เราจะไดอะไรจาก … THE LISBON CHARTER (กฎบัตรดานน้ํา)

18 เมษายน 2559

จิตรวรรณ ทะเกิงลาภ

ปจจุบันประชากรทั่วโลกหรือแมแตในประเทศไทยเรา
มีอายุยืนยาวขึ้น สวนหนึ่งมาจากปจจัยสําคัญ คือ มีน้ําที่สะอาด
บริโภคมากขึ้น เพราะน้ําสะอาดมีความสําคัญตอสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนเรา
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไดมีการจัดสัมมนาครั้งสําคัญ เปนเรื่องเกี่ยวกับ
น้ํา ซึ่งจัดโดย สมาคมการประปาแหงประเทศไทย
(สปปท.)
กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) สถาบันน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย ( AWA) และสมาคมน้ํานานาชาติ
The International Water Association (IWA) ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค
สาระสําคัญของงานนี้ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ กําหนดนโยบายสาธารณะ (Lisbon Charter) และการกํากับดูแล
เกี่ยวกับกิจการดานน้ําอุปโภคบริโภค การสาธารณสุข และการจัดการน้ําเสีย พรอมศึกษาความเปนไปไดในการนํา
The Lisbon Charter มาใชในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ ไดพูดถึง Aqua Rating ซึ่งเปนระบบ
ประเมินที่นํารองแลวใน 9 ประเทศในยุโรป ละตินอเมริกาและ แคริเบียน เปนการสรางมาตรฐานสากลที่ชวยใน
การประเมินการใหบริการน้ําและสุขาภิบาล
The Lisbon Charter “กฎบัตรลิสบอน” กําเนิดขึ้นจากการประชุมน้ําโลก ครั้งที่ 9 จัดโดยสมาคมน้ํานานาชาติ ณ
กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ในเดือนกันยายน ป 2557 โดยหนวยงานกํากับดูแลดานทรัพยากรน้ําของประเทศโปรตุเกส
(ERSER) และไดรับการยอมรับจากกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ไดกําหนด 5 หลักการสําคัญ คือ
1. การจัดหาน้ําที่สะอาด ปลอดภัย และทุกคนสามารถเขาถึงได
2. การใหบริการดวยความรับผิดชอบและมีความโปรงใส
3. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การใหบริการควรคํานึงถึงการเงิน สังคม และสิ่งแวดลอมในทุกแงมุมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําทั้งหมด ซึ่งเปน
วัตถุดิบสําหรับน้ําดื่มและปลายทางสุดทายคือการบําบัดน้ําเสีย และ
5. การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญ ก็คือ ผูมีสวนไดสวนเสียตองทํางานรวมกัน มีสวน รวมตัดสินใจ เพื่อ
ไปสูเปาหมายเดียวกันที่ตั้งไว
ในการสัมมนาครั้งนี้ Dr.Jaime Melo Baptista อดีตประธานบริษัท
ERSAR / ประธานคณะมนตรีดานยุทธศาสตรแหงองคกรน้ําโปรตุเกส (PWP) /
กรรมการสมาคม IWA ไดกลาวถึง Lisbon Charter วา

“เปนกฎบัตรที่กําหนดเกณฑนโยบายการกํากับดูแลที่ดี โดยเปาหมายหลัก คือ 1. นําไปสูการกําหนดนโยบาย
สาธารณะที่ดี 2. มีมาตรการในการกํากับดูแล (Regulator) และติดตามประมวลผลดวยความโปรงใส นอกจากนี้ Regulator
ตองมีความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผานความเห็นชอบของ 1. รัฐบาล
นโยบายของรัฐ 2. หนวยกํากับดูแล (Regulator) 3. ผูใหบริการ และ 4. ผูบริโภค”
Dr.Enrique Cabrera (IWA) Asian Water Academy - Thailand Water Resources
Association / International Water Association บรรยายเรื่อง Aqua Rating
semi“Aqua Rating เปนมาตรฐาน สากลใน การใหคะแนนการใหบริการน้ํา และ
การจัดการน้ําเสีย ที่หลายประเทศนํามาใชแลวประสบความสําเร็จ โดยใหคะแนนตั้งแต 0 ถึง
100 คะแนน โดยประเมินแนวปฏิบัติและการพัฒนาสาธารณูปโภคและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดวยวิธีการ Checklist ใหตอบ Yes-No questions ซึ่งเปนการประเมินการใหบริการสาธารณู ปโภคของหนวยงานตนเอง
(Self Assessment) โดยพิจารณาใน 3 มิติ นั่นคือ ตัวชี้วัดการดําเนินงาน (Performance indicators) แนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) และคุณภาพของขอมูล (Information quality) โดยใช กระบวนการตรวจติดตาม (Audit) เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ
และความโปรงใส Aqua Rating ระบบการประเมินใน 8 เรื่องหลัก ไดแก 1.คุณภาพการใหบริการ 2.การเขาถึงบริการ
3.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ 4. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ 5. การวางแผนและการลงทุน 6.ความยั่งยืน
ทางการเงิน 7. ความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม และ 8.ธรรมาภิบาลสําหรับในประเทศไทย สามารถนํา Aqua Rating มาใช
พัฒนาการใหบริการน้ําแกผูใชน้ําในประเทศ โดยลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure investments) และจะสงผล
ใหมีการคืนทุน (Cost recovery) ในระยะยาว ที่สําคัญจะชวยใหผูใชน้ําเขาถึงน้ําสะอาดไดอยางทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น”
นอกจากนี้ ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ยังเนนพื้นฐานหลักเกณฑ 3 เรื่อง คือ สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน และมี ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสูง ยังไมมีหนวยกํากับ
ดูแล (Regulator) ดานน้ํา ควรที่จะประยุกตใชเกณฑ Lisbon Charter เพื่อชวยกําหนดนโยบายดานน้ํา เนื่องจากหนวยกํากับ
ดูแลที่ดีจะสงผลใหสิทธิและหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ รวมถึงผูใชบริการทุกภาคสวน มีความชัดเจนและเทาเทียมกัน
แมทั้ง The Lisbon Charter และ Aqua Rating จะเปนเรื่องใหม แตก็เปนหัวขอเรียนรูที่นาสนใจตอการจัดการ
ทรัพยากรน้ําใหกับประเทศตางๆ สําหรับประเทศไทย รวมทั้งการประปานครหลวง (กปน.) มีบทบาทในการจัดหาและ
ใหบริการน้ําประปาสําหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ปจจุบัน
กปน. สามารถ
ใหบริการน้ําประปาในเขตชุมชนถึง 99% แลว เหลือเพียง 1% ที่เรามุงมั่นจะทําใหทุกพื้นที่เขาถึงน้ําสะอาดและปลอดภัยได
เต็ม 100%
นอกจากนี้ ยังไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบประเมินผล ซึ่งปจจุบัน กปน. นําแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (TQA) และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาเปนแนวทางหลักในการพัฒนาไปสูความเปนเลิศ
ทั้งดานการพัฒนาระบบงาน และบุคลากรขององคกรใหดียิ่งขึ้น ฉะนั้น หากมีการนําหลักเกณฑทั้ง 2 เรื่องมาใช ก็จะ
สามารถสนับสนุน กปน. ในเรื่องการใหบริการน้ําสะอาดไดอยางทั่วถึง และชวยพัฒนาวิชาชีพการประปาใหไดมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติตอไป
*****************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กองบริหารงานขาว ฝายสื่อสารองคกร
โทรศัพท 0 2504 0123 ตอ 1129 โทรสาร 0 2503 9563
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