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บทที่ 1
บริบทของการประปาสวนภูมิภาค
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2522 เป!นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.)
มีหน*าที่รับผิดชอบการให*บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด*านน้ําประปาแกประชาชนในสวนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ 74
จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว*นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดย กปภ. แบงหนวยงานรับผิดชอบตามพื้นที่
ออกเป!น 5 ภาค 10 เขต รวม กปภ. สาขาทั้งหมด 234 สาขา และมีหนวยบริการยอย 347 หนวยบริการ
ตลอดระยะเวลา 42 ปที่ผานมา กปภ. มุงมั่นให*บริการน้ําประปาคุณภาพมาตรฐานน้ําดื่มองค<กรอนามัยโลก
แกประชาชนอยางมีประสิทธิผล โดยยึดหลักการกํากับดูแลที่ดี ควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อให*เกิดประโยชน<
ตอผู*มีสวนได*สวนเสียทุกกลุม
ดานการผลิต
กปภ. ใช*แหลงน้ํา 3 ประเภทเพื่อนํามาผลิตน้ําประปา ได*แก 1) น้ําผิวดิน ซึ่งมีสัดสวนสูงที่สุด 2) น้ําประปา
ที่ผลิตจากน้ําทะเลด*วยระบบ RO (Reverse Osmosis) สําหรับพื้นที่ให*บริการที่เป!นเกาะ เชน เกาะภูเก็ต เกาะสมุย เกาะ
พะงัน และ 3) ระบบสํารองจากน้ําบาดาล เพื่อความมั่นใจวาสามารถผลิตน้ําประปาให*บริการประชาชนได*อยางเพียงพอ
และตอเนื่อง
ดานการจําหนายและใหบริการ
กปภ. วางระบบทอประปาเพื่อสงน้ําประปาที่สะอาดปลอดภัยไปถึงบ*านผู*ใช*น้ําโดยจัดเก็บรายได*คาจําหนาย
น้ําตามโครงสร*างประเภทผู*ใช*น้ําที่กําหนด สําหรับกลุมผู*ใช*น้ําที่มีการประกันปริมาณการซื้อน้ําขั้นต่ํา เชน ธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ นิคมอุตสาหกรรม องค<กรปกครองสวนท*องถิ่น ฯลฯ กปภ. จะคิดอัตราคาจําหนายน้ําในราคา
ขายสง (Bulk Sale) ซึ่งเป!นราคาที่ต่ํากวาโครงสร*างปกติ

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
ยึดมั่นวิสัยทัศน
มุงสูองคกรที่เปนเลิศและยั่งยืน ดานการใหบริการและบริหารจัดการน้ําประปา
(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 จัดสง และจําหนายน้ําประปาที่มีคุณภาพอยางเพียงพอและทั่วถึง
2. สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ
3. จัดให*ได*มาซึ่งน้ําดิบ เพื่อใช*ในการผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปา
4. สงเสริมธุรกิจประปา
5. ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยว
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ตารางที่ 1.1 แสดงรายละเอียดพฤติกรรมตามคานิยมองค<กรของ กปภ.
พฤติกรรมพนักงาน
พฤติกรรมผูบริหาร
มุงเนนคุณธรรม
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย
1.1 การกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติของหนวยงานที่รับผิดชอบพร*อมตัวชี้วัดและ
และมีจริยธรรม
บทลงโทษ
1.2 สื่อสารสองทิศทางสร*างความเข*าใจในระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ<อยางสม่ําเสมอ
1.3 ประพฤติและปฏิบัติตนเป!นแบบอยางตามกฎหมายระเบียบข*อบังคับและ
แนวทางที่กําหนดอยางเครงครัด
1.4 ประเมินผลและให*คุณให*โทษอยางเที่ยงธรรมและโปรงใส
2. ปฏิบัติหน*าที่ด*วยความ 2.1 ไมใชอํานาจหน*าที่แสวงหาผลประโยชน<โดยมิชอบ
ซื่อสัตย<และโปรงใส
2.2 ไมใชเวลางานหรือทรัพย<สินขององค<กรเพื่อประโยชน<สวนตน
2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย<สุจริต
3. ปกปcองรักษา
3.1 ใช*จายงบประมาณอยางประหยัดและคุ*มคา
ผลประโยชน<
3.2 กํากับดูแลการใช*ทรัพยากรให*เป!นไปอยางมีประสิทธิภาพคุ*มคาและดูแลรักษา
ขององค<กร
ทรัพย<สินขององค<กรเสมือนทรัพย<สินของตนเอง
3.3 ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน<ขององค<กรเป!นสําคัญ
มั่นใจคุณภาพ
4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน 4.1 กําหนดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีตัวชี้วัด
ที่กําหนด
4.2 สร*างความเข*าใจในคูมือการปฏิบัติงานและกํากับดูแลให*พนักงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กําหนดรวมทั้งพิจารณาถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
4.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานและมาตรการ
ควบคุมภายในที่กําหนดโดยสอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน
4.4 สนับสนุนให*ผู*บริหารและพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานที่กําหนด
5. มีจิตสํานึกรับผิดชอบ 5.1 กําหนดและถายทอดวัตถุประสงค<องค<กรเปcาหมายและตัวชี้วัดรวมกับการ
ตอความสําเร็จ
ประเมินความเสี่ยงขององค<กรโดยถายทอดนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเป!น
รูปธรรม
5.2 สงเสริมและปลูกฝeงแนวคิดเรื่องคุณภาพและความรับผิดชอบตอการจัดการ
ความเสี่ยงที่สําคัญขององค<กรและประเมินมาตรการควบคุมภายในลงไปในทุก
กระบวนการโดยบูรณาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข*ามาปรับใช*ในองค<กร
5.3 สร*างบรรยากาศวัฒนธรรมและโครงสร*างการทางานให*มีสภาพแวดล*อมที่เอื้อ
ให*พนักงานเกิดการเรียนรู*อยากทํางานและอยากคิดเพื่อปรับปรุงวิธีการทํางาน
อยางตอเนื่องตลอดจนมุงเน*นการทํางานโดยใช*ความคิดสร*างสรรค<การจัดการ
ความรู*และการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร*างนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
5.4 ให*คําปรึกษาแนะนําวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต*องเพื่อมุงผลสําเร็จของงาน
5.5 จูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู*ความสามารถโดยยกยองชมเชยให*
เป!นที่ปรากฏ
5.6 สื่อสารวิสัยทัศน< ทิศทาง นโยบายและเปcาหมายรวมถึงข*อมูลขาวสารที่สําคัญ
ขององค<กรให*พนักงานทราบอยางทั่วถึงและทันเวลา
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พฤติกรรมพนักงาน

พฤติกรรมผูบริหาร
มั่นใจคุณภาพ (ตอ)
6. ทํางานเป!นทีม
6.1 สร*างบรรยากาศให*มีการสื่อสารสองทิศทางอยางตรงไปตรงมาภายในองค<กร
และรับฟeงข*อคิดเห็นที่แตกตางเพื่อให*บรรลุเปcาหมายเดียวกัน
6.2 นําความคิดเห็นหรือองค<ความรู*ของทีมงานมาประกอบการตัดสินใจหรือมา
ประยุกต<ใช*และสร*างนวัตกรรมโดยมุงเน*นผลลัพธ<ด*านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7. พัฒนาตนเองอยาง
7.1 สร*างบรรยากาศในการเรียนรู*โดยจัดให*มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู*ระหวางกัน
ตอเนื่อง
รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู*ให*สามารถเข*าถึงแหลงข*อมูลการเรียนรู*อยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง ให*เป!นนวัตกรรมการเรียนรู*อยางยั่งยืน
7.2 จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอในการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง
7.3 ผู*บริหารเรียนรู*พัฒนาตนเองและนําความรู*ใหมๆมาปรับปรุงงานเพื่อเป!น
แบบอยางให*กับพนักงานกระตือรือร*นในการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง
และสร*างสรรค<ผลงานอยางตอเนื่องใ.เกิดนวัตกรรม
8. แบงปeนทักษะชวยเหลือ 8.1 กระตุ*นและสงเสริมให*พนักงานให*มีการสอนงาน (Coaching) และแบงปeน
เพื่อนรวมงาน
(Sharing) ทักษะการปฏิบัติงานระหวางกัน
8.2 จัดให*มีการประกาศยกยองชมเชยพนักงานที่มีการเผยแพรหรือถายทอดองค<
ความรู*ดีเดน
เพื1อสุขของปวงชน
9. ตั้งใจรับฟeงลูกค*า
9.1 สร*างจิตสํานึกในการรับฟeงลูกค*าอยางเห็นอกเห็นใจ
9.2 ทบทวนและปรับปรุงกลไกรับฟeงเสียงของลูกค*า
10. สร*างความประทับใจ 10.1 สํารวจความต.องการความคาดหวังและจัดให*มีชองทางการมีสวนรวมของ
ให*ลูกค*าตลอดเวลา
ลูกค*าเพื่อแสดงความคิดเห็นอยูเสมอรวมถึงสื่อสารสร*างภาพลักษณะและความ
เข*าใจในประเด็นที่อาจสงผลกระทบตอองค<กรให*กับลูกค*าหรือหนวยงานภายนอก
ทราบ
10.2 นําข*อร*องเรียนของลูกค*าและผู*มีสวนได*สวนเสียมาวิเคราะห<ที่มาของปeญหา
จัดลําดับความสําคัญและวางแผนแก*ไขปeญหาอยางรวดเร็ว
10.3 สงเสริมให*มีการสร*างสรรค<นวัตกรรมให*เกิดความประทับใจกับลูกค*าอยาง
ตอเนื่อง
10.4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*ในการปรับปรุงคุณภาพการให*บริการ
10.5 กําหนดคูเทียบและพัฒนาการบริการให*เหนือกวาคูเทียบ
11. มีจิตสาธารณะ
11.1 สงเสริมสนับสนุนและเข*ารวมชวยเหลือกิจกรรมสวนรวมของชุมชมสังคมและ
สิ่งแวดล*อม
11.2 สนับสนุนให*พนักงานใช*ความสามารถชวยเหลือชุมชน
11.3 สนับสนุนให*พนักงานสร*างสรรค<กิจกรรมเพื่อสังคม
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1.2 โครงสรางองคกร
การประปาสวนภูมิภาค จัดโครงสร*างองค<กรและการแบงสวนงานเพื่อการบริหารจัดการองค<กร ดังนี้

ภาพที่ 1.1 แสดงโครงสร*างองค<กรของ กปภ.

1.3 สมรรถนะหลักขององคกร (Corporate Core Competency)
จากการวิเคราะห<ปeจจัยภายในและภายนอกเกี่ยวกับทักษะและขีดความสามารถขององค<กร พบวา จุดเดนที่
กปภ. ได*รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก ได*แก
1) บุคลากรมีความรูความสามารถในระบบประปา
2) การเขาถึงและความใกลชิดประชาชนและชุมชน
3) ความพรอมและความเชี่ยวชาญดานวิเคราะห"และจัดการคุณภาพน้ํา

1.4 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ผู*มีสวนได*สวนเสีย (Stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ได*รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ
ของ กปภ. โดยทางตรงหรือทางอ*อม หรือมีผลประโยชน<ใดๆ กับการดําเนินงาน หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่อาจทํา
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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บทที่ 2
ยุทธศาสตรการดําเนินงานของ กปภ.
2.1 ทิศทางและตําแหนงทางยุทธศาสตร

ภาพที่ 2.1 แสดงทิศทางและตําแหนงทางยุทธศาสตร<
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ภาพที่ 2.1 แสดงทิศทางและตําแหนงทางยุทธศาสตร< (ตอ)
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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*วยระบบจําหนายที่มีประสิทธิภาพ
2. สร*างความมั่นคงตอผลประกอบการขององค<กร
3. ปรับโครงสร*างองค<กร พัฒนาทุนมนุษย< เพื่อมุงสูความเป!นเลิศในธุรกิจ
4. สร*างศักยภาพในทุกกระบวนการด*วยเทคโนโลยี เพื่อมุงเน*นความพึงพอใจของลูกค*า และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
5. บูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน เพื่อสร*างความได*เปรียบ และความคุ*มคาในการใช*ทรัพยากรรวมกัน

2.3 ยุทธศาสตร (Strategy)
แผนยุทธศาสตร<องค<กรของ กปภ. พ.ศ. 2566 - 2570 ได*มีการระบุ/กําหนดเพื่อให*สอดรับกับวัตถุประสงค<เชิง
ยุทธศาสตร< ทั้ง 5 ประเด็น โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร<ในการดําเนินการทั้งสิ้น 12 ยุทธศาสตร< สรุปดังนี้

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

ภาพที่ ---- ภาพแสดงนโยบายของผู*วาการการประปาสวนภูมิภาค

ภาพที่ 2.3 แสดง Strategy Map
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บทที่ 3
ระบบบริหารจัดการดานความยั่งยืนของ กปภ.
3.1 คํานิยาม
“กปภ.” หมายถึง การประปาส)วนภูมิภาค
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการประปาส)วนภูมิภาค และคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ไดรับ
แต)งตั้งโดยคณะกรรมการการประปาส)วนภูมิภาค
“ผูบริหาร” หมายถึง (1) ผูว)าการ (2) ผูบริหารระดับสูง ตั้งแต)ผูช)วยผูว)าการขึ้นไป (3) ผูดํารงตําแหน)ง
เทียบเท)า (1) และ (2)
“การกํากับดูแลกิจการที่ดี” หมายถึง การกํากับดูแลกิจการที่เป5นไปเพื่อการสรางคุณค)าใหกิจการอย)าง
ยั่งยืน
“การพัฒนาความยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาองค"กรโดยใหความสําคัญกับการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ ควบคู)
กับการแสดงความรับผิดชอบต)อสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผนวกรวมกับกระบวนการทํางาน ภายใตกรอบการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย)างมีประสิทธิภาพ

3.2 นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของการประปาสวนภูมิภาค
- ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มุงมั่น ดํ าเนิน กิ จการให*ผู* ใช* น้ํ าประทั บใจในคุณภาพและบริ การที่ เ ป!น เลิ ศ ภายใต*การกํ ากั บดู แลที่ ดีโ ดย
รับผิดชอบบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส เป!นธรรม รวมทั้งเปsดเผยข*อมูลสารสนเทศของ กปภ.
อยางครบถ*วน เพื่อให*ผู*มีสวนได*สวนเสียเข*าถึงและตรวจสอบได* มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเพียงพอ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. และให*
กรรมการ ผู*บริหารพนักงานและลูกจ*าง มีหน*าที่สนับสนุน สงเสริมและปฏิบัติตนตามคานิยม “มุง-มั่น-เพื่อปวงชน”
ขององค<กร โดยสอดคล*องกับนโยบายการตอต*านทุจริตและคอร<รัปชันของ กปภ. และประมวลจริยธรรมของ กปภ.
- ดานเศรษฐกิจ (Economic) 1) สนองนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร<รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ด*วยการพัฒนาโครงสร*างพื้นฐาน
และบริการด* านระบบน้ําประปา ขยายพื้นที่ การให*บ ริการแกประชาชนในสวนภูมิภาคที่รับ ผิดชอบอยางตอเนื่อง
เพื่อให*มีน้ําประปาใช*ทั่วถึงในราคาที่เป!นธรรม สามารถรองรับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การลงทุนและการทองเที่ยวได*
อยางมีเสถียรภาพ
2) ยกระดับกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ําเพื่อให*การจายน้ําประปา (Tap Water) มี
คุณภาพสูง เป!นไปตามเกณฑ<มาตรฐานองค<การอนามัยโลก และบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ การผลิต-จายน้ําให*สามารถ
ผลิตน้ําประปาได*อยางสม่ําเสมอในทุกฤดูกาล โดยมุงยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให*สามารถอุปโภคบริโภค
ได*อยางปลอดภัยตอเนื่องและทั่วถึง
3) บริหารและควบคุมต*นทุนการดําเนินงาน ด*วยแผนงานควบคุมคาใช*จายในการดําเนินงานพร*อมแนวทาง
จัดทํามาตรการแผนปฏิบัติการควบคุมคาใช*จาย ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
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- ดานสังคม (Social) 1) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพและเป!นธรรม และดูแลปรับปรุงอยางสม่ําเสมอให*
สอดคล*องกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เป!นไปตามข*อกําหนดของกฎหมาย กฎบัตรสากลที่เกี่ยวข*องด*านแรงงาน โดย
คํานึงถึงความต*องการของผู*ปฏิบัติงาน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
2) สนับสนุนให*ทุกหนวยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี กําหนดให*มีระเบียบ วิธี
ปฏิ บั ติ และมาตรฐานการทํา งานที่ ปลอดภัย ในการทํ า งานที่ส อดคล* องตามความเสี่ย ง รวมไปถึงการสร*า งให* เ กิ ด
วัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค<กร
3) สงเสริมให*บุคลากรได*รับการพัฒนาความรู*และทักษะที่จําเป!นผานแผนกลยุทธ<พัฒนาการเรียนรู*เพื่อสร*าง
ความเป!นมืออาชีพ และใช*แผนกลยุทธ<ด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป!นเครื่องมือในการยกระดับความผูกพั น
ความพึงพอใจ และความคิดสร*างสรรค<ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยาง
ยั่งยืน
4) สงเสริมให*ผู*บริหารและผู*ปฏิบัติงานเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยยึดหลักความเทา
เทียมและไมเลือกปฏิบัติ มุงตอบสนองหรือแก*ปeญหาด*านสิทธิมนุษยชนด*วยความระมัดระวัง
5) สร*างความพึงพอใจและความประทับใจให*แกลูกค*าประชาชนที่มีตอการใช*น้ําประปาเพื่อการ อุปโภค
บริโภคและการรับบริการตางๆ ของ กปภ. ด*วยนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการข*อร*องเรียนของลูกค*า
ผู*ใช* น้ํา เพื่ อตอบสนองความต* องการของลู กค* าอยางรวดเร็ ว ตามข* อตกลงในการบริ การลู กค* า (Service Level
Agreement: SLA) ผานระบบการให*บริการลูกค*าที่สะดวกและรวดเร็ว
6) เสริมสร*างและสงเสริมการมีสวนรวมของ กปภ. กับชุมชนและผู*มีสวนได*เสียที่เกี่ยวข*อง เพื่อสานสัมพันธ<
สร*างพันธมิตร ความเข*าใจและความรวมมือที่เข*มแข็ง สนับสนุนให*กิจกรรม กปภ. ตอบสนองความต*องการและความ
คาดหวังของชุมชนได*อยางแท*จริง ลดข*อขัดแย*งระหวาง กปภ. กับชุมชนและสังคมด*วยกลไกการบริหารจัดการข*อ
ร* องเรี ย น พร* อมแนวทางดํ า เนิ น การแก* ไขที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และสร* า งสรรค< คุณคาให* เ กิ ด ผลประโยชน< โ ดยรวมตอ
สาธารณชน
- ดานสิ่งแวดลอม (Environmental) ตระหนักและให*ความสําคัญในการอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อม โดยดําเนิน
มาตรการปcองกันและแก*ไขผลกระทบสิ่งแวดล*อมจากการกอสร*างระบบน้ําประปา การควบคุมของเสีย พร*อมติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล* อมและสถานภาพของสิ่ งมี ชี วิ ตในเชิ งรู ป ธรรม สร* า งความตระหนั กรู* คุณคาของน้ํ า
ประหนึ่ง “น้ําคือชีวิต” (Water is life) เพื่อให*การดําเนินธุรกิจประปาของ กปภ. เป!นมิตรกับสิ่งแวดล*อม และเติบโต
ก*าวหน*าเคียงคูกับประเทศสืบไป
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3.3 โครงสรางการบริหารจัดการดานความยั่งยืน

ภาพที่ 3.1 แสดงโครงสร*างการบริหารจัดการด*านความยั่งยืน
กปภ. กําหนดโครงสร*างการกํ ากับดู แลและการบริหารจัดการด*านการพัฒนาความยั่งยื น โดยระบุ บทบาท
หน*าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงความสัมพันธ<ระหวางคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ สายงานหลักและสายงานสนับสนุน ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร
มีอํานาจหน*าที่ในการพิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร< และแผนกลยุทธ<การดําเนินงาน ด*าน
ทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบความคิดสร*างสรรค<และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
องค<กรสูความยั่งยืน
2. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
มีอํานาจหน* าที่ในการกํ าหนดและทบทวนนโยบายกํ ากับดูแลกิจการที่ดี และความรั บผิดชอบตอสังคมให*
สอดคล*องกับการดําเนินธุรกิจของ กปภ. และให*สอดคล*องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ<ทางด*านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล*อม และแนวทางปฏิบัติสากล รวมทั้งสงเสริมให*เกิดการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผู*บริหาร พนักงาน
ชุมชน ลูกค*า และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการความรับผิดชอบทางด*านสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) ของ กปภ. ด*วย
3. สายงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให*การขับเคลื่อนการดําเนินงานด*านความยั่งยืนครอบคลุมประเด็นสําคัญทั้งในด*านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล*อม ภายใต*กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางครบถ*วน และสอดคล*องกับหวงโซคุณคา (Value Chain)
ขององค<กร กปภ. ได*กําหนดสายงานรับผิดชอบกระบวนการพัฒนาความยั่งยืนโดยคํานึงถึงบทบาทและหน*าที่ตาม
โครงสร*างการบริหารงาน ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดพฤติกรรมตามคานิยมองค<กรของ กปภ.
ลําดับที่

มิติการดําเนินงาน

1

ด*านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สายงานที่รับผิดชอบ
หลัก
• รองผู*วาการ (แผนยุทธศาสตร<)
• ผู*ชวยผู*วาการ (สํานักผู*วาการ)

สนับสนุน
• รองผู*วาการ (บริหาร)
• ผู*ชวยผู*วาการ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
• ผู*ชวยผู*วาการ (สื่อสารองค<กรและ
ลูกค*าสัมพันธ<)
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ลําดับที่

สายงานที่รับผิดชอบ

มิติการดําเนินงาน

2

ด*านเศรษฐกิจ

3

ด*านสังคม

4

ด*านสิ่งแวดล*อม

5

การจัดทํารายงานความยั่งยืน •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลัก
รองผู*วาการ (แผนยุทธศาสตร<)
รองผู*วาการ (การเงิน)
รองผู*วาการ (วิชาการ)
รองผู*วาการ (ปฏิบตั ิการ 1 - 5)
รองผู*วาการ (บริหาร)
รองผู*วาการ (ปฏิบตั ิการ 1 - 5)
ผู*ชวยผู*วาการ (สื่อสารองค<กรและ
ลูกค*าสัมพันธ<)
รองผู*วาการ (วิชาการ)
รองผู*วาการ (บริหาร)
รองผู*วาการ (แผนยุทธศาสตร<)
รองผู*วาการ (ปฏิบตั ิการ 1 - 5)
ผู*ชวยผู*วาการ (สื่อสารองค<กรและ
ลูกค*าสัมพันธ<)
ผู*ชวยผู*วาการ (สื่อสารองค<กรและ
ลูกค*าสัมพันธ<)

สนับสนุน
• รองผู*วาการ (บริหาร)

• รองผู*วาการ (แผนยุทธศาสตร<)
• ผู*ชวยผูว* าการ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
• ทุกสายงาน
• ทุกสายงาน

•
•
•
•
•

รองผู*วาการ (แผนยุทธศาสตร<)
รองผู*วาการ (การเงิน)
รองผู*วาการ (วิชาการ)
รองผู*วาการ (บริหาร)
ผู*ชวยผู*วาการ (สํานักผู*วาการ)

ทั้ งนี้ กปภ. ยั งกํ า หนดให* มี ส ายงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการขั บ เคลื่ อ นนโยบายด* า นการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น เชิ ง
ยุทธศาสตร< โดยกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน สงเสริมและปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการด*าน
ความยั่งยืนขององค<กรให*บรรลุผลสําเร็จตามเปcาหมายที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินงานแกผู*บริหารระดับสูง
คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ เพื่อทราบอยางสม่ําเสมอ ได*แก
1) สายงานรองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร) มีหน*าที่กําหนดและทบทวนกลยุทธ< แผนยุทธศาสตร<องค<กร
และแผนปฏิบัติการประจําป ให*สอดคล*องกับบริบทองค<กรตลอดจนสถานการณ<ด*านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล*อม
โดยนําปeจจัยความยั่งยืนมาเป!นปeจจัยนําเข*าในการจัดทําแผนฯ
2) สายงานผูชวยผูวาการ (สํานักผูวาการ) มีหน*าที่ในการควบคุมและดูแลการบริหารจัดการของ กปภ.
ให*เป!นไปตามแนวทางที่กําหนดภายใต*นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ.
3) สายงานผูชวยผูวาการ (สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ) มีหน*าที่ในการดําเนินกิจกรรมของ
กปภ. ที่มีสวนรวมตอความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งรวบรวมข*อมูลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
จัดทํารายงานความยั่งยืนของ กปภ.

3.3 ระบบการสงเสริมการดําเนินงาน
1) ทบทวนประสิทธิผลและความเหมาะสมของปeจจัยความยั่งยืนตามบริบทของ กปภ. อยางสม่ําเสมอทุกป
เพื่อนําเสนอเป!นปeจจัยนําเข*าสําหรับการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร<องค<กรและแผนปฏิบัติการประจําป
2) การสํารวจความคิดเห็น ตลอดจนความต*องการและความคาดหวังของผู*มีสวนได*สวนเสียที่สําคัญทั้ง 7
กลุม ได*แก 1) รัฐบาล ผู*ถือหุ*นภาครัฐ และผู*กําหนดนโยบาย 2) ลูกค*า 3) คูค*า ผู*สงมอบ และเจ*าหนี้ 4) คูความรวมมือ
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5) คูแขง 6) พนักงาน และ 7) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล*อม ซึ่งเป!นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการผู*มีสวนได*
สวนเสียของ กปภ. เพื่อใช*เป!นข*อมูลประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร<
3) เสริมสร*างทักษะความรู*แกพนักงานและลูกจ*าง กปภ. ให*มีศักยภาพในการดําเนินงานและสามารถปรับตัว
ให*สอดคล*องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด*านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล*อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางด*าน
เทคโนโลยี เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินงานและบริหารจัดการประกอบกิจการประปาอยางยั่งยืน
4) สื่อสาร สร*างความรู* ความเข*าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข*องให*คณะกรรมการ ผู*บริหาร
และพนักงานรับทราบและตระหนักถึงการเสริมสร*างวัฒนธรรมองค<กรบนพื้นฐานคานิยม “มุง-มั่น-เพื่อปวงชน” ตาม
บทบาทของตนเอง ดังนี้
ผูบริหารระดับสูง
• พิจารณากําหนดนโยบาย เปcาหมาย กลยุทธ< แนวทางการบริหารและดัชนีชี้วัดด*านความยั่งยืนที่
สอดคล*องกับนโยบายและยุทธศาสตร<ด*านความยั่งยืนของ กปภ.
• ผลักดันให*มีการบริหารความยั่งยืนทั่วองค<กร โดยจัดให*มีโครงสร*างผู*รับผิดชอบ เชน หนวยงาน
คณะกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลผู*รับผิดชอบ เพื่อเป!นผู*แทนผู*บริหารในการดําเนินงานด*าน
ความยั่งยืนให*เหมาะสมกับบริบทขององค<กร
• ติ ด ตามและทบทวนผลการดํ า เนิ น งานด* า นความยั่ งยื น รวมถึ ง พิ จ ารณาการรายงาน ผลการ
ดําเนินงานด*านความยั่งยืนผานรายงานความยั่งยืนประจําปของ กปภ.
• สื่อสารแสดงความมุงมั่นและความก*าวหน*าในการดําเนินงานด*านความยั่งยืนไปยังผู*มีสวนได*สวน
เสียทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง
ทุกหนวยงานใน กปภ.
• นําเอานโยบายและแนวปฏิบัติด*านความยั่งยืนไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
• รับผิดชอบดําเนินงานให*บรรลุเปcาหมายยุทธศาสตร<ด*านความยั่งยืนของ กปภ.
• ติดตาม ประเมินและทบทวนผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืนที่เกี่ยวข*องกับหนวยงาน
• สื่อสารผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืนและสร*างการมีสวนรวมกับผู*มีสวนได*สวนเสียที่เกี่ยวข*อง
เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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บทที่ 4
การขับเคลื1อนสูความยัง่ ยืนระดับองคกรของ กปภ.
เพื่อให* การบริ หารองค<กรมี ประสิทธิภาพและเกิ ดความยั่งยืน ตลอดจนการตระหนักถึงบทบาทในฐานะ
รัฐวิสาหกิจที่มีหน*าที่สงเสริมและมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน ของประเทศทั้งในด*านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล*อม กปภ. ได*กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค<กรสูความยั่งยืนโดยคํานึงถึงความสัมพันธ<กับผู*มีสวนได*สวน
เสียกลุมตางๆ เพื่อให*การจัดทําแผนยุทธศาสตร<และการกําหนดเปcาหมายการดําเนินงานเป!นไปอยางสมดุล สอดคล*อง
กับแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ และตั้งอยูบนฐานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อสงเสริมความเป!นอยูที่ดีตลอดหวงโซ
อุปทานและลดผลกระทบเชิงลบจากการดําเนินงานขององค<กรทั้งในทางตรงและทางอ*อม

4.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
กปภ. ได*นํากรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค<กร
สหประชาชาติมาใช*เป!นพื้นฐานในการกําหนดเปcาหมายการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค<กรให*เกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โดยยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล*อม ความรับผิดชอบตอสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ด*วยจริยธรรมตามกรอบการดําเนินงานด*านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู
กับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร<ของ กปภ. โดยคํานึงถึงประโยชน<ของผู*มีสวนได*สวนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค<กร

ภาพที่ 4.1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กปภ.
ภายใต*กรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนขององค<กรสหประชาชาติ ทั้ง 17 ด*าน กปภ. ได*พิจารณาคัดเลือกเปcาหมาย
การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของ กปภ. มาทั้ง 6 ด*าน ประกอบด*วย
เป าหมายที่ 3 สร* างหลั กประกันวาคนมี ชีวิ ตที่ มีสุขภาพดี และสงเสริมสวั สดิ ภาพสํ าหรั บทุ กคนในทุ กวั ย
(Good Health and Well-Being)
เปาหมายที่ 6 สร*างหลักประกันวาจะมีการจัดให*มีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่
ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation)
เปาหมายที่ 10 ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ (Reduce Inequalities)
เปาหมายที่ 12 สร*างหลักประกันให*มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption
and Production)
เปาหมายที่ 13 ปฏิบัติ การอยางเรงดวนเพื่ อตอสู*กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Climate action)
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เปาหมายที่ 15 ปกปcอง ฟƒ„นฟู และสนับสนุนการใช*ระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการป…าไม*อยางยั่งยืน
ตอสู*การกลายสภาพเป!นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟƒ„นสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land)
จากกรอบแนวคิดและเปcาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ กปภ. จึงได*มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจประปาเพื่อให*เกิดการพัฒนาที่มีความสมดุลหรือปฏิสัมพันธ<ที่เกื้อกูลระหวางมิติอันเป!นองค<ประกอบที่จะ
ทําให*มีการเติบโตที่ยั่งยืน สร*างความพอใจสูงสุดแกผู*มีสวนได*สวนเสียทุกกลุม โดยมุงเน*นในการพัฒนาที่จะชวยสร*าง
คุณคาทางด*านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด*านสิ่งแวดล*อม และชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมภายใต*การ
กํากับดูแลกิจการและการมีธรรมาภิบาลที่ดี ควบคูไปกับการรวมเป!นสวนหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนไปสูเปcาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล ซึ่งสามารถสรุปคําจํากัดความในการดําเนินงานแตละด*านในบริบทของ กปภ. ได*ดังนี้
- ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การดําเนินงานของ กปภ. มิได*คํานึงเพียงแคการเติบโตของผลกําไร แตยังกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจให*มี
ความโปรงใส เป!นธรรม และตรวจสอบได* ภายใต*หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ
เสริมความเข*มแข็งให*แกกลไกการดําเนินงานของ กปภ.
- ดานเศรษฐกิจ กปภ. มุ งเน* น การบริ การน้ํ า ประปาเพื่ อรองรับ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ เพื่ อให* ส อดคล* อง
เปcาหมายการสร*างหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย (เปาหมายที่ 3)
และลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศและระหวางประเทศ (เปาหมายที่ 10)
- ดานสังคม กปภ. มุงมั่นพัฒนาการให*บริการน้ําประปาเพื่ออํานวยความสะดวกให*ประชาชนทุกระดับเข*าถึงการอุปโภค
บริโภคน้ําประปาอยางยั่งยืน เพื่อให*สอดคล*องหลักประกันให*มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (เปาหมายที่ 12)
และสร*างหลักประกันวาจะมีการจัดให*มีน้ําและสุขอนามัยที่ดีสําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (เปาหมายที่
6) พร*อมทั้งมุงมั่นพัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรและสร*างผู*นําที่ดีที่มีจิตสํานึกด*านการพัฒนาเพื่อให*องค<กร
เกิดการเติบโตที่ยั่งยืน
- ดานสิ่งแวดลอม กปภ. มีการมุงเน*นการเสริมสร*างการอนุรักษ<ผานกิจกรรม CSR เพื่อรวมเป!นสวนหนึ่งในการตอสู*กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (เปาหมายที่ 13) และปกปcอง ฟƒ„นฟู และสนับสนุนการใช*ระบบ
นิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการป…าไม*อยางยั่งยืนตอสู*การกลายสภาพเป!นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟƒ„นสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (เปาหมายที่ 15)

4.2 นโยบายภาครัฐ
ปeจจุบันประเทศไทยได*มีการจัดทําแผนพัฒนาประเทศในหลายระดับ ซึ่ง กปภ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจได*ปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐในการนํากรอบการดําเนินงานของแผนตาง ๆ ที่ภาครัฐได*จัดทําขึ้นมาเชื่อมโยงกับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร<องค<กรให*สอดคล*องกัน โดยแผนงานและกระบวนการทั้งหมดยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุ*มกันในตัวที่ดี ควบคูกับความรู*และคุณธรรม” เป!นแนวทางในการดําเนินการ
4.2.1 แผนยุทธศาสตรชาติ
แผนยุทธศาสตร<ชาติ 20 ปมีกรอบการดําเนินงานระหวางป 2561 – 2580 และได*มีการกําหนด ยุทธศาสตร<
การดําเนินงานภายใต*วิสัยทัศน<ประเทศไทย 2580 คือ
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“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยเปcาหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ พัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สังคมเป!นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกชวงวัยให*เป!นคนดี เกง และมีคุณภาพ สร*างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร*างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป!นมิตรกับสิ่งแวดล*อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน<สวนรวม
4.2.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใต*ยุทธศาสตร<ชาติ เป!นแผนแมบทเพื่อบรรลุเปcาหมายตามที่กําหนดไว*ในยุทธศาสตร< ชาติมี
ทั้งสิ้น 23 แผนแมบท ซึ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวข*องที่จะต*องปฏิบัติให*เป!นไปตามนั้น รวมทั้ง การ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณต*องสอดคล*องกับแผนแมบทซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติเพื่อให*ประเทศ
ไทยบรรลุวิสัยทัศน< “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนเป!นประเทศพัฒนาแล*ว ด*วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
4.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 12 ดาน
แผนการปฏิรูปประเทศ ต*องดําเนินการเพื่อให*บรรลุเปcาหมายตามที่บัญญัติไว*ในรัฐธรรมนูญประกอบด*วย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร*อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป!นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัด
ความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต*องสอดคล*องและ
เป!นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร<ชาติ
4.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ไ ด* จั ด ทํ า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อกําหนดยุทธศาสตร<การพัฒนาประเทศ โดย กปภ. นําทิศทางและกรอบ
ยุทธศาสตร<การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 – 2570 เป!นแนวนโยบาย
ภาครัฐประกอบการวางแผนยุทธศาสตร<
4.2.5 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจภาพรวม
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติให*มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร<รัฐวิสาหกิจภาพรวม และ
มอบหมายให*รัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี่ยวข*องนําแผนยุทธศาสตร<รัฐวิสาหกิจภาพรวมไปใช*เป!นแนวทางในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร<องค<กร และแผนปฏิบัติการประจําป โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจทําให*ภารกิจ
และงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดให*มีวิสัยทัศน< “รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
ชาติ โดยสามารถเรงการลงทุนที่สอดคล*องกับยุทธศาสตร<และมีความแข็งแกรงทางการเงินโดยเน*นการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพภายใต*ระบบธรรมาภิบาลที่โปรงใสและมีคุณธรรม และการน*อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช*”
4.2.6 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ
จากการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร< ร ะดั บ ชาติ สู การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร< ภ าพรวมรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได* มี การกํ า หนด
ยุทธศาสตร<แยกตามกลุมรัฐวิสาหกิจที่มีการดําเนินงานที่แตกตางกันให*สามารถเป!นกลไกที่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
และบรรลุสูการเป!นประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได* โดยยุทธศาสตร<ของรัฐวิสาหกิจกลุมสาธารณูปการมุงเน*น
การพัฒนาโดยยึดถือแนวทาง คือ
“การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานน้ํา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”
ทิศทางการพัฒนาองค<กรสําหรับรัฐวิสาหกิจกลุมนี้ควรมุงเน*นการสร*างความมั่นคงด*านทรัพยากรน้ํา และ
บูรณาการการบริหารจัดการน้ําอยางเป!นระบบ (ยุทธศาสตร<ที่ 4 7 และ 9) ขยายพื้นที่ให*บริการให*ครอบคลุมโดยมีราคา
ที่เป!นธรรม และคุณภาพที่ได*มาตรฐาน (ยุทธศาสตร<ที่ 2 7 และ 9) สร*างมูลคาในเชิงเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมโดย
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คํานึงถึงปeจจัยแวดล*อมตางๆ และต*องเป!นมิตรกับสิ่งแวดล*อมและชุมชน (ยุทธศาสตร<ที่ 2 3 4 7 และ 9) สนับสนุน
และให*ความรวมมือในการจัดตั้งองค<กรกํากับดูแลกิจการน้ํา (ยุทธศาสตร<ที่ 7) และสร*างความมั่นคงทางการเงินโดย
พิจารณาความคุ*มคาในการใช*แหลงเงินในการลงทุน การลดต*นทุนการผลิตด*วย Green Technology
ทั้งนี้ การพัฒนาองค<กรจะต*องควบคูไปกับการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข*ามาประยุกต<กับการผลิต การ
พัฒนาสินค*า และบริการ ชองทางการเข*าถึงบริการลูกค* าและประชาชน ภายใต*หลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
4.2.7 ขอสังเกตหรือประเด็นปDญหาจากการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ผลการดําเนินงานด*าน Core Business Enablers ของ กปภ. ประจําปบัญชี 2563 สรุปข*อสังเกต/
ข*อเสนอแนะที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานด*านการกํากับดูแลที่ดีและการนําองค<กร ในประเด็นการพัฒนาความ
ยั่งยืน ดังนี้
กปภ. มีการจัดทํานโยบายและคูมือการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจอยางเป!นลาย
ลักษณ<อักษร โดยยึดกรอบการดําเนินงานที่ครบถ*วนและสอดคล*องตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่ดีที่เป!นที่ยอมรับ
โดยทั่ ว ไป เชน การพั ฒ นาความยั่ งยื น ตามหลี กเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั กการพั ฒ นาความยั่ งยื น โดยยึ ด กรอบด* า น
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล*อม หรือยึดกรอบด*านสิ่งแวดล*อม (Environmental) สังคม (Social) และการกํากับดูแลที่ดี
(Governance) (ESG) เป!นต*น และมีการจั ดทํารายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค<กรแตยังไมเป!นไปตาม
มาตรฐานสากลที่เป!นที่ยอมรับเผยแพรโดยทั่วไป
อยางไรก็ตาม กปภ. ควรจัดให*มีการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่เป!นที่
ยอมรับทั่วไป โดยการกําหนดแนวทาง/ระบบการ บริหารจัดการความยั่งยืน และกระบวนการในการค*นหาและระบุ
ปeจ จั ย ที่ ส งผลตอความยั่ งยื น ของ องค< กร เชน เครื่ องมื อและแนวทางการปฏิ บั ติในแตละเรื่ อง/ปe จ จั ย โครงสร* า ง
ผู*รับผิดชอบในแตละเรื่อง/ปeจจัย การกําหนดตัวชี้วัดในแตละเรื่อง/ปeจจัย อยางชัดเจนและเป!นรูปธรรม รวมถึงการนํา
ปeจจัยยั่งยื นไปเป!นปe จจัยนําเข*า (input) สําหรับการจั ดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร< ระยะยาว และแผนปฏิบัติการ
ประจําปอยางเป!นระบบในเชิงบูรณาการ รวมถึงมีการจัดทํารายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค<กรที่เป!นไปตาม
มาตรฐานสากลที่ เป!น ที่ยอมรั บเผยแพร โดยทั่ วไป โดยมี คุณภาพเป!นที่ ยอมรับ เพื่อให* ผู*มีส วนได*สวนเสี ยทุกกลุ ม
สามารถติดตามการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจได*อยางแท*จริง

4.3 นโยบายของผูวาการการประปาสวนภูมิภาค

ภาพที่ 4.2 แสดงนโยบายของผู*วาการการประปาสวนภูมิภาค
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4.3.1 FORWARDS: ก*าวไปข*างหน*า.ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาองค<กรสูความเป!นเลิศและยั่งยืน.เพื่อประโยชน<
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*านความเสี่ยงและความยืดหยุน
W = Water Integrity Governance
ธรรมาภิบาลน้ํา
A = Openness & Action Orientation วัฒนธรรมการเปsดรับความเห็น และลงมือทํา
R = Delivering Value & Results
คุณคาและผลลัพธ<ที่ได*รับ
D = People Development
การพัฒนาคน
S = Focus on Success Service & Sustainability มุงเน*นไปที่ความสําเร็จ การบริการและความยั่งยืน
4.3.2 Effective Utility.Management.(EUM) การจัดการสาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 4.3 แสดงมิติในการจัดการสาธารณูปโภคด*านน้ําให*มีประสิทธิภาพของ EUM

10 มิติในการจัดการสาธารณูปโภคดานน้ําใหมีประสิทธิภาพ
• Product Quality (PQ) คุณภาพของผลิตภัณฑ< หมายถึง ความนาเชื่อถือที่เป!นไปตามข*อกําหนดคุณภาพ
น้ํา ที่ได*รับมาตรฐานคําแนะนําขแง WHO
• Customer Satisfaction (CS) ความพึงพอใจของลูกค*า ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ< ที่ตอบสนอง
ความต*องการและความคาดหวังของลูกค*ส ราคา บริการ เทคโนโลยีมาใช*กับลูกค*า ทั้งในสถานการณ<ปกติ และเกิดเหตุ
ทอแตกทอรั่ว ให*ลูกค*าเข*าใจ การเข*าถึงลูกค*าทั้งในปeจจุบันและอนาคต โอกาสในการเข*าถึงกลุมลูกค*าใหมที่มีศักยภาพสูง
ในการใช*น้ําประปา
• Employee and Leadership Development (ELD) คํานึงถึงความต*องการและความคาดหวังของ
พนักงาน สร*างการมีสวนรวมการทํางานรวมกัน มีการพัฒนาการเรียนรู*อยางตอเนื่อง การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม
พัฒนาฐานข*อมูลองค<ความรู*ขององค<กร เพื่อนํามาปรับปรุงในอนาคต
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• Operational Optimization (OO) การปรับปรุงประสิทธิภาพอยางยั่งยืน ปรับปรุงการดําเนินงานให*มี
ประสิทธิภาพจากการใช*ข*อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดน้ําสูญเสีย และการคาดการณ<ใน
อนาคตเพื่อนําข*อมูลมาสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
• Financial Viability (FV) การวางแผนการเงิน ในระยะสั้น กลาง และระยะยาว กําหนดกรอบการลงทุนที่
เหมาะสม สอดคล*องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลงทุนสําหรับความต*องการในอนาคตและคํานึงถึงความสามารถ
ทางการเงินและความต*องการของผู*ใช*น้ําที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงการนํารูปแบบธุรกิจใหมๆ มาใช*ในการกําหนด
ยุทธศาสตร<องค<กร
• Enterprise Resiliency (ER) ความรวมมือจากหนวยงานภายนอก ความรวมมือจากท*องถิ่น การประสาน
การขอใช*น้ําดิบ การบูรณาการรวมกันกับหนวยงานอื่น ความเสี่ยงทางธุรกิจขององค<กรด*าน กฎหมาย, กฎระเบียบ,
การเงิน, สิ่งแวดล*อม, ความปลอดภัยทางข*อมูลและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ โดยมีแผนความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ
• Infrastructure Strategy and Performance (ISP) แผนโครงการลงทุนที่สอดคล*องกับความต*องการ
และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง (โครงการกอสร*างปรับปรุงขยาย โครงการวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา) โดยมี
การจัดลําดับความสําคัญและการวิเคราะห<ของโครงการเพื่อให*เกิดการลงทุนที่คุ*มคาตอการลงทุน
• Community Sustainability (CS) โครงการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในด*าน เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล* อม และความรวมกับท* องถิ่น สร*างพันธมิตร การเข*าไปมีสวนรวมองค<กรด*านน้ํ า การรวมกันบูรณาการ
ทรัพยากรน้ํา การจัดการกับชุมชน ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ํา
• Water Resource Sustainability (WRS) การจัดการน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาและแหลงน้ํา ตลอดจน
การฟƒ„นฟูปรับปรุงแหลงน้ํา การคาดการณ<ความต*องการใช*น้ํา การเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ เชน ภัยแล*งและอุทกภัย
และการวิเคราะห<ปริมาณน้ําที่เพียงพอตอโครงการ โดยมีการวางแผนแบบบูรณาการ การมีสวนรวมในทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการระยะยาว เพื่อความมั่นใจตอบสนองความต*องการของลูกค*าได*อยางเพียงพอ
• Stakeholder Understanding and Support (SUS) สร*างความเข*าใจและการสนับสนุนจากผู*มีสวน
ได*สวนเสีย รวมถึงลูกค*า คูค*า หนวยงานภายนอก พนักงานภายในองค<กร สร*างความตระหนัก ให*ผู*มีสวนได*สวนเสียได*มี
โอกาสในการมีสวนรวมในความต*องการและความคาดหวังของผู*มีสวนได*สวนเสียทุกกลุม เพื่อให*ผู*มีสวนได*สวนเสียทุก
กลุมมีความผูกพัน และเป!นผู*สนับสนุนองค<กร รวมถึงการรักษาลูกค*าเพื่อยกระดับการตอบสนอง ตอความต*องการ
นอกจากนี้ การจัดการสาธารณูปโภคด*านน้ําให*มีประสิทธิภาพจะต*องมี 5 กุญแจมุงสูความสําเร็จ ในการบริหาร
จัดการดังนี้
• Leadership ความเป!นผู*นํา
• Strategic Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ<
• Organizational Approaches แนวทางขององค<กร
• Measurement การวัดผลและการประเมินผล
• Continual Improvement ปรับปรุงอยางตอเนื่อง

4.4 ขอมูลจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกร
กปภ. ได*จัดทํากระบวนการรับฟeงข*อเสนอแนะของผู*มีสวนได*สวนเสียกลุมตางๆ ในขั้นตอนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร< โดยให*สวนงานที่เกี่ยวข*องกับผู*มีสวนได*สวนเสียเก็บรวบรวมข*อมูลผานการสํารวจ การตอบแบบสอบถาม
และการจัดประชุมสัมมนากับผู*มีสวนได*สวนเสียเพื่อให*ได*มาซึ่งความคิดเห็น ความต*องการ สภาพการณ<การดําเนินงาน
ในปeจจุบัน และความพึงพอใจ โดยสามารถสรุปเป!นข*อเสนอแนะของผู*มีสวนได*สวนเสียได* ดังนี้
19

ตารางที่ 4.1 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีสวนได*สวนเสียกลุมภาครัฐบาล
หนวยงาน/กลุม
1. กระทรวงตนสังกัด
1.1 กระทรวงมหาดไทย

2. หนวยงานกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
2.1 คณะกรรมการ กปภ.

2.2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.3 คณะอนุกรรมการด*านความเสีย่ ง
2.4 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2.5 Audit Committee
2.6 คณะผูบ* ริหารระดับสูง
2.7 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
2.8 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2.9 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
2.10 กรมอนามัย
2.11 กรมควบคุมมลพิษ
2.12 สํานักงบประมาณ
2.13 สํานักบริหารหนีส้ าธารณะ

ความตองการ/ความคาดหวัง
- ดําเนินงานตามนโยบายและแผนรัฐบาล
- การขยายพื้นที่บริการ
- การบริหารจัดการน้าํ สูญเสีย
- การบริหารจัดการน้าํ ดิบ
- การปฏิบัติตามนโยบายการให*ขาวสาร
- การนําเทคโนโลยีมาใช*ในการดําเนินงานและให*บริการ
- พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและการให*บริการ
- มุงเน*นการจัดการความรู*แลกเปลีย่ นเรียนรู*และนวัตกรรม
- การบริหารโครงการกอสร*าง
- แหลงน้ําดิบ
- การขยายพื้นที่บริการ
- ทบทวนสัญญาเอกชน
- การตลาดเพื่อสร*างการแขงขัน
- พัฒนาบุคลากรเพื่อสร*างมูลคา
- การให*คําปรึกษาของสํานักตรวจสอบ
- ข*อมูลแผนและงบประมาณถูกต*องครบถ*วน ทันเวลา
- การบริหารโครงการลงทุน
- มีมาตรการความเสี่ยงครอบคลุมทุกพื้นที่
- รายงานการประเมินผลครบถ*วนถูกต*องทันเวลา
- การกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ข*อมูลการตรวจสอบที่ถูกต*องครบถ*วน โปรงใส
- ความพร*อมข*อมูลกอนนําเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ
กปภ.
- การให*คําปรึกษาของสํานักตรวจสอบ
- ข*อมูลการตรวจสอบที่ถูกต*องครบถ*วน โปรงใส
- ความโปรงใสของงบประมาณโครงการกอสร*าง
- ความโปรงใสทุจริต ทางการเงิน
- การบริหารจัดการน้ําดิบ
- มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาตามมาตรฐาน
- ระดับมลพิษเป!นไปตามมาตรฐาน
- มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาตามมาตรฐาน
- ระดับมลพิษเป!นไปตามมาตรฐาน
- การเบิกจายเป!นไปตามเปcาหมาย
- ฐานทางการเงินที่มั่นคง
- การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบทางการเงิน
- การเบิกจายเป!นไปตามเปcาหมาย
- ฐานทางการเงินที่มั่นคง
- การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบทางการเงิน
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หนวยงาน/กลุม
2.14 กรมบัญชีกลาง
2.15 กระทรวงแรงงาน
2.16 อัยการ
2.17 กรมบังคับคดี

ความตองการ/ความคาดหวัง
- การเบิกจายเป!นไปตามเปcาหมาย
- ฐานทางการเงินที่มั่นคง
- การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบทางการเงิน
- การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
- ปcองกันทุจริตและความโปรงใส
- การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
- ปcองกันทุจริตและความโปรงใส
- การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
- ปcองกันทุจริตและความโปรงใส

ตารางที่ 4.2 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีสวนได*สวนเสียกลุมลูกค*า
หนวยงาน/กลุม
1. ผู*ใช*น้ําประเภทที่ 1
2. ผู*ใช*น้ําประเภทที่ 2
3. ผู*ใช*น้ําประเภทที่ 3

ความตองการ/ความคาดหวัง
- คุณภาพน้ํา
- แรงดัน
- ปริมาณน้ําทีส่ ม่ําเสมอ
- ความเอาใจใสในการบริการของพนักงาน
- มีชองทางติดตอสื่อสารกับ กปภ.สาขา ได*สะดวก
- การประชาสัมพันธ<แจ*งขาวทันการณ<และสม่ําเสมอ
- ติดตั้งประปารวดเร็ว
- การซอมทอรวดเร็ว
- ความเหมาะสมของคาบริการ
- อุปกรณ<ที่ให*บริการลูกค*าได*มาตรฐาน
- ความสะดวกรวดเร็วในการให*บริการ

ตารางที่ 4.3 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีสวนได*สวนเสียกลุมคูค*า/ผู*สงมอบและเจ*าหนี้
หนวยงาน/กลุม
1. บริษัท East water
2. บริษัททีทีดับบลิวจํากัด (มหาชน)
3. บริษัทยูนิเวอร<แซลยูทีลิตสี้ < จํากัด
4. บริษัทผู*รับเหมากอสร*าง
5. บริษัทผู*รับเหมาออกแบบ
6. บริษัทผู*ผลิตทอประปาและอุปกรณ<
7. บริษัทผู*ผลิตสารเคมี
8. บริษัทผู*รับเหมาอานมาตร
9. บริษัทผู*รับเหมาบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
10. บริษัทผูร* ับเหมาซอมทอ
11. บริษัทผู*พัฒนาระบบ
12. บริษัทดูแลซอมบํารุงระบบ
13. บริษัทจําหนายอุปกรณ< IT
14. การไฟฟcาฝ…ายผลิตแหงประเทศไทย
15. กรมชลประทาน

ความตองการ/ความคาดหวัง
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข*อตกลงการจัดซื้อจัดจ*างการควบคุมการ
กอสร*าง การสงมอบวัตถุดิบ อุปกรณ<
- การมีสวนรวมในการแก*ไขปeญหา

- คุณภาพน้ําในการผลิตไฟฟcา
- มีแผนการใช*ไฟฟcา
- มีแผนการใช*น้ําดิบ
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ตารางที่ 4.4 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีสวนได*สวนเสียกลุมคูความรวมมือ
หนวยงาน/กลุม
1. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2. กรมทรัพยากรน้ํา
3. องค<กรปกครองสวนท*องถิ่น
4. กรมทางหลวง
5. กรมทางหลวงชนบท
6. กรมปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. กรมโยธาธิการและผังเมือง
8. กรมสงเสริมการปกครองสวนท*องถิ่น
9. กรมเจ*าทา
10. กรมที่ดิน
11. กรมธนารักษ<
12. กรมป…าไม*
13. กรมอุทยาน
14. องค<การจัดการน้ําเสีย
15. การเคหะแหงชาติ
16. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
17. หนวยงานรัฐวิสาหกิจอื่น
18. หนวยงานกิจการประปาตางประเทศ
19. สถาบันการศึกษา

ความตองการ/ความคาดหวัง
- ความรวมมือระหวางกันในการแก*ไขปeญหาน้ําดิบ
- แผนการลงทุนเพื่อรองรับการขออนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวข*องกับการ
กอสร*างและวางทอ
- การบูรณาการแลกเปลีย่ นเรียนรูร* วมกัน

ตารางที่ 4.5 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีสวนได*สวนเสียกลุมคูแขง
หนวยงาน/กลุม
1. การประปานครหลวง
2. องค<กรปกครองสวนท*องถิ่น
3. ผู*ผลิตน้ําประปาเอกชน

ความตองการ/ความคาดหวัง
- การดําเนินธุรกิจที่เป!นธรรม

ตารางที่ 4.6 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีสวนได*สวนเสียกลุมพนักงาน
หนวยงาน/กลุม
1. ผู*วาการ
2. รองผู*วาการทุกสายงาน
3. ผู*ชวยผู*วาการ
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

-

ความตองการ/ความคาดหวัง
การจัดสรรอัตรากําลังให*เหมาะสมกับภาระงาน
ผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนเชน โบนัส
การอบรมให*ความรู*เพิม่ เติม
สวัสดิการ
เงินเดือน
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง
การโยกย*าย
การปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน
การให*รางวัลพนักงานดีเดน
การจ*างงานอยางตอเนื่อง
ความชัดเจนของกฎระเบียบที่เอื้อตอการปฏิบตั ิงาน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ความพร*อมเครื่องมือและอุปกรณ<
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 4.7 แสดงความต*องการ/ความคาดหวังของผู*มีสวนได*สวนเสียกลุมชุมชน สังคม และสิ่งแวดล*อม
หนวยงาน/กลุม
1. ผู*นําชุมชน /กลุมชนชั้นนําของชุมชน
2. นักการเมืองท*องถิ่น

ความตองการ/ความคาดหวัง
- การประกอบกิจการมีความปลอดภัย
- ไมทําลายสิ่งแวดล*อม
- มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนให*มคี วามเป!นอยูที่ดีขึ้น

4.5 กระบวนการหลักในการขับเคลื1อนสูความยั่งยืนระดับองคกรของ กปภ.
ในการขับเคลื่อน กปภ. เพื่อให*เกิดการดําเนินงานอยางยั่งยืน จะมีขั้นตอน/กระบวนการในการกําหนดและ
วิเคราะห<นโยบาย แผนงาน การกําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการจัดทํางานรายความยั่งยืน โดยมีกระบวนการที่สําคัญ 5
กระบวนการ ประกอบด*วย กระบวนการที่ 1 การวิเคราะห<บริบทและประเด็นด*านความยั่งยืนขององค<กร (Context)
กระบวนการที่ 2 การกําหนดนโยบายด*านความยั่งยืน (Policy) กระบวนการที่ 3 การกําหนดกลยุทธ<ด*านความยั่งยืน
ขององค<กร (Strategy) กระบวนการที่ 4 การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสูการปฏิบัติ (Implement) และ กระบวนการที่ 5
การเปsดเผยข*อมูลด*านความยั่งยืน (Disclose) ซึ่งแตละกระบวนการมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 4.4 แสดงกระบวนการหลักในการขับเคลื่อนสูความยั่งยืนระดับองค<กร ของ กปภ.
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กระบวนการที่ 1 การวิเคราะหบริบทและประเด็นดานความยั่งยืนขององคกร (Context)
ประกอบด*วยกระบวนการยอย 3 กระบวนการ ดังนี้
1.1 การศึกษาและทําความเขาใจบริบทองคกร (Context analysis) วิเคราะห<บริบทขององค<กรจาก
วิสัยทัศน< พันธกิจ วัฒนธรรมองค<กร กลยุทธ<และโครงการ ความเสี่ยงและโอกาส ซึ่งทําให*ทราบถึงประเด็นที่ควรให*
ความสําคัญในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให* กปภ. เติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว
1.2 การระบุและวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมกําหนดวิธีการมีสวนรวม (Stakeholder
engagement) วิเคราะห<ความสัมพันธ<กับผู*มีสวนได*สวนเสียขององค<กร เพื่อสะท*อนบริบทการดําเนินงานของ กปภ.
อยางครอบคลุม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 ระบุ ว าในการดํ า เนิ น งานขององค< ก ร ตลอดหวงโซคุ ณ คา (Value Chain) องค< ก รมี ค วาม
เกี่ยวข*องกับผู*มีสวนได*สวนเสียกลุมใดบ*าง ทั้งในทางตรงและทางอ*อม เชน หนวยงานกํากับดูแล คณะกรรมการ กปภ.
พนักงาน บริษัทคูค*า บริษัทผู*รับเหมา และ ลูกค*า
1.2.2 วิเคราะห<ประเด็นที่ผู*มีสวนได*สวนเสียมีผลกระทบและมีความคาดหวังตอองค<กร และประเด็นที่
องค<กรมีผลกระทบและมีความคาดหวังตอผู*มีสวนได*สวนเสีย ซึ่ง กปภ. ควรให*ความสําคัญและดําเนินการเพิ่มผลกระทบ
เชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาศักยภาพในการเติบโตขององค<กร
ในระยะยาว
1.2.3 กําหนดวิธีการมีสวนรวมกับผู*มีสวนได*สวนเสียแตละกลุม เพื่อให*สามารถสื่อสารและจัดการ
ประเด็นดังกลาวได*อยางมีประสิทธิผล ซึ่งผู*มีสวนได*สวนเสียแตละกลุมอาจมีชองทางการเข*าถึงหรือรูปแบบการมีสวน
รวมแตกตางกัน
1.3 การกําหนดและจัดลําดับประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน (Materiality analysis)
วิเคราะห<ความสัมพันธ<กับผู*มีสวนได*สวนเสียขององค<กร เพื่อสะท*อนบริบทการดําเนินงานอยางครอบคลุม
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.3.1 คัดเลือกและกําหนดประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืน จากประเด็นผลกระทบที่ทั้ง กปภ.และผู*มี
สวนได*สวนเสียให*ความสําคัญ
1.3.2 ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบประเด็นด*านความยั่งยืนที่กําหนดขึ้น และจัดลําดับ
ความสําคัญประเด็นดังกลาว เพื่อให*เห็นถึงความสําคัญและความจําเป!นเรงดวนในการบริหารจัดการประเด็นสําคัญ
ด*านความยั่งยืนแตละประเด็น
ซึ่งเมื่อ กปภ. สามารถจัดลําดับประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืน จะชวยให*สามารถวิเคราะห<ได*วา ประเด็น
ใดเป!นประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืนขององค<กร เพื่อนําไปสูการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแตละประเด็น
อยางเหมาะสมตอไป โดยประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืน สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนลําดับความสําคัญได* เมื่อ
บริบทขององค<กรหรือผู*มีส วนได*สวนเสีย มีการเปลี่ย นแปลง ดังนั้น กปภ. ต*องดํา เนินการทบทวนอยางสม่ําเสมอ
เพื่อให*ได*มาซึ่งข*อมูลที่มีความเป!นปeจจุบันทันกาล
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แนวทางการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเพื1อจัดลําดับความสําคัญ
ปจจัยความยั่งยืนของ กปภ.
1. การระบุปจจัยความยั่งยืน กปภ. ระบุประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบตอการพัฒนาองค<กรสูความยั่งยืน ซึ่ง
ครอบคลุมในมิติด*านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล*อม (ESG) โดยพิจารณาจากกลยุทธ< ความเสี่ยง ความท*าทาย ตัวชี้วัด
มาตรฐานของ GRI แนวโน*มของธุรกิจโลก ความต*องการและความคาดหวังของผู*มีสวนได*สวนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค<กร รวมถึงประเด็นตางๆ จากหนวยงานที่มีการดําเนินงานใกล*เคียงกับ กปภ. มาจัดเป!นกลุมประเด็นอันเป!นการ
นําไปสูการบริหารจัดการขององค<กรได*อยางเหมาะสมกับผู*มีสวนได*สวนเสียทุกฝ…าย
2. การจัดลําดับความสําคัญ ผู*มีสวนได*สวนเสียแสดงความคิดเห็นตอปeจจัยความยั่งยืนที่ กปภ. ระบุ ด*วยการ
ให*คะแนนโดยคํานึงถึงปeจจัย 3 ด*าน ได*แก (1) สถานะการดําเนินงานปeจจุบันของ กปภ. ในแตละประเด็น (2) ลําดับ
ความสําคัญตอ กปภ. และ (3) ลําดับความสําคัญตอผู*มีสวนได*สวนเสีย โดยการให*คะแนนจะถูกแบงออกเป!น 5 ระดับ
ดังนี้

3. การวิเคราะหปจจัยความยั่งยืน รวบรวมผลการประเมินเพื่อวิเคราะห<ลําดับความสําคัญของประเด็นปeจจัย
ความยั่งยืน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน สรุปได*ดังนี
ภาพที่ 4.5 แสดงแนวทางการสํารวจความคิดเห็นของผู*มีสวนได*สวนเสีย
เพื่อจัดลําดับความสําคัญปeจจัยความยั่งยืนของ กปภ.
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4. นําปeจจัยความยั่งยืนที่มีระดับความสําคัญและมีความจําเป!นเรงดวนที่จะต*องบริหารจัดการมาเป!นปeจจัย
นําเข*าในการจัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนาความยั่งยืน การทบทวนแผนยุทธศาสตร<องค<กรและแผนปฏิบัติการ
ประจําป ของ กปภ. รวมถึงการจัดทํารายงานความยั่งยืนประจําปตามมาตรฐานการรายงานของ GRI (GRI Standards)
ตอไป
ภาพที่ 4.5 แสดงแนวทางการสํารวจความคิดเห็นของผู*มีสวนได*สวนเสีย
เพื่อจัดลําดับความสําคัญปeจจัยความยั่งยืนของ กปภ. (ตอ)
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กระบวนการที่ 2 การกําหนดนโยบายดานความยั่งยืน (Policy)
ประกอบด*วยกระบวนการยอย 2 กระบวนการ ดังนี้
2.1 การกําหนดนโยบายดานความยั่งยืนในระดับองคกร และกําหนดเปoาหมายในการบริหารจัดการความ
ยั่งยืนในระดับองคกร (Commitment)
เมื่อ กปภ. สามารถระบุประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืนขององค<กรได*เรียบร*อยแล*ว กปภ. ควรกําหนดนโยบาย
และเปcาหมายด*านความยั่งยืนในระดับองค<กรเป!นลายลักษณ<อักษรและประกาศให*ผู*มีสวนได*สวนเสียได*รับทราบ เพื่อ
แสดงเจตนารมณ< และความมุ งมั่ น ในการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อนองค< กรสู ความยั่ งยื น โดยผู* ป ระกาศนโยบาย หรื อ
เปcาหมายทิศทางในระดับองค<กรของ กปภ. จะเป!นคณะกรรมการ กปภ. หรือ ผู*วาการฯ เพื่อสร*างความชัดเจนให*แกผู*
มีสวนได*สวนเสียทุกกลุมวาองค<กรมีหลักการ กรอบความคิด ทิศทาง และเปcาหมายวาจะดําเนินงานไปในทิศทางใด ซึ่ง
เป!นประโยชน<ตอการสร*างความเข*าใจในการมีสวนรวมจากผู*มีสวนได*สวนเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานในองค<กร ที่
จะมีแนวคิดและการดําเนินงานในทิศทางที่สอดคล*องกับนโยบายและเปcาหมายด*านความยั่งยืนขององค<กร
2.2 การกําหนดผูรับผิดชอบและบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนแตละ
ประเด็น เพื่อใหเกิดการทํางานที่เชื่อมโยงกัน (Team set up)
กปภ. ควรกําหนดผู*รับผิดชอบและบทบาทหน*าที่ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืนแต
ละประเด็นตามความเหมาะสม และควรสื่อสารให*ผู*บริหาร พนักงาน และผู*มีสวนได*สวนเสียที่เกี่ยวข*องได*ทราบ
เพื่อให*เกิดการทํางานที่เชื่อมโยงกันอยางเป!นบูรณาการ เพราะการขับเคลื่อนองค<กรสูความยั่งยืนเป!นเรื่องที่เกี่ยวข*อง
กับทุกคนและทุกหนวยงานในองค<กร
กระบวนการที่ 3 การกําหนดกลยุทธดานความยั่งยืนขององคกร (Strategy)
ประกอบด*วยกระบวนการยอย 2 กระบวนการ ดังนี้
3.1 การกําหนดกรอบหรือกลยุทธดานการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน (Sustainable development
framework)
กปภ. ควรกําหนดกรอบการดําเนินงานหรือกลยุทธ<ให*สอดคล*องกับนโยบายและนําไปสูการบรรลุเปcาหมาย
ในการบริหารจัดการความยั่ งยืนที่กําหนด โดยเชื่ อมโยงกับการกํากับ ดูแลกิจ การที่ดี และการพัฒนาองค<กรในมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล*อมไว*ด*วยกัน และสิ่งสําคัญ คือ กปภ. ควรเชื่อมโยงกรอบการดําเนินงานด*านความยั่งยืนเข*า
กับความสามารถทางการเงินขององค<กร ทั้งนี้ โดยทั่วไปกรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององค<กรมักมีมุมมองในระยะ
ยาวไมเปลี่ยนแปลงทุกป ยกเว*นในกรณีที่องค<กรมีบริบทหรือการบริหารจัดการองค<กรที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 การกําหนดแผนงานดานความยั่งยืน (Sustainable development initiative)
กปภ. ควรกําหนดแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน (initiative) ด*านความยั่งยืนในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว เพื่อให*เห็นวาองค<กรจะดําเนินงานในแตละประเด็นสําคัญด*านความยั่งยืนอยางไร ซึ่งควรมีความสอดคล*อง
กับนโยบายและเปcาหมายด*านความยั่งยืนในระดับที่องค<กรกําหนด นอกจากนี้ กปภ. ควรกําหนดเงื่อนเวลา แนวทาง
ในการดําเนินงานที่ชัดเจน และตัวชี้วัดที่สะท*อนผลการดําเนินงานได*ทั้งในเชิงผลลัพธ<แบบ output และ outcome
เพื่อให*ผู*รับผิดชอบมีกรอบการทํางานที่ชัดเจน ที่สําคัญคือเพื่อสะท*อนให*เห็นถึงคุณคาหรือมูลคาที่ กปภ. สามารถสร*าง
ได*จากแผนงานด*านความยั่งยืน

27

กระบวนการที่ 4 การขับเคลื1อนความยั่งยืนไปสูการปฏิบัติ (Implement)
ประกอบด*วยกระบวนการยอย 1 กระบวนการ ดังนี้
4.1 เครื่องมือที่ใชในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในองคกร (PDCA)
กระบวนการ Plan, Do, Check, Act หรือ PDCA Cycle เป!นหนึ่งในเครื่องมือที่องค<กรสามารถใช*ในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนแผนงานด*านความยั่งยืนขององค<กร เนื่องจากการนําแผนงานด*านความยั่งยืนไปปฏิบัติ ต*องมี
การดําเนินงานอยางเป!นระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มต*นจากการวางแผนอยางเหมาะสม แล*วจึง
ดําเนินการตามแผน ทั้งนี้ควรมีการเฝcาติดตามการดําเนินงานเป!นระยะ มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน วิเคราะห<จุด
แข็งและจุดออนของการดําเนินงาน รวมถึงสรุปบทเรียนที่ได*หลังจบโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการ
ดําเนินงานได*อยางตอเนื่อง

ภาพที่ 4.6 แสดงกระบวนการ PDCA Cycle สําหรับการใช*ในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนแผนงานด*านความยั่งยืนขององค<กร
กระบวนการที่ 5 การเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืน (Disclose)
ประกอบด*วยกระบวนการยอย 4 กระบวนการ ดังนี้
5.1 การรวบรวมและวางระบบจัดเก็บขอมูลดานความยั่งยืน
กปภ. ควรมีกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข*อมูลผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืน เนื่องจากการเปsดเผย
ข*อมูลถือเป!นกระบวนการที่องค<กรควรทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง พร*อมทั้งควรกําหนดผู*เกี่ยวข*องที่รับผิดชอบ
หรือดูแลข*อมูลแตละสวนงานอยางชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบความถูกต*องของแนวทาง วิธีการวัด และ
วิธีการเก็บรวบรวมข*อมูลอยางสม่ําเสมอเพื่อให*มั่นใจได*วาข*อมูลมีคุณภาพ ได*มาตรฐาน และเชื่อถือได* หรืออาจะมีการ
สอบทานข*อมูล หรือรับรองคุณภาพของข*อมูลโดยหนวยงานภายนอกเพิ่มเติมด*วย
5.2 การวิเคราะหและประเมินผลขอมูลดานความยั่งยืน (Evaluate)
เมื่อ กปภ. ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข*อมูลผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืนแล*ว ควรนําข*อมูลผลการ
ดําเนินงานด*านความยั่งยืนที่รวบรวมไว*มาวิเคราะห<และประเมินผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเปcาหมายตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว*ลวงหน*า ซึ่งมักเป!นตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณที่สะท*อนให*เห็นถึงผลกระทบ หรือผลลัพธ<
ที่เกิดขึ้น เพื่อให*สามารถประเมินได*วาผลการดําเนินงานของ กปภ. เป!นไปตามเปcาหมายหรือไม
5.3 การรายงานผลการดําเนินงานดานความยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสีย (Communicate)
กปภ. ควรเปsดเผยและสื่อสารผลการดําเนินงานด*านความยั่งยืนตอผู*มีสวนได*สวนเสีย เพื่อสร*างความเข*าใจ
และการรับรู*เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค<กร ซึ่งอาจนําไปสูการสร*างคุณคาและหรือมูลคาให*แกองค<กระได* โดยการ
รายงานข*อมูลด*านความยั่งยืนให*มีความโปรงใสและนาเชื่อถือ กปภ. ควรนําเสนอข*อมูลที่สะท*อนทั้งผลสําเร็จและ
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ความล*มเหลวของแผนงาน(ถ*ามี) โดย กปภ. สามารถรายงานถึงความพยายามในการบริหารจัดการและดําเนินงาน
ตามแผนงาน และยอมรับวาอะไรคือปeจจัยที่สงผลกระทบให* กปภ. ไมสามารถบรรลุผลได*ตามเปcาหมายที่ตั้งไว* เพื่อให*
ผู*มีสวนได*สวนเสียเข*าใจและเห็นถึงผลการดําเนินงานที่แท*จริงขององค<กร
5.4 การติดตาม ทบทวน และวางแผนเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง (Review)
กปภ. ควรนําข*อมูลที่ได*จากการวิเคราะห<และประเมินผลมาติดตามทบทวนวาอะไรเป!นจุดเดนที่ กปภ.
สามารถดําเนินการได*ดี หรืออะไรเป!นข*อควรปรับปรุงที่ กปภ. ควรพัฒนาการดําเนินงานให*ดียิ่งขึ้น และวางแผน
พัฒนาการดําเนินงานด*านความยั่งยืนอยางตอเนื่องตอไป

4.6 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานดานการพัฒนาความยั่งยืน
4.6.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กปภ.
1) กําหนดหลักเกณฑ<และพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับการประเมินเพื่อวัดผลสําเร็จของนโยบายในแตละกิจกรรม
2) รวบรวมข*อมูลผลการดําเนินงานของการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยหนวยงาน
ภายในที่เกี่ยวข*องกับการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
3) ประเมินข*อมูลและสรุปผลการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลผลิต (Output) และผลลัพธ< (Outcome)
ในแตละกิจกรรม นําเสนอให*คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและคณะกรรมการ
กปภ. พิจารณาให*ความเห็นชอบ พร*อมมอบข*อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานอยางน*อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4) ทบทวนผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม เพื่อวางแผนและหาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานให*
เกิดความยั่งยืนอยางตอเนื่อง
4.6.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กปภ.
1) แนวทางในการจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาสูความยั่งยืนของ กปภ. จะใช*หลักเกณฑ<ในการจัดทํารายงาน
ตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI Standard) โดยมีองค<ประกอบตางๆ ดังนี้
สวนที่ 1 GRI 101: Foundation ซึ่งจะเป!นรายละเอียดของหลักการพื้นฐานของการจัดทําข*อมูลเพื่อ
รายงานในรายงานความยั่งยืน โดยจะมีองค<ประกอบ 2 สวน คือ
ตารางที่ 4.8 แสดงรายละเอียดพฤติกรรมตามคานิยมองค<กรของ กปภ.
องคประกอบ/หัวขอในเลมรายงาน
- การมีสวนรวมของผู*มีสวนได*สวนเสีย
(Stakeholder Inclusiveness)
- บริบทความยั่งยืน
(Sustainability Context)
- ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ
(Material)

-

คุณภาพของการจัดทํารายงาน
ความถูกต*องของเนื้อหา (Accuracy)
ความสมดุลของเนื้อหา (Balance)
ความชัดเจนของเนื้อหา (Clarity)
ข*อมูลการเปรียบเทียบ (Comparability)
ความนาเชื่อถือของข*อมูล (Reliability)
ความทันกาล (Timeliness)

สวนที่ 2 GRI 102: General Disclosures โดยจะเป!นการเปsดเผยข*อมูลทั่วไปขององค<กร
สวนที่ 3 GRI 103: Management Approach ซึ่งจะเป!นการเปsดข*อมูลแนวทางบริหารจัดการประเด็น
สาระสําคัญของการพัฒนา กปภ. สูความยั่งยืน ทั้งในสวนของเศรษฐกิจ 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
หลังจากที่ได*จัดทํารายงานความยั่งยืนแล*วเสร็จ กปภ. จะต*องนําเสนอรายงานความยั่งยืนตอคณะผู*บริหาร
ระดั บ สู ง (ครส.) ของ กปภ. เพื่ อ พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานการดํ า เนิ น งาน จากนั้ น จะนํ า เสนอรายงานแก
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาให*ความ
เห็นชอบตามลําดับ กอนที่จะเผยแพรให*แกสาธารณะชนและผู*ที่มีสวนได*สวนเสียของ กปภ. ได*รับทราบรายงานความ
ยั่งยืนตอไป
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บทที่ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ.
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ลําดับที่
นโยบาย
1
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2

นโยบายความรับผิดชอบต)อสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

3

นโยบายสรางความสัมพันธ"กับผูมีส)วนไดส)วนเสียและ
ใหบริการลูกคา

4

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

5

นโยบาย Governance, Risk Management and
Compliance (GRC)

6

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

7

นโยบายการต)อตานการทุจริตและคอร"รัปชัน

8

นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเป5นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ

9

นโยบายและแนวปฏิบัติการเปTดเผยขอมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ

10

นโยบายและแนวปฏิบัติการแข)งขันทางการตลาดที่เป5นธรรม

QR Code
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"มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"
(Leading to be a high performing and sustainable organization
with excellent waterworks services)

จัด ทำ โ ด ย ก อ ง กำ กั บ ดูแ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี
ส า ย ง า น ผู้ ช่ว ย ผู้ ว่า ก า ร ( สำ นั ก ผู้ ว่า ก า ร )

