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ยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ.2563-2565 ของ กปภ.(ทบทวน พ.ศ. 2564-2565) 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยได้จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564-
2565 และ แผนยุทธศาสตร์การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ
องค์กรในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ภายในปี 2570  
โดยครอบคลุมในประเดน็ที่ส าคัญในระยะสั้น เช่น การขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 
การสร้างความม่ันคงต่อผลประกอบการขององค์กร การปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในธุรกิจ การสร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพ่ือมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือสร้างความได้เปรียบ และ
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน นอกจากนี้ เพ่ือให้ กปภ. สามารถขับเคลื่อนองค์กรและบรรลุวิสัยทัศน์ 
ที่ก าหนดไว้ กปภ. จึงให้ความส าคัญ และมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมขององค์กรด้วยนวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการและการให้บริการน้ าประปา เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการ 
และบริหารจัดการน้ าประปา 

การจัดท าแผนฯ ครั้งนี้ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการด าเนินงานของ กปภ. ดังนั้นกรอบแนวทาง และ  
ทิศทางของ กปภ. ในปีปัจจุบันจนถึงปี 2570 จึงประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์เพ่ือผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอันดับแรกและก้าวไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์เป็นล าดับต่อไป 

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2565  ประกอบด้วย 
 วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) ค่านิยม (Core Value) 
 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) และยุทธศาสตร์ (Strategy)  
 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
- การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดรายปี 
- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) พ.ศ. 2564-2565 
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มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน 

ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน ้าประปา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. ผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน ้าประปาที่มีคุณภาพ 
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

2. ส้ารวจ จัดหาแหล่งน ้าดิบ 
3. จัดให้ได้มาซึ่งน ้าดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง 

และจ้าหน่ายน ้าประปา 
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา 
5. ด้าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจ

การประปา 

มุ่ง - ม่ัน - เพื่อปวงชน 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของ กปภ. พ.ศ. 2564-2565 ได้ระบุเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความม่ันคงต่อผลประกอบการขององค์กร 
3. ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ 
4. สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพ่ือมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า และ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
5. บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือสร้างความได้เปรียบ และความคุ้มค่าในการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) ของ กปภ. พ.ศ. 2564-2565 ได้มีการระบุ/ก าหนดเพ่ือให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็น โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้ 
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การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
การประปาส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดท าเป็น ยุทธศาสตร์/ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดรายปี แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) พ.ศ. 2564-2565 และแผนปฏิบัติการ กปภ. ประจ าปี 
2564 โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 ด้าน (5 SO) ซึ่งในแต่ละด้านมีจ านวนตัวชี้วัดและแผนงาน ดังนี้ 

STRATEGIES TACTICS Corporate KPIs 

1: การขยายพื้นท่ีการให้บริการ
ประปาในรูปแบบบูรณาการทั่ว
ประเทศ  

WM1.1: ขยายเขตพื้นท่ีการให้บรกิารในพ้ืนท่ีของ 
กปภ.  

• Water Coverage 

WM1.2: ขยายเขตพื้นท่ีการให้บรกิารจากการรับ
โอนจาก อปท. 
WM1.3: จัดหาแหล่งน้ าดิบให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

• จ านวน กปภ. สาขาท่ีหยดุผลิตหรอื
จ่ายน้ าเป็นเวลา 

WM1.4: มุ่งเน้นความคุ้มคา่ในการขยายเขตการ
ให้บริการ 

• ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนการ
วิเคราะหค์วามคุ้มค่าในการลงทุน 

S2: บริหารจัดการน้ าสูญเสีย
รายพื้นท่ี 

LM2.1: บริหารจัดการน้ าสญูเสียเชิงกายภาพ • Loss 
LM2.2: บริหารจัดการน้ าสญูเสียเชิงพาณิชย์ 
LM2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ าสญูเสยี ใน
เขตพื้นท่ีวิกฤต 

• Loss รายพื้นท่ีที่วิกฤต 

S3: พัฒนาคุณภาพน้ าประปา 
ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

QC3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ าประปา 

• กายภาพ 
• เคม ี
• แบคทีเรีย 

QC3.2: ส่งเสริมความตระหนักเรือ่งคุณภาพน้ าของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกประเภท 

• ผลส ารวจด้านคณุภาพน้ า
เปรียบเทยีบกับคู่เทียบ 

S4: ยกระดับผลประกอบการ FA4.1: การเพิ่มรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของ
ลูกค้าท่ีเหมาะสม 

• สัดส่วนลูกค้าประเภท 2 และ 3 

FA4.2: การเพิ่มรายได้จากการด าเนินงานติดตั้ง
และวางท่อ 

• รายได้ด าเนินงาน 

S5: ควบคุมต้นทุนการ
ด าเนินงานต่อหน่วยจ าหน่าย 

RC5.1: ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซือ้น้ าผ่านการ
บริหารสัญญา 

• ระดับความส าเร็จของแผนบริหาร
สัญญาภาคเอกชน 

• ความส าเร็จในการศึกษาความ
เป็นไปได้ ในการลงทุน PPP 

S6: พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

HRM6.1: ส่งเสรมิการบริหารทุนมนุษย์ในการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัในกระบวนการดา้น HCM 

• ร้อยละความส าเรจ็ในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัใน
กระบวนการด้าน HCM 

HRM6.2: เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน 
(HROD) 

• ร้อยละความส าเรจ็ในการยกระดบั
กระบวนการท างาน 
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STRATEGIES TACTICS Corporate KPIs 

S7: ยกระดับระบบการพัฒนา
บุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
สอดคล้องรองรับทิศทางและ
การด าเนินงานในอนาคต (HRD) 

HRD7.1: พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ละพัฒนาเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะบคุลากร 

• ผลประเมิน Competency และ
ความส าเร็จในการพัฒนาบคุลากร
ต าแหน่งเป้าหมาย (Key Strategic 
Position) ของผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Successor) 

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร 

S7: ยกระดับระบบการพัฒนา
บุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
สอดคล้องรองรับทิศทางและ
การด าเนินงานในอนาคต (HRD) 
(ต่อ) 

HRD7.1: พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ละพัฒนาเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะบคุลากร (ต่อ) 

• ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาการจัดการความรู ้

HRD7.2: เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้น
ลูกค้าและคุณภาพงาน 

• ผลส ารวจความตระหนักตาม
ค่านิยมองค์กร 

HRD7.3: Change Management • ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผน change 
management 

S8: ผลักดันกระบวนการท างาน
ด้วยการเป็น 
ผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

DT8.1: พัฒนาและทบทวนการจดัท า EA ของ
องค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 
Digital Process 

• ความส าเร็จในการจัดท า EA 
• จ านวนกระบวนการทีไ่ดร้ับการ

ทบทวนเป็น Digital Process 
• ความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและความปลอดภัยด้าน 
Digital 

PD8.2: พัฒนาผลติภณัฑ์และบริการใหม่/
เกี่ยวเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้า 

• จ านวนผลติภณัฑ์และบริการใหม/่
เกี่ยวเนื่องที่ได้รบัการพัฒนาท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการ/ความ
คาดหวังของลูกค้า 

DT8.3: พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลของทุก
กระบวนการท างาน ภายใต้ EA ขององค์กร  

• จ านวนกระบวนการท างานท่ีท าได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด (SLA) ไว ้

CR8.4: การวิเคราะห์ความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า เพื่อสรา้งความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า 

• คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 

S9: ยกระดับการ บูรณาการการ
บริหารจดัการน้ า 

CO9.1: พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจดัการแหล่งน้ า ให้เพียงพอ 

• ระดับความส าเร็จในการขออนุญาต
ใช้น้ า 

S10:  การสร้างความร่วมมือ  
(Synergy) การบริหารน้ าและ
การลดการสูญเสีย 

CO10.1: เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการ
น้ า และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรม ในการ
สนับสนุนการลดน้ าสญูเสีย 

• ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการนวตักรรม 
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Strategy Map 
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