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สารจากผู้ว่าการ การประปานครหลวง

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการน�้าประปาอันเป็น

สาธารณปูโภคพืน้ฐานทีส่�าคญัของมนษุย์ โดยมภีารกจิหลกั

ในการจัดหาและผลิตน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้   

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอดระยะ

เวลากว่าครึ่งศตวรรษ กปน. ยังคงมุ่งพัฒนาการให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม  

โดยให้ความส�าคัญกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี (Stakeholder) ทกุกลุม่

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร (Value Chain) ตามหลัก   

ธรรมาภบิาล (Good Corporate Governance) ด�าเนนิงาน

อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบ         

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2559 ถือเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่    

ของพสกนิกรชาวไทย ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

กปน. จึงตั้งมั่นที่จะสืบสานตามพระราชปณิธาน น้อมน�า

พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินงาน โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน 

สังคมและส่ิงแวดล้อม ทัง้ในและนอกองค์กร มาอย่างต่อเนือ่ง 

พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กร       

ให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางรายงานแห่งความยั่งยืน 

(Global Reporting Initiative: GRI) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นสาระ

ส�าคัญ (Materiality Aspect) ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

ตามโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการวิชาชีพ
ช่างประปาเพื่อประชาชน ที่น�าสมรรถนะหลักขององค์กร 

(Core Competency) ด้านระบบประปา และความร่วมมอื

จากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตั้ง

และบ�ารุงรักษาระบบประปาต่างๆ มาให้ความรู้และทักษะ

งานด้านประปา สร้างโอกาส สร้างคุณค่าให้แก่ประชาชน

ทั่วไป ความส�าเร็จของโครงการได้รับการยอมรับจากหน่วย

งานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและสากล  โดยในปี 2559 ได้รับ

รางวัล Asian CSR Awards 2016 สาขา Education      

Improvement โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน�้าเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีส่งเสริม

ความมีจิตสาธารณะของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน และ

กระตุน้ให้เกดิจติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้และป่าไม้

ร่วมกันกับชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน โดยได้รับรางวัล Asia 

Responsible Entrepreneurship Award 2016 (AREA) 

สาขา Green Leadership ซึง่เป็นรางวลัระดบัสากล ทีม่อบ

ให้องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยพัฒนา

ศกัยภาพให้แก่บุคคลและชมุชน รวมทัง้ โครงการขยายเขต
บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง (MWA One for All) 
ซึ่งเคยได้รับรางวัล Mexico Water Prize 2015 ที่การันตี

ถึงความมุ่งมั่นให้ทุกบ้านมีน�้าประปาใช้อย่างท่ัวถึงและ     

เท่าเทียม โดยการขยายเขตพื้นที่ให้บริการน�้าประปาไปยัง

ชมุชนทีย่งัไม่มนี�า้ประปาใช้ ลดความเหลือ่มล�า้ สร้างโอกาส

ให้แก่ประชาชนทกุคน สามารถเข้าถงึบรกิารและน�า้ประปา

ที่สะอาด ปลอดภัย นอกจากนี้ กปน. ยังมุ่งมั่นในการสร้าง

จิตส�านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าในทรัพยากรน�้า โดยมีการ

รณรงค์ให้ใช้น�า้อย่างประหยดัในวกิฤตภยัแล้งผ่านโครงการ

ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน�้าประปา เป็นมาตรการ

บรรเทาป ัญหาภัยแล ้งที่ เกิดจากการประสานความ                  

ร่วมมอืกนั ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

อย่างเห็นผลได้ชัดเจน

การประปานครหลวงยังคงมุ่งมั่นในการด�าเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมท่ีจะ

เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความ

ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการด�าเนินภารกิจหลักในการให้บริการ

สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพคือ        

“น�ำ้ประปำ” ทีม่คีณุภาพน�า้ทีส่ะอาด ปลอดภยั ได้มาตรฐาน

สากล เพื่อให้สมดังค�ามั่นที่ว่า “ประปำเพื่อประชำชน”

(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)
ผู้ว่าการ การประปานครหลวง
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รู้จักการประปานครหลวง
การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง

มหาดไทย เริ่มด�าเนินกิจการนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2510 ตามพระราชบัญญัติ               

การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 มภีารกจิหลกัในการจดัหาแหล่งน�า้ดบิเพือ่ใช้ในการประปา 

ผลติ จดัส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

ด�าเนนิธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัหรอืเป็นประโยชน์แก่การประปา มสี�านกังานประปาสาขา 18 

สาขา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 2,384.9 ตารางกิโลเมตร

ภาค 1
 1.  ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท

 2.  ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง

 3.  ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

ภาค 2
 4. ส�านักงานประปาสาขาพญาไท

 5.  ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

 6.  ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี

 7.  ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว

ภาค 3
 8.  ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น

 9.  ส�านักงานประปาสาขาบางเขน

10.  ส�านักงานประปาสาขามีนบุรี

11.  ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

• สุขุมวิท
• พญาไท

• มีนบุรี

• บางเขน
• ประชาชื่น

• นนทบุรี

• ลาดพร้าว

• พระโขนง

• สมุทรปราการ

• ตากสิน

• แม้นศรี
• ทุ่งมหาเมฆ

• ภาษีเจริญ

• บางกอกน้อย

• บางบัวทอง

• มหาสวัสดิ์

• สุวรรณภูมิ

• สุขสวัสดิ์

แบ่งออกเป็นส�านักงานประปาสาขา

18 แห่ง ดังนี้

ภาค 4
12.  ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

13.  ส�านักงานประปาสาขาตากสิน

14.  ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ

15.  ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

ภาค 5
16.  ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี

17.  ส�านักงานประปาสาขาบางบัวทอง

18.  ส�านักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

พื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง

บริการหลัก

การติดตั้งประปาใหม่

ผลิตภัณฑ์หลัก

น�า้ประปา

สินค้าและบริการ

การวางท่อ/ซ่อมท่อ การรับช�าระเงิน
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กปน. ให้บริการผู้ใช้น�้ากว่า
2,281,058 ราย

กลุม่ลกูค้ำแบ่งเป็น 2 กลุม่ คอื

กลุ่มลูกคำ้รำยเล็ก

ผู้ใช้น�้าที่ติดตั้งมาตรวัดน�้า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ไม่เกิน 1 นิ้ว

อาคารส�านักงานใหญ่การประปานครหลวง เลขที่ 400 

ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

10210 โทรศัพท์ติดต่อ 02 504 0123

กลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ 

ผู้ใช้น�้าที่ติดตั้งมาตรวัดน�้า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ตั้งแต่ 1 1/2 นิ้วขึ้นไป

จ�านวนพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

5,386 คน พนักงาน
4,326 คน

ผู้ปฏิบัติงาน 
(ลูกจ้าง)

1,060 คน

รายได้รวม
ปีงบประมาณ 2559

20,074.23
ล้านบาท/ปี

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
การประปานครหลวง

ก�าลังการผลิต

6.72
ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

ก�าลังการผลิตในแต่ละโรงผลิต

โรงงานผลิตน้ำ ธนบุรี โรงงานผลิตน้ำ สามเสน โรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ โรงงานผลิตน้ำ บางเขน
170,000 ลบ.ม./วัน 550,000 ลบ.ม./วัน 1,600,000 ลบ.ม./วัน 4,400,000 ลบ.ม./วัน

ความยาวท่อให้บริการ 3,887.221 กิโลเมตร

ข้อมูลด้านการตลาด ขนาดองค์กร
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“ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม” มคีวามหมายทีเ่ป็นนยั
ส�าคัญ ดังนี้
1. มีการบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

3. มกีารบรหิารเพือ่ตอบสนองความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสีย

อย่างสมดุล

4. มีการยกระดับการใช้ความสามารถขององค์กรและการ

บริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

5. มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต 

และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐาน
คณุภาพอย่างมัน่คง ทัว่ถงึ เพยีงพอ 
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบุคลากร
มืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ 
และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

นโยบายและแผนงานในอนาคต
กปน. ตระหนักถึงความส�าคัญของการเป็นองค์กรชั้นน�าที่มีภารกิจหลักในการจัดหา ผลิต จัดส่ง 

และบริการน�้าประปาที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้าเพื่ออุปโภคและ

บริโภค อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิตของประชาชน กปน. จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น

เลิศในระดับสากล โดยให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ    

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล 

กปน. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรช้ันน�ำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรที่ดีสู่ควำมเป็นเลิศ ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหนำ้ของกลุ่มประเทศ

อำเซียนที่ให้บริกำรงำนประปำ” ตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 

(2555-2559) ภายใต้หลกัการ “S-Link for MWA Sustainable Growth” ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา

องค์กรที่ต้องการความมีประสิทธิภาพในการท�างานควบคู่กับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังคง    

มุ่งเน้นความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว ต่อเนื่องไปถึงยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 (2560-2564)

ค่านิยม
มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน

บริการสังคม ด้วยความโปร่งใจ

พันธกิจ

เป ็นองค ์กรชั้นน�าด ้านการ
บ ริหารจัดการที่ ดี สู ่ ค ว าม       
เป็นเลิศที่มีความรับผิดชอบ  
ต่อสงัคม ในระดบัแนวหน้าของ
กลุม่ประเทศอาเซยีนทีใ่ห้บรกิาร
งานประปา

วิสัยทัศน์

Respect to 
Transparency
ด้วยความโปร่งใส

Willingness
มุ่งมั่น

Achievement
พัฒนาตน

Excellent Service
บริการสังคม

Team
พัฒนางาน

T

W

WATER
A

R
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 1.  ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา  ประธานอนุกรรมการ
 2.  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  รองประธานอนุกรรมการ
 3.  ผู้ว่าการ การประปานครหลวง  อนุกรรมการ
 4.  พลเอก นพดล ฟักอังกูร  อนุกรรมการ
 5.  พลเรือโท เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา  อนุกรรมการ
 6.  นางสาวรสา กาญจนสาย  อนุกรรมการ
 7.  นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์  อนุกรรมการ
 8.  นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร  อนุกรรมการ
 9.  นายพีรวัฒน์ ธีระกาญจน์  อนุกรรมการ
10.  นายส�ารวย มงคลพร  อนุกรรมการ
11.  นายเกียรติ อึงรัตนากร  อนุกรรมการ
12.  นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์  อนุกรรมการ
13.  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักงานคณะกรรมการการประปานครหลวง)  อนุกรรมการ
14.  ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง  อนุกรรมการ
15.  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)  อนกุรรมการและเลขานกุาร
16.  ผู้อ�านวยการฝ่ายธรรมาภิบาล  ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการการประปานครหลวงได้ก�าหนดนโยบายส�าคัญให้ กปน. บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social & Environment Responsibility: 
CSR) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ก�าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และ
แผนการที่ชัดเจน เพื่อให้การก�าหนดนโยบาย ควบคุม ก�ากับ และดูแลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กปน. เป็นไปอย่างสอดคล้องครอบคลุมและมีประสิทธิผล อีกท้ังเพื่อให้ผู้น�าระดับสูงของทุกสายงานได้มส่ีวนร่วมในการ
สนบัสนนุสงัคมและชมุชน โดยร่วมก�าหนดนโยบายการพฒันาสงัคม ชุมชน และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

อำ นาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy Statement) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล

2.  พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนปฏบิตังิานด้านธรรมาภบิาล (Corporate Governance: CG) และแผนปฏบิตังิาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

3.  ก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินงานของ กปน. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรายงานต่อคณะกรรมการ
การประปานครหลวงทุกไตรมาส

4. เสนอแนะข้อก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ กปน. (Code of MWA Conduct) แนวปฏิบัติ
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างของ กปน.

5. พจิารณาให้ความเหน็กบัคณะกรรมการการประปานครหลวงกรณท่ีีมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดข้ึนในองค์กร 
6.  ติดตามการด�าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แล้วรายงาน

ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงทุกไตรมาส
7.  ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ กปน. ในเชิงรุกกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์ประจ�าปี ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
9. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของ กปน. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน. ให้เป็นที่ยอมรับ และ

น่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอก
10. รายงานผลการด�าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเป็นประจ�าทุกไตรมาส

การขับเคลื่อนการดำ เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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คณะกรรมการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง 

อำ นาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 2.  ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 (นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน)            ที่ปรึกษาคณะกรรมการ                                            

 1.   รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)  ประธานคณะกรรมการ
 2.   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4)  คณะกรรมการ
 3.   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2)  คณะกรรมการ
 4.   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  คณะกรรมการ
 5.   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)  คณะกรรมการ
 6.   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)  คณะกรรมการ
 7.   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)  คณะกรรมการ
 8.   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)  คณะกรรมการ
 9.   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน�้าและคุณภาพน�้า)  คณะกรรมการ
10.  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)  คณะกรรมการ
11.  ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  คณะกรรมการ
12.  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม    คณะกรรมการและเลขานุการ
13.  ผู้อ�านวยการกองบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก  คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม   
14.  ผู้อ�านวยการกองบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน  คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม  

1. ก�าหนดนโยบายในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
ให้สอดคล้องกบัระบบการประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกจิ (SEPA) หมวดการน�าองค์กรด้านการก�ากบัดแูลและความรบัผดิชอบ
ต่อประเทศชาติและสังคม

2.  ก�าหนดแนวทางและกิจกรรมการสนับสนุนชุมชน ก�าหนดชุมชนที่ส�าคัญต่อรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของผู้น�าระดับสูงและบุคลากร

3. ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR-in 
process) ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 26000

4. พิจารณาความเหมาะสมของการใช้ทรพัยากรประเภทต่างๆ ของ กปน. ในงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน 
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

5. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานย่อย เพื่อช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
6. จัดท�ารายงานเพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน และน�าผลที่ได้มาปรับแผนการด�าเนินงานต่อไป
7. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเพื่อรวบรวมข้อมูลส�าหรับจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน ประจ�าปี       

(Sustainability Report) ตามแนวทางมาตรฐาน GRI (ฉบับ G4)      

11. พิจารณาก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ
ความเป็นไปในอนาคต พร้อมจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ

12. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อทราบทุกเดือน
13. ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปานครหลวงมอบหมาย

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร ประกอบด้วย

คณะกรรมกำร ประกอบด้วย
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โครงสร้างองค์กร
 กปน. แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 9 สายงาน ได้แก่ สายงานผู้ว่าการ สายงานบริหาร สายงานการเงิน สายงาน

แผนและพัฒนา สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง สายงานผลิตและส่งน�้า สายงานบริการ  

ด้านตะวันออก และสายงานบริการด้านตะวันตก ซึ่งแต่ละสายงานก็จะแบ่งออกเป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลโดยผู้บริหาร

ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ และถัดลงไปเป็นหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับกอง ระดับส่วน และพนักงานระดับปฏิบัติการ

รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

รองผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ฝ่ายโรงงานผลิตน�า้บางเขน

ฝ่ายโรงงานผลิตน�า้สามเสน

ฝ่ายโรงงานผลิตน�า้มหาสวัสดิ์และธนบุรี

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายบริการกลาง

ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

ฝ่ายก่อสร้างระบบผลติส่งน�า้และงานโยธา

ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน�้า 1

ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน�้า 2

ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี

ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร
ฝ่ายบริหารโครงการ

ฝ่ายส�ารวจและออกแบบ

ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรม
และสารสนเทศภูมิศาสตร์

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน

ฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้าง
มูลค่ากิจการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า

ฝ่ายบ�ารุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา

ฝ่ายบ�ารุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี

ส�านักงานประปาสาขาบางบัวทอง

ส�านักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ

ฝ่ายมาตรวัดน�า้

ฝ่ายบริหารจัดการน�า้สูญเสีย

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น

ส�านักงานประปาสาขาบางเขน

ส�านักงานประปาสาขามีนบุรี

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการการประปานครหลวง

ผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(แหล่งน�้าและคุณภาพน�า้)

ผู้ช่วยผูว่้าการ (ระบบส่งและจ่ายน�า้)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน�้า)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บ�ารุงรักษา)

ส�านักตรวจสอบ ส�านักผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(พัฒนาวิชาการประปา)

รองผู้ว่าการ
(ผลิตและส่งน�า้)

รองผู้ว่าการ (บริหาร) รองผู้ว่าการ (การเงิน)

รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันออก)

รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันตก)

รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

ส�านักคณะกรรมการ
การประปานครหลวงฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานหลัก

ฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุน

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิต

ระบบส่งและจ่ายน�้า

ฝ่ายทรัพยากรน�า้และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายระบบส่งน�า้ดิบ

ฝ่ายคุณภาพน�้า

ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน�้า

ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน�า้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง

ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายธรรมาภิบาล

ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน.

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของการประปานครหลวง
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แนวนโยบาย
 กปน. ตระหนกัถงึการด�าเนนิภารกจิขององค์กรควบคูก่บัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

ดังน้ันเพ่ือให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลสงูสดุทัว่ทัง้องค์กร จงึได้ก�าหนดนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) 

ของ กปน.  MWA CSR Policy ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนำกำรให้บริกำรงำนประปำ ตามภารกิจหลักขององค์กร โดยยึดหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี มีจริยธรรม ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติ

ต่อแรงงานด้วยความเท่าเทยีมกนั ค�านงึถงึสทิธมินษุยชนในการเข้าถงึน�า้ประปาซึง่เป็นบรกิารขัน้พืน้ฐาน 

มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

2. ปลกูฝังและสร้ำงจิตส�ำนกึพนกังำนทกุระดบั ในการปฏบิตังิานอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิง่แวดล้อม จนเกดิวฒันธรรมองค์กร และเป็นองค์กรทีโ่ปร่งใส มคีณุธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้พฒันา

คุณภาพชีวิต ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อให้

พนักงานมีความสุขในการท�างาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

3. สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรหลัก

ของกจิกำร (CSR in-process) โดยค�านงึถงึการป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการด�าเนนิงานของ กปน. 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และน�ามาตรฐาน ISO 26000 เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

4. ส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร โดยอำศัยกรอบกำรรำยงำนแห่งควำมยั่งยืนตำม

แนวทำง GRI (Global Reporting Initiative) ในการด�าเนินงานขององค์กร และรายงานผลการด�าเนิน

งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงานผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล

ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เพื่อตอบแทนสังคม

• สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

• ปลูกจิตส�านึกของพนักงาน ผู้บริหาร ประชาชน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับเรื่องน�า้ทั้งในประเทศและสากล

• ร่วมรณรงค์อนุรักษ์แหล่งน�า้และลดปัญหาโลกร้อน

• ดูแลผู้ร่วมงานภายในการประปานครหลวง

วัตถุประสงค์

•  สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการด�าเนินการของการประปานครหลวง

• เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์แหล่งน�้า

• สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้น�า้

• ตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ร่วมงานในการประปานครหลวง

กลยุทธ์



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559 การประปานครหลวง14

ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

แนวทางการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. นั้น มุ่งเน้นที่ขั้นตอนความรับผิดชอบต่อสังคมใน

กระบวนการ (CSR in-process) คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกส่วนของกระบวนการท�างานหลักของ กปน. (Core 

Business Process) ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาน�้าดิบและวัตถุดิบ การจ้างงาน การผลิตน�้า จนออกมาเป็นน�้าประปาในที่สุด 

หรืออีกนัยหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นการด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การผลิตน�้าประปาและการให้

บรกิารทีม่คีณุภาพ ได้มาตรฐานตามข้อก�าหนด การเลอืกใช้เทคโนโลยสีะอาด การใช้ทรพัยากรการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ 

การไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภคด้วยการขายสนิค้าราคาแพงเกนิจรงิ การเปิดเผยข้อมลูผลติภณัฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผูบ้รโิภค 

ตลอดจนการชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าอันเกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของสินค้าซึ่งเกิดจากขั้นตอน

การผลิต การป้องกันหรือการก�าจัดมลพิษในกระบวนการผลิต การลดการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ

ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนการท�างานปกติในการด�าเนิน

ธุรกิจของ กปน.

กร
ะบ

วน
กา

รส
นับ

สน
ุน

กร
ะบ

วน
กา

รห
ลัก

โครงการยกระดับ
การบรหิารจดัการความปลอดภยั

อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (SHE)

โครงการบริหารจัดการ
ระบบส่งน้ำ ดิบอย่างมี

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมกระบวนการผลิตน้ำ 
ประปาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2015 และ

ISO 9001:2015

กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น
ในคุณภาพน้ำ ประปา

ระบบคุณภาพ
GMP HACCP

โครงการขยายเขตบริการ
ให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชน

กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น
ในคุณภาพน้ำ ประปา

โครงการส่งเสริม
การลดภาวะโลกร้อน

และการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทำ งาน

ของบุคลากร
Happy Workplace

โครงการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้ารายสำ คัญ

(Key Account) และ
Best Care Service

(BCS)

โครงการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ใช้น้ำ ที่อยู่อาศัย

ในระดับชุมชน

โครงการวิชาชีพช่างประปา
เพื่อประชาชน

ในส่วนของการอบรม

กระบวนการนำ และควบคุมองค์กร

กระบวนการ
บริหาร
น้ำ ดิบ

กระบวนการ
ผลิตน้ำ ประปา

กระบวนการ
สูบส่ง-สูบจ่าย

กระบวนการ
ติดตั้งประปา

กระบวนการ
อ่านมาตรและ
รับชำ ระเงิน

กระบวนการ
บริการหลัง
การขาย

กระบวนการบริหารทรัพยากร

กระบวนการสนับสนุนการบริหารงาน

กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ภายนอก

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา การสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า

และผู้มี
ส่วนได้เสีย

กระบวนการบำ รุงรักษา
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2559 เปิดเผยผลการด�าเนินงาน

และกจิกรรมขององค์กร เพือ่สือ่สารให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทราบถึงการด�าเนนิงานด้าน 

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรบัทราบถงึผลกระทบจากการด�าเนนิ

กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 

รายงานฉบับนี้จัดท�าโดยอ้างอิงแนวทางรายงานสากลด้านความยั่งยืน 

(Global Reporting Initative: GRI) ฉบับ G4 ซึ่งได้มีการปรับปรุง จัดหมวดหมู่ 

และพัฒนาการจัดท�าเนื้อหารายงานออกมาในรูปรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระบวนการในการกำ หนดขอบเขตและประเด็นสาระสำ คัญ
ในการด�าเนนิงานมกีระบวนการส�ารวจความคดิเหน็ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่และผูบ้รหิาร

ของ กปน. เพื่อให้ขอบเขตการจัดท�ารายงานฯ สอดคล้องกับประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียและ

องค์กรให้ความส�าคัญ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การชี้ประเด็นสาระสำ คัญที่เกี่ยวข้อง (Indentification)
การหาประเด็น (Aspect) ที่เกี่ยวข้องกับ กปน. โดยประเมินความเกี่ยวข้องของบริบท

กับเป้าหมายการด�าเนินงานขององค์กร อันจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่

คณุค่าของ กปน. ในประเดน็ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในปัจจบุนั และอนาคต

ในลักษณะการประเมินผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จากการด�าเนินงานขององค์กร 

(Inside - Out) และการประเมินประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินการขององค์กร (Outside - In)

2. การจัดลำ ดับความสำ คัญ (Prioritzation)
การจัดล�าดับความส�าคญัประเดน็ทีน่�าเสนอในรายงานฯ ได้จากการประเมนิระดบัความ

ส�าคัญของประเด็นท่ีมต่ีอการบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององค์กร ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากผู้บริหาร และการประเมินระดับความส�าคัญใน    

มุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย

3. สรุปประเด็นสาระสำ คัญ
เน้นประเด็นที่เป็นผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญก่อน

4. การนำ เสนอของประเด็นในการจัดทำ รายงาน
น�าเสนอประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณา และให้ความส�าคัญกับ

แนวทางในการด�าเนินงานกับประเด็นดังกล่าว
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Materiality Matrix

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ
1. การจัดหาและบริการน�้าประปาที่มีคุณภาพ           

2. คุณภาพน�้าประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสากล

3. ความมั่นคงในการจ่ายน�า้                                  

4. สร้างคุณค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสีย และสร้าง New Business Model

ประเด็นด้านสังคม
1. การสร้างความผูกพันและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพในทุกระดับ

2. การสื่อสาร                                                           

3. ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน                           

4. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
1. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าที่ยั่งยืนและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า

2. ส่งเสริมการลดโลกร้อน

3. รักษาสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี

จากกระบวนการขั้นตอนการประเมินสาระส�าคัญ (Materiality Assessment) ในมุมมองของการรวบรวมประเด็น

ที่มาจากความต้องการ ความคาดหวัง รวมถึงความกังวลต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียของ กปน. สามารถสรุปประเด็นสาระ

ส�าคัญ (Materiality Issues) ได้ดังนี้

ประเด็นที่การประปานครหลวงและผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ (Materiality Aspects)

Level of Importance for MWA
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คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของ กปน. ตระหนกัถงึความส�าคญัของ

การบรหิารความเสีย่งและการมส่ีวนร่วมในการบรหิารความเสีย่งอย่างบูรณาการ เพือ่บรรลเุป้าหมายขององค์กร 

ลดความเสียหาย เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามผล  

การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยการด�าเนินงานสรุปได้ดังนี้

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities)

ด้านเสถียรภาพใน
ระบบผลิต ระบบสูบส่ง 
และสูบจ่ายน้ำ ประปา

ด้านปริมาณ
และคุณภาพน้ำ ดิบ

ด้านการเงิน

เพื่อเพิ่มเสถียรภาพระบบผลิต สูบส่ง และสูบจ่ายน�้าประปาทั้งฝั่งตะวันออกและ

ตะวันตก จึงจัดสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยส�ารองของสถานีสูบจ่ายน�้า ให้สามารถสลับการ    

ใช้งานในกรณีที่สถานีไฟฟ้าย่อยมีการบ�ารุงรักษาหรือช�ารุดเสียหาย และท�าการฝึกซ้อม

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีสถานีสูบจ่ายน�้าขัดข้อง พร้อมทั้งจัดท�าแผนบ�ารุงรักษาเชิง

คาดการณ์ (Predictive Maintenance) เพือ่ให้สามารถใช้เครือ่งจกัรได้เตม็ประสทิธภิาพ

ตลอดอายุการใช้งาน และเพิ่มเสถียรภาพของระบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประเทศไทยเผชญิกบัภาวะภยัแล้งในหลายพืน้ทีส่่งผลต่อการเกษตรกรรม อปุโภค

และบริโภคของประชาชน ส�าหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กปน. ได้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ

เหตุการณ์ โดยศูนย์อ�านวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น�้าเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์

อย่างต่อเนื่อง และในระยะยาว กปน. ได้วางแผนขยายก�าลังการผลิตของโรงงานผลิต

น�า้และเพิ่มปริมาณถังเก็บน�า้ เพื่อให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย กปน. ได้ให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างตัง้แต่ขัน้ตอนการก�าหนด TOR มกีารทบทวนความจ�าเป็นและ

ความต้องการใช้งบลงทุนให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานจริง จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ

แก้ไขปัญหาอปุสรรคและตดิตามงานให้เป็นไปตามแผนเป็นประจ�าทกุเดอืน  แนะน�าแก่

ผู้รับจ้างในเรื่องการจัดล�าดับขั้นตอน ปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินงาน และเทคนิคเพื่อลด

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน

ทบทวนและปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity         

Plan: BCP) ด้าน IT รวมทั้งฝึกซ้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ต่อเนื่อง

กันเป็นปีที่ 6 เพื่อให้เกิดความช�านาญ โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้เพิ่มการฝึกซ้อม

ระบบสอบถามข้อมูลครุภัณฑ์ และได้เตรียมความพร้อมติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

แหล่งใหม่ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองป้องกันการบุกรุก     

เครือข่ายและการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศขององค์กร

มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การควบคุมภายใน เป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลขององค์กร (MWA Corporate        

Governance) และใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ โดยมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 

รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่ง

จะส่งผลให้ กปน. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน  

ด้านบริการ

ด้านบริหาร

กปน. มุ่งมั่นให้บริการผลิตน�้าประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

และท่ัวถึง และตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จึงได้บริหารความเสี่ยงเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน�้าสูญเสีย ก่อสร้างโดย  

ใช้วัสดุท่อที่มีคุณภาพสูง เร่งรัดและติดตามผลการส�ารวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อในพื้นที่

เป้าหมาย

ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กร กปน. ให้ความส�าคัญ

กับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร           

ในปีงบประมาณ 2559 กปน. ได้เตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน โดยด�าเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ

ระดับมืออาชีพ

การควบคุมภายในของ กปน. อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน     

แผ่นดนิ พ.ศ. 2544 ทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control 

Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม 

(Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communica-

tions) และการติดตามประเมินผล (Monitoring) โดยก�าหนดให้มีการประเมินการ

ควบคุมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็น

รายครั้ง (Separate Evaluation) ประกอบด้วยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

(Control Self-Assessment: CSA) และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ       

(Independent Assessment) โดยส�านักตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม

ภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม 

ปีงบประมาณ 2559 นอกเหนือจากการด�าเนินการตามแผนการด�าเนินการ        

เกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการประปานครหลวง

แล้ว กปน. ยังให้ความส�าคัญต่อการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงาน            

ด้าน Governance Risk and Compliance (GRC) โดยมีการด�าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง  

จากปี 2558 ดังนี้
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• ใช้ระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยใต้ช่ือ GRC อย่ำงเป็นทำงกำรท่ัวท้ังองค์กร 

GRC เป็นระบบงานสารสนเทศที่ กปน. พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้

แทนระบบงานสารสนเทศบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระบบงาน RMIC) ที่ใช้

มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2553 โดยระบบงาน GRC สามารถบรูณาการข้อมลูทัง้การควบคมุ

ภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการตรวจสอบภายใน รวมทัง้สนบัสนนุการมส่ีวนร่วม

ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการบริหารจัดการการควบคุมภายใน การบรหิาร

ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ 

สะดวกในการใช้งาน ลดความผดิพลาด และลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ข้อมลูทีไ่ด้มคีวาม

ครบถ้วน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการควบคุมภายใน 

การบรหิารความเสีย่ง และการตรวจสอบภายใน ว่าเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการท�างาน 

และมั่นใจว่าในแต่ละกระบวนการของการท�างานมีการตรวจสอบมาแล้วเป็นอย่างดี     

ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

ทั้งนี้ กปน. จะรวบรวมและประเมินข้อด้อยจากการใช้งานระบบงาน GRC ในปี 

2559 น�ามาปรับปรุงการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ           

ผู้ใช้งาน และสอดคล้องกับบริบทองค์กรยิ่งขึ้น

• จัดท�ำคลังข้อมูลของคู่มือปฏิบัติงำน  

ให้ทุกหน่วยงานรวบรวมคู่มือปฏิบัติงานและคู่มืออื่นที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA Webform) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคู่มือ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาขั้นตอนการท�างานที่   

ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสามารถศึกษาขั้นตอนของกระบวนงานที่สนใจ 

• ปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน (CSA) 

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้การเชื่อมโยง

ความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงระดับหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• จัดอบรมหัวข้อ “กำรควบคุมภำยใน” 

ส�าหรับพนักงานบรรจใุหม่และพนกังานท่ีเลือ่นระดบั เพือ่ให้ความรูแ้ละสร้างความ

ตระหนกัถงึความส�าคญัของการควบคมุภายใน และเพิม่ทักษะในการน�าการควบคมุภายใน

ไปใช้ในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจว่าการ    

ด�าเนินงานตามแผนปฏบัิตกิารของแผนยทุธศาสตร์ฯ จะบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

การตรวจสอบภายใน ก�าหนดให้ส�านกัตรวจสอบเป็นหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ 

กปน. และเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ผู้ว่าการ และฝ่ายบริหาร 

มัน่ใจได้ว่า ระบบควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่งและการก�ากบัดแูลทีด่ขีอง กปน. 

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยสามารถ

สร้างคุณค่าแก่ กปน. ให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ
และการรายงาน

(Internal Audit
Execution and

Reporting)

การตรวจสอบที่สร้างคุณค่า 
(Value Creation)

การรักษาคุณภาพงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Maintain the Quality 
of Internal Audit)

การจัดทำ แผนการตรวจสอบ
(Internal Audit Plan) การจัดท�าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2555-2559) และแผนการตรวจสอบ

ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ของส�านักตรวจสอบใช้หลักการประเมินความเสี่ยงเป็น 

เครื่องมือ ในการจัดล�าดับและคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ พิจารณา

ตามเกณฑ์ความเสี่ยงที่ส�าคัญของ กปน. นโยบายและความคาดหวังของคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ ผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบ

สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์การด�าเนินงานของ กปน.

มีการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดที่มีความสอดคล้องกับ

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ�าปี โดยรวบรวมข้อมูล       

พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พิจารณาประเด็นความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือความ   

ผดิปกติอืน่ๆ ทีม่คีวามส�าคญัมาก�าหนดข้ันตอน วตัถุประสงค์ ขอบเขต ของการปฏบัิตงิาน

ตรวจสอบไว้ในแนวทางการตรวจสอบของทุกกิจกรรมที่ตรวจสอบ มีการจัดท�ารายงาน

ผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารหน่วยรับตรวจรับทราบ เพื่อน�าไปใช้

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

มีการบริหารงานตรวจสอบโดยเน้นการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และให้       

ค�าปรึกษา (Consulting) เพื่อสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับ กปน.                       

ในปีงบประมาณ 2559 ท�าการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบฯ ทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้ รวมทัง้งานตรวจสอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผูบ้รหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

ที่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง และข้อบ่งช้ีโอกาสเกิดทุจริตในทุกกระบวนการ       

ปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ กปน. และยังมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงบูรณาการ (Integrate 

Audit) ที่ครอบคลุมการตรวจสอบตลอดท้ังกระบวนการปฏิบัติงานหลักท่ีส�าคัญของ

องค์กร เช่น การบริหารจัดการน�้าสูญเสีย งานซ่อมท่อประธาน เป็นต้น

มีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้    

ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน มีการสอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานโดยผู้ตรวจสอบอาวุโส มีการประเมิน

ความพึงพอใจภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเอง

ของผู้ตรวจสอบภายใน และการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยส�านัก     

ตรวจสอบได้น�าผลการประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

การประปานครหลวง สุขใจที่ได้ดูแลคุณ
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การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

กปน. ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การด�าเนินงานของ

องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในระยะยาว จึงได้ท�าการวิเคราะห์และก�าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ              

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า โดยได้ก�าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ดังนี้

สังคม/ชุมชน

สังคม หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่นอกพื้นที่บริการ โดยให้ความ

ส�าคัญกับพ้ืนที่ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงน�้าสะอาด และพื้นที่ 

ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ กปน. เป็นอันดับแรก

ชุมชน หมายถึง ชุมชนในพื้นที่ให้บริการ โดยให้ความส�าคัญกับ

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการวางท่อ/ซ่อมท่อ

คู่ค้า
อาทิ ผู้รับจ้าง

ผู้ผลิต-จ�าหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุประสงค์ของการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความสนใจจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังระบุผลกระทบต่อสังคม    

ที่เกิดจากการด�าเนินงานของ กปน. น�าไปสู่การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย และ

สร้างสมดุลระหว่างความสนใจที่แตกต่าง

ท�าให้เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงพัฒนาการตลาดและก�าหนด

โอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ

ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสให้แก่องค์กร

ได้เรียนรู้ถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการ และกระบวนการด�าเนินงาน

สร้างความเชื่อถือระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

เป้าหมายของการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ภาครัฐ/หน่วยงานกำ กับ
อาทิ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง

ผู้บริหาร/พนักงาน

ลูกค้า
อาทิ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน (รายใหญ่ รายย่อย

ชุมชนในพื้นที่ให้บริการ)
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จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว กปน. จึงได้เริ่มด�าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กำรระบุผูม้ส่ีวนได้เสยี (Mapping stakeholders)

1.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ท�าการ  

  วิเคราะห์หาว่าใครคือผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริง

1.2 การระบวุตัถปุระสงค์ของการสร้างการมส่ีวนร่วม

1.3 การระบุความคาดหวัง และประเด็นระหว่าง 

  องค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย

2. กำรวำงแผนกำรตอบสนอง (Develop                 

engagement plan)

ท�าการประเมินแนวทางปัจจุบันขององค์กรในการ

ตอบสนองต่อประเด็นที่มาจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นตอนสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

และพิจารณาระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมและวิธีการ

ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อประเด็นนั้นๆ

3. ด�ำเนินกำรตำมแผนที่ได้จัดท�ำ (Conduct 

stakeholder engagement)

การจัดท�าแผนและด�าเนินการตามแผนงาน

4. จัดเก็บบันทึก (Recording the result) 

รวบรวมและจดัเก็บบันทึกผลการด�าเนนิงานตอบสนอง

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตามแผนที่ได้จัดท�า

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของ กปน.

หมายเหตุ : กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมาจาก
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของ กปน.

ภาครัฐ
หน่วยงานกำ กับ

ลูกค้า, ผู้ใช้น้ำ คู่ค้า, ผู้รับจ้าง

ผู้บริหาร/พนักงานสังคม/ชุมชน

กปน.
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ การสื่อสาร/ช่องทาง

ภาครัฐ/หน่วยงานกำ กับ

• ตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

• ด�าเนินงานตามนโยบาย แผนงานของ

กระทรวง

• มีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

• มีจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน

• มีการจัดการความเสี่ยง

• ประชุม

• เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เป็นคณะท�างาน

• Website ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

• E-mail

• การอบรมให้ความรู้

ลูกค้า

• มีความสามารถในการส่งมอบบริการ 

และท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนให้แก่ 

ลูกค้า/ผู้ประกอบการของธุรกิจ

• เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม โปร่งใส

• มีบริการที่เป็นเลิศ

• การพบปะพูดคุยโดยตรง

• ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ขององค์กร

• การจัดท�าแบบประเมิน แบบส�ารวจ แบบ

สัมภาษณ์ผ่านกิจกรรมขององค์กร

• การประชุมร่วมกบัภาครฐัและเครอืข่าย

• การเยี่ยมลูกค้า

• ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า

คู่ค้า

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และ   

เท่าเทียม

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงาน

ที่เป็นธรรมและโปร่งใส

• สร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิในระยะยาว

• ช�าระค่าสินค้า หรือบริการตามก�าหนด

เวลาที่ได้ตกลงกันไว้

• ประชุม/ชี้แจง

• โทรศัพท์

• จัดท�าประกาศ

• เผยแพร่ข้อมูลทาง Website

ผู้บริหาร/พนักงาน

• ทิศทางองค์กรและการปรับตัวทาง 

ธุรกิจ

• สวัสดิการและค่าตอบแทน

• การยกย่องชมเชย

• การพัฒนาทักษะความรู้

• ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ

• สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบอย่าง 

สม�่าเสมอผ่าน Group Line SMS การ

ประชุมผู้บริหารระดับสูง

• ส�ารวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ

• ส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน

• ทบทวนเรื่องการพัฒนาความรู้ ความ

สามารถของพนักงานให้ตอบสนองต่อ 

การท�างานและการเติบโตขององค์กร

สังคม/ชุมชน

• ข่าวสาร/การให้บริการ

• กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

• Social media เช่น Facebook

• Website

• จัดเสวนา อบรม

• เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะท�างานต่างๆ

• หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ซึง่เป็นฐานความคิดหลกัในการบรหิารจัดการและการปฏบัิตงิาน สร้างความมัน่คงให้กบัองค์กร และดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยี

อย่างเป็นธรรม โดยสอดคล้องตามหลกัธรรมาภบิาล ดงันี้

(Corporate Governance)

Efficiency and
Effectiveness

Transparency

Accountabillity The Rule of Law

VirtueParticipation

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)

หมายถึง การมีกฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค และ

ไม่มกีารเลอืกปฏบิตัแิบบสองมาตรฐาน (Double Standard) มกีารดแูลการปฏบิตัใิห้เป็นไป

ตามกรอบของกฎระเบยีบ และกรอบเวลาการปฏบิติั ไม่ให้มกีารแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 

มีกรอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิและเสรีภาพ และมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. หลักคุณธรรม (Virtue)

หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดี

แก่สงัคม ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพือ่ร่วมสร้างสรรค์ให้

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพด้วย

ความสุจริต โดยไม่กระท�าหรือไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน พร้อมท้ังร่วมมือกันควบคุมไม่ให้

เกิดการคอร์รัปชันในองค์กร

3. หลักควำมโปร่งใส (Transparency)

หมายถึง การมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ 

ด้าน อาทิ การมีระบบงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้ มีกระบวนการให้สามารถตรวจสอบความ     

ถูกต้องชัดเจนได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างตรงไป

ตรงมา ถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์

หลักธรรมาภิบาลของ กปน. ประกอบด้วยหลัก 6 ประการ
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แนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล
กปน. มีการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และมาตรฐานจริยธรรมของการประปานครหลวง 

ส�าหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นเป็นแนว

ปฏิบัติดังนี้

1. ใช้เป็นกรอบและมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม

2. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แสดงถึงความ           

รับผิดชอบต่อสังคม

3. น�าไปปฏบิตัแิก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีในกลุม่ต่างๆ และสาธารณชน เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และความน่าเชือ่ถอื

ในองค์กร

4. ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการท�างานด้านต่างๆ ขององค์กร

5. ส่งเสริมให้เกิดระบบการท�างานที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

4. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation)

หมายถึง การกระจายโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการบริหารที่

เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของ

องค์กร ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน พนกังาน และองค์กรโดยการให้ข้อมลู การรบัฟัง

และแสดงความคิดเห็น ให้ค�าแนะน�าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุม

จากผู้มีส่วนได้เสีย

5. หลักควำมรับผิดรับชอบต่อผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ (Accountability)

หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส�านึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ การ  

กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา การเปิดโอกาสท่ีจะให้ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีสะท้อนถึง

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และจากการ

ด�าเนินงาน

6. หลักควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)

หมายถึง การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่

อย่างคุม้ค่า เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ส่วนรวม สร้างสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ สามารถ

แข่งขนัได้ และดแูลรกัษาสงัคม สิง่แวดล้อมให้สมบรูณ์ยัง่ยนื โดยมกีารก�าหนดตวัชีว้ดัผลการ

ปฏิบัติงาน และมีองค์กรหรือบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับของสังคมท�าหน้าที่เป็น        

ผู้ประเมิน
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ข้อมูลทางการเงินของการประปานครหลวง
จัดหาและบริการน�้าประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
ความมั่นคงในการจ่ายน�้า
สร้างคุณค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสีย
และสร้าง New Business Model / นวัตกรรม

27
28
32
34

กปน. สายน�้าแห่งความมั่นคง
ขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
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กปน. สายน�้าแห่งความมั่นคง

กปน. ตระหนักถึงประสิทธิภำพและเสถียรภำพในกำรให้บริกำรน�้ำประปำ จึงมุ่งมั่น

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนประปำมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้

บริกำรน�้ำประปำให้มีคุณภำพอย่ำงสม�่ำเสมอ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และ

อปุทำนของน�ำ้ประปำในอนำคต กปน. มุง่ขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนในภำรกจิหลกัต่ำงๆ ของ

องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิผล มีเสถียรภำพ

ในปี 2559 กปน. มีรายได้หลักจากค่าน�้า 16,763.67 

ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 59.24 ล้านบาท เป็นผลจากการ

รณรงค์โครงการ “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน�้า

ประปา ปี 2559” เพือ่ให้ประชาชนใช้น�า้อย่างประหยดัจาก

ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง รวมถึงการปรับลดแรงดันน�้าในช่วง

เดือนธันวาคม 2558-มิถุนายน 2559 ตลอดจนมาตรการ

แบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

อย่างไรก็ตาม กปน. มีรายได้เสริมสูงกว่าปีก่อน เกิด

จากรายได้ค่างานวางท่อประปาเอกชนและภาครัฐ รายได้

ค่างานบริการหลังมาตรวดัน�้าสูงขึน้ รวมถงึรายไดอ้ื่น ส่งผล

ให้ในปีงบประมาณ 2559 กปน. มีรายได้รวม 20,074.23 

ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 157.01 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 12,904.55 ล้านบาท 

สูงกว่าปีก่อน 137.30 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่า

เสื่อมราคาท่อและมาตรวัดน�้า ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 

และผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน

ในภาพรวม กปน. มีผลก�าไรสุทธิจ�านวน 7,169.68 

ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 19.71 ล้านบาท

รายได้รวม
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายรวม
(ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิ
(ล้านบาท)

19,492.23

12,615.40 6,876.83
19,917.22

12,767.25
7,149.97

20,074.23

12,904.55
7,169.68

ขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ข้อมูลทางการเงินของการประปานครหลวง
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การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการให้บริการน�้าประปาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กปน. มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานและจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้บริการน�้าประปาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียมดังนี้

กปน. จดัท�าแผนงานโครงการต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าในการจดัหาและให้บรกิาร

น�า้ประปาทีม่คีณุภาพ อาท ิโครงการบรหิารจดัการระบบส่ง

น�้าดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร ้างเสถียรภาพใน              

การบริหารจัดการระบบส่งน�้าดิบ การบริหารจัดการการ   

สูบส่งน�้าดิบ และการวางแนวทางการประสานงานกับ   

หน่วยงานผลิตและส่งน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ       

สบูส่งน�า้ได้อย่างมปีระสทิธผิล รวมถงึการจัดหา ส�ารวจ และ

ประสานความร่วมมอืเพือ่ให้มนี�า้ดบิเพยีงพอในการผลติน�า้

ได้อย่างยั่งยืน ดังเช่น โครงการแผนน�้าประปาปลอดภัย 

(Water Safety Plan) ทีม่กีารควบคมุคณุภาพน�า้ทีอ่อกจาก

โรงงานผลิตน�้าจนถึงระบบท่อประธานให้มีคุณภาพได้ตาม

มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (World Health Orga-

nization: WHO) ซึ่งรวมถึงแผนการบริหารคุณภาพและ

แผนการสร้างความเชื่อมั่นน�้าประปาดื่มได้ โดยจัดกิจกรรม

ให ้ความรู ้กับนักเรียน และกลุ ่มเป ้าหมายเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิต มาตรฐานคุณภาพ และสาธิตการตรวจ

วิเคราะห์คณุภาพน�้าประปา โครงการจดักจิกรรมน�้าประปา

น่าดืม่ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่คณุภาพน�า้ประปาแก่ผูบ้รโิภค 

นอกจากโครงการดังกล่าว โครงการพัฒนาการตรวจสอบ

และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน�้าให้ทันสมัยทัดเทียมสากล 

เป็นอกีหน่ึงโครงการทีส่ามารถใช้ประเมนิผลคณุภาพน�้าดบิ

ทีใ่ช้ผลิตและให้บริการน�า้ประปาทีม่คีณุภาพดีต่อประชาชน

อย่างต่อเน่ือง ยกระดับมาตรฐานน�้าประปาด้วยการส่ง

แข่งขันด้านคุณภาพน�้า และ/หรือมาตรฐานคุณภาพน�้า

ประปาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน (WHO) เพื่อสร้าง

อัตลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์หลัก “น�้าประปา” ด้วย

คุณภาพสูง อีกทั้ง กปน. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่           

รับผิดชอบในการผลิตน�้าประปาให ้กับประชาชนใน             

เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงมี      

การตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน�้าแบบบูรณาการ ตั้งแต่

แหล่งต้นน�้าท่ีใช้ในการผลิตน�้าประปา ได้แก่ แม่น�้า

เจ้าพระยา  และแม่น�า้แม่กลอง มีระบบตรวจสอบคุณภาพ

น�้าดิบอัตโนมัติ และเฝ้าระวังสารพิษด้วยปลาไวพิษ (Bio 

Monitoring) รวมทั้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าในห้อง

ปฏบัิตกิารท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็น

ประจ�าทกุเดอืนในสภาวะปกต ิและเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิใน

สภาวะวกิฤต ภายใต้กระบวนการผลติน�า้ประปาจากโรงงาน

ผลิตน�้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ

มาตรฐาน HACCP โดยมีนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบและ

ควบคุมคุณภาพน�้าตลอด 24 ชั่วโมง

ในส่วนของน�า้ประปาในเส้นท่อจ่ายน�า้ กปน. มแีผนงาน 

และเป้าหมายการตรวจสอบคุณภาพน�้าตามค่าแนะน�าของ

องค์การอนามัยโลก ท่ีก�าหนดว่า หากประชากรในพื้นที่     

รบัผดิชอบมากกว่า 500,000 คน ต้องตรวจสอบคณุภาพน�า้

ด้านแบคทีเรียขั้นต�่า 12 ตัวอย่าง ต่อประชากร 50,000 คน 

+ 600 ตัวอย่างต่อปี โดยตรวจสอบคณุภาพน�า้จากบ้านผูใ้ช้

น�า้ ท้ังด้านกายภาพ เคม ีและจลุชีวะ

นอกจากแผนงานดังกล่าว ยังมีแผนการตรวจสอบ

คุณภาพน�้าด้านสารพิษท่ีจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น 

สารโลหะหนกั สารพษิทางการเกษตร สารก่อมะเรง็ (ไตรฮา

โลมีเทน) สารกัมมันตภาพรังสี และเช้ือก่อโรคต่างๆ เช่น

แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส เป็นต้น

การตรวจตดิตามคณุภาพน�า้ประปา ผ่านกระบวนการ

ตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการของ กปน. ร่วมกับ     

หน่วยงานภายนอกอืน่ๆ ท่ีได้รบัมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรบั 

เช่น คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ห้องปฏบิตัิ

การกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท UAE (United An-

alyst and Engineering Consultant Co., Ltd.)  เพื่อ

เป็นการยนืยนัผลวเิคราะห์คณุภาพน�า้ โดยด�าเนนิการตรวจ

วิ เคราะห ์คุณภาพน�้าประปา พารามิ เตอร ์หลัก 13 

จัดหาและบริการน้ำ ประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
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กปน. มหีน้าทีจ่ดัสรรปรมิาณน�า้ดิบให้เพยีงพอกบัการ

ผลิตน�า้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อรองรับความต้องการการอุปโภค

และบริโภคน�้าของประชาชน จึงมีการประสานงานร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน เขื่อน

ศรีนครินทร์ สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�้าและการเกษตร 

(องค์การมหาชน) ถึงสถานการณ์น�้าอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วม

หาแนวทางการรับมือกับสถานการณ์น�้าที่อาจเกิดข้ึนในปี 

2559 รวมถึงการศึกษาและหาแนวทางการบริหารจัดการ

การล�าเลยีงน�า้ดิบ เพือ่ให้มปีรมิาณน�า้ดิบเพยีงพอให้โรงงาน

ผลิตน�า้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษา “โครงการ

พฒันาคลองเปรม คลองบางหลวงเชียงราก เป็นจดุรบัน�า้ดบิ

และแหล่งกักเก็บน�้าดิบส�ารองของการประปานครหลวง” 

และ “โครงการศกึษาศกัยภาพด้านแหล่งน�า้ดบิและแนวทาง

การบริหารจัดการแหล่งน�้าส�ารองในกิจการประปา กรณี

ศกึษา : แนวทางแก้ไขและแผนรองรบั จนถงึปี พ.ศ. 2590” 

นอกจากนั้น คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลือ่นแผนแม่บทป้องกนัและบรรเทาภยัแล้งท่ีจดัขึน้โดย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงมีการติดตาม

และเฝ้าระวงัสถานการณ์น�า้ และตรวจสอบคณุภาพน�า้อย่าง

ใกล้ชิด

ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงาน กปน. มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย 

ทดัเทยีมสากลในด้านต่างๆ รวมถงึกระบวนการตรวจสอบคณุภาพน�า้ ซึง่ถือเป็นกระบวนการ

หลกัในการให้บริการน�า้ประปากบัประชาชน โดยมกีารจดัท�าและทบทวนแผนการตดิตัง้ระบบ

ตรวจสอบคุณภาพน�้าทางไกลอัตโนมัติแบบ Real Time ในแหล่งน�้าและคลองประปาให้   

เพยีงพอในการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้ เช่น แม่น�า้เจ้าพระยา ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุ ีจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา แม่น�า้แม่กลอง และคลองประปาฝั่งตะวันตก เป็นต้น

พารามเิตอร์ (ความขุน่ คลอไรด์ ส ีฟลอูอไรด์ ไนเตรท ความ

เป็นกรด-ด่าง ซลัเฟต ปรมิาณสารละลายทัง้หมด แคลเซยีม 

เหล็ก แมกนีเซียม แมงกานีส อีโคไล) เทียบเคียงกับห้อง

ปฏิบัติการของฝ่ายคุณภาพน�้า ด้วยการตรวจสอบคุณภาพ

น�้าประปาในเส้นท่อระบบจ่ายน�้าครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ

ทั้ง 18 สาขา และผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ฯ ทุกรายการ

ตลอดมา โดยมีโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ

คุณภาพน�้าประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสากล ดังนี้

กปน. ด�าเนินโครงการแผนน�้าประปาปลอดภัย      

(Water Safety Plan) ตามแนวทางขององค์การอนามยัโลก

อย่างต่อเน่ือง โดยน�าหลักการประเมินและบริหารจัดการ

ความเสี่ยง มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการทุกขั้นตอนของ

ระบบประปา (ตั้งแต่แหล่งน�้าดิบ โรงงานผลิตน�้า การสูบส่ง

และจ่ายน�้า จนถึงผู ้ใช้น�้า) เพื่อเพิ่มความม่ันใจให้กับ

ประชาชนว่าน�้าประปาที่น�าส่งถึงผู้บริโภคสามารถอุปโภค

และบริโภคได้อย่างปลอดภัย ด้วยการประชาสัมพันธ์ และ

สื่อสารข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความ   

เชื่อมั่นของผู้บริโภคน�้าประปาผ่านกิจกรรมและช่องทาง

ต่างๆ ทั้งนี้ กปน. ตระหนักถึงความส�าคัญของ Water  

Safety Plan จึงก�าหนดเป็นพันธกิจหลักในยุทธศาสตร์การ

บริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

ปี 2559 กปน. จัดกิจกรรม
ให้ความรู้เรื่องคุณภาพน้ำ ประปา
ในสถานศึกษา 

(พฤศจิกายน 2558-สิงหาคม 2559) 

จำ นวน 10 โรงเรียน

โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำ ดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำ ให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล

โครงการแผนน้ำ ประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)
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ขั้นตอนการจัดท�า
แผนน�้าประปาปลอดภัย
Water Safety Plans (WSPs)

11 
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นอกจากการให้บริการน�้าประปาที่มีคุณภาพแล้ว กปน. ยังยกระดับพัฒนางานบริการเสริม ทั้งงานหน้ามาตรและ

หลงัมาตรให้มศีกัยภาพมากขึน้ เพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าประเภทต่าง ๆ  เช่น การสร้างระบบตดิตามงาน

บรกิารหมูบ้่านจดัสรรผ่านระบบ e-Service การท�า 3R (Reduce-Reuse-Recycle) ในงานหลงัมาตรวดัน�า้  การออกแบบ

ระบบท่อภายในหมู่บ้านจัดสรรโดยแบบจ�าลองทางชลศาสตร์ (EPANET) โครงการส�ารวจท่อรั่วภายใน เป็นต้น

กปน. มีความมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชนในทุก

พ้ืนที่อย่างทั่วถึง โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่ว

ชมุชนเมอืง (MWA One for All) จึงมวีตัถปุระสงค์เพือ่ขยาย

เขตพืน้ทีก่ารให้บรกิารน�า้ประปาไปยงัพ้ืนทีท่ีย่งัเข้าไม่ถงึการ

ให้บริการ โดยร่วมกบักรงุเทพมหานคร องค์การบรหิารส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ และนนทบุรี ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละ

ก่ึงหนึ่ง โดยทางท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน 50% 

กปน. ให้ความส�าคัญในด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของการให้บริการน�้าประปา ท้ังยังค�านึงถึงความ         

ต่อเน่ืองในการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น�้าทั้งรายย่อย รายใหญ่ และชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้

ประชาชนในพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัด และพื้นที่โดยรอบเข้าถึงน�า้ประปาที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

น�าไปสู่ความพึงพอใจต่อการบริการดังพันธกิจที่ตั้งไว้ กปน. จึงได้จัดท�าโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการ

จ่ายน�า้ อาท ิโครงการปรบัปรงุกจิการประปาแผนหลกั เพือ่ขยายก�าลงัการผลติทีโ่รงงานผลติน�า้บางเขน และโรงงาน

ผลติน�า้มหาสวสัด์ิ และเพิม่ประสทิธภิาพของระบบจ่ายน�า้ด้วยการก่อสร้างอโุมงค์ส่งน�า้ ก่อสร้างสถานสีบูจ่ายน�า้ และ

ขยายถังเก็บน�้าใส พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อ     

ลดน�้าสูญเสีย โดยการก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อประธาน งานติดตั้งประตูน�้าลดแรงดัน งานติดตั้งระบบควบคุม    

การสบูจ่ายน�า้อตัโนมตั ิ(SCADA) งานตดิตัง้ระบบเฝ้าระวงัตรวจสอบน�า้สญูเสยี (DMA) การปรบัปรงุระบบส่งน�้าดบิ

เพื่อป้องกันน�า้ท่วม และการศึกษาระบบผลิตน�้าและระบบป้องกันแผ่นดินไหว

ปัจจุบัน กปน. ได้ให้บริการน�้าประปาแก่ผู ้ใช้น�้า

ประมาณ 2.2 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 12 ล้านคน คิด

เป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม 

พบว่าในเขตพืน้ทีร่อบนอกกรงุเทพมหานครบางพืน้ทียั่งไม่มี

น�า้ประปาใช้ บางส่วนเป็นชมุชนทีอ่ยูห่่างไกลเส้นท่อประปา 

หรือชุมชนที่การบริการยังเข้าไม่ถึง กปน. จึงเร่งรัดในการ

ด�าเนินการขยายบริการน�้าประปา โดยเตรียมงบประมาณ

ส�าหรบัวางท่อประปา เพือ่ขยายพืน้ทีใ่ห้บรกิาร จ�านวน 200 

ล้านบาท คาดว่าจะสามารถให้บริการประชาชนให้มีน�้า

ประปาใช้เพิม่ข้ึนอกี 2,662 ครวัเรอืน หรอืประมาณ 11,447 

คน เพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน อัน       

จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวติของประชาชนให้มมีาตรฐานเดยีวกนั

ในทุกพื้นที่

ความมั่นคงในการจ่ายน้ำ 

โครงการพัฒนากระบวนงาน และสร้างศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม

โครงการขยายการให้บริการน้ำ ประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง

โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง (MWA One for All) 
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ปี 2559 กปน. ได้เปิดจ�าหน่ายน�้าให้ กปภ. 

ไปแล้ว 2 จดุ ได้แก่ บรเิวณสะพานข้ามคลองบ้าน

ระกาศ (ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ติดตั้ง

ให้กบั กปภ. สาขาบางปะกง) และบรเิวณปากทาง

แยกถนนล�าลูกกา (ส�านักงานประปาสาขา

บางเขน ติดตั้งให้กับ กปภ. สาขารังสิต)

2558

2559

ผู้ใช้จำ นวน 3,222 ราย
154.171 กม. 210.959 กม. เพิ่มขึ้นตามแนวก่อสร้างท่อ

และ กปน. ร่วมสมทบอกี 50% เพือ่วางท่อประปาไปยงัพืน้ที่

ต่างๆ นอกจากนี้ ในปี 2559 ได้ท�า MOU กับการประปา

ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในการขยายขอบเขตการจ�าหน่ายน�้า

ประปาในพื้นที่รับผิดชอบช่วงบริเวณรอยต่อระหว่าง กปน. 

และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

การขยายขอบเขตการจำ หน่ายน้ำ ประปาในพื้นที่รับผิดชอบช่วงบริเวณรอยต่อระหว่าง 
การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

บริเวณสะพานข้าม
คลองบ้านระกาศ

บริเวณปากทางแยก 
ถนนลำ ลูกกา

โครงการ ระยะเวลา
ดำ เนินการ

ค่าใช้จ่าย
โครงการ 
(ล้านบาท)

ผลการดำ เนินงาน
ถึงปีงบประมาณ 
2558 (ร้อยละ)

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7
ขยายก�าลังการผลติทีโ่รงงานผลติน�า้บางเขนและมหาสวสัดิอ์กี
แห่งละ 400,000 ลบ.ม./วัน ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้าบางพลี
และมีนบุรี พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้าและวางท่อประปา รวม
ระยะทาง 1,000 กม.

2542-2561 25,177.3 93.06

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8
ขยายก�าลังการผลติทีโ่รงงานผลติน�า้บางเขนและมหาสวสัดิอ์กี
แห่งละ 400,000 ลบ.ม./วัน ก่อสร้างถังเก็บน�้าใสเพิ่มที่สถานี
สบูจ่ายน�า้ราษฎร์บรูณะและเพชรเกษม จัดซือ้และตดิตัง้เครือ่ง
สูบน�้าดิบ สูบส่งน�้าและสูบจ่ายน�้า พร้อมงานก่อสร้างวางท่อ
ประปาและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2551-2561 7,494.0 84.52

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
ขยายก�าลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 
800,000 ลบ.ม./วัน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน�้าด้วย
การก่อสร้างอโุมงค์ส่งน�า้ ก่อสร้างสถานสีบูจ่ายน�า้บางมด และ
ขยายถังเก็บน�้าใส พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ

2559-2565 42,750.0 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
เห็นชอบให้ด�าเนิน
งานโครงการฯ เมื่อ

วันที่ 4 ตุลาคม 
2559
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ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่มีต่อ
การใช้บริการสะสม ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2558–กันยายน 2559

เท่ากับ 4.63 คะแนน

ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงาน กปน. ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย จึงจัดท�าโครงการท่ี

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคุณภาพการให้บริการ 

ยกระดับคุณภาพ รวมถึงการสร้างคุณค่าบริการต่อสังคม และการเตรียมความพร้อมส�าหรับการขยายโอกาสทาง

ธุรกิจ และจัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

กปน. มีการด�าเนินกิจการเชิงรุกและ

สร้างความสมัพันธ์อนัดีกบักบัลกูค้ากลุม่บรษิทั

อสังหาริมทรัพย์ (หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง) 

เพ่ือการวางท่อประปาภาคเอกชน โดยร่วม

ประชุมหารือกับกลุ ่ มลูกค ้ ากลุ ่ มบริษัท

อสงัหาริมทรัพย์ เพือ่สอบถามถงึความต้องการ

ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ และหา

แนวทางร่วมกนัในการตอบสนองความต้องการ 

สร้างคุณค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสีย และสร้าง New Business Model / นวัตกรรม

โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงการ ระยะเวลา
ดำ เนินการ

ค่าใช้จ่าย
โครงการ 
(ล้านบาท)

ผลการดำ เนินงาน
ถึงปีงบประมาณ 
2558 (ร้อยละ)

งานเสริมศักยภาพการสูบจ่ายน้ำ ในระบบท่อประธาน
ด�าเนินการวางท่อประปาใหม่ และปรับปรุงท่อประปาในพื้นที่
รับผิดชอบของการประปานครหลวงทั้ง 18 สาขา

2559-2564 4,300.0 -

โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาเพื่อเสถียรภาพ 
ของระบบจ่ายน้ำ 
ปรับปรุงท่อประธานในพื้นที่ส�านักงานประปาสาขา 15 สาขา 
ความยาวท่อรวมประมาณ 43.83 กิโลเมตร

2555-2563 2,042.4 20.83

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ ดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพ 
และป้องกันน้ำ ท่วมเป็นการถาวร
ปรบัปรงุระบบส่งน�า้ดิบฝ่ังตะวนัออกซึง่เป็นแหล่งน�า้ดบิส�าหรบั
โรงงานผลิตน�้าบางเขน โรงงานผลิตน�้าสามเสน และโรงงาน
ผลิตน�้าธนบุรี จากบริเวณโรงงานผลิตน�้าบางเขนถึงบริเวณ
สถานีสูบน�้าดิบส�าแลให้มีศักยภาพในการส่งน�้าและป้องกัน   
การเกิดปัญหาน�้าท่วมตามแนวคันคลองประปาอย่างถาวร

2556-2562 1,939.0 12.35

โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง
ขยายเขตการให้บริการในพื้นที่ของส�านักงานประปาสาขา 8 
สาขา ได้แก่ ส�านกังานประปาสาขาพระโขนง ส�านักงานประปา
สาขาสมุทรปราการ ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ 
ส�านักงานประปาสาขามีนบุรี ส�านักงานประปาสาขาตากสิน 
ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ส�านักงานประปาสาขามหา
สวัสดิ์ และส�านักงานประปาสาขาบางบัวทอง

2555-2560 737.3 97.34
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เพื่อให้การด�าเนินกิจการสอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบัน จึงมีการก�าหนดและปรับปรุงแนวทางการด�าเนิน

ธุรกิจเสริมด้านบริการให้มีความเหมาะสม และมีการ

พิจารณางานระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุงานด้านบรกิาร 

ระบบบริการ
e-Service ทางเว็บไซต์
www.mwa.co.th

แจ้งเหตุร้องเรียน
นอกเวลาทำ การ

ดำ เนินการแล้ว 11 สาขา

การสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าจะก่อให้เกิดความ

ผกูพันและภกัดีต่อสนิค้าและบรกิารในกลุม่ลกูค้ารายส�าคญั

อย่างยัง่ยนื  โดยส�านักงานประปาสาขาจะเข้าพบผูใ้ช้น�า้กลุม่

เป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า สอบถาม

ความต้องการ ความคาดหวังต่อสินค้าและธุรกิจเสริมอื่นๆ 

อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้น�้า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจ 

การรณรงค์การใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า การแนะน�าช่องทางต่างๆ

ท่ีอ�านวยความสะดวกต่อการประสานงานในกรณีเกิดเหตุ

ด ่วน นอกจากนี้ กปน. ได้จัดกิจกรรม “ประปาพบ

ประชาชน” เพือ่พบปะผูใ้ช้น�า้ในชมุชนต่างๆ โดยเสรมิสร้าง

ความเข้าใจ รับฟังปัญหาและข้อแนะน�าเกี่ยวกับการใช้น�้า 

เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน

กลุ่มผู้ใช้น้ำ ที่มีขนาด
มาตรวัดน้ำ ตั้งแต่ 1 ½ นิ้วขึ้นไป

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกลูกค้ารายสำ คัญ (Key Account)

กลุ่มที่มีการใช้น้ำ ใน
ปริมาณสูงตั้งแต่ 10,000 ลบ.ม.

หรืออยู่ในกลุ่ม Top 100 ของสาขา

ใช้น้ำ ในการผลิต
หรือใช้น้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง

และแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ โดยจัดให้มรีะบบการตดิตาม

งานหมู่บ้านจัดสรรผ่านระบบ e-Service ส�าหรับโครงการ

หมู่บ้านจัดสรร โดยเริ่มด�าเนินการใน 22 โครงการ 5 

ส�านักงานประปาสาขาน�าร่อง ได้แก่ ส�านกังานประปาสาขา

สมุทรปราการ  ส�านักงานประปาสาขาบางเขน ส�านักงาน

โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำ คัญ (Key Account) เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ประปาสาขาสุวรรณภูมิ   ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ 

และส�านักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ อีกทั้งยังมีการใช้

ระบบจ�าลองทางชลศาสตร์ (EPANET) ในการค�านวณขนาด

ท่อภายในหมู่บ้านจัดสรร

ทีต่อบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า โดย

ท�าการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้น�้าเพื่อสนับสนุน

การสร้างรายได้ และยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

10,000 ลบ.
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่า

กปน. สนับสนุนการจัดท�าโครงการส่งเสริมด้าน

นวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนา อาทิ โครงการงานวิจัย

และนวัตกรรมที่สนับสนุนความสามารถหลัก (Core Com-

petency) และตวัวดัหลกัขององค์กร การเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบคณุภาพการให้บริการ การยกระดับคุณภาพน�้าประปา 

การสร้างคณุค่าบรกิารต่อสงัคม และการเตรยีมความพร้อม

ส�าหรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ  และน�าผลงานท่ีได้ไป

ขยายผลสู่การเป็นโครงการธุรกิจสร้างรายได้เสริม เพื่อเพิ่ม

ความมั่นคงในด้านการเงินให้กับองค์กร 

นอกจากนี้ กปน. ยังจัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการ

สร้างมลูค่าเพิม่กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี อาท ิการสร้างโมเดลธรุกจิ

ใหม่ (New Business Model) พร้อมทั้งผลักดันบุคลากร

ของ กปน. ที่น�าเสนอผลงานวิจัย ในการพัฒนานวัตกรรม 

น�าไปสูก่ารน�าเสนอผลงานในเวทรีะดับชาติ และระดับสากล 

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรที่มีความรู ้ ความ

สามารถ น�าชือ่เสยีง และสร้างคณุประโยชน์ให้กบั กปน. ซึง่

จะส่งผลให้เกิดผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

อีกทั้งยังมีโครงการส�าหรับผู้บริหารระดับสูงที่สร้าง    

ค่านิยมขององค์กร มุ่งเน้นงานนวัตกรรมด้านการสื่อสาร     

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านยิม รวมถงึนวตักรรมทีส่่งผลไปสู่

พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยี รวมทัง้การประเมนิและตดิตาม

ผลของการจดัการนวตักรรมโดยผูบ้รหิารระดบัสงู 

กปน. ส่งเสรมิให้บุคลากรทุกคนมส่ีวนร่วมในการเสนอ

แนวคิด เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous Improvement) อาทิ การจัดท�าระบบฐาน

ข้อมลู แนวคดิ ข้อเสนอแนะ ระบบคลงัสมอง (Think Tank) 

เพื่อให้เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การน�าเสนอแนวคดิและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรบัปรงุ

วธิกีารท�างาน และรวบรวมแนวคดิและข้อเสนอแนะดงักล่าว

เป็นฐานข้อมลูทีส่ามารถสบืค้น เพือ่น�ามาต่อยอดจดัท�าเป็น

โครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อไป

กปน. ยังมีโครงการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

และชุมชนต่างๆ โดยได้ด�าเนินโครงการวิชาชีพช่างประปา

เพื่อประชาชน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านงานประปา    

ข้ันพื้นฐานและข้ันสูง เพื่อสร้างความผูกพันและความภักดี

ระหว่างชุมชนและองค์กร อันเป็นการสร้างอาชีพให้กับ

ชมุชนอย่างยัง่ยนื และส่งผลต่อด้านการขยายการให้บรกิาร

ซ่อมแซมบ�ารุงรักษาให้กับผู้ใช้น�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ภาคประชาสังคม 

มจีติส�านึกและปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า 

กปน. จึงได้จัดเตรียมท�า “ฉลากแสดงประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์ประหยัดน�้า เบอร์ 3-5” พร้อมคู่มือมาตรฐานการ

แบ่งระดับประสิทธิภาพของก๊อกน�้า อ่างล้างหน้า-ล้างมือ

ประหยัดน�้า โดยจะได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน

ผูผ้ลติอปุกรณ์ประหยดัน�า้ต่างๆ ให้ร่วมส่งอปุกรณ์ประหยดั

น�้าเข้าร่วมโครงการฯ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนหันมาใช้ให้มากขึ้น

กปน. สนบัสนนุโครงการวจิยัต่อยอดระบบแยกน�า้เสยี

น้อยกลับมาใช้ใหม่แบบอัตโนมัติ ควบคุมโดยผู้ใช้งานและ

เซนเซอร์ (Automatic Quality Greywater Diverter) โดย

น�าร่องใช้จรงิท่ีโรงอาหารศนูย์ฝึกอบรม กปน. ส�านกังานใหญ่ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าพบว่าระบบสามารถแยก

คณุภาพน�า้เสยีคณุภาพด ี(Quality Greywater) และน�า้เสยี 

(Waste Greywater) ได้ตามเกณฑ์ สามารถน�าน�้าเสีย

คุณภาพดีกลับมาใช้ใหม่ได้

การรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดน้ำ โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่า
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ให้บริการและปรับปรุง แอพพลิเคชั่น MWA 
onMobile ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการให้บริการผู้ใช้น้ำ ในยุคดิจิทัล

ระบบบริการผู้ใช้น้ำ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) ทางเว็บไซต์ www.mwa.
co.th โดยสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้น้ำ ได้มากขึ้น
• ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น�้าได้แบบ Online เช่น ค่าน�้า 

สถติกิารใช้น�า้ย้อนหลงั แสดงประวตักิารช�าระเงนิ และ

ประวัตกิารใช้น�า้ด้วยกราฟย้อนหลงัได้ถงึ 12 เดอืน 

• การช�าระค่าน�้าผ่าน Internet Banking ของธนาคาร

ต่างๆ ได้ทันที เพียงลงทะเบียนใช้งานด้วย e-mail 

หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยระบบ e-Service นี้ได้

เปิดให้ใช้งานทางเว็บไซต์ของการประปา

นครหลวง ได ้ ต้ั ง แต ่ วั นที่  1 

พฤศจกิายน 2558 เป็นต้น

ไป

• ผู้ใช้น�้าสามารถรับข้อมูลและอัพเดทข่าวสารของ

การประปานครหลวง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับค่าน�้าประปา ข้อมูลผู้ใช้น�้า พื้นที่น�า้ไม่ไหล 

สถิติการใช้น�้าย้อนหลัง รวมถึงข้อมูลค่าน�้า การ

ช�าระค่าน�้า

• สามารถรบัข้อมลูเรือ่งน่ารูเ้กีย่วกบัการใช้น�า้ประปา 

อาท ิพืน้ทีน่�า้ประปาไหลอ่อนหรอืไม่ไหล อกีทัง้ผูใ้ช้

น�า้สามารถแจ้งปัญหา แจ้งท่อแตกรัว่ หรอืส่งรปูจดุ

ที่ท่อประปาแตกรั่ว ซึ่งระบบจะสามารถระบุพื้นได้

อย่างชัดเจน การซ่อมแซมจงึท�าได้อย่างถูกต้องและ

สะดวกรวดเร็ว

ขาวสาร
แสดงขาวสารกิจกรรมตางๆ

จากการประปานครหลวง

ติดตอสาขา
แสดงขอมูลการติดตอและ

แผนที่ของแตละสาขา
ของการประปานครหลวง

พื้นที่น้ำไมไหล
แสดงขาวสารการแจงเขตพื้นที่

ที่น้ำไมไหลหรือไหลออน
โดยแสดงพื้นที่ที่มีผลกระทบ
และชวงวันเวลาที่มีผลกระทบ

ใหทราบลวงหนา

แจงปญหา
ผูใชสามารถแจงปญหาที่พบ
เชน เกิดทอแตก ทอรั่ว หรือ
น้ำไมไหล โดยสามารถถายรูป

พรอมพิกัดบอกตำแหนงที่เกิดเหตุ
สงเขามายังระบบได คุณภาพน้ำ สถิติการใชน้ำ

ขอมูลผูใชน้ำ
แสดงขอมูลเบื้องตนของผูใชน้ำ โดยตอง
ทำการลงทะเบียนการใชงาน ระบุสาขา-เขต 
และทะเบียนผูใชน้ำ

ขอมูลคาน้ำ
แสดงขอมูลคาน้ำประปาของแตละรอบบิล
ที่พรอมชำระเงิน โดยสามารถแสดง
บารโคด หรือ QR Code เพื่อใชในการ
ชำระเงินคาน้ำผานตัวแทนชำระเงินหรือ
ที่การประปานครหลวง สำนักงานใหญ
และสำนักงานประปาสาขาทุกแหง

การแจงเตือน
เปนบริการแจงเตือนในกรณีตางๆ
จากการประปานครหลวง เชน แจงเตือน
ในกรณีผูใชน้ำไดรับผลกระทบจากเหตุพื้นที่
น้ำไมไหล และการแจงเตือนอื่นๆ
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กปน. ห่วงใยโลก
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความยั่งยืน

ร่วมสร้างโลกสีเขียว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
ส่งเสริมการลดสภาวะโลกร้อน
การรักษาสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี
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กปน. ห่วงใยโลก
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความยั่งยืน

กระแสโลกในปัจจบุนัได้ตระหนกัว่ำ “น�ำ้” เป็นทรพัยำกรธรรมชำตทิีม่คีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่

ต่อชวีติและสิง่แวดล้อม ฉะนัน้กำรใช้น�ำ้อย่ำงรูค้ณุค่ำจะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อควำมสมดลุ

และควำมยัง่ยนืของระบบนเิวศ ด้วยเหตุนีก้ำรประปำนครหลวงจงึมุง่มัน่ในกำรบรหิำรจดักำรและ

อนรุกัษ์ทรพัยำกรน�ำ้บนหลกักำรทีย่ัง่ยนื โดยสร้ำงเสรมิควำมตระหนกัรูเ้กีย่วกบัควำมรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้กบัเยำวชน ประชำชน และพนกังำน ผ่ำนโครงกำรและกจิกรรมต่ำงๆ 

ดังนี้

กปน. เล็งเห็นความส�าคัญของชุมชนต้นน�้าท่ีต้องมี 

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการ

พฒันาสงัคมและชมุชน กปน. จึงเร่ิมด�าเนินโครงการ “แค้มป์

รักษ์น�้า” ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 โดยจัดกิจกรรมให้   

ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ต้นน�้า เพื่อ  

ปลกูฝังจติส�านกึให้เยาวชนตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากร

น�้าตั้งแต่วัยเยาว์ 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2559 กปน. จัดกิจกรรม 

“แค้มป์รักษ์น�้า” ให้กับนักเรียนในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่กลอง 2 

ครั้ง มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 8 โรงเรียน และในลุ่มน�้า

เจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี 1 ครั้ง มีโรงเรียนเข้าร่วม

กจิกรรม 4 โรงเรยีน โดยกจิกรรมทีจ่ดัได้สอดแทรกสาระกบั

ความสนุกสนานผ่านฐานความรู้จ�านวน 4 ฐาน คือ 

1) ฐานให้ความรู ้เกี่ยวกับที่มาของแหล่งน�้า เช่น         

น�้าผิวดิน น�า้ใต้ดิน ฯลฯ 

2) ฐานให้ความรู ้ เกี่ยวกับประเภทของแหล่งน�้า 

การน�าไฟฟ้า ค่าความเคม็ และสาธติการตรวจวดัคณุภาพน�า้

3) ฐานให้ความรู ้เกี่ยวกับพารามิเตอร์วัดปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายในน�้า (DO) และค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) พร้อมสาธิตการวิเคราะห์ตัวอย่างน�้าในแหล่งน�้า

4) ฐานรณรงค์การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าเพื่อปลูกฝังให้

เยาวชนเห็นถึงความส�าคัญของการดูแลรักษาแหล่งน�้า 

สนับสนุนให้เด็กๆ เป็นนักอนุรักษ์ที่พร้อมจะร่วมกันรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์

อย่างยั่งยืนสืบไป

โครงการแค้มป์รักษ์น้ำ 
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กปน. มกีารบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานทีดู่แลเรือ่งน�า้

ของประเทศอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบโดยได้ประสานงาน

กับกรมชลประทานแจ้งปริมาณความต้องการน�้าดิบในช่วง

ฤดูแล้งของฝั่งตะวันออก 850 ล้าน ลบ.ม. และฝั่งตะวันตก 

300 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ยังได้ติดตามสอบถามและแลก

เปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรภาครัฐต่างๆ อาทิ การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย กรมชลประทาน เขื่อนศรีนครินทร์ สถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

เพื่อวางแผนรับมือกับวิกฤตการณ์เรื่องน�า้อยู่เสมอ

ไม่เพยีงเท่านัน้ กปน. ยงัประสานงานเพือ่รบัทราบผล

การเฝ้าระวังลิ่มความเค็มในแม่น�้าเจ้าพระยาของส�านัก

บริหารจัดการน�้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน รวมถึง

ติดตามสถานการณ์น�้าและตรวจสอบคุณภาพน�้าอย่าง      

ใกล้ชิดพร้อมกับศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการการส่ง

น�้ าดิบเพื่อป ้อนโรงงานผลิตน�้ าอย ่างต ่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ศึกษาโครงการพัฒนาคลองเปรม 

คลองบางหลวงเชียงราก ให้เป็นจุดรับน�้าและแหล่งกักเก็บ

น�้าดิบส�ารอง โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดท�า

โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน�้าดิบและแนวทางการ

บริหารจัดการแหล่งน�้าส�ารองในกิจการประปา กรณีศึกษา 

: แนวทางแก้ไขและแผนรองรับ จนถึงปี พ.ศ. 2590 ซึ่งการ

บริหารจัดการแหล่งน�้าท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพน�้าดิบเช่น

นี้ นับเป็นต้นทางของการดูแลคุณภาพน�้าประปาให้ได้

มาตรฐานขององค์การอนามยัโลก (WHO) อนัเป็นการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามกระบวนการของ กปน.

การบริหารจัดการแหล่งน้ำ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ดิบ

กระบวนการผลิตน้ำ ประปาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำ ประปา 

ด�าเนนิการเปลีย่นหลอดไฟเป็น

หลอด LED ประหยัดไฟ บริเวณถัง   

ตกตะกอน โรงสบูส่งน�า้ ไฟส่องถนน 

และเปล่ียน VSD ของป๊ัมทีโ่รงสบูส่งน�า้

คณะกรรมการก�ากับแผนน�้าประปาปลอดภัยของ 

กปน. (Steering Committee) ได้บรรจุเรือ่งการจัดท�าระบบ

คุณภาพ GMP และ HACCP ของโรงงานผลิตน�้าธนบุรีไว้ใน

แผนการด�าเนินงานประจ�าปี 2558-2560 ระยะเวลารวม 3 

ปี โดยมีเป้าหมายให้โรงงานผลิตน�้าธนบุรีได้การรับรอง

มาตรฐาน HACCP ซึ่งมีหลักการที่สอดคล้องกับแผนน�้า

ประปาปลอดภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู ้ใช้น�้าว่า            

น�้าประปาท่ีผลิตจากโรงงานผลิตน�้าธนบุรีสะอาดและ

ปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างแท้จริง

ในปีงบประมาณ 2558 กองโรงงานธนบรุ ีฝ่ายโรงงาน

ผลิตน�้ามหาสวัสดิ์และธนบุรี ได้จัดท�าระบบเอกสาร GMP 

ซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดท�าระบบ HACCP แล้วเสร็จ และ

เริม่น�าไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน โดยในปีงบประมาณ 

2559 ได้ด�าเนินการจัดท�าระบบ GMP อย่างต่อเนื่อง เช่น 

การเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดและการใช้ทรัพยากร

การผลิตอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นสิง่ที ่กปน. ให้ความส�าคญั

มาโดยตลอด จงึได้ด�าเนินการให้ความรูเ้กีย่วกบัพลงังานและ

ได ้ รับใบรับรองระบบการ

จดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2015 

และได้รบัรองระบบ ISO 9001:2015 

จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

การใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อ

หน่วยการผลิตน�้า (ตุลาคม พ.ศ. 

2558 – กันยายน พ.ศ. 2559) อยู่ที่ 

0.1298 KWH/m3 ดีกว่าที่ตั้งไว้ที่ 

0.1520 KWH/m3

นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร และจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ในองค์กร

เป็นประจ�า

การจัดการด้านเทคโนโลยีสะอาดของโรงงานผลิตน้ำ บางเขน

0.1298 kWh/m3
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การประปานครหลวงตระหนกัถงึความส�าคญัในการรกัษาสมดลุของทรพัยากรธรรมชาตจิงึใส่ใจสิง่แวดล้อมใน

ทุกกระบวนการท�างาน ตลอดจนบรหิารจัดการทรพัยากรอย่างคุม้ค่าเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ พร้อมกบัรณรงค์สร้าง

จติส�านกึให้บคุลากรทกุฝ่ายและทกุระดบัม ี “หวัใจแห่งการให้” ซึง่จะก่อให้เกดิเป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ในการดแูลและ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมร่วมกนั นอกจากนีย้งัสร้างการตระหนกัรูใ้ห้ประชาชนใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่าและมปีระสทิธภิาพสงูสุด

ควบคูไ่ปด้วย โดยในปีงบประมาณ 2559 กปน. ได้ประชาสมัพนัธ์เรือ่งการใช้น�า้ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ท้ังภายใน

และภายนอกองค์กรอย่างสม�า่เสมอ อาท ิเวบ็ไซต์ www.mwa.co.th วารสาร “น�า้ก๊อก” รวมทัง้จดัการสมัมนาเสรมิ

สร้างความรูแ้ก่พนกังาน ประสานความร่วมมอืในการศกึษาวจิยัอปุกรณ์ประหยดัน�า้ร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ รวมถึงจดั

ท�าฐานข้อมลูเพ่ือหาปริมาณการใช้น�า้เฉลีย่ของผูใ้ช้น�า้ต่อคน เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปก�าหนดแผนงานของ กปน. ในอนาคต

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่า 

การรณรงค์การใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่าของการประปานครหลวง (Demand Side Management: DSM) 

กปน. ได้จัดกจิกรรมรณรงค์ประหยดัน�า้ในสถานศกึษา

และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านโครงการ 

“Water Ranger ปีที ่5” ซึง่คัดเลอืกโรงเรียนทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ี

ให้บริการของ กปน. จ�านวน 15 แห่งมาเข้าร่วม โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ

ประหยดัน�า้ในช่วงเดอืนมถินุายน-สงิหาคม พ.ศ. 2559 ได้

มากกว่าเมือ่เทียบกบัช่วงเดือนมถินุายน-สงิหาคม พ.ศ. 2558 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการผลิต และการติดตามผล

การด�าเนินงานโดยตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพื่อน�า    

ข ้อบกพร่องต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนีย้งัได้จัดท�าระบบเอกสาร 

HACCP เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการขอรับรองในปี                     

งบประมาณ 2560 โดยในปี 2559 มีกิจกรรมที่ด�าเนินการ

แล้วเสร็จดังนี้ 

1. การตรวจประเมินคุณภาพระบบ GMP 

2. การอบรมข้อก�าหนด HACCP  

3. การจัดท�าเอกสารระบบ HACCP

นอกจากนี้ฝ่ายคุณภาพน�้าและฝ่ายสื่อสารองค์กรยัง 

ได้จัดกิจกรรม MWA Water Quality Rally Road Show 

ณ โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ให้บริการ เพื่อเป็นอีกหนึ่ง    

ช่องทางในการสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของน�้าประปา

นอกจากนีย้งัจดักจิกรรม “รวมพลคนประหยดัน�า้ ประหยดั

น�า้ไม่ใช่แค่คดิ” ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยภายใน

ได้จดักจิกรรมในหน่วยงานของ กปน. จ�านวน 18 แห่ง ส่วน

ภายนอกจดัขึน้ในหน่วยงานภาครฐั 13 แห่ง และหน่วยงาน

ภาคเอกชน 13 แห่ง ซึง่ผลการด�าเนนิงานปรากฏว่าผูใ้ช้น�า้   

ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้า

ร้อยละ 95.68 สูงกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ร้อยละ 80
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กปน. ได้จัดท�าฐานข้อมูลเพื่อหาปริมาณน�้าใช้เฉลี่ยของ     

ผู้ใช้น�้าต่อคน โดยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนศึกษา

พฤตกิรรมผูใ้ช้น�า้ 6 ประเภท ได้แก่ ทีพ่กัอาศยัประเภทที ่1 (บ้าน

เดีย่ว/ทาวน์เฮาส์) ทีพ่กัอาศยัประเภทที ่2 (คอนโดมเินยีม) สถาน

ประกอบการประเภทที ่1 (บรษิทั/ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั/ร้านค้าและ

อุตสาหกรรมทั่วไป) สถานประกอบการประเภทที่ 2 (ห้างสรรพ

สินค้าขนาดใหญ่พิเศษ : ห้างเซ็นทรัลพลาซา 5 แห่ง) สถานที่

ท�างาน (สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ) และสถานที่ศึกษา 

(โรงเรียน/มหาวิทยาลัย) รวมจ�านวนทั้งสิ้น 1,111 ราย เพื่อหา

ปริมาณน�้าใช้เฉลี่ยของผู้ใช้น�า้ต่อคน ต่อวัน โดยใช้วิธีการส�ารวจ

กลุ่มตัวอย่างด้วยหลักสถิติตามทฤษฎีของ Taro Yamane ซึ่งมี

ความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับความเชื่อมั่นร้อย

ละ 97) ผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการส�ารวจ เช่น การก�าหนด

ชดุค�าถามทีป่ระกอบด้วยจ�านวนผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในบ้านตามจรงิ การ

ใช้อปุกรณ์ประหยดัน�า้ พฤตกิรรมการใช้น�า้ อาท ิการรดน�า้ต้นไม้ 

การล้างรถ และการซักผ้า นอกจากนี้ยังมีการตรวจตราก๊อกน�้า

และอปุกรณ์ โดยจดัท�าบนัทกึข้อมลูลงในระบบฐานข้อมลูผูใ้ช้น�า้ 

(CIS) เพื่อเช่ือมโยงกับสถิติการใช้น�้าประปาย้อนหลัง และน�า

ข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลเพื่อหาค่าเฉลี่ย

บ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮาส์
218.85 
ลิตร/คน/วัน

คอนโดมิเนียม
193.33 
ลิตร/คน/วัน

สถานประกอบการ
ขนาดเล็ก

สถานที่ท�างาน
148.23 
ลิตร/คน/วัน

สถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่

278.49 
ลิตร/คน/วัน

14.44 
ลิตร/คน/วัน

การจัดทำ ฐานข้อมูลเพื่อหาปริมาณน้ำ ใช้เฉลี่ย

ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คะแนนเต็ม 5

4.386
4.482 4.497
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ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

โครงการรวมใจรักษ์น�้าเป็นโครงการที่ผสานความ   

ร่วมมอืระหว่าง กปน. กบัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Development Programme-UNDP) 

ด�าเนินงานภายใต้แนวคิด “พลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อสายน�้า” ซ่ึง

เป็นการให้ทุนสนับสนุนองค์กรชุมชน/องค์กรเพื่อพัฒนา

เอกชน องค์กรประชาสังคมกลุ่มอาชีพ และผู้มีส่วนได้เสีย

อื่นๆ เพื่อด�าเนินโครงการขนาดเล็กในชุมชนในพื้นที่กลุ่ม   

เป้าหมาย ได้แก่ ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ลุ่มน�้าแม่กลอง ซ่ึงเป็น

แหล่งน�า้ดบิส�าคญัของ กปน. โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัในการ

ด�าเนินโครงการดังนี้

1. เพ่ือรกัษาคุณภาพน�า้และระบบนเิวศทีเ่กีย่วข้องกบั

พื้นที่ลุ่มน�า้

2. เพ่ือสร้างความตระหนกัและศกัยภาพของชมุชนใน

การจัดการพื้นที่ลุ่มน�้า

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนและผู้มีส่วน

ได้เสีย เพื่อการจัดการระบบนิเวศในลุ่มน�้าหลักอย่างมี

ประสิทธิผล โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน

4. เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กปน. ในโครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน

กปน. ได้ด�าเนินการโครงการนี้มาเป็นระยะเวลา 5 ปี 

(ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และสิ้นสุดโครงการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559) มีชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการจ�านวน 25 แห่ง 25 โครงการ โดยเป็นการสนับสนนุ

ความคิดริเริ่มของชุมชนในการอนุรักษ์น�้าในมิติที่หลาก

หลาย ทั้งการจัดการน�้าเสีย การลดการใช้สารเคมีหรือขจัด

สารพิษ การลดปริมาณขยะ การฟื้นฟูดูแลพื้นที่ป่า การแก้

ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ท่ีดินและน�้า ส่งผลให้คนใน

ชุมชนมคีณุภาพชีวติท่ีดข้ึีน และเช่ือมโยงความร่วมมอืร่วมใจ

ของคนที่ใช้สายน�้าเดียวกัน เพื่อน�าไปสู ่การดูแลรักษา

ทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน

โครงการรวมใจรกัษ์น�า้ทีใ่ห้การสนบัสนนุโครงการกองทนุขนาดเลก็ในชมุชน เปรยีบเสมอืนเป็นการด�าเนนิงานเพือ่

ชมุชนภายใต้ภารกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ กปน. โดยแนวทางการด�าเนนิงานและผลสมัฤทธิท่ี์เกดิข้ึนสอดคล้อง

กับนโยบายการด�าเนินงานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. 4 ประการคือ

การส่งเสริมการด�าเนินงานต่างๆ ของชุมชนให้มีการพัฒนารูปแบบและวิถีการด�ารงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนหรือก่อให้

เกิดผลกระทบเชิงลบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก ซึ่งเป็นแนวทางที่ 

UNDP ให้ความส�าคัญมาโดยตลอดเช่นกัน

ความยั่งยืน (Sustainability) 
สร้างความยั่งยืน มีทิศทางการเติบโต

มั่นคงยาวนานทั้ งด ้านรายได ้และ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ความพอเพียง (Sufficiency)
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการให้เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล 
ท้ังด้านปรมิาณและสขุภาพ ลดความเหลือ่มล�า้
ทางสังคม

ความมั่นคง (Stability)
เสรมิความมัน่คง พฒันาระบบผลติ-จ่าย

ให้มีเสถียรภาพ

ความมีสุขภาพอนามัย (Sanitary)
ส่งเสรมิสขุอนามยัของประชาชนและผูบ้รโิภค

ยกระดับ และรักษาคุณภาพน�้า ผลิต-จ่ายให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

โครงการรวมใจรักษ์น้ำ  (โครงการความร่วมมือระหว่างการประปานครหลวง และ UNDP)
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โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้าเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มต้นครั้ง

แรกในปีงบประมาณ 2555 และด�าเนนิงานต่อเนือ่งมาจนถึง

ปัจจุบัน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมี 

จิตสาธารณะของพนักงาน รวมถึงปลูกฝังจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้แก่ประชาชน มุ่งหวัง

ให้พนกังานและผูบ้รหิารของ กปน. มส่ีวนร่วมในการพฒันา

ชมุชน โดยน�าเอาความเชีย่วชาญและองค์ความรูเ้รือ่งระบบ

ประปาขององค์กรไปช่วยเหลือให้คนในชุมชนห่างไกลได้มี

น�า้สะอาดใช้ และสามารถพึง่พาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพียง อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ

ชุมชนต้นน�้า

ด้วยตระหนักดีว่าปัจจุบันโลกของเราประสบปัญหาโลกร้อนจากสาเหตุป่าไม้ถูกท�าลาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ซึง่ส่งผลกระทบอย่างหนกัจนท�าให้เกดิสภาวะอากาศแปรปรวนข้ึนทัว่ทกุมมุโลก นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัเกดิวกิฤตการณ์

ด้านพลังงานที่ต้องอาศัยการน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล การประปานครหลวงจึงมีนโยบายเพื่อรับมือและ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางด�าเนินงานด้าน

การจัดการพลังงานของอาคารส�านักงานใหญ่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องผ่าน

กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด

ส่งเสริมการลดสภาวะโลกร้อน

โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างการ
ประปานครหลวงกับผู้ว่าราชการจังหวัด นาย
อ�าเภอ ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช หน่วยงานทหารในพื้นที่

(ข้อมูล ณ กันยายน 2559)

ปลูกต้นไม้จำ นวนกว่า

104,000 ต้น

สร้างฝายชะลอน้ำ  

จำ นวน829 ฝาย

ในพื้นที่กว่า 50 ชุมชน

เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ 

715 ไร่

ปลูกหญ้าแฝก กว่า 

640,000 ต้น 
ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำ 

 สานสัมพันธ์เครือ
ข่ายการอนรุกัษ์ทรพัยากร
น�้าครอบคลุมลุ่มน�้าปิง วัง 
ยม น่าน และลุม่น�า้แม่กลอง 
จ�านวนกว่า 40 องค์กร

ผลการดำ เนินงานโครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำ  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กจิกรรมสนบัสนนุ ส่งเสรมิ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพ
แวดล ้อมของนัก เรียน และ      
เ ผ ย แ พ ร ่ ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ ด ้ า น
กระบวนการผลิตน�้ าประปา     
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและ    
สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในพื้นที่
ป่าต้นน�้า

ใช้งบประมาณ 5 ปีทั้งสิ้น 

8,300,000 บาท

ได้รบัรางวลั Green Leader-
ship Award ในงาน Asia           
Responsible Entrepreneur-
ship Awards (AREA) 2016 ซึง่
เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและช่วยพัฒนา
ศักยภาพให้แก่บุคคลหรือชุมชน โดย
มีผลงานจากองค์กรทั่วเอเชียส ่ง     
เข้าประกวดกว่า 300 เรื่อง

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีพนักงานเข้าร่วม

กิจกรรมกว่า 1,800 คน 
และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี มีการ
ติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง

มีผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรงและ

ทางอ้อมกว่า 5,000 คน 
ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำ 
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เพือ่เป็นการประหยดัพลงังานและลดการใช้ทรพัยาการอย่างเหน็ผล

เป็นรูปธรรม กปน. จึงออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบบาร์โค้ด 

2 มิติ (QR Code) โดยได้ศึกษาวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ

เอกสารส�าหรับการจัดประชุม อบรม และสัมมนาของระดับผู้บริหาร และ

รวบรวมความต้องการตลอดจนรายละเอยีดต่างๆ เพือ่พฒันาระบบในส่วน

ของการจดัการ user login การ upload file เอกสารประกอบการประชมุ 

รวมถงึก�าหนดสทิธิก์ารเข้าถงึเอกสาร และประชาสมัพนัธ์การใช้งานระบบ 

QR Code ให้กับหน่วยงานฝึกอบรม ซึ่งได้น�าไปทดสอบการใช้งาน 3 

หลักสูตร ดังนี้

1. การแนะน�าระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบบาร์โค้ด 2 มิติ (1,265 

แผ่น) 

2. หลักสูตร “การตรวจสอบงานโครงการ” (1,298 แผ่น)

3. KM Day สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (7,306 แผ่น)

ในปี 2559 กปน. สามารถลดการใช้กระดาษได้ 9,869 แผ่น ซึ่งจะ

ประหยัดน�้าได้ถึง 98,690 ลิตร สรุปผลความพึงพอใจในระบบอยู่ท่ี 

86.82% นับว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก โดยปัจจุบัน กปน. ได้น�าระบบ

นี้มาใช้ในทุกๆ หลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว

ลดการใช้กระดาษได้ 

9,869 แผ่น

ความพึงพอใจในระบบ 

86.82 %

โครงการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน (Green IT) 



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559 การประปานครหลวง 47

การประปานครหลวงให้ความส�าคัญและสร้างความ

ตระหนักเร่ืองสิง่แวดล้อมในกระบวนการผลติ การให้บรกิาร 

ซ่ึงเป็นกระบวนการหลักในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

และการด�าเนินงานอื่นๆ ของ กปน. อย่างต่อเนื่อง และเป็น

รูปธรรม โดยสนับสนุนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักของกิจการ 

(CSR in-process) ผ่านการก�าหนดนโยบายเก่ียวกับ

กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ด�าเนินงานตามภารกิจ

หลกั อาท ินโยบายการลดมลพษิ กปน. ได้ประกาศนโยบาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety 

Health Environment: SHE) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มี

ความมุ่งมั่น

1) ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดล้อม  

2) สนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู ้         

ความเข้าใจ จิตส�านึก การมีส ่วนร่วมต่อการจัดการ           

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านทรัพยากรเพื่อให้มี      

การด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ          

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน  

4) ให้ถือว่าการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่และเป็นส่วนหนึ่งของ

การท�างาน

กปน. ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและ

สุขอนามัยในสถานที่ท�างาน และต่อชุมชนที่จะได้รับผล   

กระทบ โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสขุภาพ ความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของ           

การประปานครหลวง (สปอส.) คณะกรรมการความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

(ปอส.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน (จป.)    

ที่มีอ�านาจในการก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลและขับเคลื่อน

การด�าเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขภาพ มาตรฐาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมทุกชนิด 

อาท ิด้านแสงสว่าง เสยีง ฝุน่ ภายในและภายนอกส�านกังาน 

สถานประกอบการและโรงงานทีจ่ะมผีลกระทบต่อพนกังาน 

ชุมชน การป้องกันอุบัติภัย อันตรายทุกชนิด การฝึกซ้อม   

ดับเพลิง การป้องกันการระบาดของโรค การปรับภูมิทัศน์      

การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ�าปี    

ให้แก่พนักงาน เป็นต้น

กปน. ได้ทบทวนแผนแม่บทการบริหารและจัดการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน (SHE) และทบทวนตัวชี้วัดด้าน SHE ณ โรงงานผลิต

น�า้มหาสวสัดิ ์พร้อมทัง้ด�าเนนิการตามข้อก�าหนดต่างๆ เพือ่

รองรับระบบ ISO 14001 และ OHSAS 18001 ส�าหรับใน

ปี 2559 นี้ กปน. ได้ท�าการทบทวนแผนแม่บท SHE ณ 

โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 

กนัยายน พ.ศ. 2559 และจะด�าเนนิการขอรบัรองระบบการ

จัดการการพัฒนาชุมชนท ้อง ถ่ินสิ่ งแวดล ้อม ISO 

14001:2015 ณ โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ต ่อไปใน

ปีงบประมาณ 2560

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้รับ

การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ ณ 

โรงงานผลิตน�้าบางเขน โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน            

ไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งโรงงานผลิตน�้าบางเขนสามารถรักษา

มาตรฐานการด�าเนนิงาน และได้รบัการรบัรองระบบ พร้อม

ท้ังได้ปรับเวอร์ช่ัน จาก ISO 14001:2004 เป็น ISO 

14001:2015 และได้รับใบรับรองระบบการจัดการ                

สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก สรอ. อีกด้วย

การรักษาสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำ งานที่ดี
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กปน. ใส่ใจ ยินดีให้บริการ
ยกระดับการให้บริการ เพื่อความยั่งยืนด้านสังคม

การสร้างความผูกพัน และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพในทุกระดับ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล ในปี 2559
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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กปน. จัดท�าโครงการและกิจกรรมสร้างเสริมความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อประเมินความ

ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร และปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน

แต่ละกลุ่มบคุลากร ทัง้นีจ้ะน�าผลการส�ารวจดงักล่าวไปใช้ในการจดัท�าแผนการพฒันาความผกูพนัและความพงึพอใจ 

เพือ่ตอบสนองกบัความต้องการของบคุลากรในแต่ละกลุ่ม และน�าไปสู่การพัฒนาบุคลากรอย่างมอือาชพีต่อไป โดย

ได้จัดท�าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

สิ่งที่สร้างมูลค่าของ กปน. และเป็นหัวใจส�าคัญคือการให้บริการท่ีดีท่ีสุด สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

กปน. จึงมุ่งเน้นให้พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และตัวแทนของ กปน. ทุกคน ตระหนัก และให้ความส�าคัญกับลูกค้า 

โดยมกีารวางแผนในระดับนโยบาย จากนัน้จงึผลกัดนัให้เกดิการขับเคลือ่นในระดบัปฏบัิตกิาร ปลกูฝังให้พนกังาน

และผูป้ฏบิตังิานปรบัเปลีย่นแนวคดิในการให้บรกิาร โดยยดึหลกัลกูค้าคอืคนส�าคญั อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาและ

สร้างมูลค่าขององค์กรให้กับบุคคลภายนอก และส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันภักดีต่อ กปน.

กปน. ใส่ใจ ยินดีให้บริการ
ยกระดับการให้บริการ เพื่อความยั่งยืนด้านสังคม

ในปี 2559 กปน. ได้จดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างองค์กรแห่งความ

ผาสุก (Happy Workplace) โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรม   

การวางแผนทางการเงนิเพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนเกษยีณ การศกึษา

ดงูานและฝึกอบรมเรือ่งสถานคีวามปลอดภยัและการจ�าลองอบุตัเิหตุ 

โครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย       

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

กปน. จัดท�าโครงการร่วมแรงร่วมใจ 

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวน

งานขององค์กรอย่างถูกวิธี  โดยจัดอบรม 

4 ครั้งให้กับผู้แทน 9 สายงาน เพื่อปลูกฝัง

จิตส�านึกในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

โดยทุกสายงานน�าเอาความรู ้ไปด�าเนิน

กจิกรรม และน�าเสนอผลงานในงาน MWA 

SR Day 2016 “Let’s go green” 

เป็นโครงการยกระดับการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยด�าเนินการตามแผน

งาน จัดท�าหลักเกณฑ์การเติบโตตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพตามโครงการบริหาร

สายอาชีพ (Career Management) และ

โครงการสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอด

ต�าแหน่งส�าคัญ (Successors to KeyPositions)

การสร้างความผูกพัน และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพในทุกระดับ

โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ 
(High Performance and Potential 
Staffs: HiPPS)

กิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจ”

ผลสำ รวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร 
ของบุคลากร

ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
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“ช่างประปาเพื่อคนประปา” สายงานผู้ว่าการ
ภายใต้กิจกรรม “แม่บ้านมีหนวด” สอนวิชาชีพ        

พืน้ฐานงานประปาให้กบัคนประปาซ่ึงเป็นผูห้ญงิ ให้มคีวามรู้

สามารถดูแล แก้ไขระบบประปาภายในบ้านของตนเองได้

“รวมพลคนปลายน�้า” สายงานการเงิน
สร้างสือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ “รวมพลคนปลายน�า้” 

ทาง Social Media จดัประกวดเรยีงความเรือ่ง “ฝ่าวกิฤต

ภัยแล้ง” และประกวดคลิปวิดีโอสั้นเรื่อง “ใช้น�้าอย่างรู้ 

คุณค่า” เพื่อให้เยาวชนรู ้จักคุณค่าของน�้าและช่วยกัน

ประหยดัน�า้ ฝ่าวกิฤตภยัแล้ง

“หมนุเวยีนน�า้ในกระบวนการผลติ เพือ่น�ากลบัมาผลติ
ใหม่” สายงานผลิตและส่งน�้า

น� าน�้ า ท่ี ใช ้ ในกระบวนการผลิตกลับมาใช ้ ใน

กระบวนการผลิตใหม่ ถือว่าเป็น CSR in-process ที่ท�าให้

เห็นว่า กปน. ใส่ใจในเรื่องของการประหยัดน�้าตั้งแต่ต้นทาง

ของการผลิตน�้า

“Grey to Green: น�้าของเราเพื่อโลกสีเขียว” 
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง

เป็นโครงการที่ให้ความส�าคัญกับปริมาณน�้าที่ท้ิงไป

โดยเปล่าประโยชน์ในกระบวนการตดับรรจบท่อ โดยท�าการ

ออกแบบระบบเส้นท่อในการวางจุด Blow น�า้ ให้สามารถ

อยู่ในจุดที่น�าเอาน�้าไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะได้ต่อไป

“สร้างโอกาสในการใช้น�้าส�าหรับผู ้ด ้อยโอกาส” 
สายงานบริหาร

จัดกิจกรรมมอบอ่างล้างมือที่ใช้ขาเหยียบและเข่าดัน

เพื่อเปิดน�้าแทนการเปิดด้วยมือ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก

พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
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“Young Community Water Saving Camp”  
สายงานบริการด้านตะวันตก

จัดกิจกรรมฐานในการให้ความรู้เก่ียวกับงานประปา 

ตัง้แต่ขัน้ตอนของการผลติน�า้ ระบบส่งจ่ายน�า้ รวมทัง้วิธีการ

ประหยัดน�้า ให้กับเยาวชนท้ังท่ีเป็นบุตรพนักงานและ

เยาวชนรอบสถานประกอบการ โดยจัดกิจกรรมที่โรงงาน

ผลิตน�้ามหาสวัสดิ์

“สอนน้องรัก (ษ์) น�้า” สายงานแผนและพัฒนา
จัดกิจกรรมให้ความรู ้และสร้างการมีส่วนร่วมกับ

เยาวชนผูด้้อยโอกาสทีส่ถานสงเคราะห์เดก็หญงิบ้านราชวถิี 

ในเรือ่งการประหยดัน�า้ประปา เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ

และตระหนักในเรื่องการประหยัดน�้า 

“กปน. ร่วมแรง...ชุมชน ร่วมใจ...ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง” 
สายงานบริการด้านตะวันออก

จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน�้าประปา 

ให้กบัชมุชนในพืน้ทีบ่รกิาร เพือ่เตรยีมความพร้อมรบัมอืกบั

ปัญหาภัยแล้ง มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ถึง

ความส�าคญัของทรัพยากรน�า้ เพ่ือปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการ

ใช้น�้าของประชาชน โดยมีเป้าหมายคือ ให้ประชาชนมีน�้า

ประปาใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“ลดใช้กระดาษด้วยระบบ QR Code”
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

น�าเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการท�างาน การ

ประชุมงาน เพื่อลดจ�านวนกระดาษที่ใช้ในองค์กร ซึ่ง

กระดาษที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มีการใช้น�้าในกระบวนการผลิตสูง

มาก ลดกระดาษ = ลดการใช้น�า้
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กปน. เล็งเห็นความส�าคัญในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้น�้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ทราบและ

เข้าถึงข้อมลูการให้บรกิารรวมถงึด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ตลอดจนสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง กปน. 

กบัผูใ้ช้น�า้และผูม้ส่ีวนได้เสยีกบัองค์กร รวมถงึยกระดบัการให้บรกิารให้เกดิความประทบัใจ สร้างความน่าเชือ่ถือด้วยความ

โปร่งใสให้กับผู้ใช้บริการ ในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้

สร้างความสัมพันธ์กับผู ้ใช้น�้าโดยการจัดกิจกรรม 

“ประปาพบประชาชน” ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดูแลของใน

แต่ละส�านกังานประปาสาขา โดยให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัระบบ

งานประปา และรับค�าร้องงานบริการทั่วไป การตรวจ/ซ่อม

ท่อประปาเบื้องต้น การส�ารวจท่อรั่วภายใน และเชิญชวน

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MWA onMobile พร้อมจัด

กจิกรรมสนัทนาการ “การใช้น�า้อย่างรู้คุณค่า” เพือ่ให้ความรู้ 

และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น�้า

ในส่วนของผู้ใช้น�้ารายส�าคัญ ส�านักงานประปาสาขา

ได้เข้าพบตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อสอบถามปัญหาเกี่ยว

กบัการใช้น�า้ ความต้องการ ความคาดหวงั และข้อเสนอแนะ

อื่นๆ รวมถึงน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และบริการ         

เสริมอื่นๆ ของ กปน. พร้อมประชาสัมพันธ์แอพพลิเคช่ัน 

MWA onMobile รวมถึงรณรงค์การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า

กิจกรรม MWA SR DAY 2016
กปน. จัดงาน MWA SR Day ประจ�าปี 2559 

ภายใต้ธีม MWA SR Day 2016 “Let’s go green” 
โดยเน้นใช้วสัดอุปุกรณ์ทีล่ดการท�าลายสิง่แวดล้อมใน
การจดังาน อาทิ การใช้ช้อนไม้แทนช้อนพลาสตกิ การ
ใช้แก้วน�้าดินเผาแทนแก้วพลาสติก เป็นต้น ภายใน
งานมกีารน�าเสนอผลงานโครงการร่วมแรงร่วมใจของ
ทั้ง 9 สายงาน การประกวด SR Ambassador 2016 
การน�าเสนอผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปน. ให้พนักงานในองค์กรได้ทราบ มี
ผู้เข้าร่วมงาน 939 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมงานอยู่ที่ร้อยละ 80.36

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมประปาพบประชาชน
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กปน. จัดท�าแนวทางในการชี้แจงผู้ใช้น�้าในประเด็นต่างๆ รวมถึงการจัดท�าแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ  

กปน. แก่ผู้ใช้น�้าทั่วไปและผู้ใช้น�้ากลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าประชาชนจะมีน�้าประปาที่สะอาดและมี

คณุภาพใช้ โดยมกีารสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูบ้รโิภคจะได้รบัข้อมลูอนัเป็นประโยชน์จากทาง กปน. 

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแน่นอน

ช่องทางในการสื่อสาร

ช่องทางการชำ ระเงิน

ช่องทางการแจ้งปัญหาและแนวทางการให้บริการ

• จัดท�าโครงการสื่อสารเพื่อสร้าง/      

ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และ

สร้างการรับรู้ของประชาชน

• ประชาสัมพันธ์ด้านงานบริการเพ่ือ

ให้กลุ ่มเป้าหมายใช้แอพพลิเคชั่น 

MWA onMobile และ MWA e- 

Service รวมกลยทุธก์ารสือ่สารของ

ส�านักงานประปาสาขา

• จัดท�าระบบโอนสายโทรศัพท์ การ

แจ้งเหตุ ข้อร้องเรียนของประชาชน

จากส�านักงานประปาสาขา มายัง 

Call Center 1125 หลงัเวลาท�าการ

สำ นักงานประปาสาขา
และสำ นักงานใหญ่

ตัวแทนชำ ระเงิน
หรือธนาคารที่ให้บริการ

หักบัญชีธนาคาร
หรือบัตรเครดิต

ชำ ระผ่านระบบโทรศัพท์
mPAY

เว็บไซต์ของ
การประปานครหลวง

MWA onMobileรถบริการ
ชำ ระเงินค่าน้ำ เคลื่อนที่

จุดบริการ 3 จ.
“จอด จ่าย จร”

ช่องทางในการแจ้งปัญหา

รายงานสรุป

บันทึกรายการแจ้งซ่อม

ประเมินความพึงพอใจ

ตรวจสอบและประเมินรายการ

ดำ เนินการแก้ไข

• ศูนย์บริการประชาชน 1125 ตลอด 24 ชม.
• เว็บไซต์ www.mwa.co.th
• Facebook: mwa.co.th
• MWA onMobile

จัดทำ รายงานสรุปข้อร้องเรียนและคะแนน
ความพึงพอใจของลูกค้า นำ เสนอต่อผู้บริหาร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงาน แจ้งซ่อม ร้องเรียน ทุกรายการ 
จะถูกบันทึกเข้าระบบ Customer 
Service พร้อมทำ การนัดหมาย
เพื่อเข้าตรวจสอบท่อประปาชำ รุด

ทำ บันทึกประเมินความพึงพอใจเพื่อ
เก็บเป็นข้อมูลในการให้บริการที่ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและประเมิน
รายการซ่อมตามกำ หนดนัดหมาย
และทำ การนัดหมายเข้าซ่อมแซม

การประปานครหลวง
จัดส่งช่างชำ นาญงานเข้าปรับปรุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ชำ รุดจนแล้วเสร็จ
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การประปานครหลวงให้ความส�าคญักบัการเปิดเผยข้อมลู

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานขององค์กร โดยยึดหลัก 

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และมีการตั้งคณะ

กรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวงมาตั้งแต่ปี 

2542 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน และให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

โดยง่าย โดยข้อมลูทีเ่ปิดเผยมทีัง้ข้อมลูทีเ่ป็นข้อมลูทางการเงนิ 

และที่มิใช่ทางการเงินซึ่งมีช่องทางการเปิดเผยหลากหลาย

กปน. ยึดหลักการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส โดยมีการปฏิบัติงานด้านความ

โปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรปราศจากอ�านาจแทรกแซงทั้งภายในและภายนอก โดยการส่งเสริมให้

บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปกป้องผลประโยชน์ให้แก่องค์กร ผ่านการปลูกฝัง ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติ

ผ่านโครงการ กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

 นอกจากน้ียงัต้ังศนูย์ปฏบิติัการต่อต้านการทจุรติของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.) เพือ่ป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตขององค์กร รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ     

ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) อีกด้วย

สื่อสิ่งพิมพ์
• รายงานประจ�าปี (Annual Report)

• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

การประปานครหลวง

• หนังสือพิมพ์

• วารสารน�้าก๊อก

• CG Mag

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแจก
ของการประปานครหลวง

สื่อวิทยุ-โทรทัศน์
• รายการทางสถานีวิทยุ

• รายการทางสถานีโทรทัศน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การประกาศประกวดราคา 

จัดซื้อจัดจ้าง

สื่อออนไลน์
• แอพพลิเคชั่น MWA e-Service และ 

MWA onMobile บน Smartphone

• Social Media เช่น Facebook 

และ Line

• เว็บไซต ์การประปานครหลวง 

www.mwa.co.th

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความโปร่งใสในการดำ เนินงาน
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การดำ เนินงานด้านธรรมาภิบาล ในปี 2559

• ก�าหนดยทุธศาสตร์ด้านธรรมาภบิาลเป็นยทุธศาสตร์หนึง่ในแผนปฏบัิตงิานของ

องค์กร

• มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างาน ซ่ึงมีหน้าท่ีก�าหนดแนวทาง         

เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจในการด�าเนนิงานด้านธรรมาภบิาลให้เกดิในทกุ

ส่วนขององค์กร

• จัดท�าและปรับปรุงคู่มือธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง

• ก�าหนดดัชนีวัดความโปร่งใสในองค์กร เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดหน่วยงานระดับฝ่าย

• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

• การเข้าร่วมโครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดย

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิซึง่ผลการ

ประเมนิประจ�าปีงบประมาณ 2559  ได้คะแนนคณุธรรมและความโปร่งใสโดย

รวม ร้อยละ 86.74 อยู่ในระดับสูงมาก

คะแนนเฉลี่ยความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม 
จากการจัดบรรยายหัวข้อ “การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างโปร่งใสด้วยข้อตกลง

คุณธรรม” โดยรองประธาน ACT และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง

คะแนนเฉลี่ยความรู้จากการบรรยาย
การจัดบรรยายให้ความรู้แก่คู่ค้า และ 

บุคลากร กปน. “โครงการประปาสีขาว”

การกำ กับดูแล

การให้ความรู้
• สร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล เผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึง

ความส�าคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

• การจัดหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้แก่พนักงาน

การจัดตั้งเครือข่ายธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน กปน.

การสร้างเครือข่าย
• จัดตั้งและขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและ  

ต่อต้านคอร์รัปชันของการประปานครหลวง

ผลการประเมินประจ�าปีงบประมาณ 2559 
ได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส
โดยรวมร้อยละ 86.74 ซึ่งสูงขึ้น

ตามล�าดับในระดับสูงมาก

2557 2558 2559

การสื่อสารและการสร้างความมีส่วนร่วม 
ด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมของบุคลากร
• การจัดงานวันธรรมาภิบาลการประปานครหลวง (MWA 

CG Day) ประจ�าปี 2559

• การคดัเลอืกผูน้�าและบคุคลต้นแบบด้านธรรมาภบิาล (CG 

My Idol)

84.05 87.49 86.74
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นอกเหนือจากความตัง้มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแล้ว กปน.

ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคม อันจะน�า

ไปสูก่ารพฒันาสงัคมและชมุชนให้มคีวามมัน่คง และสามารถพึง่พาตวัเองได้ โดยด�าเนนิการ

ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน

สร้างโอกาส สร้างอาชีพสร้างคุณค่า

กปน. เริ่มด�าเนินโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยถ่ายทอดองค์ความรูอ้นัเป็นสมรรถนะหลกัและความเชีย่วชาญ

ขององค์กรให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่จ�ากัดเพศ การศึกษา และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ผ่านการอบรมสามารถ

พึ่งพาตนเอง และน�าความรู้ทักษะไปใช้ปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือเพื่อนบ้านภายในชุมชน ท�าให้สังคมมีความ           

เข้มแข็งขึ้น รวมถึงสามารถสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางประกอบอาชีพ นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาการแตกรั่ว

ของท่อและอปุกรณ์ในเบือ้งต้นคอืการช่วยป้องกนัการสญูเสยีน�้าสะอาด ซึง่เป็นทรพัยากรทีส่�าคญัได้อกีทางหนึง่
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การผลิตน�้า 
การส่งและจ่ายน�้า

การดูแลรักษา 
ระบบประปา

สมรรถนะหลักและความเชี่ยวชาญขององค์กร

การบริการลูกค้า

กปน. ได้น�าสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

และความเช่่ียวชาญขององค์กรด้านผลิตน�้าและระบบ

ประปามาปรับใช้ในการด�าเนินโครงการวิชาชีพช่าง

ประปาเพือ่ประชาชน ตัง้แต่ปี 2557 จนถงึปัจจบุนั (พ.ศ. 

2559) รวมระยะเวลา 3 ปี กปน. ได้ผลิตช่างประปา         

สู่สังคมทั้งสิ้น 753 คน จาก 24 รุ่น แบ่งเป็นหลักสูตร       

ขั้นพื้นฐาน 22 รุ่น และขั้นสูง 2 รุ่น

การอบรมให้ความรู้วิชาชีพช่างประปานั้น กปน. จัดอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก            

ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะประสบการณ์ในงานช่างประปาด้านต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายใน 

และหน่วยงานภายนอก (บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด (Cotto) บริษัท

อุตสาหกรรมท่อน�้าไทย จ�ากัด และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร) โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 

ระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของระบบประปา การต่อ

ท่อประปา การตดิตัง้ซ่อมแซมสขุภณัฑ์ และขัน้สงูจะเป็นการอบรมวชิาต่างๆ เพือ่เพิม่พนู

ความรู้และขีดความสามารถในการสร้างเสริมอาชีพช่างประปาให้กับประชาชน อันได้แก่ 

ระบบท่อภายในอาคาร การตรวจหาท่อรั่วภายในบ้านและอาคาร ความรู้เกี่ยวกับระบบ

ไฟฟ้าในงานประปา การติดตั้งปั๊มน�า้ เครื่องท�าน�้าอุ่น เทคนิคปรับปรุงพื้นที่หลังการซ่อม

ท่อประปา การประเมินค่าบริการงานประปา เป็นต้น 
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กปน. ส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปา

เพื่อประชาชน น�าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

ด้วยการเป็นจิตอาสาซ่อมแซมบ�ารุงรักษาระบบประปาของโรงเรียน 

วัด และสถานท่ีสาธารณะ ผ่านกิจกรรม SR ประปาเพื่อประชาชน 

โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดไปแล้วทั้งสิ้นจ�านวน 6 ครั้งดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนลุ่มน�้าแม่กลอง โรงเรียนท้ายหาด ต.ท้ายหาด   

 อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม มผีูเ้ข้ารบัการอบรมจ�านวน 42 คน

ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน มีผู้ผ่านการอบรม  

 จ�านวน 41 คน

ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดทองใน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 44 คน 

ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนพิชัยพัฒนา เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร   

 มีผู้ผ่านการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 49 คน 

ครั้งที่ 5 ณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  

 มีผู้ผ่านการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 49 คน 

ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   

 มีผู้ผ่านการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 77 คน

รางวัล Asia Responsible 
Entrepreneurship Awards 
(AREA) 2015 สาขา Invest-
ment in People Award

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ�าปี 2558 ประเภท
การด�าเนนิงานเพือ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ Asian CSR 
Awards 2016 สาขา Edu-
cation Improvement (การ
ถ่ายทอดทักษะความรู้) 

จ�านวนผู้จบหลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ปี 2557-2559

รวมตั้งแต่เริ่มโครงการ

753 คน

จัดกิจกรรม SR ประปาเพื่อประชาชน 
ในพื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น 17 ครั้ง

จัดกิจกรรม SR ประปาเพื่อประชาชน 
รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง แบ่งเป็น

จัดกิจกรรม SR ประปาเพื่อประชาชน 
นอกพื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น 3 ครั้ง

รางวัลแห่งความส�าเร็จ

กิจกรรม SR ประปาเพื่อประชาชน

2558 2559
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1. โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ ต�าบลท่าขนุน อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

2. โรงเรยีนบ้านใหม่พฒันา ต�าบลหนองล ูอ�าเภอสงัขละบุร ีจงัหวดักาญจนบรุี

3. โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว ต�าบลสหกรณ์นิคม อ�าเภอทองผาภูมิ 

จงัหวดักาญจนบรุ ีร่วมกบักรมทรพัยากรน�า้บาดาล ขดุเจาะบ่อบาดาล และ

ติดตั้งถังกักเก็บน�้า ระบบท่อประปา รางน�้าฝน

4. โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข ต�าบลหนองกราด อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัด 

นครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ

กปน. ได้สนับสนุนงบประมาณ

ด� า เนิน โครงการระบบประปา

โรงเรียนเพื่อจัดหาถังกักเก็บน�้า 

รางน�้าฝน ท่อน�้า และอุปกรณ์ที่

เกีย่วข้อง ให้กบั 8 โรงเรยีน โรงเรยีน

ละ 50,000 บาท ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

2. โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

3. โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

4. โรงเรียนบ้านไร่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

5. โรงเรียนบ้านหินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

6. โรงเรียนบ้านวังผาตาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

7. โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

8. โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โครงการ กปน. ปันรอยยิ้ม
เพื่อสังคม

โครงการระบบประปาโรงเรียน

กปน. ด�าเนนิการติดต้ังเครือ่งท�าน�า้เยน็ 6 หวัก๊อก เพือ่ให้นกัเรยีน

ได้มีน�้าสะอาดได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภค ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน

การซื้อน�า้ดื่มบรรจุขวด และลดปริมาณขยะที่เกิดจากขวดน�้าพลาสติก 

โดยในปี 2559 ส�านักงานประปาสาขาด�าเนินการตดิตัง้สาขาละ 2 เครือ่ง 

รวม 36 เครื่อง นอกจากนี้ส�านักงานประปาสาขายังด�าเนินการติดตั้ง

อุปกรณ์ประหยัดน�า้ในกิจกรรมพบประชาชน จ�านวน 959 ตัว

การติดตั้งเครื่องทำ น้ำ เย็น 6 หัวก๊อก

กปน. ด�าเนินโครงการระบบประปาโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่กลอง โดยส่วนใหญ่

เป็นโรงเรียนที่อยู่ต้นน�้า แต่ขาดโอกาสในการเข้าถึงน�้าสะอาดท่ีมี

คณุภาพเพือ่ใช้ในการอปุโภคบรโิภค กปน. สนบัสนนุงบประมาณใน

การจัดท�าระบบประปาโรงเรียนเพื่อจัดหาถังกักเก็บน�้า รางน�้าฝน 

ท่อน�า้ และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง โดยได้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากกรม

ทรพัยากรน�า้บาดาล ร่วมกนัส�ารวจแหล่งน�า้ผวิดนิของแต่ละโรงเรยีน

เพือ่หาแหล่งน�า้บาดาล และขดุเจาะบ่อน�า้ นอกจากนีย้งัได้รบัความ

ร่วมมือจากภาคเอกชน สนับสนุนเครื่องกรองน�้า ท่อน�้า และชุมชน

โดยผูน้�าชมุชนพาชาวบ้านเข้ามาช่วยเป็นแรงงานในการตดิตัง้ระบบ

ประปาโรงเรียน ถือเป็นความร่วมมือแบบประชารัฐ โดยใน

ปีงบประมาณ 2559 ด�าเนินการทั้งสิ้น จ�านวน 4 แห่ง ดังนี้
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ปี 2559 เป็นอกีหนึง่ปีแห่งความภาคภมูใิจของ กปน. จากการด�าเนนิงานทีมุ่ง่มัน่พฒันาคณุภาพการผลติและบรกิาร

น�้าประปา ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรณรงค์สื่อสารอบรมสัมมนาเพื่อ

สร้างการตระหนักรับรู้ และสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของ กปน. 

ทุกกลุ่ม ในปีนี้ กปน. ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจต่างๆ ดังนี้

กปน. ได้รับรางวัล EIT-CSR Awards 2016 ประเภทชมเชย จัดขึ้นโดย

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมผลงานจัดท�ากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและ  

สิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ ในคณะกรรมการสิทธิและ

จรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผล

การด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและสังคมทั้งใน

พื้นที่ให้บริการและนอกพื้นที่ให้บริการ

การประปานครหลวง ได้รับรางวัล AREA 2016 สาขา Green Leadership จาก 

“โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป ่าต ้นน�้ าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท              

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (Watershed Forest Conservation Project to honor His 

Majesty The King) ในงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2016 

(AREA) ครั้งที่ 6 จัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการท�าประโยชน์แก่

สงัคมและสนับสนุนการเป็นองค์กรช้ันน�ามาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่พฒันาศกัยภาพทางธรุกจิ

ของกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย กปน. เป็น

หนึ่งเดียวจาก 10 องค์กรของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ในสาขาด้านสิ่งแวดล้อม (Green 

Leadership) และเป็น 1 ใน 300 โครงการจาก 28 ประเทศที่ส่งประกวดใน 6 สาขา

ตอกย�้าการบริหารจัดการท่ีดีสู่ความเป็นเลิศท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเวที

เอเชียอีกครั้ง กับรางวัลชนะเลิศ Asian CSR Awards 2016 สาขา Education Im-

provement (การถ่ายทอดทักษะความรู้) ในงาน Asian Forum on Corporate 

Social Responsibility (AFCSR) ครัง้ที ่15 ด้วยผลงานโครงการวชิาชพีช่างประปาเพือ่

ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่น�าความเชี่ยวชาญขององค์กรมาอบรมวิชาชีพช่างประปา

ให้แก่ประชาชนโดยไม่จ�ากัดเพศ อายุ และการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางใน

การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจ        

พอเพียง

Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) 2016

Asian CSR Awards 2016 สาขา Education Improvement 

EIT-CSR Awards 2016

ความภาคภูมิใจของการประปานครหลวง
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รางวัล “องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

ประจ�าปี พ.ศ. 2559” ประเภทสาธารณปูการ เป็นรางวลัทีก่รมสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานคัดเลือกจากสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจท่ีมีความเป็นเลิศ 

(Best Practices) ด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

ในปี 2559 กปน. ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชย รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนา

สู่ความเป็นเลิศในการจัดท�าแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาและ  

ยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) จากผลงานโครงการยกระดับการต่อต้านการทุจริตภายใน

องค์กร และรางวัลบุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจ�าปี 2559 ผู้ได้

รับการคัดเลือก คือ นายระพี สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา วิศวกร 7 กองบริหารสัญญาโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจ�าปี 2559 

จากผลงานหุ่นยนต์ส�ารวจภายในเส้นท่อ “ไกรทอง” ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี

หุน่ยนต์และสญัญาณคลืน่วทิยมุาใช้ส�ารวจหาจดุรัว่ในท่อประปา ช่วยลดระยะเวลา 

ค่าใช้จ่าย และปริมาณน�้าสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการบ�ารุงรักษาท่อประปา 

สร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

กปน. รับประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ภายใต้โครงการ

สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ซึ่ง

เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก และเชิดชูเกียรติ         

ผูป้ระกอบการและภาคส่วนต่างๆ ในการเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการบรหิารจดัการและลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

รางวัลด้านความโปร่งใส

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม ประจ�าปี 2559

 ประกาศเกียรติคุณ ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

Thailand’s Model Organization on Labour
Relations Management Award 2016
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กปน. มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ 

คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วม

กันอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ กปน. ได้ด�าเนินการโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการให้

บริการน�้าประปาที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยในด้านต่างๆ รวมถึงกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพน�้าและเสถียรภาพของการให้บริการน�้าประปา ท้ังยังค�านึงถึงความต่อเนื่องใน

การให้บรกิาร อนัน�ามาซึง่ความเชือ่มัน่ในองค์กร ซึง่จะสร้างความแขง็แกร่งและมัน่คงด้านเศรษฐกจิ

ให้กับ กปน. และผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

ด้านสังคม กปน. ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนาชุมชนทั้งในเขตพื้นท่ีบริการและชุมชนท้องถ่ิน ท�าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

โดยใช้องค์ความรู้หลักและความเช่ียวชาญขององค์กรเป็นหลักในการพัฒนา ส่วนภายในองค์กร 

กปน. ยังให้ความส�าคัญถึงการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กรเพื่อเสริมสร้างองค์กร

แห่งความผาสุก และด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความโปร่งใส มุ่งมั่นในการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม กปน. ใส่ใจในการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการ

ใช้น�า้อย่างมคีณุค่า ผ่านโครงการต่างๆ และประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายนอก สร้าง

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อร่วมกันดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

มั่นคง ห่วงใย ใส่ใจ บริการ อย่างยั่งยืน
สรุปผลการดำ เนินงาน

ผลส�าเร็จของโครงการ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และความสุขของชุมชนท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน         

รวมถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เป็นแรงผลักดันให้ กปน. เดินหน้าท�างานอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ มุ่งมั่น      

โดยไม่หยดุยัง้ พฒันาศกัยภาพ เพือ่ก้าวไปสูอ่งค์กรทีมี่สมรรถนะสงูในการให้บรกิารงานประปา มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และโปร่งใส ได้มาตรฐานสากล อย่างยั่งยืนต่อไป
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GRI Content Index
การประปานครหลวง
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G4 Indicator Description Page Note
General Standard Disclosures
Strategy and Analysis

G4-1 Statement of the most senior decision maker 5

G4-2 Description of key impacts, risks and opportunities 17-20

Organizational Profile

G4-3 Name of the organization 7

G4-4 Primary brands, products, and services 7

G4-5 Location of the organization’s headquarters 8

G4-6 Number of countries where the organization operates -

G4-7 Nature of ownership and legal form 7

G4-8 Markets served 8

G4-9 Scale of the organization 7-8

G4-10 Total number of employees 8

G4-11 Percentage of total employees -

G4-12 Organization’s supply chain 14

G4-13 Significant changes during the reporting period -

G4-14 The precautionary approach or principle is addressed by the organization -

G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters -

G4-16 List memberships of associations -

Material Aspects and Boundaries

G4-17 List all entities included in the organization’s consolidated financial statements 
or equivalent documents

-

G4-18 Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries 15

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content 16

G4-20 Report the Aspect Boundary within the organization 16

G4-21 Report the Aspect Boundary outside the organization 16

G4-22 Effect of any restatements of information provided in previous reports, and the 
reasons for such restatements

-

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect 
Boundaries

-

Stakeholder Engagement

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization 21

G4-25 Identification and selection of stakeholders with whom to engage 21

G4-26 Organization’s approach to stakeholder engagement 22

G4-27 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement 23

Report Profile

G4-28 Reporting period 15

G4-29 Date of most recent previous report -

G4-30 Reporting cycle -

G4-31 Contact point for questions regarding the report or its contents -
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G4 Indicator Description Page Note

G4-32 ‘In accordance’ options the organization has chosen -

G4-33 Organization’s policy and current practice with regard to seeking external        
assurance for the report

-

Governance

G4-34 Governance structure of the organization 12

G4-35 Process for delegating authority for economic, environmental, and social topics 
from the highest governance body to senior executives and other employees

G4-36 Organization has appointed an executive-level position or positions with        
responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post 
holders report directly to the highest governance body

G4-37 Processes for consultation between stakeholders and the highest governance 
body on economic, environmental, and social topics

G4-38 Composition of the highest governance body and its committees

G4-39 Chair of the highest governance body is also an executive officer (and, if so, his 
or her function within the organization’s management and the reasons for this 
arrangement)

G4-40 Nomination and selection processes for the highest governance body and 
its committees, and the criteria used for nominating and selecting highest          
governance body members

G4-41 Processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are 
avoided and managed

G4-42 The highest governance body’s and senior executives’ roles in the                 
development, approval, and updating of the organization’s purpose,             
value or mission statements, strategies, policies, and goals

G4-43 Measures taken to develop and enhance the highest governance body’s       
collective knowledge of economic, environmental and social topics

G4-44 Processes for evaluation of the highest governance body’s performance with 
respect to governance of economic, environmental and social topics

G4-45 The highest governance body’s role in the identification and management of 
economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities

G4-46 The highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the        
organization’s risk management processes for economic, environmental and 
social topics

G4-47 The frequency of the highest governance body’s review of economic,            
environmental and social impacts, risks, and opportunities

G4-48 The highest committee or position that formally reviews and approves the 
organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects are 
covered

G4-49 The process for communicating critical concerns to the highest governance 
body

G4-50 The nature and total number of critical concerns that were communicated 
to the highest governance body and the mechanism(s) used to address and 
resolve them

G4-51 Remuneration policies for the highest governance body and senior executives

G4-52 Process for determining remuneration

G4-53 Stakeholders’ views are sought and taken into account regarding                   
remuneration, including the results of votes on remuneration policies and      
proposals, if applicable

G4-54 Ratio of the annual total compensation for the organization’s highest-paid 
individual in each country of significant operations to the median annual total 
compensation for all employees

G4-55 Ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s 
highest-paid individual in each country of significant operations to the median 
percentage increase in annual total compensation for all employees
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G4 Indicator Description Page Note
Ethics and Integrity

G4-56 Organization’s values, principles, standards and norms
of behavior such as codes of conduct and codes of ethics

25

G4-57 Internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful 
behavior, and matters related to organizational integrity

54-55

G4-58 Internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or 
unlawful behavior, and matters related to organizational integrity

55

Specific Standard Disclosures
Disclosures on Management Approach

G4-DMA

Category: Economic
Economic Performance

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 32-33

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s 
activities due to climate change

27

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations

G4-EC4 Financial assistance received from government

 Market Presence

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum 
wage at significant locations of operation

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at significant 
locations of operation

Indirect Economic Impacts

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts

Procurement Practices

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation

Category: Environment
Materials

G4-EN1 Materials used by weight or volume

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials

Energy

G4-EN3 Energy consumption within the organization

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization

G4-EN5 Energy intensity

G4-EN6 Reduction of energy consumption

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services

Water

G4-EN8 Total water withdrawal by source

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused
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G4 Indicator Description Page Note
Biodiversity

G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas 
and areas of high biodiversity value outside protected areas

G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside
protected areas

G4-EN13 Habitats protected or restored

G4-EN14 Total number of IUCN red list species and national conservation list species 
with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk

Emissions

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (scope 1)

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (scope 2) 

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (scope 3)

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions

Effluents and Waste

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method

G4-EN24 Total number and volume of significant spills

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated
waste deemed hazardous under the terms of the Basel Convention 2

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and 
related habitats significantly affected by the organization’s discharges of water 
and runoff

Products and Services

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by 
category

Compliance

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions 
for non-compliance with environmental laws and regulations

Transport

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and 
materials for the organization’s operations, and transporting members of the 
workforce

Overall

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type

Supplier Environmental Assessment

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply 
chain and actions taken
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G4 Indicator Description Page Note
Environmental Grievance Mechanisms

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and       
resolved through formal grievance mechanisms

Category: Social
Labor Practices and Decent Work

Employment

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age 
group, gender and region

8

G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or 
part-time employees, by significant locations of operation

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender

Labor/Management Relations

G4-LA4

Occupational Health and Safety

G4-LA5 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these 
are specified in collective agreements

G4-LA6 Percentage of total workforce represented in formal joint management–worker 
health and safety committees that help monitor and advise on occupational 
health and safety programs

G4-LA7 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and          
absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region and by 
gender

G4-LA8 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation

Training and Education

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee 
category

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the contin-
ued employability of employees and assist them in managing career endings
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G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career develop-
ment reviews, by gender and by employee category

Diversity and Equal Opportunity

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee 
category according to gender, age group, minority group membership, and other 
indicators of diversity

Equal Remuneration for Women and Men

G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee         
category, by significant locations of operation

Labor Practices and Decent Work
Supplier Assessment for Labor Practices

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria

G4-LA15 Chain and actions taken

Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved 
through formal grievance mechanisms

Human Rights
Investment

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and 
contracts that include human rights clauses or that underwent human rights 
screening



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559 การประปานครหลวง 69

G4 Indicator Description Page Note

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures      
concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including 
the Percentage of employees trained

Non-discrimination

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken

Freedom of Association and Collective Bargaining

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of 
association and collective bargaining may be violated or at significant risk, and 
measures taken to support these rights

Child Labor

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child 
labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor

Forced or Compulsory Labor

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of 
forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of 
all forms of forced or compulsory labor

Security Practices

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights 
policies or procedures that are relevant to operations

Indigenous Rights

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples 
and actions taken

Assessment

G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human 
rights reviews or impact assessments

Supplier Human Rights Assessment

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply 
chain and actions taken

Human Right Grievance Mechanisms

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and         
resolved through formal grievance mechanisms

Society
Local Community

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, 
impact assessments, and development programs

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local    
communities

Anti-Corruption

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to        
corruption and the significant risks identified

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 54-55

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken

Public Policy

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary

Anti-Competitive Behavior

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and 
monopoly practices and their outcomes
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“...หลักสำคัญวาตองมีน้ำบริโภค น้ำใช น้ำเพื่อการเพาะปลูก
เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ำคนอยูได

ถาไมมีน้ำ คนอยูไมได..”

พระราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

รายงานฉบับนี้จัดพิมพดวยวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Friendly)

แบบสอบถามความพึงพอใจตอหนังสือ
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กปน. ประจำป 2559

G4 Indicator Description Page Note
Compliance

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions 
for non-compliance with laws and regulations

Supplier Assessment for Impacts on Society

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on 
society

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain 
and actions taken

Grievance Mechanisms for Impacts on Society

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved 
through formal grievance mechanisms

Product Responsibility
Customer Health and Safety

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health and 
safety impacts are assessed for improvement

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 
codes concerning the health and safety impacts of products and services during 
their life cycle, by type of outcomes

Product and Service Labeling

G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s          
procedures for product and service information and labeling, and percentage  
of significant product and service categories subject to such information 
requirements 

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 
codes concerning product and service information and labeling, by type of 
outcomes

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction

Market Communications

G4-PR6 Sale of banned or disputed products

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 
codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, 
and sponsorship, by type of outcomes

Customer Privacy

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer 
privacy and losses of customer data

Compliance

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations 
concerning the provision and use of products and services        
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