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดท่ีอาจทํา
ให*เกิดผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของ กปภ. ประกอบด*วย 

1. รัฐบาล ไดแก กระทรวงตนสังกัด และหนวยงาน

กําหนดนโยบายและกํากับดูแล 

2. ลูกคา  

3. คูคา/ผูสงมอบและเจาหนี้ เชน ผูผลิตทอประปา     

และอุปกรณ ผูผลิตสารเคมี  

4. คูความรวมมือ เชน กรมทรัพยากรนํ้า กรมปาไม 

5. คูแขง เชน อปท. ผูผลิตนํ้าประปาเอกชน 

6. ผูบริหารและพนักงาน 

7. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 
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บทท่ี 2 

ยุทธศาสตรการดําเนินงานของ กปภ. 

2.1 ทิศทางและตําแหนงทางยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงทิศทางและตําแหน�งทางยุทธศาสตร< 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงทิศทางและตําแหน�งทางยุทธศาสตร< (ต�อ) 
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2.2 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค<เชิงยุทธศาสตร< (Strategic Objective) ของ กปภ. พ.ศ. 2566-2570 ได*ระบุเป!น 5 ประเด็น ดังนี้  
1. ขยายเขตการให*บริการ ด*วยระบบจําหน�ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. สร*างความม่ันคงต�อผลประกอบการขององค<กร  
3. ปรับโครงสร*างองค<กร พัฒนาทุนมนุษย< เพ่ือมุ�งสู�ความเป!นเลิศในธุรกิจ  
4. สร*างศักยภาพในทุกกระบวนการด*วยเทคโนโลยี เพ่ือมุ�งเน*นความพึงพอใจของลูกค*า และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การดําเนินงาน  
5. บูรณาการการทํางานระหว�างหน�วยงาน เพ่ือสร*างความได*เปรียบ และความคุ*มค�าในการใช*ทรัพยากรร�วมกัน 

 
2.3 ยุทธศาสตร (Strategy)  

แผนยุทธศาสตร<องค<กรของ กปภ. พ.ศ. 2566 - 2570 ได*มีการระบุ/กําหนดเพ่ือให*สอดรับกับวัตถุประสงค<เชิง
ยุทธศาสตร< ท้ัง 5 ประเด็น โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร<ในการดําเนินการท้ังสิ้น 12 ยุทธศาสตร< สรุปดังนี้  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงวัตถุประสงค<เชิงยุทธศาสตร< (ป� 2566 – 2570) 
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2.4 Strategy Map  

 
 
 

ภาพท่ี ---- ภาพแสดงนโยบายของผู*ว�าการการประปาส�วนภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 แสดง Strategy Map 
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บทท่ี 3 

ระบบบริหารจัดการดานความยั่งยืนของ กปภ. 

3.1 คํานิยาม 
“กปภ.” หมายถึง การประปาส)วนภูมิภาค  
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการประปาส)วนภูมิภาค และคณะกรรมการ/อนุกรรมการท่ีได�รับ

แต)งต้ังโดยคณะกรรมการการประปาส)วนภูมิภาค 
“ผู�บริหาร” หมายถึง (1) ผู�ว)าการ (2) ผู�บริหารระดับสูง ต้ังแต)ผู�ช)วยผู�ว)าการข้ึนไป (3) ผู�ดํารงตําแหน)ง

เทียบเท)า (1) และ (2) 
“การกํากับดูแลกิจการท่ีดี” หมายถึง การกํากับดูแลกิจการท่ีเป5นไปเพ่ือการสร�างคุณค)าให�กิจการอย)าง

ยั่งยืน 
“การพัฒนาความย่ังยืน” หมายถึง การพัฒนาองค"กรโดยให�ความสําคัญกับการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ ควบคู)

กับการแสดงความรับผิดชอบต)อสังคมและสิ่งแวดล�อมท่ีผนวกรวมกับกระบวนการทํางาน ภายใต�กรอบการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและการบริหารความเสี่ยงอย)างมีประสิทธิภาพ  

 
3.2 นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของการประปาสวนภูมิภาค  

- ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) - 

มุ�งม่ันดําเนินกิจการให*ผู*ใช*น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเป!นเลิศ ภายใต*การกํากับดูแลท่ีดีโดย
รับผิดชอบบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร�งใส เป!นธรรม รวมท้ังเปsดเผยข*อมูลสารสนเทศของ กปภ. 
อย�างครบถ*วน เพ่ือให*ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียเข*าถึงและตรวจสอบได* มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย�างเพียงพอ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. และให*
กรรมการ ผู*บริหารพนักงานและลูกจ*าง มีหน*าท่ีสนับสนุน ส�งเสริมและปฏิบัติตนตามค�านิยม “มุ�ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน” 
ขององค<กร โดยสอดคล*องกับนโยบายการต�อต*านทุจริตและคอร<รัปชันของ กปภ. และประมวลจริยธรรมของ กปภ. 

- ดานเศรษฐกิจ (Economic) - 

1) สนองนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร<รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ด*วยการพัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐาน
และบริการด*านระบบน้ําประปา ขยายพ้ืนท่ีการให*บริการแก�ประชาชนในส�วนภูมิภาคท่ีรับผิดชอบอย�างต�อเนื่อง 
เพ่ือให*มีน้ําประปาใช*ท่ัวถึงในราคาท่ีเป!นธรรม สามารถรองรับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การลงทุนและการท�องเท่ียวได*
อย�างมีเสถียรภาพ 

2) ยกระดับกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ําเพ่ือให*การจ�ายน้ําประปา (Tap Water) มี
คุณภาพสูง เป!นไปตามเกณฑ<มาตรฐานองค<การอนามัยโลก และบริหารจัดการแหล�งน้ําดิบ การผลิต-จ�ายน้ําให*สามารถ
ผลิตน้ําประปาได*อย�างสมํ่าเสมอในทุกฤดูกาล โดยมุ�งยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ให*สามารถอุปโภคบริโภค
ได*อย�างปลอดภัยต�อเนื่องและท่ัวถึง 

3) บริหารและควบคุมต*นทุนการดําเนินงาน ด*วยแผนงานควบคุมค�าใช*จ�ายในการดําเนินงานพร*อมแนวทาง
จัดทํามาตรการแผนปฏิบัติการควบคุมค�าใช*จ�าย ติดตามและประเมินผลอย�างต�อเนื่อง  
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- ดานสังคม (Social) - 

1) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย�างมีประสิทธิภาพและเป!นธรรม และดูแลปรับปรุงอย�างสมํ่าเสมอให*
สอดคล*องกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติท่ีเป!นไปตามข*อกําหนดของกฎหมาย กฎบัตรสากลท่ีเก่ียวข*องด*านแรงงาน โดย
คํานึงถึงความต*องการของผู*ปฏิบัติงาน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

2) สนับสนุนให*ทุกหน�วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีดี กําหนดให*มีระเบียบ วิธี
ปฏิบัติ และมาตรฐานการทํางานท่ีปลอดภัยในการทํางานท่ีสอดคล*องตามความเสี่ยง รวมไปถึงการสร*างให*เกิด
วัฒนธรรมการทํางานท่ีปลอดภัยท่ัวท้ังองค<กร 

3) ส�งเสริมให*บุคลากรได*รับการพัฒนาความรู*และทักษะท่ีจําเป!นผ�านแผนกลยุทธ<พัฒนาการเรียนรู*เพ่ือสร*าง
ความเป!นมืออาชีพ และใช*แผนกลยุทธ<ด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป!นเครื่องมือในการยกระดับความผูกพัน 
ความพึงพอใจ และความคิดสร*างสรรค<ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย�าง
ยั่งยืน 

4) ส�งเสริมให*ผู*บริหารและผู*ปฏิบัติงานเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยยึดหลักความเท�า
เทียมและไม�เลือกปฏิบัติ มุ�งตอบสนองหรือแก*ปeญหาด*านสิทธิมนุษยชนด*วยความระมัดระวัง 

5) สร*างความพึงพอใจและความประทับใจให*แก�ลูกค*าประชาชนท่ีมีต�อการใช*น้ําประปาเพ่ือการ      อุปโภค
บริโภคและการรับบริการต�างๆ ของ กปภ. ด*วยนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการข*อร*องเรียนของลูกค*า
ผู*ใช*น้ํา เพ่ือตอบสนองความต*องการของลูกค*าอย�างรวดเร็ว ตามข*อตกลงในการบริการลูกค*า (Service Level 
Agreement: SLA) ผ�านระบบการให*บริการลูกค*าท่ีสะดวกและรวดเร็ว  

6) เสริมสร*างและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ กปภ. กับชุมชนและผู*มีส�วนได*เสียท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือสานสัมพันธ< 
สร*างพันธมิตร ความเข*าใจและความร�วมมือท่ีเข*มแข็ง สนับสนุนให*กิจกรรม กปภ. ตอบสนองความต*องการและความ
คาดหวังของชุมชนได*อย�างแท*จริง ลดข*อขัดแย*งระหว�าง กปภ. กับชุมชนและสังคมด*วยกลไกการบริหารจัดการข*อ
ร*องเรียน พร*อมแนวทางดําเนินการแก*ไขท่ีมีประสิทธิผล และสร*างสรรค<คุณค�าให*เกิดผลประโยชน<โดยรวมต�อ
สาธารณชน 

- ดานสิ่งแวดลอม (Environmental) - 

ตระหนักและให*ความสําคัญในการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อม โดยดําเนิน
มาตรการปcองกันและแก*ไขผลกระทบสิ่งแวดล*อมจากการก�อสร*างระบบน้ําประปา การควบคุมของเสีย พร*อมติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล*อมและสถานภาพของสิ่งมีชีวิตในเชิงรูปธรรม สร*างความตระหนักรู*คุณค�าของน้ํา
ประหนึ่ง “น้ําคือชีวิต” (Water is life) เพ่ือให*การดําเนินธุรกิจประปาของ กปภ. เป!นมิตรกับสิ่งแวดล*อม และเติบโต
ก*าวหน*าเคียงคู�กับประเทศสืบไป 
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3.3 โครงสรางการบริหารจัดการดานความยั่งยืน 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 แสดงโครงสร*างการบริหารจัดการด*านความยั่งยืน 
กปภ. กําหนดโครงสร*างการกํากับดูแลและการบริหารจัดการด*านการพัฒนาความยั่งยืน โดยระบุบทบาท 

หน*าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงความสัมพันธ<ระหว�างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ สายงานหลักและสายงานสนับสนุน ดังนี้ 
1. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค�กร 
มีอํานาจหน*าท่ีในการพิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร< และแผนกลยุทธ<การดําเนินงาน ด*าน

ทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบความคิดสร*างสรรค<และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
องค<กรสู�ความยั่งยืน  

2. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคม 
มีอํานาจหน*าท่ีในการกําหนดและทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคมให*

สอดคล*องกับการดําเนินธุรกิจของ กปภ. และให*สอดคล*องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ<ทางด*านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล*อม และแนวทางปฏิบัติสากล รวมท้ังส�งเสริมให*เกิดการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ  ผู*บริหาร พนักงาน 
ชุมชน ลูกค*า และประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการความรับผิดชอบทางด*านสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) ของ กปภ. ด*วย 

3. สายงานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือให*การขับเคลื่อนการดําเนินงานด*านความยั่งยืนครอบคลุมประเด็นสําคัญท้ังในด*านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล*อม ภายใต*กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างครบถ*วน และสอดคล*องกับห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain) 
ขององค<กร กปภ. ได*กําหนดสายงานรับผิดชอบกระบวนการพัฒนาความยั่งยืนโดยคํานึงถึงบทบาทและหน*าท่ีตาม
โครงสร*างการบริหารงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดพฤติกรรมตามค�านิยมองค<กรของ กปภ. 

ลําดับท่ี มิติการดําเนินงาน 
สายงานท่ีรับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
1 
 

ด*านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
 
 
 

• รองผู*ว�าการ (แผนยุทธศาสตร<) 
• ผู*ช�วยผู*ว�าการ (สํานักผู*ว�าการ) 

 

• รองผู*ว�าการ (บริหาร) 
• ผู*ช�วยผู*ว�าการ (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
• ผู*ช�วยผู*ว�าการ (สื่อสารองค<กรและ

ลูกค*าสัมพันธ<) 
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ลําดับท่ี มิติการดําเนินงาน 
สายงานท่ีรับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
2 ด*านเศรษฐกิจ • รองผู*ว�าการ (แผนยุทธศาสตร<) 

• รองผู*ว�าการ (การเงิน) 
• รองผู*ว�าการ (วิชาการ) 
• รองผู*ว�าการ (ปฏิบัติการ 1 - 5) 

• รองผู*ว�าการ (บริหาร) 

3 ด*านสังคม • รองผู*ว�าการ (บริหาร) 
• รองผู*ว�าการ (ปฏิบัติการ 1 - 5) 
• ผู*ช�วยผู*ว�าการ (สื่อสารองค<กรและ

ลูกค*าสมัพันธ<) 

• รองผู*ว�าการ (แผนยุทธศาสตร<) 
• ผู*ช�วยผู*ว�าการ (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
• ทุกสายงาน 

4 ด*านสิ่งแวดล*อม • รองผู*ว�าการ (วิชาการ) 
• รองผู*ว�าการ (บริหาร) 
• รองผู*ว�าการ (แผนยุทธศาสตร<) 
• รองผู*ว�าการ (ปฏิบัติการ 1 - 5) 
• ผู*ช�วยผู*ว�าการ (สื่อสารองค<กรและ

ลูกค*าสมัพันธ<)  

• ทุกสายงาน 

5 การจัดทํารายงานความยั่งยืน • ผู*ช�วยผู*ว�าการ (สื่อสารองค<กรและ
ลูกค*าสมัพันธ<) 

• รองผู*ว�าการ (แผนยุทธศาสตร<) 
• รองผู*ว�าการ (การเงิน) 
• รองผู*ว�าการ (วิชาการ) 
• รองผู*ว�าการ (บริหาร) 
• ผู*ช�วยผู*ว�าการ (สํานักผู*ว�าการ) 

ท้ังนี้ กปภ. ยังกําหนดให*มีสายงานท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายด*านการพัฒนาความยั่งยืนเชิง
ยุทธศาสตร< โดยกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ส�งเสริมและปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการด*าน
ความยั่งยืนขององค<กรให*บรรลุผลสําเร็จตามเปcาหมายท่ีกําหนดและรายงานผลการดําเนินงานแก�ผู*บริหารระดับสูง 
คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ เพ่ือทราบอย�างสมํ่าเสมอ ได*แก� 

1) สายงานรองผู�ว�าการ (แผนยุทธศาสตร�) มีหน*าท่ีกําหนดและทบทวนกลยุทธ< แผนยุทธศาสตร<องค<กร 
และแผนปฏิบัติการประจําป� ให*สอดคล*องกับบริบทองค<กรตลอดจนสถานการณ<ด*านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล*อม 
โดยนําปeจจัยความยั่งยืนมาเป!นปeจจัยนําเข*าในการจัดทําแผนฯ  

2) สายงานผู�ช�วยผู�ว�าการ (สํานักผู�ว�าการ) มีหน*าท่ีในการควบคุมและดูแลการบริหารจัดการของ กปภ. 
ให*เป!นไปตามแนวทางท่ีกําหนดภายใต*นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ. 

3) สายงานผู�ช�วยผู�ว�าการ (สํานักส่ือสารองค�กรและลูกค�าสัมพันธ�) มีหน*าท่ีในการดําเนินกิจกรรมของ 
กปภ. ท่ีมีส�วนร�วมต�อความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ังรวบรวมข*อมูลการดําเนินงานในแต�ละโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
จัดทํารายงานความยั่งยืนของ กปภ. 

 
3.3 ระบบการสงเสริมการดําเนินงาน 

1) ทบทวนประสิทธิผลและความเหมาะสมของปeจจัยความยั่งยืนตามบริบทของ กปภ. อย�างสมํ่าเสมอทุกป� 
เพ่ือนําเสนอเป!นปeจจัยนําเข*าสําหรับการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร<องค<กรและแผนปฏิบัติการประจําป�  

2)  การสํารวจความคิดเห็น ตลอดจนความต*องการและความคาดหวังของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท่ีสําคัญท้ัง 7 
กลุ�ม ได*แก� 1) รัฐบาล ผู*ถือหุ*นภาครัฐ และผู*กําหนดนโยบาย 2) ลูกค*า 3) คู�ค*า ผู*ส�งมอบ และเจ*าหนี้ 4) คู�ความร�วมมือ 
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5) คู�แข�ง 6) พนักงาน และ 7) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล*อม ซ่ึงเป!นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการผู*มีส�วนได*
ส�วนเสียของ กปภ. เพ่ือใช*เป!นข*อมูลประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร<  

3) เสริมสร*างทักษะความรู*แก�พนักงานและลูกจ*าง กปภ. ให*มีศักยภาพในการดําเนินงานและสามารถปรับตัว
ให*สอดคล*องกับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด*านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล*อม รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทางด*าน
เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินงานและบริหารจัดการประกอบกิจการประปาอย�างยั่งยืน 

4) สื่อสาร สร*างความรู* ความเข*าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข*องให*คณะกรรมการ ผู*บริหาร 
และพนักงานรับทราบและตระหนักถึงการเสริมสร*างวัฒนธรรมองค<กรบนพ้ืนฐานค�านิยม “มุ�ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน” ตาม
บทบาทของตนเอง ดังนี้ 

 ผู�บริหารระดับสูง 
• พิจารณากําหนดนโยบาย เปcาหมาย กลยุทธ< แนวทางการบริหารและดัชนีชี้วัดด*านความยั่งยืนท่ี

สอดคล*องกับนโยบายและยุทธศาสตร<ด*านความยั่งยืนของ กปภ. 
• ผลักดันให*มีการบริหารความยั่งยืนท่ัวองค<กร โดยจัดให*มีโครงสร*างผู*รับผิดชอบ เช�น หน�วยงาน 

คณะกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลผู*รับผิดชอบ เพ่ือเป!นผู*แทนผู*บริหารในการดําเนินงานด*าน
ความยั่งยืนให*เหมาะสมกับบริบทขององค<กร  

• ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืน รวมถึงพิจารณาการรายงาน ผลการ
ดําเนินงานด*านความยั่งยืนผ�านรายงานความยั่งยืนประจําป�ของ กปภ.  

• สื่อสารแสดงความมุ�งม่ันและความก*าวหน*าในการดําเนินงานด*านความยั่งยืนไปยังผู*มีส�วนได*ส�วน
เสียทุกภาคส�วนท้ังภายในและภายนอกอย�างต�อเนื่อง 

 ทุกหน�วยงานใน กปภ. 
• นําเอานโยบายและแนวปฏิบัติด*านความยั่งยืนไปปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ 
• รับผิดชอบดําเนินงานให*บรรลุเปcาหมายยุทธศาสตร<ด*านความยั่งยืนของ กปภ.  
• ติดตาม ประเมินและทบทวนผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืนท่ีเก่ียวข*องกับหน�วยงาน 
• สื่อสารผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืนและสร*างการมีส�วนร�วมกับผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท่ีเก่ียวข*อง 

เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง 
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บทท่ี 4 

การขับเคลื2อนสูความยัง่ยืนระดับองคกรของ กปภ. 

เพ่ือให*การบริหารองค<กรมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ตลอดจนการตระหนักถึงบทบาทในฐานะ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีหน*าท่ีส�งเสริมและมีส�วนร�วมในการพัฒนาอย�างยั่งยืนของประเทศท้ังในด*านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล*อม กปภ. ได*กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค<กรสู�ความยั่งยืนโดยคํานึงถึงความสัมพันธ<กับผู*มีส�วนได*ส�วน
เสียกลุ�มต�างๆ เพ่ือให*การจัดทําแผนยุทธศาสตร<และการกําหนดเปcาหมายการดําเนินงานเป!นไปอย�างสมดุล สอดคล*อง
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ และต้ังอยู�บนฐานความรับผิดชอบต�อสังคมเพ่ือส�งเสริมความเป!นอยู�ท่ีดีตลอดห�วงโซ�
อุปทานและลดผลกระทบเชิงลบจากการดําเนินงานขององค<กรท้ังในทางตรงและทางอ*อม 

 
4.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 
กปภ. ได*นํากรอบแนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค<กร

สหประชาชาติมาใช*เป!นพ้ืนฐานในการกําหนดเปcาหมายการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนองค<กรให*เกิดการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน โดยยึดม่ันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล*อม ความรับผิดชอบต�อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ด*วยจริยธรรมตามกรอบการดําเนินงานด*านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู�
กับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร<ของ กปภ. โดยคํานึงถึงประโยชน<ของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอก
องค<กร  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนของ กปภ.  

ภายใต*กรอบการพัฒนาอย�างยั่งยืนขององค<กรสหประชาชาติ ท้ัง 17 ด*าน กปภ. ได*พิจารณาคัดเลือกเปcาหมาย
การพัฒนาท่ีมีความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของ กปภ. มาท้ัง 6 ด*าน ประกอบด*วย 

เปาหมายที่ 3 สร*างหลักประกันว�าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส�งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย 
(Good Health and Well-Being) 

เปาหมายที่ 6 สร*างหลักประกันว�าจะมีการจัดให*มีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ี
ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation) 

เปาหมายที่ 10 ลดความไม�เสมอภาคภายในและระหว�างประเทศ (Reduce Inequalities) 
เปาหมายที่ 12 สร*างหลักประกันให*มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืน (Responsible Consumption 

and Production) 
เปาหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย�างเร�งด�วนเพ่ือต�อสู*กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน (Climate action) 
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เปาหมายที่ 15 ปกปcอง ฟ��นฟู และสนับสนุนการใช*ระบบนิเวศบนบกอย�างยั่งยืน จัดการป�าไม*อย�างยั่งยืน 
ต�อสู*การกลายสภาพเป!นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟ��นสภาพกลับมาใหม� และหยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land) 

จากกรอบแนวคิดและเปcาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนของสหประชาชาติ กปภ. จึงได*มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจประปาเพ่ือให*เกิดการพัฒนาท่ีมีความสมดุลหรือปฏิสัมพันธ<ท่ีเก้ือกูลระหว�างมิติอันเป!นองค<ประกอบท่ีจะ
ทําให*มีการเติบโตท่ียั่งยืน สร*างความพอใจสูงสุดแก�ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียทุกกลุ�ม โดยมุ�งเน*นในการพัฒนาท่ีจะช�วยสร*าง
คุณค�าทางด*านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด*านสิ่งแวดล*อม และช�วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมภายใต*การ
กํากับดูแลกิจการและการมีธรรมาภิบาลท่ีดี ควบคู�ไปกับการร�วมเป!นส�วนหนึ่งท่ีช�วยขับเคลื่อนไปสู�เปcาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืนในระดับประเทศและสากล ซ่ึงสามารถสรุปคําจํากัดความในการดําเนินงานแต�ละด*านในบริบทของ กปภ. ได*ดังนี้ 

- ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี - 

การดําเนินงานของ กปภ. มิได*คํานึงเพียงแค�การเติบโตของผลกําไร แต�ยังกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจให*มี
ความโปร�งใส เป!นธรรม และตรวจสอบได* ภายใต*หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
เสริมความเข*มแข็งให*แก�กลไกการดําเนินงานของ กปภ.  

- ดานเศรษฐกิจ - 

กปภ. มุ�งเน*นการบริการน้ําประปาเพ่ือรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให*สอดคล*อง
เปcาหมายการสร*างหลักประกันว�าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส�งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย (เปาหมายที่ 3) 
และลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศและระหว�างประเทศ (เปาหมายที่ 10) 

- ดานสังคม - 

กปภ. มุ�งม่ันพัฒนาการให*บริการน้ําประปาเพ่ืออํานวยความสะดวกให*ประชาชนทุกระดับเข*าถึงการอุปโภค
บริโภคน้ําประปาอย�างยั่งยืน เพ่ือให*สอดคล*องหลักประกันให*มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน (เปาหมายที่ 12) 
และสร*างหลักประกันว�าจะมีการจัดให*มีน้ําและสุขอนามัยท่ีดีสําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน (เปาหมายที่ 

6) พร*อมท้ังมุ�งม่ันพัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรและสร*างผู*นําท่ีดีท่ีมีจิตสํานึกด*านการพัฒนาเพ่ือให*องค<กร
เกิดการเติบโตท่ียั่งยืน 

- ดานสิ่งแวดลอม - 

กปภ. มีการมุ�งเน*นการเสริมสร*างการอนุรักษ<ผ�านกิจกรรม CSR เพ่ือร�วมเป!นส�วนหนึ่งในการต�อสู*กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (เปาหมายที่ 13) และปกปcอง ฟ��นฟู และสนับสนุนการใช*ระบบ
นิเวศบนบกอย�างยั่งยืน จัดการป�าไม*อย�างยั่งยืนต�อสู*การกลายสภาพเป!นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและ
ฟ��นสภาพกลับมาใหม� และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (เปาหมายที่ 15) 

 

4.2 นโยบายภาครัฐ 
ปeจจุบันประเทศไทยได*มีการจัดทําแผนพัฒนาประเทศในหลายระดับ ซ่ึง กปภ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจได*ปฏิบัติ

ตามนโยบายของรัฐในการนํากรอบการดําเนินงานของแผนต�าง ๆ ท่ีภาครัฐได*จัดทําข้ึนมาเชื่อมโยงกับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร<องค<กรให*สอดคล*องกัน โดยแผนงานและกระบวนการท้ังหมดยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอประมาณ 
มีเหตุผล และมีภูมิคุ*มกันในตัวท่ีดี ควบคู�กับความรู*และคุณธรรม” เป!นแนวทางในการดําเนินการ 

4.2.1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ  
แผนยุทธศาสตร<ชาติ 20 ป�มีกรอบการดําเนินงานระหว�างป� 2561 – 2580 และได*มีการกําหนด ยุทธศาสตร<

การดําเนินงานภายใต*วิสัยทัศน<ประเทศไทย 2580 คือ  
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“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว 
ด�วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยเปcาหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ พัฒนาอย�าง
ต�อเนื่อง สังคมเป!นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช�วงวัยให*เป!นคนดี เก�ง และมีคุณภาพ สร*างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร*างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป!นมิตรกับสิ่งแวดล*อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน<ส�วนรวม 

4.2.2 แผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ  
แผนแม�บทภายใต*ยุทธศาสตร<ชาติ เป!นแผนแม�บทเพ่ือบรรลุเปcาหมายตามท่ีกําหนดไว*ในยุทธศาสตร< ชาติมี

ท้ังสิ้น 23 แผนแม�บท ซ่ึงจะมีผลผูกพันต�อหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข*องท่ีจะต*องปฏิบัติให*เป!นไปตามนั้น รวมท้ัง การ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณต*องสอดคล*องกับแผนแม�บทซ่ึงจะนําไปสู�การปฏิบัติเพ่ือให*ประเทศ 
ไทยบรรลุวิสัยทัศน< “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังค่ัง ยั่งยืนเป!นประเทศพัฒนาแล*ว ด*วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช�วงเวลาดังกล�าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

4.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด�าน 
แผนการปฏิรูปประเทศ ต*องดําเนินการเพ่ือให*บรรลุเปcาหมายตามท่ีบัญญัติไว*ในรัฐธรรมนูญประกอบด*วย 

ประเทศชาติมีความสงบเรียบร*อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป!นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด
ความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศต*องสอดคล*องและ
เป!นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร<ชาติ 

4.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 13  
สํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติได*จัดทํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร<การพัฒนาประเทศ โดย กปภ. นําทิศทางและกรอบ
ยุทธศาสตร<การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2566 – 2570 เป!นแนวนโยบาย
ภาครัฐประกอบการวางแผนยุทธศาสตร< 

4.2.5 แผนยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจภาพรวม 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติให*มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร<รัฐวิสาหกิจภาพรวม และ

มอบหมายให*รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานท่ีเก่ียวข*องนําแผนยุทธศาสตร<รัฐวิสาหกิจภาพรวมไปใช*เป!นแนวทางในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร<องค<กร และแผนปฏิบัติการประจําป� โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีอาจทําให*ภารกิจ
และงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดให*มีวิสัยทัศน< “รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
ชาติ โดยสามารถเร�งการลงทุนท่ีสอดคล*องกับยุทธศาสตร<และมีความแข็งแกร�งทางการเงินโดยเน*นการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพ่ิมประสิทธิภาพภายใต*ระบบธรรมาภิบาลท่ีโปร�งใสและมีคุณธรรม และการน*อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช*” 

4.2.6 แผนยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
จากการกําหนดยุทธศาสตร<ระดับชาติสู�การกําหนดยุทธศาสตร<ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ ได*มีการกําหนด 

ยุทธศาสตร<แยกตามกลุ�มรัฐวิสาหกิจท่ีมีการดําเนินงานท่ีแตกต�างกันให*สามารถเป!นกลไกท่ีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร< 
และบรรลุสู�การเป!นประเทศไทยท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนได* โดยยุทธศาสตร<ของรัฐวิสาหกิจกลุ�มสาธารณูปการมุ�งเน*น
การพัฒนาโดยยึดถือแนวทาง คือ  

“การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านน้ํา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย� เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอย�างมีคุณภาพ ควบคู�กับการเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม” 

 ทิศทางการพัฒนาองค<กรสําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ�มนี้ควรมุ�งเน*นการสร*างความม่ันคงด*านทรัพยากรน้ํา และ
บูรณาการการบริหารจัดการน้ําอย�างเป!นระบบ (ยุทธศาสตร<ท่ี 4 7 และ 9) ขยายพ้ืนท่ีให*บริการให*ครอบคลุมโดยมีราคา
ท่ีเป!นธรรม และคุณภาพท่ีได*มาตรฐาน (ยุทธศาสตร<ท่ี 2 7 และ 9) สร*างมูลค�าในเชิงเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมโดย
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คํานึงถึงปeจจัยแวดล*อมต�างๆ และต*องเป!นมิตรกับสิ่งแวดล*อมและชุมชน (ยุทธศาสตร<ท่ี 2 3 4 7 และ 9) สนับสนุน
และให*ความร�วมมือในการจัดต้ังองค<กรกํากับดูแลกิจการน้ํา (ยุทธศาสตร<ท่ี 7) และสร*างความม่ันคงทางการเงินโดย
พิจารณาความคุ*มค�าในการใช*แหล�งเงินในการลงทุน การลดต*นทุนการผลิตด*วย Green Technology  

ท้ังนี้ การพัฒนาองค<กรจะต*องควบคู�ไปกับการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข*ามาประยุกต<กับการผลิต การ
พัฒนาสินค*าและบริการ ช�องทางการเข*าถึงบริการลูกค*าและประชาชน ภายใต*หลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

4.2.7 ข�อสังเกตหรือประเด็นปDญหาจากการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ผลการดําเนินงานด*าน Core Business Enablers ของ กปภ. ประจําป�บัญชี 2563  สรุปข*อสังเกต/

ข*อเสนอแนะท่ีสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานด*านการกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค<กร ในประเด็นการพัฒนาความ
ยั่งยืน ดังนี้ 

กปภ. มีการจัดทํานโยบายและคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจอย�างเป!นลาย
ลักษณ<อักษร โดยยึดกรอบการดําเนินงานท่ีครบถ*วนและสอดคล*องตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีเป!นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป เช�น การพัฒนาความยั่งยืนตามหลีกเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาความยั่งยืนโดยยึดกรอบด*าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล*อม หรือยึดกรอบด*านสิ่งแวดล*อม (Environmental) สังคม (Social) และการกํากับดูแลท่ีดี 
(Governance) (ESG) เป!นต*น และมีการจัดทํารายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค<กรแต�ยังไม�เป!นไปตาม
มาตรฐานสากลท่ีเป!นท่ียอมรับเผยแพร�โดยท่ัวไป  

อย�างไรก็ตาม กปภ. ควรจัดให*มีการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐาน/แนวปฏิบัติท่ีเป!นท่ี
ยอมรับท่ัวไป โดยการกําหนดแนวทาง/ระบบการ บริหารจัดการความยั่งยืน และกระบวนการในการค*นหาและระบุ
ปeจจัยท่ีส�งผลต�อความยั่งยืนของ องค<กร เช�น เครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติในแต�ละเรื่อง/ปeจจัย โครงสร*าง
ผู*รับผิดชอบในแต�ละเรื่อง/ปeจจัย การกําหนดตัวชี้วัดในแต�ละเรื่อง/ปeจจัย อย�างชัดเจนและเป!นรูปธรรม รวมถึงการนํา
ปeจจัยยั่งยืนไปเป!นปeจจัยนําเข*า (input) สําหรับการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร<ระยะยาว และแผนปฏิบัติการ
ประจําป�อย�างเป!นระบบในเชิงบูรณาการ รวมถึงมีการจัดทํารายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค<กรท่ีเป!นไปตาม
มาตรฐานสากลท่ีเป!นท่ียอมรับเผยแพร� โดยท่ัวไป โดยมีคุณภาพเป!นท่ียอมรับ เพ่ือให*ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียทุกกลุ�ม
สามารถติดตามการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจได*อย�างแท*จริง 

 
4.3  นโยบายของผูวาการการประปาสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดงนโยบายของผู*ว�าการการประปาส�วนภูมิภาค 
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4.3.1 FORWARDS: ก*าวไปข*างหน*า.ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาองค<กรสู�ความเป!นเลิศและยั่งยืน.เพ่ือประโยชน<
ของลูกค*า. ประชาชน.พนักงานและประเทศชาติ.ตลอดจนเป!นรากฐานสําคัญในการพัฒนาระบบประปาไทย ให*ทัดเทียม
ระดับสากล 

F = Management by Fact  การบริหารงานโดยใช*ข*อเท็จจริง 
O  = Organization Excellence  องค<กรชั้นเลิศ 
R  = Risk & Resilience Awareness  การรับรู*ด*านความเสี่ยงและความยืดหยุ�น 
W = Water Integrity Governance  ธรรมาภิบาลน้ํา 
A  = Openness & Action Orientation  วัฒนธรรมการเปsดรับความเห็น และลงมือทํา 
R  = Delivering Value & Results  คุณค�าและผลลัพธ<ท่ีได*รับ 
D  = People Development  การพัฒนาคน 
S  = Focus on Success Service & Sustainability  มุ�งเน*นไปท่ีความสําเร็จ การบริการและความยั่งยืน 

4.3.2 Effective Utility.Management.(EUM) การจัดการสาธารณูปโภคอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงมิติในการจัดการสาธารณูปโภคด*านน้ําให*มีประสิทธิภาพของ EUM  

10 มิติในการจัดการสาธารณูปโภคด�านนํ้าให�มีประสิทธิภาพ 
• Product Quality (PQ) คุณภาพของผลิตภัณฑ< หมายถึง ความน�าเชื่อถือท่ีเป!นไปตามข*อกําหนดคุณภาพ

น้ํา ท่ีได*รับมาตรฐานคําแนะนําขแง WHO 
• Customer Satisfaction (CS) ความพึงพอใจของลูกค*า ความน�าเชื่อถือของผลิตภัณฑ< ท่ีตอบสนอง

ความต*องการและความคาดหวังของลูกค*ส ราคา บริการ เทคโนโลยีมาใช*กับลูกค*า ท้ังในสถานการณ<ปกติ และเกิดเหตุ
ท�อแตกท�อรั่ว ให*ลูกค*าเข*าใจ การเข*าถึงลูกค*าท้ังในปeจจุบันและอนาคต โอกาสในการเข*าถึงกลุ�มลูกค*าใหม�ท่ีมีศักยภาพสูง
ในการใช*น้ําประปา 

• Employee and Leadership Development (ELD) คํานึงถึงความต*องการและความคาดหวังของ
พนักงาน สร*างการมีส�วนร�วมการทํางานร�วมกัน มีการพัฒนาการเรียนรู*อย�างต�อเนื่อง การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม 
พัฒนาฐานข*อมูลองค<ความรู*ขององค<กร เพ่ือนํามาปรับปรุงในอนาคต 
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• Operational Optimization (OO) การปรับปรุงประสิทธิภาพอย�างยั่งยืน ปรับปรุงการดําเนินงานให*มี
ประสิทธิภาพจากการใช*ข*อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดน้ําสูญเสีย และการคาดการณ<ใน
อนาคตเพ่ือนําข*อมูลมาสนับสนุนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

• Financial Viability (FV) การวางแผนการเงิน ในระยะสั้น กลาง และระยะยาว กําหนดกรอบการลงทุนท่ี
เหมาะสม สอดคล*องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลงทุนสําหรับความต*องการในอนาคตและคํานึงถึงความสามารถ
ทางการเงินและความต*องการของผู*ใช*น้ําท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต รวมถึงการนํารูปแบบธุรกิจใหม�ๆ มาใช*ในการกําหนด
ยุทธศาสตร<องค<กร 

• Enterprise Resiliency (ER) ความร�วมมือจากหน�วยงานภายนอก ความร�วมมือจากท*องถ่ิน การประสาน
การขอใช*น้ําดิบ การบูรณาการร�วมกันกับหน�วยงานอ่ืน ความเสี่ยงทางธุรกิจขององค<กรด*าน กฎหมาย, กฎระเบียบ, 
การเงิน, สิ่งแวดล*อม, ความปลอดภัยทางข*อมูลและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ โดยมีแผนความต�อเนื่อง
ทางธุรกิจ 

• Infrastructure Strategy and Performance (ISP) แผนโครงการลงทุนท่ีสอดคล*องกับความต*องการ
และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง (โครงการก�อสร*างปรับปรุงขยาย โครงการวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา) โดยมี
การจัดลําดับความสําคัญและการวิเคราะห<ของโครงการเพ่ือให*เกิดการลงทุนท่ีคุ*มค�าต�อการลงทุน 

• Community Sustainability (CS) โครงการเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืนในด*าน เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล*อม และความร�วมกับท*องถ่ิน สร*างพันธมิตร การเข*าไปมีส�วนร�วมองค<กรด*านน้ํา การร�วมกันบูรณาการ
ทรัพยากรน้ํา การจัดการกับชุมชน ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ํา 

• Water Resource Sustainability (WRS) การจัดการน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาและแหล�งน้ํา ตลอดจน
การฟ��นฟูปรับปรุงแหล�งน้ํา การคาดการณ<ความต*องการใช*น้ํา การเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ เช�น ภัยแล*งและอุทกภัย 
และการวิเคราะห<ปริมาณน้ําท่ีเพียงพอต�อโครงการ โดยมีการวางแผนแบบบูรณาการ การมีส�วนร�วมในทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการระยะยาว เพ่ือความม่ันใจตอบสนองความต*องการของลูกค*าได*อย�างเพียงพอ 

• Stakeholder Understanding and Support (SUS) สร*างความเข*าใจและการสนับสนุนจากผู*มีส�วน
ได*ส�วนเสีย รวมถึงลูกค*า คู�ค*า หน�วยงานภายนอก พนักงานภายในองค<กร สร*างความตระหนัก ให*ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียได*มี
โอกาสในการมีส�วนร�วมในความต*องการและความคาดหวังของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียทุกกลุ�ม เพ่ือให*ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียทุก
กลุ�มมีความผูกพัน และเป!นผู*สนับสนุนองค<กร รวมถึงการรักษาลูกค*าเพ่ือยกระดับการตอบสนอง ต�อความต*องการ 

นอกจากนี้ การจัดการสาธารณูปโภคด*านน้ําให*มีประสิทธิภาพจะต*องมี 5 กุญแจมุ�งสู�ความสําเร็จ ในการบริหาร
จัดการดังนี้  

• Leadership ความเป!นผู*นํา 
• Strategic Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ< 
• Organizational Approaches แนวทางขององค<กร 
• Measurement การวัดผลและการประเมินผล 
• Continual Improvement ปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 

4.4 ขอมูลจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกร 
กปภ. ได*จัดทํากระบวนการรับฟeงข*อเสนอแนะของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มต�างๆ ในข้ันตอนการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร< โดยให*ส�วนงานท่ีเก่ียวข*องกับผู*มีส�วนได*ส�วนเสียเก็บรวบรวมข*อมูลผ�านการสํารวจ การตอบแบบสอบถาม 
และการจัดประชุมสัมมนากับผู*มีส�วนได*ส�วนเสียเพ่ือให*ได*มาซ่ึงความคิดเห็น ความต*องการ สภาพการณ<การดําเนินงาน
ในปeจจุบัน และความพึงพอใจ โดยสามารถสรุปเป!นข*อเสนอแนะของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียได* ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มภาครัฐบาล 
หนวยงาน/กลุม ความตองการ/ความคาดหวัง 

1. กระทรวงตนสังกัด 

1.1 กระทรวงมหาดไทย - ดําเนินงานตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
- การขยายพ้ืนท่ีบริการ 
- การบริหารจัดการนํ้าสญูเสยี 
- การบริหารจัดการนํ้าดิบ 
- การปฏิบัติตามนโยบายการให*ข�าวสาร 
- การนําเทคโนโลยีมาใช*ในการดําเนินงานและให*บริการ 
- พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานและการให*บริการ 

2. หนวยงานกําหนดนโยบายและกํากับดูแล 

2.1 คณะกรรมการ กปภ. - มุ�งเน*นการจัดการความรู*แลกเปลีย่นเรียนรู*และนวัตกรรม 
- การบริหารโครงการก�อสร*าง 
- แหล�งนํ้าดิบ 
- การขยายพ้ืนท่ีบริการ 
- ทบทวนสัญญาเอกชน 
- การตลาดเพ่ือสร*างการแข�งขัน 
- พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร*างมลูค�า 
- การให*คําปรึกษาของสํานักตรวจสอบ 

2.2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาต ิ - ข*อมูลแผนและงบประมาณถูกต*องครบถ*วน ทันเวลา 
- การบริหารโครงการลงทุน 

2.3  คณะอนุกรรมการด*านความเสีย่ง - มีมาตรการความเสี่ยงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2.4 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - รายงานการประเมินผลครบถ*วนถูกต*องทันเวลา 

- การกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
2.5  Audit Committee - ข*อมูลการตรวจสอบท่ีถูกต*องครบถ*วน โปร�งใส 
2.6  คณะผู*บริหารระดับสูง - ความพร*อมข*อมลูก�อนนําเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ 

กปภ. 
- การให*คําปรึกษาของสํานักตรวจสอบ 

2.7 สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดนิ - ข*อมูลการตรวจสอบท่ีถูกต*องครบถ*วน โปร�งใส 
2.8 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - ความโปร�งใสของงบประมาณโครงการก�อสร*าง 

- ความโปร�งใสทุจริต ทางการเงิน 

2.9 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห�งชาต ิ - การบริหารจัดการนํ้าดิบ 
2.10 กรมอนามัย 
 

- มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาตามมาตรฐาน 
- ระดับมลพิษเป!นไปตามมาตรฐาน 

2.11 กรมควบคุมมลพิษ - มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาตามมาตรฐาน 
- ระดับมลพิษเป!นไปตามมาตรฐาน 

2.12 สํานักงบประมาณ - การเบิกจ�ายเป!นไปตามเปcาหมาย 
- ฐานทางการเงินท่ีมั่นคง 
- การปฏิบัตติามกฎระเบียบทางการเงิน 

2.13 สํานักบริหารหน้ีสาธารณะ 
 

- การเบิกจ�ายเป!นไปตามเปcาหมาย 
- ฐานทางการเงินท่ีมั่นคง 
- การปฏิบัตติามกฎระเบียบทางการเงิน 
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หนวยงาน/กลุม ความตองการ/ความคาดหวัง 

2.14 กรมบัญชีกลาง - การเบิกจ�ายเป!นไปตามเปcาหมาย 
- ฐานทางการเงินท่ีมั่นคง 
- การปฏิบัตติามกฎระเบียบทางการเงิน 

2.15 กระทรวงแรงงาน - การปฏิบัตติามกฎหมาย 
- ปcองกันทุจริตและความโปร�งใส 

2.16 อัยการ - การปฏิบัตติามกฎหมาย 
- ปcองกันทุจริตและความโปร�งใส 

2.17 กรมบังคับคด ี - การปฏิบัตติามกฎหมาย 
- ปcองกันทุจริตและความโปร�งใส 

ตารางท่ี 4.2 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มลูกค*า 
หนวยงาน/กลุม ความตองการ/ความคาดหวัง 

1. ผู*ใช*นํ้าประเภทท่ี 1 
2. ผู*ใช*นํ้าประเภทท่ี 2 
3. ผู*ใช*นํ้าประเภทท่ี 3 

- คุณภาพนํ้า 
- แรงดัน 
- ปริมาณนํ้าท่ีสม่ําเสมอ 
- ความเอาใจใส�ในการบริการของพนักงาน 
- มีช�องทางติดต�อสื่อสารกับ กปภ.สาขา ได*สะดวก 
- การประชาสมัพันธ<แจ*งข�าวทันการณ<และสม่ําเสมอ 
- ติดตั้งประปารวดเร็ว 
- การซ�อมท�อรวดเร็ว 
- ความเหมาะสมของค�าบริการ 
- อุปกรณ<ท่ีให*บริการลูกค*าได*มาตรฐาน 
- ความสะดวกรวดเร็วในการให*บรกิาร 

ตารางท่ี  4.3 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มคู�ค*า/ผู*ส�งมอบและเจ*าหนี้ 
หนวยงาน/กลุม ความตองการ/ความคาดหวัง 

1. บริษัท East water 
2. บริษัททีทีดับบลิวจํากัด (มหาชน) 
3. บริษัทยูนิเวอร<แซลยูทีลิตีส้< จํากัด 
4. บริษัทผู*รับเหมาก�อสร*าง 
5. บริษัทผู*รับเหมาออกแบบ 
6. บริษัทผู*ผลิตท�อประปาและอุปกรณ< 
7. บริษัทผู*ผลิตสารเคม ี
8. บริษัทผู*รับเหมาอ�านมาตร 
9. บริษัทผู*รับเหมาบรหิารจัดการนํ้าสูญเสีย 
10. บริษัทผู*รับเหมาซ�อมท�อ 
11. บริษัทผู*พัฒนาระบบ 
12. บริษัทดูแลซ�อมบํารุงระบบ 
13. บริษัทจําหน�ายอุปกรณ< IT 

- ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข*อตกลงการจัดซ้ือจัดจ*างการควบคุมการ
ก�อสร*าง การส�งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ< 
- การมีส�วนร�วมในการแก*ไขปeญหา 
 

14. การไฟฟcาฝ�ายผลติแห�งประเทศไทย - คุณภาพนํ้าในการผลิตไฟฟcา 
- มีแผนการใช*ไฟฟcา 

15. กรมชลประทาน - มีแผนการใช*นํ้าดิบ 
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ตารางท่ี  4.4 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มคู�ความร�วมมือ 
หนวยงาน/กลุม ความตองการ/ความคาดหวัง 

1. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
2. กรมทรัพยากรนํ้า 
3. องค<กรปกครองส�วนท*องถ่ิน 

- ความร�วมมือระหว�างกันในการแก*ไขปeญหานํ้าดิบ 

4. กรมทางหลวง - แผนการลงทุนเพ่ือรองรับการขออนุญาตหน�วยงานท่ีเก่ียวข*องกับการ
ก�อสร*างและวางท�อ 

5. กรมทางหลวงชนบท 
6. กรมปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
8. กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท*องถ่ิน 
9. กรมเจ*าท�า 
10. กรมท่ีดิน 
11. กรมธนารักษ< 
12. กรมป�าไม* 
13. กรมอุทยาน 
14. องค<การจัดการนํ้าเสยี 
15. การเคหะแห�งชาต ิ
16. การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
17. หน�วยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
18. หน�วยงานกิจการประปาต�างประเทศ 
19. สถาบันการศึกษา 

- การบูรณาการแลกเปลีย่นเรยีนรู*ร�วมกัน 

ตารางท่ี 4.5 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มคู�แข�ง 
หนวยงาน/กลุม ความตองการ/ความคาดหวัง 

1. การประปานครหลวง 
2. องค<กรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
3. ผู*ผลตินํ้าประปาเอกชน 

- การดําเนินธุรกิจท่ีเป!นธรรม 

ตารางท่ี 4.6 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มพนักงาน 
หนวยงาน/กลุม ความตองการ/ความคาดหวัง 

1. ผู*ว�าการ 
2. รองผู*ว�าการทุกสายงาน 
3. ผู*ช�วยผู*ว�าการ 
4. ผู*อํานวยการ กปภ.เขต 
5. ผู*อํานวยการฝ�าย 
6. ผู*จัดการ กปภ.สาขา 
7. ผู*อํานวยการกอง 
8. หัวหน*างาน 
9. พนักงานทุกระดับ 
10. ลูกจ*าง 

- การจัดสรรอัตรากําลังให*เหมาะสมกับภาระงาน 
- ผลตอบแทนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนเช�น โบนัส 
- การอบรมให*ความรู*เพ่ิมเตมิ 
- สวัสดิการ 
- เงินเดือน 
- การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน�ง 
- การโยกย*าย 
- การปรับเปลี่ยนตําแหน�งงาน 
- การให*รางวัลพนักงานดเีด�น 
- การจ*างงานอย�างต�อเน่ือง 
- ความชัดเจนของกฎระเบียบท่ีเอ้ือต�อการปฏิบัติงาน 
- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
- ความพร*อมเครื่องมือและอุปกรณ< 
- การพัฒนาทักษะการปฏบัิติงาน 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล*อม 
หนวยงาน/กลุม ความตองการ/ความคาดหวัง 

1. ผู*นําชุมชน /กลุ�มชนช้ันนําของชุมชน 
2. นักการเมืองท*องถ่ิน 

- การประกอบกิจการมีความปลอดภัย 
- ไม�ทําลายสิ่งแวดล*อม 
- มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนให*มคีวามเป!นอยู�ท่ีดีข้ึน 

 
4.5 กระบวนการหลักในการขับเคลื2อนสูความยั่งยืนระดับองคกรของ กปภ.  

ในการขับเคลื่อน กปภ. เพ่ือให*เกิดการดําเนินงานอย�างยั่งยืน จะมีข้ันตอน/กระบวนการในการกําหนดและ
วิเคราะห<นโยบาย แผนงาน การกําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการจัดทํางานรายความยั่งยืน โดยมีกระบวนการท่ีสําคัญ 5 
กระบวนการ ประกอบด*วย กระบวนการท่ี 1 การวิเคราะห<บริบทและประเด็นด*านความยั่งยืนขององค<กร (Context) 
กระบวนการท่ี 2 การกําหนดนโยบายด*านความยั่งยืน (Policy) กระบวนการท่ี 3 การกําหนดกลยุทธ<ด*านความยั่งยืน
ขององค<กร (Strategy) กระบวนการท่ี 4 การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ (Implement) และ กระบวนการท่ี 5 
การเปsดเผยข*อมูลด*านความยั่งยืน (Disclose) ซ่ึงแต�ละกระบวนการมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 แสดงกระบวนการหลักในการขับเคลื่อนสู�ความยั่งยืนระดับองค<กร ของ กปภ. 

 



 

24 

กระบวนการที่ 1 การวิเคราะหบริบทและประเด็นดานความยั่งยืนขององคกร (Context) 

ประกอบด*วยกระบวนการย�อย 3 กระบวนการ ดังนี้ 
1.1 การศึกษาและทําความเข�าใจบริบทองค�กร (Context analysis) วิเคราะห<บริบทขององค<กรจาก

วิสัยทัศน< พันธกิจ วัฒนธรรมองค<กร กลยุทธ<และโครงการ ความเสี่ยงและโอกาส ซ่ึงทําให*ทราบถึงประเด็นท่ีควรให*
ความสําคัญในการบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนให* กปภ. เติบโตอย�างยั่งยืนในระยะยาว 

1.2 การระบุและวิเคราะห�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย พร�อมกําหนดวิธีการมีส�วนร�วม (Stakeholder 
engagement) วิเคราะห<ความสัมพันธ<กับผู*มีส�วนได*ส�วนเสียขององค<กร เพ่ือสะท*อนบริบทการดําเนินงานของ กปภ. 
อย�างครอบคลุม โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1.2.1 ระบุว�าในการดําเนินงานขององค<กร ตลอดห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain) องค<กรมีความ
เก่ียวข*องกับผู*มีส�วนได*ส�วนเสียกลุ�มใดบ*าง ท้ังในทางตรงและทางอ*อม เช�น หน�วยงานกํากับดูแล คณะกรรมการ กปภ. 
พนักงาน บริษัทคู�ค*า บริษัทผู*รับเหมา และ ลูกค*า 

1.2.2  วิเคราะห<ประเด็นท่ีผู*มีส�วนได*ส�วนเสียมีผลกระทบและมีความคาดหวังต�อองค<กร และประเด็นท่ี
องค<กรมีผลกระทบและมีความคาดหวังต�อผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย ซ่ึง กปภ. ควรให*ความสําคัญและดําเนินการเพ่ิมผลกระทบ
เชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแข�งขันและพัฒนาศักยภาพในการเติบโตขององค<กร
ในระยะยาว 

1.2.3  กําหนดวิธีการมีส�วนร�วมกับผู*มีส�วนได*ส�วนเสียแต�ละกลุ�ม เพ่ือให*สามารถสื่อสารและจัดการ
ประเด็นดังกล�าวได*อย�างมีประสิทธิผล ซ่ึงผู*มีส�วนได*ส�วนเสียแต�ละกลุ�มอาจมีช�องทางการเข*าถึงหรือรูปแบบการมีส�วน
ร�วมแตกต�างกัน 

1.3 การกําหนดและจัดลําดับประเด็นสําคัญด�านความย่ังยืน (Materiality analysis) 
วิเคราะห<ความสัมพันธ<กับผู*มีส�วนได*ส�วนเสียขององค<กร เพ่ือสะท*อนบริบทการดําเนินงานอย�างครอบคลุม 

โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1.3.1 คัดเลือกและกําหนดประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืน จากประเด็นผลกระทบท่ีท้ัง กปภ.และผู*มี

ส�วนได*ส�วนเสียให*ความสําคัญ 
1.3.2 ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบประเด็นด*านความยั่งยืนท่ีกําหนดข้ึน และจัดลําดับ

ความสําคัญประเด็นดังกล�าว เพ่ือให*เห็นถึงความสําคัญและความจําเป!นเร�งด�วนในการบริหารจัดการประเด็นสําคัญ
ด*านความยั่งยืนแต�ละประเด็น 
   ซ่ึงเม่ือ กปภ. สามารถจัดลําดับประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืน จะช�วยให*สามารถวิเคราะห<ได*ว�า ประเด็น
ใดเป!นประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืนขององค<กร เพ่ือนําไปสู�การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแต�ละประเด็น
อย�างเหมาะสมต�อไป โดยประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืน สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนลําดับความสําคัญได* เมื่อ
บริบทขององค<กรหรือผู*มีส�วนได*ส�วนเสียมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น กปภ. ต*องดําเนินการทบทวนอย�างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให*ได*มาซ่ึงข*อมูลท่ีมีความเป!นปeจจุบันทันกาล  
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แนวทางการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเพื2อจัดลําดับความสําคัญ 

ปจจัยความยั่งยืนของ กปภ.  

1. การระบุปจจัยความยั่งยืน กปภ. ระบุประเด็นสําคัญท่ีมีผลกระทบต�อการพัฒนาองค<กรสู�ความยั่งยืน ซ่ึง
ครอบคลุมในมิติด*านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล*อม (ESG) โดยพิจารณาจากกลยุทธ< ความเสี่ยง ความท*าทาย ตัวชี้วัด
มาตรฐานของ GRI แนวโน*มของธุรกิจโลก ความต*องการและความคาดหวังของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอก
องค<กร รวมถึงประเด็นต�างๆ จากหน�วยงานท่ีมีการดําเนินงานใกล*เคียงกับ กปภ. มาจัดเป!นกลุ�มประเด็นอันเป!นการ
นําไปสู�การบริหารจัดการขององค<กรได*อย�างเหมาะสมกับผู*มีส�วนได*ส�วนเสียทุกฝ�าย 

2. การจัดลําดับความสําคัญ ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียแสดงความคิดเห็นต�อปeจจัยความยั่งยืนท่ี กปภ. ระบุ ด*วยการ
ให*คะแนนโดยคํานึงถึงปeจจัย 3 ด*าน ได*แก� (1) สถานะการดําเนินงานปeจจุบันของ กปภ. ในแต�ละประเด็น (2) ลําดับ
ความสําคัญต�อ กปภ. และ (3) ลําดับความสําคัญต�อผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย โดยการให*คะแนนจะถูกแบ�งออกเป!น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหปจจัยความยั่งยืน รวบรวมผลการประเมินเพ่ือวิเคราะห<ลําดับความสําคัญของประเด็นปeจจัย
ความยั่งยืน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน สรุปได*ดังนี 

ภาพท่ี 4.5 แสดงแนวทางการสํารวจความคิดเห็นของผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย 
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญปeจจัยความยั่งยืนของ กปภ. 
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4. นําปeจจัยความยั่งยืนท่ีมีระดับความสําคัญและมีความจําเป!นเร�งด�วนท่ีจะต*องบริหารจัดการมาเป!นปeจจัย
นําเข*าในการจัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนาความยั่งยืน การทบทวนแผนยุทธศาสตร<องค<กรและแผนปฏิบัติการ
ประจําป� ของ กปภ. รวมถึงการจัดทํารายงานความยั่งยืนประจําป�ตามมาตรฐานการรายงานของ GRI (GRI Standards) 
ต�อไป 

ภาพท่ี 4.5 แสดงแนวทางการสํารวจความคิดเห็นของผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย 
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญปeจจัยความยั่งยืนของ กปภ. (ต�อ) 
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กระบวนการที่ 2 การกําหนดนโยบายดานความยั่งยืน (Policy) 

ประกอบด*วยกระบวนการย�อย 2 กระบวนการ ดังนี้ 
2.1 การกําหนดนโยบายด�านความย่ังยืนในระดับองค�กร และกําหนดเปoาหมายในการบริหารจัดการความ

ย่ังยืนในระดับองค�กร (Commitment)  
เม่ือ กปภ. สามารถระบุประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืนขององค<กรได*เรียบร*อยแล*ว กปภ. ควรกําหนดนโยบาย

และเปcาหมายด*านความยั่งยืนในระดับองค<กรเป!นลายลักษณ<อักษรและประกาศให*ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียได*รับทราบ เพ่ือ
แสดงเจตนารมณ<และความมุ�งม่ันในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค<กรสู�ความยั่งยืน โดยผู*ประกาศนโยบาย หรือ
เปcาหมายทิศทางในระดับองค<กรของ กปภ. จะเป!นคณะกรรมการ กปภ. หรือ ผู*ว�าการฯ เพ่ือสร*างความชัดเจนให*แก�ผู*
มีส�วนได*ส�วนเสียทุกกลุ�มว�าองค<กรมีหลักการ กรอบความคิด ทิศทาง และเปcาหมายว�าจะดําเนินงานไปในทิศทางใด ซ่ึง
เป!นประโยชน<ต�อการสร*างความเข*าใจในการมีส�วนร�วมจากผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย โดยเฉพาะอย�างยิ่งพนักงานในองค<กร ท่ี
จะมีแนวคิดและการดําเนินงานในทิศทางท่ีสอดคล*องกับนโยบายและเปcาหมายด*านความยั่งยืนขององค<กร 

2.2 การกําหนดผู�รับผิดชอบและบทบาทหน�าท่ีในการขับเคล่ือนประเด็นสําคัญด�านความย่ังยืนแต�ละ
ประเด็น เพ่ือให�เกิดการทํางานท่ีเช่ือมโยงกัน (Team set up) 

กปภ. ควรกําหนดผู*รับผิดชอบและบทบาทหน*าท่ีท่ีชัดเจนในการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืนแต�
ละประเด็นตามความเหมาะสม และควรสื่อสารให*ผู*บริหาร พนักงาน และผู*มีส�วนได*ส�วนเสียท่ีเก่ียวข*องได*ทราบ 
เพ่ือให*เกิดการทํางานท่ีเชื่อมโยงกันอย�างเป!นบูรณาการ เพราะการขับเคลื่อนองค<กรสู�ความยั่งยืนเป!นเรื่องท่ีเก่ียวข*อง
กับทุกคนและทุกหน�วยงานในองค<กร  

 
กระบวนการที่ 3 การกําหนดกลยุทธดานความยั่งยืนขององคกร (Strategy) 

ประกอบด*วยกระบวนการย�อย 2 กระบวนการ ดังนี้ 
3.1 การกําหนดกรอบหรือกลยุทธ�ด�านการพัฒนาธุรกิจอย�างย่ังยืน (Sustainable development 

framework) 
กปภ. ควรกําหนดกรอบการดําเนินงานหรือกลยุทธ<ให*สอดคล*องกับนโยบายและนําไปสู�การบรรลุเปcาหมาย

ในการบริหารจัดการความยั่งยืนท่ีกําหนด โดยเชื่อมโยงกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการพัฒนาองค<กรในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล*อมไว*ด*วยกัน และสิ่งสําคัญ คือ กปภ. ควรเชื่อมโยงกรอบการดําเนินงานด*านความยั่งยืนเข*า
กับความสามารถทางการเงินขององค<กร ท้ังนี้ โดยท่ัวไปกรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององค<กรมักมีมุมมองในระยะ
ยาวไม�เปลี่ยนแปลงทุกป� ยกเว*นในกรณีท่ีองค<กรมีบริบทหรือการบริหารจัดการองค<กรท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3.2 การกําหนดแผนงานด�านความย่ังยืน (Sustainable development initiative) 
กปภ. ควรกําหนดแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน (initiative) ด*านความยั่งยืนในระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว เพ่ือให*เห็นว�าองค<กรจะดําเนินงานในแต�ละประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืนอย�างไร ซ่ึงควรมีความสอดคล*อง
กับนโยบายและเปcาหมายด*านความยั่งยืนในระดับท่ีองค<กรกําหนด นอกจากนี้ กปภ. ควรกําหนดเง่ือนเวลา แนวทาง
ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน และตัวชี้วัดท่ีสะท*อนผลการดําเนินงานได*ท้ังในเชิงผลลัพธ<แบบ output และ outcome 
เพ่ือให*ผู*รับผิดชอบมีกรอบการทํางานท่ีชัดเจน ท่ีสําคัญคือเพ่ือสะท*อนให*เห็นถึงคุณค�าหรือมูลค�าท่ี กปภ. สามารถสร*าง
ได*จากแผนงานด*านความยั่งยืน 
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กระบวนการที่ 4 การขับเคลื2อนความยั่งยืนไปสูการปฏิบัติ (Implement) 

ประกอบด*วยกระบวนการย�อย 1 กระบวนการ ดังนี้ 
4.1 เครื่องมือท่ีใช�ในการขับเคล่ือนความย่ังยืนในองค�กร (PDCA) 
กระบวนการ Plan, Do, Check, Act หรือ PDCA Cycle เป!นหนึ่งในเครื่องมือท่ีองค<กรสามารถใช*ในการ

พัฒนาและขับเคลื่อนแผนงานด*านความยั่งยืนขององค<กร เนื่องจากการนําแผนงานด*านความยั่งยืนไปปฏิบัติ ต*องมี
การดําเนินงานอย�างเป!นระบบและมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง โดยเริ่มต*นจากการวางแผนอย�างเหมาะสม แล*วจึง
ดําเนินการตามแผน ท้ังนี้ควรมีการเฝcาติดตามการดําเนินงานเป!นระยะ มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน วิเคราะห<จุด
แข็งและจุดอ�อนของการดําเนินงาน รวมถึงสรุปบทเรียนท่ีได*หลังจบโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการ
ดําเนินงานได*อย�างต�อเนื่อง 

 
ภาพท่ี 4.6 แสดงกระบวนการ PDCA Cycle สําหรับการใช*ในการพัฒนาและ 

ขับเคลื่อนแผนงานด*านความยั่งยืนขององค<กร 

 
กระบวนการที่ 5 การเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืน (Disclose) 

ประกอบด*วยกระบวนการย�อย 4 กระบวนการ ดังนี้ 
5.1 การรวบรวมและวางระบบจัดเก็บข�อมูลด�านความย่ังยืน 
กปภ. ควรมีกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข*อมูลผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืน เนื่องจากการเปsดเผย

ข*อมูลถือเป!นกระบวนการท่ีองค<กรควรทําอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง พร*อมท้ังควรกําหนดผู*เก่ียวข*องท่ีรับผิดชอบ
หรือดูแลข*อมูลแต�ละส�วนงานอย�างชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบความถูกต*องของแนวทาง วิธีการวัด และ
วิธีการเก็บรวบรวมข*อมูลอย�างสมํ่าเสมอเพ่ือให*ม่ันใจได*ว�าข*อมูลมีคุณภาพ ได*มาตรฐาน และเชื่อถือได* หรืออาจะมีการ
สอบทานข*อมูล หรือรับรองคุณภาพของข*อมูลโดยหน�วยงานภายนอกเพ่ิมเติมด*วย 

5.2  การวิเคราะห�และประเมินผลข�อมูลด�านความย่ังยืน (Evaluate) 
เม่ือ กปภ. ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข*อมูลผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืนแล*ว ควรนําข*อมูลผลการ

ดําเนินงานด*านความยั่งยืนท่ีรวบรวมไว*มาวิเคราะห<และประเมินผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเปcาหมายตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว*ล�วงหน*า ซ่ึงมักเป!นตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณท่ีสะท*อนให*เห็นถึงผลกระทบ หรือผลลัพธ<
ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให*สามารถประเมินได*ว�าผลการดําเนินงานของ กปภ. เป!นไปตามเปcาหมายหรือไม� 

5.3 การรายงานผลการดําเนินงานด�านความย่ังยืนต�อผู�มีส�วนได�เสีย (Communicate) 
กปภ. ควรเปsดเผยและสื่อสารผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืนต�อผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย เพ่ือสร*างความเข*าใจ

และการรับรู*เก่ียวกับการดําเนินงานขององค<กร ซ่ึงอาจนําไปสู�การสร*างคุณค�าและหรือมูลค�าให*แก�องค<กระได* โดยการ
รายงานข*อมูลด*านความยั่งยืนให*มีความโปร�งใสและน�าเชื่อถือ กปภ. ควรนําเสนอข*อมูลท่ีสะท*อนท้ังผลสําเร็จและ
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ความล*มเหลวของแผนงาน(ถ*ามี) โดย กปภ. สามารถรายงานถึงความพยายามในการบริหารจัดการและดําเนินงาน
ตามแผนงาน และยอมรับว�าอะไรคือปeจจัยท่ีส�งผลกระทบให* กปภ. ไม�สามารถบรรลุผลได*ตามเปcาหมายท่ีต้ังไว* เพ่ือให*
ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียเข*าใจและเห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีแท*จริงขององค<กร 

5.4 การติดตาม ทบทวน และวางแผนเพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงาน อย�างต�อเนื่อง (Review) 
กปภ. ควรนําข*อมูลท่ีได*จากการวิเคราะห<และประเมินผลมาติดตามทบทวนว�าอะไรเป!นจุดเด�นท่ี กปภ. 

สามารถดําเนินการได*ดี หรืออะไรเป!นข*อควรปรับปรุงท่ี กปภ. ควรพัฒนาการดําเนินงานให*ดียิ่งข้ึน และวางแผน
พัฒนาการดําเนินงานด*านความยั่งยืนอย�างต�อเนื่องต�อไป 

 
4.6 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานดานการพัฒนาความยั่งยืน 

4.6.1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย�างย่ังยืนของ กปภ. 
1) กําหนดหลักเกณฑ<และพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับการประเมินเพ่ือวัดผลสําเร็จของนโยบายในแต�ละกิจกรรม 
2) รวบรวมข*อมูลผลการดําเนินงานของการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาอย�างยั่งยืน โดยหน�วยงาน

ภายในท่ีเก่ียวข*องกับการดําเนินงานในแต�ละกิจกรรม 
3) ประเมินข*อมูลและสรุปผลการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลผลิต (Output) และผลลัพธ< (Outcome) 

ในแต�ละกิจกรรม นําเสนอให*คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคมและคณะกรรมการ 
กปภ. พิจารณาให*ความเห็นชอบ พร*อมมอบข*อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานอย�างน*อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

4) ทบทวนผลการดําเนินงานในแต�ละกิจกรรม เพ่ือวางแผนและหาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานให*
เกิดความยั่งยืนอย�างต�อเนื่อง 

4.6.2  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอย�างย่ังยืนของ กปภ. 
1) แนวทางในการจัดทํารายงาน 
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาสู�ความยั่งยืนของ กปภ. จะใช*หลักเกณฑ<ในการจัดทํารายงาน

ตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI Standard) โดยมีองค<ประกอบต�างๆ ดังนี้ 
สวนที่ 1 GRI 101: Foundation ซ่ึงจะเป!นรายละเอียดของหลักการพ้ืนฐานของการจัดทําข*อมูลเพ่ือ

รายงานในรายงานความยั่งยืน โดยจะมีองค<ประกอบ 2 ส�วน คือ  

   ตารางท่ี 4.8 แสดงรายละเอียดพฤติกรรมตามค�านิยมองค<กรของ กปภ. 
องคประกอบ/หัวขอในเลมรายงาน คุณภาพของการจัดทํารายงาน 

-  การมีส�วนร�วมของผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย 
 (Stakeholder Inclusiveness) 
- บริบทความยั่งยืน 
 (Sustainability Context) 
- ประเด็นความยั่งยืนท่ีสําคัญ 
 (Material) 

- ความถูกต*องของเน้ือหา (Accuracy) 
- ความสมดุลของเน้ือหา (Balance) 
- ความชัดเจนของเน้ือหา (Clarity) 
- ข*อมูลการเปรียบเทียบ (Comparability) 
- ความน�าเช่ือถือของข*อมูล (Reliability) 
- ความทันกาล (Timeliness) 

สวนที่ 2 GRI 102: General Disclosures โดยจะเป!นการเปsดเผยข*อมูลท่ัวไปขององค<กร 
สวนที่ 3 GRI 103: Management Approach ซ่ึงจะเป!นการเปsดข*อมูลแนวทางบริหารจัดการประเด็น

สาระสําคัญของการพัฒนา กปภ. สู�ความยั่งยืน ท้ังในส�วนของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล*อม  
สวนที่ 4 GRI 200: Economic เป!นการเปsดเผยข*อมูลทางด*านเศรษฐกิจของ กปภ.  
สวนที่ 5 GRI 300: Environmental เป!นการเปsดเผยข*อมูลทางด*านสิ่งแวดล*อมของ กปภ. 
สวนที่ 6 GRI 400: Social เป!นการเปsดเผยข*อมูลทางด*านสังคมของ กปภ. 
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2) การนําเสนอรายงาน 
หลังจากท่ีได*จัดทํารายงานความยั่งยืนแล*วเสร็จ กปภ. จะต*องนําเสนอรายงานความยั่งยืนต�อคณะผู*บริหาร

ระดับสูง (ครส.) ของ กปภ. เพ่ือพิจารณารับทราบรายงานการดําเนินงาน จากนั้นจะนําเสนอรายงานแก�
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคมและคณะกรรมการ กปภ. เพ่ือพิจารณาให*ความ
เห็นชอบตามลําดับ ก�อนท่ีจะเผยแพร�ให*แก�สาธารณะชนและผู*ท่ีมีส�วนได*ส�วนเสียของ กปภ. ได*รับทราบรายงานความ
ยั่งยืนต�อไป 
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บทที่ 5 

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

กับการพัฒนาความยั่งยนืของ กปภ. 
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ลําดับท่ี นโยบาย QR Code 
1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

 
 

2 นโยบายความรับผิดชอบต)อสังคมและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  

 
 
 

3 นโยบายสร�างความสัมพันธ"กับผู�มีส)วนได�ส)วนเสียและ
ให�บริการลูกค�า 

 
 
 

4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 
 

5 นโยบาย Governance, Risk Management and 
Compliance (GRC)  

 
 
 

6 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 
 

7 นโยบายการต)อต�านการทุจริตและคอร"รัปชัน  
 
 

8 นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให�เป5นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 

 
 
 

9 นโยบายและแนวปฏิบัติการเปTดเผยข�อมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 
 
 

10 นโยบายและแนวปฏิบัติการแข)งขันทางการตลาดท่ีเป5นธรรม  
 
 

 

 
 



จัดทําโดย  กองกํากับดูแลกิจการที�ดี
สายงาน  ผู้ช่วยผู้ ว่ าการ  (สาํนักผู้ ว่ าการ)

 

"มุ่งสู่องค์กรที�เป�นเลิศและยั�งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการนํ�าประปา"
(Leading to be a high performing and sustainable organization 

with excellent waterworks services) 

 


