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การด�าเนินกิจการของการประปานครหลวงมีความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การจัดหาน�้าดิบ

จากแหล่งต้นน�า้ การผลิตและสูบจ่ายไปยังผู้ใช้น�้าปลายทาง ซึ่งทุกกระบวนการล้วนเกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น

การประปานครหลวงเล็งเห็นความส�าคัญในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ด�าเนินงานด้านความ       

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นประเด็นสาระส�าคัญ 3 ด้าน          

ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�าหนด

นโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานอย่างชดัเจน สะท้อนผ่านกจิกรรมท่ีการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการข้ึน อาทิ การยกระดบั

การให้บริการในด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้น�้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งข้ึน หรือโครงการการประปานครหลวง             

รักษ์ป่าต้นน�้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการร่วมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน�้าให้กับ

ชุมชนต้นน�้า 

โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่การประปานครหลวงภาคภูมิใจ โดยเป็นการจัด

อบรมให้ความรูว้ชิาชพีด้านงานประปาแก่บคุคลภายนอกทีส่นใจ ให้สามารถซ่อมแซมระบบประปาเบือ้งต้นได้ด้วยตนเอง 

และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปต่อยอดเป็นช่างประปาอาสาจากกจิกรรม CSR ประปาเพือ่ประชาชน เพือ่สร้างประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคม โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนนับเป็นโครงการที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง              

จนได้รับ 2 รางวัลในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2558 ประเภทการด�าเนิน

งานเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และรางวัล           

Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ประเภท Investment in People Award จาก                            

Enterprise Asia 

นอกจากนั้น การประปานครหลวงยังได้รับรางวัลที่ 2 Mexico Water Prize 2015 ในงานประชุมน�า้โลก ครั้งที่ 7 

(The 7th World Water Forum) ณ เมืองแดกู สาธารณรัฐเกาหลี จากโครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นท่ี       

ทั่วชุมชนเมือง (MWA One for ALL) ที่ด�าเนินการวางท่อประปาแก่ชุมชนขนาดเล็ก ให้มีน�้าประปาใช้อย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียมกัน

ในปีงบประมาณ 2558 ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของการประปา

นครหลวง โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้ง น�้าทะเลหนุนสูง และภาวะน�้าดิบขาดแคลนทั่วประเทศ แต่เพราะมีการบริหาร

จดัการองค์กรทีด่ ีรวมทัง้ยงัได้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากทกุภาคส่วนทีช่่วยกนัสือ่สาร สร้างความเข้าใจให้ผูใ้ช้น�า้ตระหนกั

ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท�าให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวได้อย่างลุล่วง

สารจากผู้ว่าการการประปานครหลวง
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(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ตลอดระยะเวลา 48 ปี การประปานครหลวงยงัคงมุง่มัน่ให้บรกิารน�า้ประปาทีม่คีณุภาพ

ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภคแก่ประชาชนอย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ โดยยดึหลกัการจดัการบรหิาร

องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส        

ตรวจสอบได้ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ภายใต้ปณธิาน “ประปาเพือ่ประชาชน” ซึง่ถือเป็นรากฐาน

ของความมั่นคงขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป
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กำาเนิดการประปา
น้ำาพระราชหฤทัยจากพระผู้ทรงอยู่กลางใจราษฎร์

ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว ในคราท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า      

เจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่5 ได้เสด็จประพาสยโุรป พระองค์ทรงพบว่าประเทศเหล่านัน้ต่างมนี�า้สะอาด

ให้ประชาชนได้ใช้อปุโภคบริโภค จึงท�าให้พระองค์ทรงค�านงึถึงพสกนกิรชาวไทย ซ่ึงในขณะนัน้

มีน�้าธรรมชาติจากแม่น�้าล�าคลองเป็นแหล่งน�้าเดียวท่ีใช้หล่อเลี้ยงชีวิต บางครั้งอาจส่งผลต่อ

สุขอนามัย เนื่องจากน�้าไม่สะอาดเพียงพอ และยังเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้คนเจ็บป่วย ด้วยเหตุนี้ 

จึงท�าให้พระองค์สนพระราชหฤทัยในระบบ “Water Work” ของชาติตะวันตก ซึ่งมุ่งหวังว่า

จะช่วยให้ราษฎรได้มีสุขอนามัยที่ดีและมีน�้าสะอาดใช้ 

เมื่อพระองค์มีพระราชด�าริที่จะจัดสร้างระบบประปาในเขตพระนคร เอกชนต่างชาติ

หลายรายพร้อมใจกนัยืน่ข้อเสนอเพือ่ทีจ่ะได้เป็นผูล้งทนุผลติน�า้ประปา แม้ว่าพระองค์จะทรง

ทราบดีว่ากิจการประปาในต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่เป็นของเอกชน แต่ด้วยสายพระเนตรอัน

ยาวไกล และทรงค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติเป็นท่ีตั้ง  

พระองค์จึงได้ตัดสินพระราชหฤทัยใช้เงินในท้องพระคลังมาด�าเนินงานเองท้ังหมด โดยมี       

พระราชโองการสร้างการประปา และปรากฏเป็นรปูเป็นร่างเมือ่วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 

โดยให้กรมสุขาภิบาลเป็นผู้ด�าเนินงานจัดหาน�้าสะอาดมาใช้ในพระนคร
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พระองค์ทรงก�าหนดให้สร้างโรงเก็บน�้าดิบที่ต�าบลเชียงราก จังหวัดปทุมธานี และขุด

คลองส่งน�า้จากบรเิวณคลองเชยีงรากมายงัท่ีดนิท่ีมกีารจดัซือ้ส�าหรบัสร้างโรงกรองน�า้สามเสน 

พร้อมทั้งจัดตั้งโรงสูบและโรงกรองน�้าในบริเวณเดียวกัน เพื่อที่จะได้กรองน�้าให้บริสุทธิ์ 

ปราศจากสิ่งต่างๆ อันเป็นเหตุให้เกิดโรคภัย โดยมีการขุดฝังวางท่อจ่ายน�้าทั่วพระนคร และ

สร้างถังสูงเพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการส่งน�้าให้ประชาชน จนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นประธานเปิดกิจการ      

“การประปากรุงเทพฯ” อย่างเป็นทางการ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่

ประชาชนแล้ว การประปายังเป็นสิ่งแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับอารยประเทศ 

และในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2510 กิจการประปากรุงเทพฯ กรมโยธาเทศบาล การประปา

นนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี และการประปาเทศบาลสมุทรปราการ ได้รวมเป็น

กจิการเดียวกนัชือ่ว่า “การประปานครหลวง (กปน.)” โดยเป็นรฐัวสิาหกจิในกลุม่สาธารณปูการ 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

นับตั้งแต่นั้นมา การประปานครหลวงได้มีการปฏิบัติภารกิจสืบทอดกันจนถึงปัจจุบัน     

นั่นคือ การส�ารวจ จัดหา และผลิตน�้าประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 

(World Health Organization: WHO) เพื่อการอุปโภคบริโภคส�าหรับประชาชนในพื้นที่      

ให้บริการ 3 จังหวดั คือ กรงุเทพมหานคร นนทบุร ีและสมทุรปราการ อย่างเพยีงพอและท่ัวถึง

จากนำ้าพระราชหฤทัยที่ยิ่งใหญ่ของพระผู้สถิตอยู่กลางใจราษฎร์
นำามาซึ่งนำ้าประปาที่สะอาด	ปลอดภัย	ก่อนจะกลายเป็น “ประปาเพื่อประชาชน” ในทุกวันนี้

การประปานครหลวงจึงมุ่งมั่นตั้งปณิธานว่า
จะยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่	เต็มความสามารถ	

และเต็มใจ	ในอนาคตสืบไป
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ให้บริการผู้ใช้บริการกว่า

รวมแล้วกว่า

ประปาเพื่อประชาชน

“น�้าสะอาด” เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ และเป็นสาธารณูปโภค     

ข้ันพืน้ฐานทีส่�าคัญในการพัฒนาประเทศชาต ิดงันัน้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติน�า้ประปา

ให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภยัต่อการบรโิภค และสามารถจดัสรรน�า้ประปาให้เพยีงพอและ

ทั่วถึงต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีให้บริการ กปน. จึงได้ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการผลิตและส่งจ่ายน�า้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีก�าลังการผลิต 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน ส่งน�้าประปาผ่านระบบท่อประปาที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกัน รวมความยาวท่อ 

33,186.76 กิโลเมตร (ไม่รวมท่อบริการ) มีแหล่งต้นน�า้ที่น�ามาผลิตเป็นน�้าประปา คือ แม่น�้า

เจ้าพระยา และแม่น�้าแม่กลอง

การประปานครหลวงมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมกว่า 2,354.19 ตารางกิโลเมตร ให้

บริการผู้ใช้น�า้ 2,226,707 ราย จาก 4 โรงงานผลิตน�้า รวมแล้วกว่า 5.92 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน โดยพื้นที่ให้บริการของ กปน. แบ่งออกเป็นส�านักงานประปาสาขา 18 แห่ง ดังนี้

2,226,707 ราย

5,920,000 ลบ.ม./วัน

จาก 4 โรงงานผลิตน้ำา
• โรงงานผลิตน้ำาธนบุร ี • โรงงานผลิตน้ำาสามเสน
• โรงงานผลิตน้ำามหาสวัสดิ์ • โรงงานผลิตน้ำาบางเขน

การประปานครหลวงให้บริการ
ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า
2,354.19 ตร.กม.



รายงานการพัฒนาอย่างย ั ่ งย ืน 2558

การประปานครหลวง

9

ภาค 1
1.  ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท

2.  ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง

3.  ส�านักงานประปาสาขา

 สมุทรปราการ

ภาค 4
12.  ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

13.  ส�านักงานประปาสาขาตากสิน

14.  ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ

15.  ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

ภาค 2
4. ส�านักงานประปาสาขาพญาไท

5.  ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

6.  ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี

7.  ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว

ภาค 5
16.  ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี

17.  ส�านักงานประปาสาขาบางบัวทอง

18.  ส�านักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

ภาค 3
8.  ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น

9.  ส�านักงานประปาสาขาบางเขน

10.  ส�านักงานประปาสาขามีนบุรี

11.  ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

กำาลังการผลิตสูงสุด

• สุขุมวิท

• พญาไท

• มีนบุรี

• บางเขน

• ประชาชื่น

• นนทบุรี

• ลาดพร้าว

• พระโขนง

• สมุทรปราการ

• ตากสิน

• แม้นศรี

• ทุ่งมหาเมฆ
• ภาษีเจริญ

• บางกอกน้อย

• บางบัวทอง

• มหาสวิัสดิ์

• สุวรรณภูมิ

• สุขสวัสดิ์

โรงงานผลิตน้ำาธนบุรี โรงงานผลิตน้ำาสามเสน โรงงานผลิตน้ำามหาสวัสดิ์ โรงงานผลิตน้ำาบางเขน
170,000 ลบ.ม./วัน 550,000 ลบ.ม./วัน 1,600,000 ลบ.ม./วัน 3,600,000 ลบ.ม./วัน

พื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง
แบ่งออกเป็นส�านักงานประปาสาขา 18 แห่ง ดังนี้
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S-Link for MWA Sustainable Growth

Sustainability: สร้างความยั่งยืน มีทิศทางการเติบโตมั่นคง ยาวนาน ทั้งด้านรายได้และโครงสร้างองค์กร

Stability: เสริมความมั่นคง พัฒนาระบบผลิต-จ่ายให้มีเสถียรภาพ

Sufficiency: สร้างความเพยีงพอ ปรบัปรงุผลติภณัฑ์/บรกิารให้เพยีงพอกบัความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่าง

สมดุล ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม

Sanitary: ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนและผู้บริโภค ยกระดับและรักษาคุณภาพน�้า ผลิต-จ่าย ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล

นโยบายและแผนงานในอนาคต

การประปานครหลวงตระหนกัถงึความส�าคญัของการเป็นองค์กรชัน้น�าทีม่ภีารกจิหลกัในการจดัหา ผลติ จดัส่ง และ

บริการน�้าประปาที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้าเพื่ออุปโภคและบริโภค อันเป็นปัจจัย        

พื้นฐานในการด�ารงชีวิตของประชาชน กปน. จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยให้ความส�าคัญกับ   

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อย่างสมดุล 

การประปานครหลวงมกีารบรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาล ยดึมัน่ในวสิยัทศัน์ “เป็นองค์กรชัน้น�ำด้ำนกำรบรหิำร

จัดกำรที่ดีสู่ควำมเป็นเลิศ ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหนำ้ของกลุ่มประเทศอำเซียนที่ให้บริกำรงำน

ประปำ” ตามกรอบยทุธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบบัที ่3 (2555-2559) ภายใต้หลกัการ “S-Link for MWA 

Sustainable Growth” ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรที่ต้องการความมีประสิทธิภาพในการท�างานควบคู่กับ         

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังคงมุ่งเน้นความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว ต่อเนื่องไปถึงยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 

(2560-2564)

Stability Sufficiency SanitarySustainability
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• แนวนโยบำยส�ำหรับรัฐวิสำหกิจในภำพรวม

 เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล

• แนวนโยบำยส�ำหรับรัฐวิสำหกิจในสำขำสำธำรณูปกำร

 ตอบสนองความต้องการข้ันพืน้ฐานและส่งเสรมิการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน รวมถงึพฒันาอสงัหารมิทรัพย์

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• แนวนโยบำยส�ำหรับกำรประปำนครหลวง

 ปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง รวมท้ังพัฒนา

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำาด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ให้บริการงานประปา

“ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม” มีความหมายที่เป็นนัยส�าคัญ ดังนี้

 1. มีการบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 2. มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

 3. มีการบริหารเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

 4. มีการยกระดับการใช้ความสามารถขององค์กรและการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

 5. มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พันธกิจ
“ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพอย่างมั่นคง	ทั่วถึง	เพียงพอ	ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

และบุคลากรมืออาชีพ	เพื่อสร้างความพึงพอใจ	และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ”

ค่านิยม

Willingness Achievement Team Excellent
Service

Respect to
Transparency

“มุ่งมั่น	พัฒนาตน	พัฒนางาน	บริการสังคม	ด้วยความโปร่งใส”

มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน
บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส

แนวนโยบาย
แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ มี 3 ระดับ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

การประปานครหลวงได้ด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุง่เน้นการบรหิารจดัการองค์กรทีด่ตีามหลกั

ธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการ   

น�าเสนอกิจกรรมและผลการด�าเนินงานผ่านการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ

แสดงเจตจ�านงว่า กปน. มีความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และสื่อสารไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคล

ภายนอกให้เกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ในปี 2558 กปน. ได้ด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 26000 

ทั้ง 7 ด้านเช่นที่ผ่านมา แต่ได้ปรับปรุงการจัดท�ารายงาน โดยอ้างอิงตามแนวทางขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการ

รายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดท�ารายงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย                  

ทัง้ในระดบัประเทศและระดับสากล โดยการจดัท�ารายงานสากลนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ 

ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านธรรมาภิบาลองค์กร

รายงานฉบบัน้ีนับเป็นการจัดท�ารายงานโดยอ้างองิตามกรอบ GRI ครัง้แรกของ กปน. ซึง่ได้มกีารปรบัปรงุจดัหมวดหมู่ 

และพฒันาการจดัท�าเนือ้หารายงานให้ออกมาในรปูแบบรายงานของความรบัผดิชอบอย่างยัง่ยนืเพือ่เปิดเผยผลการด�าเนนิงาน

และกจิกรรมขององค์กร และเพือ่สือ่สารให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทราบถงึผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

โดยก�าหนดประเด็นสาระส�าคัญทั้ง 3 ด้าน แยกเป็นหัวข้อ ดังนี้

 1) เริ่มต้นจำกหัวใจ กล่าวถึงผลการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสาระส�าคัญ ด้ำนเศรษฐกิจ

 2) ส่งต่อควำมใส่ใจ กล่าวถึงผลการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสาระส�าคัญ ดำ้นสังคม

 3) โอบกอดโลกไว้ให้ยั่งยืน กล่าวถึงผลการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสาระส�าคัญ ดำ้นสิ่งแวดล้อม

การประปานครหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท�ารายงานฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และช่วย

ประชาสมัพนัธ์ ปลกูจิตส�านกึความรบัผดิชอบต่อคนในสงัคม อนัจะเป็นรากฐานในการร่วมกนัพฒันาประเทศชาตใิห้เจรญิ

ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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การประปานครหลวงได้ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยน�ามาตรฐาน ISO 26000 มาใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระส�าคัญครอบคลุม 7 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

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)

นอกจากนี้ กปน. ยังให้ความส�าคัญกับอีก 2 หัวข้อเพิ่มเติม คือ

8. การสื่อสารและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Public Relation)

9. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

ประเด็นควำมยั่งยืนดำ้นเศรษฐกิจ

1. จัดหาและบริการน�้าประปาที่มีคุณภาพ

2. คุณภาพน�้าประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสากล

3. ความมั่นคงในการจ่ายน�้า

4. สร้างคุณค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสีย

    และสร้าง New Business Model / นวัตกรรม

ประเด็นควำมยั่งยืนดำ้นสังคม

1. การสร้างความผูกพันและสนับสนุนการพัฒนา 

 บุคลากรอย่างมืออาชีพในทุกระดับ

2. การสื่อสาร

3. ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

4. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากการด�าเนนิงานตามมาตรฐาน ISO 26000 แล้ว กปน. ยงัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาการด�าเนนิงานด้านความ

รบัผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลมุทัง้ 3 มติ ิคอื เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัเป็นแนวคดิของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

โดย กปน. ได้ส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดนี้ลงไปในทุกกระบวนการท�างานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง

ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยการประปานครหลวงได้ท�าการประเมนิประเดน็ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีส่�าคญัต่อ กปน. ร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ซึ่งได้สาระส�าคัญมา 11 ประเด็น ดังนี้



รายงานการพัฒนาอย่างย ั ่ งย ืน 2558

การประปานครหลวง

15

การจัดหาแหล่งนำ้าดิบ การผลิตนำ้า การส่งและจ่ายนำ้า

การจำาหน่ายนำ้าการควบคุมคุณภาพนำ้าการบำารุงรักษาการบริการลูกค้า

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงาน (CSR in process)
การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักพื้นฐานท่ีหน่วยงานของรัฐต้องยึดถือ             

โดย กปน. ให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีอ่ยูใ่นกระบวนการท�างานหลกั (CSR in process)  

ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�า้ ซึ่งจะช่วยให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การปลูกป่าต้นน�้า และการสร้างฝายชะลอน�้า เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน�้าดิบ กับโครงการ            

การประปานครหลวงรกัษ์ป่าต้นน�า้ เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีอ่�าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ซึ่งเป็นการอนุรักษ์แหล่งน�้าดิบของ กปน.

โครงการวิชาชีพช่างประปาเพ่ือประชาชน เป็นโครงการท่ีตอบรับข้ันตอนการบ�ารุงรักษาระบบประปา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องงานประปาแก่ประชาชน ให้สามารถซ่อมแซม ดูแล ระบบประปาได้ด้วย

ตนเอง ถือเป็นการช่วยลดน�า้สูญเสีย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ต่อยอดทักษะและความช�านาญเพื่อน�าไป

ประกอบอาชีพต่อไป

การน�าหลัก CSR เข้ามาใช้ในทุกขั้นตอน ส่งผลให้องค์กรมีการบริหารและการด�าเนินงานท่ีดี พร้อมเติบโตไปกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประเด็นควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม

1. บริหารจัดการทรัพยากรน�า้ที่ยั่งยืน และอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า

2. ส่งเสริมการลดโลกร้อน

3. สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี

ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่การประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน ซ่ึงจะกล่าวในเนื้อหาของรายงาน

ฉบับนี้ต่อไป
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

การเพิ่มเสถียรภาพระบบผลิตด้านสูบส่งและสูบจ่ายนำ้าประปา
ด�าเนินการต่อเนือ่งจากปี 2557 โดยสร้างสถานไีฟฟ้าย่อยส�ารองของสถานสีบูจ่ายน�า้

เพื่อให้สามารถสลับการใช้งานระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย-หลัก และส�ารอง กรณีบ�ารุงรักษา

หรอืช�ารดุเสยีหาย การบรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่รองรบัผลกระทบทีเ่กดิจากความเคม็

รุกล�้าถึงจุดรับน�า้ดิบในฝั่งตะวันออก รวมถึงมีการจัดท�า ทบทวน และปรับปรุงแผนความ 

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (ฺฺBusiness Continuity Plan: BCP) เพื่อให้การผลิตด้านสูบส่งและสูบ

จ่ายด�าเนนิได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีม้กีารบรหิารความเสีย่งการลงทนุโครงการปรบัปรงุ

กิจการประปาแผนหลัก เพื่อปรับปรุงขยายก�าลังการผลิตและโครงข่ายระบบประปา 

รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

ด้านบริการ
เพื่อให้บริการที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น�้า โดยมุ่งมั่นให้บริการผลิตน�้า

ประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง และตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการใช้ทรัพยากรน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้บริหารความเสี่ยงเรื่องการปรับปรุง

ประสทิธภิาพงานลดน�า้สญูเสยี โดยด�าเนนิการจดัซือ้อปุกรณ์ตรวจสอบการรัว่ไหลในระบบ

ท่อด้วยเทคโนโลยีใหม่ เร่งรัดและติดตามผลการส�ารวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อในทุก

ส�านักงานประปาสาขา

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญของทุกกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร               

การประปานครหลวงจึงก�าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยง       

อย่างบรูณาการ โดยพจิารณาประเด็นความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ครอบคลมุความเสีย่งส�าคญัท่ีเกีย่วข้อง

กบัการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร จดัท�าแผนควบคมุความเสีย่งอย่างเป็นระบบเพือ่ลดความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 

รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2558 กปน.             

ได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ ดังนี้
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ด้านบริหาร
ให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของบคุลากร ในปีงบประมาณ 2558 ได้บรหิารความเสีย่งในเรือ่งการสร้างความพร้อมของ

บุคลากรเพื่อสืบทอดต�าแหน่งส�าคัญ และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ได้

ด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับการประปานครหลวง

ฉบับที่ 116 ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จ�าหน่าย และการใช้น�้าประปา พ.ศ. 2543 เพื่อความ

เหมาะสมสอดคล้องกับการด�าเนินงานในปัจจุบัน และรองรับการให้บริการแก่บุคคลหรือ

นิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ชัดเจนเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจเสริม

และเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในอนาคต

ด้านการเงิน
ด�าเนินการต่อเนือ่งจากปี 2557 โดยทบทวนระยะเวลาการด�าเนนิงานตามแผนจดัซือ้

จัดจ้าง และแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน

ได้ตรงตามแผน รวมทั้งได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อน�าความรู้ไปใช้พัฒนาและ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด�าเนินการทบทวนปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Plan: BCP) ด้านไอที และฝึกซ้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001:2005 ต่อเนื่องกัน

เป็นปีที่ 5 ตลอดจนพัฒนาระบบส�ารองในรูปแบบ Stand-alone เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ

สารสนเทศขององค์กรมีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

ได้อย่างทันท่วงที

การดำาเนินโครงการแผนนำ้าประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
การด�าเนนิโครงการแผนน�า้ประปาปลอดภยัอย่างต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม ซ่ึงองค์กร

ได้ระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงครอบคลุมตั้งแต่แหล่งน�้าดิบจนถึงผู้บริโภค เพื่อให้

บรรลเุป้าหมายคอื น�า้ประปาทีเ่พยีงพอ สะอาด และปลอดภยั มกีารปรบัปรงุกระบวนการ

ต่างๆ ขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนน�้าประปาปลอดภัย จากบุคลากร         

ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ โดยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งจะด�าเนินการต่อเนื่อง

ต่อไปในอนาคต



การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

การประปานครหลวง รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ได้แก่    

ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า ภาครัฐ หน่วยงานราชการ และพนักงานของ กปน. มาโดยตลอด จึงได้

ท�าการศึกษาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียของ กปน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย อีกท้ังเป็นกระบวนการเพื่อท�าความเข้าใจ

กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรวบรวมประเด็น สาระส�าคัญ ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

(SEPA) จากการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ แบ่งประเดน็ออกเป็นความต้องการ การสือ่สาร 

และผลลัพธ์ ได้ดังนี้

 ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ การสื่อสาร/ช่องทาง

ภาครัฐ / 

หน่วยงานก�ากับ

• ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวง

• ด�าเนินงานตามนโยบาย แผนงานของ

กระทรวง

• มีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

• มีจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน

• มีการจัดการความเสี่ยง

• ประชุม

• เข้าร่วมกจิกรรม อาท ิเป็นคณะท�างาน

• Website Promote กิจกรรม

• E-mail

• การอบรมให้ความรู้

ลูกค้า

• มีความสามารถในการส่งมอบบริการ 

และท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนให้แก่ผล

ของธุรกิจ

• เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม โปร่งใส

• มีบริการที่เป็นเลิศ

• การพบปะพูดคุยโดยตรง

• ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ขององค์กร

• การจัดท�าแบบประเมิน แบบส�ารวจ 

  แบบสมัภาษณ์ผ่านกจิกรรมขององค์กร

• การประชมุร่วมกบัภาครฐัและเครอืข่าย

• การเยี่ยมลูกค้า

• ให้สิทธิพิเศษลูกค้า
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 ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ การสื่อสาร/ช่องทาง

คู่ค้า

• ปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงาน      

ที่เป็นธรรมและโปร่งใส

• สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว

• ช�าระค่าสินค้าหรือบริการตามก�าหนด

เวลาที่ได้ตกลงกันไว้

• ประชุม / ชี้แจง

• โทรศัพท์

พนักงาน

• ทิศทางองค์กรและการปรับตัวทางธุรกิจ 

• สวัสดิการและค่าตอบแทน 

• การยกย่องชมเชย

• การพัฒนาทักษะความรู้ 

• ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ

• สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบอย่าง 

  สม�า่เสมอ ผ่าน E-mail, Group Line,   

  SMS, Facebook และการประชุม        

  ผู้บริหารระดับสูง 

• ส�ารวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ

  และไม่เป็นทางการ 

• ส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน 

• ทบทวนเรื่องการพัฒนาความรู้    

  ความสามารถของพนกังานให้ตอบสนอง

  การท�างานและการเติบโตขององค์กร

สังคม

• ข่าวสาร / การให้บริการ

• กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

• Social Media

• Website

• จัดเสวนา อบรม

• เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะต่างๆ

• เอกสารประชาสัมพันธ์

• Billboard

• สื่อสิ่งพิมพ์
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คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
1) นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา  ประธานอนุกรรมการ

2) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต รองประธานอนุกรรมการ

3) ผู้ว่าการการประปานครหลวง  อนุกรรมการ

4) พลเอกนพดล ฟักอังกูร  อนุกรรมการ

5) พลเรือโทเจียมศักดิ์ จันทร์เสนา  อนุกรรมการ

6) นางสาวรสา กาญจนสาย  อนุกรรมการ

7) นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์  อนุกรรมการ

8) นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร  อนุกรรมการ

9) นายพีรวัฒน์ ธีระกาญจน์ อนุกรรมการ

10) นายส�ารวย มงคลพร  อนุกรรมการ

11) นายเกียรติ อึงรัตนากร  อนุกรรมการ

12) นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์  อนุกรรมการ

13) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักคณะกรรมการ กปน.)  อนุกรรมการ

14) ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน.  อนุกรรมการ

15) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)  อนกุรรมการและเลขานกุาร

16) ผู้อ�านวยการฝ่ายธรรมาภิบาล  ผู้ช่วยเลขานุการ

อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG Policy Statement) ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว

อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล

2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) และ                     

แผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

3.  ก�ากบัดแูลและตดิตามการด�าเนนิงานของการประปานครหลวงให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และรายงานต่อ

คณะกรรมการการประปานครหลวงทุกไตรมาส

4. เสนอแนะข้อก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของการประปานครหลวง (Code of MWA      

Conduct) แนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างของการประปานครหลวง

5. พจิารณาให้ความเหน็กบัคณะกรรมการการประปานครหลวงกรณท่ีีมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดข้ึนในองค์กร 

6.  ติดตามการด�าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แล้วรายงาน

ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงทุกไตรมาส

การขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการการประปานครหลวงได้ก�าหนดนโยบายส�าคัญให้การประปานครหลวงบริหารงานภายใต้หลัก          

ธรรมาภบิาล (Good Governance) ควบคูก่บัการใส่ใจดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม (Corporate Social & Environment 

Responsibility: CSR) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ก�าหนด

กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน มุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินกิจการไปพร้อมกับ   

ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย         

ทุกกลุ่มเป็นหลัก
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คณะกรรมการบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง 

1) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผวก. ที่ปรึกษา

2) นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รวก.(กอ)  ที่ปรึกษา

3) นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต รวก.(กต) ที่ปรึกษา

4) นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตย์นรากูร รวก.(ผ) ประธานคณะกรรมการ

5) น.ส.ทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ ์ ชวก.(สก) คณะกรรมการ

6) น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์              ชวก.(บค)  คณะกรรมการ

7) นางอาภรณ์ ภู่ทรัพย์                  ชวก.(นง) คณะกรรมการ

8) น.ส.สุทธิลักษณ์ ยอดพยุง                 ชวก.(ก๑) คณะกรรมการ

9) น.ส.สุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ          ชวก.(ก๔) คณะกรรมการ

10) นายณัชพงศ์ ศิระสากร ชวก.(ว) คณะกรรมการ

11) นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์             ชวก.(ลน) คณะกรรมการ

12) นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี ชวก.(พ)  คณะกรรมการ

13) น.ส.ปาจรีย์ ซาลิมี                    ชวก.(ท)  คณะกรรมการ

14) น.ส.สุวรา ทวิชศรี                  ผอ.ฝรส.  คณะกรรมการและเลขานุการ

15) นางวิภา อยู่ทรัพย ์ ผอ.กรส.ฝรส. คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

16) น.ส.พจนีย์ วรรณรัตน ์ ผอ.กรน.ฝรส. คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดนโยบายในการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

2. ก�าหนดแนวทางและกิจกรรมการสนับสนุนชุมชน ก�าหนดชุมชนที่ส�าคัญต่อรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสนับสนุนการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของผู้น�าระดับสูงและบุคลากร

3. ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักของกิจการ               

(CSR in process) ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 26000

4. พิจารณาความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ ของการประปานครหลวงในงานด้าน                     

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

5. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานย่อยเพื่อช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

6. จัดท�ารายงานเพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน และน�าผลที่ได้มาปรับแผนการด�าเนินงานต่อไป

7.  ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์การประปานครหลวงในเชิงรุกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

8. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์ประจ�าปี ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง

9. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของการประปานครหลวง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการประปา

นครหลวงให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอก

10. รายงานผลการด�าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเป็นประจ�าทุกไตรมาส

11. พิจารณาก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ

ความเป็นไปในอนาคต พร้อมจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ

12. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อทราบทุกเดือน

13. ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปานครหลวงมอบหมาย
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ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวนโยบาย
การประปานครหลวงตระหนักถึงการด�าเนินภารกิจขององค์กรควบคู่ไปกับความ          

รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ดังนัน้เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดท่ัวท้ังองค์กร จึงได้ก�าหนดนโยบาย          

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของการประปานครหลวง (MWA CSR 

Policy) ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนำกำรให้บริกำรงำนประปำ ตามภารกิจหลักขององค์กร โดยยึดหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ยดึหลกันติธิรรม ปฏบิตัต่ิอแรงงานด้วยความเท่าเทยีมกนั ค�านงึถงึสทิธมินษุยชนในการเข้าถงึ

น�า้ประปาซึง่เป็นบรกิารขัน้พืน้ฐาน มคีวามรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ชมุชน และสิง่แวดล้อม โดย

ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

2. ปลกูฝังและสร้ำงจติส�ำนกึพนกังำนทุกระดับ ในการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นองค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรม

และจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท�างาน ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายของ

องค์กร

3. สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน

กระบวนกำรหลักของกิจกำร (CSR in process) โดยค�านึงถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจ

เกิดจากการด�าเนินงานของการประปานครหลวงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และน�ามาตรฐาน 

ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

4. ส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร โดยอาศัยกรอบการรายงานแห่ง         

ความยั่งยืนตามแนวทาง GRI (Global Reporting Initiative) ในการด�าเนินงานขององค์กร 

และรายงานผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเพิ่มความน่าเช่ือถือ            

ของรายงานผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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กลยุทธ์
•  สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการด�าเนินการของการประปานครหลวง

• เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์แหล่งน�้า

• สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้น�า้

• ตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ร่วมงานในการประปานครหลวง

วัตถุประสงค์
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เพื่อตอบแทนสังคม

• สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

• ปลูกจิตส�านึกของพนักงาน ผู้บริหาร ประชาชน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

เรื่องน�้าทั้งในประเทศและสากล

• ร่วมรณรงค์อนุรักษ์แหล่งน�้าและลดปัญหาโลกร้อน

• ดูแลผู้ร่วมงานภายในการประปานครหลวง

คำาขวัญ
บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

พร้อมตอบแทนสังคม สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล
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เริ่มต้นจากหัวใจ
จากความตั้งใจในการให้บริการ สู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

ในฐานะองค์กรรฐัวสิาหกจิทีเ่ตบิโตมาคูก่บัสงัคมไทย การประปานครหลวงมกีารปรบัปรงุ

พัฒนาการบริการให้ทันสมัย เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจอยู่เสมอ ภายใต้นโยบายและ        

การบรูณาการแผนบรหิารของกระบวนการทางธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล (มอก. 2301-2555) 

โดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีและผูบ้รโิภคเป็นหลกั เพือ่ให้ทุกฝ่ายได้รบัประโยชน์และสร้างคณุค่าทาง

เศรษฐกจิอย่างสงูสดุ

การจัดหาและบริการน้ำาประปาที่มีคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสิ่งส�าคัญท่ีการประปานครหลวงให้ความใส่ใจ  

จึงได้ด�าเนินการขยายขอบเขตการให้บริการน�้าประปาในเขตพื้นท่ีท่ีขาดแคลน เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้บริการให้ดีข้ึนอย่างท่ัวถึง ตามนโยบาย “บ�าบัดทุกข์ 

บ�ารุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย

การประปานครหลวงสร้างความเช่ือมัน่ในคณุภาพน�า้ประปา โดยปรบัปรงุระบบส่งน�า้ดบิ

จากโรงสูบน�า้ดิบส�าแลมาที่โรงงานผลิตน�้าบางเขน โดยมีการสร้างก�าแพงกั้น 2 ข้างของคลอง

ประปา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน�า้ดิบหากมีสถานการณ์น�้าท่วม และมีนักวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบคณุภาพน�า้ตลอดเวลา โดยจะเก็บตวัอย่างน�า้เพือ่ท�าการวเิคราะห์คณุภาพทุก 2 ช่ัวโมง 

กปน. ได้น�าผู้ใช้น�้ารายใหญ่กว่า 200 แห่ง เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน�้าประปา ณ โรงงาน  

ผลิตน�า้บางเขน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและปริมาณน�้าประปาของ กปน. ว่าสามารถ

ให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึง สะอาดและปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การ        

อนามยัโลก

โครงการบริหารจัดการระบบส่งนำ้าดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง (MWA One for ALL)
การประปานครหลวงร่วมกบักรงุเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรปราการ และจงัหวดันนทบุรี 

ด�าเนินโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง (MWA One for ALL) ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อสร้างโอกาสในการ

เข้าถึงน�้าสะอาดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบันได้ให้บริการวาง

ท่อประปาเพื่อขยายเขตพื้นที่ไปแล้ว 1,260 เส้นทาง ความยาวท่อ 1,435 กิโลเมตร ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน�้า

ประปา 43,374 ครัวเรือน 

การขยายเขตบริการนับเป็นการวางท่อจ่ายน�้าเชิงสังคม (Public Service Obligation: PSO) ที่ค�านึงถึงประโยชน์

ส่วนรวม มุง่เน้นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างมาตรฐานความเป็นอยูท่ี่ดแีก่ประชาชนอย่างยัง่ยนืโดยไม่หวงัผลก�าไร

ประปาสร้างสุข ทุกคนมีนำ้าใช้
การประปานครหลวงพฒันาการบรกิารทกุด้านให้มคีวามรวดเรว็ขึน้ เพือ่เพิม่ความพงึพอใจของผูใ้ช้น�า้ โดยปรบัลด

ระยะเวลาในการด�าเนินงานให้น้อยลง เช่น หากบริเวณท่ีพักอาศัยมีท่อประปาหลักผ่านอยู่แล้ว สามารถติดตั้งระบบ

ประปาใหม่ได้ภายใน 1 วันท�าการหลังจากช�าระเงิน และบริการซ่อมท่อประปาภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง รวมถึง

ให้บริการช�าระค่าน�้าได้ภายใน 3 นาที ที่ส�านักงานประปาทุกสาขา 

และเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงน�้าสะอาดได้อย่างเท่าเทียมกัน กปน. จึงจัดโครงการ                       

ลดค่าธรรมเนียมการติดต้ังระบบประปาใหม่ 10% และส�าหรับผู้มีรายได้น้อยยังสามารถผ่อนผันการช�าระค่าติดตั้ง          

ได้อีกด้วย รวมไปถึงให้บริการส�ารวจท่อรั่วภายในฟรี ในกรณีที่มีค่าน�้าประปาสูงผิดปกติ

ในกรณีที่ที่พักอาศัยมีท่อประธานผ่าน
สามารถติดตั้งระบบประปาใหม่ได้

ภายใน 1 วันทำาการหลังจากชำาระเงิน

 ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
ได้ให้บริการวางท่อประปาเพื่อขยายเขตพื้นที่

ไปแล้ว1,260 เส้นทาง

ความยาวท่อ
1,435 กิโลเมตร

 ประชาชนเข้าถึงบริการนำ้าประปา
43,374 ครัวเรือน 

บริการซ่อมท่อประปา
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง

ชำาระค่านำ้าได้
ภายใน 3 นาที

ที่สำานักงานประปาทุกแห่ง
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เสียงสะท้อนความสุขเมื่อได้ใช้นำ้าประปาครั้งแรก
จากชาวชุมชนคลองฝรั่ง จ.นนทบุรี

“น�า้ประปา” เป็นสาธารณูปโภคท่ีส�าคญัในชีวติประจ�าวนัของมนษุย์ ซึง่ “การประปานครหลวง” 

เป็นองค์กรที่ให้บริการน�้าประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แต่ยังพบว่า มีบางชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีน�้าประปา          

ไม่สามารถเข้าถึงได้ ท�าให้ชาวบ้านไม่มีน�้าสะอาดส�าหรับการอุปโภคบริโภค ส่งผลต่อสุขอนามัยและ

คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน

กปน. เล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน จึงเกิดโครงการ “ขยายเขตบริการให้เต็ม

พื้นที่ทั่วชุมชนเมือง” (MWA One for ALL) โดยการร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

บริการ ออกค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขตพื้นท่ีการให้บริการไปยังเขตหรือชุมชนท่ียังไม่มีท่อจ่าย

น�า้ของ กปน. เพื่อให้ประชาชนได้มีน�้าประปาที่สะอาด ปลอดภัย ใช้อย่างทั่วถึง

เขตพื้นที่ชุมชนคลองฝรั่ง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นอีกหนึ่งชุมชนท่ีประสบปัญหาน�้าประปา  

ไม่สามารถเข้าถึงได้ และใช้น�้าบาดาลเป็นหลัก แต่คนในชุมชนก็ยังไม่มั่นใจในความสะอาด จึงต้อง    

สั่งซื้อน�้าดื่มมาบริโภคแทน ท�าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก แต่หลังจากท่ี กปน. และองค์การบริหาร  

ส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ท�าให้ชีวิตของชาวบ้านในชุมชนนี้เปลี่ยนแปลงไป

อย่างเห็นได้ชัด เห็นได้จากเสียงตอบรับของชาวบ้านที่มีความพึงพอใจต่อโครงการนี้

คุณหวล รุ่งโรจน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลหมู่ 7 หนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน

คลองฝรั่งและได้รับผลกระทบจากปัญหาน�้าประปาเข้าไม่ถึง กล่าวถึงการแก้ปัญหาของ กปน. ว่า

“แต่ก่อนคนในชมุชนคลองฝรัง่ต้องใช้น�า้บาดาลมาตลอด เลยมปัีญหาในเรือ่งความสะอาด และ

น�า้ไหลตดิๆ ขดัๆ แต่พอ กปน. มโีครงการนี ้คนในชมุชนกเ็ลยเปลีย่นมาใช้น�า้ประปากนัมากขึน้ เพราะ

น�้ามีความสะอาด ไหลแรง ไม่ติดขัดเหมือนน�้าบาดาล เลยหวังว่าทาง กปน. จะมีโครงการนี้ต่อไป          

ชุมชนอื่นๆ จะได้มีน�้าประปาที่สะอาด ปลอดภัย ใช้ได้อย่างเพียงพอ”

คุณสาลิกา ถ�้าทอง เป็นอีกคนหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ติดแนวเส้นท่อประปาของชุมชนคลองฝรั่ง          

กล่าวอกีว่า “หลงัจากตดิตัง้ประปาเสรจ็ก็ได้เริม่ใช้น�า้ประปาคูกั่บน�า้บาดาลก่อน แต่พอเหน็ความแตกต่าง

ของความสะอาดและการไหลของน�้า ท�าให้ปัจจุบันตัดสินใจหันมาใช้น�้าประปาอย่างเดียว”

จากเสียงสะท้อนผ่านรอยยิ้มแห่งความสุขของผู ้ใช ้บริการน�้าประปา แสดงให้เห็นถึง                  

ความพึงพอใจของโครงการที่เกิดจากความเอาใจใส่ของ กปน. ซ่ึงมุ ่งมั่นด�าเนินโครงการนี้                     

ผ่านความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและส�านักงานประปาสาขา เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มี              

น�้าประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่บริการต่อไป
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โครงการนำ้าประปาดื่มได้
โครงการน�้าประปาดื่มได้ เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 โดย           

การประปานครหลวงได้ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพน�้า และให้ค�าแนะน�าแก่

ผูด้แูลสถานทีต่่างๆ ทีม่บ่ีอพักน�า้ให้หมัน่ท�าความสะอาด และตรวจสอบระบบ

ท่อเก่าที่เป็นสนิมให้เปลี่ยนมาใช้ท่อพีวีซีแทน ซึ่งที่ผ่านมา กปน. ได้ออก            

ใบเกยีรตบิตัรรบัรอง “น�า้ประปาดืม่ได้” ให้แก่ โรงเรยีน โรงพยาบาล สถานี

ต�ารวจ โรงแรม วดั ชมุชน เทศบาล และอืน่ๆ กว่า 995 แห่ง รวมท้ังยงัมกีารให้

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาผ่าน

กจิกรรมทีใ่ห้ความสนุกสนานแก่เยาวชน โดยมกีารชมิน�า้ประปา (Blind Test) 

ทีม่รีสชาตไิม่แตกต่างจากน�า้ทีผ่่านเครือ่งกรองหรอืน�า้ดืม่บรรจขุวด เพือ่สร้าง

ความมั่นใจในคุณภาพน�้าประปาว่าสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย

กิจกรรมนำ้าประปาน่าดื่ม (MWA Water Quality Rally Road Show)
ฝ่ายคุณภาพน�้าและส�านักงานประปาสาขา ร่วมกันเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของน�้าประปาแก่ผู้บริโภค 

โดยจดักจิกรรมหมนุเวยีนตามแหล่งชมุชนต่างๆ เช่น โรงเรยีน วดั จ�านวน 10 ครัง้ ครอบคลมุพืน้ทีส่าขาพระโขนง ตากสนิ 

บางกอกน้อย ทุ่งมหาเมฆ สุขสวัสดิ์ ประชาชื่น สุวรรณภูมิ มหาสวัสดิ์ บางบัวทอง และลาดพร้าว ซึ่งผลส�ารวจหลงัจาก

จดักจิกรรมพบว่า ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่ในคุณภาพของน�า้ประปาว่าสามารถดืม่ได้สงูกว่าในปีท่ีผ่านมา

คุณภาพน้ำาประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสากล

การให้บรกิาร “น�า้สะอาด” คอืภารกจิหลกัของการประปานครหลวง ดงันัน้เพือ่

ให้ประชาชนมั่นใจว่าได้ใช้น�้าที่สะอาด ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานขององค์การ

อนามยัโลกอย่างแท้จรงิ การประปานครหลวงจงึจดักจิกรรมเกีย่วกบัน�า้ประปาส�าหรบัอปุโภค

บริโภคอย่างสม�่าเสมอ
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แผนนำ้าประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
การประปานครหลวงร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนน�้าประปาปลอดภัย” หรือ 

Water Safety Plan (WSP)  โดยหลังจากเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 กปน. ได้น�าแผนน�้าประปาปลอดภัยมาใช้

เป็นกรอบในการด�าเนินงาน เพื่อจัดการกับสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้น�้า ในทุกขั้นตอนการผลิต 

ตัง้แต่จดุรบัน�า้ดิบทีต้่นทางไปจนถงึปลายทางซึง่กค็อื ผูใ้ช้น�า้ ดงันัน้ประชาชนจงึมัน่ใจได้ว่า น�า้ประปาทีส่่งตรงถงึบ้านเรือน

มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ สามารถดื่มได้จริง

โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพนำ้าให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล

การเปิดศูนย์การบูรณาการคุณภาพน้ำา

การประปานครหลวงได้เปิดศูนย์บูรณาการคุณภาพน�้าขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้อมูลคุณภาพน�า้ประปา

ในพืน้ทีบ่รกิาร ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแบบ Real Time ซึง่สามารถแสดงข้อมลูคณุภาพน�้าประปาในระบบผลติ

และระบบเส้นท่อจ่ายน�้า รวมทั้งสั่งจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย ณ สถานีสูบจ่ายน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้น�้า

ประปาสะอาดและปลอดภัย สอดคล้องกับแผนน�้าประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ที่ กปน. ด�าเนินการอยู่ 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กปน. ได้จัดท�าระบบและติดตั้งตู้ตรวจวัดคุณภาพน�้าอัตโนมัติจ�านวน 50 จุด 

ครอบคลุมทั่วพื้นที่ให้บริการ ทั้งในส�านักงานประปาสาขา โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการทั้งภาครัฐ

และเอกชน ซึ่งเมื่อมีค่าคุณภาพน�้าผิดปกติจะมีการแจ้งเตือนในระบบแสดงผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ท�าการตรวจสอบ      

ความผิดปกติ และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ซึ่งในอนาคต กปน. ยังมี

โครงการขยายการติดต้ังตู้ตรวจวัดคุณภาพน�้าอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้น�้ามั่นใจในความสะอาดของน�้าประปา              

ได้ทุกที่ทุกเวลา
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ความมั่นคงในการจ่ายน้ำา

โครงการเตรียมความพร้อม การประปานครหลวง สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
การประปานครหลวงเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน โดยการจดัเสวนาทางวชิาการ “ประชาคมอาเซยีน 

2015 กบัทศิทางของ กปน.” เพือ่เสรมิสร้างวิสัยทศัน์เชงิรกุส�าหรบัผูบ้รหิาร นอกจากนีย้งัได้วางแผนรบัมอืการให้บรกิาร

น�้าประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงเมื่อมีผู้ใช้น�้าเพิ่มขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการ

พฒันาบคุลากร โดยให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอาเซยีน และเพ่ิมทกัษะด้านภาษาองักฤษซึง่เป็นภาษากลางของอาเซยีน 

ตลอดจนภาษาอาเซยีนอ่ืนๆ เช่น ภาษาเวียดนาม กมัพูชา เมยีนมาร์ มาเลเซยี ฯลฯ แก่บคุลากรภายในองค์กร

ไม่เพยีงเท่านัน้ กปน. ยงัมุง่พฒันาความรูแ้ละให้ความร่วมมอืกบักลุม่ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน โดยได้ส่งพนกังาน

เข้าร่วมประชุมประปานานาชาติ IWA (The International Water Association) และเข้าร่วมศึกษาดูงานในประเทศ

ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนลงนามความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบประปาทั้งในและต่างประเทศ

เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อปริมาณการใช้น�้าที่สูงขึ้น       

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม การประปานครหลวงจึงคาดการณ์สภาวะการใช้น�า้

ในอนาคตของผู้ใช้น�า้ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

ดังน้ัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในระบบการผลิตและจ่ายน�้าตลอด           

24 ชัว่โมง กปน. จงึเร่งพฒันาและปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการด้านต่างๆ ตามโครงการปรบัปรงุ

กิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7 - 9 โดยการขยายก�าลังการผลิตให้มากข้ึน ด้วยการน�า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยเพิม่ศกัยภาพของระบบการสบูจ่ายน�า้ รวมทัง้ยงัปรบัปรงุสถานี

สูบจ่ายน�้า เสริมจุดจ่ายน�้าเพิ่มเติม และวางท่อประธานใหม่ทดแทนท่อเดิมที่หมดอายุการ  

ใช้งานทัง้ในและนอกเมอืง ท�าให้ขดีความสามารถของการสบูจ่ายน�า้ทัง้ระบบมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลมากขึน้ ช่วยในการกระจายปรมิาณน�า้ให้สูงข้ึน นอกจากน้ี ยงัปรบัปรงุเทคนิค

วิธีการซ่อมแซมท่อและการค้นหาจุดรั่วไหลของท่อจ่ายน�้าและท่อประธาน โดยใช้องค์        

ความรู้และนวัตกรรมของ กปน. ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ช่วยลดปริมาณการสูญเสียน�้า

อย่างไร้ค่าที่เกิดจากปัญหาของท่อประปาให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

ประชาชนมีน�้าประปาใช้ในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
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รู้จักกับนำ้าสูญเสีย
น�า้สญูเสยี คอืน�้าทีส่ญูหายไปในระบบประปาโดยไม่สามารถระบุ

ปรมิาณ เวลา และสถานทีไ่ด้ ซึง่ท�าให้สิน้เปลอืงทรพัยากรน�า้โดยใช่เหตุ 

ซึ่งปี 2558 การประปานครหลวงมีเป้าหมายในการลดปริมาณน�้า       

สูญเสียให้เหลือร้อยละ 22 ดังนั้นเพื่อให้สามารถควบคุมการสูญเสียน�้า

ให้อยูใ่นเกณฑ์ดงักล่าวได้ จงึมกีารจดัตัง้หน่วยปฏบิตักิารพเิศษควบคมุ

น�้าสูญเสีย (Attack Team) ให้เข้าไปส�ารวจพื้นที่ที่มีจุดท่อรั่ว หรือจุด

ทีค่าดว่าจะมปัีญหาเกีย่วกบัท่อจนท�าให้เกดิการสญูเสยีน�า้ เพือ่แก้ปัญหา

ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการด�าเนินงาน

ปรับปรุงท่อเร่งด่วน (Fast Track) จ�านวน 43 เส้นทาง

โครงการ
ระยะเวลา

ดำาเนินการ

ค่าใช้จ่าย
โครงการ 
(ล้านบาท)

ผลการดำาเนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2558

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7

ขยายก�าลงัการผลติทีโ่รงงานผลติน�า้บางเขนและมหาสวสัดิ์
อีกแห่งละ 400,000 ลบ.ม./วัน ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้า
บางพลีและมีนบุรี พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้าและวางท่อ
ประปา รวมระยะทาง 1,000 กม.

2542-2561 25,177.3 91.63%

โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำาสูญเสีย

งานก่อสร้างปรบัปรงุระบบท่อประธาน งานตดิตัง้ประตนู�า้ 
ลดแรงดัน งานติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายน�้าอัตโนมัติ 
(SCADA) และงานติดตั้งระบบเฝ้าระวังตรวจสอบน�้า         
สูญเสีย (DMA)

2545-2560 4,215.6 96.41%

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8

ขยายก�าลงัการผลติทีโ่รงงานผลติน�า้บางเขนและมหาสวสัดิ์
อีกแห่งละ 400,000 ลบ.ม./วัน ก่อสร้างถังเก็บน�้าใสเพิ่มที่
สถานีสูบจ่ายน�้าราษฎร์บูรณะและเพชรเกษม จัดซื้อและ
ติดตั้งเครื่องสูบน�้าดิบ สูบส่งน�้าและสูบจ่ายน�้า พร้อมงาน
ก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2551-2561 7,494.0 81.89%

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

ขยายก�าลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์เพิ่มข้ึนอีก 
800,000 ลบ.ม./วัน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน�้า
ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้า ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้า
บางมด และขยายถังเก็บน�้าใส พร้อมงานก่อสร้างวางท่อ
ประปาและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2559-2565 44,870.0 ขณะนี้อยู่ระหว่าง       
ขั้นตอนการน�าเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติให้ด�าเนินงาน   

โครงการ
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การใช้รถสำารวจท่อบังคับวิทยุแบบไร้สายตรวจสอบความสะอาดท่อประปา
“รถส�ารวจท่อบังคับวิทยุแบบไร้สาย” เป็นรถบังคับขนาดเล็กที่ติดกล้อง CCTV ถูกคิดค้นขึ้นในปี 2555 เพื่อใช้เป็น

อปุกรณ์ต้นแบบในการส�ารวจความเรยีบร้อยของท่อประธานท่ีมกีารวางใหม่ และส�ารวจหาจดุแตกรัว่ รวมถึงความสะอาด

ภายในเส้นท่อ เพื่อให้ผู้ใช้น�้ามีความมั่นใจในคุณภาพน�า้ประปามากขึ้น และได้น�ามาใช้งานตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มี

คุณสมบัติในการแสดงผลแบบ Real Time มีความละเอียดสูง สามารถเคลื่อนไหวได้รอบทิศ และสามารถบอกระยะทาง

ของเส้นท่อได้ หน้าที่หลักคือ น�ามาใช้ในการส�ารวจ ตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อยของท่อประธาน                  

หลงัผูร้บัจ้างวางท่อประปา เมือ่ตรวจสอบว่าได้มาตรฐานแล้ว จะด�าเนนิการไปยงัข้ันตอนสดุท้ายคอื การล้างท่อด้วยคลอรนี

เพื่อฆ่าเชื้อโรค หลังจากนั้นจึงเปิดจ่ายน�า้ประปาบริการให้แก่ประชาชนต่อไป

ปัจจบุนัรถส�ารวจท่อบงัคบัวทิยแุบบไร้สายได้รบัการพฒันาต่อยอดให้เป็น “เครื่องส�ารวจท่อใต้น�า้แบบถ่ายทอดสด” 

(Water Pipe Explorer) ให้สอดรบักบัแผนน�า้ประปาปลอดภยั (Water Safety Plan) ที ่กปน. ก�าลงัด�าเนนิการอยู่และ      

จะท�าการพัฒนาเครื่องดังกล่าวเพื่อน�ามาใช้งานได้จริงในอนาคต

สร้างคุณค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยนวัตกรรม 
New Business Model 

การประปานครหลวงให้ความส�าคัญกับการสร้างนวัตกรรม และน�าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดเวที

แห่งโอกาสในการสร้างสรรค์และน�าเสนอนวตักรรมทีเ่กีย่วกบักจิการประปาแก่คนรุน่ใหม่ ซึง่

จะช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพของ กปน. ให้พร้อมกบัการแข่งขันในเวทรีะดบันานาชาตใินอนาคต

การประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ประจำาปี 2558
“นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการประปา”

การประปานครหลวงให้ความส�าคญัในการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลย ีเพือ่พฒันากิจการงานประปาในด้านต่างๆ 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมแีนวคดิในการส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้เกดิการ     

สร้างเวทแีห่งโอกาสให้กบันวตักรไทยได้น�าเสนอและสร้างสรรค์งานนวตักรรมทีเ่กีย่วกบักจิการประปา เพือ่สร้างศกัยภาพ           

ให้พร้อมกับการแข่งขนัระดบันานาชาต ิควบคูไ่ปกบัการสร้างความตระหนกัถึงสิง่แวดล้อมของประเทศ

จงึเกิดโครงการประกวดนวตักรรม การประปานครหลวง (MWA Innovation Awards) ข้ึนตัง้แต่ปี 2555 โดยในปี 2558 

เป็นการประกวดภายใต้หวัข้อ “นวตักรรมสเีขยีวเพือ่กจิการประปา (MWA Green Innovation)”
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1. ประเภทบุคคลภายใน “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อกิจการประปา”
ผำ่นเข้ำรอบจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 ทีม ดังนี้

ลำาดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้ส่งผลงาน ชื่อทีม

1 ระบบรดน�้าต้นไม้อัตโนมัติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว นายนิธิเกรียง อ่อนท้วม
Automatic Irrigation
Systems for Green Areas

2 Mobile Pump นายบุญเลิศ ศรีจิตรพงศ์ น�้าอยู่ไหน

3 รถส�ารวจท่อใต้น�า้แบบถ่ายทอดสด “รุ่นไกรทอง” นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ ไกรทอง สสว.

4 MWA 4S Project (Smart Sabai Smile Service) เนตรชนก ภุมมา สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 หัวดับเพลิงระบายอากาศ ปรารถนา ชาญไชยศรี ESD

6 ปูนรักษ์โลก CEMAPLUS+ นายมารุต ไพรศรี ปูนรักษ์โลก CEMAPLUS+

7
Pu-Clean-T อุปกรณ์ช่วยล้างประตูกรองน�้า (T-Strainer) 
แบบประหยัดน�้าด้วยพลังงานสะอาด

นายภูริต สุริยันต์ Pu-Clean-T

8 รักนะคลอรีน นายจรัญ ชาติเชยแดง รักนะคลอรีน

9 กังหันจากน�้าทิ้ง เพื่อการเติมอากาศในบ่อบ�าบัดน�้าเสีย นายโชคดี ชุ่มชูจันทร์
กังหันจากน�้าทิ้ง เพื่อการเติมอากาศ
ในบ่อบ�าบัดน�้าเสีย

10 โครงการระบบการจดัการน�า้สมบรูณ์แบบส�าหรบัอาคารสงู นางสาวณฐัชลดิา เมธภีวิฒัน์ Water+

ลำาดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้ส่งผลงาน ชื่อทีม

1 เครื่องมือลืมช่าง นายอ๊อต นุชราวงศ์ เครื่องมือลืมช่าง

2 ตัวดูดซับต้นทุนต�่าจากกากตะกอนของระบบผลิตน�้าประปา นายทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ ตัวดูดซับต้นทุนต�่า

3 อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดน�า้ผ่าน Smart Phone

นายเมธี แก้วคง,
นายธนกร ยอดรัตน์,
นายอิศรา ศิลวัตบ�าเพ็ญ,
นายพิพัฒน์ เพ็ญโฉม

อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิด
น�้าผ่าน Smart Phone

4 Rainwater Rooftop นายธนพล หลักแหลม RC mechanical team

5 มิเตอร์ประหยัดน�้าควบคุมด้วยระบบ Application Online นายภุชงค์ โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6 ซีโอไลต์สังเคราะห์จากตะกอนประปาเพื่อการบ�าบัดน�้าเสีย ดร. ขวัญเนตร สมบัติสมภพ พระจอมเกล้า

7 ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมจากเครื่องปรับอากาศ นชท. อลงกรณ์ จันโท นชท. อลงกรณ์ จันโท

8 ควบคุมการใช้น�า้ด้วยโทรศัพท์มือถือ
1. เด็กชายปัฐทชาพัทธ์ ธเนศมณีรัตน์  
2. เด็กชายนนทนัตถ์ มหัทธนชัย         
3. เด็กชายราชภัฏ สุวรรณโนภาส 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสวนสุนันทา

9
ระบบแจ้งเหตุท่อประปาแตกน�้าไม่ไหลอัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยี 3G

ทมีลกูพระธาต ุวทิยาลยัธาตพุนม 
มหาวทิยาลยันครพนม

ทมีลกูพระธาตุ
วทิยาลยัธาตพุนม 
มหาวทิยาลยันครพนม

2. ประเภทบุคคลทั่วไป “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อกิจการประปา”
ผำ่นเขำ้รอบจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ทีม ดังนี้

เพือ่เปิดโอกาสให้บคุลากรภายในองค์กร นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา และประชาชนท่ัวไป ได้แสดงแนวความคดิสร้างสรรค์

ด้านเทคโนโลย ี และคดิค้นนวตักรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องและเป็นประโยชน์กบักจิการประปาและสงัคม โดยค�านงึถงึการลดใช้

พลงังาน การใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า และการใช้วสัดุทดแทนท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม ซ่ึงมผีูท่ี้สนใจท้ังประเภทบุคคลท่ัวไป และ

พนักงาน/ผู้ปฏบิตังิาน กปน. ส่งผลงานเข้าประกวดท้ังสิน้ 19 โครงการ ได้แก่
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รำงวัลชนะเลิศ

ซีโอไลต์สังเคราะห์จากตะกอน

ป ร ะ ป า เ พื่ อ ก า ร บ� า บั ด น�้ า เ สี ย                   

ทีมพระจอมเกล้า

รำงวัลชนะเลิศ

ร ถ ส� า ร ว จ ท ่ อ ใ ต ้ น�้ า แ บ บ   

ถ่ายทอดสด รุ ่น “ไกรทอง” ทีม         

ไกรทอง สสว.

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

มิเตอร์ประหยัดน�้าควบคุมด้วย

ระบบ Appl icat ion Onl ine               

ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

MWA 4S Project (Smart 

Sabai Smile Service) ทีมสายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ควบคุมการใช้น�้าโดยโทรศัพท์

มอืถอื ทมีโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Pu-Clean-T อุปกรณ์ช่วยล้าง

ประตูกรองน�้า (T-Strainer) แบบ

ประหยัดน�้ าด ้วยพลังงานสะอาด        

ทีม Pu-Clean-T

ซึ่งมีการมอบรางวัลในงาน	“สัปดาห์วิชาการ	การประปานครหลวง	2558”	
(MWA	Academic	Fun	Fest	2015)	โดยมีผู้ชนะในประเภทต่างๆ	ดังนี้	

ประเภทบุคคลทั่วไป

ประเภทบุคคลภายใน
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จะเห็นได้ว่าทุกโครงการไม่เพียงบรรลุจุดมุ่งหมายหลักของแต่ละโครงการ เช่น สร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค 

เสริมสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ใช้น�้า และท�าให้เกิดจิตส�านึกในการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า แต่ยังช่วยให้เกิดประโยชน์ทาง

ด้านเศรษฐกจิทัง้ต่อการประปานครหลวง รวมไปถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วน ทัง้ในระดบัจลุภาคอย่างประชาชนผูใ้ช้น�า้

ที่เข้าถึงน�้าได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ให้บริการ ไปจนถึงระดับมหภาคคือประเทศชาติ ที่นอกจากจะมีนวัตกรรม      

มาช่วยดแูลรกัษาทรพัยากรน�า้ ยงัสามารถประหยดัน�า้ได้อย่างมหาศาล สมกบัความตัง้ใจของ กปน. ทีต่ัง้มัน่จะให้บรกิาร

อย่างสุดความสามารถ โดยมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงและความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

จัดทำาฐานข้อมูลผู้ใช้นำ้า
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2555 การประปานครหลวงได้จัดท�าฐานข้อมูลเพื่อหาปริมาณน�้าใช้เฉลี่ย (Water 

Used per Capita) ของผู้ใช้บริการในพื้นที่ให้บริการ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดย

ในปี 2558 ได้มีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาพฤติกรรมการใช้น�้า จากกลุ่มผู้อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและ                

ทาวน์เฮาส์ เป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม กลุ่มสถานประกอบการ กลุ่มสถานศึกษา และสถานที่ท�างาน

ผลการศึกษาสรุปภาพรวมปริมาณการใช้น้ำาเฉลี่ยต่อคน ในแต่ละประเภท ดังนี้



ภัยแล้งมา ประปาช่วยได้
ในปี 2558 ได้เกิดภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากปริมาณน�า้ฝน

สะสมจากปี 2557 ต�า่กว่าค่าปกตมิาก สถานการณ์น�า้ในอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่และขนาดกลาง

จึงเหลือน้อย ประกอบกับภาวะฝนที่ทิ้งช่วงยาวนาน ท�าให้ภัยแล้งในปีนี้มีความรุนแรงและ

สร้างความเสยีหายอย่างมากทัง้ต่อเศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพาะการขาดแคลนน�า้เพือ่อปุโภค

บริโภคและท�าการเกษตร 

การประปานครหลวงซึง่เป็นหน่วยงานท่ีให้บรกิารน�า้ประปาส�าหรบัการบรโิภคและอปุโภค 

ตระหนกัถงึวกิฤตการณ์นี ้จงึตดิตามสถานการณ์น�า้และเตรยีมวางแผนรองรบัสถานการณ์ภยั

แล้ง โดยได้ลดก�าลังการผลิตและจ่ายน�้าประปาที่โรงงานผลิตน�้าบางเขน ซึ่งรับน�า้จากแม่น�้า

เจ้าพระยา จาก 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เหลือ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งผลให้

น�า้ประปาไหลอ่อนลงกว่าเดิมในบางช่วง แต่ไม่กระทบต่อการใช้น�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคของ

ประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้มีน�้าใช้เพียงพอในระยะยาว

จากสถานการณ์ภัยแล้งท�าให้แหล่งน�า้ดิบในการผลิตน�้าประปาอย่างแม่น�้าเจ้าพระยา     

มีค่าความเค็มสูงขึ้น เนื่องจากน�า้ทะเลหนุนสูง กปน. ได้แก้ปัญหาโดยการหยุดสูบน�้าดิบเข้า

คลองประปาในช่วงที่ค่าความเค็มขึ้นสูง จนความเค็มลดต�่าลง จึงท�าการสูบน�้าดิบเข้าคลอง

ประปาตามปกติ ซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด รวมท้ังส�ารองน�้าดิบใน

ช่วงที่มีค่าความเค็มต�่าไว้ในคลองประปาให้ได้มากท่ีสุด ท�าให้ประชาชนผู้ใช้น�้าท่ัวไปในพื้นท่ี

ฝ่ังตะวนัออกของแม่น�า้เจ้าพระยา ได้แก่ กรงุเทพมหานคร นนทบุร ีและสมทุรปราการ สามารถ

ใช้น�้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ เพราะน�้าประปายังมีปริมาณและคุณภาพ     

ที่ได้มาตรฐานและไม่มีรสชาติกร่อยแต่อย่างใด

ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ท่ีไม่สามารถน�าน�้าจากคูคลองหรือแม่น�้า       

มาใช้รดน�า้ในพื้นที่การเกษตรได้ เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาน�า้เค็ม และจ�าเป็นต้องใช้

น�้าประปาเพื่อลดความเสียหายในการท�าเกษตรกรรม กปน. ได้ให้ความช่วยเหลือโดยคิดค่า        

น�้าประปาในราคาพิเศษ คือ ค่าน�้า 50 ลูกบาศก์เมตรแรกคิดในราคาอัตราค่าน�้าประปา  

ประเภทที่อยู่อาศัย 8.50 บาท ส่วนค่าน�า้ตั้งแต่ลูกบาศก์เมตรที่ 51 เป็นต้นไปคิดอัตราค่าน�้า

คงที่ 10.50 บาท จนกว่าสถานการณ์น�้าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ส�าหรบัโรงพยาบาล สถานประกอบการ และภาคอตุสาหกรรมบางประเภททีจ่�าเป็นต้อง

ใช้น�า้ประปาทีม่ค่ีาความน�าไฟฟ้าทีเ่หมาะสม กปน. ได้ตัง้จดุจ่ายน�า้ 12 จดุในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตก

ของแม่น�า้เจ้าพระยา ซึง่รบัน�า้จากโรงงานผลติน�า้มหาสวสัดิแ์ละไม่ได้รบัผลกระทบจากภยัแล้ง 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเหล่านี้

และเพือ่แก้ปัญหาวกิฤตการณ์น�า้อย่างถาวร กปน. มแีผนการลงทนุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

โครงสร้างพื้นฐานระบบประปา โดยด�าเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 

(ปี 2559-2565) เน้นรับมือวิกฤตการณ์ภัยแล้งและลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านคุณภาพน�า้ดิบจาก
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จากสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาลในปี 2558 

ส่งผลให้สวนทเุรยีนนนท์ขาดน�า้ อกีทัง้ยงัมปัีญหาแหล่งน�า้ตาม

ธรรมชาตปิระสบปัญหาเรือ่งค่าความเคม็สงูขึน้ ท�าให้การเจรญิ

เติบโตของต้นกล้าหยุดชะงัก และมีบางส่วนล้มตาย ชาวสวน

เมืองนนท์จึงต้องใช้น�้าประปาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยต้อง

แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

การประปานครหลวงในฐานะผู้ให้บริการน�้าได้ให้ความ

ส�าคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือ

อย่างเร่งด่วน ด้วยการคิดค่าบริการน�้าในอัตราพิเศษให้แก่

ชาวสวนที่ลงทะเบียนใช้น�้า เพื่อขอลดหย่อนค่าบริการ ณ          

ส�านักงานประปาสาขาใกล้บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของชาวสวนให้ได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด และเป็นการช่วย

อนุรักษ์ทุเรียนเมืองนนท์ ซึ่งเป็นพันธุ์พืชที่เป็นเอกลักษณ์และ

เป็นภมูปัิญญาด้านเกษตรกรรมของชาวเมอืงนนท์เอาไว้ให้เป็น

ของดีจังหวัดนนทบุรีตลอดไป

แม่น�า้เจ้าพระยา เพือ่เสรมิสร้างเสถียรภาพในการให้บรกิารน�า้ประปาแก่ประชาชนอย่างมัน่คง 

เพยีงพอ และยัง่ยนื โดยขยายก�าลงัการผลติน�า้ทีโ่รงงานผลติน�า้มหาสวสัดิอ์กี 8 แสนลกูบาศก์

เมตรต่อวัน และก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้าแห่งใหม่บริเวณพื้นท่ีตอนล่างทางฝั่งตะวันตกของ

แม่น�้าเจ้าพระยา พร้อมทั้งขยายถังเก็บน�้าใสท่ีสถานีสูบจ่ายน�้าลาดกระบัง บางพลี มีนบุรี 

ลาดพร้าว ส�าโรง รวมถึงการสร้างอุโมงค์ส่งน�้าประปาเพื่อเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

ของแม่น�้าเจ้าพระยาให้สามารถช่วยอีกฝั่งหนึ่งได้ หากเกิดปัญหาการขาดแคลนน�้า

นอกจากนี้ กปน. ยังเปิดให้โรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปตรวจสอบคณุภาพ

น�า้ออนไลน์ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชัว่โมง ทาง http://twqonline.mwa.co.th ซึง่แสดงข้อมลู

คุณภาพน�้าแบบ Real Time หากค่าความน�าไฟฟ้าในน�้าประปาสูงถึง 700 หน่วย (ซึ่งแสดง

ว่าค่าความกร่อยของน�้าเพิ่มขึ้น แต่ประชาชนจะรับรู้รสน�้าประปากร่อยเมื่อค่าความน�าไฟฟ้า

สูงถึง 1,200 หน่วยขึ้นไป) กปน. จะประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เริ่มส�ารองน�้าประปาไว้

ส�าหรับดื่มครัวเรือนละ 60 ลิตร เพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนน�้าอุปโภคและบริโภค

ทัง้น้ีสิง่ที ่กปน. ได้ท�ามาอย่างต่อเนือ่งคอื การรณรงค์และขอความร่วมมอืให้ทุกภาคส่วน

ใช้น�้าประปาอย่างประหยัด และตระหนักถึงการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ประชาชน ชุมชน 

และสังคม มีน�้าใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป
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สวนทุเรียนนนท์ ไม่สูญพันธ์ุ เพราะนำา้ประปาช่วยไว้ได้ 
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ส่งต่อความใส่ใจ
ความห่วงใยในทุกมิติ กับความยั่งยืนด้านสังคม

เนื่องจากการด�าเนินงานขององค์กรมีผลกระทบต่อผู ้มีส่วนได้เสียหลายภาคส่วน          

การประปานครหลวงจึงคงไว้ซึ่งการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใสเป็นท่ีตั้ง รวมท้ังให้

ความส�าคัญในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการรักษา

ความสัมพันธ์อันดี ไปพร้อมๆ กับการสร้างสังคมคุณภาพในทุกมิติผ่านโครงการต่างๆ เพื่อ  

ก่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันทั้งในระดับองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

การสร้างความผูกพันและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรอย่างมืออาชีพในทุกระดับ

การประปานครหลวงให้ความส�าคญักบัการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลภายใน

องค์กร เพราะ กปน. เชื่อว่าบุคลากรท่ีดีนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรและสังคมให้เติบโตอย่างมี

คุณภาพ กปน. จึงเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ 

โดยมีแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก

แผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นแรง      

ขบัเคลือ่นส�าคัญให้องค์กรเติบโตได้อย่างมคีณุภาพ การประปานครหลวงได้จดัอบรมเพือ่เสรมิสร้าง

ความรู้แก่ผู้บริหารในด้านทรัพยากรบุคคลและบทบาทหน้าที่ที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในหลักสูตร 

“การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” อันเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับส�าหรับ           

ผูบ้รหิารระดับผูอ้�านวยการฝ่ายและเทียบเท่า โดยได้ก�าหนดหวัข้อ “Human Resource Executive 

Program” ไว้ในหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการบุคลากร 

ตามแนวทางการประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกจิ อกีทัง้ยงัได้จดัอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพให้กบับคุลากร

ด้าน HR ภายใต้หลักสูตร “HR Alignment for Employee Engagement” เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการประสานกลยทุธ์ด้านทรพัยากรบคุคลให้สามารถตอบสนองต่อยทุธศาสตร์

องค์กรได้อีกด้วย
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โครงการสร้างความผูกพันองค์กร
และความพึงพอใจของบุคลากรการประปานครหลวง

โครงการ Happy Workplace
การประปานครหลวงเชื่อว่า การพัฒนาองค์กรจะต้องเริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ 

กปน. จึงดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในการท�างานให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้าง

ศกัยภาพในการท�างาน ให้ความรู้ สนบัสนนุโอกาสทีด่ ีและส่งเสรมิความก้าวหน้าแก่บคุลากร ภายใต้แผนการด�าเนนิงาน 

“องค์กรแห่งความผาสุก” หรือ “Happy Workplace” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน ดังต่อไปนี้

กำรพัฒนำด้ำนสขุภำพ (Happy Body) จดัการอบรมเรือ่ง “หลกัการและวธิกีารออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ” เพือ่

ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรอย่างถูกวิธี  

กำรพัฒนำด้ำนควำมรูค้วำมสำมำรถ (Happy Brain) จดัท�า “คูม่อืความปลอดภยั” ด้านอาชวีอนามยัและสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน มอบให้แก่พนักงานและลูกจ้าง เพื่อเสริมสร้างการท�างานอย่างปลอดภัย และจัดโครงการศึกษา

ดูงาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อเพิ่มความรู้นอกต�าราให้แก่บุคลากร

กำรพัฒนำด้ำนกำรเงนิ (Happy Money) จดัการอบรมหลกัสตูร “การเลอืกลงทนุแบบ Employee’s Choice” 

และหลกัสูตร “การวางแผนทางการเงนิเพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนเกษยีณ” เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานวางแผนทางการเงนิ 

หลีกเลี่ยงความกังวลจากหนี้สิน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว

กำรพัฒนำด้ำนสังคม (Happy Society) มีการจัดโครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน และจัดโครงการศึกษาดูงานเพิ่มเติม ให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล         

จากการประกวดดังกล่าว เพื่อน�าความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืนต่อไป
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MWA CG & CSR Day 2015
การประปานครหลวงจัดงานวันธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม (MWA CG & CSR Day) เป็นประจ�าทุกปี      

โดยในปี 2558 มีการจัดแสดงผลงานที่ได้ด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร   

การประปานครหลวงทั้ง 9 สายงาน โดยจัดให้มีการน�าเสนอผลงานจาก 3 สายงานท่ีเข้ารอบสุดท้ายในการประกวด

โครงการ CG & CSR: Happiness is all around

ภายในงานมีการมอบรางวัลผู้น�าและบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล (CG My Idol) ประจ�าปี 2558 เพื่อเป็น      

แบบอย่างที่ดีให้พนักงานได้ประพฤติปฏิบัติตาม และมีการจัด Talk Show เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรให้มุ่งมั่น

ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสิริลักษณ์ ตันศิริ เจ้าของหนังสือ “เมื่อยักษ์ตื่น” มาเป็นวิทยากร

ในงานนี ้นอกจากคณะกรรมการการประปานครหลวง คณะอนกุรรมการธรรมาภบิาล (CG) และกจิกรรมเพือ่สังคม 

(CSR) ผู้ว่าการ รวมถึงผู้บริหารการประปานครหลวง ได้ร่วมกันประกาศตัวเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว ภายในงาน

ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการ           

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความโปร่งใสให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างดี

แผนการประชาสัมพันธ์ในภาวะภัยแล้ง
ท่ามกลางภาวะภยัแล้งทีร่นุแรงในปี 2558 การประปานครหลวงได้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรบัทราบสถานการณ์

ด้วยข้อเท็จจริง โดยให้ข้อมูลถึงสาเหตุและผลกระทบต่อการผลิตน�้าประปา เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรและ

ประชาชน ร่วมกันหาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งอย่างมี

ประสิทธิภาพ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารนับเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ การประปานครหลวงจงึมุง่สร้างการสือ่สารภายในองค์กรเพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ระหว่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงก่อให้เกิดความเข้าใจในการท�างานร่วมกัน และยังมีการ

สือ่สารเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ไปยงัผูม้ส่ีวนได้เสยีและผูใ้ช้น�า้ทกุภาคส่วน  ผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย
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โครงการยกระดับการให้บริการ
การประปานครหลวงพัฒนาการบริหารจัดการ และยกระดับการบริการที่เป็นเลิศแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความ       

พึงพอใจสงูสดุ โดยในปี 2558 กปน. ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ส�ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้   

บรกิารของ กปน. ผลส�ารวจจากกลุม่ตัวอย่างของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีบรกิาร 3 จงัหวดั จ�านวน 13,945 ราย พบว่า

ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม อาทิ คุณภาพการบริการทั่วไป คุณภาพการบริการของส�านักงานประปาสาขา    

โครงการ 3 จ. “จอด จ่าย จร” Call Center 1125 บรกิารวางท่อ ซ่อมท่อ และภาพลกัษณ์ กปน. ดขีึน้กว่าปี 2557          

ในทกุด้าน โดยมค่ีาเฉลีย่รวม 4.482 คะแนน (ค่าเฉลีย่ปี 2557 4.386 คะแนน) นอกจากนัน้ MWA Call Center 1125 

ยังได้รับความพึงพอใจด้านการให้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 3 ปีติดต่อกัน นับเป็นผลส�าเร็จของการมุ่งมั่นยกระดับ             

การให้บริการที ่กปน. ด�าเนนิการมาโดยตลอด 

จากผลส�ารวจความพึงพอใจดังกล่าว นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. จึงได้มอบรางวัลการให้บริการดีเด่น

ให้แก่ส�านักงานประปา 3 สาขา คอื ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง ส�านกังานประปาสาขาประชาชืน่ และส�านกังาน

ประปาสาขาพญาไท

ช่องทางการชำาระเงิน

ช่องทางการแจ้งปัญหาและแนวทางการให้บริการ
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บริการ E-Service
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลกับวิถีชีวิตคนไทยผ่านอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน 

แทบ็แลต็ ซึง่ช่วยให้ชวีติสะดวกรวดเรว็ขึน้ กปน. จงึมกีารปรบัปรงุการบรกิารให้เข้ากบัยคุสมยั โดยได้พฒันาช่องทางการ

ช�าระเงินแบบ E-Service เพิ่มขึ้นอีกหลายช่องทาง เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้ใช้น�้าที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการช�าระค่าบริการของการประปานครหลวงให้ง่ายยิ่งขึ้น

MWA on Mobile
ในปี 2558 การประปานครหลวงได้เปิดตวัแอพพลเิคช่ัน MWA on Mobile ท่ีสามารถให้บรกิารข้อมลูในหลายด้าน 

เช่น การแจ้งเตือนพื้นที่น�้าไม่ไหล พื้นที่น�้าไหลอ่อน ท่ีตั้งส�านักงานประปาสาขา ข้อมูลผู้ใช้น�้า ข้อมูลค่าน�้า การช�าระ

ค่าน�้า สถิติการใช้น�า้ย้อนหลัง และเรื่องน่ารู้อื่นๆ เกี่ยวกับน�้าประปา นอกจากนั้นผู้ใช้น�้ายังสามารถแจ้งหรือส่งภาพจุดที่         

เกิดปัญหาประปาแตกรั่วผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการซ่อมแซม

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android นับเป็นช่องทาง

สื่อสารและให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ของการประปานครหลวง
การประปานครหลวงได้ท�าการปรับปรุงเว็บไชต์ให้มี

ความทนัสมยัมากข้ึน และสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผูใ้ช้น�า้ในการค้นหาข้อมลู แจ้งเหต ุหรอืร้องทุกข์ได้เป็น

อย่างดี อีกท้ังยังมีบริการรับช�าระค่าบริการทางหน้าเว็บ      

ที่จะช่วยให้ผู ้ใช้น�้าประหยัดเวลาในการเดินทาง และ

สามารถช�าระค่าน�้าได้ทุกที่ทุกเวลา

E-Banking
การประปานครหลวง ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย   

เปิดตัวบริการรับช�าระค่าน�้าประปาผ่านโทรศัพท์มือถือ     

(K-Mobile Banking Plus) โดยผู้ใช้น�้าสามารถช�าระ                     

ค่าน�า้ประปาได้อย่างสะดวกรวดเรว็ เพยีงเปิดแอพพลเิคชัน่ 

แล้วสแกนบาร์โค้ด ก็สามารถช�าระค่าน�า้ได้ทันที

ข�าวสาร
แสดงข�าวสารกิจกรรมต�างๆ

จากการประปานครหลวง

ติดต�อสาขา
แสดงข�อมูลการติดต�อและ

แผนที่ของแต�ละสาขา
ของการประปานครหลวง

พื้นที่น้ำไม�ไหล
แสดงข�าวสารการแจ�งเขตพื้นที่

ที่น้ำไม�ไหลหรือไหลอ�อน
โดยแสดงพื้นที่ที่มีผลกระทบ

และช�วงวันเวลาที่มีผลกระทบ
ให�ทราบล�วงหน�า

แจ�งป�ญหา
ผู�ใช�สามารถแจ�งป�ญหาที่พบ

เช�น เกิดท�อแตก ท�อรั่ว และ
น้ำไม�ไหล โดยสามารถถ�ายรูป

พร�อมพิกัดบอกตำแหน�งที่เกิดเหตุ
ส�งเข�ามายังระบบได� คุณภาพน้ำ สถิติการใช�น้ำ

ข�อมูลผู�ใช�น้ำ
แสดงข�อมูลเบื้องต�นของผู�ใช�น้ำ โดยต�อง
ทำการลงทะเบียนการใช�งาน ระบุสาขา-เขต 
และทะเบียนผู�ใช�น้ำ

ข�อมูลค�าน้ำ
แสดงข�อมูลค�าน้ำประปาของแต�ละรอบบิล
ที่พร�อมชำระเงินโดยสามารถแสดง
บาร�โค�ด หรือ QR Code เพื่อใช�ในการ
ชำระเงินค�าน้ำผ�านตัวแทนชำระเงินหรือ
ที่การประปานครหลวง สำนักงานใหญ�
และสำนักงานประปาสาขาทุกแห�ง

การแจ�งเตือน
เป�นบริการแจ�งเตือนในกรณีต�างๆ
จากการประปานครหลวง เช�น แจ�งเตือน
ในกรณีผู�ใช�น้ำได�รับผลกระทบจากเหตุพื้นที่
น้ำไม�ไหล และการแจ�งเตือนอื่นๆ
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ความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลให้ความส�าคัญกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 

โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ สอดคล้องกบัส่ิงท่ีการประปานครหลวงให้ความส�าคญัและด�าเนนิการ

มาโดยตลอด

การส่งเสริมกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน
การประปานครหลวงมุง่เน้นการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล และยดึมัน่การด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ในทุกขั้นตอน โดยได้ก�าหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง    

กบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ป้องกนัและต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัอย่างเป็นรปูธรรม โดย กปน. ได้ร่วมลงนาม

บันทึกความเข้าใจกับคู่ค้าจ�านวน 30 ราย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างด�าเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และอยู่ภายใต้

กระบวนการตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประปานครหลวงเปิดศูนย์ด�ารงธรรม เพือ่รับเรือ่ง

ร้องเรยีนความไม่เป็นธรรมจากประชาชน ตอบรบันโยบาย

รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมศูนย์ปฏิบัติการ       

ต่อต้านการทุจริตของ กปน. ให้เป็นองค์กรโปร่งใส สร้าง

ความเชือ่มัน่ในการให้บรกิาร เพือ่ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

ของชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งให้เกิดเครือข่ายในการ        

ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยพนักงานและ    

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

การทุจริตได้โดยตรง หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 1682

นอกจากนั้น คณะผู้บริหาร กปน. ยังได้ร่วมลงนาม

ประกาศเจตนารมณ์ “การประปานครหลวงโปร่งใส ตรวจ

สอบได้ ไม่ทุจริต” ภายใต้วัตถุประสงค์หลักที่ต้องการ      

ขับเคล่ือนงานของ กปน. ให้เติบโตอย่างมีมาตรฐานทาง

จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดตั้ง        

เครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันของ

การประปานครหลวงขึน้ โดยมกีารสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ 

เช่น การจดักจิกรรมธรรมาภบิาลสญัจร (CG Road Show) 

การจัดท�าบทความในวารสาร CG Mag ละครวิทยุเสียง    

ตามสายเรื่อง CG มีดี และส่งข่าวผ่านทางอีเมลแบบ CG 

Delivery เป็นประจ�าทุกเดือน ทั้งยังตีพิมพ์บทความ          

ในวารสารน�า้ก๊อก เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมของบคุลากรทกุ

ระดับ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เปิดศูนย์ดำารงธรรมและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการประปานครหลวง
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การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ชุมชน คือหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่การประปานครหลวงให้ความส�าคัญไม่น้อย

กว่าภาคส่วนอื่น โดยมีการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและผู้ใช้น�้ามาโดยตลอด และยังจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ด�ารงอยู่ได้อย่างภาคภูมิและยั่งยืน

โครงการ Best Care Service (BCS)
Best Care Service คือ การบริการดูแลและให้ค�า

แนะน�าเกีย่วกบัน�า้ประปาแก่ผูใ้ช้น�า้ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ

ของการประปานครหลวงอย่างใกล้ชิดทุกครัวเรือน โดยมี   

นโยบายให้ส�านักงานประปาสาขาทุกสาขาด�าเนินการ    

อย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2555 จนถงึปัจจบุนั มจีดุประสงค์

เพื่ อสร ้ างความเชื่ อมั่ น ในคุณภาพน�้ าประปาและ                  

ความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้ใช้น�้า โดยการให้ค�าปรึกษาในเรื่อง

ระบบท่อภายใน การส�ารวจหาท่อรั่ว การล้างถังพักน�้า     

การตรวจสอบคุณภาพน�้าประปา รวมถึงแนะน�าน�้าดื่ม      

ปาป้า และบริการเสริมต่างๆ ของ กปน. ให้แก่ผู้ใช้น�้า          

อกีทัง้ยงัสอบถามถงึปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ

ของผูใ้ช้น�า้ เพือ่น�ามาพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการให้บรกิาร

ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

โครงการ Key Account
การประปานครหลวงมีการสร้างความสัมพันธ์กับ 

ผู้ใช้น�้า โดยการเข้าพบผู้ใช้น�้ารายใหญ่ (Key Account) 

จ�านวน 99 แห่ง อาทิ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 

(เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด          

โรงพยาบาลปิยะเวท บรษิทั SC Asset กองทนุรวมสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (Q.House) เพื่อส�ารวจ

ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้น�้า และสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างองค์กรกบัผูใ้ช้น�า้รายส�าคญัอย่าง   

ใกล้ชิด พร้อมเสนอบริการธุรกิจเสริมของ กปน. เพื่อน�าไป

ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

โครงการประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การประปานครหลวงด�าเนนิกจิการโดยไม่เพยีงค�านงึ

ถึงความมั่นคงด้านธุรกิจ แต่ยังตระหนักถึงความเป็น     

ส่วนหนึง่ของสงัคมทีต้่องขบัเคลือ่นและพฒันาไปพร้อมกนั 

เมื่อใดที่สังคมเกิดความเดือดร้อน อาทิ เกิดภัยธรรมชาติ 

ประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง กปน. ก็พร้อมที่จะเข้าไป

ช่วยเหลือ โดยในปีที่ผ่านมา กปน. ได้สนับสนุนโครงการ 

“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ด้วยการมอบน�้าดื่ม     
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โครงการประปาพบประชาชน
การประปานครหลวงมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น�้า ผ่านการด�าเนินงานโครงการประปาพบประชาชนที่จัดขึ้น    

ทุกปี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยมีบริการให้แก่ผู้ใช้น�้าในพื้นที่ต่างๆ ของสาขา อาทิ การตรวจสอบคุณภาพน�้า การส�ารวจ

ท่อร่ัวภายในบ้านโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย บรกิารเปลีย่นอปุกรณ์ประปาโดยไม่คดิค่าแรง การล้างถงัพกัน�า้ การย้ายมาตรวดัน�า้ 

รวมไปถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานประปา นอกจากนี้ ยังมีคาราวาน

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น�า้อย่างรู้คุณค่า ผ่านการจัดกิจกรรมสันทนาการเชิญชวนประชาชนมาเล่นเกม

พร้อมรับของที่ระลึก

บรรจถุ้วยและบรรจขุวดให้แก่ส�านกักจิการพลเรอืนทหารบก 

กองทพัไทย เพ่ือร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ในถิน่ทรุกนัดาร และได้มอบน�า้ดืม่จ�านวน 12,000 ขวด ให้

แก่กรมบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศ เพื่อน�าไป

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ นอกจาก

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน          

ในประเทศ กปน. ยังมีความห่วงใยต่อสังคมในระดับ

นานาชาติ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล 

กปน. ได้บรจิาคเงนิช่วยเหลอืจ�านวน 1,000,000 บาท ผ่าน

กระทรวงมหาดไทย และพนักงาน กปน. ยังได้ร่วมกันมอบ

เงินบริจาคเ พ่ิมอีก 240,000 บาท ผ ่านตัวแทน                      

สถานเอกอคัรราชทตูเนปาล เพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อไป
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โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ดอกผลของนำ้าใจ มิตรภาพ และความรู้
การประปานครหลวงต้องการให้ประชาชนในพื้นท่ีให้บริการมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาระบบประปา     

เพื่อให้สามารถซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบประปาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จึงได้ด�าเนินโครงการ “วิชาชีพช่างประปา
เพื่อประชาชน” ขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยรับสมัครบุคคลทั่วไป ไม่จ�ากัดเพศและวุฒิการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม
วิชาชีพช่างประปาและการบ�ารุงรักษาระบบท่อเบื้องต้น ซึ่งนอกจากจะสร้างจิตส�านึกในการช่วยเหลือสังคมและรู้คุณค่า
ของทรัพยากรน�้าแล้ว ยังสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

การอบรมวิชาชีพดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีทักษะและประสบการณ์ในงานช่างประปาด้านต่างๆ        
ทัง้จากหน่วยงานภายใน (ส�านกังานประปาสาขา, ฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล, ฝ่ายโรงงานผลติน�า้บางเขน, ฝ่ายสนบัสนนุ
งานบริการ) และหน่วยงานภายนอก (โรงเรียนช่างฝีมือทหาร, บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด (COTTO),         
บริษัท อุตสาหกรรมท่อน�้าไทย จ�ากัด) มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยในปีงบประมาณ 
2558 กปน. ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน จ�านวน 10 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 340 คน    
จาก 213 ชุมชน ซึ่งหากนับรวมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้ด�าเนินการจัดอบรมไปแล้ว 14 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม
ทั้งสิ้น 435 คน และจัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชนมาแล้วทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน   
6 ครั้ง และปีงบประมาณ 2558 จ�านวน 8 ครั้ง (สัญจร 2 ครั้ง)
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กิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชนสัญจร
ครั้งที่ 1  วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 จัดข้ึน ณ                

วัดป่าเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา              

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน 

ครั้งที่ 2  วันที่ 31 สิงหาคม 2558 จัดขึ้นในชุมชนลุ่มน�้า      

แม่กลอง ณ โรงเรียนบ้านบางบ่อ ต.บางแก้ว 

อ.เมือง และโรงเรียนบ้านฉู ่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง 

อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 40 คน

กิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ปี 2558

ครั้งที่ 1  วนัที ่14 มกราคม 2558 จัดขึน้ ณ โรงเรยีนประถมนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร พืน้ทีส่�านกังาน

ประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 29 คน 

ครั้งที่ 2  วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2558 จดัขึน้ ณ โรงเรยีนทุง่สองห้อง (คปุตษัเฐยีรอทุศิ) เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 

พื้นที่ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 41 คน 

ครั้งที่ 3  วันที่ 3 เมษายน 2558 จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดบางระโหง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี พื้นที่ส�านักงาน

ประปาสาขามหาสวัสดิ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน  

ครั้งที่ 4  วนัที ่12 พฤษภาคม 2558 จัดขึน้ ณ โรงเรยีนวดับางฝ้าย อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ พืน้ท่ีส�านกังาน

ประปาสาขาสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน 

ครั้งที่ 5  วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 44 คน 

ครั้งที่ 6  วนัที ่11 สงิหาคม 2558 จัดขึน้ ณ โรงเรยีนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ีพืน้ท่ีส�านกังาน

ประปาสาขานนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 48 คน
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2Ps Network เครือข่ายสัมพันธ์ช่างประปาเพื่อประชาชน
2Ps Network เครือข่ายสัมพันธ์ช่างประปาเพื่อประชาชน เป็นการจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ให้แก่ผู้ผ่าน

การอบรมโครงการวชิาชพีช่างประปาเพือ่ประชาชน และสร้างสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างการประปานครหลวงกบัผูเ้ข้ารบั

การอบรม ซึง่เอือ้ประโยชน์ต่อการตดิตามและประเมนิผลหลงัการอบรมด้วย นอกจากนี ้ ยงัเป็นการขอบคณุหน่วยงาน          

ทีใ่ห้การสนบัสนนุแก่โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน โดยมีผู้ร่วมงานท้ังสิ้น 315 คน (ประกอบด้วยผู้เข้ารับ        

การอบรม 162 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 141 คน และผู้แทนจากหน่วยงานทีใ่ห้การสนบัสนนุโครงการฯ 12 คน) 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสรุปภาพรวมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน การน�าเสนอผลงาน

ที่โดดเด่นจากตัวแทนผู้ได้รับการอบรมในโครงการดังกล่าว และการน�าเสนอแผนการด�าเนินโครงการวิชาชีพช่างประปา

เพื่อประชาชนในปีงบประมาณ 2559

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการจัดงาน 2Ps Network เครือข่ายสัมพันธ์ช่างประปาเพื่อประชาชน คือการสร้างเครือข่าย

ผูจ้บหลักสตูรโครงการวชิาชพีช่างประปาเพือ่ประชาชนได้อย่างเหนยีวแน่น ซึง่จะกลายมาเป็นต้นแบบทีด่ใีนการแบ่งปัน

ความรู้สู่ผู้เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป

ความส�าเร็จของโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนสร้างความภาคภูมิใจให้กับ กปน. เป็นอย่างมาก เพราะ

นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้วิชาชีพไปช่วยเหลือตนเอง ชุมชน และช่วยดูแลสาธารณประโยชน์ได้แล้ว ยังสามารถน�า           

ความรู้ไปสร้างอาชีพเสริม ต่อยอดด้านเศรษฐกิจได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองจึงท�าให้ กปน. ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ

และระดับสากล
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ระบบ Automatic Quality Greywater         
Diverter เพื่อแยกนำ้าเสียน้อยกลับมาใช้ใหม่
แบบอัตโนมัติสำาหรับบ้านเรือน

การประปานครหลวงร่วมกบัภาควชิาวศิวกรรมโยธา

และสิง่แวดล้อม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

ศึกษาวิจัยโครงการระบบแยกน�้าเสียน้อยกลับมาใช้ใหม่

แบบอัตโนมัติส�าหรับบ้านเรือน (ระบบ Automatic      

Quality Greywater Diverter) ซึง่ควบคุมโดยผูใ้ช้งานและ

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ทั้งนี้ กปน. ได้ด�าเนินการต่อยอด

นวตักรรมจากการประกวดสิง่ประดิษฐ์เพือ่การประหยดัน�า้

ในปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่จัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุน

การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management) 

โดยระบบดงักล่าวได้รบัการพฒันาให้สามารถน�าไปใช้และ

สร้างประโยชน์ได้จริง

 “ตัดก่อนรั่ว เตือนก่อนแพง”
  ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา ได้ต่อยอดและสนับสนุนผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานขององค์กร คือ 

เครื่องมือแจ้งเตือนเมื่อระบบประปาภายในแตกรั่ว “ตัดก่อนรั่ว เตือนก่อนแพง” Safe-a-cut (phase 2) โดยคณะวิจัย   

ได้จัดท�าอุปกรณ์ต้นแบบการตรวจจับน�้าแตกรั่ว รวมถึงปุ่มควบคุมและแสดงผลการแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อม

ที่จะน�าไปเก็บข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์และปรับปรุงต้นแบบเพื่อการพัฒนาต่อไป 

เครื่องมือลืมช่าง
เครื่องมือลืมช่าง ที่นายอ๊อด นุชตราวงศ์ ผู ้ผ่าน      

การอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน         

รุน่ 3/2558 ได้คดิค้นขึน้จากการลงพืน้ทีร่่วมกจิกรรม CSR 

ประปาเพือ่ประชาชน ท่ีโรงเรยีนทุ่งสองห้อง (คปุตษัเฐยีรอทิุศ) 

เขตหลักสี่ กทม. เป็นเครื่องมือที่น�าเอาวัสดุเหลือใช้มา

ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ในการถอดและใส่

สายน�้าดีของก๊อกอ่างล้างหน้าในพื้นท่ีจ�ากัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว สามารถลดเวลาในการปฏิบัติ

งานที่ใช้งานได้จริง จนได้รับรางวัลชมเชย (Honor Prize) 

จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวตักรรมสเีขยีว 

เพื่อกิจการประปา (MWA Green Innovation 2015)

งานวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า

จากปัญหาภัยแล้งในปี 2558 การประปานครหลวงเห็นความส�าคัญของ            

การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า จึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดปริมาณน�้าสูญเสีย ซ่ึงได้มีการ      

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ทุกกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจและ         

เข้าถึงผู้ใช้น�้าประปาอย่างใกล้ชิดและจริงใจ เพื่อให้ชุมชนมั่นใจในการให้บริการของการประปานครหลวง ผ่านโครงการ 

Best Care Service และ Key Account หรอืการพฒันาทรพัยากรบุคคลท่ีมคีณุภาพเพิม่ออกสูส่งัคม ผ่านโครงการวชิาชพี

ช่างประปาเพื่อประชาชน รวมไปถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งหากพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วน ผลของกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานที่จะช่วยสร้างสังคมให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ได้ในอนาคต

การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำา 
หนึ่งในกิจกรรมที่การประปานครหลวงด�าเนินการเพื่อสนับสนุนและรณรงค์การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า คือ การติดตั้ง

ก๊อกประหยัดน�า้ให้แก่สถานศึกษา ซึ่งก๊อกประหยัดน�้านี้ช่วยลดปริมาณการใช้น�้าลงเหลือเพียง 3 ลิตรต่อนาที ต่างจาก

ก๊อกทั่วไปที่ใช้น�้ามากถึง 12 ลิตรต่อนาที (ทดสอบที่แรงดันน�า้ 1 บาร์) จึงประหยัดน�้าได้มากถึง 4 เท่า และยังปลอดภัย

จากสารตกค้างประเภทโลหะหนัก สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้น�้า โดยตลอดปี 2558 กปน. ได้ด�าเนินการ      

ติดตั้งก๊อกประหยัดน�้าทั้งหมด 822 ตัว ตามสถานศึกษา วัด สถานที่สาธารณะ ในพื้นที่ให้บริการของส�านักงานประปา

สาขาทั้ง 18 แห่ง
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โอบกอดโลกไว้ให้ยั่งยืน
ดูแล แบ่งปัน รวมพลัง เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

การประปานครหลวงตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาสมดุลของทรัพยากร 

ธรรมชาติ จงึใส่ใจสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการท�างาน รวมถึงบรหิารจดัการการใช้ทรพัยากร

อย่างคุม้ค่า เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ควบคูก่บัการรณรงค์สร้างจติส�านกึให้บคุลากรทกุฝ่าย 

ทุกระดับ มี “หัวใจแห่งการให้” ซ่ึงจะก่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการดูแลและอนุรักษ์     

สิ่งแวดล้อมร่วมกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กปน. ในการเป็นองค์กรที่ด�าเนินกิจการอย่าง

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาที่ยั่งยืน
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา

ตลอดปี 2558 การประปานครหลวงด�าเนินโครงการที่แสดงถึงความ                     

รับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งหลากหลายกลุม่เป้าหมาย เพือ่สร้างทัศนคตท่ีิดต่ีอองค์กร          

โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า และการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาในการดูแล

รกัษาป่าต้นน�า้ เพือ่ให้เกดิการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้อย่างยัง่ยนืผ่านกจิกรรมต่างๆ
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โครงการสำารวจหาท่อรั่วภายในบ้านผู้ใช้นำ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
การประปานครหลวงให้บริการส�ารวจท่อรั่วภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ค่าน�้าสูงผิดปกติ สามารถ       

ยื่นเรื่องเพื่อตรวจสอบหาจุดน�้าแตกรั่วได้ การบริการนี้เป็นไปตามนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนของกระทรวง

มหาดไทย ซึ่งผลจากการด�าเนินโครงการนี้ช่วยลดน�้าสูญเสียได้เป็นจ�านวนมาก

TROOP H2O ประหยัดนำ้า Road Show ปีที่ 2 
การประปานครหลวงรณรงค์ให้ประชาชนเหน็คณุค่าของทรพัยากรน�า้ทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั ผ่านกจิกรรม Road Show 

“TROOP H2O ประหยดัน�า้” ซึง่เป็นการเดินรณรงค์ ให้ความรูเ้รือ่งการใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า โดยการแจกใบปลวิ การเล่นเกม

แจกของรางวัลมากมาย ซึ่งจัดตามสถานที่ในพื้นที่ให้บริการที่มีประชาชนเป็นจ�านวนมาก อาทิ อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร์ 

สลีม ตกึเสรมิมติร (อโศก) ธนาคารกรงุไทย ส�านกังานใหญ่ สขุมุวทิ วลิล่ามาร์เกต็ ซอยอารย์ี และศนูย์ราชการ แจ้งวฒันะ

จากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่ร่วมกิจกรรมพบว่า ร้อยละ 97 เห็นว่า การใช้น�้าเท่าที่จ�าเป็นจะช่วย

ประหยัดทรัพยากรน�า้ และท�าให้มีน�้าใช้ต่อไปในอนาคต
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Water Ranger พลังของเยาวชนรักษ์นำ้า
การประปานครหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ประหยัดน�้าให้แก่นักเรียนตามสถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้

บริการทั้ง 18 ส�านักงานประปาสาขามาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 

2555 ภายใต้โครงการ “Water Ranger” เพือ่รณรงค์สร้าง

จิตส�านึก และปลูกฝังทัศนคติการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าให้กับ

เยาวชน

รูปแบบกิจกรรมของโครงการ “Water Ranger 

ปฏิบัติการพิทักษ์น�้า” ประกอบด้วยการพาคณะครูและ

นักเรียนเข้าเยีย่มชมกระบวนการผลติน�า้ โดยมทีมีวทิยากร

และศิลปินดาราร่วมให้ความรู้และความสนุกสนาน ผ่าน

ฐานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยสอดแทรกวิธีการใช้

น�า้อย่างรูค้ณุค่า และยงัมกีารแข่งขนัน�าเสนอแนวคดิในการ

ประหยัดน�้าที่บ้าน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ

น�าความรู้จากโครงการไปต่อยอด คิดค้น และประดิษฐ์

อุปกรณ์ประหยัดน�้า เพื่อลดการสิ้นเปลืองน�้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ในปี 2558 กิจกรรม Water Ranger จัดต่อเนื่องมา

เป็นปีที่ 4 โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการ

ประหยดัน�า้ภายใต้ หวัข้อ “ทรพัยากรน�า้ทีม่จี�ากดั” เพือ่ให้

ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้า และจัด

ให ้มีการประกวดแข ่งขันการใช ้น�้าภายในโรงเรียน              

อย่างรู้คุณค่า ซึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

คือ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จากแนวคิด “พุทธจักรร่วมใจ 

ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า ตามแนวทาง 4 ร.” ได้แก่ “รักษา” คือ

การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ประปาอย่างสม�่าเสมอ “รณรงค์” 

คอื การประชาสมัพนัธ์ให้ใช้น�า้อย่างประหยดัและรูค้ณุค่า 

“รดีวิส์” คอื การลดปรมิาณการใช้น�า้ให้น้อยลง และ “รยีสู” 

คือ การน�าน�้าท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เมื่อเปรียบเทียบ

ปริมาณการใช้น�้าจากปี 2557 มีการใช้น�้าไป 1,565 

ลูกบาศก์เมตร (จ�านวนคน 511 คน) และปี 2558 มีการใช้

น�้าไป 552 ลูกบาศก์เมตร (จ�านวนคน 471 คน) ซึ่งลดลง

ถึงร้อยละ 61.73 

นอกจากโครงการท่ีได้รางวัลแล้ว ยังมีกิจกรรมการ

ประหยดัน�า้ทีน่่าสนใจของโรงเรยีนอืน่ๆ ทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ด้วย เช่น การแต่งตั้งสายตรวจน�้าประปาภายในโรงเรียน 

ท�าป้ายรณรงค์การใช้น�้าอย่างรู ้คุณค่า และการจ�าลอง

เหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวันให้เห็นถึงความส�าคัญของการ

ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น 

นอกเหนือจากรางวัลท่ีได้รับจากการแข่งขัน ส่ิงที่

นักเรียนทุกคนได้รับจากการร่วมกิจกรรม Water Ranger 

ปฏบิตักิารพทิกัษ์น�า้ คอื ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งน�า้ประปา 

การตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�้าที่มีอยู่จ�ากัด 

และทราบถงึแนวทางการใช้น�า้อย่างประหยดัทีส่ามารถน�า

ไปปฏิบตัจิรงิในชวีติประจ�าวนั โดยเริม่จากตวัเอง โรงเรยีน 

ครอบครัว คนรอบข้าง และขยายสู่สังคมในวงกว้างต่อไป
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“แค้มป์รักษ์นำ้า” บริเวณลุ่มนำ้าแม่กลอง

ชุมชนลุ่มน�้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น

แหล่งต้นน�้าส�าคัญ แม้ว่าจะอยู ่นอกพื้นที่การประปา

นครหลวง แต่การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ตลอดจนดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมทาง

น�า้ในลุม่น�า้แม่กลอง ไม่ใช่หน้าทีข่องใครคนใดคนหนึง่ หรอื

หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือ

ร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย

เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

กปน. ร่วมมือกับคณะกรรมการลุ่มน�า้แม่กลอง เสริมสร้าง

จิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยวางแผน 

ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมต่อความต้องการของกลุ่ม  

เป้าหมาย ผ่านกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น�า้” เพื่อให้เยาวชน

ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน�้าประปา และมีจิตส�านึก

ในการดแูลรกัษาและใช้ทรพัยากรน�้าอย่างรูคุ้ณค่า เป็นส่วน

หนึ่งที่ช่วยคงความสมบูรณ์ของแหล่งน�้าไว้ได้ คนในชุมชน

ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม “แค้มป์รักษ์น�า้” ในปี 2558 มีโรงเรียนเข้า

ร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณ

วิทยาลัย โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โรงเรียนวัดบางคนทีใน 

และโรงเรยีนวดัเจรญิสขุาราม รวมจ�านวนนกัเรยีน 135 คน 

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานความรู้ 4 ฐาน คือ ฐาน   

ความรู้ “สายชลแม่กลอง” โดยให้ความรู้ในเรื่องที่มาของ

น�้าจากแหล่งน�้าต่างๆ และปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์

น�้าและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน พร้อมกับแนะน�าวิธีการ

บ�าบัดน�้าเสียอย่างง่ายที่สามารถท�าได้ด้วยตนเอง

ฐานความรู ้“ทดลองวทิยาศาสตร์”  สอนให้นกัเรยีน

ได้รูถึ้งวธิกีารตรวจสอบคณุภาพน�า้เบ้ืองต้น ด้วยการทดลอง

ปฏิบัติจริงด้วยชุดเครื่องมืออย่างง่าย

ฐานความรู้ “น�้าสะอาดดี๊ดี” ให้ความรู้เรื่องคุณภาพ

น�้าจากแหล่งต่างๆ ทั้งน�้าผิวดิน น�า้บาดาล น�้าเค็ม ฯลฯ ซึ่ง

มคีณุภาพแตกต่างกนัไปตามแหล่งท่ีมา และฐานสดุท้ายคอื 

ฐาน “บางคนทีบ้านเรา” ให้ความรู้เรื่องการใช้น�้าอย่างรู้ 

คุณค่า เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�้าใน

ชุมชนของตน

นอกจากกิจกรรมให้ความรู้แล้ว กปน. ได้บริจาคเงิน

สนบัสนนุอาหารกลางวนัและมอบชดุอปุกรณ์วทิยาศาสตร์

ให้แก่ทั้ง 4 โรงเรียน เพื่อน�าไปตรวจสอบคุณภาพน�้าใน

แหล่งน�า้ของชุมชนได้ด้วยตนเองต่อไป
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โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม
กปน. ได้น้อมน�าพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทางในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทย มาด�าเนินกิจกรรม “กปน. รักษ์ป่าชายเลน” โดยผู้ว่าการ                  

ผู ้บริหาร พนักงาน นักเรียนโรงเรียนบ้านบางบ่อ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน                

ปลกูต้นโกงกางและต้นแสม จ�านวน 3,000 ต้น รวมพืน้ทีก่ว่า 15 ไร่ บรเิวณป่าชายเลนลุม่น�า้แม่กลอง 

หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองต่อนโยบาย

รัฐบาล ภายใต้โครงการ “เมืองสวย น�า้ใส” ของกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย 

ป่าชายเลนในพืน้ทีน่ีจ้ะเป็นแหล่งอาหารของมนษุย์และเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์น�า้ อกีทัง้ยงัเป็น

แนวกนัคลืน่ลม ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล การฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าชายเลนและระบบนเิวศวทิยาชายฝ่ัง

จะท�าให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป
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กปน. 48 ปี ปณิธานความดี ปลูกป่าชานกรุง
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และครบรอบ 48 ปี วันสถาปนา

การประปานครหลวง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมโครงการ “กปน. 48 ปี ปณิธานความดี ปลูกป่าชานกรุง” 

ที่บริเวณโรงกรองน�า้หนองจอก ถ.สกุลดี เขตหนองจอก ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้จ�านวน 200 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

โรงกรองน�้าหนองจอกให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อีกทางหนึ่งด้วย

“คืนสายนำ้าสู่ชุมชน”
การประปานครหลวงให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

พื้นที่ชุมชนแหล่งต้นน�้า โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งน�้าที่

สะอาดส�าหรับอุปโภคบริโภค โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดท�า

ระบบประปาโรงเรียนให้กับนักเรียนหรือชุมชนที่อยู่ห่าง

ไกลและด้อยโอกาสให้เข้าถึงน�้าสะอาดส�าหรับอุปโภค

บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ปี 2558 กปน. ร่วมกับกรมทรัพยากรน�้าบาดาล     

และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ริเริ่มโครงการ

โครงการรวมใจรักษ์นำ้า “กิจกรรม กปน. ร่วมใจ 
คลองสวย นำ้าใส”

การประปานครหลวงเชื่อว่า จุดเริ่มต้นที่ดีในการ     

ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมนั้นเริ่มได้จากคนในชุมชน จึงได้

ด�าเนินโครงการ “คลองสวย น�้าใส คนไทยมีความสุข”         

ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และ          

ผู ้ปฏิบัติงาน กปน. กับผู ้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด           

ชาวชุมชนบางตลาด 9 ชุมชนบางตลาด 11 และทหาร      

จาก ร.1 พัน.2 รอ. จ�านวนกว่า 400 คน ช่วยกันฟื้นฟู     

แหล่งน�า้ด้วยการก�าจัดผักตบชวา เก็บขยะ และเทน�้าหมัก

ชีวภาพ บริเวณคลองส่วย ถนนประชาชื่น ตั้งแต่ประตู 1 

ของการประปานครหลวงจนถึงถนนแจ้งวัฒนะ

เป็นปีแรก โดยปรับปรงุซ่อมแซมระบบประปาภายใน พร้อมจดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์ส�าหรบักกัเกบ็น�า้ไว้ใช้อปุโภคบรโิภค

ได้ทั้งปี รวมถึงขุดเจาะบ่อบาดาล และสนับสนุนถังเก็บน�้า เครื่องสูบน�้าบาดาล และเครื่องกรองน�้าดื่มให้กับโรงเรียน     

บ้านเสาหงษ์ ในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โครงการนีน้�าความเชีย่วชาญหลกัของ กปน. คือ การวางระบบท่อประปา ซ่ึงจะเป็นต้นแบบเพือ่ใช้ในพืน้ท่ีอืน่ต่อไป
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การประปานครหลวงตระหนักดีว่ากุญแจส�าคัญของ

การมีส่วนร่วม และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน     

น้ัน คอืการสร้างให้คนในชมุชนรูส้กึว่าตนเป็นผู้มส่ีวนได้เสยี

โดยตรง และเป็นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริง ซ่ึงถือเป็น

แนวคิดขั้นพื้นฐานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพราะคนในชุมชนด�าเนินชีวิต     

ด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยตรง                   

และเป็นบุคคลกลุ ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด      

จากการสูญเสียหรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนนั้น ดังนั้นการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือในสิ่ง

ที่จ�าเป็นต่างๆ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคน     

ในชุมชนในเรื่องของการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของพวกเขาเองจึงถือเป็นสิ่ง

ส�าคัญ

กปน. จงึได้ร่วมกบั โครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ 

(United Nations Delovepment Programme: UNDP) 

ประจ�าประเทศไทย เป็นหุน้ส่วนเพ่ือการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม

กับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF UNDP) ภายใต้โครงการ 

“รวมใจรักษ์น�า้” สนับสนุนเงินทุนปีละ 5 ล้านบาทให้แก่

โครงการที่ดูแล รักษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

บรเิวณพืน้ทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยาและลุม่น�า้แม่กลอง ซึง่ด�าเนนิงาน

เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว โดยในปี 2558 มีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก

ให้ได้รับทุนสนับสนุนจ�านวน 7 โครงการ ได้แก่

• โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนต้นน�้าลุ่มน�้าสาขา

ล�าภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

•  โครงการพฒันาองค์กรชุมชนเพือ่การจดัการเกษตร

อินทรีย์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

• โครงการสร้างฝายกึง่ถาวรเพือ่การบรหิารจดัการน�้า 

จ.ราชบุรี

• โครงการรวมใจรกัษ์คลองแสนแสบ โดยชมรมสตรี

บ้านคู้พัฒนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

• โครงการรวมใจรักษ์น�้า ไม่ท้ิงน�้ามันทอดซ�้าสู ่         

คู-คลอง-ท่อระบายน�้า จ.อ่างทอง

• โครงการ 3 ข่ายสานใจรกัษ์สิง่แวดล้อม จ.อ่างทอง

• โครงการ “คน-สัตว์-ป่า” ยังพึ่งพาและผูกพัน 

จ.กาญจนบุรี

ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีได้ด�าเนนิงานร่วมกับ UNDP นัน้ 

ช่วยเสรมิสร้างให้แนวทางการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและชุมชนของ กปน. เกิดความชัดเจนและเป็น  

รปูธรรมมากยิง่ขึน้ มโีครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจ�านวน

ทั้งสิ้น 25 โครงการ ใน 2 ลุ่มน�้า ดังนี้ 

หุ้นส่วนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF UNDP)
ภายใต้โครงการ “รวมใจรักษ์นำ้า” ปีที่ 4
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โครงการรอบปีที่ 1

พัฒนำลุ่มน�้ำแม่กลอง

ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

รวมใจรักษ์น�้ำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ

ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

รักเรำ รักษ์โลก

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

1

2

3

โครงการรวมใจรักษ์น้ำาในลุ่มน้ำาแม่กลอง

โครงการรอบปีที่ 2

ซ่งทะรีสู่แม่คงคำ

ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

รักษ์น�้ำคลิตี้

ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ทองผำภูมิร่วมใจ แควน้อยใสสะอำด

ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

คืนชีวิต คืนน�้ำใส ให้แม่น�้ำสุพรรณบุรี

ด้วยควำมร่วมมือภำครัฐ เอกชน 

และบวร (บ้ำน วัด โรงเรียน)

อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

4

5

6

7

โครงการรอบปีที่ 3

พัฒนำต้นน�้ำแม่กลอง

ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ร่วมมือร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ต.ทุ่งสมอ และ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

8

9

“คน-สัตว์-ปำ่” ยังพึ่งพำและผูกพัน

ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

พัฒนำเครือข่ำยชุมชนต้นน�้ำลุ่มน�้ำสำขำล�ำภำชี

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

พัฒนำองค์กรชุมชนเพื่อกำรจัดกำรเกษตรอินทรีย์ 

ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

สร้ำงฝำยกึ่งถำวรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

10

11

12

13

โครงการรอบปีที่ 4
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

การขยายผลเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ต้นนำ้า
- จาก ต.แม่จัน ขยายไปสู่หมู่บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

- จากบ้านกองม่องทะ ขยายไปสูบ้่านเกาะสะเดิง่ ต.ไล่โว่ อ.สงัขละบรุ ี(ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่

นเรศวรฝั่งตะวันตก)

การยกระดับความยั่งยืนของกิจกรรมและระบบการจัดการ
- อ.อุ้มผาง จ.ตาก สร้าง 12 ฝาย ซึ่งยังใช้งานได้ดี และจะเพิ่มเป็น 40 ฝาย มีระบบแก๊สชีวภาพใช้ใน

โรงเรียน 2 ระบบ ซึ่งยังใช้ได้ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

- โครงการทองผาภูมิฯ น�าบ่อดักไขมันมาใช้ในครัวเรือน วัด และโรงเรียน ด�าเนินการร่วมกับเทศบาล

ทองผาภูมิ เทศบาลท่าขนุน และเขื่อนวชิราลงกรณ

- บ้านคลิตี้บน สร้างและดูแลระบบการจัดการน�้าที่สะอาด เพื่อใช้ในโรงเรียน วัด และสถานีอนามัย 

และจะขยายผลไปยังชุมชนจนถึงบ้านคลิตี้ล่าง

- ไทรโยค จัดตั้งคณะท�างานจัดการดิน น�า้ ป่า จ�านวน 5 หมู่บ้าน รวมทั้งโรงเรือนสาธิตเกษตรอินทรีย์ 

ส�าหรับรวบรวมผลผลิตของชุมชน

การขยายผลเพิ่มพื้นที่ลดสารเคมีในภาคเกษตร
- ต.หนองสาหร่าย พื้นที่นาอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 500 ไร่ จาก 50 กว่าไร่ จ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก        

26 คน เป็น 56 คน

การยกระดับความยั่งยืนของกิจกรรมและระบบการจัดการ
- ระบบแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ (ลดการท้ิงลงแหล่งน�้าและท่ีสาธารณะ) เพิ่มจาก           

12 ครัวเรือน เป็น 49 ครัวเรือน ที่ ต.หนองสาหร่าย

- ธนาคารขยะหนองสาหร่าย ขยายพื้นที่บริการและผู้ให้บริการ จาก 11 ราย เป็น 16 ราย รวมทั้งเป็น

แหล่งศึกษาดูงานการจัดการขยะ

- เกิด “เครือข่ายสภาสิ่งแวดล้อมชุมชนคนดินแดนยุทธหัตถี” ของ ต.หนองสาหร่าย ต.ดอนเจดีย์ และ      

ต.ทุ่งสมอ

- มสีภาประชาคมและหลกัสตูรการอนรุกัษ์น�า้ของโครงการสพุรรณบรุ ีและยงัด�าเนนิงานร่วมกบัมลูนธิิ

ข้าวขวัญอย่างต่อเนื่อง
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โครงการรวมใจรักษ์น้ำาในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา

โครงการรอบปีที่ 2

สิ่งแวดล้อมปลอดภัย จิตใจเกิดสุข

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.

วัฒนธรรม น�ำสภำพแวดล้อม

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.

4

5

โครงการรอบปีที่ 4

รวมใจรักษ์น�้ำ ไม่ทิ้งน�้ำมันทอดซ�้ำสู่คู-คลอง-ท่อระบำย

ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

โครงกำร 3 ขำ่ย สำนใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

จ.อ่างทอง

รวมใจรักษ์คลองแสนแสบ

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.

10

11

12

โครงการรอบปีที่ 1

เครือข่ำยโรงเรียนร่วมชุมชนรักษ์เจ้ำพระยำ

ต.ท่าน�้าอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ขยำยเครือข่ำยชุมชนปลำยน�้ำ

ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ท�ำน�้ำใสให้คลองสวย

ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

1

2

3

โครงการรอบปีที่ 3

เสริมสร้ำงศักยภำพและขยำยเครือข่ำยยุวชนจิตอำสำ 

เฝ้ำระวังคุณภำพคลองเชื่อมต่อแม่น�้ำเจำ้พระยำ

ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ชุมชนคนปลำยน�้ำระยะที่ 2

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ชุมชนลำดสวำยร่วมใจร่วมสรำ้งคลองสวยน�้ำใส

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี

ท�ำน�้ำใสให้คลองสวยระยะที่ 2

ต.ส�าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

6

7

8

9
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

เครือข่ายและความร่วมมือ
- เครือข่ายโรงเรียนวัดพระปรางค์เหลืองร่วมกับชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัดคุณภาพน�้า รวมทั้งส่งเสริม    

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์

- ระบบดักไขมันในโรงเรียนยังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การขยายผลเพิ่มพื้นที่รักษ์แม่นำ้าเจ้าพระยา

- จากพื้นที่ชุมชนบางปรอก ชุมชนบ้านปทุม ชุมชนบ้านเชียงรากใหญ่ ชุมชนบ้านกระแชง ขยายจนถึง ต.เชียงราก

ใหญ่ ต.รังสิต ต.บางกระดี ในพื้นที่ อ.เมือง อ.สามโคก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ความยั่งยืนของกิจกรรมและระบบการจัดการ
- พื้นที่ปทุมธานีใช้ระบบบ�าบัดปลายท่อแบบรวม (ต.กระแชง) ธนาคารขยะและธนาคารน�้าหมักชีวภาพชุมชนยังใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 แห่ง (ในรอบที่ 3)

การขยายผลเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์แม่นำ้า
- โครงการล�าพูบางกระสอบ ขยายพืน้ทีก่ารด�าเนนิงานจากเขตชมุชนไปจนถงึเขตอตุสาหกรรม ต.ส�าโรง ต.ทรงคนอง 

อ.พระประแดง (ในรอบที ่3) และยกระดบัเป็นเครอืข่ายระดบัจงัหวดั “กลุม่รกัษ์คุง้บางกระเจ้า” ร่วมงานกบัท้องถิน่ 

องค์กรสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เช่น IUCN, TEI UNDP และมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น

ความยั่งยืนของกิจกรรมและระบบการจัดการ
- ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์โดยหลักการทางศาสนา ของโครงการกระทุ่มราย หนองจอก

- ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์และการจัดการน�้าเสียของครัวเรือน ของโครงการโคกแฝด หนองจอก

- โครงการกระทุ่มราย ได้ขยายเครือข่ายไปยังบ้านคู้พัฒนา หนองจอก และร่วมช่วยพัฒนาข้อเสนอโครงการ             

เพื่อน�าเสนอในรอบทุนปีที่ 4
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นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางดำาเนินงาน
ด้านการจัดการพลังงานของอาคารสำานักงานใหญ่ และโรงงานผลิตนำ้า

การประปานครหลวงมนีโยบายอนรุกัษ์พลงังาน เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้าน

การจัดการพลังงานของอาคารส�านักงานใหญ่และโรงงานผลิตน�้า โดยมีแนวปฏิบัติให้ส่งเสริม

การอนุรกัษ์พลงังานและพัฒนาระบบจัดการพลงังานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนรุกัษ์

พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ         

อีกทั้งยังส่งเสริมให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

เหมาะสมกับการท�างานด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 

นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหาร

และบุคลากรทกุคน ทีต้่องให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการทีก่�าหนด ซึง่มกีารตดิตาม

ตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยัง    

ส่งเสริมการด�าเนินงานของคณะกรรมการจัดการพลังงานทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ 

อุปกรณ์การท�างาน และการฝึกอบรม ตลอดจนให้มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านการอนุรักษ์

พลังงานควบคู่ไปกับภารกิจหลัก

ส่งเสริมการลดโลกร้อน

การประปานครหลวงตระหนกัถึงวกิฤตปัญหาโลกร้อนซึง่ส่งผลกระทบไปทัว่โลก 

จึงให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ  

เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกด้าน
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โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประปานครหลวงเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน�้า จึงได้ด�าเนิน

โครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีความตั้งใจ    

แน่วแน่ที่จะด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาแหล่งน�้า          

อันเป็นโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกป่า  

ในใจคน ปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านกิจกรรมปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน�้า และกิจกรรมจิตอาสา         

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต้นน�้า เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน�้าร่วมกัน      

ซึ่งด�าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2555

บ้านรนิหลวง ต.เมอืงนะ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ เป็น

ชมุชนในลุม่น�า้ปิง ต้นน�า้ของแม่น�า้เจ้าพระยา เป็นพืน้ทีห่ลกั

ในการเริ่มต้นโครงการ คนในชุมชนแห่งน้ีส่วนใหญ่เป็น    

ชาวเขาเผ่าลีซอ ที่เดิมเคยบุกรุกและตัดไม้ท�าลายป่าเพื่อ

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด หรือมันส�าปะหลัง จนท�าให้

ช่วงฤดูฝนเกิดน�้าหลาก ขาดต้นไม้ช่วยดูดซับน�้า ส่งผลให้

โรงเรียนบ้านรินหลวง โรงเรียนประถมที่อยู่ในพื้นที่ ได้รับ

ผลกระทบจากน�้าท่วมเป็นประจ�าทุกปี

การด�าเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ 

งานอนุรักษ์ป่า งานป้องกันน�้าท่วมโรงเรียน งานพัฒนา

โรงเรียน และงานพัฒนาชุมชน ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี     

ที่ผ่านมา ผลการด�าเนินงานทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย

• งานอนุรกัษ์ป่า ปลกูป่าแบบเสรมิ ด้วยพนัธุไ์ม้พืน้ถ่ิน

และไม้ผลกว่า 55,000 ต้น ปลกูหญ้าแฝกกว่า 420,000 ต้น 

อัตราการอยู่รอดของต้นไม้ที่ 80% หากตายก็มีการปลูก   

ซ่อมเสริม ฟ้ืนฟแูละเพิม่พืน้ทีป่่าต้นน�้ากว่า 550 ไร่ มกีาร

สร้างฝายชะลอน�า้ไปแล้วกว่า 585 ฝาย สานความสมัพนัธ์

กบั 40 เครอืข่ายด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรน�า้ (ลุม่น�า้ปิง วงั 

ยม น่าน ตลอดถงึลุม่น�า้แม่กลอง)
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• งานป้องกนัน�า้ท่วมโรงเรยีน มกีารขดุลอกบ่อพกัน�า้ 

เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วมจ�านวน 2 บ่อ สร้างแนวก�าแพง

คอนกรีต ขุดคูน�้า และปั้นแนวคันดินเพ่ือป้องกันน�้าป่า      

ไหลหลากในช่วงฤดฝูน ซึง่กจิกรรมดงักล่าวนีส้อดคล้องกบั

นโยบายประชารัฐของรฐับาลทีต้่องการให้เกดิความร่วมมอื

ระหว่างหน่วยงานภาครฐั (ราชการ) ภาคชมุชน และภาค

ประชาสังคม (เอกชน) นอกจากนั้นยังสร้างกลุ่มจิตอาสา

พนักงานการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้าที่เพิ่มข้ึน  

อย่างต่อเน่ืองทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 1,043 คน 

(ข้อมูล ณ มีนาคม 2559) โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น 1,800 คน

• งานพัฒนาโรงเรียน มีการปรับปรุงอาคารเรียน 

อาคารกิจกรรมต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน      

ตดิตัง้ถงัเกบ็น�า้ พร้อมปรบัปรงุระบบน�า้เพือ่อปุโภค บรโิภค 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ปรับปรุงโรงอาหาร สร้าง

ลานอเนกประสงค์หน้าเสาธงเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ท�า

กิจกรรม ขุดและติดตั้งบ่อน�้าซับ จ�านวน 4 บ่อ ปรับปรุง

ระบบประปา ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสูง 8 เมตร ส�าหรับ

วางถงัพกัน�า้หอถงัสูงเพือ่จ่ายน�า้ในโรงเรยีน ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์แบบชั้นเดียว ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และ

สร้างชั้นเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนส�าหรับนักเรียน

อนุบาล ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและชุมชน

กว่า 2,000 คน โดยใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กรในการ

สร้างระบบประปา ให้คณะครแูละนกัเรยีนมนี�า้สะอาดเพือ่

ใช้ในการอุปโภคบริโภค

• งานพฒันาชุมชน ท�าการปรบัปรงุและต่อเตมิอาคาร

ศาลาประชาคม เพือ่ใช้ประโยชน์ในชมุชน สร้างสนามกฬีา

วอลเลย์บอลและเปตอง ขุดและติดตั้งบ่อน�้าซับเพิ่มเติม 

จ�านวน 3 บ่อ พร้อมสร้างอาคารคลุมบ่อ ซึ่งมีผู้ใช้น�้ากว่า 

400 หลังคาเรือน

ผลจากการด�าเนินโครงการท่ีส�าคัญคือ ประชาชน   

ในชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิง่เยาวชน มทีศันคตทิีด่อีนัจะน�า

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดการตัดไม้ท�าลายป่า 

เอื้อเฟื ้อ ช่วยเหลือ และดูแลชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู ่           

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในส่วนของ กปน. ก็สามารถ   

ปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสาธารณะ ท�าเพื่อประโยชน์    

ส่วนรวม นอกจากจะได้พื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากข้ึนแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตส�านึก   

รักและหวงแหนทรัพยากรน�้าให้กับประชาชนในพื้นท่ีและ

พนักงาน กปน. ด้วยเช่นกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างคนปลายน�้าอย่าง กปน. และ

คนต้นน�้าในลุ่มน�้าต่างๆ ค่อยๆ ก่อตัวสานความสัมพันธ์     

อันดี ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีด�าเนินงานมาตลอดระยะ

เวลา 4 ปี ความตั้งใจจริงของ กปน. ในการอนุรักษ์

ทรพัยากรน�า้ เป็นต้นแบบการพฒันาทีม่ากกว่าการอนรุกัษ์

แหล่งน�้า แต่ยังช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โครงการที่บ้าน

รินหลวง หรือมีอีกชื่อที่ใช ้เรียกกันภายในองค์กรว่า             

“รินหลวงโมเดล” แม้จะเป็นเพียงพื้นท่ีเล็กๆ แต่เช่ือว่า     

วันหนึ่งจะเติบโต เป็นต้นแบบ และขยายผลไปยังชุมชน   

ข้างเคยีงและสงัคมรอบด้าน เกดิเป็นพลงัในการพฒันา และ

ช่วยกันดูแลทรัพยากรน�้าให้ยั่งยืนตลอดไป
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โครงการจัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)
เพ่ือเป็นการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety Health and      

Environment: SHE) ฝ่ายโรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ และธนบุรี มีการจัดท�าแผนแม่บทโครงการยกระดับการบริหาร

จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการส�ารวจโรงงานเบื้องต้นเพื่อค�านวณระยะเวลาในการ

จัดท�า แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าและควบคุมระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และได้

จดัอบรมสมัมนาหลกัสตูรมาตรฐานสากลด้านการบรหิารจดัการข้อก�าหนดความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม

ให้แก่พนักงาน อาท ิหลกัสตูรทบทวนข้อก�าหนด ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 (QMS, EMS, OHSMS) หลกัสตูร

กฎหมายทางด้าน SHE ที่เกี่ยวข้องกับ กปน. และหลักสูตรกระบวนการผลิตและสูบจ่ายน�้าประปาเชิงรุก เพื่อเตรียม 

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานของ 
กปน. (สปอส.) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
(ปอส.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน (จป.)

การประปานครหลวงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสขุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

โดยได้ก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลและขับเคลื่อนการด�าเนินงานเก่ียวกับมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย                

อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม เพือ่ให้พนกังานและลกูจ้างของ กปน. ได้รบัการดแูลและปฏบัิตอิย่างเหมาะสมเป็นธรรม  

ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และกฎหมายแรงงาน โดยค�านึงถึงสภาวะแวดล้อมในการ

ท�างาน อาทิ แสงสว่าง เสียง ฝุ่น การป้องกันอุบัติภัยอันตราย การป้องกันการระบาดของโรค การปรับภูมิทัศน์ทั้งภายใน

และภายนอกส�านักงาน รวมถึงมีการฝึกซ้อมดับเพลิง การจัดกิจกรรมการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพ

ประจ�าปีให้แก่พนักงาน รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้จัดท�าแนวทาง

ระเบียบการปฏิบัติตามหลักการสิทธิแรงงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. อีกด้วย

นับได้ว่าตลอดปี 2558 โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปน. ล้วนประสบความส�าเร็จ

ทั้งในด้านการสร้างประโยชน์ต่อประชาชน เช่น โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ      

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีน่อกจากจะเพิม่พืน้ทีป่่าต้นน�า้ ยงัสร้างคณุภาพชวีติทีด่ใีห้แก่คนในชมุชนอย่างเหน็ได้ชดั 

และยังมีอีกหลายโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งยืน สร้างจิตส�านึกรักน�้า รักสิ่งแวดล้อม       

แก่ประชาชน โดยการประปานครหลวงเชื่อมั่นว่า ผลส�าเร็จของทุกโครงการจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์และบรหิารจัดการ

ทรัพยากรน�า้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่แท้จริงที่องค์กรคาดหวังไว้

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน

การประปานครหลวงตระหนักว่า สภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสมมีผล

ต่อประสิทธิภาพการท�างานและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา และกระบวนการ   

ผลิตขององค์กร อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ตลอดปี 2558 บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับของการประปานครหลวง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ          

มุ่งมั่นและตั้งใจจริง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นน�าในระดับสากล รวมท้ังยังใส่ใจปัญหาและส่งเสริมพัฒนาชุมชน        

ในเรือ่งของการให้ความรูแ้ละทกัษะงานประปา เพือ่เป็นโอกาสต่อยอดในการสร้างรายได้ สร้างคณุภาพชวีติทีด่ ีและขจดั

ปัญหาความเหล่ือมล�้าทางสังคม รวมถึงการบริหารและพัฒนางานเพื่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจ จากความมุ่งมั่นตั้งใจ

ทั้งหมดน้ี ท�าให้เกิดผลลัพธ์ความส�าเร็จเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมาย ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล       

จากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
การประปานครหลวงได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�าปี 2558 จากส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประเภทการด�าเนินงานเพื่อสังคม

และสิง่แวดล้อมดเีด่น จากโครงการวชิาชพีช่างประปาเพือ่ประชาชน ซึง่เป็นโครงการด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างการด�าเนินธุรกิจ

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ผลสมัฤทธิส์งูสดุของโครงการนีค้อืการสร้างเครอืข่ายให้กบั

ผู้จบหลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญเพื่อเป็นต้นแบบท่ีดีในการเป็น           

ผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมรุ่นต่อไป

Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015                           
สาขา Investment in People Award

“โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” (The MWA Plumbers for People 

Project - 2Ps) ได้รบัรางวลัจากงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 

ในสาขา Investment in People Award ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ซึ่ง Enterprise Asia เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพและท�าประโยชน์แก่บุคลากรหรือชุมชนในภูมิภาคเอเชีย นับเป็นอีกหนึ่งรางวัล

ที่การประปานครหลวงภาคภูมิใจ ท่ีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ี กปน. มีความเช่ียวชาญ       

ให้แก่ผูเ้ข้ารบัการอบรม สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ สร้างโอกาสในการประกอบอาชพีเสรมิ 

และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป
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Mexico Water Prize 2015
Mexico Water Prize 2015 เป็นรางวัลที่รัฐบาล

เม็กซิโกมอบให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่นที่มีการ

ด�าเนินงานเป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารการ

ประปาและสขุาภบิาล การผลติน�า้ประปา การบ�าบดัน�า้เสยี 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่าง

ยั่งยืนและสร้างรายได้หรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

โดยคร้ังล ่าสุดมี พิธีมอบรางวัล ณ เมืองแดกู 

สาธารณรัฐเกาหลี ในงานประชุมน�า้โลก ครั้งที่ 7 (The 7th 

World Water Forum) มผีลงานส่งเข้าประกวดจากองค์กร

ด้านน�้าทั่วโลกกว่า 100 เร่ือง ซึ่งการประปานครหลวง      

ได้รบัรางวลัที ่2 จากโครงการ “MWA One for ALL” หรอื 

“โครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชน

เมือง” ซึ่งเป็นโครงการที่การประปานครหลวง ร่วมกับ

ก รุ ง เทพมหานคร องค ์กรปกครองส ่ วนท ้อง ถ่ิน 

จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี วางท่อจ่ายน�า้ไปสู่พื้นที่  

ที่ยังไม่มีน�้าประปาใช้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนให้กับ

ประชาชน และขจัดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม

ICT Excellence Awards 2015
การประปานครหลวงให้ความส�าคัญกับการบริการ

และใส่ใจความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งมั่น

พฒันางานบรกิารผ่าน “โครงการปรบัปรงุการบรหิารลูกค้า

สัมพันธ์” ซ่ึงท�าให้การประปานครหลวงได้รับรางวัล ICT 

Excellence Awards 2015 หมวดการพฒันางานเพือ่การ

ขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects) จัดโดย

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และวิทยาลัย

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องและ

สนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันาการให้บรกิารลกูค้าอย่าง

เป็นระบบ โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิเป็น

ผู้มอบรางวัล

คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” 

ประจ�าปี 2558 สาขาบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง ของมูลนิธิเพ่ือ

สังคมไทย คณะกรรมการรางวัลไทย จากนายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่บุคคลและองค์กรท่ี

สร้างประโยชน์สูงสุด ตอบแทนคุณแผนดินในรูปแบบต่างๆ และสมควรให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน

ทุกรางวัลที่ได้รับในปี 2558 ล้วนสร้างความภาคภูมิใจให้แก่องค์กรและบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า        

การด�าเนินงานของ กปน. มปีระโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จรงิ ทัง้นี ้กปน. จะยงัคงมุง่มัน่ทุม่เทเพือ่ความยัง่ยนืขององค์กร 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการวางรากฐานองค์กรให้พร้อมก้าวไปสู่แนวหน้าของผู้ให้บริการน�้าประปาใน

ระดับอาเซียน
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ตั้งใจ ใส่ใจ และจริงใจ
จากหัวใจของการประปานครหลวง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา การประปานครหลวงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการด�าเนินงานทั้งระบบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถ

ผลิตและจัดส่งน�้าประปาที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพไปสู่ประชาชนผู้ใช้น�้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยไม่ลืมที่จะให้ความส�าคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปด้วย

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ กปน. ได้ด�าเนินการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ความตัง้ใจจรงิของ กปน. ทีใ่ส่ใจในทกุรายละเอยีด และให้ความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุด้านทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ

งานขององค์กร โดยค�านึงถึงความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 

ด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้การด�าเนินกิจการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คือการบริการด้วย

หัวใจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กปน. ทุ่มเทกับการให้บริการท่ีเก่ียวข้อง โดยปลูกจิตส�านึกให้มีใจรักการบริการและ        

เห็นแก่ส่วนรวมต่อพนักงานในทุกระดับ นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นแนวทางที่จะสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้น�้า อันน�ามาซ่ึงความเช่ือมั่น  

ในองค์กร ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับ กปน. และผู้มีส่วนได้เสียต่อไปในอนาคต

ด้ำนสงัคม กปน. ค�านึงถงึความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคและผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน จงึร่วมผนกึก�าลงักบัหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในเขตพื้นที่ให้บริการและชุมชนท้องถิ่นนอกพื้นที่ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน โดยใช้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตน�้าประปาเป็นองค์ความรู้หลักในการพัฒนา ซึ่งเห็นผล

จากความส�าเร็จในหลายๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภายในองค์กร กปน. ยังตระหนักถึงความส�าคัญโดยการ

สร้างส่ิงแวดล้อมภายในให้เป็นองค์กรแห่งความสขุของบคุลากรทกุระดบั และด�าเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้

ด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ กปน. ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งการร่วมรักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การดูแลและพลิกฟื้นแหล่งต้นน�้า ตลอดจนการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ังยังขยายการ

ท�างานร่วมกับชุมชน โดยสร้างเครือข่ายพนัธมติรเพือ่ร่วมกนัดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมได้อย่างท่ัวถึง

ผลส�าเร็จของทุกโครงการที่ผ่านมา ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้น�้า และรอยยิ้มของชุมชนท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ล้วนสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันให้ กปน. เดินหน้าท�างานและให้บริการด้วยความตั้งใจและ

ใส่ใจต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พัฒนาศักยภาพ สร้างความเช่ือมั่น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรด้านการบริหารจัดการน�้า          

ที่ยั่งยืนในระดับสากลต่อไป
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CSR รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อสังคมน่าอยู่ สู่โลกสดใส






