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(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ในปีพทุธศกัราช 2557 ถอืเป็นความภาคภมูใิจอย่างยิง่ของการประปานครหลวง เนือ่งในโอกาส

ครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดกิจการประปากรุงเทพฯ ในวัน

ที ่14 พฤศจิกายน 2457 โดยทรงด�าเนนิงานตามพระราชด�าริขององค์พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศุขาภิบาลจัดการที่จะน�าน�้ามาใช้ในพระนครตามแบบ

อย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลา 1 ศตวรรษที่ผ่านมา การประปานครหลวงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งด้านบุคลากรและด้านการบริหารจัดการน�้าควบคู่กันไป ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ส่งผลให้ในปี 2557 ได้รบัรางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น 

ประเภทการเปิดเผยข้อมลูดเีด่น (5 ปีซ้อน) รางวลั Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) 

2014 Thailand ประเภทรางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards รางวัลองค์กรโปร่งใส 

เป็นองค์กรช้ันน�าที่มีประสิทธิภาพและมีผลการด�าเนินการด้านการประปาท่ีได้มาตรฐานองค์การ

อนามัยโลก

การประปานครหลวงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (MWA Corporate 

Social Responsibility Policy) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 26000 โดยการจัดท�าแผนงาน

และจัดกิจกรรม ที่ให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร

และชุมชน 

และในปี 2557 การประปานครหลวงมุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมอบรมช่างประปาเพื่อประชาชน

มาตลอดทัง้ปี เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะด้านงานประปาให้แก่คนในชุมชน ให้มคีวามรู้ในงานประปา

เบื้องต้น สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน เป็นการลด

ภาระค่าใช้จ่าย อกีทัง้เป็นช่องทางในการเพิม่รายได้ เพ่ือยกระดับคณุภาพชวีติ ต่อยอดเป็นวชิาชพีช่าง

ประปาเพื่อประชาชนที่มีคุณภาพต่อไป

การประปานครหลวงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาด้านการให้บริการน�้าประปา เพื่อให้เป็นไปตามแนว    

วิสัยทัศน์ของการประปานครหลวงคือ “เป็นองค์กรชั้นน�าด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ   

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน” ตามค�าขวัญองค์กรที่ว่า   

“การประปานครหลวง ประปาเพื่อประชาชน”

สารจากผู้ว่าการการประปานครหลวง



Year 2014 was the great pride of Metropolitan Waterworks Authority (MWA) as it marked the 100th anni-
versary in which His Majesty King Rama VI presided over the official operation ceremony at then “Karn Pra Pa 
Krung Tep” on November 14, 1914. The operation was commenced to fulfil the initiation of his father, His Maj-
esty King Rama V, who laid the foundations by commissioning the sanitary department to manage, according to 
geographical terrain, provision of water supply in the area of Bangkok. This is, indeed, an immeasurable divine 
grace to all Thai people.

Throughout the century, MWA has constantly been dedicated to continuous improvement on both            
personnel and water management under good governance with the aim of generating maximum benefits to the 
public, as well as stakeholders. As a consequence, in 2014, the organisation was presented an award: an            
outstanding state-owned enterprise for excellence in information disclosure (for 5 consecutive years); Asia Pacific 
entrepreneurship Awards (APEA) 2014 Thailand - Outstanding Entrepreneurship Awards; and an award for trans-
parent organisation – Leading enterprise with high performance of waterworks, in accordance 
with the standard of World Health Organisation.

Always attaching significance to social, economic, and environmental contributions, 
both outside and within the organization, MWA has carried out ‘MWA Corporate Social 
Responsibility Policy’ under ISO 26000 through action plans and activities which empha-
sise on sustainable development, to create participation amongst organisations and 
communities. For the entire year of 2014, the project chiefly focused on providing 
communities with training to develop and enhance plumbing skills, which, in turn, 
can be deployed for benefits to themselves and their communities, to lower 
living expenses, to earn additional income, to elevate quality of life, and to 
develop a career in professional plumber.

At present, MWA continues to sustain quality water supply 
services so as to consistently be in accordance with the vision: 
“To be a leading ASEAN water supply provider towards 
excellence in corporate governance and social re-
sponsibilities” as our slogan saying “Metro-
politant Waterworks Authority; water 
supply for all people”

Message from MWA Governor

(Mr.Thanasak Watanathana)
MWA Governor
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ภารกิจหลักของการประปานครหลวงคือการให้บริการน�้าประปาที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก         

มีพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสิ่งที่การประปานครหลวงภาค

ภมูใิจ และมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการท�างานให้ดีอย่างต่อเนือ่ง นอกจากการรกัษามาตรฐานการให้บรกิารน�า้ประปา

แล้ว การประปานครหลวงยังให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ ที่ครอบคลุมในทุกระดับ 

ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ตลอดจนการสร้าง

ทัศนคติที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบสังคมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร เพ่ือให้การพัฒนาของการประปา

นครหลวงด�าเนนิควบคูไ่ปกบัการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของสงัคม อนัส่งผลไปถงึการเตบิโตของประเทศชาตต่ิอไป 

รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลการด�าเนินงานที่การประปานครหลวงแสดงถึงความรับผิดชอบ             

ต่อสงัคมในปีงบประมาณ 2557 จัดท�าข้ึนตามวตัถปุระสงค์ในการสือ่สารนโยบายและแสดงผลงานด้านความรบั

ผดิชอบต่อสังคมท้ัง 7 หวัข้อ ตามมาตรฐาน ISO 26000 รวมถึงการบอกเล่าในหลากหลายรปูแบบท่ีแตกต่างกนั

ตามความเหมาะสม โดยแบ่งการด�าเนินงานเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ท่ีสะท้อนถึงวิถีการท�างานของการประปา

นครหลวง อนัประกอบไปด้วย “รวมพลังคนท�ำงำน” คอืความใส่ใจบุคลากรภายในการประปานครหลวง เพือ่

ความสามคัคีและการท�างานทีม่ปีระสิทธิภาพ จนส่งผลให้องค์กรมคีวามเจรญิก้าวหน้าและพฒันาต่อไปอย่าง

ยัง่ยนื “ส่งน�ำ้ใสสูเ่มืองใหญ่” เปรยีบเสมอืนการส่งความจรงิใจในการบรกิารน�า้ประปาทีไ่ด้มาตรฐาน ใช้เป็น

ปัจจัยหล่อเล้ียงคนในสงัคมและร่วมผลกัดันประเทศให้เจรญิก้าวหน้า “ส่งน�ำ้ใจสูช่มุชน” คอืการเป็นส่วนหนึง่

ในการร่วมพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการมอบทักษะความรู้ให้แก่คนในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี     

ยิ่งขึ้น การประปานครหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้จะเกิด

ประโยชน์กบัผูเ้กีย่วข้อง ทัง้ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์และปลกูจติส�านกึความรบัผดิชอบให้ทกุคนในสงัคมอนัเป็น

รากฐานและสญัญาณทีดี่ทีจ่ะร่วมกนัพฒันาประเทศ ให้เจรญิก้าวหน้ายิง่ข้ึนไป

การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของการประปานครหลวงเกดิขึน้ควบคูไ่ปกบัการให้บรกิาร

น�้าประปาที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ มีแผนด�าเนินงานครอบคลุมทั้งระดับภายในและภายนอก

องค์กร ตลอดจนมีการให้ความส�าคัญที่ครอบคลุมประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ

รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลลัพธ์ที่ดีในด้านที่เป็นคุณประโยชน์ ทั้งระดับเมืองในภาพกว้าง และระดับ

ชมุชนซึง่เป็นรากฐานทีส่�าคญัทีส่ดุของประเทศ รวมถงึคณุประโยชน์ทีเ่กดิขึน้กบับคุลากรภายในหน่วยงาน ซึง่

ทั้งหมดนี้คือการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่การประปานครหลวงยึดม่ัน แสดงออกถึงความ

ผูกพันที่เรามีต่อสังคมไทยอยู่เสมอมา

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
About this report
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามมาตรฐาน ISO 26000

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมในเรื่องส�าคัญ 7 หัวข้อ ประกอบด้วย

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance)

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

3. สิทธิแรงงาน (Labor Rights)

4. การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices)

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer Responsibility) 

6. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management)

7. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน (Involvement in Social and 

Community Development)

และให้ความส�าคัญกับอีก 2 หัวข้อเพิ่มเติม คือ

8. การสื่อสารและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Public Relation)

9. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)
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การประปานครหลวงภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชน และจะยืนอยู่เคียงคู่กับ

การพัฒนาสังคมไทย โดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่เฉกเช่นปัจจุบัน เหตุนี้การประปานครหลวงจึงจ�าเป็น

ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง พร้อมไปกับพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นไปตามวิสัย

ทศัน์ของการ “เป็นองค์กรช้ันน�ำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรทีด่สีูค่วำมเป็นเลศิ ทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในระดบัแนวหน้ำ     

ของกลุ่มอำเซียนที่ให้บริกำรงำนประปำ” 

การประปานครหลวงมียุทธศาสตร์การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ที่น�าพาองค์กรไปข้างหน้าด้วยหลัก

การ “S-Link for MWA Sustainable Growth” ซึ่งสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ที่ต้องการการมีประสิทธิภาพในการท�างาน

ควบคู่กับความโปร่งใส ตรวจสอบได้

นโยบายและแผนงานในอนาคต

Sustainability : สร้างความยั่งยืน มีทิศทางการเติบโตมั่นคง ยาวนาน ทั้งด้านรายได้และโครงสร้างองค์กร

Stability : เสริมความมั่นคง พัฒนาระบบผลิต - จ่ายให้มีเสถียรภาพ

Sufficiency : สร้างความเพียงพอ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ /บริการให้เพียงพอกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างสมดุล ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม

Sanitary : ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนและผู้บริโภค ยกระดับและรักษาคุณภาพน�้า ผลิต-จ่าย ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล

Sustainability Stability Sufficiency Sanitary

“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีสู่ควำมเป็นเลิศ ท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ในระดับแนวหน้ำของกลุ่มประเทศอำเซียนที่ให้บริกำรงำนประปำ”

“To be the leading ASEAN water supply provider toward excellence in cor-

porate governance and social responsibilities”

“ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม” มีความหมายที่เป็นนัยส�าคัญ ดังนี้

1. มีการบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

3. มีการบริหารเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

4. มีการยกระดับการใช้ความสามารถขององค์กรและการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้

แก่องค์กร

5. มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์
Vision
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“ให้บริกำรงำนประปำที่มีมำตรฐำนคุณภำพอย่ำงมั่นคง ทั่วถึง เพียงพอ ด้วยเทคโนโลยี

ทันสมัย และบุคลำกรมืออำชีพ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริกำร”

“To provide securing quality water supply and service coverage by latest 

technology and professional workforce for customer satisfaction and confi-

dence”

พันธกิจ
Mission

ค่านิยม
Values

Willingness
มุ่งมั่น

Achievement
พัฒนาตน

Team
พัฒนางาน

Excellent Service
บริการสังคม

Respect to
Transparency

ด้วยความโปร่งใส

แนวนโยบาย
Policies

“มุ่งมั่น พัฒนำตน พัฒนำงำน บริกำรสังคม ด้วยควำมโปร่งใส”

“Commitment in self and performance improvement along transparent 

public service”

W A T E R

แนวนโยบายของรฐัต่อรฐัวสิาหกจิ มี 3 ระดบั

 • แนวนโยบำยส�ำหรบัรฐัวสิำหกจิในภำพรวม

 เป็นกลไกขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศบนพืน้ฐานการด�าเนนิงาน

ทีม่ปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล

 • แนวนโยบำยส�ำหรบัรฐัวสิำหกจิในสำขำสำธำรณูปกำร

 ตอบสนองความต้องการข้ันพืน้ฐานและส่งเสรมิการยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน รวม

ถงึพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ให้เกดิประโยชน์สงูสุด

 • แนวนโยบำยส�ำหรบักำรประปำนครหลวง

 ปรับปรุงและขยายโครงขยายระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ เพ่ือรองรับการขยาย

ตัวของเมืองรวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
The government policy on state-owned enterprises can be divided into 3 levels as follows:

 • Government policy on state-owned enterprises is, on the whole, a mechanism to 

drive national economic and social strategies on a basis of efficient operation under good 

governance.

 • Policy for state-owned enterprises in the field of public facilities is to satisfy basic 

needs and to elevate people’s quality of life, as well as to develop real property to its 

maximum benefits.

 • Policy for MWA are to improve and to expand water supply system networks in order 

to accommodate growth of urban areas, as well as development of related businesses.
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ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
CSR Strategy

การประปานครหลวงตระหนักถงึการด�าเนนิภารกิจขององค์กรควบคูก่บัความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมเกดิประสทิธิภาพและประสทิธผิลสงูสดุท่ัวท้ังองค์กร จงึได้ก�าหนดนโยบายด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ดังนี้

1. มุง่มัน่พฒันาการให้บรกิารงานประปา ตามภารกจิหลกัขององค์กร โดยยดึหลกัการ
ก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ มจีริยธรรม ด�าเนนิธุรกจิอย่างเป็นธรรม มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยดึ
หลกันิติธรรม ปฏิบติัต่อแรงงานด้วยความเท่าเทยีมกนั ค�านงึถงึสทิธิมนษุยชนในการเข้าถงึน�า้
ประปาซ่ึงเป็นบรกิารขัน้พืน้ฐาน มคีวามรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ชมุชน และสิง่แวดล้อม โดยค�านงึ
ถงึผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในทุกภาคส่วน

2. ปลกูฝังและสร้างจิตส�านึกพนักงานทุกระดบั ในการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม จนเกิดวฒันธรรมองค์กร และเป็นองค์กรทีโ่ปร่งใส มคีณุธรรมและ
จรยิธรรม รวมทัง้พฒันาคุณภาพชีวติ ดแูลความเป็นอยูข่องพนกังาน ส่งเสรมิบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานเพือ่ให้พนกังานมคีวามสขุในการท�างาน ควบคูไ่ปกบัการพฒันา
ศกัยภาพในการปฏบิติังานให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ     ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

3. สนับสนุนการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในกระบวนการ
หลกัของกจิการ (CSR in process) โดยค�านงึถงึการป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการด�าเนนิ
งานของการประปานครหลวงต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และน�ามาตรฐาน ISO 26000 เป็น
แนวทางในการด�าเนินงาน

4. ส่งเสรมิการพัฒนาอย่างยัง่ยืนขององค์กร โดยอาศยักรอบการรายงานแห่งความยัง่ยนื
ตามแนวทาง GRI (Global Reporting Initiative) ในการด�าเนนิงานขององค์กรและรายงานผล
การด�าเนนิงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมและเพิม่ความน่าเชือ่ถอืของรายงานผลงานให้เป็น
ทีย่อมรับในระดับสากล

การประปานครหลวงมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินกจิการด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility 

: CSR) ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติส�าคัญ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเล็งเห็นถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้  ส่วน

เสีย (Stakeholder) ในทุกภาคส่วน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการท�างาน การบูรณาการเรื่องความรับผิด

ชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการธุรกิจ การด�าเนินงานที่โปร่งใส และประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

แนวนโยบาย
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การประปานครหลวงมุ่งมั่นต่อการด�าเนินกิจการด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility 

(CSR) ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม

 เศรษฐกิจ
Economy

สิ่งแวดล้อม
Environment

สังคม
Society

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนเพื่อตอบแทนสังคม

• สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

• ปลุกจิตส�านึกของพนักงาน ผู้บริหาร ประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับเรื่องน�้า ทั้งในประเทศ และสากล

• ร่วมรณรงค์อนุรักษ์แหล่งน�้าสะอาดและลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming)

• ดูแลผู้ร่วมงานภายในการประปานครหลวง

วัตถุประสงค์

บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบแทนสังคม สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

• สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการด�าเนินการของการประปานครหลวง

• เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์แหล่งน�้า

• สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้น�้า

• ตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ร่วมงานในการประปานครหลวง

กลยุทธ์
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กำาเนิด
การประปานครหลวง
น้ำาประปามาตรฐาน

เพื่อสังคมไทย

ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยก�าลังวางรากฐานด้านสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศในทุกๆ ด้าน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล ทรงมีพระราชด�าริให้มีการด�าเนิน
กจิการประปาในเขตพระนคร เพือ่ให้บรรดาพสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยูถู่กสขุลกัษณะ ปราศจากโรคภยัร้ายแรง 

ด้วยทรงเล็งเห็นว่าในขณะนั้นประชาชนทั่วไปยังคงใช้น�้าซึ่งปราศจากความสะอาดบริสุทธิ์

พระราชด�าริในครั้งนั้นได้ถูกพัฒนาเรื่อยมาตามล�าดับ 

กระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า           

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงสานต่อแนวทางการให้บริการ

ประชาชน น�ามาสู ่การโปรดเกล ้าฯ ให ้ เป ิดกิจการ                     

“การประปากรุงเทพฯ” อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2457 เพื่อให้บริการประชาชน นับแต่นั้น      

เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เป็นผลมาจากจ�านวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้นและจ�าเป็นต้องมีการจัดระเบียบราชการ

ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการออกพระราชบัญญัติการประปา

นครหลวง  เพื่ อ โอนกิจการประปาที่ ให ้บริ การอยู ่

กระจดักระจาย ไม่ว่าจะเป็นกจิการประปากรงุเทพ กรมโยธา

เทศบาล การประปานนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี 

การประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเป็นกิจการเดียวกัน 

โดยให้มีชื่อว่า “การประปานครหลวง” ใช้อักษรย่อว่า กปน. 

ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 

สิงหาคม 2510 เป็นต้นไป 

การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานที่ให ้บริการ

ประชาชนมาอย่างยาวนาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์และ      

ผ่านช่วงส�าคัญมาอย่างมากมาย เช่นเมื่อปี พ.ศ. 2513         

การประปานครหลวงมวีสิยัทศัน์ทีจ่ะพฒันาองค์กรให้ทนัสมยั

มากยิ่งขึ้น จึงได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา แคมป์เดรส

เซอร์ แอนด์ แมคกี ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา จดัท�าโครงการปรบัปรุงกจิการประปาแผนหลกั

ระยะเวลา 30 ปี เพือ่ด�าเนนิการตัง้แต่เพิม่ก�าลงัการผลติและ

ขยายระบบส่งน�้าให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น พร้อมกับ

ก่อสร้างโรงกรองน�้า โรงสูบน�้า และถังเก็บใน 4 มุมเมือง คือ 

ท่าพระ สวนลุมพิน ีคลองเตยและพหลโยธิน วางท่อประธาน

และการขุดเจาะบ่อบาดาลจ�านวนมากในพื้นท่ีขาดแคลนน�้า 

หรือกรณีเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบ

ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และสร้างความสั่นสะเทือนทางการ

เงินกับหลายบริษัท แต่การประปานครหลวงได้ปรับเปลี่ยน

กลยทุธ์การให้บริการประชาชนในแนวทางเชิงรกุมากขึน้ เน้น

ภาพลักษณ์การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า 

โดยเฉพาะความโปร ่งใสที่ยึดมั่นมาโดยตลอด ท�าให ้                 

การประปานครหลวงยังเป็นหน่วยงานหลักท่ีให้บริการ

ประชาชน ตราบจนถึงทุกวันนี้
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100 ปีการประปาไทย ส่งน้�าใสด้วยใจจริง

14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2457

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯให้เปิดกิจการ              

“การประปากรุงเทพฯ”

13 กรกฎำคม พ.ศ. 2452

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

รชักาลที ่5 มพีระราชด�ารจิดัหาน�า้สะอาดส�าหรับ

ประชาชนในพระนคร

พ.ศ. 2513

พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

โดยจัดท�าโครงการปรับปรุงกิจการ

ประปา แผนหลักระยะยาว 30 ปี

พ.ศ. 2542

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การับรอง “น�้าประปาดื่มได้

ทุกพื้นที่” เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของ

น�้าประปาที่ได้มาตรฐานของการประปานครหลวง

14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 

ครบรอบ 100 ปี การประปาไทย 

16 สิงหำคม พ.ศ. 2510

ควบรวมกิจการให้บริการน�้าประปาเข้าด้วยกัน 

โดยให้มีชื่อว่า “การประปานครหลวง” 

พ.ศ. 2540

การประปานครหลวงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้รวดเร็ว 

ถูกต้อง แม่นย�า โปร่งใส เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตาม

หลักมาตรฐาน  ISO 9002

พ.ศ. 2544

การประปานครหลวงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน

ทุกๆ ด้าน จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 

ด้านการบริการประชาชน

พ.ศ. 2555 

ได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

(ประเภทเกียรติยศ) รางวัลการบริหารจัดการองค์กร

ดเีด่น (ประเภทเกียรตยิศ) รางวลัการเปิดเผยข้อมูล

ดีเด่น และรางวัลการประกวดแผนงานส่งเสริม     

ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ “โครงการเสริมสร้าง  

แรงจูงใจที่หลากหลาย”

พ.ศ. 2553

ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2005 

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย 

สารสนเทศ ส�าหรับ Data Center Room 

ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารอง 

และระบบเครือข่าย
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MWA Services
ประปาเพื่อประชาชน
“น้ำ�สะอ�ด” คือส�ธ�รณูปโภคพ้ืนฐ�นท่ีจำ�เป็นต่อคุณภ�พชีวิตของ 
พลเมือง และยังเป็นส่วนประกอบสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนประเทศช�ติ 
ให้เจริญก้�วหน้� ก�รประป�นครหลวงจึงใส่ใจ มุ่งม่ัน ท่ีจะผลิตน้ำ�
ประป�ท่ีได้ม�ตรฐ�นองค์ก�รอน�มัยโลก มีก�รพัฒน�ตัวเองอย่�ง
ไม่หยุดน่ิง เพ่ือให้บริก�รประช�ชนในเขตพ้ืนท่ีให้บริก�รอย่�งท่ัวถึง
และเพียงพอ  โดยไม่ลืมท่ีจะมุ่งตอบแทนสังคมและสร้�งกระบวนก�ร
ทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งองค์กรกับชุมชนไปพร้อมๆ กัน ต�มคำ�ขวัญ
ขององค์กรท่ีว่� “ก�รประป�นครหลวง ประป�เพ่ือประช�ชน”
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พื้่นที่ให้บริการของการประปานครหลวง
การประปานครหลวงให้บริการครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 2,327 ตารางกิโลเมตร  ตอบสนองผู้ใช้บริการกว่า 2,171,371 

ราย จาก 4 โรงงานผลิตน�้า รวมแล้วกว่า 5,920,000 ลบ.ม. ต่อวัน มีพื้นที่ให้บริการแบ่งออกเป็นส�านักงานประปาสาขา 18 

แห่ง ดังนี้

ภำค 1

 1. ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท

 2. ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง

 3. ส�านักงานประปาสาขา

สมุทรปราการ

ภำค 2

 4. ส�านักงานประปาสาขาพญาไท

 5. ส�านกังานประปาสาขาทุง่มหาเมฆ

 6. ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี

 7. ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว

 ภำค 3

 8. ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น

 9. ส�านักงานประปาสาขาบางเขน

 10. ส�านักงานประปาสาขามีนบุรี

11. ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

 ภำค 4

12. ส�านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย

13. ส�านักงานประปาสาขาตากสิน

14. ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ

15. ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

 ภำค 5

16. ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี

17. ส�านักงานประปาสาขา

บางบัวทอง

18.  ส�านักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

นนทบุรี
บางบัวทอง

นนทบุรี

บางกอกน้อย

ภาษีเจริญ

ตากสิน
สุขสวัสดิ์

ทุ่งมหาเมฆ

แม้นศรี
มหาสวัสดิ์

สุขุมวิท

พญาไท

ประชาชื่น บางเขน

ลาดพร้าว

พระโขนง

สุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ

มีนบุรี

โรงงานผลิตน�้าสามเสน

550,000 ลบ.ม./วัน

โรงงานผลิตน�้าธนบุรี

170,000 ลบ.ม./วัน

โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ 

1,600,000 ลบ.ม./วัน 

โรงงานผลิตน�้าบางเขน

3,600,000 ลบ.ม./วัน

กำาลังการผลิตสูงสุด



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
การตกตะกอน

Poly-electrovte

ถังตกตะกอน
Clarifier Tank

แหล่งน�้าดิบ
Raw Water 

Sources

บ่อกรองน�้า
Filter Tank

ถังเก็บน�้าใส
Clear Water 
Reservoir

สถานีสูบส่งน�้า
เข้าอุโมงค์ส่งน�้า

Transmission 
Pumping Station

ท่อสูง
ปรับแรงดันน�้า
Surge Tower

สถานีสูบจ่ายน�้า
Distribution 

Pumping Station

ระบบท่อประธาน และท่อจ่ายน�้า
Trunk Main and Distribute Pipes

ผู้ใช้น�้า
Consumer
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แหล่งน�้ำดิบ

   วัตถุดิบในการผลิตน�้ามาจากแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณ

ต�าบลบ้านกระแซง อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และ

เขื่อนแม่กลอง บริเวณอ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ถังตกตะกอน

    สารแขวนลอยจะท�าปฏิกิริยากับสารเคมีเกิดเป็นเม็ด

ตะกอนตกลงสู่เบื้องล่าง ส่วนน�้าใสด้านบนจะไหลเข้าสู่

บ่อกรอง

บ่อกรองน�้ำ

    มีถ่านแอนทราไซต์และทรายกรองเป็นสารกรอง มีหัว

กรอง (Nozzle) เพื่อก�าจัดตะกอนละเอียด น�้าที่ผ่าน

การกรองจะมีความขุ่นไม่เกิน 2 หน่วยความขุ่น

ถังเก็บน�้ำใส

    น�้าจากถังเก็บน�้าใสถือว่าเป็นน�้าประปา  พร้อมที่จะส่งให้

ผู้ใช้น�้า

สถำนีสูบส่งน�้ำ

    ท�าหน้าที่สูบส่งน�้าเข้าอุโมงค์ส่งน�้า และท่อส่งน�้าขนาด

ใหญ่ไปยังสถานีสูบจ่ายน�้าต่างๆ

สถำนีสูบจ่ำยน�้ำ

    ท�าหน้าท่ีสบูจ่ายน�า้ประปา ผ่านเส้นท่อประปาไปยงัผูใ้ช้น�า้

ในพื้นที่ต่างๆ

สารเคมีหลัก 4 ชนิด ในการผลิตน้ำาประปา

ปูนขาว
เพื่อปรับสภาพความ

เป็นกรด-ด่าง

คลอรีน
ฆ่าเชื้อโรค และสิ่งเจือปน

ในน�้า

สารส้ม
ช่วยในการตกตะกอน

สารช่วยตกตะกอน
เพิ่มประสิทธิภาพ
การตกตะกอน

แผนภูมิกระบวนการผลิตน้ำา

กว่าจะเป็น “น�า้ใส” ทีเ่ราใช้อปุโภคบรโิภคนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย เพราะทกุขัน้ตอนล้วนผ่านกรรมวธิผีลติทีล่ะเอยีดรอบคอบ

พถิพิีถนั มกีารลงทนุด้วยเครือ่งจักรทีทั่นสมยัเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิาร ท้ังนีเ้พือ่ให้แน่ใจว่าน�า้ท่ีถูกส่งจากแหล่ง

ผลติไปถงึผูบ้ริโภคจะได้มาตรฐาน สมด่ังความต้ังใจท่ีการประปานครหลวงอยากเหน็สงัคมไทยมีคณุภาพอย่างยัง่ยนื

น้ำาประปามาตรฐานเพื่อคุณภาพสังคม



018 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�าปี 2557

คุณรู้หรือไม่ว่า จาก 100% ของปริมาณน�้าบนโลกนี้ เป็นน�้าเค็ม 97% และเป็นน�้าจืดเพียง 3% และจากปริมาณน�้าจืด

ทั้งหมด มีเพียงแค่ 0.3% เท่านั้น ที่สามารถน�ามาใช้เป็นน�้าประปาได้ โดยจ�านวนน�้าจืดบนพื้นโลกที่ปรากฏ 0.3% เมื่อเทียบ

เป็น 100% จะพบว่าเป็นแม่น�้า 2% ในปลักโคลนตม 11% และในทะเลสาบน�้าจืด 87%

เพราะฉะนั้นหากเทียบปริมาตรทั้งโลก ที่มีน�้าเค็มและน�้าจืด 100% มนุษย์น�ามาใช้จริงประมาณ 1% ของน�้าท้ังโลก 

(จากแหล่งน�้าจืดบนผิวโลก) เท่านั้น โดยคิดเป็นสัดส่วนจากทะเลสาบน�้าจืด 0.86% จากแม่น�้า 0.02% เป็นปริมาตรเฉลี่ย 

1,386 ลูกบาศก์กิโลเมตร

ระบบน�้าจืดของโลกเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเรามักไม่สนใจนัก เนื่องจากเรายังไม่พบกับผลกระทบที่วิกฤติเหมือนบางประเทศ

ที่ขาดแคลน หากมองภาครวมทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะท�าให้น�้าจืด และมีความสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค โดยไม่มีสาร

ปนเปื้อนได้ในอนาคต ตัวเลขการปริโภคน�้าของประชากรโลก 40% ได้น�้าจืดจากแม่น�้า จากธารน�้าแข็ง และภูเขาน�้าแข็ง       

ที่ค่อยๆ ละลายออกมา หากละลายออกมาอย่างรวดเร็วและหายไปจากสภาวะโลกร้อน แหล่งน�้าจืดนี้มีโอกาสหมดไป

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ทุกคนจึงควรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

ภาพรวมปริมาตรน้ำาบนโลก

áËÅ‹§Í×è¹æ 0.9%

¹éÓ¨Ò¡áÁ‹¹éÓ
ÅÓ¸ÒÃ 0.3%

¹éÓà¤çÁ
97%

¹éÓ¨×´
3%

¹éÓãµŒ´Ô¹ 30.1%

¸ÒÃ¹éÓá¢ç§
ÀÙà¢Ò¹éÓá¢ç§ 68.7% รู�หรือไม�ว�าจากน้ำจืด 100%

นำมาใช�เป�นน้ำประปาได�เพียง 

0.3% เท�านั้น

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมไม่ได้เกดิจากองค์กร หรอืเกดิจากการผลกั

ดันของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น หากแต่ทุกคนสามารถ

แสดงออกถึงความปรารถนาดีและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้ไม่ยาก 

โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น การใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า เรามา

ลองกันดูว่า ในวิถีชีวิตประจ�าวันเราประหยัดน�้าได้ด้วยวิธีไหนบ้าง

กำรอำบน�้ำ อาบน�้าด้วยฝักบัวช่วยประหยัดน�้ามากกว่าการอาบน�้า

ในอ่างอาบน�้า ได้ถึง 5 เท่า เพราะโดยเฉลี่ยการอาบน�้าในอ่างอาบน�้า

จะใช้น�า้ในปรมิาณ 110 ลติรต่อครัง้ ขณะทีก่ารอาบน�า้ด้วยฝักบวัจะใช้

น�้าในปริมาณ 20 ลิตรต่อครั้งเท่านั้น

กำรล้ำงถ้วยชำม ควรเปิดน�้าลงอ่างแล้วจึงลงมือล้าง และสามารถ

ท�าซ�า้ได้ในกรณทีีก่ารล้างในครัง้แรกยงัไม่สะอาด ซึง่วธิกีารนีจ้ะเสยีน�า้

ในปรมิาณ 25 ลติรต่อหนึง่ครัง้ แตกต่างจากการเปิดก๊อกน�า้ตลอดเวลา

ซึ่งจะสูญเสียน�้าในปริมาณถึง 135 ลิตร ในระยะเวลาเพียงแค่ 15 นาที

CSR ทำาได้ แค่ใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า
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เรื่องน้ำาประปา สอบถามเราได้ :)
การประปานครหลวงไม่ได้ให้ความส�าคญัเฉพาะกระบวนการผลติและจ่ายน�า้เพยีงเท่านัน้ 

แต่ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ รับเรื่องร้องขอ ร้องเรียน และให้

บริการข้อมูลต่างๆ ของการประปานครหลวงตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่

• ศูนย์บริการประชาชน โทร 1125 ตลอด 24 ชม. 
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์การประปานครหลวง (www.mwa.co.th)
• อีเมล : mwa1125@mwa.co.th
รวมถึงการติดต่อผ่านจดหมายหรือติดต่อโดยตรงได้ที่ : กำรประปำนครหลวง ส�านักงานใหญ่                                 

เลขที ่400 ถนนประชาชืน่ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210  (กองบรกิารประชาชน ฝ่ายปฏบิตัิ

การการประปานครหลวง อาคารส�านักงานแพทย์ ชั้น 4) หรือส�านักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง

ในยคุสมยัทีโ่ทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนคืออปุกรณ์สือ่สารท่ีมคีวามสะดวก

สบาย และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ การประปานครหลวงจึงตอบสนองความ

ต้องการของผู ้ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ การรับข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของการประปานครหลวง ข้อมูลท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับการให้บริการ เช่น การแจ้งแผนการซ่อมบ�ารุงท่อส่งน�้า การแจ้งพื้นที่

น�้าไม่ไหล อุปกรณ์การส่งน�้าช�ารุด บริการแสดงข้อมูลผู้ใช้น�้า การแจ้งเตือน 

รวมถึงปัญหาการให้บริการอื่นๆ โดยการแจ้งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะ

มีการอัพเดทและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หลักของการประปานครหลวง เป็นการ

น�าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น�้าอีกช่องทางหนึ่ง และ

จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

การประปาทันสมัย สะดวกทันใจ ออนไลน์ได้ทุกที่

กำรล้ำงอำหำร เช่น ผัก ผลไม้ ควรมีภาชนะรองรับเท่าที่จ�าเป็น

ในการล้างแต่ละครั้ง แทนการเปิดก๊อกล้างโดยตรง เพราะวิธีแรก

จะท�าให้สิ้นเปลืองน�้าน้อยกว่า

กำรซักผ้ำ ควรมีจ�านวนที่คุ้มค่าเพียงพอ นั่นเพราะการซักผ้า

แต่ละครัง้จะสิน้เปลอืงน�า้สงูมาก และระหว่างซกัไม่ควรเปิดน�า้ทิง้ไว้ 

เพราะในเวลาเพียง 20 นาที อาจส่งผลให้สูญเสียน�้าถึง 180 ลิตร 

หมั่นตรวจสอบระบบประปำภำยในบ้ำน เช่น ท่อ ก๊อกน�้า อย่า

ให้แตกรั่ว เพราะจะสูญเสียน�้าโดยเปล่าประโยชน์

วิธีการประหยัดน�้าเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) ที่ทุกคนสามารถท�าได้ง่ายๆ ในชีวิตประจ�าวัน
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รวมพลัง คนทำางาน
รวมพลังใจสร้างมิติความรับผิดชอบต่อสังคม

“รวมพลงัคนท�างาน” เป็นการบันทึกท่ีเป็นรปูธรรมท่ีแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ และความต้ังใจในการท�างานของ
พนักงานการประปานครหลวง ท้ังน้ีในช่วงปี 2557 การประปานครหลวงมีกจิกรรมท่ีแสดงถงึการรวมพลงัของบุคลากร 
โดยมีการด�าเนินตามแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วนรอบด้าน

ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
การประปานครหลวงมีความใส่ใจในการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี โดยมีการจัดท�า นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรของ

กำรประปำนครหลวง เพื่อเป็นคู่มือแนวทางการก�ากับดูแล 

พร้อมก�าหนดจรรณาบรรณและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ

ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเกี่ยวกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลีย่นแปลงไป มกีารเผยแพร่ให้พนกังานทราบผ่านทาง เวป

ไซต์ วารสารน�้าก๊อก ข่าวประชาสัมพันธ์ของการประปา

นครหลวง รวมถึงการจัดงาน MWA CG Day 2014 ซ่ึง    

คอนเซปต์งานปีนีใ้ช้ชือ่ว่า “CG ME สิง่ดีๆ เริม่ต้นทีต่วัเรา”      

ภายในงานประกอบด้วย การจดั CG Talkshow “ธรรมาภบิาล... 

เริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยอาจารย์จตุพล ชมภูนิช มีการน�าเสนอ

ผลงานด้านธรรมาภบิาล (MWA CG’s GOT TALENT 2) จาก

ทกุสายงาน นอกจากนีย้งัมพีธิมีอบรางวลับคุคลต้นแบบด้าน

ธรรมาภิบาล ประจ�าปี 2557 นอกจากนี้ การประปา

นครหลวงได้จัดอบรมบรรยายความรู้ด้านธรรมาภิบาล เพ่ือ

เพิม่พนูความรู ้และรณรงค์ให้ผูบ้รหิาร พนกังาน และผู้ปฏบิตัิ

งานทุกท่านได้ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน จัด

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางพลังใจ เส้นชัยพลังชีวิต” 

จัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ของ กปน. (MWA’s Corporate Good Governance    

Network Against Corruption Project - CGNAC) เพื่อ  

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความโปร่งใส และ

พฒันาธรรมาภบิาลขององค์กร ตลอดจนสร้างการมส่ีวนร่วม

และจุดหมายร่วมกันในการผนึกก�าลังของพนักงานทุกคน   

ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและต่อต้านคอร์รัปชั่น
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ฝ่ายพัฒนาทรพัยากรบคุคลร่วมกบัฝ่ายสวสัดกิารและกิจการ

สัมพันธ์จัดบรรยายพเิศษระดบัผูอ้�านวยการกองและเทยีบเท่า เรือ่ง 

“กฎหมำยแรงงำนในรัฐวิสำหกิจส�ำหรับผู้บริหำร” ตามพระ

ราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ด้านการ

คุ้มครอง รับรองสิทธิความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต เพื่อให้

ทราบถึงแนวคิด หลักการวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไข

ปัญหาด้านการบริหารแรงงานภายในองค์กร และด�าเนนิงานโดย

ค�านึงสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน

ด้านสิทธิแรงงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน

การประปานครหลวงมีการจัดอบรมให้พนักงานใหม่  

รับทราบถึงสิทธิและสวัสดิการของตนเองในการท�างาน จัด

สัมมนาภายใต้หัวข้อ “กฎหมำยกำรจ้ำงคนพิกำรภำค

ปฏิบัติ” และ “คนพิกำรแต่ละประเภทท�ำงำนอะไรได้บ้ำง 

และจะหำได้จำกที่ไหน มีวิธีกำรดูแลอย่ำงไร” โดยเป็นการ

ซักถามและร่วมรับฟังตัวอย่างองค์กรที่ว่าจ้างคนพิการมา

ท�างานจนได้ผลดี พร้อมกันนี้ยังได้ศึกษา ทบทวนหลักสิทธิ

มนุษยชนตำมหลักกำรของสหประชำชำติ เพื่อเตรียม

ก�าหนดแนวทางในการปรบัปรงุระเบยีบการปฏบิติัต่างๆ ของ

การประปานครหลวง ตามหลักสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ในปีท่ีผ่านมา กองทุนสงเครำะห์ผู้ปฏิบัติ

งำนกำรประปำนครหลวง ได้ให้ความช่วยเหลอืพนกังานและ

ผูป้ฏบิตังิานเป็นจ�านวน 5 ราย ซึง่รายได้ของกองทนุเกดิจาก

คณะท�างานฯ และเงนิบรจิาคทัง้ภายในและภายนอกองค์กร

และด้วยตระหนักว่าทุกคนควรได้รับบริการน�้าประปา

ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน WHO อย่างเป็นธรรมและเท่า

เทยีมกนั การประปานครหลวงจึงได้ด�าเนนิโครงกำรกำรวำง

ท่อเชิงสังคมขึ้น โดยการขยายพื้นที่บริการน�้าประปาไปยัง

บริเวณที่อยู่ห่างไกลและมีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยต�่า 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดย ในปี 2557 ได้ลงทุนร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบรุ ีและองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดสมุทรปราการในวงเงินกว่า 248 ล้านบาท
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นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง 

พร้อมคณะผู้บริหาร เชิญคู่ค้ากว่า 80 ราย เข้าร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจการด�าเนินงานภายใต้หลัก  

ธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการ

ประปานครหลวงให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ

และทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม นอกจากนั้นฝ่าย

กิจกรรมเพื่อสังคมยังได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนศึกษำกำรด�ำเนิน

ธุรกิจท่ีเป็นธรรม เพ่ือศึกษำ ทบทวนหลักกำร UN Global 

Compact และ Extractive Industries Transparency 

Initiative ของสหประชำชำติ  และจัดท�ำรำยงำนสรุปผล

ด้านการดำาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
การประปานครหลวง ยกระดับการให้บริการ และสร้างความสมัพันธ์ท่ีดต่ีอผูบ้รโิภค เพือ่แสดงให้เหน็ถึงความรบัผดิชอบ

ในระดบัสงูสดุ อาท ิแต่งตั้งคณะท�างาน รวบรวมผลกำรด�ำเนินงำนในกิจกรรมต่ำงๆ ของกำรประปำนครหลวง ด้ำนควำม

รบัผดิชอบต่อผู้บรโิภค ประเมนิผลและปรับปรุงทบทวน ตัวชีว้ดัแต่ละกจิกรรมเพือ่เตรยีมความพร้อมในการจดัท�า SD Report 

ตามกรอบ GRI และสรปุผลการด�าเนินงาน

การจัดตั้งโครงการแผนน้�าประปาปลอดภัย
(Water Safety Plan)

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บริการสังคมและสร้าง

ความมัน่ใจให้แก่ผูบ้รโิภคในการใช้น�า้ประปา โดยส�านกังาน

ประปาสาขาได้ด�าเนนิการควบคมุงานวางท่อ/ซ่อมท่อ/เปลีย่น

ท่อทุกงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งติดตั้งระบบจ่าย

คลอรนีอตัโนมตัปิลายสายทีส่ถานสีบูจ่ายน�า้ มผีลให้น�า้ประปา

ในพืน้ทีร่อบนอกมคีลอรีนอสิระคงเหลอืเพ่ิมขึน้ ลดความเสีย่ง

ต่อการตรวจพบเชื้ออีโคไล และได้พัฒนาระบบการท�างาน

อย่างต่อเน่ือง จนสามารถตรวจสอบคุณภาพน�า้ประปาระยะ

ไกล (Real Time Online Monitoring) ทัง้ค่าความขุ่นและ

ปรมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอื ซึง่ประชาชนสามารถตรวจสอบ

คณุภาพน�า้ได้ด้วยตนเองผ่าน http://cwc.mwa.co.th

กิจกรรม “ประปาพบประชาชน”
มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเช่ือมัน่และความพงึพอใจ

แก่ผูใ้ช้น�า้ สร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างองค์กรและชมุชน 

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การเยี่ยมเยียนผู้ใช้น�้า การ

ส�ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้น�้า การให้

บรกิารตรวจสอบระบบท่อ ถงัพกัน�า้ ซ่อมแซมจดุรัว่ไหลเลก็

น้อยภายในบ้าน ให้ค�าแนะน�าต่างๆ เกีย่วกบัการใช้น�า้ พร้อม

ตอบข้อซักถามและรบัฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงแก้ไขปัญหาการ

ใช้น�า้เบือ้งต้น โดยส�านกังานประปา 18 แห่งได้จดักิจกรรม   

ดงักล่าวทกุปี เพือ่ให้ประชาชนได้สมัผสัและรบัรูถ้งึความมุง่

มัน่ในการให้บรกิารของการประปานครหลวง
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โครงการร่วมมอืเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมกบั UNDP 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนและ

เครือข่ายในการจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ (ดิน น�้า 

ป่า และ สารเคมี) และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของการประปา

นครหลวงในการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาที่ได้คุณภาพ 

รวมถึงนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่ง

แวดล้อมของการประปานครหลวง โดยใช้แผนสนับสนุน

โครงการขนาดเล็กโดยชุมชนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 

(GEF SGP) ในประเทศไทยเป็นกลไกในการด�าเนินการ ภาย

ใต้โครงการ “รวมใจรักษ์น�้า” ของการประปานครหลวง        

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

หุ้นส่วนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF UNDP) ปีที่ 3 
ภายใต้โครงการ “รวมใจรักษ์น้�า”

โครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้�าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

การประปานครหลวงด�าเนินโครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีกลุ่มจิตอาสาจากการประปานครหลวง ภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านริน

หลวง อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ ร่วมกนัปลกูป่า ปลกูหญ้าแฝก และไม้ผล เพือ่สนองพระราชด�ารสัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ด้วยการสร้างสนามกีฬา ลานกิจกรรม ท�าแนว

คนัก�าแพงป้องกนัน�า้หลากเข้าท่วมอาคารเรยีน นอกจากนีย้งัได้ร่วมมอืกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย สร้างฝายชะลอ

น�้า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน�้าให้อุดมสมบูรณ์ อนุรักษ์ป่า และดิน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและรักษาป่าต้นน�้า 

การประปานครหลวงให้ความส�าคญัด้านการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ด้วยการจดักิจกรรมอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้

เป็นประจ�าทุกปี โดยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (UNDP) และชุมชนต้นน�้า ในโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้า     

อีกทั้งยังจัดประชุมการบริหารจัดการน�้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

ซ่ึงมีการลงนามความร่วมมือกับส�านักงานโครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 

Programme : UNDP) ในการมอบเงินทุนสนับสนุน ปีละ 5 

ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี (เริม่ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2554) 

เพื่อให้ UNDP ด�าเนินการสนับสนุนชุมชนใน 2 ลุ่มน�้า คือลุ่ม

น�้าเจ้าพระยา และลุ่มน�้าแม่กลอง อย่างน้อยปีละ 5 ชุมชน 

ส�าหรับใช้ในการดูแลแหล่งน�้า รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อม      

อันจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูคุณภาพน�้าดิบเพื่อการผลิตน�้า

ประปา ซึ่งชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนได้ดูแลรักษาแหล่งน�้า 

และสิ่งแวดล้อม ท�าให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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การประปานครหลวงใส่ใจสภาพแวดล้อมรอบองค์กร

โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (น�าร่องพื้นที่ส�านักงานใหญ่ การ

ประปานครหลวง) ส�ารวจ ปรบัปรงุ และซ่อมแซมต้นไม้ทีช่�ารดุ

และปลกูเพิม่เตมิ จดัท�า Baseline เพือ่ค�านวณหาสดัส่วนพ้ืนท่ี

สีเขียว โดยพื้นที่ส�านักงานใหญ่มีต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เดิม

จ�านวน 330 ต้น ก�าหนดจดุปลกูเพิม่เตมิ 102 ต้น คดิเป็น

จ�านวนพืน้ทีส่เีขยีวเพิม่ขึน้ร้อยละ 30

โครงการ กปน.สีเขียว (Green MWA) 

การประปานครหลวง จดัอบรมหลกัสตูร “การบรหิาร

จัดการสิ่งแวดล้อม/การใช้พลังงานทดแทน Carbon Foot 

Print , Water Foot Print” เพือ่ปลกุจิตส�านกึให้เกดิความ

รับผิดชอบในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  สร้างความรู้ 

ความเข้าใจ ทีม่าของการวัด Carbon Foot Print การด�าเนนิ

งานทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงความ

รู้ในเร่ืองการใช้พลงังานทดแทน

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม/การใช้พลังงาน
ทดแทน Carbon Foot Print

การประปานครหลวงร่วมกับโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (UNDP) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ           

เพื่อพัฒนาโครงการรวมใจรักษ์น�้า (Water for People   

Partnership: Small Grant Programme) ต่อเนือ่งเป็นปีที่ 

3 ณ ศนูย์การเรยีนรูช้มุชน ป๋วย อึง๊ภากรณ์ จงัหวดัชยันาท 

โดยมี 6 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกในการสนับสนุนกิจกรรม

ด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ โครงกำรพฒันำต้นน�ำ้แม่กลอง ชมุชน

หมูบ้่านแม่กลองคแีละบ้านปะหละทะ ต�าบลแม่ละมุง้ อ�าเภอ

อุ้งผาง จังหวัดตาก โครงกำรชุมชนลำดสวำยร่วมใจสร้ำง

คลองสวยน�ำ้ใสและใช้หลกั 3Rs ในกำรก�ำจดัขยะของชมุชน 

ต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลกูกา จงัหวัดปทมุธาน ี โครงกำร

ร่วมมอืร่วมใจ ขยะสร้ำงสขุ ชมุชนต�าบลดอนเจดย์ี อ�าเภอ

พนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ีโครงกำรรณรงค์เพ่ือสร้ำงสรรค์

สิ่งแวดล้อมที่ดี ต�าบลทุ ่งสมอ อ�าเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุรี โครงกำรชุมชนคนปลำยน�้ำระยะที่ 2 ต�าบล     

เชียงรากใหญ่ อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โครงกำร      

ท�ำน�ำ้ใสให้คลองสวย ต�าบลบางกระสอบ อ�าเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ
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บรรเทาทุกข์ประชาชน

ฟื้นฟูคูคลอง สอดส่องท่อช�ารุด ติดตั้งหัวดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัย
การประปานครหลวงเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูคูคลอง       

เขตบางกอกน้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ณ ชมุชนวดัอมรทายกิาราม โดยได้ร่วมใจกนั

บ�าบดัน�า้เสยีในคูคลองด้วยการขดุลอกคูคลอง และใช้น�า้หมกั

ชวีภาพ (น�า้ EM) เพ่ือเพ่ิมออกซเิจนให้กบัคูคลองอกีด้วย

นอกจากนัน้ การประปานครหลวง ยงัได้ลงพ้ืนท่ีในการ

ปรบัซ่อมท่อแตกรัว่ ช�ารุดในเขตพ้ืนท่ีให้บรกิาร เพ่ือปรบัปรุง

คณุภาพการให้บรกิารและป้องกนัปัญหาน�า้ไหลอ่อน

การประปานครหลวงจดัโครงการ “หวัดบัเพลงิด ี ไม่มี

อคัคภียั” โดยตดิตัง้หัวดบัเพลิงท่ัวพืน้ท่ีให้บรกิารกว่า 21,000 

จุด เพื่อช่วยระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่รถดับเพลิง     

ไม่สามารถเข้าถึง ท้ังนีเ้พือ่ช่วยลดความสญูเสยีในเรือ่งชีวติและ

ทรพัย์สนิของประชาชน โดยให้ส�านกังานประปาสาขาทุกแห่ง

ออกส�ารวจ ตรวจสภาพของหวัดับเพลงิในพ้ืนท่ีให้อยูใ่นสภาพ

สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันที ท้ังนีไ้ด้ท�าการซ่อมแซม ปรบัปรุง 

ประตนู�า้ ท�าความสะอาด ทาสหีวัดบัเพลงิให้แลดสูวยงาม รวม

ท้ังให้มกีารตดิตัง้จดุหัวดบัเพลิงเพิม่เติมตามจดุท่ีจ�าเป็นด้วย

การประปานครหลวงให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ท้ังในและนอกพื้นท่ีให้

บรกิาร ด้วยการมอบน�า้ดืม่ “ปาป้า” และส่งรถบรรทกุน�า้เข้าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนในเบือ้งต้น

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
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ด้านการสื่อสารและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมวัน CSR Day

การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

 จดัขึน้เพือ่ให้พนักงานทกุคนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของการประปานครหลวงได้พบปะและร่วมกิจกรรมดีๆ  ตามโครงการ

พัฒนาขีดสมรรถนะด้าน CSR สู่สากล โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดงาน 

ภายใต้แนวคิด “ร้อยหยดน�้า สู่ล้านรอยยิ้ม” เป็นการน�าเสนอผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ

การประปานครหลวงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน เครือข่ายชุมชน และหน่วยงานภายนอก

การประปานครหลวงได้ด�าเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน CSR after     

process และ CSR in process มาโดยตลอด ทัง้นี้ 

ได้มีการสื่อสารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ออกมาในรูปแบบของการจัดท�ารายงาน CSR 

Report ซึง่รวบรวมกจิกรรม CSR ของการประปา

นครหลวง เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร ทัง้นีไ้ด้มกีารพฒันารปูแบบของรายงานให้

สอดคล้องตามยทุธศาสตร์ด้านความรบัผดิชอบต่อ

สังคมที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ติดอาวุธทางปัญญา เพิ่มศักยภาพคนทำางาน

คณะผู้บริหารการประปานครหลวง พร้อมทีมงานฝ่าย

กจิกรรมเพือ่สงัคมได้ไปศกึษาดงูานท่ีบรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เยี่ยมชม

กระบวนการผลิตรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ค�านึงถึงพนักงาน

และสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยา เพื่อเป็น

แนวทางมาประยุกต์ใช้กับการด�าเนินงานของการประปา

นครหลวงต่อไป

มกีารจดัสนทนากลุม่ย่อย (Focus Group) ระหว่างผูบ้รหิารการประปานครหลวงกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของการประปา

นครหลวงประกอบด้วย กลุ่มชุมชน กลุ่มผู้ใช้น�้ารายใหญ่ – รายย่อย กลุ่มคู่สัญญา และกลุ่มคู่ค้า ทั้งนี้ เพื่อสอบถามความคิด

เห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นต่างๆ อาทิ

- การประปานครหลวงควรให้การสนบัสนนุชมุชนอย่างไร เพือ่ทีช่มุชนจะได้เป็นส่วนหนึง่ในการดแูลรกัษาแหล่งน�า้ดบิ 

และสิ่งแวดล้อม

- การได้รับบริการจากการประปานครหลวงอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับใด ท้ังในเรื่องการประสานงานท่ัวไป         

เจ้าหน้าที่ ช่องทางการช�าระเงิน การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกหมวดตามระบบ SEPA โดยมี อาจารย์ไชยณัฐ เจติยานุวัตร นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม และ อาจารย์ทวีศักดิ์ รักยิ่ง นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ด�าเนินการสนทนากลุ่มย่อย ในภาคเช้าเป็นผู้แทนจากชุมชน

ต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชนต้นน�้า ชุมชนริมคลองส่งน�้า ชุมชนรอบสถานประกอบการ และชุมชนในพื้นที่บริการ ส่วนในภาค

บ่าย เป็นผู้แทนจากกลุ่มผู้ใช้น�้ารายใหญ่ รายย่อย กลุ่มคู่สัญญา และกลุ่มคู่ค้า

ส�าหรับข้อมูลที่ได้รับครั้งนี้การประปานครหลวงจะน�าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มความพึง

พอใจให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มต่อไป

นอกจากน้ี ยังได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสอบถามความคิดเห็น 

ความคาดหวัง และความกังวลต่อการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดูงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ประสิทธิภาพของการท�างานถูกเพาะบ่มจากประสบการณ์ ความมุ่งมั่น และการพัฒนาตัวเองที่ไม่หยุดนิ่งเสมอ นีเ่ป็น

ตวัอย่างการสมัมนาดีๆ ทีก่ารประปานครหลวงช่วยติดอาวธุทางปัญญาเพือ่เพิม่ศกัยภาพให้กบับุคลากรอย่างแท้จรงิ



029Metropolitan Waterworks Authority’s Global Reporting Initiative Annual Report 2014

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

บคุคล จดัอบรมหวัข้อ “CSR Engagement” จ�านวน 5 รุน่ 

ส�าหรับพนักงานระดับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่าขึ้นไปและ

พนกังานระดบั 3-5 เพือ่เสรมิสร้างทศันคตแิละปรบักระบวน

ทศัน์พนกังานด้าน CSR โดยงานนีม้กีารประเมนิความรู้และ

ทศันคตขิองผูเ้ข้ารบัการอบรมซึง่ได้ผลว่าผูเ้ข้ารบัการอบรมมี

ความเข้าใจมากข้ึนเมื่อเทียบกับก่อนการอบรม โดยเพ่ิมขึ้น 

371 คน จาก 436 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 85.09%

CG & CSR ปัจจัยขับเคล่ือนสู่อนาคตท่ีย่ังยืนของ 
การประปานครหลวง

สัมมนา “เข็มทิศ CSR MWA”

จัดอบรม CSR Engagementสานสัมพันธ์ เพิ่มพลังสามัคคี

นายธนศักด์ิ วัฒนฐานะ ให้เกียรติเป็นประธานการ

ประชุมหัวข้อ “CG & CSR ปัจจัยขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ของ กปน.” โดยมีผู้บริหารการประปานครหลวงเข้าร่วม

ประชมุแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัตวัแทนบรษัิท ตามกรอบ

แนวคดิการประยกุต์หลกัการสากลสูก่ารพฒันานโยบายและ

แนวปฏิบัติที่ดีด้าน CG และ CSR เพื่อน�าไปสู่แนวทางในการ

ขับเคลื่อน กปน. ให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนอีกด้วย

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมได้ร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

บุคคล จัดสัมมนาเรื่อง “เข็มทิศ CSR MWA” โดยทั้งหมด 2 

รุ่น ซึ่งผลการประเมินความรู้และทัศนคติของผู้เข้ารับการ

อบรม มีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเมื่อเทียบกับก่อน

การอบรม เพิ่มขึ้น 157 คน จาก 181 คน คิดเป็นร้อยละ 

86.74%

อีกกิจกรรมที่ส�าคัญคือการรวมพลังของ 3 หน่วยงาน

ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ) ได้แก่ ฝ่ายสื่อสาร

องค์กร ฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง และฝ่าย

กิจกรรมเพื่อสังคม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 

“สำนสมัพันธ์ เพิม่พลงัสำมคัค”ี โดยจดุประสงค์เพือ่ให้การ

ท�างานของทัง้ 3 หน่วยงาน มกีารประสานกนั เกดิความคล่อง

ตัวในการท�างานมากยิ่งขึ้น เกิดแนวทางการท�างานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่งน้ำาใสสู่เมืองใหญ่
ก�รประป�นครหลวงรับผิดชอบก�รผลิตน้ำ�ประป�ท่ีได้ม�ตรฐ�นถึงวันละ 5.9 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 

ครอบคลุมผู้รับบริก�รน้ำ�ม�กกว่� 2 ล้�นร�ยในเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมห�นคร นนทบุรี และสมุทรปร�ก�ร 
โดยดำ�เนินกิจก�รด้�นง�นบริก�ร ควบคู่ไปกับก�รสร้�งค่�นิยมก�รใช้น้ำ�อย่�งรู้คุณค่�

ก�รส่งน้ำ�ใสสู่เมืองใหญ่ จึงเปรียบเสมือนก�รส่งคว�มปร�รถน�ดี ควบคู่ไปกับก�รให้คว�มรู้ คว�ม
เข้�ใจ ทำ�ให้ผู้คนในเมืองใหญ่ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและใช้ทรัพย�กรน้ำ�อย่�งรู้คุณค่�

ตลอดปี 2557 การประปานครหลวงได้ด�าเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้น
ไปทีก่ารสร้างทศันคติทีดี่แก่ประชาชน มอบความรูใ้นการใช้ทรพัยากรน�า้อย่างมรีูค้ณุค่า สร้างจติส�านกึให้ประชาชนเกดิความ
ตระหนักรู้  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้น�้า รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้มีอุปกรณ์หรือนวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดน�้า 
จึงได้ด�าเนินงานภายใต้ชื่อ “โครงกำรรณรงค์กำรใช้น�้ำอย่ำงรู้ คุณค่ำ” โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก
องค์กร จัดนิทรรศการให้ความรู้เคลื่อนที่ (Road show) จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า : 1 สาขา 1 โรงเรียน 
(Water Ranger ปี 3) ในสถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และด�าเนินโครงการน�าร่องการรับรอง
การแบ่งระดับประสิทธิภาพการประหยัดน�้า : ก๊อกน�้า อ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน�้า รวมถึงการต่อยอดในการสนับสนุน
นวัตกรรม และผลงานที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ 2556 เพื่อด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาเชิงลึก 

โครงการท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่การ
ประปานครหลวงยังด�าเนินงานต่างๆ อีกหลายด้าน เช่น การตรวจสอบหัวดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จ�านวนกว่า 
20,000 จุด เพื่อช่วยระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือในกรณีที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ ลดความสูญเสีย 
ในเร่ืองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมประปาพบประชาชน เป็นโครงการสัญจรเพื่อให้บริการชุมชน รับเรื่อง      
ร้องเรียน ให้บริการงานประปา สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง ประชาชน ชุมชน และการประปานครหลวง โครงการน�้า
ประปาดื่มได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นจากการซื้อน�้าดื่มมาบริโภค และยังช่วยลดปัญหาขยะจากขวดพลาสติก ซึ่งต้องใช้
พลังงานในการผลิตและย่อยสลาย งานวางท่อเชิงสังคม ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาไม่มีน�้า
ประปาใช้ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ชายขอบพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น

ใช้น้�าอย่างรู้คุณค่า ปลุกกระแสสังคมร่วมประหยัดน้�ากับ
โครงการรณรงค์การใช้น้�าอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management: DSM) 
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การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริหารจัดการการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Manage-

ment : DSM) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�้า สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างการประปา

นครหลวงกับผู้ใช้น�้าในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน นับตั้งแต่การดูแลฟื้นฟูแหล่งต้นน�้า 

การรักษาคุณภาพแหล่งน�้า จนถึงการใช้น�้าประปาอย่างรู้คุณค่า

การประปานครหลวงได้จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Road show) จ�านวน 5 ภาค ตามสถานที่ชุมชน ประกอบด้วย ตลาด

น�้าขวัญ-เรียม วัดบางพลีใหญ่ใน ศูนย์การค้า บีบี มาเก็ต บางใหญ่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก และตลาดนัดจตุจักร 

ซึ่งภายในงานมีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน�้า กระบวนการผลิตน�้าประปา การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า และ

ประวัติความเป็นมาของกิจการประปาไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและการก้าวสู่อนาคต ภายในงานยังมีศิลปิน ดารา นักร้อง

จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 มาร่วมกิจกรรมด้วย

กิจกรรม 1 สาขา 1 ชุมชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อ

และสร้างความเช่ือม่ันในคุณภาพน�้าประปา ต่อเนื่องจาก

โครงการ “น�้าประปาดื่มได้” อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่ม

เป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการน�้าประปา

ดื่มได้ และกลุ่มผู้ใช้น�้าในโครงการ Best Care Service หรือ

ชมุชน หมูบ้่านจดัสรร ซึง่มกีารจัดกิจกรรมตลอดทัง้ปีรวม 18 

ครั้ง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติเชิงบวก สร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างการประปานครหลวงและประชาชน 

โครงการบริหารจัดการการใช้น้�าอย่างรู้คุณค่า

1 สาขา 1 ชุมชน

ผ่านกจิกรรมซ่ึงถ่ายทอดการเรยีนรูท้ีส่นกุสนาน 5 ฐานความ

รู้ ได้แก่ 

• ที่มาสายชล (กระบวนการผลิตน�้าประปา) 

• กลลวงเคมี (การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าด้านเคมี) 

• จุลินทรีย์น่ารู้ (คุณภาพน�้าด้านจุลชีววิทยา) 

• ชวนดูมาตรฐาน (มาตรฐานคุณภาพน�้าประปา) 

• สนุกสนานชวนชิม (คลินิกน�้าสะอาด และ Water 

Tasting) 



033Metropolitan Waterworks Authority’s Global Reporting Initiative Annual Report 2014

ปฏิบัติการพิทักษ์น้�า Water Ranger ปีที่ 3

กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้�า Change..เปลี่ยน

ในปัจจบุนั ประชาชนมแีนวโน้มที่

จะใช้น�า้ในปริมาณเพิม่สงูขึน้ตามสดัส่วน

การขยายตวัของสงัคมเมอืง อกีทัง้ปัญหา

เรือ่งภยัแล้งและการขาดแคลนน�า้ ยงัคง

เป็นวิกฤติที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของประชาชน การประปานครหลวงจัด

กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน�้าใน

สถาบนัการศกึษา “โครงกำรปฏบิตักิำร

พทิกัษ์น�ำ้ Water Ranger ปีที ่3” ภาย

ใต้แนวคดิ ทรัพยากรน�า้มีวนัหมด ใช้ทกุ

หยดอย่างรู ้คุณค่า โดยมีโรงเรียน

มัธยมศึกษาใน 3 พ้ืนที่บริการ คือ 

กรุง เทพมหานคร นนทบุรี  และ

สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือ

รณรงค์การใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า มุง่ต่อยอด

ปลูกฝังให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น�้าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม 

ภายในกิจกรรม มวีทิยากรและทีม

งานบรรยายเพื่อให้ความรู ้และสอด

แทรกวิธีการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า มีการ

เล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง

กระบวนการเรยีนรูใ้ห้มคีวามสนุกสนาน 

และสามารถน�าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ 

จากน้ัน โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัทัง้ 

18 แห่ง จะน�าส่งแผนงาน การประหยดั

น�า้อย่างรูค้ณุค่าภายในโรงเรยีน และน�า

เสนอผลงานจากแผนงานที่ได้น�าไป

ปฏบิตัจิรงิ โดยจะมกีารตดัสนิจากการ

เปรียบเทียบปริมาณน�้าท่ีใช้ภายใน

โรงเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง

สงิหาคม 2557 กับช่วงเดอืนเดยีวกนัของ

ปีทีผ่่านมา ซึง่โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

ในครั้งนี้จะได้รับทุนสนับสนุนจากการ

ประปานครหลวงในการน�าไปใช้ด�าเนนิ

กิจกรรม โรงเรยีนละ 10,000 บาท พร้อม

โล่ เงนิรางวลั และประกาศนยีบัตร

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร

ความเคล่ือนไหวในโครงการปฏบิตักิาร

พทิกัษ์น�า้ “Water Ranger” ได้ที ่www.

facebook.com/waterranger เพือ่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้

ความเข้าใจ พร้อมปลกูฝังนสิยัประหยดั

น�้าและหวงแหนทรัพยากรน�้าจาก

โรงเรยีนไปยงัครอบครวัและชมุชนต่อไป

    การประปานครหลวงร่วมกับบริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล 

จ�ากัด (VRH) ต่อยอดการส่งเสริมการประหยัดน�้าโดยจัด

นิทรรศการเคลื่อนที่ ในหัวข้อ “การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า ด้วยการ

ใช้อปุกรณ์ประหยดัน�า้” โดยน�านวตักรรมอปุกรณ์ประหยดัน�า้มา

จัดแสดง ภายใต้แนวคิด “ปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับเปลี่ยนเพียง

เลก็ๆน้อยๆ กส็ามารถช่วยรกัษ์น�า้ ได้อย่างยัง่ยนื” ให้ความรู้เก่ียว

กับขั้นตอนการผลิตน�้าประปา วิธีการง่ายๆ ในการใช้น�้าอย่าง

ประหยัด รวมถึงแนะน�าการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม 

อาทิ อุปกรณ์ภายในห้องน�้า ถังเก็บน�้า ท่อน�้า ปั๊มน�้า เป็นต้น
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พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการให้บริการ 
การประปานครหลวงมีการจัดท�าฐานข้อมูลผู ้ใช้น�้า

ประปาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ในปี 2557 มีค�าสั่ง

แต่งตัง้คณะท�างานจดัท�าข้อมลูเพือ่หาปริมาณน�า้ใช้เฉลีย่ (Per 

Capita) โดยให้ส�านกังานประปาสาขาทัง้ 18 แห่ง เกบ็ข้อมลู

ต้ังแต่วนัที ่1-31 พฤษภาคม 2557 เพือ่หาปรมิาณน�า้ใช้เฉลีย่

ของผู้ใช้น�้า ได้ผลสรุปที่น่าสนใจว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย

อยู่ในบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ จ�านวน 7,279 ตัวอย่าง มี

ภาพรวมการใช้น�้าเฉลี่ยเท่ากับ 223.51 ลิตร/คน/วัน ซึ่ง

สะท้อนถงึความต้องการใช้น�า้ของประชาชนเป็นอย่างด ีและ

สามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้จากผลส�ารวจไปวางแผนในการรณรงค์

การใช้น�้าให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ไม่ใช่แค่กิจกรรมที่สร้างจิตส�านึกของการใช้ทรัพยากร

น�้าอย่างรู้คุณค่าที่เป็นกุญแจส�าคัญของการประหยัดน�้า

เท่านัน้ เครือ่งมอือปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัระบบการจ่ายน�า้กม็คีวาม

ส� าคัญ เช ่ นกั น  การประปานครหลวง จัดกิ จกรรม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้าร่วมโครงการ

น�าร่องการรบัรองการแบ่งระดับประสทิธภิาพการประหยดัน�า้ 

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ก๊อกน�้า อ่างล่างหน้า-อ่างล้างมือ

ประหยดัน�า้ โดยมบีรษัิท ว.ีอาร์.แฮนด์เดลิ จ�ากดั (VRH) และ

บริษัทสยาม ซานิทารีแวร์ จ�ากัด (COTTO) ได้รับใบรับรอง

การแบ่งระดับประสิทธิภาพการประหยัดน�้า บริษัทละ 2 

ผลิตภัณฑ์

การรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดน้�า โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดน้�า 
การประปานครหลวงให้ความส�าคญัของงานนวัตกรรม 

ด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดน�้า โดย
จัด “การประชุมวิชาการด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
อุปกรณ์ประหยัดน�้า” เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยที่ เป ็น
ประโยชน์ต่อแนวทางการด�าเนินงานองค์กร ทั้งหมด 12 ผล
งาน  โดยมี 4 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมาต่อยอด ได้แก่

• ระบบ Automatic Quality Greywater Diverter 

เพื่อแยกน�้าเสียน้อยกลับมาใช้ใหม่แบบอัตโนมัติ

ส�าหรับบ้านเรือน
• นวัตกรรมตัดก่อนรั่วเตือนก่อนแพง (Safe-a-cut)
• นวัตกรรมมิเตอร์ช่วยประหยัดน�้า
• นวัตกรรมชุดแปลงก๊อกน�้าแบบธรรมดาเป็นระบบ

อัตโนมัติท�างานโดยใช้การไหลของน�้า

การประปานครหลวงได้คัดเลือก 2 นวัตกรรมเพื่อ

ท�าการต่อยอดงานวจิยัเชงิลกึ ได้แก่ “โครงการระบบแยกน�า้

เสยีน้อยกลบัมาใช้ใหม่แบบอตัโนมตัสิ�าหรบับ้านเรอืนควบคมุ

โดยผู้ใช้งานและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ” ซึ่งสามารถแยกคุณภาพ

น�้าเสียก่อนน�ากลับมาใช้ใหม่ และ “โครงการวิจัยศึกษาและ

สร้างเครือ่งมอืแจ้งเตอืนเมือ่ระบบประปาภายในแตกรัว่ โดย

การตรวจจบัปรมิาณการใช้น�า้ท่ีผดิปกต”ิ ซึง่จะช่วยลดปัญหา

ค่าน�า้แพงและลดการสญูเสยีน�า้จากท่อประปาแตกรัว่ภายใน
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เพาะต้นกล้าเยาวชน ปลูกอนาคตสังคมไทย
การประปานครหลวงร่วมมอืกบัไปรษณีย์ไทยจดักจิกรรม “ตะลยุ

โลกแสตมป์ ตอน เยำวชนคนรกัษ์น�ำ้ ตำมรอย 100 ปีกำรประปำไทย” 

ณ โรงงานผลิตน�้าสามเสน ซึ่งจัดท�าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การ

ประปาไทย เพือ่ให้เยาวชนทีร่่วมกจิกรรมได้เรยีนรูส้ิง่ต่างๆ เกีย่วกบัการ

ประปาไทย อาทิ ความส�าคัญของน�้า ต้นก�าเนิดของน�้าประปา และการ

ประดษิฐ์ทีก่รองน�า้อย่างง่ายด้วยตัวเอง เพือ่เป็นการสร้างความตระหนกั

ถึงการเป็นผู้อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรไทยให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้

เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้นอกต�ารา ผ่านการท�ากิจกรรมที่สนุกสนาน 

และจุดประกายความรอบรู้ ซึ่งจะเป็นก�าลังหลักส�าคัญของประเทศใน

อนาคต 

และเนื่องในโอกาสที่การประปาไทยมีอายุการรับใช้ประชาชนคน

ไทยมาครบ 100 ปี ในปี 2557 คณะบุคลากรการประปานครหลวงได้

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงก่อก�าเนิดกิจการประปาไทย โดยเปิดให้คณาจารย์

และนักเรียนผู้สนใจเข้าเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์แห่งการเรยีนรู้การประปาไทย

ส�าหรับพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยก่อตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และ

พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อการพัฒนาและส่งเสริม

งานด้านระบบการประปา โดยการบรูณะโรงงานผลติน�า้สามเสน ซึง่เป็น

โรงกรองน�า้แห่งแรกของประเทศไทยเพือ่ใช้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้

ระบบประปาของไทย รวมทั้งเผยแพร่ปรัชญาแนวคิดและองค์ความรู้

เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า นอกจากนี้อาคารดังกล่าวยังถือได้

ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโครงสร้างอาคารสวยงาม จนได้รับรางวัลอนุรักษ์

ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ 

ประจ�าปี 2557 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียก

ได้ว่าพิพิธภณัฑ์แห่งนีม้ากด้วยคณุค่าทีเ่ป็นแหล่งความรูข้องเยาวชนทีจ่ะ

ใช้ศกึษาประวติัศาสตร์เพือ่เตรยีมความพร้อมแห่งโลกอนาคต เป็นต้นกล้า

ที่รอวันเติบโตรับใช้สังคมอย่างแท้จริง 
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ส่งน้ำาใจสู่ชุมชน
ช่างประปาเพื่อชุมชน มอบน้ำาใจ ที่ไม่สิ้นสุด

ด้วยพวกเราเชื่อว ่า หากการ

ประปานครหลวงได้รับความรักและ

ความ ไว ้ ใจ จ าก เครื อข ่ า ยสั ง คม               

การพัฒนางานควบคูก่บัการเติบโตของ

สงัคมจะเตบิโตไปพร้อมๆ กนั น่ันเพราะ

มติขิองการท�างานด้านสงัคมจะสมบรูณ์

ขึน้ การยกระดบัคุณภาพชวิีตของคนใน

สงัคมจะมคีวามเป็นรปูธรรมและยัง่ยนื

มากไปกว่า “การให้” และการ 

“ร่วมแรง” สร้างฝายในพื้นที่ต้นน�้า   

การปลูกป่าซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการ

รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว การมอบความรู้

และทักษะวิชา “ช ่างประปาเพื่อ

ชมุชน”  คอือกีโครงการเพือ่สงัคมทีเ่รา

ภาคภูมิใจอย่างท่ีสุด นั่นเพราะเช่ือ

ว่าการมอบความรู ้ การร่วมพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ คือการให้ท่ีส�าคัญ

ที่สุด ทั้งยังเป็นการให้ทีไ่ม่รูจ้บ เป็นการ

หล่อเลี้ยงชุมชนด้วยปัญญา ก่อนที่

ปัญญาเหล่านั้นจะถูกมอบจากรุ่นสู่รุ่น                            

เกิดช่างประปาประจ�าชุมชนที่ช่วยแก้

ปัญหาในยามทีช่มุชนต้องการ สามารถ

สร้างอาชีพและเป็นต้นทุนของการ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับคนในชุมชน 

สมกับเป็นการ “ส่งน�้าใจให้ชุมชน” 

หลายปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจท่ัวโลกได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน
ควบคู่ไปกับการคืนก�าไรให้สังคมจนน�าไปสู่การตอบแทนสังคมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบ 

การท�างานควบคู่กับความรบัผดิชอบสงัคมเช่นนี ้ถกูประยกุต์ให้เข้ากบัธรรมชาตกิารท�างานท่ีการประปานครหลวง
อย่างเป็นเน้ือเดียวกัน เพราะนอกจากเราจะมุ่งม่ันในการให้บรกิารน�า้ประปาทีไ่ด้มาตรฐานส�าหรบัการอปุโภคบรโิภคแล้ว 
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ถือเป็นอุดมการณ์ที่ทุกคนในองค์กรยึดมั่นมาโดยตลอด
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รู้จักไหม ใครคือช่างประปาชุมชน
การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีภารกิจ ในการผลิตจัดส่ง และจ�าหน่าย

น�้าประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม มีความโปร่งใสใน

ทุกๆ ด้านของการบริหารงาน ทั้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน องค์กรกับประชาชน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวม

ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมที่การประปานครหลวงให้ความส�าคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด

การด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

(Corporate Social Responsibility : 

CSR)  ได ้ ก� าหนดให ้ เป ็นหนึ่ ง ใน

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญขององค์กร ภายใต้

นโยบาย กลยุทธ์ และด�าเนินโครงการ

แผนงาน กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ดงันัน้

การประปานครหลวง จึงจัดท�าโครงการ

วิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน โดย

ประสานความร่วมมือกับชุมชน ที่

สมาชกิของชมุชนมคีวามประสงค์สมคัร

เข้าโครงการ เพื่อรับการฝึกอบรมงาน

วิชาชีพช่างประปาและการบ�ารุงรักษา

ระบบท่อประปาภายในบ้าน เพื่อ

บริการสังคมและประชาชนทั่วไป ส่ง

เสริมการรวมกลุม่ของช่างประปาชมุชน 

รวมท้ังแลกเปลีย่นเรยีนรูผ่้านเครอืข่าย

ความร่วมมือกับการประปานครหลวง

เพื่อพัฒนาวิชาชีพช ่างประปาเพื่อ

ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และเป็นการ

สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ

อิสระให้กับสมาชิกชุมชนท่ีเข้าร่วม

โครงการ

นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้าง

ทักษะ ความช�านาญในการถ่ายทอด

ความรู ้ ของพนักงานการประปา

นครหลวงอีกทางหนึ่งด้วย

ช่างประปา
เพื่อชุมชน

“การมอบความรู้ การร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการให้ที่สำาคัญที่สุด 
ทั้งยังเป็นการให้ที่ไม่รู้จบ เป็นการหล่อเลี้ยงชุมชนด้วยปัญญา สมกับเป็นการ 
“ส่งน้ำาใจให้ชุมชน” อย่างแท้จริง”
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-  ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพช่างประปาและการบ�ารุงรักษางานประปา มอบความรู้ที่ไม่สิ้นสุด

-  ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

-  สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภายในและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

-  สร้างเสริมอาชีพช่างประปาให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางในการประกอบอาชีพ

-  เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับชุมชน ในการบ�ารุงรักษาท่อประปาภายในชุมชน

-  บรรเทาความเดือดร้อนและร่วมแก้ปัญหาชุมชนได้ในยามต้องการ

ช่างประปาเพื่อชุมชน “มากกว่า” งานช่าง เพราะ…

ตลอดปี 2557 การประปานครหลวงได้จัดหลักสูตรการอบรมช่างประปาเพื่อชุมชนทั้งสิ้น จ�านวน 4 รุ่นแบ่งออกเป็น

 รุ่นที่ 1 วันที่ 17-21 มีนาคม 2557  มีผู้ส�าเร็จหลักสูตรทั้งหมด 25 คน

 รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2557  มีผู้ส�าเร็จหลักสูตรทั้งหมด 16 คน

 รุ่นที่ 3 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557  มีผู้ส�าเร็จหลักสูตรทั้งหมด 33 คน

 รุ่นที่ 4 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2557  มีผู้ส�าเร็จหลักสูตรทั้งหมด 21 คน

      รวมมีผู้ส�ำเร็จหลักสูตรทั้งหมด 95 คน

จ�านวนผู้สมัครและผู้จบหลักสูตรช่างประปาเพื่อชุมชน
อัตราส่วนของผู้จบหลักสูตรฯ

แบ่งตามเพศหญิงและเพศชาย

เพศชาย
เพศหญิง

ผู้สมัคร
ผู้จบหลักสูตรฯ

รุ่นที่ 1

52

25
27

16

34 33
27

21

รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4

89.47%

10.53%
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รู้หรือไม่?
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ ผู้จบหลักสูตรทั้ง 4 รุ่น มีระดับความรู้ 

ด้านช่างประปาเพิ่มมากขึ้น (82.47%) และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าวในระดับพอใจมาก

ผลส�ารวจระดับความรู้ของผู้ร่วมโครงการหลังการอบรม

เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม
ลดลง

82.47%

2.89%5.56%

ระดับความพึงพอใจ

รุ่นที่ 1

4.23
3.96

4.23 4.11

รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4

5

4

3

2

1

การจดัโครงการวชิาชพีช่างประปาเพ่ือชมุชนในปีงบประมาณ 2557 นอกจากจะได้รบัความร่วมมอืจากส�านกังานประปา

สาขาในการคดัเลอืกผูส้มคัรและการลงพืน้ทีช่มุชนแล้วยงัมหีน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชน ให้การสนบัสนนุในเร่ืองผูเ้ช่ียวชาญ

ที่มาเป็นวิทยากรทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ บริษัท วอเตอร์ เน็ท จ�ากัด บริษัทสยาม 

ซานิทารีแวร์ จ�ากัด (COTTO) และบริษัท อุตสาหกรรมท่อน�้าไทย จ�ากัด ซึ่งทั้งหมดช่วยให้ผู้อบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ

ช่างประปาเพื่อชุมชน ไม่ใช่แค่การฝึกทักษะวิชาชีพเท่านั้น แต่คือการน�าความรู้ไป

ร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมีการประปานครหลวงเป็นพี่เลี้ยง ร่วมฝึกทักษะและสร้าง

พัฒนาการให้แก่บุคลากรเหล่านั้น

ร่วมสมัครลงชื่อกับ
ส�านักงานประปา
สาขาใกล้บ้าน

เข้าอบรมฝึกทักษะ 
เตรียมความพร้อม
ทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ

เรียนรู้สู่การเป็นช่างประปาเพื่อชุมชน

จับมือพันธมิตรปั้นช่างประปา

ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ชุมชน ส�ารวจอุปกรณ์

ประปาสาธารณะ

เผยแพร่ความรู้และ
น�าทักษะไปใช้ต่อยอด
สร้างประโยชน์ให้กับ

ชุมชนได้
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คืนกำาไรสู่สังคม
ร่วมผลิตชาวชุมชนเป็น “ช่างประปา”

ชมุชนคือรากฐานท่ีส�าคญัของประเทศ การให้ความรูแ้ละร่วมพฒันาศักยภาพ
แก่บุคลากรในชมุชน จึงเป็นภารกจิส�าคัญอีกประการหน่ึงของการประปานครหลวง
ท่ีได้ปฏบิตัมิาอย่างต่อเน่ือง เพือ่สนับสนุนให้ผูเ้ข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวอีกด้วย

“ช่างประปาเพื่อชุมชน คือการติดอาวุธทางปัญญาด้านวิชาช่างให้กับชุมชน
เมื่อนำามารวมเข้ากับความเป็นจิตอาสา ความมีน้ำาใจที่อยู่ในสายเลือด
คนไทยอยู่แล้ว ความรู้ที่ได้ก็จะนำาไปสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้”

การประปานครหลวงได้จดังานมอบรางวลัและประกาศนยีบัตรให้แก่ช่างประปา

ดเีด่นทัง้ 4 รุน่ เพือ่รบัรองทกัษะและความสามารถด้านงานช่างประปาของผูเ้ข้าอบรม

ที่โดดเด่นเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความสามารถสืบต่อไป
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นายอัธยา จันทน์สุคนธ์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายสนับสนุนงานบริการ การประปานครหลวง
วิทยากรหลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน ปี 2557

“เนือ่งจากผูเ้ข้าอบรมในโครงการวชิาชีพช่างประปาเพือ่ชมุชนส่วนใหญ่เป็นบคุคลภายนอกทีม่า

จากชุมชน ในฐานะวิทยากรส่ิงที่ผมได้ถ่ายทอดไปสู่ผู้เข้าอบรมให้ได้รับรู้คือ ความเป็นมาของการ

ประปานครหลวง แหล่งน�้าที่ใช้ผลิตน�้าประปา กระบวนการและระบบการผลิตน�้าประปา ขนาดท่อ

ทีก่ารประปานครหลวงใช้ การดูแลรกัษาและซ่อมแซมระบบท่อประปา ซึง่เมือ่ผูเ้ข้า

อบรมกลับไปบ้านหรือที่พักอาศัยแล้ว เขาสามารถน�าความรู้ที่ได้นี้ไปตอบ

ค�าถามหรือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการประปานครหลวงไปสู่ผู้อื่น

ได้ และเมือ่ผูเ้ข้าอบรมได้รบัรูถ้งึความยากล�าบากในการผลติน�า้ประปา 

ก็จะตระหนักถึงคุณค่าของน�้ามากขึ้น น�าไปสู่พฤติกรรมการใช้น�้า

อย่างรู้คุณค่าได้ จากการอบรมในแต่ละรุ่น ผมพบว่าผู้เข้าอบรมมี

ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และสนใจในกิจกรรมของการประปา

นครหลวงและระบบประปาเป็นอย่างมาก มีการซักถามถึงข้อสงสัย

ในขณะที่เรียน ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างมากท่ีได้มีโอกาสถ่ายทอด

ประสบการณ์ในการท�างาน ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับงานประปา ซึ่งพวก

เขาสามารถน�าความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ต่อไปครับ”

มุมมองวิทยากร
สร้างชาวชุมชนเป็น “ช่างประปา”
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นายณรงค์ ปลิ้มจิตร (ผู้เข้าอบรมรุ่น 1/2557)
จากชุมชนหมู่บ้าน บก.ทหารสูงสุด ในพื้นที่ของส�านักงานประปา
สาขาลาดพร้าว 

เหตุผลที่ได้รับเลือก : ทักษะวิชาช่างที่ดีเยี่ยมมีความพร้อมใน

เรื่องอุปกรณ์ มีความเป็นจิตอาสาและพร้อมจะช่วยเหลือชุมชนอยู่

เสมอ

“ผมมีความประทับใจในการอบรมเป็นอย่างมากและภูมิใจที่

สามารถน�าเอาทักษะที่ตัวเองมีอยู่แล้วไปช่วยชุมชนได้ โครงการช่าง

ประปาเพื่อชุมชนคือโครงการที่ดีโครงการหนึ่งที่ผมรู้จัก เป็นการท�า

กจิกรรมเพือ่สงัคมทีม่คีวามสร้างสรรค์ เพราะไม่ใช่แค่การจดักจิกรรม

แบบทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการมอบความมั่นใจ หลักความรู้ที่

ประชาชนต้องการแต่ไม่มีเวลาหรือไม่มีความสะดวกไปศึกษา การ

ตอบสนองในเรือ่งวชิาความรูแ้ละการอ�านวยความสะดวกจงึเป็นเร่ือง

ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง จากนี้ไป

ผมก็ยินดีที่จะมอบความรู้ให้กับผู้สนใจ จะเป็นกลุ่มเยาวชน หรอืกลุม่

อืน่ๆ ทีเ่ห็นความส�าคญัในทกัษะช่างประปา ให้เขาได้สานต่อ เป็นการสร้าง

แนวร่วม  ผู้ที่มีจิตอาสาที่จะเป็นก�าลังหลักในชุมชนต่อไป”

รู้จักกับช่างประปาดีเด่น ปี 2557
ส�าหรับเกณฑ์ที่เสนอเพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกช่างประปาดีเด่นในแต่ละรุ่นตามความเหมาะสมนั้น มีการผสมผสานใน

หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้พื้นฐานด้านช่างท่ีได้รับการอบรม ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีน�้าใจช่วยเหลือ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น รวมไปถึงความกระตือรือร้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทย

นายสุเทพ ศรีลา (ผู้เข้าอบรมรุ่น 2/2557)
จากชุมชน 101 บึงทองหลาง ในพื้นที่ของส�านักงานประปาสาขา
ลาดพร้าว 

เหตุผลที่ได้รับรำงวัล : มีความกระตือรือร้นและเข้าร่วมกิจกรรม

จิตอาสาทุกครั้ง ช่วยดูแลงานประปาในชุมชนตนเอง

“เป็นโครงการที่มีประโยชน์ และท�าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ใน

วิชาช่างมากขึ้น งานช่างประปาเป็นเรื่องที่คนในชุมชนต้องรู้ เพราะมี

ประโยชน์กบัชมุชน สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทนัท ีไม่ว่าจะเป็น

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือการบรรเทาปัญหาใหญ่ๆ ควรจะมีการจัดอบรม

ต่อไปและเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมด้วย เพราะไม่แน่

ว่าการอบรมทีใ่ช้เวลาไม่กีว่นันีอ้าจจดุประกาย สร้างแรงบนัดาลใจให้เขา

น�าไปเรียนรู้ พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมจนน�าไปประกอบอาชีพได้”
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นายจินวัฒน์ เจริญยิ่ง (ผู้เข้าอบรมรุ่น 4/2557)
จากชุมชนวัดช่องลม ในพื้นที่ของส�านักงานประปาสาขา
ทุ่งมหาเมฆ 

เหตุผลที่ได้รับกำรคัดเลือก : มีความเป็นผู ้น�าสูง มี

มนษุยสัมพันธ์ด ีมีความคล่องแคล่ว ใส่ใจในการอบรม มจีติอาสา

“ถงึจะใช้เวลาเพยีง 4-5 วนัในการอบรม แต่ก็เป็นช่วงเวลา

ที่มีประโยชน์ และรู้สึกประทับใจในหลักสูตรที่พาไปชมสถานที่

ต่างๆ ให้เหน็การท�างานจรงิๆ โครงการประปาเพือ่ชมุชนได้มอบ

ทกัษะทีค่นในชมุชนจ�าเป็นต้องรู ้เพือ่สามารถเอาความรู้เหล่านัน้

ไปช่วยเหลือชุมชนในยามที่ต้องการได้ ส่วนตัวผมเองก็พร้อมจะ

น�าประสบการณ์ความรู้ที่ได้มานี้ไปผสมผสานกับเรื่องอื่น ที่เป็น

งานพฒันาชมุชนต่อไป นอกจากทีว่่ามาสิง่ทีค่ดิว่าเป็นประโยชน์

คอืการทีช่มุชนยงัได้รับมอบอุปกรณ์ช่างประปาท่ีจ�าเป็น ผมก็จะ

ให้มันเป็นอุปกรณ์ส่วนกลาง ที่ชุมชนจะใช้ร่วมกันช่วยเหลือกัน

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป”

นายภิญโญ ศรีโหมด (ผู้เข้าอบรมรุ่น 3/2557)
จากชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหนือ ในพื้นที่ส�านักงาน
ประปาสาขานนทบุรี

เหตุผลที่ได้รับกำรคัดเลือก : มีทักษะฝีมือช่างดี กล้า

แสดงออก อัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในการอบรม 

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้ง

“โครงการช่างประปาเพ่ือชมุชนเป็นโครงการทีม่ปีระโยชน์

อย่างแท้จริง ผมเรียกมันว่าเป็นการคืนก�าไรให้สังคม และช่วย

แสดงว่าการประปานครหลวงไมไ่ด้แค่ขายน�า้ ส่งน�า้ให้ประชาชน

แล้วจบ ความรู้ที่ผมได้รับสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น 

หากมีอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบประปาในชุมชนเสียหาย ผมและ

อาสาสมัครคนอื่นๆ ที่มีเวลาว่างก็พร้อมจะไปแก้ไขให้โดยไม่มีค่า

ใช้จ่าย นอกจากนีพ้วกผมยงัทราบว่ากจิกรรมทีพ่วกเราได้ร่วมถกู

เผยแพร่ออกโทรทศัน์ นัน่ยิง่ท�าให้มผีูส้นใจมาสอบถามเป็นจ�านวน

มาก จงึอยากสนบัสนนุให้ท�าต่อไปและขยายโอกาสให้ผูส้นใจมาก

ยิ่งขึ้น”



045Metropolitan Waterworks Authority’s Global Reporting Initiative Annual Report 2014

“ระบบประปาในชุมชนลาดพร้าว 45 เป็นการใช้มาสเตอร์มิเตอร์ โดยเดินระบบท่อภายในชุมชนและติดตั้งมาตรวัดน�้า

ในทุกหลังคาเรือน การบริหารจัดการไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเป็นชุมชนแออัด อายุการใช้งานของท่อภายในชุมชนมากกว่า 

30 ปี จึงพบการแตกรั่วบ่อยครั้ง และการซ่อมแซมแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องยาก เพราะจุดแตกรั่วอยู่ใต้ผิวดิน บางครั้งต้องใช้เวลา

นานมากในการซ่อมแซม ความรู้แบบครพูกัลักจ�ามากไ็ม่สามารถน�ามาใช้ได้ทกุสถานการณ์ ส่งผลให้ค่าน�า้ทีเ่กบ็ได้จากลูกบ้าน

ในชุมชนไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายไป 

ตัวผมเองประกอบอาชีพค้าขาย เปิดร้านขายของช�าที่บ้าน แต่คิดว่าการมีทักษะวิชาช่างน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง 

และชุมชนที่ผมอยู่ จึงสมัครเข้ารับการอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน ความตั้งใจหลักคือ..จะมุ่งมั่นน�าความรู้ที่

ได้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบประปาภายในชุมชน การอบรมมีเพียง 3 วัน แต่ผมได้รับความรู้มากพอที่จะน�าไป

ปรบัปรงุระบบประปาภายในชมุชนจนดขีึน้อย่างเหน็ได้ชดั รายรบัค่าน�า้ทีเ่ก็บได้จากลกูบ้านเพยีงพอกบัรายจ่าย สามารถน�า

รายรับนั้นมาทยอยปรับปรุงระบบท่อประปาในชุมชน เกิดการถ่ายทอดความรู้เรื่องช่างประปาแก่อาสาสมัครในชุมชนท่ีมา

ช่วยลงแรงซ่อมแซมระบบประปา

ตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมอบรม ผมได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ๆ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับจาก

หน่วยงานต่างๆ หลังการอบรมผมได้น�าความรู้ด้านงานประปาไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อให้เขามีความ

รูต้ดิตวั สามารถน�าไปประกอบอาชพีและช่วยกนัพฒันาชมุชนเมือ่มโีอกาส เพราะเมือ่พวกเขามอีาชพี มรีายได้ กจ็ะลดปัญหา

หลายๆ ด้านไป ทั้งปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในชุมชน

ผมคิดว่ำโครงกำรวิชำชีพช่ำงประปำเพื่อชุมชนนี้ เป็นโครงกำรที่สร้ำงประโยชน์ต่อชุมชนมำก เป็นกำรคืนก�ำไรให้

สังคมและเป็นสิ่งที่กำรประปำนครหลวงตั้งใจท�ำให้กับสังคมอย่ำงแท้จริง”

คุณจ�ำรัส กลิ่นอุบล ประธำนชุมชนลำดพร้ำว 45 คือผู้หนึ่งที่สละเวลำเพื่อช่วยเหลือชุมชนของตนอย่ำงแท้จริง 

เป็นเวลำเกอืบ 4 ปีแล้ว ท่ีคณุจ�ำรสัทุ่มเทแรงกำยแรงใจท้ังหมดอุทิศให้กบังำนอำสำสมคัรชมุชนโดยไม่มีค่ำตอบแทนใดๆ 

ด้วยกำรประสำนงำนหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เข้ำมำช่วยเหลอืและดแูลชมุชน อกีทัง้พยำยำมผลกัดนัให้คนในชมุชนมคีณุภำพ

ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกำรจัดกิจกรรม สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และปลูกฝังจิตส�ำนึกท่ีดีให้แก่เยำวชนเพ่ือให้เยำวชนในชุมชน

สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ซึ่งกำรอบรมด้ำนงำนช่ำงประปำชุมชนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่คุณจ�ำรัสเห็นว่ำจะมีประโยชน์หลำย

ทำงต่อชุมชนของตนเอง

จิตสาธารณะ ช่างชุมชนตัวจริง
คุณจ�ารัส กลิ่นอุบล ประธานชุมชนลาดพร้าว 45 (ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3/2557)
ในพื้นที่ของส�านักงานประปาสาขาพญาไท

หลังการอบรมผมได้น�าความรู้ด้านงานประปาไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อให้เขามีความรู้ติดตัว 

สามารถน�าไปประกอบอาชีพและช่วยกันพัฒนาชุมชนเมื่อมีโอกาส
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นอกจากการฝึกอบรมภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติัแล้ว การประปานครหลวงได้จดั “กจิกรรม CSR ประปาเพือ่ประชาชน” 

เพ่ือน�าความรู้ทีไ่ด้รบัจากการอบรมไปปฏบิติัในสถานท่ีจรงิ เช่น โรงเรยีน วดั และสถานทีส่าธารณะต่างๆ รวมถึงมกีารตดิตาม

ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เกิดความสมานฉันท์ เสริมสรา้ง

ศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวังการแตกรั่วของท่อประปา ซึ่งช่างประปาสามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้น

ก่อนแจ้งให้การประปานครหลวงเข้าด�าเนินการ เป็นการช่วยลดปัญหาน�้าสูญเสีย ในปีงบประมาณ 2557 ได้ด�าเนินการจัด

กิจกรรมทั้งสิ้นจ�านวน 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ชุมชนวัดกระจัง เขตตลิ่งชัน พื้นที่รับผิดชอบส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย 

ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส และโรงเรียนวัดศาลากุน  เกาะเกร็ด ในพื้นที่รับผิดชอบ   

  ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี

ครั้งที่ 3 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ เขตบึงกุ่ม  พื้นที่รับผิดชอบส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว  

ครั้งที่ 4 ชุมชนสวัสดิการหนองแขม เขตหนองแขม  พื้นที่รับผิดชอบส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ

ครั้งที่ 5 วัดสาขลา อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์  พื้นที่รับผิดชอบส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

ครั้งที่ 6 โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่  พื้นที่รับผิดชอบส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น

ต่อยอดก�รอบรมกับ
กิจกรรมช่างประปาชุมชน
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ประมวลภ�พ
การอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน
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ประมวลภ�พ
การอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน
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ประมวลภ�พ
กิจกรรมช่างประปาชุมชน



051Metropolitan Waterworks Authority’s Global Reporting Initiative Annual Report 2014



052 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจำาปี 2557

ความภาคภูมิใจของพวกเรา

ความภาคภมิูใจของพวกเราชาวประปานครหลวงคือการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ก�ากบั
ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับกิจการที่ดีอย่างชัดเจนตามหลัก
เกณฑ์การก�ากับกิจการที่ดีมาโดยตลอด ควบคู่กับการทบทวนคู่มือธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเสรมิสร้างองค์กรให้มีระบบการบรหิารจัดการท่ีมีประสทิธภิาพ ยดึถือคุณธรรม 
จรยิธรรมรวมถงึความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อมซึง่จะเป็นผลให้องค์กรประสบความ
ส�าเร็จและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

หลักที่ยึดถือมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้การประปานครหลวงได้รับค�าชื่นชม รวมถึงได้รับ

รางวัลมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2557 องค์กรมีผลงานและได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ

• รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2557 ประเภทรางวัล การเปิดเผยข้อมูลดีเด่น ซึ่งการ

ประปานครหลวง ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันถึง 5 ปีติดต่อกัน

• รำงวลั Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) 2014 Thailand ประเภท

รางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards

• รำงวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2556 ประเภทรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 

(ประกาศรางวัลโดยส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2557)

รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4
ประจำาปี 2556

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำาปี 2557 
ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship 
Awards (APEA) 2014
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อีกหนึ่งความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดคือ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง  ได้เป็น 1 ใน 80 บุคคล

ตัวอย่างจากทั้งประเทศที่รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี พุทธศักราช 2557 สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร จาก ฯพณฯ 

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง โดยคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อ

สงัคมไทย ซึง่รางวลัน้ีได้จัดขึน้เพ่ือเป็นยกย่องบคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานมส่ีวนร่วมหรอือทุศิตนเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาสังคม

การประปานครหลวงยังได้รับรางวัล Special Achievement in GIS award: SAG 2014 ภายในงาน 2014 Esri 

International User Conference ณ เมืองซานดิเอโก้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่

หน่วยงานที่ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และน�า

เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลงานของการประปานครหลวง เป็น 1 ใน 3 ผลงาน

จากหน่วยงานในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 52 ประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกว่า 100,000 ผลงานจากหลากหลาย

ประเทศทั่วทุกมุมโลก

นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยก็ยังได้รับ “รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�าปี 

2557” ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์

ในการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรือง

ทางวัฒนธรรมของชาติไว้ ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

ทุกรำงวัลที่กำรประปำนครหลวงได้รับ ไม่ได้เป็นเพียงควำมภำคภูมิใจขององค์กรเท่ำนั้น หำกแต่เป็นภำพสะท้อน

ควำมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และเป็นเครื่องพิสูจน์ควำมมุ่งมั่นอย่ำงไม่สิ้นสุดของกำรประปำนครหลวง

ผู้ว่าการประปานครหลวง รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014รางวัล Special Achievement in GIS award: SAG 2014

ผู้ว่าการประปานครหลวง รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2556
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บริการรถน้ำาเย็นเคล่ือนท่ี
อกีหน่ึงกจิกรรมทีก่ารประปานครหลวงมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ และอ�านวยความสะดวกให้แก่สงัคม คอืการบรกิาร

รถน�้าเย็นเคลื่อนที่ในโอกาสต่างๆ อาทิ การร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเปิด

นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 การให้บริการน�้าดื่มแก่เจ้าหน้าที่และลูกเรือ LOGOS HOPE 

การร่วมกิจกรรมกีฬาของส�านกังานเขตลาดกระบงั สนบัสนนุน�า้เยน็ “โครงการเกษตรเคลือ่นท่ี” รวมถึงกจิกรรมท่ีการประปา

นครหลวงด�าเนินการ เช่น ประปาพบประชาชน งานวันเด็ก ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับส�านักงานเขต

จิตอาสา…น้ำาใจท่ีไหลริน
พนักงานการประปานครหลวง ร่วมแบ่งปันน�้าใจด้วย

การบริจาคโลหิตในโอกาสต่างๆ การจัดกิจกรรมเย็บเต้านม

เทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านมูลนิธิถันยรักษ์ใน

พระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีการถกั

หมวกไหมพรมจากฝีมอืพนกังานและผูป้ฏบิติังานการประปา

นครหลวง เพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราช โรง

พยาบาลพระมงกุฎ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กิจกรรม

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีช่วยผู้ประสบภัย การน�าปฏิทิน     

ตั้งโต๊ะเก่าและแว่นตากันแดดเพื่อมอบให้มูลนิธิช่วยคน

ตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้น�าไป

ผลิตบัตรค�าอักษรเบรลล์และสื่อการเรียนการสอน

ประปาเพื่อประชาชน



055Metropolitan Waterworks Authority’s Global Reporting Initiative Annual Report 2014

ครบรอบ 47 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาของการประปานครหลวง 16 สิงหาคม 2557 การประปานครหลวง 

ได้เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดงความยินดี ซ่ึงในปีนี้ขอรับเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ “กปน. ปันรอย

ยิ้ม เพื่อสังคม” แทน ในขณะเดียวกัน การประปานครหลวงได้จัดกิจกรรมท�าดีเพื่อสังคม ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาให้

โรงเรยีนบ้านเดก็รามอินทรา (บ้านเดก็ตาบอดผู้พกิารซ�า้ซ้อน) และบรจิาคโลหติให้ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

ตามโครงการ “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” นอกจากนี้ การประปานครหลวงจัดกิจกรรม “ประปา

พบประชาชน” ตามชุมชนต่างๆ จ�านวน 19 แห่ง ให้บริการประชาชนเรื่องระบบงานประปา รวมทั้งรับค�าร้องงานบริการ

ทั่วไป การตรวจหรือซ่อมท่อประปาเบื้องต้น และการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้น�้าเพื่อน�ามาปรับปรุงการบริการ ตลอด

จนรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้า และใช้น�้าประปาอย่างรู้คุณค่ามากยิ่งขึ้น

ร่วมประกวดชิมน้ำาระดับโลก
คณะผู้บรหิารและพนกังานเข้าร่วมงานประกวดการชมิ

น�้าระดับโลก “International Water Tasting” ณ เมือง 

Berkeley Springs รัฐ West Virginia  ประเทศสหรฐัอเมริกา

ซึ่งมีน�้าจากทั่วโลกส่งเข้ามาแข่งขัน ทั้งน�้าประปาและน�้าดื่ม

บรรจุขวด โดยมีกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านน�้าด่ืมจากหลาย

ประเทศเป็นผู้ตัดสินและเฟ้นหาน�้าที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก 

พิจารณาจากรสชาติ สี และกลิ่น ทั้งนี้ น�้าประปาได้ล�าดับที่ 

18 ในการประกวดประเภท Municipal Water และน�้าดื่ม

บรรจุขวด ‘ปาป้า’ ได้ล�าดับที่ 14 ในการประกวดประเภท 

Bottled Water

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
วันเด็กแห่งชาติของทุกๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมตาม

สถานที่ต่างๆ เช่น สนามเสือป่า ส�านักพระราชวัง สถานี

โทรทัศน์ ThaiPBS และพื้นท่ีส�านักงานประปาสาขา ซึ่ง

ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับน�้าประปา

ผ่านการเล่นเกม อีกทั้งมีการจับฉลากชิงรางวัล ซึ่งมีเยาวชน

และบุคคลท่ัวไปให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก โดยการ

ประปานครหลวงได้จัดรถน�้าเย็นให้บริการ และแจกน�้าดื่ม

บรรจุถ้วยแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
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ชมรมกรีฑาสมาคมสโมสรพนักงานการประปา

นครหลวงได้ส่งนกักรีฑาร่วมแข่งขันกรฑีาผู้สงูอายชิุงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 19 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์รังสิต ทั้งนี้ นายชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ ได้รับ

รางวัลนักกรีฑาเหรียญทอง น.ส.กนกพร พูใบ รับรางวัล       

นกักรฑีาเหรยีญเงนิ และนายอสิรา ทองใหม่ รบัรางวลัเหรยีญ

เงินจากรายการกระโดดไกล

รางวลัเหล่านีน้อกจากจะสร้างความภูมใิจและช่ือเสยีง

ให้แก่องค์กรแล้ว ยังสะท้อนผลการด�าเนินงานของสมาคม

สโมสรพนกังานการประปานครหลวงท่ีส่งเสรมิให้บุคลากรได้

หมั่นฝึกฝนทักษะทางการกีฬาให้ช�านาญ รวมถึงหันมาใส่ใจ

สุขภาพของตนเองอีกด้วย

พนักงานการประปานครหลวงสร้างชื่อ
คว้าเหรียญทองกรีฑาระดับชาติ

สนับสนุนกีฬาโบว์ล่ิง
มอบเงิน 2 ล้าน

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิไทยพีบีเอส มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน

กีฬาคือยาวิเศษท่ีทุกคนรู ้กันดี เหตุนี้การประปา

นครหลวงจึงสนับสนุนเยาวชนผู้รักการเล่นกีฬา โดยนาย     

ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง มอบเงิน

สนับสนุนให้สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย จ�านวน 2 ล้าน

บาท ในโครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬา “โครงการ 1 

รัฐวิสาหกิจ 1 สมาคม” ซึ่งการประปานครหลวงได้ให้การ

สนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 4 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ 

2556-2559 โดยมีเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการ

สนับสนุนนี้ ได้สร้างโอกาสให้นักกีฬาโบว์ลิ่งได้ฝึกซ้อมกับผู้

ฝึกสอนจากต่างประเทศ และส่งแข่งขันระดับชาติทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ

การประปานครหลวงมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิองค์การ

กระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(มลูนธิไิทยพบีเีอส) ในโอกาสก้าวสูปี่ที ่7 เพือ่ด�าเนนิกจิกรรม

การกุศลและสาธารณประโยชน์

การประปานครหลวง มอบทุนสนับสนุนการจัดงาน

ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของนักเรียนใน

จังหวัดปราจีนบุรี
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ในปัจจุบัน การด�าเนินงานที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี การสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยเท่านั้น นั่น

เพราะส่ิงทีผู่ใ้ช้บรกิารเรยีกหาความรบัผิดชอบจากองค์กรในโลกปัจจบัุนคือ ความไว้ใจ ความมัน่ใจ ว่าองค์กรทีม่คีวามสมัพนัธ์

ด้วยนั้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกมิติหรือไม่

การประปานครหลวงตระหนกัและพร้อมให้ค�ามัน่สญัญากับสงัคมอย่างจรงิใจ เรายนืยนัท่ีจะพฒันาการให้บรกิารน�า้ประปา

ทีไ่ด้มาตรฐานควบคู่กบัการแสดงความรบัผดิชอบสงัคมอย่างเป็นรูปธรรมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั เอกชน ชุมชน 

และประชาชนในพืน้ทีท่ีต่ัง้ส�านกังานและโรงงานผลติน�า้ประปาทกุแห่งทีม่คีวามเกีย่วข้องกนั ผ่านการปฏบิตังิานจริงพร้อมเตรียม

จดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนื (Sustainability Report) ตามกรอบของ GRI (Global Reporting Initiative) ในรายงาน         

ประจ�าปี ทัง้นีผ้ลลพัธ์ตลอดปีงบประมาณทีผ่่านมา สามารถสรปุผลได้ดงัต่อไปน้ี

รายงานความยั่งยืน “GRI”
ความห่วงใย ที่การประปานครหลวงมีให้ด้วยใจจริง
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2. ด้านความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีการส�ารวจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียจากการท�างานของการประปานครหลวงจ�านวน 400 ราย และสามารถสรุปผลได้ ดังตาราง

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระดับความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายกระบวนการ (จากคะแนนเต็ม 5, 5 = 

กังวลมากที่สุด 1 = กังวลน้อยที่สุด)

ตำรำงแสดงภำพรวมควำมกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี แยกตำมกระบวนกำร และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (คะแนนเตม็ 5)

กระบวนการด�าเนินงาน ค่าเฉลี่ย
พนักงานการ

ประปานครหลวง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก

กระบวนการจัดหาและส่งน�้าดิบ 2.5953 2.6873 2.4785

กระบวนการผลิตน�้าประปา 2.5847 2.6123 2.5497

กระบวนการส่งและจ่ายน�้าประปา 2.8802 2.9209 2.8288

กระบวนการจ�าหน่ายน�้าประปา 2.6905 2.8309 2.5136

กระบวนการสนับสนุน 2.7173 2.9212 2.4382

2.6948 2.7945 2.5617

ปัจจัยขับเคลื่อนควำมยั่งยืน
คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)

 1. การน�าองค์กร (Leadership and purpose) 4.55

 2. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good corporate governance such as policy & practices) 4.35

 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ 

(Compliance with national and international law, negulation, principle and 

standard)

4.30

 4. ความผูกพันของพนักงาน (Employee engagement) 4.30

 5. วัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน (Corporate culture in sustainability includes CG 

& CSR Culture)

4.11

 6. ระบบการติดตามและประเมินผล (The monitoring and evaluation system) 4.10

 7. การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ (Total Excellent) 4.07

 8. พันธมิตรทางธุรกิจและทางสังคม The social and business Alliances/Partners) 4.07

 9. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate social responsibility 

such as policy & practices)

4.05

10. เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ (Managerial Technology) 4.04

11. ความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder engagement) 4.02

12. ความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Agility) 3.98

13. นวัตกรรม (Innovation) 3.80

1. ในด้านปัจจยัขบัเคลือ่นความย่ังยนืของการประปานครหลวง จากการส�ารวจผูน้�าระดบัสงู ได้ด�าเนนิการส�ารวจปัจจยั

ความยั่งยืนของผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวงได้ผลส�ารวจ ดังตาราง
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ประเด็นที่มีควำมกังวล ระดับควำมกังวล
(คะแนนเต็ม 5)

 1. ความสะอาดภายในท่อส่งน�้า / ท่อจ่ายน�้า 3.0975

 2. การช่วยเหลือผู้ใช้น�้าเมื่อต้องหยุดจ่ายน�้ากะทันหัน 3.0375

 3. การป้องกันการทุจริตในองค์กร 3.0363

 4. ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.9225

 5. การแจ้งให้ทราบก่อนการหยุดจ่ายน�้า 2.9100

 6. การบริหารจัดการกรณีท่อส่งน�้า / ท่อจ่ายน�้าช�ารุด 2.9050

 7. คุณภาพของท่อส่งน�้า / ท่อจ่ายน�้า ทนทาน ท�าจากวัสดุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 2.8925

 8. ความถี่ในการบ�ารุงรักษาท่อส่งน�้า / ท่อจ่ายน�้าประปาให้อยู่ในสภาพดี สามารถ

ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2.8825

 9. อัตราค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน และสวัสดิการ เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต�่า 2.8731

10. การด�าเนินการตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา 2.8653

3. จากข้อมลูการส�ารวจกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของการประปานครหลวง ได้มกีารเรยีนเชิญหน่วยงานภายในท่ีเกีย่วข้อง

กบัการจดัท�ารายงานความยัง่ยนื (Sustainability Report) เพือ่สอบถามรายละเอยีดของข้อมลู ตามกรอบรายงาน GRI (ฉบบั 

G3.1) โดยเบื้องต้นใช้ข้อมูลจากการส�ารวจ ได้แก่

• ปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืนของการประปานครหลวง จากการส�ารวจผู้น�าระดับสูง

• การส�ารวจความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ตัวชี้วัดการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบการรายงาน GRI (ฉบับ G3.1)

โดยน�าผลคะแนนที่ได้มาจัดล�าดับความส�าคัญของตัวช้ีวัดท่ีมีนัยส�าคัญในรายงานแห่งความยั่งยืนของการประปา

นครหลวง ผลที่ได้เมื่อน�ามาเรียงล�าดับจากมากไปน้อย มีจ�านวนทั้งสิ้น 35 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง

ล�ำดับข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กำรประปำนครหลวง

1 PR1 ข้อมูลการประเมินผลิตภัณฑ์และบริการของ การประปานครหลวง ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความ

ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และการน�าผลประเมินไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นทางการ

2 PR4 เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์

และบริการ และการติดฉลาก

3 EC1 รายได้ ค่าใช้จ่ายจากการผลิต ค่าตอบแทนของพนักงานเงินบริจาคหรือเงินลงทุนในชุมชน เพื่อกระจาย

รายได้ให้เกิดกับเศรษฐกิจในวงกว้าง

4 EN8 ปริมาณน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติทั้งหมดที่ การประปานครหลวง น�ามาใช้ในรอบปี

5 HR10 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่ทธิมนุษยชนของ การประปานครหลวง และการประเมินผลกระทบจาก

การปฏิบัติงานของ การประปานครหลวง ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา

6 PR2 เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย

ของผู้ใช้บริการ

ทัง้น้ี เมือ่พิจารณาระดับความกงัวลของกลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียเป็นรายประเดน็ พบว่า ประเดน็ท่ีกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ของการประปานครหลวงมีความกังวลมากที่สุด 10 ประเด็น จากทั้งสิ้น 57 ประเด็น ได้แก่
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7 PR5 แนวปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงผลลัพธ์จากการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

8 SO10 การป้องกันและมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ 

การประปานครหลวง

9 SO4 การด�าเนินงานป้องกันและตอบสนองการกระท�าคอร์รัปชันของ การประปานครหลวง

10 EN23 ปริมาณการรั่วไหลของน�้าเสีย และของเสียของ การประปานครหลวง สู่ภายนอก

11 EN5 ผลส�าเร็จของการประหยัดพลังงานจากการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร

12 HR9 เหตุการณ์ของการละเมิดสิทธิของชนกลุ่มน้อยหรือคนในท้องถิ่นรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ การประปา

นครหลวง

13 EC5 ระดับเงินเดือนพนักงาน แยกตามเพศ โดยเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต�่าในพื้นที่ปฏิบัติการแต่ละพื้นที่

ของการประปานครหลวง

14 EC9 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทางอ้อมจากการให้บริการงานประปา เช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาณ

สินค้าเกษตรกรรมจากการได้รับน�้าที่เพียงพอ เป็นต้น

15 EN1 ปัจจัยการผลิตที่ใช้ทั้งหมดในรอบปี

16 EN10 ร้อยละของปัจจัยการผลิตที่ถูกน�ากลับมา Recycle เพื่อใช้ใหม่เทียบกับปัจจัยการผลิตที่การประปา

นครหลวง ใช้ในการผลิตทั้งหมด

17 EN2 ร้อยละหรือปริมาณน�้าทั้งหมดที่การประปานครหลวงมีการ Recycle หรือน�ากลับมาใช้ใหม่

18 EN21 ปริมาณน�้าเสียจากการปฏิบัติงานและการใช้บริการที่การประปานครหลวงปล่อยสู่ภายนอก

19 EN22 ปริมาณของเสียจากการปฏิบัติงานและการให้บริการที่การประปานครหลวงปล่อยสู่ภายนอก

20 EN26 แผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง

และผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจริงในรอบปี

21 EN27 ยอดขายของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่สามารถ 

Recycle ได้

22 EN3 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น�้ามันเชื้อเพลิง หรือพลังงานจากถ่านหินทั้งหมดในรอบปี

23 EN30 ค่าใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

24 EN4 ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้า พลังงานลม เป็นต้น

25 EN9 ข้อมูลแหล่งน�้าที่ได้รับผลกระทบจากการสูบน�้าเพื่อน�ามาใช้ในการผลิตของ กปน.

26 HR11 กลไกและแนวทางการเยียวยาหรือบรรเทาปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของ กปน.

27 LA1 ข้อมูลแรงงานที่ถูกจัดจ้างทั้งหมด

28 LA2 อัตราการจ้างพนักงานใหม่ และอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนพนักงาน

29 LA7 อัตราการบาดเจ็บ การติดเชื้อโรคจากการท�างาน การเสียเวลาและขาดงาน และจ�านวนการตายที่เกิด

จากการปฏิบัติงานของพนักงาน

30 LA9 ประเด็นสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยที่ถูกระบุในข้อตกลงการจ้างงานตามที่สหภาพหรือองค์การ

กลางระหว่างประเทศก�าหนด

31 PR8 จ�านวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และการท�าให้ข้อมูลลูกค้า

สูญหาย

32 SO1 แนวทางการด�าเนินงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบ และโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
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33 SO2 ข้อมูลความเสี่ยงในการเกิดการคอร์รัปชันภายในองค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

34 SO3 ร้อยละของพนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับการอบรมต่อต้านทุจริตขององค์กร

35 SO9 กิจกรรมการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงที่มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น

ที่อยู่รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ กปน.

PR4 เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และ

บริการ และการติดฉลาก

HR10 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของการประปานครหลวงและการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติ

งานของการประปานครหลวงที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา

PR2 เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้

บริการ

SO10 การป้องกันและมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ กปน.

SO4 การด�าเนินงานป้องกันการคอร์รัปชันของ กปน.

EN23 ปริมาณการรั่วไหลของน�้าเสีย และของเสียของการประปานครหลวงสู่ภายนอก

EC9 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทางอ้อมจากการให้บริการงานประปา เช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้า

เกษตรกรรมจากการได้รับน�้าที่เพียงพอ เป็นต้น

EN26 แผนงานโครงการเพือ่บรรเทาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการปฏบัิติงานของการประปานครหลวงและผลส�าเรจ็

ทีเ่กดิขึน้จรงิในรอบปี

EN27 ยอดขายของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกาที่สามารถ Recycle ได้

EN4 ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้า พลังงานลม เป็นต้น

HR11 กลไกและแนวทางการเยียวยาหรือบรรเทาปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของ กปน.

LA7 อัตราการบาดเจ็บ การติดเชื้อโรคจากการท�างาน การเสียเวลาและขาดงาน และจ�านวนการตายที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน

PR8 จ�านวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และการท�าให้ข้อมูลลูกค้าสูญหาย

SO1 แนวทางการด�าเนินงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบ และโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ

SO2 ข้อมูลความเสี่ยงในการเกิดการคอร์รัปชั่นภายในองค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

SO9 กิจกรรมการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงที่มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่

รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ กปน.

4. จากการพิจารณาคุณภาพของข้อมูล ตามเกณฑ์ GRI Version 3.1 ซึ่งเป็นผลมาจาก 35 ตัวชี้วัดที่จะต้องระบุใน

รายงานแห่งความยั่งยืนของการประปานครหลวง โดยแบ่งเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่

• ความสมดุล (Balance)

• การเปรียบเทียบได้ (Comparability)

• ความแม่นย�า (Accuracy)

• ความเหมาะสมของช่วงเวลา (Timeliness)

• ความชัดเจน (Clarity)

• ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

ซึ่งต้อง มี 16 ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืนของการประปานครหลวงต่อไป ได้แก่

แหล่งที่มาของข้อมูล: โครงการศึกษาแนวทางจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability report) ตามกรอบการรายงาน GRI (ฉบับ G3.1)



บทสรุปประจำาปี 2557
การประปานครหลวงมีความผกูพนัและความรูส้กึปรารถนาดต่ีอสงัคมไทยมาโดยตลอด น่ันเพราะเราไม่ได้มุ่งม่ันที่

จะเป็นผู้ผลิตและให้บริการน�้าประปาที่มีมาตรฐานเท่าน้ัน แต่เรายังมีอุดมการณ์ท่ียึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม    
สิง่แวดล้อม และประเทศชาตอิย่างจรงิใจ มีความฝันและมุ่งหวังท่ีอยากจะเหน็การเตบิโตขององค์กรและสงัคมไปพร้อมๆ  
กันอย่างยั่งยืน 

100 ปี ทีก่ารประปานครหลวงได้

ใ ห ้ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่

ก รุง เทพมหานคร นนทบุรี  และ

สมุทรปราการ ส่ิงที่บุคลากรทุกคนใน

องค์กรยดึถอืมาตลอดคอืการด�าเนนิงาน

ด้วยความรบัผดิชอบอย่างเป็นรปูธรรม  

การท�างานตลอดปีงบประมาณ 2557 

จึงสอดคล้องกับแนวทางความรับผิด

ชอบในทุกๆ ด้านเช่นอดีตที่ผ่านมา 

พร้อมพยายามสร้างสรรค์รูปแบบการ

ท�ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับ

สงัคม เชือ่มโยงกับการท�างานให้เป็นรูป

ธรรมในทกุระดบั ไม่ว่าจะเป็น ความรบั

ผดิชอบในฐานะการเป็นหน่วยงานทีใ่ห้

บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน อันเป็น

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การ

ร่วมพัฒนาชุมชนซึ่งเป ็นรากฐานที่

ส�าคัญที่สุดของสังคม โดยไม่ลืมที่จะ

เสริมสร้างทัศนคติแก่คนในองค์กรด้วย 

ดั่งเช่นการเล่าเรื่องในรายงานบทสรุป

ฉบบันี ้ภายใต้แนวคดิ “ส่งน�ำ้ใสสูเ่มอืง

ใหญ่ ส่งน�้ำใจสู่ชุมชน รวมพลังคน

ท�ำงำน”

โ ค ร ง ก า ร ด ้ า น สั ง ค ม แ ล ะ                   

สิ่งแวดล้อมท่ีด�าเนินการมาตลอดได้

เชื่อมโยงกับหลักและแนวทางด้าน  

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตามมาตรฐาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ISO 

26000 ในระดบัสากล ครอบคลมุท้ัง 7 

หัวข้อ ได้แก่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การเคารพสทิธมินษุยชน การยดึมัน่ใน

สิทธิแรงงาน การด�าเนินธุรกิจที่เป็น

ธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน อัน

จะเป็นแนวทางทีจ่ะส่งผลให้การประปา

นครหลวงเป็นองค์กรชัน้น�าของประเทศ 

และเป็นแบบอย่างท่ีดีส�าหรับองค์กรอืน่

ที่พร้อมจะด�าเนินงานที่ให้ผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธภิาพ ควบคู่กับการรบัผดิชอบ

ต่อสังคม อย่างไรก็ตามความส�าเร็จที่

เกดิขึน้ไม่ได้เป็นผลงานของใครคนใดคน

หนึง่ เพราะทัง้หมดล้วนเกดิขึน้จากการ

ร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ 

เอกชนกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมและที่

ส�าคัญคือทัศนคติของคนในองค์กรที่

เห็นความส�าคัญของการพัฒนาองค์กร

ควบคูก่บัการสร้างประโยชน์ให้สงัคม

การประปานครหลวงมีความเชื่อ

มัน่ว่าระบบการท�างานด้วยความรบัผดิชอบ

เช่นนี้จะสนับสนุนให้องค์กรมีความ

แขง็แกร่ง ได้รบัการยอมรบั ได้รบัความ

ร่วมมือกับทุกฝ่าย สามารถด�าเนิน

กจิการจนได้รบัความส�าเรจ็ เป็นองค์กร

ทีเ่คยีงข้างสงัคมไทยตราบนานเท่านาน
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