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The Metropolitan Waterworks Authority (MWA) is a state enterprise, serving 
under of the supervision the Ministry of Interior, with a main duty of providing 
quality water supply in compliance with required standards of The World Health 
Organization (WHO) for consumers adequately and evenly to people in 
responsible areas. The primary areas of responsibility are Bangkok, Nonthaburi 
and Samutprakran. Nevertheless, MWA is also caring for communities outside 
their responsible areas i.e. local communities located in the topmost areas of 
water catchments in the northern region all the way to the downstream areas 
and to the quality raw water sources from the Chao Phraya River and Mae 
Klong River in Kanchanaburi and Pathumthani provinces. 

The operation on Corporate Social Responsibility (CSR) has been designated 
as one of the key performances of the organization under clear policies and 
strategies. Activities and projects conducted are in compliance with ISO 26000 
international standards. Accordingly, it reflects the organizational management 
under concepts and policies set in accordance with good corporate governance 
principles together with social responsibility and the environment. Moreover, 
the organization aims to raise awareness of conservation of water resources, 
nature and environment, and effective utilization of such resources, while 
always taking into account direct and indirect impacts. In this regard, 
such impacts have been in a positive direction, owing to the CSR. The 
management, employees, and volunteers are determined to always 
carry out all activities beneficial to society and the environment with 
full support from all sectors. MWA would like to assure all stakeholder 
that the organization will continue to create benefits for all communities, 
societies, and the environment, from upstream to downstream, on a 
solid foundation in order to improve quality of life. Together this 
will be on a basis of mutual involvement in social 
responsibility, including awareness of conservation 
of water resources, nature and environment.

On behalf of MWA, I would like to express 
my appreciation for full support from all parties 
as they have been a motivation for driving 
greater quality of life and creating sustainable 
benefits to society and the environment.

(นายเจริญ ภัสระ)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง
มหาดไทย ทีใ่ห้บรกิารน�า้ประปาท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามยัโลกเพือ่
ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง แก่ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
หลัก คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะเดียวกันก็ยังใส่ใจดูแลและ
ค�านงึถงึชมุชนและสงัคมนอกพืน้ทีร่บัผดิชอบ อาท ิชมุชนท้องถิน่ตัง้แต่พืน้ทีก่่อนต้นน�า้ 
ได้แก่ พื้นที่บริเวณภาคเหนือ เรื่อยลงมาสู่พื้นที่ปลายน�้าจนถึงบริเวณแหล่งน�้าดิบที่มี
คณุภาพจากแม่น�า้เจ้าพระยาและแม่น�า้แม่กลองในเขตจงัหวดักาญจนบรุ ีและปทมุธานี 

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ได้ก�าหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญขององค์กร  
ภายใต้นโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานท่ีชัดเจน และด�าเนนิโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ดังนั้น การบริหารจัดการองค์กรจึง
สะท้อนแนวคิดและนโยบาย ด้วยหลกัการบรหิารจดัการองค์กรท่ีดตีามหลกัธรรมาภบิาล 
ควบคู่ไปกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม อกีทัง้มุง่เน้นให้ประชาชนตระหนกั
ถงึการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และใช้ทรพัยากรนัน้อย่างรูค้ณุค่า
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยค�านึงถึงผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
ล้วนเป็นผลกระทบเชิงบวก เพราะเป็นการคืนประโยชน์สู่สังคม ท้ังนี้ คณะผู้บริหาร 
พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจิตอาสาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ด�าเนินงานอัน
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ การได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน จึงขอให้ประชาชน ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) มัน่ใจได้ว่า การประปานครหลวงจะสรรค์สร้างประโยชน์อย่างคุม้ค่าต่อ
ทกุชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ บนรากฐานทีม่ัน่คง แขง็แกร่ง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการปลูกจิตส�านึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญใน        
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประปานครหลวง ขอขอบพระคุณทุกพลังการสนับสนุน อันเป็นแรงผลักดัน
ส�าคญัยิง่ ในการขบัเคลือ่นเพือ่สร้างคณุภาพชวีติและสร้างสรรค์สิง่ดีๆ  อนัเป็นประโยชน์
ต่อสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน 

Message from MWA Governor

(Mr. Chareon Passara)

Governor of Metropolitan Waterworks Authority

สารจากผู้ว่าการการประปานครหลวง
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About this report
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

การประปานครหลวงค�านงึถงึคณุค่าของทรพัยากรน�า้
และสิง่แวดล้อม จงึได้ให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน�้าตั้งแต่ก่อตั้งการประปานครหลวงในปี พ.ศ. 
2510 และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน 
ท�าให้โครงการต่างๆ ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
พลัง และเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเปรียบได้กับการดูแลสายธาร
น�้าแห่งชีวิตให้กับประชาชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้า 
กลางน�้า จนถึงปลายน�า้ ดังนี้

ต้นน�้าแห่งความสมบูรณ์ คือ การฟื ้นฟูต้นน�้า 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านที่ 6)
กลางน�า้แห่งความอุตสาหะ คือ การบริหารจัดการ

ของการประปานครหลวง
- การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ด้านที่ 1)
- สิทธิมนุษยชน (ด้านที่ 2)
- สิทธิแรงงาน (ด้านที่ 3)

Since the inception of the organization in 
1967, MWA has always paid high attention to value 
of water and environmental resources, and has 
thus emphasized on water resource management. 
This has resulted in effective performance and a 
considerable number of achievements. Therefore 
such operations are like serving the stream of life, 
from upstream, midstream, to downstream.

For the upstream of fertility, the main focus 
is on restoration of water catchments and environment

- Environmental management (6th aspect)
For the midstream of endurance, the main 

focus is on the organization’s management.
- Good governance (1st aspect)
- Human rights (2nd aspect)
- Labor rights (3rd aspect)

ายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของการประปา
นครหลวง ประจ�าปี 2555 ฉบบันี ้มวีตัถปุระสงค์ Report on Corporate Social Responsibility 

for the year 2012 is produced so as to 
convey message and demonstrate the results 
of operations with regard to 7 aspects, together 
with the other 2 elements MWA has focused 
on, which have been conducted in compliance 
with the ISO 26000.

1. การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
    (Corporate Good Governance)
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3. สิทธิแรงงาน (Labor Rights)
4. การด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม
    (Fair Operating Practices)
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
    (Consumer Responsibility)
6. การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
    (Environmental Management)
7. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
    (Involvement in Social and Community Development)
8. การส่ือสารและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
    (CSR Public Relations)
9. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    (Stakeholder Engagement)

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000

ปลายน�้าแห่งความสุข คือ ผลงานที่มอบสู่สังคม  
ด้วยความมั่นใจในคุณภาพ

- การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม (ด้านที่ 4)
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ด้านที่ 5)
- การมส่ีวนร่วมในการพฒันาสังคมและชมุชน  

          (ด้านที ่7)
รวมกับ 2 องค์ประกอบที่การประปานครหลวงให้ 

ความส�าคัญ คือ
- การสื่อสารและรายงานความรับผิดชอบ 

         ต่อสังคม
- การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

การด�าเนินงานที่ครบถ้วนทั้งหมดนี้ เพื่อแสดง
เจตจ�านงว่า การประปานครหลวงใส่ใจ รบัผดิชอบสงัคมและ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง โดยมุง่พฒันาคณุภาพ
การด�าเนินงานแต่ละด้านอย่างมีคุณธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์สงูสดุ และมคีวามเชือ่มัน่ต่อการด�าเนนิงานและ
การให้บรกิารของการประปานครหลวง ทัง้ยงัเป็นการปลุก
จิตส�านึกต่อสังคมในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

For the downstream of happiness, the main 
focus is on delivery of works to society with 
confidence in quality. 

- Fair operating practices (4th aspect)
- Consumer responsibility (5th aspect)
- Involvement in social and community 

development (7th aspect)
The other two elements MWA also pays         

attention to include:
- Communication and report on social          

responsibility
- Stakeholder engagement

All the operations above have been carried out in 
order to declare the intention of MWA that the      
organization always pays serious attention to social 
and environmental responsibility with an aim to 
ethically improve quality of management in all facets. 
This is to maximize benefits of all stakeholder, 
namely the government sector, the private sector, 
employees, customers, partners, the public, and 
local communities, and to establish confidence in 
operations and services of MWA. Moreover, it will 
help raise social awareness through natural resources 
and environment conservation, and sustainable 
community and social development.

ร
เพื่อสื่อสารนโยบาย และแสดงผลการด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ด้าน ตามมาตรฐาน 
ISO 26000 รวมกับองค์ประกอบที่การประปา
นครหลวงให้ความส�าคัญอีก 2 ด้าน
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Strategy

ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ 
ดูแลแหล่งน�้า ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ร่วมงาน ใส่ใจ

สังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Missions
To take care of water sources, employees’ 

quality of life, society, and environment

การประปานครหลวงมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิกจิการด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม หรอื Corporate 
Social Responsibility (CSR) ครอบคลมุทัง้ 3 มติ ิคอื เศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม โดยค�านงึถงึ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน 
อย่างย่ังยืน ด้วยการบรูณาการเรือ่งความรบัผิดชอบต่อสงัคมเข้าไปในกระบวนการด�าเนนิธรุกจิ โดยยดึมัน่
ในความโปร่งใสและการมุง่สูเ่ป้าหมายในระยะยาว

MWA is determined to carry out all operations with social responsibility, known as 
Corporate Social Responsibility (CSR), covering 3 dimensions, these being: economy, 
society, and environment. All activities are conducted with a focus on satisfying expecta-
tion of stakeholder so as to create sustainable development through incorporation of 
social responsibility into business processes based on transparency and long-term goals.

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรดเีด่นในระดบัอาเซยีน ทีม่ส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Vision
To be excellent in social and environmental 

responsibility among ASEAN organizations
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วัตถุประสงค์
•	สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เพื่อตอบแทน

สังคม

•	สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างความ

ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

•	ปลูกจิตส�านึกของพนักงาน ผู้บริหาร ประชาชน 

ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

•	สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น

ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

เรื่องน�้าทั้งในประเทศและสากล

•	ร่วมรณรงค์อนรุกัษ์แหล่งน�า้และลดปัญหาโลกร้อน 

•	ดูแลผู้ร่วมงานภายในการประปานครหลวง

Goal
•	To establish a good relationship with      

communities so as to give back to society
•	To develop strength of communities and 

sustainability of environment
•	To raise social conscience of employees, 

executives, and the public 
•	To cultivate a relationship with domestic 

and international government and private 
organizations and agencies associated with 
water

•	To carry out campaigns with regard to 
water source conservation and global 
warming alleviation

•	To look after all MWA employees

ค�าขวัญ
บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิง่แวดล้อม พร้อมตอบแทน

สังคม สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล

นโยบาย
•	ท�างานร่วมกับมวลชน หน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอกองค์กร 
•	ปลูกฝังความคิด และจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม 
•	สร ้างเครือข ่ายพันธมิตรเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ

กิจกรรมเพื่อสังคม
•	สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

รัฐ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม 

•	ส่งเสริม รณรงค์ ให้ผู้ใช้น�้า ผู้บริโภค มีการใช้น�้า
อย่างรู้คุณค่า

กลยุทธ์
•	สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในการด�าเนิน

การของการประปานครหลวง 
•	เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์แหล่งน�า้ 
•	สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ผู้ใช้น�า้
•	ตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
•	สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดใีห้กบัผู้ร่วมงานในการประปา

นครหลวง

Motto
To conduct management with transparency 

and attention to environment, social contribution, 

and good governance attitude

Policies
•	To work closely with the public as well as 

agencies inside and outside the organization
•	To instill consciousness of the public interest
•	To establish strategic alliances so as to 

achieve social activities
•	To create engagement of stakeholder: the 

state, employees, partners, customers,       
communities, societies and the environment

•	To encourage the public to recognize water 
value

Strategy
•	To establish confidence in operations of 

MWA
•	To improve effectiveness of water source 

conservation
•	To ensure customer and public satisfaction
•	To give back to neighboring communities
•	To create quality of life of MWA employees

การประปานครหลวงมุ่งมั่นต่อการด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ 

Corporate Social Responsibility (CSR) ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ

• เศรษฐกิจ

• สังคม

• สิ่งแวดล้อม

MWA is determined to carry out all operations 

with social responsibility, known as Corporate 

Social Responsibility (CSR), covering 

3 dimensions, these being:

• Economy

• Society

• Environment

 เศรษฐกิจ
Economy

สิ่งแวดล้อม
Environment

สังคม
Society
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เมื่ อมาถึ ง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ-
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว รชักาลที ่5 พระองค์ทรงเป็นกษตัรย์ิ
นักพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการด�าเนิน
กิจการประปาในเขตพระนคร เนื่องจากทรงมีพระราช
หฤทัยห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรและมีพระราช
ประสงค์ให้คนไทยได้มนี�า้เพือ่ใช้ในการอปุโภคและบรโิภค
ท่ีสะอาด ปลอดภยั มสุีขอนามยัเท่าเทียมกบัอารยประเทศ
ในขณะนัน้ จงึได้มกีารพฒันาระบบประปาเรือ่ยมา จนถงึ
รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดกจิการ “การประปากรงุเทพฯ” 
อย่างเป็นทางการ ในวนัที ่14 พฤศจกิายน 2457 ต่อมาได้
มพีระราชบญัญตักิารประปานครหลวง  โอนกจิการประปา
กรุงเทพฯ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การ
ประปาเทศบาลนครธนบุรี และการประปาเทศบาล
สมทุรปราการ รวมเป็นกจิการเดยีวกนั ชือ่ว่า “การประปา
นครหลวง (กปน.)” เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
มหาดไทย ตัง้แต่วนัที ่16 สิงหาคม 2510 โดยมภีารกจิหลัก 
คอื

• ส�ารวจ จดัหาแหล่งน�า้ดบิ และจดัให้ได้มาซึง่น�า้ดบิ
เพือ่ใช้ในการประปา

• ผลติ จดัส่ง และจ�าหน่ายน�า้ประปา ในเขตท้องที่
กรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีและสมทุรปราการ 

รวมทั้งควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปา
เอกชนในเขตท้องทีด่งักล่าว

• ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ 
แก่การประปา

ต้นก�ำเนิดสำยน�้ำของกำรประปำนครหลวง

ปัจจบุนัการประปานครหลวง มโีรงงานผลติน�้าขนาด
ใหญ่อยู ่4 แห่ง คอื

1. โรงงานผลติน�า้สามเสน ตัง้อยูท่ี ่ถนนพระราม 6 
เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร

2. โรงงานผลติน�า้ธนบรุ ีตัง้อยูท่ี ่ถนนจรญัสนิทวงศ์ 
เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร

3. โรงงานผลิตน�้าบางเขน ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาชื่น 
เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร

4. โรงงานผลิตน�า้มหาสวสัดิ ์ตัง้อยูท่ี ่อ�าเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบรุี

โดยมพีืน้ทีร่บัผดิชอบทัง้สิน้ 2,519.2 ตารางกโิลเมตร 
มพีนกังานจ�านวน 3,962 คน สามารถให้บรกิารแก่ผูใ้ช้น�า้ 
2,060,446 ราย คดิเป็นอตัราส่วนผูใ้ช้น�า้ต่อพนักงาน 520:1 
แบ่งผูใ้ช้น�า้ออกเป็น 2 ประเภท คอื

1. ประเภททีพ่กัอาศยั
2. ประเภทธรุกจิ ราชการ รฐัวิสาหกิจ อุตสาหกรรม 

และอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่ประเภท 1

ดงันัน้ 98 ปี นบัจากความเป็น “การประปากรงุเทพฯ” 
และ 45 ปี ที่เป็น “การประปานครหลวง” จึงก้าวไป 
ข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเจริญรุดหน้า 
อย่างไม่หยดุยัง้ควบคูไ่ปกบัคณุภาพชวีติทีด่ขีองสงัคมไทย
ตลอดไป

เป็นสาธารณูปโภคที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ดังนั้น ไม่ว่ายุคใดสมัยใด ประเทศหรือชนกลุ่มใดก็ตาม 
เมื่อมีการก่อบ้านสร้างเมืองก็จะต้องค�านึงถึงแหล่งน�้า แรกๆ ก็น�าน�้ามาใช้ด้วยการตัก แล้วหาภาชนะน้�า

มารองไว้ใช้ ถ้าแหล่งน�้าอยู่ห่างไกลชุมชนก็ล�าบาก จึงเกิดแนวคิดการท�ารางน�้า ท่อน�้า เพื่อล�าเลียงน�้ามาใช้ใน
หมู่บ้าน ในชุมชน เพ่ือผ่อนแรง ซ่ึงประเทศไทยเราพบหลักฐานการวางท่อส่งน�้าตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา แต่
เป็นการน�าน�้ามาเก็บในบ่อพักรอให้ตกตะกอน ต่อมาเมื่อมีไฟฟ้าใช้ ก็มีการวางท่อ ต่อท่อ แล้่วสูบน�้าจากแม่น�า้
เจ้าพระยามาใช้ในวังในพระนคร แล้วใช้สารส้มแกว่งเพื่อเร่งการตกตะกอน แต่ยังไม่มีการกรอง หรือการ 
ฆ่าเชื้อโรค เป็นเหตุให้เจ็บป่วย และเกิดโรคระบาดได้ง่าย
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หมายเหตุ (Remarks)
เฝ้าระวังคุณภาพน�้า และตรวจวิเคราะห์น�้าระบบผลิต โดยห้องปฏิบัติการ โรงงานผลิตน�้ามาตรฐาน ISO 9001:2000 และ HACCP มอก. 7000-2549
Water quality surveillance and analysis by Water Treatment Plant’s laboratories certified by ISO 9001:2000, HACCP and TIS 7000-2549

ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน�้าตามเกณฑ์ก�าหนดขององค์การอนามัยโลก 2006 โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17025 : 2005 ของฝ่ายคุณภาพน�้า
Water quality surveillance in accordance with WHO’s Guildlines for Drinking Water Quality 2006 by Water Treatment  
Department’s laboratories certified by ISO 17025:2005

Water Production Process Chart
แผนภูมิกระบวนการผลิตน�า้ 

ก�ำลังกำรผลิต
โรงงานผลิตน�า้สามเสน	 550,000	 ลบ.ม./วัน
โรงงานผลิตน�า้ธนบุรี	 170,000	 ลบ.ม./วัน
โรงงานผลิตน�า้บางเขน	 3,600,000	 ลบ.ม./วัน
โรงงานผลิตน�า้มหาสวัสดิ์	 1,200,000	 ลบ.ม./วัน

กำรเติมสำรเคมี
สารเคมีหลัก	4	ชนิด	ได้แก่
1.	ปูนขาว	เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง
2.	คลอรีน	เพื่อฆ่าเชื้อโรคและสิ่งเจือปนในน�้า
3.	สารส้ม	เพื่อช่วยในการตกตะกอน
4.	สารช่วยตกตะกอน	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการตกตะกอน

แหล่งน�้ำดิบ
1. แม่น�า้เจ้าพระยา บรเิวณต�าบลบ้านกระแชง อ�าเภอเมือง จงัหวดั 
    ปทุมธานี 
2. เขื่อนแม่กลอง บริเวณอ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
Raw Water Sources
1. Chao Phraya River, abstracted from Ban-Krachang  
 Sub-district, Mueang District, Pathumthani Province
2. Mae Klong Dam, abstracted from Tah-Muang District,  
 Kanchanaburi Province

Production Capacity
Samsen	Water	Treatment	Plant	 550,000	 m3/day
Thonburi	Water	Treatment	Plant	 170,000	m3/day
Bangkhen	Water	Treatment	Plant	 3,600,000	m3/day
Mahasawat	Water	Treatment	Plant	1,200,000	m3/day

Chemical Feeding
There	are	4	main	additives:
1.	Lime	:	for	PH	adjustment
2.	Chlorine	:	for	disinfection	and	germs	and	pathogens	
elimination
3.	Alum	:	for	flocculation	and	sedimentation
4.	Poly-electrolyte	:	for	activation	of	alum	reaction

จัดเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการด�ารงชีพ การประปานครหลวง
จึงมุ่งมั่นรับผิดชอบอย่างจริงจังในการผลิตน�้าประปาท่ีได้มาตรฐานเพื่อให้บริการอย่างเพียงพอ

ทุ�งมหาเมฆ

แม�นศรี

บางบัวทอง

บางกอกน�อย

ภาษีเจริญ

ตากสิน

สุขสวัสดิ์

นนทบุรี บางเขน

มีนบุรี

สมุทรปราการ

พระโขนง

สุขุมวิท

ลาดพร�าว
พญาไท

ประชาชื่น

ถังเก็บน�้ำใส
น�้าจากถังเก็บน�้าใสถือว่าเป็นน�้าประปา พร้อมที่จะส่งให้ผู้ใช้น�้า
Clear Water Reservoir
Stores drinkable water that is ready to transmit
and distribute to consumer

ถังตกตะกอน
สารแขวนลอยจะท�าปฏิกริยิากบัสารเคมเีกดิเป็นเมด็ตะกอนตกลงสู่
เบือ้งล่าง ส่วนน�า้ใสด้านบนจะไหลเข้าสูบ่่อกรอง
Clarifier Tank
Colloid reacts with chemicals to form floc and sludge. Sludge 
sinks down to the bottom of the tank

 1) ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท
 2) ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง
 3) ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
 4) ส�านักงานประปาสาขาพญาไท
 5) ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
 6) ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี
 7) ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว
 8) ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี
 9) ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น
10) ส�านักงานประปาสาขาบางเขน
11) ส�านักงานประปาสาขามีนบุรี
12) ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
13) ส�านักงานประปาสาขาตากสิน
14) ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
15) ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
16) ส�านักงานประปาสาขาบางบัวทอง

พื้นที่ให้บริกำรของกำรประปำนครหลวง

สถานีสูบน�้าดิบ
ส�าแล/บางเลน

Samlae/Banglen 
Raw Water 

Pumping Station

สถานีสูบน�้าดิบ
ประจ�าโรงงานผลิตน�้า

Raw Water
Pumping Station

at Water Treatment Plant

ปูนขาว
Lime

สารส้ม
Alum

คลอรีน
Chlorine

สารช่วยเร่ง
การตก
ตะกอน

Poly-elec-
trovte

ถังตกตะกอน
Clarifier Tank

แหล่งน�า้ดิบ
Raw Water 
Sources

บ่อกรองน�า้
Filter Tank

ถังเก็บน�า้ใส
Clear Water 
Reservoir

สถานีสูบส่งน�า้
เข้าอุโมงค์ส่งน�า้
Transmission 

Pumping 
Station

ท่อสูง
ปรับแรงดันน�า้
Surge Tower

สถานีสูบจ่ายน�้า
Distribution 
Pumping 
Station

ระบบท่อประธาน 
และท่อจ่ายน�า้

Trunk Main and 
Distribute Pipes

ผู้ใช้น�้า
Consumer

บ่อกรองน�้ำ
มีถ่านแอนทราไซต์และทรายกรองเป็นสารกรอง มีหัวกรองน�้า 
(Nozzle) เพื่อก�าจัดตะกอนละเอียด น�้าที่ผ่านการกรองจะมีความ
ขุ่นไม่เกิน 2 หน่วยความขุ่น
Filter Tank
Dual Media consists of Anthracite and Rapid Sand Filter. 
The nozzles embedded in the fitter tank remove tiny 
paricles. The turbidity in the filtered water is not higher 
than 2 NTU. 

“น�า้”
ต่อประชาชนในเขตพืน้ทีบ่รกิาร โดยไม่หยดุยัง้ทีจ่ะปรบัปรงุ พฒันา กระบวนการผลติทกุขัน้ตอน เพือ่ลดต้นทนุ
และคงคณุภาพน�า้ทีด่เียีย่ม โดยใช้อตัราค่าน�า้คงทีม่าตัง้แต่ปี 2542 จวบจนปัจจบุนั ขณะทีแ่หล่งน�า้ดบิธรรมชาติ
เริ่มลดปริมาณและคุณภาพลงเรื่อยๆ ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรมีส่วนร่วมดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และแหล่งน�า้ รวมทั้งใช้น�า้อย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อให้มีน�้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดไป 

สถำนีสูบส่งน�้ำ
ท�าหน้าท่ีสูบส่งน�้าเข้าอุโมงค์ส่งน�้า และท่อส่งน�้าขนาดใหญ่ไปยัง
สถานีสูบจ่ายน�า้ต่างๆ
Transmission Pumping Station
Transmits water through tunnels and conduits to  
separated Distribution Pumping Station

สถำนีสูบจ่ำยน�้ำ
ท�าหน้าท่ีสูบจ่ายน�้าประปา ผ่านเส้นท่อประปาไปยังสถานีสูบจ่าย
น�า้ต่างๆ
Distribution Pumping Station
Distributes water through distribution pipes to consumers
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เพราะสายน้�าคือจุดก่อก�าเนิดของทุกชีวิต ตลอดเส้นทางของสายน้�าที่หลั่งไหลคือการน�าพาเอาความหวัง  
ก�าลังใจ และความสุข ไปหล่อเลี้ยงทุกชีวิตผ่านทุกหยาดหยดของสายน้�า การประปานครหลวงจึงมุ่งมั่น

ดูแลเอาใจใส่สายน้�าแห่งความสุขเพื่อทุกคนตั้งแต่ “ต้นน้�า กลางน้�า จนถึงปลายน้�า” ผ่านทุกการด�าเนินงาน 
ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ได้มาตรฐานระดับสากล และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทุกชีวิตได้รับความสุข 
ผ่านสายน้�าอย่างยั่งยืน สมดังปณิธานว่า “ประปาเพื่อประชาชน” 

ธารน�้าแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม

จำกต้นสำย สู่ปลำยน�้ำ

 ด้วยความตระหนกัว่า “น�า้” คอืปัจจยัส�าคญัในการ
ด�ารงชีวิตส�าหรับทุกคน ดังนั้นภารกิจของการประปา
นครหลวงในการจัดหาน�้าดิบจากแหล่งธรรมชาติที่มี
คณุภาพ จากแม่น�า้เจ้าพระยา และแม่น�า้แม่กลองซ่ึงอยูใ่น
เขตจงัหวัดกาญจนบรีุ และปทุมธาน ีมาผลิตเป็นน�า้สะอาด
ที่ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลกเพ่ือให้บริการน�้า
ส�าหรบัอปุโภคบรโิภคแก่ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง จึง
นับเป็นภารกจิทีย่ิง่ใหญ่ เปรยีบดงัการส่งสายน�า้แห่งชีวติ
และความสขุไปยงัทกุครวัเรอืนทกุชมุชน ซึง่ถอืเป็นความ
รบัผดิชอบอนัส�าคญัยิง่
 ด้วยเหตนุี ้การประปานครหลวงจงึให้ความส�าคญัใน

การดแูลเอาใจใส่สายน�า้ นบัตัง้แต่ “ต้นน�า้” ในการบรหิาร
จดัการด้านสิง่แวดล้อม เนือ่งจากปัญหาการตดัไม้ท�าลาย
ป่า การบกุรุกพ้ืนท่ีป่า และปัญหาภยัแล้งทีท่วมีากขึน้ ท�าให้
น�้าดิบที่ใช้ในการผลิตน�้าประปาเริ่มขาดแคลนและด้อย
คุณภาพ เราจึงมุ่งแก้ปัญหานี้โดยการเร่งฟื้นฟูแหล่งน�้า
ธรรมชาต ิปลกูป่าเพิม่พืน้ทีป่่าต้นน�า้ เพือ่ช่วยรกัษาระบบ
การหมนุเวยีนของน�า้ในป่า ป้องกันภยัแล้ง เน่ืองจากป่าไม้
เป็นแหล่งกกัเกบ็น�า้ธรรมชาตขินาดใหญ่ ทีช่่วยดดูซบัน�า้ไว้
ในดนิ ท�าให้แหล่งน�า้ล�าธารมปีรมิาณทีพ่อเหมาะและเพยีง
พอในการอปุโภคบรโิภค อกีทัง้ยงัเป็นเสมอืนฝายช่วยชะลอ
น�า้ฝน น�า้ป่าไหลหลาก มใิห้เกิดอุทกภยัทีท่�าลายชวิีตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อให้การด�าเนินงานนี้เป็น
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ไปอย่างมปีระสิทธภิาพ การประปานครหลวงจงึจดักจิกรรม
ขยายผลทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ และความ
สัมพนัธ์อนัดต่ีอสังคมและชมุชนต้นน�้า ในการผสานความ
ร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชมุชน ชาวบ้าน และจติอาสาในการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ผ่านโครงการ
ต่างๆ ทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่ดูแลรกัษาแหล่งต้นน�า้ ธรรมชาติ และ 
สิง่แวดล้อมทีด่ใีห้คงอยูต่ลอดไป
 นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังมุ่งมั่นในการ
บรหิารจดัการส่วน “กลางน�า้” ซึง่เป็นการด�าเนินงานของ
องค์กรให้ขบัเคลือ่นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มุง่พัฒนาสูก่าร
เป็นองค์กรชัน้น�าในระดบัอาเซยีน มกีรอบการด�าเนนิงาน
ที่เน้นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของน�้า
ประปา และคณุภาพของการบรกิารสูม่าตรฐานสากล เพือ่
สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร ตอบ
สนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล 
ตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับแถวหน้าของภูมิภาค
อาเซียน ในการเป็นองค์กรบรหิารจัดการทีดี่ มคีวามรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างครบวงจร การประปา
นครหลวงจึงจัดท�าแผนแม่บทด้านธรรมาภิบาลและด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสังคม ประจ�าปี พ.ศ. 2556–2559 ซึง่
มแีนวทางทีช่ดัเจนในการด�าเนนิกจิกรรมด้านการก�ากบัดแูล
กิจการทีด่ ีควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิงานด้านความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมได้อย่างถกูทศิทาง ตรงเป้าหมาย
 ผูบ้รหิารของการประปานครหลวงทกุระดับ มุง่เน้น 
การบริหารงานให้มคีวามสอดคล้องกบันโยบายการด�าเนนิงาน 
ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมเป็นหลกั ด้วยจติส�านกึของ
การเป็น “ประปาเพื่อประชาชน” โดยได้ถ่ายทอด 
วสิยัทศัน์ แนวคดิและแนวทางการปฏบิติัไปสูพ่นกังานทกุ
ระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริม 

ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการดแูลเอาใจใส่ต่อภาคประชาชน
และชุมชนในท้องถ่ิน ท้ังนี้ยังมีการติดตามรายละเอียด 
ความคบืหน้าการด�าเนนิงานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
สม�่าเสมอ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ออกเยี่ยมเยียน 
หน่วยงานต่างๆ เพือ่รบัฟังข้อคดิเหน็ ปัญหาและอปุสรรคจาก 
ผูป้ฏบัิตงิานจรงิ มกีารรายงานตามล�าดบัช้ัน ตามระยะเวลา 
ท่ีก�าหนด เพื่อรับทราบและมอบนโยบาย ข้อแนะน�า  
ข้อสงัเกตเพิม่เตมิ ให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปพฒันา 
ต่อยอด ปฏบิตัใิห้เกดิประสทิธภิาพ ทัง้นีพ้นกังาน ลกูจ้าง 
จากทกุสายงาน รวมทัง้สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ ทีร่่วม
เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั ในการดแูลรบัผดิชอบทกุโครงการ
และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
และการรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยความเตม็ใจ ซ่ึงนบัเป็นแนว
ร่วมท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีทกุภาคส่วนอย่างเป็นรปูธรรม 
 เมือ่ต้นน�า้มคีวามอดุมสมบูรณ์ กลางน�า้แห่งองค์กร
มคีวามเข้มแขง็ ย่อมจะส่งผลให้ “ปลายน�า้” ของสงัคม
เต็มไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ดังนั้น การ
ประปานครหลวงจงึให้ความส�าคญักบัการดแูลรบัผดิชอบ
ต่อผู้บริโภคท้ังทางตรงและทางอ้อม อีกท้ังค�านึงถึงความ
เช่ือมัน่ต่อการอปุโภคบรโิภคน�า้ประปาของประชาชน รวม
ท้ังตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของ 
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม อันอาจเกิดจากการด�าเนินงาน
ขององค์กร การประปานครหลวงมกีารวเิคราะห์ วจิยั อย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่พฒันานวตักรรมในกระบวนการผลติและให้
บริการน�้าประปาท่ีปลอดภัยต่อผู ้บริโภค เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม ลดการใช้พลงังาน เพือ่ลดภาวะโลกร้อน รวมถึง 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐานท่ีดี และด�าเนินงานด้าน

การพฒันาสงัคมและชมุชนอย่างต่อเนือ่งควบคูไ่ปกบั
การดแูลรบัผดิชอบภารกจิหลกั ซึง่มใิช่เพยีงแค่ผลติ
น�้าประปาท่ีมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังผลลัพธ์
และประโยชน์สงูสดุทีจ่ะสะท้อนกลบัคนืสูส่งัคมและ
ประชาชนผูใ้ช้น�า้อย่างยัง่ยนื ทัง้ในและนอกเขตพืน้ที่
บรกิาร เพราะเราตระหนกัว่า “คณุภาพชวีติ” ทีด่ี 
เริม่จาก “สิง่แวดล้อมทีด่”ี เมือ่ประชาชนมคีณุภาพ
ชวีติทีด่แีล้ว จะสามารถช่วยกนั “สร้างสงัคมทีเ่ป่ียม
สขุ” ให้เกดิขึน้ได้ สิง่เหล่านีค้อืภารกจิของการประปา
นครหลวงที่เป็นเสมือนสายน�้าที่หลั่งไหล ส่งมอบ
ความสขุออกไปในทกุทีท่ีไ่หลผ่านโดยไม่มกีารแบ่งแยก  
ตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ จวบจนถงึปลายน�า้

เรำดแูล รกัษำ พฒันำ

แหล่งน�ำ้ ทรพัยำกร 

ธรรมชำต ิและ

สิง่แวดล้อม

องค์ประกอบกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

ตำมมำตรฐำน ISO 26000 แยกตำมล�ำดบัแห่งสำยธำร

ต้นน�า้

กลางน�า้

ปลายน�า้

รวมกบั 2 องค์ประกอบทีก่ารประปานครหลวงให้ความส�าคญั คอื

การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม (ด้านที ่6)

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(ด้านที ่1)

สทิธมินษุยชน (ด้านที ่2)

สทิธแิรงงาน (ด้านที ่3)

การด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นธรรม (ด้านที ่4)

ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค (ด้านที ่5)

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคมและชมุชน (ด้านที ่7)

การสือ่สารและรายงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม

การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
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หากแม่น้�าอันกว้างใหญ่เกิดจากหยดน้�ามากมายที่มารวมอยู่ในที่เดียวกัน “น้�าประปา” อันใสสะอาดก็เกิด
จากแหล่งน้�าธรรมชาติและป่าไม้หลากหลายแห่งเช่นเดียวกัน ดังนั้น การผลิตเพื่อให้ได้ “น้�าประปา” ที่มี

คุณภาพดีส�าหรับหล่อเลี้ยงประชาชนได้อย่างย่ังยืนนั้น ย่อมหมายถึงการบ�ารุงรักษา ดูแล ปกป้อง “ต้นน้�า”  
ไว้ใหค้งความอดุมสมบรูณ ์แมว้า่น้�าจะเปน็ทรพัยากรทีส่ามารถเกดิหมนุเวยีนไดเ้รือ่ยๆ ตามวงจรของธรรมชาต ิ
แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปและจ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการในการใช้น้�าจึงมีมากขึ้นตามไป
ด้วย ขณะเดียวกัน แหล่งน้�าดิบจากธรรมชาติที่สะอาด มีคุณภาพ กลับหาได้ยากขึ้นและนับวันจะลดจ�านวนลง
เร่ือยๆ สาเหตหุนึง่เกดิจากการตดัไมท้�าลายปา่ ซึง่เปน็ปญัหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจรงิจัง ส่งผลเสียตอ่เนือ่ง
อย่างยาวนาน จนอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนน้�าตามมาในที่สุด 

การฟื้นฟูต้นน�้า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้นน�้ำแห่งควำมสมบูรณ์

ด้วยภารกิจหลักของการประปานครหลวง คือ การจัดหาน�้า
สะอาดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค     
การประปานครหลวงจงึพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาแบบบรูณาการ 
2 ด้านหลัก คือ ด้านการอนุรักษ์ เพื่อฟื ้นฟูปกป้องแหล่งต้นน�้า
ทรพัยากรธรรมชาต ิป่าไม้ ดนิ และระบบนิเวศในภาพรวมอย่างยัง่ยนื 
และด้านการปลกูจติส�านกึ เพือ่ให้ประชาชนตระหนกัถงึความส�าคญัเร่ง
ด่วน ในการมส่ีวนร่วมอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้และธรรมชาตกิลบัคนืสูค่วาม
สมบรูณ์ การประปานครหลวงจงึได้ด�าเนนิการด้านการบรหิารจดัการ
ด้านส่ิงแวดล้อมทีเ่ป่ียมด้วยประสิทธภิาพอย่างจรงิจงัมาโดยตลอด ดงันี้
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 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�ารัส 
เมือ่วนัที ่24 กมุภาพันธ์ 2555 ได้ทรงกล่าวถงึแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยให้แก่นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ยทุธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟแูละสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า (กยน.) พระองค์พระราชทานค�า
แนะน�าการปลกูป่าป้องกนัน�า้ท่วมท่ีแหล่งต้นน�า้ เพ่ือให้เกดิ

การฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ต้นน�้า บ�ารุงรักษาสภาพแวดล้อม
ของแหล่งน�้า อนุรักษ์ป่าและดิน ท�าให้เกิดระบบนิเวศท่ี
สมดลุ เป็นมาตรฐานหนึง่ในการเพิม่เนือ้ทีป่่าไม้ ซึง่จะช่วย
แก้ปัญหาน�้าท่วมอันเนื่องจากการถูกตัดไม้ท�าลายป่าและ
ท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ

 การประปานครหลวงได้น้อมน�าพระราชด�ารสัมาเป็น
แนวทางในการด�าเนินโครงการการประปานครหลวงรักษ์
ป่าต้นน�า้ เพือ่เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้ำนกำรอนุรักษ์

ด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ก่อนริเริ่มโครงการใดๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การประปานครหลวงจะศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างละเอียด โดยเฉพาะ 
พ้ืนที่ในเขตอนุรักษ์เพื่อการผลิตน�้าประปา ได้แก่ พื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี นนทบุรี และปทุมธานี พบว่า 
การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจเกิดขึ้นไปพร้อมกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 
ของผูค้นในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ท�าให้เกดิการละเลย ขาดจติส�านกึ ไม่ตระหนกัถงึคณุค่าของน�า้ ขาดความ
รูค้วามเข้าใจว่า “น�า้” เป็นทรพัยากรทีม่ปีรมิาณจ�ากดั จนกระทัง่เกดิปัญหาแหล่งน�า้เสือ่มโทรม น�า้เน่าเสยี เกดิมลพษิ ส่ง
ผลกระทบต่อคณุภาพชวีติและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�า้ของประชาชน ระบบนเิวศเสยีหาย ส่งผลให้น�า้ดบิจากแหล่ง
ธรรมชาตด้ิอยคณุภาพ ด้วยการตระหนกัถงึปัญหาส�าคญัทีเ่กดิขึน้อนัจะส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติของประชาชน ท�าให้
การประปานครหลวงเร่งด�าเนนิการรบัมอืและแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ในแนวรบั คอื การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ธรรมชาตทิี่
ถกูท�าลาย และในแนวรกุคอื การปลกูจติส�านกึ รณรงค์ เผยแพร่ความเข้าใจเพือ่ให้เกดิการประสานความร่วมมอืในการ
อนรัุกษ์ และการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ผ่านโครงการต่างๆ ดงันี้

โครงกำรกำรประปำนครหลวงรักษ์ปำ่ต้นน�้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

องค์ประกอบมำตรฐำน ISO 26000 ด้ำนที่ 6

ได้วางแผนร่วมกบักรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาต ิ สัตว์ป่า
และพนัธุพ์ชื กองพนัทหารพฒันา 32 และชาวบ้านต�าบล
เมอืงนะ อ�าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ร่วมกนัปลูกป่า
จ�านวน 85 ไร่ เพ่ือฟ้ืนฟูปรับปรุงพ้ืนท่ีต้นน�า้ อนรัุกษ์ป่าและ
ดนิ ท�าระบบนเิวศให้สมดลุ เพิม่แหล่งกกัเกบ็น�้าบ�ารงุรกัษา
สภาพแวดล้อมของแหล่งน�้า ซึ่งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากร 
ป่าต้นน�า้ให้อดุมสมบรูณ์และเปิดโอกาสให้ประชาชน ชมุชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา
และรักษาป่าต้นน�้าร่วมกัน ซึ่งถือเป็นแนวร่วมที่ส�าคัญ     
เข้มแข็งและมีพลัง เพราะคนในพื้นที่มีความเข้าใจในการ
ดูแลสอดส่องผืนป่าเสมือนเป็นบ้านของตนเอง และยังมี
กจิกรรมการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ตามชมุชนทีไ่ด้ด�าเนนิการ
มาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่อยูใ่นส่วนของโครงการรวมใจรกัษ์น�า้

 
โครงกำรรวมใจรักษ์น�้ำ

การประปานครหลวงเล็งเห็นว่า พลังแห่งความ
สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วน จะเป็นแรงขับ
เคลือ่นในการช่วยฟ้ืนฟ ูดแูล และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างด ี จงึขอเป็นศนูย์กลางในการ 
เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน 
ภาครฐั ภาคเอกชน พนกังาน ชมุชน และประชาชน ด้วยการ 
ให้ความรู้และแนวทางการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์แหล่งน�้า  
โดยเฉพาะแม่น�้าเจ้าพระยา และแม่น�้าแม่กลองซึ่งเป็น 
แหล่งน�า้ดบิหลักทีก่ารประปานครหลวงใช้ในการผลิตเป็น
น�า้ประปา การประปานครหลวงจงึได้เริม่ “โครงการรวมใจ
รักษ์น�า้” ขึน้ โดยมกีจิกรรมหลักท่ีส�าคญั ดงันี้

กจิกรรมคลองประปาสวยด้วยมอืเรา
 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองประปา ด้วยการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ที่บริเวณ 
ริมคลองประปาฝ่ังตะวันตกเริม่จากท่อลอดคลองปลายบาง 
จนถึงท่อลอดคลองบางนา รวมระยะทาง 1.2 กิโลเมตร  
มีผู้บริหาร พนักงานการประปานครหลวง ตัวแทนจาก
หน่วยราชการต่างๆ ครู นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที ่
ใกล้เคยีง 805 คน ร่วมกนัปลกูต้นมะฮอกกานี ซึง่เป็นพชื
เศรษฐกจิและเป็นไม้ทีม่คีณุค่าทางประวตัศิาสตร์ของการ
ประปานครหลวง รวมท้ังต้นไม้อ่ืนๆ เช่น ยางนา ประดู่ 
อินทนิลน�า้ รวม 1,880 ต้น นับเป็นการช่วยลดโลกร้อน 
ด้วยการเพิ่มจ�านวนของต้นไม้ และช่วยรักษาอากาศ 
ให้บริสุทธ์ิ ปลูกจิตส�านึกสาธารณะให้แก่เยาวชน อีกทั้ง 
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการประปา
นครหลวงและคนในชมุชนรมิคลองประปา

กิจกรรมบ�าบัด ฟื ้นฟูสภาพแหล่งน�้า และส่งเสริม 
เครอืข่ายชมุชน

 เป็นกจิกรรมการฟ้ืนฟ ู รกัษาสภาพแหล่งน�า้ ให้คนื
ชีวิตสู่คุณภาพที่ดี มีการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ  
“น�้าหมกัชวีภาพกบัการฟ้ืนฟหูลงัน�้าท่วม” โดยคณุฉลวย  
กะเหล่านาค ซึ่งเป็นเครือข่ายรักษ์น�้าของการประปา
นครหลวง ที่ได้น�าน�้าหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์จริงใน
ชมุชนต่างๆ และเป็นแนวร่วมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง  
หลงัการบรรยายได้ร่วมกนัปล่อยปลา เพือ่อนรุกัษ์พนัธุป์ลา
ท้องถิ่น และคืนสมดุลให้แก่แหล่งน�้าธรรมชาติ จากน้ัน 
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จึงร่วมกนัเทน�า้หมกัชวีภาพลงในคลองเชยีงรากใหญ่ เพือ่
ปรับปรงุฟ้ืนฟูคณุภาพแหล่งน�า้ในชมุชน พร้อมมอบเงนิทนุ
สนบัสนนุจากการประปานครหลวง ให้แก่ 17 โรงเรยีน เพือ่
น�าไปใช้ปรับปรุงและฟ้ืนฟโูครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการมาก่อน
หน้านี้ แต่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในปี 2554 
และมอบเงินทุนพร้อมถังน�้าหมักชีวภาพให้แก่ องค์การ
บรหิารส่วนต�าบลเชยีงรากใหญ่ เพือ่น�าไปใช้ในการบ�าบดั 
ฟ้ืนฟทูรพัยากรน�า้อย่างย่ังยนืต่อไป กจิกรรมนีจ้ดัขึน้ทีว่ดั
บวัหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีโดยมผีูบ้รหิาร พนกังานการประปา
นครหลวง อาจารย์และนกัเรยีนจาก 17 โรงเรยีนในพืน้ที่
ใกล้เคยีงเข้าร่วมประมาณ 600 คน

นอกจากนี้ การประปานครหลวง ได้จัดอบรมและ
สาธิตการท�าน�้าหมักชีวภาพ (EM) ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
จงัหวัดนนทบรีุ  พร้อมทัง้มอบเงินสนบัสนนุการท�าน�า้หมกั
ชีวภาพให้กบัผูแ้ทนนกัเรยีนจาก 16 โรงเรยีนจากจงัหวดั
ปทมุธานี นนทบรีุ และนครปฐม รวมกว่า 900 คน และ
ภายใต้โครงการรวมใจรกัษ์น�า้ การประปานครหลวงยังได้
ด�าเนนิการอนรุกัษ์ให้ขยายวงกว้างออกไปโดยเฉพาะในเขต
ลุม่น�า้ 2 สายหลกั คอื แม่น�า้เจ้าพระยาและแม่น�า้แม่กลอง
ทีก่ารประปานครหลวงใช้ในการผลติน�า้ประปา โดยได้มกีาร

ประสานความร่วมมอืกับองค์กรพนัธมติร เพือ่สร้างเครอืข่าย 
ที่เข้มแข็ง จัดท�าเป็นโครงการฟื้นฟูดูแลแหล่งน�้าร่วมกับ
ชุมชนต้นน�า้ คอื โครงการร่วมระหว่าง การประปานครหลวง 
และ UNDP

โครงกำรหุ้นส่วนเพื่อกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(UNDP) ปีที่ 2

 การประปานครหลวงประสานงานโครงการความร่วม
มอืระหว่างการประปานครหลวง กบัผูแ้ทนโครงการพฒันา
แห่งสหประชาชาตปิระจ�าประเทศไทย (United Nations 
Development Programme; UNDP Thailand) ภายใต้
ชื่อ “โครงการรวมใจรักษ์น�้า” (Water for people  
Partnership : Small Grant Programme) เพือ่สนบัสนนุ
เงินทุนปีละ 5 ล้านบาท เป็นเวลา 4 ปี เพื่อให้ UNDP  
ด�าเนนิการสนบัสนนุชมุชน 2 ลุม่น�า้ (แม่น�า้เจ้าพระยาและ
แม่น�้าแม่กลอง ซึ่งเป็นลุ ่มน�้าที่การประปานครหลวง 
น�าน�า้ดบิมาใช้ในการผลติน�า้ประปา) โดยให้การสนบัสนนุ
อย่างน้อยปีละ 5 ชุมชน ส�าหรับใช้ในการดูแลแหล่งน�้า  
ดินเสื่อมโทรมและสารมลพิษที่ออกฤทธิ์ยาวนาน รวมทั้ง
การพฒันาสิง่แวดล้อม อนัจะส่งผลดต่ีอการฟ้ืนฟคูณุภาพ
น�า้ดบิเพือ่การผลติน�า้ประปา

โครงการที่ผ่านเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนมี  
6 ชมุชน ได้แก่ 

1.โครงการพฒันาลุม่น�า้แม่กลอง โดยมลูนธิช่ิวยเหลอื
เดก็ชายแดน จงัหวดัตาก

 2. โครงการรวมใจรกัษ์น�า้เฉลมิพระเกียรต ิ84 พรรษา 
โดยส�านกังานสมาคมสหพนัธ์เกษตรกรเพือ่การพฒันาภาค

ด้ำนกำรปลูกจิตส�ำนึก

กิจกรรมสอนน้องเรื่องน�้ำ
 เป็นกิจกรรมปลูกจิตส�านึกให้แก่เยาวชน ในการใช้

ทรัพยากรน�้าอย่างรู ้คุณค่า โดยน�านักเรียนจาก 7 
โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง ที่
เข้าโครงการน�้าประปาดื่มได้ และผ่านการรับรองแล้ว มา
ทัศนศึกษากระบวนการผลิตน�้าประปาท่ีโรงงานผลิตน�้า
บางเขน เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพน�้าประปา และ
เพ่ือปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนรู้จักใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า

 การประปานครหลวงให ้ความส�าคัญในการ 
ปลูกจิตส�านึกให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ร่วม 
อนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลแหล่งน�้า ป่าไม้ ผ่านความเข้าใจ  
ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนต้นน�้า
กับการประปานครหลวง สร้างจิตอาสาในการร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมเยำวชนรักน�้ำ 
เป็นกิจกรรมปลูกจิตส�านึกให้แก่เยาวชน ในการ

ร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน�้า และใช้ทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณ
ค่า โดยเชิญอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ใน
พื้นที่ต้นน�้า ริมแม่น�้าเจ้าพระยา สถานีสูบน�้าดิบส�าแล 
จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 
วัดป่างิ้ว โรงเรียนวัดโพธ์ิเล่ือน โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 
โรงเรียนศาลาพัน โรงเรียนวัดบัวหลวง และโรงเรียน 
วัดถั่วทอง ไปชมแหล่งน�้าดิบท่ีสถานีสูบน�้าดิบส�าแล 
จังหวัดปทุมธานี และทัศนศึกษากระบวนการผลิตน�้า
ประปาที่โรงงานผลิตน�้าบางเขน สร้างความมั่นใจใน
คุณภาพน�้าประปา และให้เยาวชนรู้วิธีดูแลระบบการ 
ใช้น�้าประปาภายในบ้านหรือที่พักอาศัยอย่างถูกวิธี  
เพื่อรักษาคุณภาพน�้าและสามารถน�าไปถ่ายทอดต่อได้ 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 397 คน 

 

 นอกเหนอืจากการตดิตามอนรัุกษ์ ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน�า้และทรพัยากรธรรมชาตแิล้ว การประปานครหลวงยงัให้ความส�าคญั
กบัการรณรงค์ สร้างความเข้าใจ ความตระหนกัผ่านการปลูกจติส�านกึการเห็นคณุค่าทรพัยากรน�า้เพือ่การใช้น�า้อย่างคุม้ค่า  
โดยเฉพาะเริม่ปลูกฝังตัง้แต่ในระดบัเยาวชนผ่านกจิกรรมซึง่อยูใ่นโครงการรวมใจรกัษ์น�า้ ดงันี้ 

ตะวนัตก อ�าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี
 3. โครงการเครือข่ายโรงเรียนร่วมชุมชนรักษ์

เจ ้าพระยา โดยโรงเรียนอนุบาล พยุหะคีรี จังหวัด 
นครสวรรค์

 4. โครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลายน�้า โดย 
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัด

ปทมุธานี
 5. โครงการสร้างและศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า 

บางกระสอบ โดยกลุม่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม “ล�าพ ู– กระสอบ”  
จงัหวดัสมทุรปราการ

 6. โครงการรักเรา รักษ์โลก โดยสถาบนัการเงนิชมุชน 
ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอพนมทวน จงัหวัดกาญจนบุรี

023 024รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555



นโยบำยเกี่ยวกับ
กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กำรลดมลพษิ ในกระบวนกำรผลติและจดั
ส่งน�้ำประปำ

 เพือ่ส่งเสรมิการรกัษาสิง่แวดล้อมทีค่รอบคลมุทกุด้าน 
การประปานครหลวงได้จัดท�ามาตรฐานระบบการจัดการ
สิง่แวดล้อม (ISO 14001 : 2004) ทีโ่รงงานผลติน�า้บางเขน 
จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานแห่งนี้ยังสามารถ
ควบคมุปริมาณตะกอนทีอ่อกจากถงัตกตะกอน โดยรกัษา
สมดลุของตะกอนได้ด ี ท�าให้ปริมาณตะกอนทิง้ลดน้อยลง 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาและการบ�าบัดของเสีย 
เป็นการลดมลพิษที่อาจถูกปล่อยออกสู ่สิ่งแวดล้อม 
นอกจากนีย้งัมโีครงการศึกษาทดลองการใช้สารตกตะกอน
ชนดิต่างๆ ทีเ่หมาะสม เพ่ือเป็นทางเลอืกในการผลติน�า้และ
ลดปรมิาณสารเคม ีแต่ยงัคงสามารถผลติน�า้ได้ตามคณุภาพ
มาตรฐานทีก่�าหนด นอกจากนัน้ทีโ่รงงานผลติน�า้ สามเสน 
4 สามารถขยายเวลาการล้างย้อน (back wash) ของบ่อ
กรองให้นานขึน้ จากเดิมทีใ่ช้เวลาเพยีง 48 ชัว่โมง เพิม่ขึน้
เป็น 72 ชัว่โมง ใช้การควบคมุแบบ head loss และมผีล
วเิคราะห์คณุภาพน�า้ประกอบการปรบัล้าง ช่วยลดปรมิาณ

 การประปานครหลวงไม่เพียงแต่ให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์และการปลูกจิตส�านึกการรักษาแหล่งน�้าธรรมชาติ
เท่าน้ัน แต่ยงัตระหนกัถงึเรือ่งการลดผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นล�าดบัแรกเสมอ ตลอดกระบวนการผลติ การ
ให้บริการ และการด�าเนนิโครงการขององค์กร ผ่านการก�าหนดนโยบาย 4 ด้าน คอื การลดมลพษิ การใช้ทรพัยากรอย่าง
คุม้ค่า การบรรเทาและปรบัตัวต่อสภาวะโลกร้อน และการปกป้องฟ้ืนฟสูิง่มชีวีติ โดยมกีารด�าเนนิงานทีส่อดคล้อง ดงันี้

น�า้ล้างลง เป็นการลดของเสยีทีป่ล่อยสูส่ิง่แวดล้อม โดยไม่
กระทบต่อปรมิาณและคณุภาพของน�า้ประปา

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มคำ่
 เพือ่ให้ “น�า้ดิบ” จากแหล่งธรรมชาต ิซึง่เป็นวตัถดุบิ

ส�าคัญ และเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการผลิตน�้าประปา 
ถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การประปา
นครหลวงจงึได้สรรหา คดิค้นต่อยอด เพือ่เลอืกใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการผลิตน�้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 
ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การน�าน�้าจากการล้างย้อน 
(back wash) ในขั้นตอนของการกรองน�้ากลับมาใช้ใหม่ 
หรอืการให้ทนุสนบัสนนุโครงการศกึษาวจิยัแก่มหาวทิยาลยัสรุนารี  
ในการน�าตะกอนประปามาผลิตเป็นบล็อกจีโอโพลีเมอร์ 
(อิฐมวลเบา) เพื่อลดของเสียและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ 
เลอืกการผลติแบบลนี (LEAN Manufacturing) มาใช้ใน
โรงงานผลิตน�้า ซึ่งช่วยให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ 
อย่างถูกต้อง โดยเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด (Minimum 
Waste) ปราศจากความสญูเปล่าในทกุกระบวนการ หรอื
มีส่วนเกินที่ไม่จ�าเป็นน้อยที่สุด การพิจารณาศึกษาความ

เป็นไปได้ของเทคโนโลยรีะบบระบายน�า้ใต้ถงักรอง (Filter 
Underdrain Block System) เพื่อรับอัตราการกรอง 
ได้มากขึน้ มรีอบการกรองน�า้ทีน่านขึน้ (Filter run) ท�าให้
ไม่ต้องหยดุการผลติเพือ่เปลีย่นทรายกรองบ่อย ลดปัญหา
อดุตนัของชัน้ทรายกรอง ช่วยยดือายกุารใช้งานโดยไม่ต้อง
ท�าการบ�ารุงรักษา นอกจากนี้ยังด�าเนินการพิจารณา
ปรบัปรงุกระบวนการผลติน�า้เป็นแบบ Modern Conventional  
โดยการน�าโอโซนและถ่านกมัมนัต์ มาเพ่ิมประสิทธิภาพและ
คุณภาพการผลิตน�า้ประปาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการน�าแผน
บ�ารุงรักษาเชิงป้องกันและแผนบ�ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ 
มาใช้เพื่อวางแผนแนวรุกในการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิตน�้า และยังได้จัด
กจิกรรมเผยแพร่ความรูท้างวิชาการเกีย่วกบัการผลิตน�า้ ให้
แก่คณะผู้เยี่ยมชม ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ นักเรียน 
นกัศึกษาและประชาชน เพ่ือให้ตระหนกัถงึความส�าคญัและ
ใช้ทรพัยากรน�า้อย่างรูค้ณุค่า

กำรบรรเทำและปรับตัว 
ต่อสภำวะโลกร้อน 

การประปานครหลวงมเิคยละเลยต่อวกิฤตปัญหาโลก
ร้อน ซึง่ส่งผลกระทบไปทัว่โลก กอปรกบัปัญหาวกิฤตด้าน
พลังงานที่ปัจจุบันต้องอาศัยการน�าเข้าพลังงานจากต่าง
ประเทศ คิดเป็นมูลค่ามหาศาล การประปานครหลวงจึง
ประกาศนโยบาย “อนุรักษ์พลังงาน” เพื่อเป็นแนวทาง
ด�าเนนิงานด้านการจดัการพลงังานของอาคารส�านกังานใหญ่ 
โดยมแีนวปฏบิตั ิคอื ส่งเสรมิการด�าเนนิการอนรุกัษ์พลังงาน
และพัฒนาระบบจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนด
ให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานที่

สอดคล้องกบัข้อกฎหมายและข้อก�าหนดอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
และยงัส่งเสรมิการปรบัปรงุประสทิธิภาพการใช้ทรพัยากร
พลงังานขององค์กรอย่างต่อเนือ่ง เหมาะสมกบัการท�างาน 
เทคโนโลยทีีใ่ช้ตามแนวทางการปฏบิตังิานทีด่ ีอาท ิโครงการ 
Green IT ที่ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิส์ในส�านกังาน เป็นระบบทีใ่ช้พลงังานลดลงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษมาเป็นระบบ
อเิล็กทรอนกิส์สารสนเทศ เพือ่ลดขยะและการตดัไม้ท�าลาย
ป่า อกีทัง้ยงัก�าหนดให้การอนรุกัษ์พลงังานเป็นหน้าทีค่วาม
รบัผิดชอบของผู้บรหิารทกุระดบัและเจ้าหน้าทีท่กุคน ทีจ่ะ
ให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการทีก่�าหนด มกีาร
ตดิตาม ตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการด้านการ
จดัการพลังงานอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ยงัให้การส่งเสรมิ
สนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะกรรมการจดัการพลงังาน 
ทัง้ในด้านบคุลากร งบประมาณ อปุกรณ์การท�างาน การฝึก
อบรม และการมส่ีวนร่วมพฒันางานด้านการอนุรกัษ์พลงังาน
ควบคูไ่ปกบัภารกจิหลัก

กำรปกป้องและฟื้นฟูสิ่งมีชีวิต 
 ด้วยความห่วงใยต่อทกุชวีติทีส่มัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม 

การประปานครหลวง ได้ร่วมกบักรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาติ  
สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื และกองพนัทหารพฒันา 32 ร่วมกัน
ปลกูป่าจ�านวน 85 ไร่ ณ อ�าเภอเชยีงดาว จงัหวัดเชยีงใหม่ 
เพ่ือฟ้ืนฟูป่าต้นน�า้ในโครงการรกัษ์ป่าต้นน�า้เฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากน้ี การประปา
นครหลวงได้เข้าร่วมเป็นหุน้ส่วนเพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
กับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF : UNDP) ภายใต้ 
“โครงการรวมใจรักษ์น�้า” (Water for People) ซึ่งมี
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เจตจ�านงในการด�าเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา          
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน�้า สร้างความเข้าใจและ 
ความสมัพนัธ์อนัดกีบัชมุชน เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมในการ
ดแูลรักษา และแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม อนัเป็นประโยชน์
ต่อพืน้ทีต้่นน�า้ ซึง่เป็นแหล่งน�า้ดบิของการประปานครหลวง 
โดยเข้าไปเสรมิสร้างศักยภาพของชมุชน ให้สามารถบริหาร
จดัการ และแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมได้อย่างสมัฤทธผิล ทัง้นี้
ยังเปิดโอกาสให้คนในพ้ืนที่ส่งโครงการด้านการอนุรักษ์
ทรพัยากรน�า้และสิง่แวดล้อมเข้ารบัการคดัเลอืก เพือ่รบัเงนิ
สนับสนุนปีละ 5 ล้านบาท ซึง่ในปี 2555 มโีครงการทีผ่่าน
การคดัเลอืกจาก 6 ชมุชน คอื โครงการพฒันาลุม่น�า้แม่กลอง  
โครงการรวมใจรักษ์น�้าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
โครงการเครือข่ายโรงเรียนร่วมชุมชนรักษ์เจ้าพระยา 
โครงการเครอืข่ายชมุชนปลายน�า้ โครงการสร้างและศึกษา
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้าบางกระสอบ และโครงการรักเรา 
รกัษ์โลก ภายใต้โครงการรวมใจรกัษ์น�า้ ยงัมกีจิกรรมทีโ่ดด
เด่นในการให้ความรูเ้รือ่งการบ�าบดัและฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ เพือ่
สร้างการตระหนกัถงึทรพัยากรน�า้อนัมคุีณค่า และยงัได้จดั
อบรม สาธิตการท�าน�้าหมักชีวภาพให้กับสถานศึกษา 
และชมุชนต่างๆ โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการทัง้สิน้กว่า 2,700 คน

กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยความตระหนกัดีว่า หากมกีารปล่อยปละละเลย

ต่อทกุกระบวนการขัน้ตอนของการผลติ จะก่อให้เกดิเป็น 

ผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อมถอืเป็นอนัตรายต่อทกุชวีติ 
ดงันัน้ การประปานครหลวงจงึให้ความใส่ใจต่อการตดิตาม
ประเมินผลกระทบต ่อสิ่ งแวดล ้อมที่อาจเกิดจาก
กระบวนการผลิตน�้าในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อลด 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทกุๆ ด้าน ผ่านโครงการต่างๆ 
อาทิ โครงการจัดการขยะภายในโรงงานผลิตน�้าบางเขน 
โครงการการจัดการน�้าเสีย โครงการการจัดการพลังงาน 
โครงการการจัดการสารเคมี โครงการป้องกันสารเคมี 
รั่วไหลจากการ Load สารเคมีและขอบเขื่อนกั้นสารเคมี
ขนาดใหญ่ โดยทุกโครงการมีผู ้รับผิดชอบท่ีมีความ
เชีย่วชาญ มแีผนปฏบัิตงิานทีม่ปีระสทิธภิาพรดักมุ มกีาร
ประเมนิและตดิตามผลทีช่ดัเจนครบถ้วน 

กำรพัฒนำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อให้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครบ
วงจร การประปานครหลวงไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนา
นวตักรรม เพือ่สร้างสิง่แวดล้อมสเีขียว ช่วยลดโลกร้อน คนื
คณุภาพชวีติทีด่ใีห้กบัสงัคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คอื

ด้านโครงการวจิยัและพฒันา 
 เพือ่ให้เกดิกระบวนการสร้างสรรค์ พฒันาต่อยอดใน

ด้านเทคโนโลยเีพือ่สิง่แวดล้อม การประปานครหลวงจงึมุง่ 
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และขับเคลือ่นให้เกิดการวจัิยและพฒันา

ภายในหน่วยงานด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อม จากโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐวิสาหกจิ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงาน โดยการประปานครหลวงร่วม
มอืกบัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) มแีนวทางการศึกษาท่ี
เป็นระบบ เพือ่พฒันาองค์ความรูแ้ละศกัยภาพ
ของพนักงานผ่านโครงการศึกษาวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมในด้านการเพ่ิมมลูค่าและการใช้ประโยชน์
จากตะกอนดนิประปาในผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น 

 • โครงการพัฒนาตะกอนดินประปาเป็น
ผลิตภัณฑ์วัสดุต่างๆ เช่น บล็อกประสานส�าหรับการ
ก่อสร้างอาคาร และตกแต่งสวน แผ่นพืน้ทางเท้า วสัดุ
เพาะปลกูพชื 

 
• โครงการศึกษาการอุดรอยแตกมวลหิน โดยใช ้

ดนิตะกอนประปาผสมกบัซเีมนต์ เป็นการศกึษาเกีย่วกบั
การน�าดินตะกอนประปาไปใช้เป็นวัสดุแทนเบนโตไนท์  
เพือ่ลดการน�าเข้าวสัดจุากต่างประเทศ

 • โครงการศึกษาวิจัยการผลิตบล็อกจีโอโพลีเมอร์
จากตะกอนดินประปา เป็นการศึกษาแนวทางการผลิต
บล็อกจากตะกอนดิน โดยไม่ใช้ซีเมนต์ในการผลิต ซึ่งจะ
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนับเป็นการผลิต 
“วสัดสุเีขยีว” (Green Material) ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ช่วยลดโลกร้อนอกีทางหนึง่ด้วย

 องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนา ท�าให้เกิดการ
สร้างมลูค่าเพิม่จากของเหลอืในกระบวนการผลติ (Value 
Added Product) และน�าไปสูร่ะบบกระบวนการใช้แนวคดิ
แบบ Zero Waste หรอืกระบวนการผลติแบบไร้ของเหลอื

นวัตกรรมซ่อมท่อประปาในอ่างผ้าใบ 
ลดปัญหาเรือ่งน�า้ขุน่หลงัซ่อมท่อประปา
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อำบน�้ำและแปรงฟันอยำ่งไร
ให้ประหยัดน�้ำ

อำบน�้ำ การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน�้าน้อยที่สุด รูฝักบัวยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน�้า  
แต่จะต้องปิดฝักบัวขณะที่ถูสบู่ ซึ่งจะใช้น�้าเพียง 30 ลิตร หากไม่ปิดจะ 

ใช้น�้าถึง 90 ลิตร และหากใช้อ่างอาบน�้าจะใช้น�้าถึง 110-200 ลิตร

แปรงฟัน การใช้น�้าบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น�้าเพียง 
0.5-1 ลิตร การปล่อยให้น�้าไหลจากก๊อกตลอดการแปรงฟัน

จะใช้น�้าถึง 20-30 ลิตร

ทิง้ในรปูแบบของอตุสาหกรรมการผลติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
ซ่ึงการประปานครหลวงได้รับรางวัลจากการส่งโครงการ 
“การผลิตน�า้ประปาแบบไร้ของเหลอืทิง้” (Zero Waste 
for MWA Process) เข้าประกวดในโครงการ “วทิยาศาสตร์
สู่ความเป็นเลิศ” ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีการสือ่สารและโทรคมนาคม วฒุสิภา

ด้านการประกวดนวัตกรรม 
 เป ็นโครงการที่การประปานครหลวงต้องการ

สนบัสนนุและส่งเสรมิการพฒันาศักยภาพของบคุลากรทีม่ี
ความสนใจในการวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์งานด้าน
นวัตกรรมให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เพิ่มข้ึน และได้ก�าหนดแผนงานโครงการ 
ด้านนวัตกรรมเป็นประจ�าทกุปี ดังนี้

1. โครงการประกวดผลงานการจดัการความรูด้เีด่น 
(Knowlegde Management : KM)

2. โครงการประกวดการพฒันากระบวนงาน
3. โครงการประกวดนวตักรรมการประปานครหลวง 

(MWA Innovation Awards) 
 ซึง่การประกวดแบ่งออกเป็น 2 หมวด คอื หมวดที ่1 

แนวคิดด้าน “นวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน” และ 
หมวดที ่ 2 คอื สิง่ประดษิฐ์ “อปุกรณ์ประหยดัน�า้” โดย 
ให้บคุลากรของการประปานครหลวง นกัเรยีน นกัศกึษา 
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
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การส่งความสุขผ่านสายน้�าไปถึงทุกคนได้นั้น นอกจากจะมีต้นน้�าที่สมบูรณ์แล้ว สิ่งส�าคัญยิ่งคือส่วน 
“กลางน้�า” ซึ่งเป็นจุดเชื่อมและเป็นศูนย์กลางในการน�าน้�าจากต้นน้�าส่งต่อไปจนถึงปลายน้�า นั่นคือ  

“การด�าเนินกิจการของการประปานครหลวง” ที่มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรชั้นน�า มีการบริหารจัดการที่ดี 
เทคโนโลยีทันสมัย มีคุณธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อม
ด้วยบุคลากรมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

การประปานครหลวงเหน็ความส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน 
ขององค์กรที่สัมพันธ ์เกี่ยวโยงกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จึงมุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพโดยการด�าเนิน
กจิการทีเ่ป่ียมด้วยคณุธรรม ได้มาตรฐาน ผ่านบคุลากรของ
องค์กรที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีทกุภาคส่วน ด้วยการด�าเนนิงานด้านต่างๆ ดงัน้ี 

การบริหารจัดการของการประปานครหลวง

กลำงน�้ำแห่งควำมอุตสำหะ
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 การประปานครหลวงมุง่เน้นการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ผ่านการด�าเนนิกจิการและ
การให้บรกิารทีม่คีณุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป่ียมด้วยคณุภาพและมมีาตรฐานระดบัสากล เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม     
ส่งเสรมิคณุภาพชวีติของประชาชนให้ดยีิง่ขึน้ มนีโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลกจิการ และมจีรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารระดับนโยบายโดยคณะกรรมการการประปานครหลวง ได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการด้านต่างๆ เพือ่ก�ากบัดแูลและตดิตามการด�าเนนิงาน ก�าหนดนโยบายก�ากบัดแูลกิจการของการประปานครหลวง 
(MWA Corporate Governance policy Statement) ซึง่ยดึหลกัธรรมาภบิาล 6 ประการ คอื หลกันติธิรรม หลกัคณุธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัการมส่ีวนร่วม หลกัความรบัผดิรบัชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าที ่และหลกัความมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล โดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลกั คอื การก�ากบัดูแล การส่งเสรมิ และการเผยแพร่

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
องค์ประกอบมำตรฐำน ISO 26000 ด้ำนที่ 1

กำรส่งเสริม
นอกเหนือจากการก�าหนดกรอบนโยบายในการ

บรหิารจัดการแล้ว การประปานครหลวงยงัได้ส่งเสรมิการ
ด�าเนนิธุรกจิท่ีสุจริตและเป็นธรรม ให้สอดคล้องกบัค่านยิม 
“มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคมด้วยความ
โปร่งใส” ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกระดับในองค์กร ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
อาทิ การสอดแทรกเนือ้หาเกีย่วกบัคุณธรรมและจริยธรรม
ไว้ในหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานใหม่และพนักงาน
ทกุระดบั มกีารทดสอบหลงัการอบรม นอกจากนัน้ในการ
สอบคดัเลือกพนกังานทัง้การสอบข้อเขยีนและสัมภาษณ์ยงั
มเีรือ่งของธรรมาภบิาลบรรจอุยูด้่วย มกีารจดัท�าคูม่อืการ
ปฏบิตังิานในทุกหน่วยงาน เช่น “คู่มอืการให้บริการผู้ใช้น�า้
เพือ่ให้การบรกิารทีเ่ป็นมาตรฐานและเป็นธรรมต่อทกุคน” 
ก�าหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรท่ีชัดเจน
และเป็นรปูธรรม ตามหลกัการก�ากบัดแูลทีด่ ีสอดคล้องกบั
ระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนมตคิณะรฐัมนตรีทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตามค่านยิม “เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และ
จดัการบรรยายส่งเสรมิเกีย่วกบัหลกัธรรมาภบิาล โดยผูท้รง
คุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้กบัผูบ้รหิารและพนกังานของ
การประปานครหลวง อาท ิ“ธรรมะกบัความโปร่งใส” โดย
พระรักเกยีรต ิรักขติะธัมโม (สุขธนะ) “รัก กปน. รักษ์ความ
ด”ี โดย รศ.ดร.จรุ ีวจิติรวาทการ “การส่งเสรมิจรยิธรรม
ในองค์กร” โดย อ.เกรกิเกยีรต ิเอกพจน์ “งานก้าวไป ด้วย
ใจเดยีวกนั” โดย อ.ประเสรฐิ อทุยัเฉลมิ

 นอกจากนัน้ ยงัจดัอบรมธรรมะและปฏบิตัธิรรม โดย
ได้นิมนต์พระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มาบรรยายธรรมเร่ือง “สติกับการท�างาน” 
โดยผู้เข้าอบรมได้ปฏบิตัวิิปัสสนากมัมฏัฐานเบือ้งต้น และ
ร่วมท�าบญุ 3 วดั คอื วดัถ�า้ตะโกพุทธโสภา วดัเกริน่กฐนิ 
วดัไลย์ จงัหวดัลพบรุ ีและจดัโครงการปฏบิตัธิรรมเพือ่ถวาย
เป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 
พรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ�าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา อกีทัง้ยงัได้สอด
แทรกหลักธรรมะในการจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
กจิกรรมสมัพนัธ์ อาท ิ กจิกรรม Charity Day ท�าความ

กำรก�ำกับดูแล
 เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารจัดการด้านการก�ากับ  

ดูแลกิจการที่ดีได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถ
สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากทกุภาคส่วน 
การประปานครหลวงจงึก�าหนดยทุธศาสตร์ด้านธรรมาภบิาล
เป็นยทุธศาสตร์หน่ึงในการบรหิารของการประปานครหลวง 
และก�าหนดเป็นแผนปฏบิตังิานด้านธรรมาภบิาล เพือ่ส่งเสรมิ
ให้บุคลากรทกุระดบัขององค์กรตระหนกัถงึความส�าคญัของ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยการจัดท�า
คูมื่อธรรมาภบิาลส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันใน     
การถอืปฏบิตั ินอกจากนัน้ ยงัได้มกีารทบทวนวธิปีฏบิตัใิน
การรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และได้เพิม่เตมิ

หลักปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ของพนกังานบรรจใุหม่ รวมทัง้จดับรรยายเรือ่ง 
“แนวทางการด�าเนินงานในด้านการบริหารความเสี่ยง” 
(Governance Risk Compliance) โดยบริษัท Price 
Waterhouse Coopers จ�ากดั ให้กบัคณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการก�าหนดกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผู ้บริหารระดับฝ่ายและ
เทียบเท่าข้ึนไป และให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าแผนการ
ด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อ
ให้การประปานครหลวงมีแนวทางด�าเนินงานเรื่องนี้ได้
อย่างชัดเจน

สะอาดแท่นน�า้ดืม่ ร่วมเกบ็ขยะบรเิวณอนสุาวรย์ีชยัสมรภมูิ 
น�าพนกังานใหม่ไปศกึษาดงูานโรงงานผลติน�า้สามเสนและ
พิพิธภัณฑ์ประปาไทย เรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การท�างานเป็นทีม ณ หน่วยบญัชาการนาวกิโยธนิ อ�าเภอ
สตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีอกีทัง้ยงัจดัอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังาน
ทัง้ระดบับรหิาร และพนกังานระดบัต่างๆ ด้านธรรมาภบิาล 
ในหวัข้อ “คณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล” นอกจาก
นี ้ยงัได้จดังาน MWA CG Day (ด�าเนนิต่อเน่ือง) โดยในวัน
ดงักล่าวมกีารเสนอผลงานด้านธรรมาภบิาลของแต่ละฝ่าย 
พร้อมมอบรางวลัผลงานด้านธรรมาภบิาลดเีด่นทัง้ในระดบั
หน่วยงานและบคุคล เพือ่ยกย่องเชดิช ูและเป็นขวัญก�าลงั
ใจ ให้กับผู้ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่าง
จริงจงั ซึง่การส่งเสริมให้พนกังานมคีวามเข้าใจและยดึมัน่
ในหลกัธรรมาภบิาลในการปฏบัิตหิน้าที ่ การอบรมธรรมะ 
คณุธรรมและจรยิธรรม ช่วยเสรมิสร้างให้พนกังานทกุระดบั
มจีติส�านกึทีด่ ี มคีวามซือ่สตัย์ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ มจีติอาสา
เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และท�าให้ข้อขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานลดลง

กำรเผยแพร่
 เมื่อมีการก�าหนดนโยบายที่ดี และมีการส่งเสริมให้

ความเข้าใจแก่พนกังานผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลายแล้ว การ
ประปานครหลวงยงัได้สนบัสนุนการเผยแพร่การก�ากบัดแูล
กจิการท่ีด ีใช้หลักธรรมาภบิาลในหลากหลายช่องทาง เพือ่
แสดงถึงความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังขององค์กรในการ
ด�าเนนิกจิการด้วยความเป็นธรรม การจดัท�าคูม่อืธรรมาภบิาล
การประปานครหลวง มอบให้กับคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนักงานและผู้ปฏบิตังิานทุกคน และจดัท�าองค์ความรู้ด้าน 
ธรรมาภบิาลเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความ
ส�าคญัของการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการปฏบิตังิาน ผ่าน
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ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน
 หลักปฏิญญาสากลท้ังหมดมี 30 ข้อ ซ่ึงในข้อท่ี 23 
เป็นสิทธิเกี่ยวกับการท�างาน ซ่ึงการประปานครหลวงได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัคร
สอบและบรรจุเป็นพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่งท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม โดย
เสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกทั้งเพศชาย เพศหญิง รวมถึง
ผู ้ที่มีความบกพร่องพิการทางร่างกายที่การประปา
นครหลวงพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถท�างานได้ 
 นอกจากนี้ องค์กรยังค�านึงถึงการเคารพในสิทธิทาง
กฎหมาย วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ทั้งพนักงาน บริษัทคู่ค้า ผู้รับจ้าง และชุมชนที่อยู่รอบ
สถานประกอบการด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง โดย
ในส่วนของบุคลากรภายในองค์กรได้จัดการบรรยายใน
หลักสูตร “หลักสิทธิมนุษยชนในการท�างานร่วมกันของ
ผู ้บริหารกับพนักงานในองค ์กร” และการประปา
นครหลวง ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มคู่ค้ากับ
องค์กร จึงส่งเสริมและให้ความส�าคัญ การให้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับกลุ่มบริษัท 
คู่ค้าของการประปานครหลวง รวมถึงผู้ประกอบการที่
เป็นบริษัทผู ้รับจ้างงานก่อสร้างต่างๆ ที่ผ ่านการจด
ทะเบียนกับการประปานครหลวง เพื่อมุ ่งเน้นให้กลุ ่ม
บริษทัคู่ค้าของการประปานครหลวงน�าหลกัสทิธมินุษยชน 
ไปใช้ปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึงความ
เท่าเทียมกันของมนุษย์และเคารพในสิทธิของผู ้อื่น  
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้ความ
ส�าคัญกับกลุ่มแรงงานที่จะได้รับการดูแลปกป้องภายใต้
กรอบสิทธิมนุษยชนในมาตรฐานเดียวกัน 

สิทธิมนุษยชน

 ด้วยความตระหนักว่าการด�าเนินงานขององค์กรที่ประสบความส�าเร็จ จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของการมีคุณธรรม
และมนุษยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงมีองค์ประกอบส�าคัญที่ไม่อาจละเลยได้เลยคือ “การเคารพต่อสิทธ ิ
มนุษยชน” ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน อันเป็น
หลักให้การประปานครหลวงยึดมั่นที่จะไม่ละเลยหรือละเมิดต่อสิทธิพื้นฐานของพนักงานทุกระดับ และครอบคลุมไปถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กร โดยไม่มีการแบ่งแยก การประปานครหลวงยึด
หลกัตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อก�าหนดองค์การสหประชาชาต ิให้ความส�าคญั
ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมที่การประปานครหลวงมีความ
เกี่ยวข้อง มี 2 นัย ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการให้ความเสมอภาคต่อบุคคล ดังนี้

สิทธิเกี่ยวกับน�้ำ 
 ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ได ้ให ้ค�าวินิจฉัยที่มีสาระส�าคัญถึง
พันธกรณีของรัฐ ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนใน
ประเทศที่เกี่ยวกับน�้า เพราะ “น�้า” ถือเป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ส�าคัญ จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ ซึ่งต้องมีระดับมาตรฐานน�้าสะอาดให้ประชาชน
ได้รับอย่างเพียงพอ การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่
ปฏิบัติตามหลักข ้อก�าหนดด ้านสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล โดยดูแลรับผิดชอบการส�ารวจ จัดหา
แหล่งน�้าดิบเพื่อใช้ผลิตน�้าประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ 
จัดส ่งและจ�าหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย ่าง
ปลอดภยัตามมาตรฐานองค์การอนามยัโลก (WHO) ให้แก่ 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 
รวมทั้งประชาชนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

อย่างท่ัวถึง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ 
เป็นธรรมและความเสมอภาคตามหลักปฏิญญาสากล
สิทธิมนุษยชน ว่าด้วยสิทธิในน�้าดื่มท่ีปลอดภัยและ 
สุขอนามัย ตามหลักการของสหประชาชาติทุกประการ 
และเพื่อให้ภาคประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช ้
น�้าประปาได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขต
พื้นท่ีห่างไกล การประปานครหลวงจึงมีนโยบายในการ
ให้บริการน�้าประปาครอบคลุมทุกพื้นที่บริการในปี 2556 
พร้อมทั้งมีโครงการวางท่อประปาเชิงสังคมควบคู่กันไป 
เป็นการวางท่อส่งน�้าในพื้นที่ชายขอบที่มีประชาชนอาศัย
อยู่อย่างเบาบางซึง่ไม่คุม้ค่าในเชงิเศรษฐศาสตร์ แต่ถอืเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีการประปานครหลวงพร้อม
ทุม่เทเพือ่จะให้ทกุคนในพื้นที่บริการได้รับการดูแลในสิทธิ
ของความเป็นประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

องค์ประกอบมำตรฐำน ISO 26000 ด้ำนที่ 2

เวบ็ไซต์ธรรมาภบิาลของการประปานครหลวง (MWA CG 
Website) การจัดกิจกรรม CG Road show และการ
จัดรายการ “CG มีดี” ทางเสียงตามสาย การลงบทความ 
CG News ในวารสารน�้าก๊อก จัดท�า CG Games และ
การ์ตูน CG Animation 

 เพราะเชื่อว่า ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจนอก
เหนื อจากการมีบุ คลากรที่ มี ค วามสามารถและ
เทคโนโลยีอันทันสมัยแล้ว สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ความ
ส�าเร็จนั้นคงอยู่อย่างยั่งยืนคือ การใช้คุณธรรมในการ

ด� า เนินธุ ร กิจ เริ่ มต ้นด ้ วยการ ซ่ือสัตย ์ต ่อตนเอง 
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน องค์กร ลูกค้า และประชาชน 
ซึ่งจะเป็นเกราะก�าบังที่มีพลัง ช ่วยสร้างองค์กรให้
แข็งแกร ่ง สร ้างสังคมแห่งความผาสุก และเจริญ
ก้าวหน้า

037 038รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555



สิทธิแรงงำน

 การประปานครหลวงเชื่อมั่นว่า แรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่สุดขององค์กร คือ “ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ” ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมแรงร่วมใจ ความวิริยะ อุตสาหะ และการทุ่มเทอุทิศตนของพนักงานทุกระดับในองค์กร ตั้งแต่ระดับคณะ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานจนถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการรับผิดชอบต่อบทบาท หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ตระหนักเสมอว่าทุกคนคือ “ผู้แทนคนส�าคัญของการประปานครหลวง” ท่ีจะท�าให้ประชาชนได้รู้ถึงจิต
วิญญาณของการเป็น “ประปาเพื่อประชาชน” 
 ด้วยเหตุน้ี การประปานครหลวงจึงดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในการท�างานให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคน ว่าจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ให้ความ
ส�าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการท�างาน การให้ความรู้ การสนับสนุนโอกาสท่ีดี ส่งเสริมความก้าวหน้า การให้ความ 
ช่วยเหลือและให้ก�าลังใจเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกด้านสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ดังนั้น 
การประปานครหลวงจึงได้บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ลืมที่จะใส่ใจดูแลผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นลูกจ้างแรงงาน ตัวแทนการประปานครหลวง 
ที่ท�างานมานาน ให้ได้มีโอกาสสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน

โครงกำรดำ้นพัฒนำศักยภำพ
ด้วยค�านึงถึงความเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

และมีเส้นทางที่ชัดเจน ผู้น�า พนักงานทุกระดับและระบบ
งานสามารถเชือ่มโยงและสอดคล้อง โดยผูน้�าจะมบีทบาท
สูงในการผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมาย พนักงานได้รับการ
ส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ก้าวหน้าในสายงาน 
มีความมั่นคง ผูกพันกับองค์กร ท�าให้เกิดก�าลังใจ และ
ก�าลังความคิด ในการท�างานอย่างเต็มความสามารถ 
องค์กรก็จะมีประสิทธิภาพ จึงได้วางแผนการด�าเนินงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังนี้  การเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการบรหิารและพฒันา การวางแผนสบืทอด
ต�าแหน่งงานส�าคัญ การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มพนักงาน
ทีม่ศีกัยภาพสูงให้เป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กร
ในอนาคต การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การจัดท�าแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
การส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร

โครงกำร Happy Work Place 
 เป็นโครงการที่จัดข้ึนจากแนวคิดท่ีต้องการให้
พนักงานการประปานครหลวง ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกด้านอย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ส่งผลต่อความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร โดยครอบคลุมความต้องการ
ข้ันพื้นฐาน เพื่อสร้างองค์กรแห่งความผาสุกผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์แก่พนักงานในแต่ละด้าน 
ดังนี้

• Happy Body
 เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยจัดให้
มีสถานที่ออกก�าลังกาย (Fitness Center) ส�าหรับ
พนักงานและลูกจ้างตามส�านักงานต่างๆ พร้อมทั้ง
กิจกรรมออกก�าลังกายและสันทนาการ โดยร่วมกับ
สมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การแข่งขันกีฬาระหว่าง
รัฐวิสาหกิจ การแข่งขันกีฬาสีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว ่างพนักงานภายในองค ์กร จัดโครงการสอน
แบดมินตันให้กับพนักงาน และบริการตรวจสุขภาพฟรี
ให้แก่พนักงาน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์
เนชั่นแนล ซึ่งมีการตรวจเลือดเพื่อหาระดับน�้าตาลใน
เลือด ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) 
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแป็บเสมียร์ ตรวจ
เต้านม (โดยวิธีคล�าก้อนเนื้อ) และให้บริการตรวจวัด
สายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น ยังมีการติด
ตั้งจุดน�้าดื่มร้อน–เย็น ที่สะอาดปลอดภัย ไว้ให้บริการแก่
พนักงานภายในส�านักงานใหญ่จ�านวน 10 ตู้ เพ่ือลดค่า
ใช้จ่ายในการซ้ือน�้าดื่ม

• Happy Heart 
 เป็นกจิกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มนี�า้ใจ 
เอือ้อาทรต่อกนั อาท ิการมอบทนุการศึกษาแก่บตุรผู้ปฏบิตัิ
งาน รวม 688 ทนุ จ�านวนเงนิ 1,713,500 บาท และได้รบัการ
สนับสนุนร่วมบริจาคส่วนหนึ่งจาก สหกรณ์ออมทรัพย์
พนกังานการประปานครหลวง และบรษิทัคูค้่า การบรจิาค
โลหิตแก่สภากาชาดไทย จ�านวน 4 ครัง้ มจี�านวนผูบ้รจิาค 
631 ราย ได้รบัปรมิาณโลหิตเป็นจ�านวนทัง้ส้ิน 252,400 cc 
มกีารสงเคราะห์พนกังาน กรณปีระสบภยั โดยให้ความช่วย
เหลือพนกังานผู้ประสบอทุกภยั รายละ 10,000 บาท จ�านวน 
1,606 คน

• Happy Money 
 เป็นกจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจการจดัการด้าน
การเงนิ เพ่ือปลอดจากการเป็นหน้ี โดยได้จดัการบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “การออม การลงทุน และการเลือกช่อง
ทางการลงทุน” โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกสิกรไทย 
จ�ากดั เพือ่สร้างความเข้าใจเรือ่งการออม การลงทนุและการ
เลอืกช่องทางลงทนุเพือ่ให้ได้รบัผลตอบแทนทีเ่พยีงพอต่อ
การด�ารงชวีติในปัจจบุนัและอนาคต จนถงึวยัเกษยีณ

• Happy Relax 
 เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างความผ่อนคลาย ลดความ
ตึงเครียดให้แก่พนักงาน อาทิ กิจกรรมวันพุธสุดหรรษา 
โดยทกุวนัพธุ ตัง้แต่เวลา 12.00–13.00 น. จดัให้พนกังาน
ได้ร้องเพลงและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อ
กระชับมิตรภาพ และจัดการประกวดร้องเพลง ซ่ึงเป็น
กิจกรรมหนึ่งในการแข่งขันกีฬาสีภายในของการประปา
นครหลวง

องค์ประกอบมำตรฐำน ISO 26000 ด้ำนที่ 3
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ยูนิต

109
24 กุมภาพันธ� 2555

ราย

31 พฤษภาคม 2555

141
ราย

30 สิงหาคม 2555

215
ราย 252,400 cc

รวมปริมาณโลหิต
ที่บริจาคเป�นจำนวนทั้งสิ้น

29 พฤศจิกายน 2555

166
ราย

กำรบริจำคโลหิตแก่สภำกำชำดไทยของพนักงำน กปน. ในปี 2555
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• Happy Brain 
 เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองด้วย
หลกัสตูรอบรม E-learning และจัดบรรยายเรือ่ง “ความ
ผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร” โดยการประปา
นครหลวงร่วมกบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ เพือ่ให้
พนักงานมีความเข้าใจและมีทัศนคติอันดีต่อความผูกพัน
และความพงึพอใจต่อองค์กร ส�าหรับด้านความปลอดภยัใน
การท�างาน จดักจิกรรมฝึกซ้อมดับเพลงิครบทกุอาคาร ท้ัง
อาคารส�านกังานใหญ่และอาคารภายนอก เช่น ส�านกังาน
ประปาสาขาทัง้ 16 สาขา อาคารระบบส่งและสบูจ่ายน�้า 
และบริเวณโรงงานผลิตน�้าสามเสน 2 เพื่อฝึกการเตรียม
พร้อมด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินให้แก่พนักงาน 
นอกจากน้ี ยงัจดัการบรรยายด้านสขุภาพเรือ่ง “ภยัเงยีบ
จากการนอนกรน” ให้แก่พนักงานอกีด้วย
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• Happy Soul 
 เป็นกจิกรรมเสรมิสร้างจติใจอนัเป็นสขุ สงบ มคีณุธรรม 
ให้แก่พนกังาน อาทิ การจัดธรรมบรรยาย ในหวัข้อ “ธรรมะ
กับความโปร่งใส” โดยพระรกัเกียรต ิรกัขิตะธมัโม (สขุธนะ) 
เพือ่ใช้คณุธรรม จรยิธรรมในการปฏบัิตงิานให้มคีณุภาพ

• Happy Society
 เป็นกจิกรรมท่ีเสรมิสร้างสงัคมท่ีด ีและการจดัสภาพ
แวดล้อมในการท�างานท่ีดีให้แก่พนักงาน อาทิ การจัด
สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานและผู้เก่ียวข้องตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่อง
ความปลอดภยัของสภาพแวดล้อมในการท�างาน และได้รบั
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งอาชวีอนามยั ผ่านการจดั
บอร์ดนิทรรศการ การสาธิตการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับความ
ปลอดภยั และมกีารจ�าหน่ายสนิค้าราคาถูกเพือ่ลดภาระค่า
ครองชพีให้แก่พนกังาน ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก 
นอกจากนัน้ ยงัได้จดัทศันศกึษาดงูานด้านความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของหน่วย
งานท่ีได้รบัรางวลัสถานประกอบการดเีด่น ณ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแห่งประเทศไทย เข่ือนภมูพิล จงัหวดัตาก

กำรดูแลผู้ที่เกษียณอำยุและคู่สมรส
 เพือ่ให้พนกังานทกุคนได้รบัการดแูลเอาใจใส่ในทกุด้าน
ของชีวติอย่างครบวงจร นอกเหนอืจากโครงการ Happy Work 
Place ให้ความส�าคญักบัการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังาน
ในวยัเกษียณและคูส่มรส โดยให้บรกิารตรวจรกัษาพยาบาล 
และให้ค�าแนะน�าในด้านสขุภาพอนามยักบัผูเ้กษยีณอายแุละคู่
สมรส จ�านวน 16,341 ครัง้ ให้บรกิารทางห้องปฏบัิตกิาร
พยาธ–ิคลนิกิ 11,420 tests มผีูเ้ข้ารบับรกิารการรกัษาจ�านวน 
1,461 ราย
 การประปานครหลวงตระหนกัว่า การสร้างความสขุ
ให้แก่พนกังาน คอืการสร้างความสขุให้องค์กร เพราะเมือ่
พนักงานมีขวัญก�าลังใจท่ีดี มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  
มีศักยภาพที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  
นัน่คอืดชันช้ีีวดัประสทิธภิาพและความส�าเรจ็ในการท�างาน 
ซ่ึงผู้รับประโยชน์คือประชาชนท่ีจะได้รับการบริการท่ีมี
คณุภาพ รวมทัง้การพฒันาต่อยอดสร้างสรรค์งานประปาทีจ่ะ
ก้าวไกลต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้ โดยพนกังานและผูป้ฏบัิตงิาน
ท่ีเต็มด้วยศักยภาพของการประปานครหลวง ซ่ึงนับเป็น 
การยกระดบัการพฒันาสงัคมและประเทศชาตใินอกีทางหนึง่
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ธารสายน้�าใหญ่ท้ังสายท่ีเกิดจาก “ต้นน้�า แห่งความสมบูรณ์” ใสสะอาด ไหลรินผ่านเข้าสู่ “กลางน้�า  
แห่งความอุตสาหะ” เป่ียมความรับผิดชอบและมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กรของการประปา

นครหลวง ก่อนจะไหลออกไปเป็น “ปลายน้�า แห่งความสุข” ท่ีส่งผ่านการให้บริการ ท่ีเป็นเลิศ  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน จนกลายเป็นสังคมท่ีเข้มแข็ง  อันน�าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้ได้รับการเติมเต็มความสุข 
ผ่านสายน้�าอย่างย่ังยืน 

 ด้วยความตระหนักเช่นนี้ ท�าให้ทุกการด�าเนินกิจการของการประปา
นครหลวง เต็มไปด้วยความรอบคอบ ค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อชีวิตและ
ความปลอดภัยของผู ้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมก่อนเสมอ เพื่อมุ ่งให ้ผู ้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ มีความเชื่อมั่นในการด�าเนินกิจการ
ประปา และยินดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งความสุขกับการประปา
นครหลวงให้เกิดขึ้นเป็นจริง ผ่านการด�าเนินงานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
สังคม คือ ด้านการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านการสื่อสารและรายงานความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลงานที่มอบสู่สังคม 
ด้วยความมั่นใจในคุณภาพ

ปลำยน�้ำแห่งควำมสุข

046รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555



สูงข้ึนเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงาน โดยมุ่งท่ีจะปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน แต่ยังคง
คุณภาพน�้าที่ดีเยี่ยม โดยใช้อัตราค่าน�้าคงที่ตั้งแต่ปี 2542 
จนถึงปัจจุบัน กอปรกับ “น�้า” จัดเป็นสาธารณูปโภค      
ขัน้พืน้ฐานทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัการด�ารงชพี ดงันัน้ เพือ่
สร้างความมั่นใจในคุณภาพของน�้าประปา จึงเข้ารับการ
ตรวจสอบคุณภาพน�้าจากคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับ
การรับรอง “น�า้ประปาดืม่ได้” ทุกเขตบริการของการประปา
นครหลวงในปี 2542 และเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการผลติ
ขึน้สูร่ะดบัสากล จงึพฒันากระบวนการผลติอย่างต่อเนือ่ง 
จนได้การรบัรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 
ในปี 2543 ด้านการผลิตน�้าประปา ก่อนจะพัฒนาสู่ระบบ
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในปัจจบุนั ด้วยความตระหนกั
ว่า “ความเชือ่มัน่” และ “ความไว้วางใจ” ในคณุภาพน�า้
ประปาของผู้บริโภคเป็นส่ิงส�าคัญล�าดับแรกในการด�าเนิน
กิจการ จึงไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาระบบการผลิต และ
เฝ้าติดตามดูแลการรักษาคุณภาพน�้าที่ได้มาตรฐานอย่าง
ใกล้ชิด ผ่านการด�าเนินงานด้านต่างๆ อาทิ 

 การใช้ระบบตรวจสอบคณุภาพน�า้ประปาระยะไกล 
(Real Time online Monitoring) เพ่ือตรวจวัดค่าความขุน่ 
และปรมิาณคลอรนีอสิระคงเหลือทีส่ถานตีรวจวดัคณุภาพ
น�า้ 20 สถาน ีท�าให้เจ้าหน้าทีแ่ก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงที
ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระ     
คงเหลือให้มีปริมาณใกล้เคียงกันทุกพ้ืนท่ี ท�าให้การใช้
คลอรนีลดลง ลดกลิน่คลอรนี และช่วยลดค่าใช้จ่ายการจดั
ซือ้คลอรนีลงได้ถงึร้อยละ 5 โดยสถานสูีบจ่ายน�า้บางพลเีริม่
ใช้งานเป็นแห่งแรก นอกจากนี้ การประปานครหลวงยัง
รณรงค์ให้ผูใ้ช้น�า้มคีวามมัน่ใจในการดืม่น�า้ประปา ด้วยการ
ไปตรวจสอบคณุภาพน�า้ประปาให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ 
โรงเรียน โรงพยาบาล วัด มสัยดิ สถานท่ีราชการ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข และโรงแรม ในเขตพืน้ทีใ่ห้บรกิาร เพือ่วิเคราะห์
คุณภาพน�้ากว่า 30,000 ตัวอย่างต่อปี โดยห้องทดสอบ
ปฏบิตักิารภายในของการประปานครหลวงทีไ่ด้มาตรฐาน 
ISO/IEC 17025/2549 โดยหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจ
จะได้รับมอบเกยีรตบิตัรรับรองคุณภาพ “น�า้ประปาดืม่ได้” 
เพือ่ให้ผู้ใช้น�า้มัน่ใจได้ถงึคณุภาพน�า้ประปาทีส่ามารถดืม่ได้

 การประปานครหลวงมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมในทุกด้าน การค�านงึถงึความส�าคญัและการใส่ใจต่อ
ความต้องการของผูบ้รโิภค คอืสิง่ทีก่ารประปานครหลวงยดึมัน่เพือ่น�ามาพฒันาปรบัปรงุคณุภาพและการให้บรกิารทีส่ร้าง
ความพึงพอใจสงูสุดให้แก่ผูบ้รโิภค รวมทัง้แสดงถงึการด�าเนนิงานขององค์กรทีเ่ปิดเผย ไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภค ต่อต้านการ
ผูกขาดทางการค้า และการมีอ�านาจเหนือตลาด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด�าเนินงาน การประกวด
ราคา การจัดซื้อจัดจ้าง มีการประกาศให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเปิดเผย สอดคล้องกับข้อก�าหนดที่
เก่ียวข้องกับการแข่งขันทางการค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตติดสินบน ที่อาจส่งผลให้องค์กรอื่นๆ 
และผู้บริโภคตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ ดังนั้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อองค์กร เราจึงมุ่งด�าเนิน
โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่

 ด้วยค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ
ควบคู่ไปกับการด�าเนินภารกิจหลัก การประปานครหลวง
จงึได้เร่ิมโครงการน�า้ประปาด่ืมได้ ซึง่เกดิจากแนวความคดิ
ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้าสะอาดเพ่ือการ
อปุโภค บรโิภคด้วยอตัราค่าน�า้ทีร่าคาไม่แพง (อตัราค่าน�า้
ประปา ขั้นต�่า 8.50 บาท/ลูกบาศก์เมตรหรือลิตรละไม่ถึง 
1 สตางค์) และยงัช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชพีทีน่บัวนัจะ

75.2%
24.8%

62.2%
37.8%

ผลส�ำรวจควำมมัน่ใจ “น�ำ้ประปำดืม่ได้” ระหว่ำงปี 2554 - 2555

ปี 2554ปี 2555

ผูใ้ช้น�า้ทราบว่าน�า้ประปาดืม่ได้

ผูใ้ช้น�า้ไม่ทราบว่าน�า้ประปาดืม่ได้

กำรด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม 
องค์ประกอบมำตรฐำน ISO 26000 ด้ำนที่ 4

อย่างปลอดภยั นอกจากนี ้ การประปานครหลวงยงัมกีาร
ติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน�้าต่อเนื่องอย่างน้อย     
ปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในปีงบประมาณ 2555 มหีน่วยงานทีไ่ด้รบั
การรบัรองคณุภาพน�า้ประปาผ่านเกณฑ์แนะน�าขององค์การ
อนามัยโลกปี 2006 เพิม่ขึน้อกีจ�านวน 168 แห่ง นอกจาก
การตรวจสอบคณุภาพน�า้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ แล้ว ยงัให้
บรกิารตรวจสอบคณุภาพน�า้ของบ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั

เพือ่ตดิตามวัดผลความส�าเรจ็ของโครงการทีไ่ด้ด�าเนิน
การไป การประปานครหลวงได้จดัท�าผลส�ารวจความมัน่ใจ 
“น�า้ประปาดืม่ได้” โดยมผีลดงัน้ี จากการส�ารวจปี 2555 
พบว่า ผูใ้ช้น�า้ร้อยละ 75.2 ทราบว่าน�า้ประปาดืม่ได้ เพิม่ขึน้
จากปี 2554 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 62.2 และผู ้ใช้น�้าที ่
ไม่ทราบว่าน�า้ประปาดืม่ได้มเีพยีงร้อยละ 24.8 ลดลงจาก
ร้อยละ 37.8 ในปี 2554 จงึกล่าวได้ว่าประชาชนมคีวาม
มัน่ใจในคุณภาพน�า้เพิม่มากขึน้ ผ่านการด�าเนนิโครงการตาม
วตัถปุระสงค์ทีว่างไว้

 นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังได้ด�าเนินการ 
ติดตั้งจุดน�้าดื่มสาธารณะในลานกีฬา สวนสาธารณะ วัด 
โรงเรยีน หมูบ้่าน และสถานทีร่าชการเพิม่ขึน้อกี จ�านวน 
173 จุด รวมทั้งการดูแลงานบริการหลังมาตร อาทิ  
งานส�ารวจ ซ่อม ปรบัปรงุระบบท่อภายใน รวมถึงการให้บรกิาร 
ล้างถงัพกัน�า้ เพราะปัญหาคณุภาพน�า้ประปาทีอ่าจไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานเมือ่ส่งถงึผูบ้รโิภค สาเหตหุนึง่เกดิจากการ
ไม่ล้างถงัพกัน�า้ การแตกช�ารดุของท่อภายใน ท�าให้น�า้ถกูปน
เป้ือนจากเชือ้โรคและสิง่สกปรก การประปานครหลวงจงึ
เข้าไปให้ค�าแนะน�าและให้ความรูเ้รือ่งการดแูลถังพกัน�า้ การ
ซ่อมบ�ารงุระบบท่อภายในด้วยตวัเองอย่างถกูวธิ ีนอกเหนอื
จากการปรบัปรงุพฒันามาตรฐานของกระบวนการผลติน�า้
ประปาอย่างต่อเนือ่งแล้ว การประปานครหลวงยงัใส่ใจต่อ
ความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารน�า้ประปามาโดยตลอด ตัง้แต่

กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพน�้ำประปำดื่มได้

047 048รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555



ปี 2549 จวบจนถงึปัจจุบนั ในเรือ่งต่างๆ เช่น แรงดันน�า้
ประปาไหลแรงเพยีงพอต่อการใช้งาน ความสม�า่เสมอในการ
ไหลของน�า้ประปา ความใสสะอาด กลิน่ และคณุภาพของน�า้
ประปาโดยรวม ระบบการแจ้งให้ทราบก่อนหยดุจ่ายน�า้ ความ
ถกูต้องของใบแจ้งหนีค่้าน�า้ประปา 

 
โครงกำร Best Care Service 

เพือ่พัฒนาคณุภาพในการบรกิารให้ดยีิง่ขึน้ ส�านกังาน
ประปาสาขาจึงได้ด�าเนินการเข้าพบผู้ใช้น�้ารายใหญ่ เพื่อ

 เพราะตระหนักเสมอว่า “ความเชือ่มัน่และความไว้วางใจของผูบ้รโิภค” คอืสิง่ส�าคญัในการสร้างความส�าเรจ็ของธรุกจิ
ทีย่ัง่ยนื การประปานครหลวงจึงใส่ใจรบัผดิชอบต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิแก่ผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อมโดยรวมในด้านสขุภาพ
และความปลอดภัย มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมใน
กระบวนการผลิตน�้าประปาและผลติภณัฑ์ประหยดัน�้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ลดการใช้ทรพัยากรและพลงังาน เพือ่ให้
ทรพัยากรน�า้อนัมค่ีาคงอยูอ่ย่างเพยีงพอในการให้บรกิารแก่ประชาชน อกีท้ังยงัให้ความส�าคญัต่อการตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ริโภคเป็นส�าคญั

สอบถามข้อมลูต่างๆ เกีย่วกบัการให้บรกิาร เพือ่รบัทราบ
ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะเพือ่น�ามาปรบัปรงุการ
บรกิารให้ดยีิง่ข้ึน ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้น�า้ รวมท้ัง
จดัเกบ็ข้อมลูของผูใ้ช้น�า้ลงในระบบ Costumer Alert เพือ่
แจ้งข่าวเกี่ยวกับน�้าประปาไม่ไหลให้ผู ้ใช้น�้าทราบก่อน
ด�าเนนิการหยดุจ่ายน�า้ เป็นการป้องกนัผลกระทบทางลบ
ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้ด�าเนนิการ
เข้าพบผูใ้ช้น�า้จ�านวน 298 ราย 

โครงกำรประปำพบประชำชน
 เพ่ือให้การบรกิารทีต่อบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานการประปานครหลวงและ
ประชาชนผูใ้ช้น�า้ ส�านกังานประปาสาขา ได้ด�าเนินโครงการ 
“ประปาพบประชาชน” โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่พบปะ

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
องค์ประกอบมำตรฐำน ISO 26000 ด้ำนที่ 5

ประชาชน ตามแหล่งชุมชน เพื่อให้บริการ ในด้านต่างๆ 
อาทิ การรบัค�าร้อง ข้อร้องเรยีน การแจ้งตรวจสอบหรอืแจ้ง
ซ่อมระบบท่อและอปุกรณ์ประปา บรกิารยก ย้ายมาตรวดั
น�้า เปลี่ยนประตูน�้าหน้ามาตรวัดน�้า และส�ารวจความ       
พึงพอใจในคุณภาพและบริการของการประปานครหลวง

จากการลงพื้นที่จริง เพื่อพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ควบคู่ไปกบัการให้บริการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี เพ่ือให้การ
ตรวจรกัษาสขุภาพเบือ้งต้นแก่ประชาชน

โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้น�้ำอย่ำง
รู้คณุค่ำ (Demand Side Management 
: DSM) 

 เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าเป็นไปอย่างครบ
วงจร นับตั้งแต่การดูแลฟื้นฟูแหล่งต้นน�้าเพ่ือให้ได้น�้าดื่ม   
ทีม่คีณุภาพ จวบจนถงึการส่งเสรมิการให้ความรูค้วามเข้าใจ
แก่ผู้ใช้น�า้ในการใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า แบ่งการด�าเนนิงานออก
เป็น 2 ด้าน คอืด้านการส่งเสรมิให้ความรูค้วามเข้าใจในการ
ใช้น�า้ประปาอย่างรูค้ณุค่า และด้านการพฒันาเทคโนโลยี
ผลติภณัฑ์ประหยดัน�า้และพลังงาน

ด้ำนกำรส่งเสรมิ ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจใน
กำรใช้น�ำ้ประปำอย่ำงรูค้ณุค่ำ

การประปานครหลวงได้จัดท�าแผนแม่บทการ
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า เพ่ือ
ส่งเสรมิ เผยแพร่ ให้ผูค้นในสงัคมได้รบัรู ้ เข้าใจ ตระหนกั
ถงึคณุค่าของทรพัยากรน�า้ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดต่ีอ
ประชาชนผู้ใช้น�้า ในการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่าและ
ปลกูจติส�านกึการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ ผ่านช่องทางสือ่ที่
หลากหลาย ทั้งสื่อภายในและภายนอก นอกจากนั้น ยัง
เสรมิความรูก้ารใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่าในส่วนของพนกังาน โดย
จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ในหวัข้อ “จากวกิฤตสูโ่อกาส : 
จากการขาดแคลนสูก่ารใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า” โดย ผศ.ดร.
จริพล สินธุนาวา ให้ความรู้แก่พนกังานจากทกุส�านกังาน
ประปา ให้ปฏบิตังิานด้วยความเข้าใจ สามารถส่งผ่านความ
เข้าใจทีถ่กูต้องไปสูป่ระชาชน ในเรือ่งการใช้น�า้ประปาอย่าง
รู้คุณค่าและตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�้าที่มี
อยูอ่ย่างจ�ากดั ในส่วนของผูป้ระกอบธรุกจิ ได้คดัเลอืกจาก
ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ Best Care Service 
จ�านวน 298 แห่ง ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น�้า
ประปาอย่างรู้คุณค่า เช่น การให้ค�าแนะน�าวิธีตรวจสอบ
ระบบท่อประปาภายใน เพ่ือให้ผู้ประกอบการเห็นความ
ส�าคัญของทรัพยากรน�้า ใช้อย่างคุ้มค่าและดูแลอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างถกูวิธี เพ่ือลดการสูญเสียน�า้โดยเปล่าประโยชน์ 
ในส่วนของเยาวชน ยังได้จัดให้มีโครงการ 1 สาขา 1 
โรงเรยีน จดัการประกวดการส่งเสรมิการประหยดัน�า้ พร้อม
จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า และได้จัด

ประกวดการเขียนโครงการรณรงค์การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า 
ภายใต้แนวคิด “ใช้น้อย ใช้ซ�า้ น�ากลบัมาใช้ใหม่” (Reduce 
Reuse Recycle) กจิกรรมนีน้อกจากจะช่วยปลกูจติส�านกึ
การใช้ทรพัยากรน�า้อย่างคุม้ค่าแล้ว ยงัให้ความเข้าใจการใช้
น�า้แก่เยาวชน และช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ต่อยอด
วิธีการใหม่ๆ ในการใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่าให้เผยแพร่ไปสูช่มุชน
อกีด้วย

ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประหยดัน�ำ้และพลงังำน

 นอกเหนือจากการให้ความรู้และปลูกจิตส�านึกใน 
การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าแล้ว การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ลดการใช้พลงังานและทรพัยากร
ยงัเป็นสิง่ทีก่ารประปานครหลวงให้ความส�าคญั อาท ิการ
ศึกษาวิจยัอปุกรณ์ประหยดัการใช้น�า้ร่วมกบับรษิทัเอกชน 
ซึ่งการประปานครหลวงมุ่งพัฒนาอุปกรณ์และสุขภัณฑ์
ประหยัดน�้า โดยร่วมกับบริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จ�ากัด 
(VRH) โดยปรับเปล่ียนก๊อกประหยัดน�้าภายในอาคาร
ส�านกังานบางส่วนเพือ่เปรยีบเทยีบคุณภาพกับก๊อกน�า้แบบ
เดมิ โดยส่วนทีเ่ปล่ียนเป็นก๊อกประหยดัน�า้ สามารถลดการ
ใช้น�้าลงได้ถึง 30% อีกทั้งยังพัฒนาการรับรองมาตรฐาน
อปุกรณ์และสขุภณัฑ์ประหยดัน�า้โดยการประปานครหลวง
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ในเรือ่งการศกึษาแนวทางการจดัตัง้ห้องทดสอบ (LAB) เพือ่
ใช้ในการรบัรองมาตรฐาน และได้เยีย่มชมห้องทดสอบของ
สถาบันยานยนต์ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานและการทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จ�ากัด 
(VRH) เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดตั้งห้องทดสอบของการ
ประปานครหลวง และการออกฉลากส�าหรบัอปุกรณ์และ
สขุภณัฑ์ประหยดัน�า้ต่อไปในปีข้างหน้า นอกจากนี ้ ยงัได้
ด�าเนินการจดัท�าฐานข้อมลูเพือ่หาปรมิาณน�า้ใช้เฉลีย่ของผู้
ใช้น�้าต่อคน เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการใช้น�้าเฉลี่ยต่อคน
ของประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีบ่รกิาร เพือ่ให้ได้ข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดแผนงานอนาคต ในการ
จัดหาแหล่งน�้าดิบ การเสริมก�าลังการผลิต การวางแผน
รณรงค์การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การใช้น�า้ ในปีแรกเริม่ส�ารวจจากพนกังานในองค์กร ผ่าน
แบบสอบถามที่ผ่านการคัดกรองจากพนักงาน จ�านวน 
2,098 ราย ลกูจ้าง/ตัวแทน จ�านวน 531 ราย รวมทัง้สิน้ 
2,629 ราย คดิเป็นร้อยละ 83.65 ของจ�านวนแบบสอบถาม

ท้ังหมด ผลการส�ารวจพบว่า ปรมิาณการใช้น�า้เฉลีย่เท่ากบั 
210.1 ลิตร/คน/วัน (มาตรฐานปริมาณการใช้น�้าเฉลี่ย
เท่ากบั 250 ลติร/คน/วนั) โดยจ�าแนกตามลกัษณะทีอ่ยู่
อาศยัได้ 3 ประเภท คอื บ้านเดีย่วใช้น�า้เฉลีย่ 221.3ลติร/
คน/วนั อาคารพาณชิย์และทาวน์เฮาส์ ใช้น�า้เฉลีย่ 196.7 
ลติร/คน/วนั และคอนโดมเินยีม แฟลต หอพกั ใช้น�า้เฉลีย่ 
183.7 ลติร/คน/วนั ซ่ึงการประปานครหลวงจะได้น�าข้อมลู
จัดท�าเป็นยุทธศาสตร์องค์กร ในการคาดการณ์ปริมาณ
ความต้องการการใช้น�้าประปาของประชาชนเพ่ือการ
จดัสรรน�า้ให้เพยีงพอต่อการใช้งานในอนาคต

 เพราะทุกความต้องการของผู้บริโภคในการใช้น�้า
ประปาคือภารกิจหลักท่ีการประปานครหลวงพร้อม 
ตอบสนองเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น�้าได้รับความสุขจากการ
ให้บรกิารทีส่อดคล้องกบัความต้องการน�้าประปาทีส่ะอาด  
ได้มาตรฐานในการใช้อปุโภคบรโิภคได้ตลอดไป

การสร้างความไว้วางใจและความสขุให้กบัประชาชนได้นัน้ นอกเหนอืจากการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นธรรม สจุรติและโปร่งใส
แล้ว การประปานครหลวงยงัมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดบัมาตรฐานคณุภาพชวีติทีด่ใีห้กบัคนในสงัคม ซึง่จะมส่ีวน
ช่วยพฒันาสงัคมและชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ มภีมูคุ้ิมกนัทีด่ ี สามารถพึง่พาตนเองได้ เสรมิสร้างชวีติให้มคีวามมัน่คงในทกุ
ด้าน ควบคูไ่ปกบัการปลกูจิตส�านกึการอนุรักษ์แหล่งน�า้ การใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่าและเป็นแนวร่วมในการดแูลปกป้องแหล่งน�า้
ธรรมชาตอัินเป็นดงัเส้นเลอืดใหญ่ทีห่ล่อเลีย้งชวีติ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ

โครงกำร 1 สำขำ 1 โรงเรียน 
 ด้วยความตระหนกัว่า การแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัแหล่ง

น�า้ด้อยคุณภาพ ปัญหาการขาดแคลนน�า้ได้อย่างย่ังยนืนัน้ 
นอกเหนอืจากการท�ากจิกรรมต่างๆ เพือ่ฟ้ืนฟเูยยีวยาแหล่ง
น�า้แล้ว การปลูกฝังแนวคิดการอนรุกัษ์และการตระหนกัรูถ้งึ
คณุค่าของทรพัยากรน�า้ให้แก่เยาวชนเป็นสิง่ทีก่ารประปา
นครหลวงให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะเยาวชนในวนันี้ 
จะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึง่นบัเป็นการส่งต่อแนวคิด
การอนรุกัษ์ให้แก่คนรุน่ใหม่ทีจ่ะเป็นคนรุน่ต่อไปในอนาคต 
ด้วยเหตนุี ้การประปานครหลวงโดยส�านกังานประปาทัง้ 16 
สาขา จงึประสานกบัโรงเรยีนในพืน้ทีใ่ห้บรกิาร เพือ่เข้าร่วม
กจิกรรมและจดัประกวดโครงการรณรงค์การใช้น�า้ ภายใต้
แนวคิด “ใช้น้อย ใช้ซ�า้ น�ากลบัมาใช้ใหม่” โดยคัดโรงเรยีนเข้า
ร่วมโครงการ สาขาละ 2 โรง รวมโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
32 โรง พร้อมจดักจิกรรมร่วมกบัโรงเรยีนเพือ่ให้ความรูเ้กีย่ว
กบัการใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า และเชญิชวนให้นกัเรยีนระดบัมธัยม
ต้นจากโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการ เขยีนโครงการรณรงค์การ
ใช้น�า้อย่างรู้คุณค่าเข้าร่วมประกวด โดยมโีรงเรียนทีไ่ด้รับรางวัล
ชนะเลิศ 16 โรง และรองชนะเลิศ 16 โรง ซึง่การจดักจิกรรม
นี ้เป็นการช่วยปลกูจติส�านกึการใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่าตัง้แต่ระดบั
เยาวชน และยงัมส่ีวนส่งเสรมิการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการ
ใช้น�า้ของผูเ้ข้าร่วมโครงการได้อกีทางหนึง่

กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมและชุมชน
องค์ประกอบมำตรฐำน ISO 26000 ด้ำนที่ 7

โครงกำรหัวดับเพลิงดี ไม่มีอัคคีภัย
 เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัย์สนิ การประปานครหลวงจงึได้ด�าเนินการตรวจสอบ
คณุภาพของหวัดบัเพลงิในทีช่มุชนสาธารณะ โดยเฉพาะใน
แหล่งชมุชนทีม่ผีูค้นอาศยัอยูห่นาแน่น เพือ่เป็นการป้องกันเหตุ
ฉกุเฉนิ เหตรุ้ายทีไ่ม่คาดคดิ อนัเกดิจากอคัคภียัในชมุชน เพือ่
ให้ประชาชนได้รบัความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ผ่านการ
ตรวจสอบหัวดบัเพลิงในทีช่มุชนสาธารณะเพือ่ให้อปุกรณ์มี
ความพร้อมใช้งานได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นโครงการ 
ต่อเนือ่งจากปี 2554 เพือ่ให้หวัดบัเพลงิมสีภาพพร้อมใช้แบบ 
100%
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ช่วยกันปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้ยนืต้น 1 ต้น

จะช่วยดูดซับ CO2 ได้ 9 กิโลกรัมต่อปี

จากการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า

• พืชกลุ่มไม้ประดับ มีความสามารถ

ดูดซับ CO2 ได้ดีเม่ืออยู่ในสภาพแสงน้อย

• พืชกลุ่มไม้ดอก มีความสามารถ

ดูดซับ CO2 ได้ดีเม่ืออยู่ในสภาพแสงมาก

โครงกำรโรงเรียนในฝัน
 การประปานครหลวงเช่ือว่า การศกึษาเป็นเครือ่งมอื

ส�าคญัอย่างหนึง่ในการพฒันาเยาวชนให้มคีณุภาพชีวติท่ีดข้ึีนได้  
แต่โรงเรียนท่ีอยู ่ห่างไกลในชนบทยังขาดปัจจัยส�าคัญ 
หลายอย่าง ท่ีจ�าเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ดังนั้น เพื่อ
เป็นการสนบัสนนุการเพิม่โอกาสทางการศกึษา ให้แก่เดก็และ
เยาวชนทีด้่อยโอกาสและอยูใ่นถิน่ทีห่่างไกลความเจรญิ ซึง่อยู่
ในเขตชุมชนต้นน�้าและพื้นที่ให้บริการของการประปา
นครหลวง โดยการมอบอปุกรณ์การศกึษา หรอือปุกรณ์ทีช่่วย
ส่งเสรมิมาตรฐานการศกึษา และคณุภาพชีวติท่ีดใีนโรงเรยีน
ให้แก่เดก็และเยาวชน ซึง่โรงเรยีนทีไ่ด้รบัเลอืกเข้าร่วมโครงการ
โรงเรยีนในฝัน ม ี 2 แห่ง คอื โรงเรยีนวดัดอนแสลบ และ
โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบ
อปุกรณ์ส่งเสรมิการเรยีนการสอนให้แก่ โรงเรยีนวดัดอนแสลบ 
ประกอบด้วย เครือ่งเล่นสนามเดก็เล่น เครือ่งฉายโปรเจก็เตอร์ 
และเครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิส�าหรบัโรงเรยีนอนบุาลห้วยกระเจา 
ได้มอบเครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิพร้อมจอรบัภาพ กล้องดจิิตอล
และเครือ่งปรบัอากาศ รวมจ�านวนมลูค่า 600,000 บาท 

 โครงการทีม่คีวามโดดเด่นในการมส่ีวนพัฒนาสังคม
และชุมชนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรระดับสากล สร้าง
เครือข ่ายความสัมพันธ ์อันดีกับประชาชน อย่างมี
ประสทิธภิาพ นัน่คอื โครงการหุน้ส่วนเพือ่การอนรุกัษ์สิง่
แวดล้อมกบักองทนุสิง่แวดล้อมโลก (UNDP) เป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างการประปานครหลวง กับผู้แทน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย  
ภายใต้ “โครงการรวมใจรักษ์น�้า” ด�าเนินการสนับสนุน
ชมุชน 2 ลุม่น�า้ คอื ลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาและแม่น�า้แม่กลอง
ซึง่เป็นแหล่งน�า้ดบิและการผลติน�า้ประปา ด�าเนนิกจิกรรม
ดูแลอนุรักษ์แหล่งน�้า ดิน และป่าไม้ รวมทั้งการพัฒนา       
สิง่แวดล้อมและคณุภาพชวีติทีด่ขีองคนในชมุชน โดยในปี
นีม้โีครงการทีผ่่านการคดัเลอืก 6 โครงการ จาก 6 ชมุชน 
ได้แก่ โครงการพฒันาลุม่น�า้แม่กลอง โดยมลูนธิช่ิวยเหลอื
เด็กชายแดน จังหวัดตาก โครงการรวมใจรักษ์น�้ า
เฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา โดยส�านกังานสมาคมสหพนัธ์
เกษตรกรเพื่อการพัฒนาภาคตะวันตก อ�าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี โครงการเครือข่ายโรงเรียนร่วมชุมชน
รักษ์เจ้าพระยา โดยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ โครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลายน�า้ โดย
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัด
ปทมุธาน ี โครงการสร้างและศึกษาระบบนเิวศพ้ืนทีชุ่ม่น�า้ 
บางกระสอบ โดยกลุม่อนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม “ล�าพ–ูกระสอบ” 
จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการรักเรา รักษ์โลก โดย
สถาบันการเงินชุมชน ต�าบลหนองสาหร่าย จังหวัด

กาญจนบุรี ทุกโครงการมีผลการด�าเนินงานที่น่าพอใจ 
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีวิถีการด�าเนินชีวิตควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์แหล่งน�้า และทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง
สอดคล้องกลมกลืน เสมอืนเป็นการรกัษาบ้านและถิน่อาศยั
ของตนเอง ทุกกิจกรรมที่การประปานครหลวงได้ด�าเนิน
การ มใิช่เพยีงเพือ่การอนรุกัษ์หรอืพฒันาคุณภาพแหล่งน�้า
เท่านัน้ แต่เป็นการพฒันาคณุภาพชวิีตของคนในชมุชนให้
ดขีึน้ควบคูไ่ปด้วย เพราะการประปานครหลวงตระหนกัดี
ว่า ถ้าสามารถท�าให้ผูค้นเห็นความส�าคญัและใช้ชวีติร่วมกบั
ล�าน�า้ได้อย่างมคีวามเข้าใจ ทัง้ผูค้นและล�าน�า้จะอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสขุ ไม่ท�าร้ายซึง่กนัและกนั เอือ้อาทรใส่ใจดแูลกนั 
เสมอืนเป็นคนในครอบครวั ซึง่น�าไปสูร่ะบบการพึง่พาอาศยั
กันตามธรรมชาติอันงดงาม อีกทั้งยังเสริมสร้างชุมชนให้ 
เข้มแขง็ตามภมูปัิญญาและบรบิทท้องถ่ิน นับเป็นส่วนหน่ึง
ในการพฒันาประเทศชาตใิห้มัน่คง

โครงกำรหุน้ส่วนเพือ่กำรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมกบักองทนุสิง่แวดล้อมโลก (UNDP) ปีท่ี 2

053 054รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�าปี 2555



 เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และผลการด�าเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ   
การประปานครหลวง จงึได้จัดท�ารายงานความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมประจ�าปี (CSR Report) แยกจากรายงานประจ�า
ปีขององค์กร เพื่อเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลที่แสดงถึง
นโยบาย แนวทางการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 
ที่มีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองและเชื่อมโยง บ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ       
ต่อสังคมในภาพรวมขององค์กรที่มีความสอดคล้องกัน  

กำรสื่อสำรและรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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ครบถ้วนตามเป้าหมายท่ีก�าหนด แสดงให้เห็นถึงความ
ก้าวหน้าในการปฏบิตังิานตามโครงการด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมครบทกุประเดน็ มุง่ประโยชน์เพือ่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
จากทุกภาคส่วน รับทราบผลการด�าเนินงานและเกิด   
ความเชือ่มัน่ต่อองค์กรว่ามคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่าง
แท้จรงิ โดยมกีารเผยแพร่กจิกรรม/โครงการ รวมท้ังความรู้ 
องค์ประกอบที่เ่กีย่วข้องผ่านหลายช่องทาง อาท ิรายงาน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจ�าปี คูม่อื CSR ลงในเวบ็ไซต์ 
www.mwa.co.th ระบบ Intranet ภายในองค์กร และ 
Facebook CSR MWA

 เพือ่ให้การด�าเนนิกจิการขององค์กรขบัเคลือ่นไปโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน การประปานครหลวงจึงให้
ความส�าคัญกับความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนซึ่ง
เป็นกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคัญยิง่ ต้ังแต่เร่ิมต้นให้มกีาร
ส�ารวจทัศนคติที่มีต่อกิจกรรม โครงการศึกษาผลกระทบ
ป้องกนั แก้ไข และตดิตามผลกระทบต่อการด�าเนินงานและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีการเชิญบุคคลในกลุ่มนี้เข้าร่วม
ประชมุ เพ่ือขอข้อคดิเหน็ ข้อแนะน�า ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การด�าเนนิงานของการประปานครหลวง เพ่ือก่อให้เกดิการ
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจ ร่วมบริหารจัดการ     
ด้วยกนั โดยมกีจิกรรมทีไ่ด้ด�าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรมคอื 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการด�าเนนิงานของการประปานครหลวง โดย
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม ซึง่จะเป็นช่องทางทีจ่ะรณรงค์
ให้ประชาชนช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน 
ต่อไป และยงัได้ส�ารวจความคดิเหน็ในโครงการ “ก่อสร้าง
แนวป้องกันคลองประปา” ในชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนว
คลองประปาในช่วงเดือนมนีาคม–เมษายน ปี 2555 เพือ่
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
ก่อนด�าเนินการ จากการส�ารวจพบว่า ประชาชนเหน็ด้วย
กับการที่การประปานครหลวงจะสร้างแนวป้องกันคลอง
ประปา และยนิดใีห้การสนบัสนนุการด�าเนนิการในครัง้นี้ 
เนื่องจากการประปานครหลวงได้สร้างความเข้าใจอันดี

กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับโครงการให้ชุมชนทราบก่อนล่วงหน้า ด้วยข้อมูล  
ท่ีถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม 
“กลุ่มเพื่อนประปา” เพื่อให้เกิดกลุ่มอาสาสมัครโดยผู้น�า
ชมุชน จติอาสา ประชาชน พร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมอืกบั
การประปานครหลวงสร้างประโยชน์โดยส่วนรวมในการที่
จะได้รบัข่าวสารทีช่ดัเจน รวดเรว็ โดยเฉพาะข้อมลูทีเ่กีย่ว
กับผลกระทบการด�าเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
สือ่สารเผยแพร่ 
 ส�าหรบัโครงการจดัท�าแผนแม่บทด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม พ.ศ. 2556-2559 จัดท�าขึ้นเพื่อให้การประปา
นครหลวง ด�าเนนิงานด้านนีอ้ย่างมทีศิทางชดัเจน ถกูต้อง 
และเช่ือมโยงตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุกลุม่ จงึได้จดัประชมุ Focus Group และสมัมนาวพิากษ์ 
(Hearing) ร่วมกนัระหว่างผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ท้ังหน่วยงาน
ภาครฐับาล ภาคเอกชน กลุม่คูค้่า ประชาชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน นกัวชิาการ สหภาพแรงงาน จติอาสา 
ผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่คณะกรรมการลงมา เพือ่รบัฟังและ
ร่วมกนัให้ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ประเดน็ปัญหา และผล 
กระทบ และน�าข้อมูลท่ีได้รับมาวิเคราะห์ประมวลจัดท�า
เป็นแผนแม่บท เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของการประปานครหลวง เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

055 056รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�าปี 2555
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057 058รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�าปี 2555



มอบทนุการศกึษาบตุรพนกังาน

ตูน้�า้ดืม่หยอดเหรยีญสาธารณะ

ศนูย์บรกิารประชาชนเคลืือ่นที่

หน่วยแพทย์เคลือ่นที่

กจิกรรมวนัเดก็ ณ สนามเสอืป่า

จอด จ่าย จร Drive Thru Payment

ดงูานกระบวนการผลิตน�า้

ดงูานกระบวนการผลิตน�า้
ดงูานกระบวนการผลติน�า้

กจิกรรมปลูกต้นไม้

กจิกรรมปลกูต้นไม้

กลุม่ค่ายอาสา เพือ่นพนกังาน กปน.

กลุม่ค่ายอาสา เพือ่นพนกังาน กปน.

ส�ารวจพืน้ทีจ่ดุรบัน�า้ดบิ

คลนีกิน�า้สะอาด

กจิกรรมพบประชาชน

กจิกรรมพบประชาชน

ตูน้�า้ดืม่หยอดเหรียญสาธารณะ

กปน.ช่วยเหลอืผู้ประสบภยั

ดงูานกระบวนการผลติน�า้

Tunnel Rehabilitation Project

ภำพกิจกรรม ภำพกิจกรรม

กจิกรรมปลกูต้นไม้

059 060รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�าปี 2555



ฝ่ำวกิฤตมหำอทุกภยั
 การประปานครหลวงร่วมฝ่าวกิฤตมหาอทุกภยัเมือ่ช่วงปลายปี 2554 ต่อเนือ่งช่วงต้นปี 2555 และมอบความห่วงใยใส่ใจ
ดูแลด้วยการให้ความช่วยเหลอืทัง้เชงิรกุและเชงิรบัแก่ผูป้ระสบอทุกภยัทกุภาคส่วน ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนในพืน้ทีต่่างๆ ทัง้ในและ
นอกพืน้ทีร่บัผดิชอบ ซึง่รวมทัง้พนกังานและผูป้ฏบิตังิานซึง่ได้รบัผลกระทบจากความเดอืดร้อนอย่างเท่าเทยีมกนั แต่ด้วยความ
รับผดิชอบต่อหน้าที ่ กม็ไิด้ย่อท้อ ทัง้ผูบ้รหิาร พนกังานและผูป้ฏบิตังิานได้รวมพลงัร่วมมอืร่วมใจ และประสานความร่วมมอืกบั
เครอืข่าย ทัง้ภาครฐับาล เอกชน ประชาชน ชมุชน พนกังาน และจิตอาสา ระดมความช่วยเหลอืทุกสิง่ทุกอย่างเข้าถึงพืน้ท่ีประสบ
อทุกภยัเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนอนัยิง่ใหญ่ในครัง้นัน้ ท้ังการป้องกัน การเยยีวยา และบรรเทาความเดอืดร้อน การฟ้ืนฟหูลงั
สถานการณ์ให้กลบัคนืสูส่ภาวะปกตโิดยเรว็ และเตรยีมพร้อมป้องกันเพือ่รองรบักับเหตกุารณ์ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนอกีด้วย
 ส�าหรับประชาชนและผู้ใช้น�้าทั่วไป การประปานครหลวงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและคุณภาพชีวิต 
กลับคืนมา โดยประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ท่ีประสบอุทกภัยด้วยการขยายเวลา  
การช�าระหนีค่้าน�า้ประปา จนกว่าเหตุการณ์จะกลบัสูภ่าวะปกต ิ โดยไม่ระงบัการใช้น�า้ ส�าหรบัผูใ้ช้น�า้ทีม่ค่ีาน�า้สงูผดิปกติ                
การประปานครหลวงได้จดัส่งเจ้าหน้าทีไ่ปตรวจสอบและให้ค�าแนะน�า หากเกดิจากสาเหตนุ�า้ท่วมจะด�าเนนิการยกเลกิใบแจ้งค่าน�า้
และคดิค่าน�า้ตามปรมิาณการใช้น�า้จรงิ โดยรบัภาระส่วนทีร่ัว่ไว้เอง นอกจากนี ้ยงัมมีาตรการไม่เก็บค่าน�า้ขัน้ต�า่เป็นเวลา 6 เดอืน  
และให้ใช้น�า้ฟรสี�าหรบัล้างบ้านอกี 5,000 ลติร และส�าหรบัพนกังานและผูป้ฏบิตังิานซึง่เป็นลกูจ้างแรงงานของการประปา  
นครหลวง กไ็ด้รบัความดแูลเอาใจใส่ด้วยการช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดร้อนเบ้ืองต้นในโครงการ “ซับน�า้ด้วยใจ”

กิจกรรมอื่นๆ

กำรเตรียมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 วิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง “เป็นองค์กรชั้นน�าด้านการ
บรหิารจดัการทีด่ ีทีม่คีวามรบัผิดชอบต่อสังคม ในระดบัแนวหน้าสุดของ
กลุ่มประเทศอาเซยีน ทีใ่ห้บรกิารงานประปา” นบัเป็นเขม็ทศิอย่างดทีีจ่ะ
ผลกัดนัการขบัเคลือ่นในการเร่งสร้างความเข้าใจทีจ่ะเตรยีมความพร้อม
ก้าวเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมอาเซยีน เพือ่พฒันางานด้านการ
ประปาให้ก้าวไกล และอยูใ่นระดบัแนวหน้าสุดของอาเซยีน
 การประปานครหลวงมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านหลาย
ประเทศมานานนบัหลายสิบปี มกีารไปมาหาสู่ แลกเปล่ียนความรูท้ัง้ด้าน
วชิาการ การกฬีา และวฒันธรรม ดงันัน้ การประปานครหลวงในฐานะ
เป็นองค์กรด้านสาธารณปูโภคหลกัส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิจงึได้
เตรยีมวางแผนการเตรยีมความพร้อมในการก้าวสูเ่วทปีระชาคมอาเซยีน 
ด้วยการตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด�าเนินการประสานงานเพือ่
พัฒนาบคุลากร ระบบสารสนเทศ จัดสัมมนาสร้างความรูู้ความเข้าใจ และ
สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมประชุมและสัมมนานานาชาติ และ 
ทีส่�าคญัคอืการลงนามบนัทกึความร่วมมอื (MOU) เรือ่งการพฒันาระบบ
ประปา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตน�้า วัฒนธรรมและ 
การกีฬากับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การประปาฮานอย สาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม K-Water สาธารณรฐัเกาหล ีสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์ นอกเหนอืจากความ
สัมพนัธ์ทีม่ดีัง้เดมิกบัสหพนัธรฐัมาเลเซยี และสาธารณรฐัสิงคโปร์ในเรือ่ง
ดงักล่าวอยูแ่ล้ว

กิจกรรมอื่นๆ
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ใช้น้อย ใช้ซ้ำ  นำ กลับมาใช้ใหม่

คอืชวีติ

 น�า้ เป็นทรพัยากรทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่เพราะเป็นจดุเริม่ต้น
ของความอุดมสมบูรณ์ของทุกส่ิงที่มีชีวิตและสรรพสิ่งในโลกซึ่งจะ
ต ้องด�ารงอยู ่ด ้วยกันอย ่างสมดุล แม ้ทุกคนจะทราบดีว ่า
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องหวงแหน
และช่วยกนัดแูลรกัษา ทรพัยากรน�า้ เป็นอกีประเภทหนึง่ทีป่ระสบ
ปัญหาเช่นกนั ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ทรพัยากรน�า้ประสบปัญหาอย่าง
รุนแรงเพิ่มขึ้น และอาจถึงขั้นวิกฤต มาจากปัจจัยส�าคัญหลาย
ประการด้วยกัน อาทิ ป่าไม้ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นก�าเนิดของสายน�้า 
เป็นบ้านของเหล่าสรรพสัตว์ ต้นไม้ทุกต้นในพืน้ทีป่่าต่างมกีลไกและ
หน้าที่ในการชะลอน�้าไว้ในพื้นที่ แต่แหล่งธรรมชาติป่าไม้บริเวณ
ต้นน�้าล�าธารถูกท�าลาย การขาดแคลนแหล่งกักเก็บน�้าที่มี
ประสิทธิภาพ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนท�าให้เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติต่างๆ ภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ความเจริญของ
บ้านเมืองก้าวหน้าทันสมัยไม่หยุดยั้งอย่างขาดระบบและระเบียบ 
จ�านวนประชากรที่หนาแน่นโดยไม่มีขีดจ�ากัด ซึ่งมีผลต่อเน่ืองกับ
ความต้องการอปุโภคบริโภคน�า้เพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆ มากข้ึนตาม
ไปด้วย และทีส่�าคญัคอืการใช้น�า้อย่างไม่ประหยดั ทรพัยากรน�า้ จงึ
นับวันที่จะด้อยคุณภาพและมีปริมาณลดลง
 ดังนั้น เราทุกคนจึงควรที่จะตระหนักว่า “น�้า” เป็นเสมือน
ทรัพย์สมบัติอันล�้าค่าที่จะต้องหวงแหน ช่วยกันปกป้อง ดูแล 
อนรัุกษ์ และพัฒนาแหล่งต้นน�า้ ธรรมชาต ิให้คงความอดุมสมบรูณ์ 
และร่วมมือร่วมใจกันใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า ดูแลการใช้น�้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ทรัพยากรน�า้สามารถคงอยู่อย่างมีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายทั้งมวลได้อย่างยั่งยืน

รางวลัชนะเลศิระดบัประถมศกึษาตอนต้น
โครงการประกวดภาพวาดระบายสี 
หวัข้อ “เดก็ไทย หวัใจรกัษ์น�า้”
ผลงาน:“ต้นน�า้แห่งชวีติ” 
เจ้าของผลงาน: ปพชิญา บณุยกดิา อาย ุ6 ปี 
โรงเรยีนศลิปะ Art is me จ.เชยีงใหม่

กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ และร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม โครงกำรต่อเนื่องระหวำ่งปี พ.ศ. 2554-2555
Memorandum of Understanding : MOU 

 การประปานครหลวง ร่วมกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนประสานความร่วมมอืด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม และ
ร่วมจดัท�า MOU ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ดังน้ี

• การร่วมด�าเนนิการศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิกบั
บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)

• การบรหิารจัดการแหล่งน�า้ดบิและความเป็นเลศิทางด้านวศิวกรรมการประปากบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
• ความร่วมมอืการรณรงค์การใช้น�า้อย่างรูคุ้ณค่า กบับรษิทั ว.ีอาร์.แฮนด์เดลิ จ�ากดั (VRH) และบรษิทั COTTO 
จ�ากดั

• ความร่วมมอืในการศึกษาและทดลองน�าท่อประปาทีเ่ลกิใช้งานแล้วมาใช้เป็นท่อร้อยสายโทรศพัท์กบับรษิทั ทีโอที 
จ�ากดั (มหาชน)

• การตดิตัง้หวัจ่ายดับเพลงิตามโครงการชมุชนปลอดภยัของกรงุเทพมหานครกบักรงุเทพมหานคร
• โครงการตดิตัง้แท่นน�า้ดืม่ ณ ลานกฬีากบักรงุเทพมหานคร
• โครงการใบไม้เขยีวเพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังานเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนืกบัมลูนธิใิบไม้เขียว
• โครงการรวมใจรกัษ์น�า้ Water for People “Partnership: Small Grants Programme” กับโครงการพฒันา
แห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย UNDP

• การสนับสนนุแนวทางเพือ่ส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญงิชายในการบรหิารงานของการประปานครหลวง        
กบัส�านกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั

• โครงการความร่วมมอืเครอืข่ายทรพัยากรน�า้กบัสมาคมทรพัยากรน�า้

กิจกรรมอื่นๆ

ทรัพยำกรน�้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่ำงรู้คุณคำ่
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เสยีงสะท้อนจำกปลำยน�ำ้ 

ผู้ใหญ่บุญมี  เนตรสว่ำง 
หมอดินต�ำบลหนองสำหรำ่ย จังหวัดกำญจนบุรี

 ในบ้านเราเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยตระหนักในเรือ่งการงด
การใช้สารเคมีในการเกษตรท�าให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ และ
แหล่งน�า้เป็นพษิ  ทีต่�าบลหนองสาหร่ายเรากคิ็ดว่าจะท�าอย่างไรให้
เกษตรกรตระหนกัในเรือ่งน้ี  เราจึงได้ท�าผลติภณัฑ์น�า้หมกัจลุนิทรย์ี
เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร  และพยายามเผยแพร่ให้
เกษตรกรใช้ แต่ด้วยงบประมาณอนัจ�ากดัท�าให้การขบัเคลือ่นงานมคีวาม
ตดิขดั   แต่เมือ่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการประปานครหลวงและ 
UNDP จากโครงการรักเรา รักษ์โลกในการจัดท�าน�้าหมักฮอร์โมน  สาร
ป้องกนัขบัไล่แมลงจากพชืสมนุไพรให้เกษตรกรทัง้ 9 หมูบ้่านน�าไปใช้และจากทีป่ระชมุประชาคมของต�าบล มผีูย้นิดเีป็น    
จติอาสาในการเผยแพร่โครงการ ลด ละ เลกิการใช้สารเคมถึีง  215 ครอบครวั โดยครอบครวัเหล่านีจ้ะงดการใช้สารเคมใีน
การเกษตร  และหนัมาใช้ผลติภณัฑ์น�า้หมกัจุลนิทรีย์ และพชืสมนุไพรแทน  ซึง่แต่ละครอบครวัจะได้รบัผลติภณัฑ์ไปใช้ 4 ชดุ 
ต่อปีโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย  ซึง่ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณในการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์และวตัถดุบิในการผลติทีเ่พยีง
พอจากการประปานครหลวงและ UNDP ท�าให้การลด ละ เลกิ การใช้สารเคมใีนหนองสาหร่ายก�าลงัเกดิข้ึนจรงิ ท�าให้คนท่ี
นีม่สีขุภาพทีด่ขีึน้ครบั

คุณลุงบน นิลเปลี่ยน
สมำชิกโครงกำรรักเรำ รักษ์โลก 

ต�ำบลหนองสำหร่ำย จังหวัดกำญจนบุรี
 

   เมือ่ก่อนท่ีนี ่  เวลาคนเขาท�านาท�าไร่กนัแล้ว ผมจะเหน็ขวดยาฆ่า
แมลง ขวดปุ๋ยเคมถูีกท้ิงอยูเ่ตม็ไปหมดแล้วกเ็หน็ยามนัละลายลงแหล่ง

น�า้ มนัไม่ดกีบัคนทีใ่ช้น�า้  ผมกเ็ริม่เกบ็ขวดพวกนีร้วมไว้เอง  บางทีกร็บั
ซือ้แบบขาดทนุบางคนรบัซือ้โลละบาทสองบาท  ผมให้สามบาทเลยทัง้ที่
ยงัไม่รูจ้ะเอาไปท�าอะไรต่อ เพราะไม่มแีหล่งรบัซ้ือ แต่พอมงีบประมาณจาก

โครงการรกัเรา รกัษ์โลกเข้ามา กเ็ริม่มกีารจดัการขยะพษิท่ีด ีมเีงนิจ้างรถในชุมชนมาขน
ขยะเป็นระบบ  มกีารเปิดรบัซือ้ขวดเหล่าน้ี  ขวดกไ็ม่มกีารท้ิงเกลือ่นกลาดอกี ตวัผมเองจากท่ีเมือ่ก่อนขาดทุนตลอดกม็รีาย
ได้เพิม่ 3 ปีทีผ่่านมาผมมเีงินเกบ็ 300,000 บาท  ทีส่�าคญัผมเหน็ว่าโครงการนีช่้วยท�าให้การประปาประหยดังบประมาณ ท่ี
ไม่ต้องมาบ�าบดัน�า้เสยีเพิม่เติม กต้็องขอบคุณการประปานครหลวงทีม่โีครงการดีๆ  เข้ามาช่วยเหลอืคนทีน่ีใ่ห้ใช้น�า้ได้อย่าง
ปลอดภยั

นำยเฉลิมพงศ์ ทองผิว 
นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 6  โรงเรียนรำชวินิต นนทบุรี
 การทีโ่รงเรียนส่งเสริมให้นกัเรียนท�านาข้าวในโครงการเศรษฐกจิพอเพียง 
เพื่อให้พวกเราได้รู ้จักการท�านาซ่ึงเป็นเกษตรกรรมหลักของประเทศ           
การประปานครหลวงได้มาสอนการท�าน�า้หมกัชวีภาพให้ทางโรงเรยีน และ
เราได้น�ามาต่อยอดใช้รดและฉีดพ่นในนาข้าวอินทรีย์ของโรงเรียนท�าให้ได้
ผลผลิตที่ดี ซึ่งทางการประปาจะเน้นให้ใช้น�้าหมักจุลินทรีย์เพื่อช่วยรักษา      
สิง่แวดล้อม ไม่เป็นอนัตรายต่อคนปลกูและคนกนิ เพือ่สขุภาพทีด่ขีองนกัเรยีน
และผู้บรโิภค และการแปรรปูข้าวหอมนลิทีเ่ราปลูกเอง เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ อาทิ 
ข้าวสาร น�า้ข้าวกล้องงอก ขนมครก ขนมถ้วย ทีน่กัเรยีนช่วยกนัท�า ท�าให้นกัเรยีนมี
ความรู ้และมรีายได้เสรมิจากการขายผลติภณัฑ์แปรรปูทีม่คีณุภาพให้กบัชมุชนครบั

อ.โชคดี  วิหคเหิร  
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิต นนทบุรี
   เดมิทเีดก็ๆ ทีโ่รงเรยีนจะมปัีญหาหนึง่คอื มเีวลาว่างแต่เขายงัไม่ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ บางส่วนกต็ดิเกมส์ ตดิเพือ่นหรอืหนเีรียน แต่หลงัจากทีเ่ราได้ส่งเสรมิ
ให้พวกเขาเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการประปานครหลวงได้เข้ามา 
สนบัสนนุ ท�าให้เดก็ๆ มกีารปรบัพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขีึน้ คอืเริม่มคีวามเอือ้เฟ้ือ

เผือ่แผ่ ช่วยเหลอืกนัและกนั และมคีวามรบัผดิชอบมากข้ึนโดยเฉพาะเรือ่งการเห็น
คุณค่าส่ิงแวดล้อม ท้ังแหล่งน�้าในโรงเรียน ต้นไม้ ดอกไม้ต่างๆ เด็กๆ จะช่วยดูแล 
เป็นอย่างดี

ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิล   
หัวหนำ้โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนรำชวินิต 
นนทบุรี
 ผมเชือ่ว่าการจะปลูกฝังจติส�านกึให้นกัเรยีนรกัส่ิงแวดล้อม หรอืเข้าใจ
ระบบนเิวศ ไม่จ�าเป็นต้องอยูแ่ต่ในห้องเรยีนเท่านัน้ จงึท�าให้เกดิการท�านาข้าว
ในโรงเรยีนขึน้ ตอนทีท่�านาช่วงแรกๆ ทัง้นกัเรยีน คร ูภารโรงและชาวบ้านตืน่
เต้นกนัมาก เพราะทกุคนได้เห็นส่ิงมชีวิีตมากมายในนาข้าว ทัง้ปลา ป ูหอย ซึง่
แตกต่างจากนาข้างๆ ทีห่ลงัเกบ็เกีย่วแล้วแทบจะไม่มสีิง่มชีวีติอะไรให้เหน็ ซึง่เป็น
เพราะนาข้าวของเราใช้น�า้หมกัชวีภาพ น�า้หมกัจลุนิทรย์ีในการบ�ารงุและปกป้องนาข้าว 
และสิง่นีถ้อืเป็นบทเรยีนทีเ่กดิจากประสบการณ์ตรงให้เดก็ๆ ได้เหน็ว่าเมือ่เราไม่ใช้สาร
เคม ีระบบนเิวศทีส่มบรูณ์กจ็ะกลับคืนมา ซึง่การประปานครหลวงถอืเป็นองค์กรส�าคญัทีท่�าให้กจิกรรมของนกัเรยีนคงอยูไ่ด้ ทัง้
ในการเข้ามาให้ความเข้าใจเรือ่งการดแูลสิง่แวดล้อม การสอนท�าน�า้หมกัและทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื การเป็นก�าลงัใจให้เดก็ๆ เพราะหลงั
จากทีโ่รงเรยีนได้รบัรางวัลโรงเรยีนดเีด่นด้านเศรษฐกจิพอเพยีง จากโครงการคลองสวยน�า้ใส ท�าให้นกัเรยีนตืน่เต้นกระตอืรอืร้น
ในการท�างานอย่างจริงจงั เพราะเขาเห็นว่ามผู้ีใหญ่เห็นคุณค่าในส่ิงทีพ่วกเขาท�า ซึง่ผมในฐานะผู้ดแูลโครงการเองกไ็ด้รบัก�าลงัใจ
อย่างมาก และขอขอบคุณการประปานครหลวงทีช่่วยต่อเตมิการเรยีนรูแ้ละการรกัส่ิงแวดล้อมให้กบัเดก็ๆ ครบั
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
• รางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส National Anti-Corruption Commission : NACC Integrity Awards อนัเป็นรางวลั

เกยีรตยิศแห่งคณุธรรม จรยิธรรม และความซือ่สตัย์สจุรติ จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติ

• รางวลั JICA Recognition Awards จากการเป็นหน่วยงานทีใ่ห้ข้อมลูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยให้ JICA (Japan 
International Corporation Agency) ด�าเนนิงานได้อย่างรวดเรว็ ซึง่การประปานครหลวงเป็น 1 ใน 4 องค์กรทีไ่ด้รบัการ
คดัเลอืกจาก JICA ในปี 2555

• โล่รางวัลดี จากการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ในรัฐวิสาหกิจ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 ภาครัฐวิสาหกิจ
ประเภทท่ัวไป จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 เบือ้งหลังของรางวัลและความส�าเร็จท่ีการประปานครหลวงได้รับ คือความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัของพนักงานทกุ
ระดบั และผูป้ฏบิตังิานทกุคน ทีร่่วมใจกนัดแูลรบัผดิชอบบทบาทหน้าทีต่่างๆ ได้อย่างดยีอดเยีย่ม ซ่ึงถือเป็นการตอบสนอง
ต่อวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององค์กร ในการพฒันาเป็นองค์กรดเีด่นในระดบัอาเซยีน มส่ีวนดแูลคุณภาพชวิีตผูร่้วมงานและ
ประชาชน รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม อนัจะน�ามาซึง่ความผาสกุและเป็นการสร้างชือ่เสยีงให้แก่ประเทศชาตต่ิอไป

 ด้วยความมุง่ม่ัน ทุ่มเท ใส่ใจต่อการด�าเนนิงานในทุกรายละเอยีด ตัง้แต่
ต้นน�า้ จนถึงปลายน�า้ รางวลัแห่งความส�าเรจ็ท่ีการประปานครหลวงภาคภมูใิจ 
คือ การได้เหน็คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของประชาชน การได้รบัความเชือ่มัน่จากทกุ
ภาคส่วนและความก้าวหน้าในมาตรฐานการประปาทีไ่ด้รบัการพฒันาให้เจรญิ
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี
ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้การประปานครหลวงได้รับความไว้วางใจและ
ได้รบัการยกย่องจากหลายหน่วยงานมากมายทัง้ในและต่างประเทศ ด้วยรางวลั
แห่งเกยีรตยิศ ดงันี้ 

 ในปี 2555 การประปานครหลวงได้รบัรางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น จ�านวน 3 
รางวลั ได้แก่

 • รางวลัคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิดเีด่น ประเภทเกยีรตยิศ ซึง่ได้รบั
รางวลัติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3

 • รางวลับรหิารจดัการองค์กรดเีด่น ประเภทเกยีรตยิศ ซึง่ได้รบัรางวลั
ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 

 • รางวลัการรายงานและเปิดเผยข้อมลูดเีด่น ซ่ึงได้รบัรางวลัตดิต่อกันเป็น
ปีที ่3 

ด้านสิง่แวดล้อม
ได ้รับรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และโล ่ กิตติคุณอีกหลาย

รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้าน 
สิง่แวดล้อม จดัโดยคณะกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการสือ่สาร 
และ โทรคมนาคม วฒิุสภา จากผลงาน “กระบวนการผลติน�า้ประปาแบบไร้
ของเหลอืท้ิง Zero Waste For MWA Process” อนัเป็นการศกึษาวจิยัการน�า
ตะกอนดนิเหลอืใช้จากระบบผลติน�า้ประปามาใช้ประโยชน์ในการท�าผลติภณัฑ์
ต่างๆ อาทิ อฐิ บลอ็กประสาน แผ่นพืน้ทางเท้า วสัดตุกแต่งพืน้ รวมท้ังการ
พัฒนาอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการเกษตร 

ด้านชมุชน 

• UNDP ส�านกังานภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิกเลอืกโครงการรวมใจรกัษ์น�า้ให้
เป็นโครงการดเีด่น และเป็นโครงการตวัอย่างท่ีมคีณุภาพ ประสบความส�าเรจ็
ในระดับภูมิภาคท่ีส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาทรัพยากรน�้า และได้รับ
เกยีรติภมูใิห้เผยแพร่ในวารสารของ UNDP 

• รางวัลโล่กิตติคุณ “รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อประชาคม
ภาษเีจรญิ ในงาน “ลดัเลีย้ว เท่ียวภาษเีจรญิ สขุภาพด ีชีวสีดใส” 
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ค�ำมั่นสัญญำ
 จากต้นน�้าแห่งความสมบูรณ์ที่เราได้ร่วมปกป้อง 

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ดแูล พลกิฟ้ืนการอนรุกัษ์แหล่งน�้า้ 
ก่อนจะเข้าสู่กลางน�้า้แห่งความอตุสาหะ ทีมุ่ง่ด�าเนนิธรุกจิ
ด้วยคุณธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เคารพต่อสิทธิ
มนษุยชนและสทิธแิรงงาน จวบจนถงึปลายน�้้าแห่งความสขุ 
โดยค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อผูบ้ริโภคและร่วมผนึกก�าลงั
ในการพฒันาชมุชนและสงัคมอย่างยัง่ยนื ท�าให้ล�าน�้�าสายนี้
เป็นล�าน�้�าทีม่ัน่คง ทอดยาวเป็นล�าน�้า้เดียวตลอดสาย ต้ังแต่
ต้นน�้า้ กลางน�้า้ จนถึงปลายน�า้ ทีจ่ะปราศจากส่วนหน่ึงส่วน
ใดไปไม่ได้

 โดยล�าน�้าสายนี้คือ การด�าเนินงานด้านความรับ     
ผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของการประปานครหลวง    
ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา ตามมาตรฐาน ISO 26000 ทัง้ 7 ด้าน  
สะท้อนให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ ทุม่เท เอาจรงิเอาจังและใส่ใจ
ต่อทกุรายละเอยีดในการด�าเนนิงานของพนักงานทกุระดบั 
ตัง้แต่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานจนถงึผูป้ฏบิติังาน
ทุกคน ท�าให้เห็นถึงผลส�าเร็จของงานแต่ละโครงการท่ี
สอดคล้องกบัพนัธกจิขององค์กร อกีทัง้ยงัขยายการท�างาน
ร่วมกับมวลชน มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการร่วมกัน
ดูแลรบัผดิชอบสังคมได้อย่างทัว่ถงึ ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั ภาค
เอกชน พนักงาน คูค้่า ลกูค้า ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม 
ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการด�าเนิน
กจิการของการประปานครหลวงเสมอมา

 การประปานครหลวงตระหนักดว่ีา ภารกจิในการให้
บริการ “น�้าประปา” ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ี
ส�าคญัต่อการด�ารงชวีติของประชาชน  มคีวามส�าคญัอย่าง
ยิง่ เราจงึมมุานะในการพฒันาคณุภาพน�า้ประปา ระบบการ
ผลติ ระบบการจดัส่ง อปุกรณ์และผลติภณัฑ์ประหยดัน�า้ 
รวมทั้งการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้
ประชาชนผู้ใช้น�้าในพื้นที่บริการ คือ กรุงเทพมหานคร 

นนทบรุ ีและสมทุรปราการ ได้รบัความพงึพอใจสงูสดุ อกี
ท้ังจะยงัคงให้ความส�าคญักับสงัคม ชุมชนท้องถ่ินนอกพืน้ท่ี 
ให้ได้รบัคณุภาพชวีติทีด่ ีนบัว่าเป็นความภาคภมูใิจทีไ่ด้รบั
ผดิชอบภารกจิอนัยิง่ใหญ่นี ้และส�าหรบัประชาคมอาเซยีน 
ทีก่�าลงัจะมาถงึ การประปานครหลวงได้เตรยีมวางทศิทาง
ขององค์กรเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงท้ังในด้านเศรษฐกจิ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมทั้งเตรียมการ
ประสานความร่วมมอืระหว่าง 10 ประเทศ และสิง่ส�าคญั
คือ การเตรียมบุคลากรขององค์กรให้มีความพร้อมเพื่อ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได ้อย ่างมี
ประสทิธภิาพ และเพือ่ให้กจิการพฒันาสูก่ารเป็นแนวหน้า
ในระดบัอาเซยีน สามารถรองรบัและให้บรกิารแก่ผูบ้รโิภค
ท่ีมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึนด้วยคุณภาพและมาตรฐานการให้
บรกิารท่ีสงูข้ึนตามล�าดบั  เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากทุก
ภาคส่วนมัน่ใจว่าการประปานครหลวงมุง่มัน่ ยนืหยดัทีจ่ะ
ส่งความสุขผ่านสายน�้าไปถึงทุกคนตลอดไป ตามปณิธาน 
“ประปาเพือ่ประชาชน” 
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