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การประปานครหลวง

สารจากผู้ว่าการการประปานครหลวง
การด�ำเนินกิจการของการประปานครหลวงมีความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การจัดหาน�ำ้ ดิบ
จากแหล่งต้นน�้ำ การผลิตและสูบจ่ายไปยังผู้ใช้นำ�้ ปลายทาง ซึ่งทุกกระบวนการล้วนเกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น
การประปานครหลวงเล็งเห็นความส�ำคัญในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ด�ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นประเด็นสาระส�ำคัญ 3 ด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�ำหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานอย่างชัดเจน สะท้อนผ่านกิจกรรมทีก่ ารประปานครหลวงได้ดำ� เนินการขึน้ อาทิ การยกระดับ
การให้บริการในด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้น�้ ำได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น หรือโครงการการประปานครหลวง
รักษ์ป่าต้นน�้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการร่วมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน�้ำให้กับ
ชุมชนต้นน�ำ้
โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่การประปานครหลวงภาคภูมิใจ โดยเป็นการจัด
อบรมให้ความรูว้ ชิ าชีพด้านงานประปาแก่บคุ คลภายนอกทีส่ นใจ ให้สามารถซ่อมแซมระบบประปาเบือ้ งต้นได้ดว้ ยตนเอง
และสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปต่อยอดเป็นช่างประปาอาสาจากกิจกรรม CSR ประปาเพือ่ ประชาชน เพือ่ สร้างประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนนับเป็นโครงการที่ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูง
จนได้รับ 2 รางวัลในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2558 ประเภทการด�ำเนิน
งานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และรางวัล
Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ประเภท Investment in People Award จาก
Enterprise Asia
นอกจากนั้น การประปานครหลวงยังได้รับรางวัลที่ 2 Mexico Water Prize 2015 ในงานประชุมน�ำ้ โลก ครั้งที่ 7
(The 7th World Water Forum) ณ เมืองแดกู สาธารณรัฐเกาหลี จากโครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่
ทั่วชุมชนเมือง (MWA One for ALL) ที่ด�ำเนินการวางท่อประปาแก่ชุมชนขนาดเล็ก ให้มีน�้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
ในปีงบประมาณ 2558 ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของการประปา
นครหลวง โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้ง น�้ำทะเลหนุนสูง และภาวะน�้ำดิบขาดแคลนทั่วประเทศ แต่เพราะมีการบริหาร
จัดการองค์กรทีด่ ี รวมทัง้ ยังได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทีช่ ว่ ยกันสือ่ สาร สร้างความเข้าใจให้ผใู้ ช้นำ�้ ตระหนัก
ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท�ำให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวได้อย่างลุล่วง
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ตลอดระยะเวลา 48 ปี การประปานครหลวงยังคงมุง่ มัน่ ให้บริการน�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ส�ำหรับการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง โดยยึดหลักการจัดการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ภายใต้ปณิธาน “ประปาเพือ่ ประชาชน” ซึง่ ถือเป็นรากฐาน
ของความมั่นคงขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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กำ�เนิดการประปา
น้�ำ พระราชหฤทัยจากพระผู้ทรงอยู่กลางใจราษฎร์

ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว ในคราที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสยุโรป พระองค์ทรงพบว่าประเทศเหล่านัน้ ต่างมีนำ�้ สะอาด
ให้ประชาชนได้ใช้อปุ โภคบริโภค จึงท�ำให้พระองค์ทรงค�ำนึงถึงพสกนิกรชาวไทย ซึง่ ในขณะนัน้
มีน�้ำธรรมชาติจากแม่น�้ำล�ำคลองเป็นแหล่งน�้ำเดียวที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิต บางครั้งอาจส่งผลต่อ
สุขอนามัย เนื่องจากน�ำ้ ไม่สะอาดเพียงพอ และยังเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้คนเจ็บป่วย ด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้พระองค์สนพระราชหฤทัยในระบบ “Water Work” ของชาติตะวันตก ซึ่งมุ่งหวังว่า
จะช่วยให้ราษฎรได้มีสุขอนามัยที่ดีและมีนำ�้ สะอาดใช้
เมื่อพระองค์มีพระราชด�ำริที่จะจัดสร้างระบบประปาในเขตพระนคร เอกชนต่างชาติ
หลายรายพร้อมใจกันยืน่ ข้อเสนอเพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นผูล้ งทุนผลิตน�ำ้ ประปา แม้วา่ พระองค์จะทรง
ทราบดีว่ากิจการประปาในต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่เป็นของเอกชน แต่ด้วยสายพระเนตรอัน
ยาวไกล และทรงค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
พระองค์จึงได้ตัดสินพระราชหฤทัยใช้เงินในท้องพระคลังมาด�ำเนินงานเองทั้งหมด โดยมี
พระราชโองการสร้างการประปา และปรากฏเป็นรูปเป็นร่างเมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452
โดยให้กรมสุขาภิบาลเป็นผู้ดำ� เนินงานจัดหาน�ำ้ สะอาดมาใช้ในพระนคร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

%UF

FS

U

(FNH

+

พระองค์ทรงก�ำหนดให้สร้างโรงเก็บน�้ำดิบที่ต�ำบลเชียงราก จังหวัดปทุมธานี และขุด
คลองส่งน�ำ้ จากบริเวณคลองเชียงรากมายังทีด่ นิ ทีม่ กี ารจัดซือ้ ส�ำหรับสร้างโรงกรองน�ำ้ สามเสน
พร้อมทั้งจัดตั้งโรงสูบและโรงกรองน�้ำในบริเวณเดียวกัน เพื่อที่จะได้กรองน�้ำให้บริสุทธิ์
ปราศจากสิ่งต่างๆ อันเป็นเหตุให้เกิดโรคภัย โดยมีการขุดฝังวางท่อจ่ายน�ำ้ ทั่วพระนคร และ
สร้างถังสูงเพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการส่งน�้ำให้ประชาชน จนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.
2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นประธานเปิดกิจการ
“การประปากรุงเทพฯ” อย่างเป็นทางการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนแล้ว การประปายังเป็นสิ่งแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับอารยประเทศ
และในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2510 กิจการประปากรุงเทพฯ กรมโยธาเทศบาล การประปา
นนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี และการประปาเทศบาลสมุทรปราการ ได้รวมเป็น
กิจการเดียวกันชือ่ ว่า “การประปานครหลวง (กปน.)” โดยเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุม่ สาธารณูปการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
นับตั้งแต่นั้นมา การประปานครหลวงได้มีการปฏิบัติภารกิจสืบทอดกันจนถึงปัจจุบัน
นั่นคือ การส�ำรวจ จัดหา และผลิตน�้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization: WHO) เพื่อการอุปโภคบริโภคส�ำหรับประชาชนในพื้นที่
ให้บริการ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง

จากน�้ำพระราชหฤทัยที่ยิ่งใหญ่ของพระผู้สถิตอยู่กลางใจราษฎร์
น�ำมาซึ่งน�้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ก่อนจะกลายเป็น “ประปาเพื่อประชาชน” ในทุกวันนี้
การประปานครหลวงจึงมุ่งมั่นตั้งปณิธานว่า
จะยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ
และเต็มใจ ในอนาคตสืบไป
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ประปาเพื่อประชาชน
“น�้ำสะอาด” เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นสาธารณูปโภค
ขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตน�ำ้ ประปา
ให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถจัดสรรน�ำ้ ประปาให้เพียงพอและ
ทั่วถึงต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการ กปน. จึงได้ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการผลิตและส่งจ่ายน�ำ้ ให้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีกำ� ลังการผลิต 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ส่งน�้ำประปาผ่านระบบท่อประปาที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกัน รวมความยาวท่อ
33,186.76 กิโลเมตร (ไม่รวมท่อบริการ) มีแหล่งต้นน�ำ้ ที่นำ� มาผลิตเป็นน�ำ้ ประปา คือ แม่น�้ำ
เจ้าพระยา และแม่นำ�้ แม่กลอง
การประปานครหลวงมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมกว่า 2,354.19 ตารางกิโลเมตร ให้
บริการผู้ใช้น�้ำ 2,226,707 ราย จาก 4 โรงงานผลิตน�้ำ รวมแล้วกว่า 5.92 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน โดยพื้นที่ให้บริการของ กปน. แบ่งออกเป็นส�ำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง ดังนี้
ให้บริการผู้ใช้บริการกว่า
ราย

2,226,707
การประปานครหลวงให้บริการ
ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า
ตร.กม.

2,354.19

จาก

4 โรงงานผลิตน้�ำ

•โรงงานผลิตน้ำ�ธนบุรี
• โรงงานผลิตน้ำ�สามเสน
•โรงงานผลิตน้ำ�มหาสวัสดิ์
•โรงงานผลิตน้ำ�บางเขน

รวมแล้วกว่า

5,920,000 ลบ.ม./วัน
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พื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง

แบ่งออกเป็นส�ำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง ดังนี้
• ประชาชื่น

• บางบัวทอง
• นนทบุรี
• มหาสวิัสดิ์
• บางกอกน้อย

• บางเขน
• มีนบุรี

• ลาดพร้าว
• พญาไท
• แม้นศรี
• สุขุมวิท
• ทุ่งมหาเมฆ

• ภาษีเจริญ

• พระโขนง
• สุวรรณภูมิ
• ตากสิน

• สุขสวัสดิ์
• สมุทรปราการ

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 4

ภาค 5

1. สำ�นักงานประปาสาขาสุขุมวิท
2. สำ�นักงานประปาสาขาพระโขนง
3. สำ�นักงานประปาสาขา
สมุทรปราการ

4.
5.
6.
7.

สำ�นักงานประปาสาขาพญาไท
สำ�นักงานประปาสาขาทุง่ มหาเมฆ
สำ�นักงานประปาสาขาแม้นศรี
สำ�นักงานประปาสาขาลาดพร้าว

ภาค 3

8. สำ�นักงานประปาสาขาประชาชื่น
9. สำ�นักงานประปาสาขาบางเขน
10. สำ�นักงานประปาสาขามีนบุรี
11. สำ�นักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

12. สำ�นักงานประปาสาขาบางกอกน้อย 16. สำ�นักงานประปาสาขานนทบุรี
13. สำ�นักงานประปาสาขาตากสิน
17. สำ�นักงานประปาสาขาบางบัวทอง
14. สำ�นักงานประปาสาขาภาษีเจริญ 18. สำ�นักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์
15. สำ�นักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

กำ�ลังการผลิตสูงสุด

โรงงานผลิตน้�ำ ธนบุรี
170,000 ลบ.ม./วัน

โรงงานผลิตน้ำ�สามเสน
550,000 ลบ.ม./วัน

โรงงานผลิตน้�ำ มหาสวัสดิ์
1,600,000 ลบ.ม./วัน
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โรงงานผลิตน้�ำ บางเขน
3,600,000 ลบ.ม./วัน
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นโยบายและแผนงานในอนาคต
การประปานครหลวงตระหนักถึงความส�ำคัญของการเป็นองค์กรชัน้ น�ำทีม่ ภี ารกิจหลักในการจัดหา ผลิต จัดส่ง และ
บริการน�้ำประปาที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค อันเป็นปัจจัย
พื้นฐานในการด�ำรงชีวิตของประชาชน กปน. จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยให้ความส�ำคัญกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างสมดุล
การประปานครหลวงมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมัน่ ในวิสยั ทัศน์ “เป็นองค์กรชัน้ น�ำด้านการบริหาร
จัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ให้บริการงาน
ประปา” ตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555-2559) ภายใต้หลักการ “S-Link for MWA
Sustainable Growth” ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรที่ต้องการความมีประสิทธิภาพในการท�ำงานควบคู่กับ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังคงมุ่งเน้นความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว ต่อเนื่องไปถึงยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4
(2560-2564)

Sustainability

Stability

Sufficiency

Sanitary

S-Link for MWA Sustainable Growth
Sustainability: สร้างความยั่งยืน มีทิศทางการเติบโตมั่นคง ยาวนาน ทั้งด้านรายได้และโครงสร้างองค์กร
Stability: เสริมความมั่นคง พัฒนาระบบผลิต-จ่ายให้มีเสถียรภาพ
Sufficiency: สร้างความเพียงพอ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการให้เพียงพอกับความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
สมดุล ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ลดความเหลื่อมล�ำ้ ทางสังคม
Sanitary: ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนและผู้บริโภค ยกระดับและรักษาคุณภาพน�้ำ ผลิต-จ่าย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
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(

H

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำ�ด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ให้บริการงานประปา
“ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม” มีความหมายที่เป็นนัยส�ำคัญ ดังนี้
1. มีการบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
3. มีการบริหารเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล
4. มีการยกระดับการใช้ความสามารถขององค์กรและการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
5. มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พันธกิจ
“ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพอย่างมั่นคง ทั่วถึง เพียงพอ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ”

ค่านิยม
“มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส”

Willingness
มุ่งมั่น

Achievement
พัฒนาตน

Team
พัฒนางาน

Excellent
Service
บริการสังคม

Respect to
Transparency
ด้วยความโปร่งใส

แนวนโยบาย

แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ มี 3 ระดับ
• แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
• แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• แนวนโยบายส�ำหรับการประปานครหลวง
ปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง รวมทั้งพัฒนา
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

5
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
การประปานครหลวงได้ดำ� เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุง่ เน้นการบริหารจัดการองค์กรทีด่ ตี ามหลัก
ธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการ
น�ำเสนอกิจกรรมและผลการด�ำเนินงานผ่านการจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
แสดงเจตจ�ำนงว่า กปน. มีความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และสื่อสารไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคล
ภายนอกให้เกิดจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ในปี 2558 กปน. ได้ดำ� เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 26000
ทั้ง 7 ด้านเช่นที่ผ่านมา แต่ได้ปรับปรุงการจัดท�ำรายงาน โดยอ้างอิงตามแนวทางขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการ
รายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดท�ำรายงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล โดยการจัดท�ำรายงานสากลนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ
ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านธรรมาภิบาลองค์กร
รายงานฉบับนีน้ บั เป็นการจัดท�ำรายงานโดยอ้างอิงตามกรอบ GRI ครัง้ แรกของ กปน. ซึง่ ได้มกี ารปรับปรุงจัดหมวดหมู่
และพัฒนาการจัดท�ำเนือ้ หารายงานให้ออกมาในรูปแบบรายงานของความรับผิดชอบอย่างยัง่ ยืนเพือ่ เปิดเผยผลการด�ำเนินงาน
และกิจกรรมขององค์กร และเพือ่ สือ่ สารให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทราบถึงผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยก�ำหนดประเด็นสาระส�ำคัญทั้ง 3 ด้าน แยกเป็นหัวข้อ ดังนี้
1) เริ่มต้นจากหัวใจ กล่าวถึงผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสาระส�ำคัญ ด้านเศรษฐกิจ
2) ส่งต่อความใส่ใจ กล่าวถึงผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสาระส�ำคัญ ด้านสังคม
3) โอบกอดโลกไว้ให้ยั่งยืน กล่าวถึงผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสาระส�ำคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม
การประปานครหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท�ำรายงานฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และช่วย
ประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อคนในสังคม อันจะเป็นรากฐานในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การประปานครหลวงได้ดำ� เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยน�ำมาตรฐาน ISO 26000 มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระส�ำคัญครอบคลุม 7 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance)
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3. สิทธิแรงงาน (Labor Rights)
4. การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices)
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer Responsibility)
6. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management)
7. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน (Involvement in Social and Community Development)
นอกจากนี้ กปน. ยังให้ความส�ำคัญกับอีก 2 หัวข้อเพิ่มเติม คือ
8. การสื่อสารและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Public Relation)
9. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
นอกจากการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 26000 แล้ว กปน. ยังมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาการด�ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมทัง้ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อันเป็นแนวคิดของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดย กปน. ได้ส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดนี้ลงไปในทุกกระบวนการท�ำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง
ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยการประปานครหลวงได้ทำ� การประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญต่อ กปน. ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ซึ่งได้สาระส�ำคัญมา 11 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
1. จัดหาและบริการน�้ำประปาที่มีคุณภาพ
2. คุณภาพน�้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสากล
3. ความมั่นคงในการจ่ายน�้ำ
4. สร้างคุณค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสีย
และสร้าง New Business Model / นวัตกรรม
ประเด็นความยั่งยืนด้านสังคม
1. การสร้างความผูกพันและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรอย่างมืออาชีพในทุกระดับ
2. การสื่อสาร
3. ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
4. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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ประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
1. บริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ที่ยั่งยืน และอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ
2. ส่งเสริมการลดโลกร้อน
3. สร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี
ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่การประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ซึ่งจะกล่าวในเนื้อหาของรายงาน
ฉบับนี้ต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงาน (CSR in process)

การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักพื้นฐานที่หน่วยงานของรัฐต้องยึดถือ
โดย กปน. ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการท�ำงานหลัก (CSR in process)
ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�ำ้ ซึ่งจะช่วยให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การปลูกป่าต้นน�้ำ และการสร้างฝายชะลอน�้ำ เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน�้ำดิบ กับโครงการ
การประปานครหลวงรักษ์ปา่ ต้นน�ำ้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีอ่ ำ� เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์แหล่งน�ำ้ ดิบของ กปน.
โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน เป็นโครงการที่ตอบรับขั้นตอนการบ� ำรุงรักษาระบบประปา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องงานประปาแก่ประชาชน ให้สามารถซ่อมแซม ดูแล ระบบประปาได้ด้วย
ตนเอง ถือเป็นการช่วยลดน�ำ้ สูญเสีย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ต่อยอดทักษะและความช�ำนาญเพื่อน�ำไป
ประกอบอาชีพต่อไป
การน�ำหลัก CSR เข้ามาใช้ในทุกขั้นตอน ส่งผลให้องค์กรมีการบริหารและการด�ำเนินงานที่ดี พร้อมเติบโตไปกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การบริการลูกค้า

การจัดหาแหล่งน�้ำดิบ

การผลิตน�้ำ

การส่งและจ่ายน�้ำ

การบ�ำรุงรักษา

การควบคุมคุณภาพน�้ำ

การจ�ำหน่ายน�้ำ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
การประปานครหลวงจึงก�ำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยง
อย่างบูรณาการ โดยพิจารณาประเด็นความเสีย่ งทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอก ครอบคลุมความเสีย่ งส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร จัดท�ำแผนควบคุมความเสีย่ งอย่างเป็นระบบเพือ่ ลดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2558 กปน.
ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงที่สำ� คัญ ดังนี้

การเพิ่มเสถียรภาพระบบผลิตด้านสูบส่งและสูบจ่ายน�้ำประปา

ด�ำเนินการต่อเนือ่ งจากปี 2557 โดยสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยส�ำรองของสถานีสบู จ่ายน�ำ้
เพื่อให้สามารถสลับการใช้งานระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย-หลัก และส�ำรอง กรณีบำ� รุงรักษา
หรือช�ำรุดเสียหาย การบริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ รองรับผลกระทบทีเ่ กิดจากความเค็ม
รุกล�้ำถึงจุดรับน�ำ้ ดิบในฝั่งตะวันออก รวมถึงมีการจัดท�ำ ทบทวน และปรับปรุงแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (ฺฺBusiness Continuity Plan: BCP) เพื่อให้การผลิตด้านสูบส่งและสูบ
จ่ายด�ำเนินได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีม้ กี ารบริหารความเสีย่ งการลงทุนโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก เพื่อปรับปรุงขยายก�ำลังการผลิตและโครงข่ายระบบประปา
รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

ด้านบริการ

เพื่อให้บริการที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น�้ำ โดยมุ่งมั่นให้บริการผลิตน�้ำ
ประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการใช้ทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้บริหารความเสี่ยงเรื่องการปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานลดน�ำ้ สูญเสีย โดยด�ำเนินการจัดซือ้ อุปกรณ์ตรวจสอบการรัว่ ไหลในระบบ
ท่อด้วยเทคโนโลยีใหม่ เร่งรัดและติดตามผลการส�ำรวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อในทุก
ส�ำนักงานประปาสาขา
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ด้านบริหาร

ให้ความส�ำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2558 ได้บริหารความเสีย่ งในเรือ่ งการสร้างความพร้อมของ
บุคลากรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ได้
ด�ำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับการประปานครหลวง
ฉบับที่ 116 ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จ�ำหน่าย และการใช้น�้ำประปา พ.ศ. 2543 เพื่อความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการด�ำเนินงานในปัจจุบัน และรองรับการให้บริการแก่บุคคลหรือ
นิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจเสริม
และเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในอนาคต

ด้านการเงิน

ด�ำเนินการต่อเนือ่ งจากปี 2557 โดยทบทวนระยะเวลาการด�ำเนินงานตามแผนจัดซือ้
จัดจ้าง และแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถด�ำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน
ได้ตรงตามแผน รวมทั้งได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อน�ำความรู้ไปใช้พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด�ำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan: BCP) ด้านไอที และฝึกซ้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001:2005 ต่อเนื่องกัน
เป็นปีที่ 5 ตลอดจนพัฒนาระบบส�ำรองในรูปแบบ Stand-alone เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ
สารสนเทศขององค์กรมีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ได้อย่างทันท่วงที

การด�ำเนินโครงการแผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)

การด�ำเนินโครงการแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรม ซึง่ องค์กร
ได้ระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงครอบคลุมตั้งแต่แหล่งน�้ำดิบจนถึงผู้บริโภค เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายคือ น�ำ้ ประปาทีเ่ พียงพอ สะอาด และปลอดภัย มีการปรับปรุงกระบวนการ
ต่างๆ ขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนน�้ำประปาปลอดภัย จากบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ โดยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งจะด�ำเนินการต่อเนื่อง
ต่อไปในอนาคต
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
การประปานครหลวง รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ได้แก่
ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า ภาครัฐ หน่วยงานราชการ และพนักงานของ กปน. มาโดยตลอด จึงได้
ท�ำการศึกษาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียของ กปน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเป็นกระบวนการเพื่อท�ำความเข้าใจ
กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรวบรวมประเด็น สาระส�ำคัญ ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(SEPA) จากการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ แบ่งประเด็นออกเป็นความต้องการ การสือ่ สาร
และผลลัพธ์ ได้ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย

ภาครัฐ /
หน่วยงานก�ำกับ

ลูกค้า

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การสื่อสาร/ช่องทาง

• ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวง
• ด�ำเนินงานตามนโยบาย แผนงานของ
กระทรวง
• มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
• มีจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน
• มีการจัดการความเสี่ยง

• ประชุม
• เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เป็นคณะท�ำงาน
• Website Promote กิจกรรม
• E-mail
• การอบรมให้ความรู้

• มีความสามารถในการส่งมอบบริการ
และท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนให้แก่ผล
ของธุรกิจ
• เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม โปร่งใส
• มีบริการที่เป็นเลิศ

• การพบปะพูดคุยโดยตรง
• ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ขององค์กร
• การจัดท�ำแบบประเมิน แบบส�ำรวจ
แบบสัมภาษณ์ผา่ นกิจกรรมขององค์กร
• การประชุมร่วมกับภาครัฐและเครือข่าย
• การเยี่ยมลูกค้า
• ให้สิทธิพิเศษลูกค้า
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ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ
• ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงาน
ที่เป็นธรรมและโปร่งใส
• สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว
• ช�ำระค่าสินค้าหรือบริการตามก�ำหนด
เวลาที่ได้ตกลงกันไว้

• ประชุม / ชี้แจง
• โทรศัพท์

• ทิศทางองค์กรและการปรับตัวทางธุรกิจ
• สวัสดิการและค่าตอบแทน
• การยกย่องชมเชย
• การพัฒนาทักษะความรู้
• ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ

• สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ผ่าน E-mail, Group Line,
SMS, Facebook และการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง
• ส�ำรวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
• ส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
• ทบทวนเรื่องการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานให้ตอบสนอง
การท�ำงานและการเติบโตขององค์กร

• ข่าวสาร / การให้บริการ
• กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

• Social Media
• Website
• จัดเสวนา อบรม
• เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะต่างๆ
• เอกสารประชาสัมพันธ์
• Billboard
• สื่อสิ่งพิมพ์

พนักงาน

สังคม

การสื่อสาร/ช่องทาง
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การขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการการประปานครหลวงได้ก�ำหนดนโยบายส�ำคัญให้การประปานครหลวงบริหารงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ควบคูก่ บั การใส่ใจดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate Social & Environment
Responsibility: CSR) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ก�ำหนด
กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจการไปพร้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มเป็นหลัก

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
พลเอกนพดล ฟักอังกูร
พลเรือโทเจียมศักดิ์ จันทร์เสนา
นางสาวรสา กาญจนสาย
นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์
นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร
นายพีรวัฒน์ ธีระกาญจน์
นายส�ำรวย มงคลพร
นายเกียรติ อึงรัตนากร
นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักคณะกรรมการ กปน.)
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน.
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาล

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Policy Statement) ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล
2. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ง านด้ า นธรรมาภิ บ าล (Corporate Governance: CG) และ
แผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
3. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงานของการประปานครหลวงให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรายงานต่อ
คณะกรรมการการประปานครหลวงทุกไตรมาส
4. เสนอแนะข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของการประปานครหลวง (Code of MWA
Conduct) แนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างของการประปานครหลวง
5. พิจารณาให้ความเห็นกับคณะกรรมการการประปานครหลวงกรณีทมี่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ในองค์กร
6. ติดตามการด�ำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แล้วรายงาน
ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงทุกไตรมาส
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7. ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์การประปานครหลวงในเชิงรุกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์ประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
9. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของการประปานครหลวง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการประปา
นครหลวงให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอก
10. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
11. พิจารณาก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ
ความเป็นไปในอนาคต พร้อมจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จ
12. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อทราบทุกเดือน
13. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปานครหลวงมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
นางวัชรี ประสาทเขตต์การ
นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตย์นรากูร
น.ส.ทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์
น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์
นางอาภรณ์ ภู่ทรัพย์
น.ส.สุทธิลักษณ์ ยอดพยุง
น.ส.สุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ
นายณัชพงศ์ ศิระสากร
นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์
นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี
น.ส.ปาจรีย์ ซาลิมี
น.ส.สุวรา ทวิชศรี
นางวิภา อยู่ทรัพย์
น.ส.พจนีย์ วรรณรัตน์

ผวก.
รวก.(กอ)
รวก.(กต)
รวก.(ผ)
ชวก.(สก)
ชวก.(บค)
ชวก.(นง)
ชวก.(ก๑)
ชวก.(ก๔)
ชวก.(ว)
ชวก.(ลน)
ชวก.(พ)
ชวก.(ท)
ผอ.ฝรส.
ผอ.กรส.ฝรส.
ผอ.กรน.ฝรส.

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. ก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
2. ก�ำหนดแนวทางและกิจกรรมการสนับสนุนชุมชน ก�ำหนดชุมชนที่ส�ำคัญต่อรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของผู้นำ� ระดับสูงและบุคลากร
3. ส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มในกระบวนการหลั ก ของกิ จ การ
(CSR in process) ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 26000
4. พิ จ ารณาความเหมาะสมของการใช้ ท รั พ ยากรประเภทต่ า งๆ ของการประปานครหลวงในงานด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
5. มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงานย่อยเพื่อช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
6. จัดท�ำรายงานเพื่อสรุปผลการด�ำเนินงาน และน�ำผลที่ได้มาปรับแผนการด�ำเนินงานต่อไป
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ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวนโยบาย

การประปานครหลวงตระหนักถึงการด�ำเนินภารกิจขององค์กรควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั่วทั้งองค์กร จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของการประปานครหลวง (MWA CSR
Policy) ดังนี้
1. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการงานประปา ตามภารกิจหลักขององค์กร โดยยึดหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ยึดหลักนิตธิ รรม ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานด้วยความเท่าเทียมกัน ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึง
น�ำ้ ประปาซึง่ เป็นบริการขัน้ พืน้ ฐาน มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค ชุมชน และสิง่ แวดล้อม โดย
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน
2. ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกพนักงานทุกระดับ ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นองค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงาน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายของ
องค์กร
3. สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มใน
กระบวนการหลักของกิจการ (CSR in process) โดยค�ำนึงถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดจากการด�ำเนินงานของการประปานครหลวงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และน�ำมาตรฐาน
ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
4. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร โดยอาศั ย กรอบการรายงานแห่ ง
ความยั่งยืนตามแนวทาง GRI (Global Reporting Initiative) ในการด�ำเนินงานขององค์กร
และรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของรายงานผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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วัตถุประสงค์
•
•
•
•

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เพื่อตอบแทนสังคม
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
ปลูกจิตส�ำนึกของพนักงาน ผู้บริหาร ประชาชน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เรื่องน�้ำทั้งในประเทศและสากล
• ร่วมรณรงค์อนุรักษ์แหล่งน�ำ้ และลดปัญหาโลกร้อน
• ดูแลผู้ร่วมงานภายในการประปานครหลวง

กลยุทธ์
•
•
•
•
•

สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการด�ำเนินการของการประปานครหลวง
เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์แหล่งน�้ำ
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้นำ�้
ตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ร่วมงานในการประปานครหลวง

ค�ำขวัญ

บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมตอบแทนสังคม สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล
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เริ่มต้นจากหัวใจ

จากความตั้งใจในการใหบริการสูฐความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ
ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจทีเ่ ติบโตมาคูก่ บั สังคมไทย การประปานครหลวงมีการปรับปรุง
พัฒนาการบริการให้ทันสมัย เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจอยู่เสมอ ภายใต้นโยบายและ
การบูรณาการแผนบริหารของกระบวนการทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล (มอก. 2301-2555)
โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูบ้ ริโภคเป็นหลัก เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายได้รบั ประโยชน์และสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจอย่างสูงสุด

การจัดหาและบริการน้�ำ ประปาที่มีคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสิ่งส�ำคัญที่การประปานครหลวงให้ความใส่ใจ
จึงได้ด�ำเนินการขยายขอบเขตการให้บริการน�้ำประปาในเขตพื้นที่ที่ขาดแคลน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้บริการให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึง ตามนโยบาย “บ� ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย

โครงการบริหารจัดการระบบส่งน�้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
การประปานครหลวงสร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพน�ำ้ ประปา โดยปรับปรุงระบบส่งน�ำ้ ดิบ
จากโรงสูบน�ำ้ ดิบส�ำแลมาที่โรงงานผลิตน�ำ้ บางเขน โดยมีการสร้างก�ำแพงกั้น 2 ข้างของคลอง
ประปา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน�ำ้ ดิบหากมีสถานการณ์นำ�้ ท่วม และมีนักวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ตลอดเวลา โดยจะเก็บตัวอย่างน�ำ้ เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทุก 2 ชัว่ โมง
กปน. ได้น�ำผู้ใช้น�้ำรายใหญ่กว่า 200 แห่ง เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน�้ำประปา ณ โรงงาน
ผลิตน�ำ้ บางเขน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและปริมาณน�้ำประปาของ กปน. ว่าสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง สะอาดและปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก

รายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น 8

การประปานครหลวง

โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง (MWA One for ALL)

การประปานครหลวงร่วมกับกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี
ด�ำเนินโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง (MWA One for ALL) ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงน�้ำสะอาดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบันได้ให้บริการวาง
ท่อประปาเพื่อขยายเขตพื้นที่ไปแล้ว 1,260 เส้นทาง ความยาวท่อ 1,435 กิโลเมตร ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน�้ำ
ประปา 43,374 ครัวเรือน
การขยายเขตบริการนับเป็นการวางท่อจ่ายน�ำ้ เชิงสังคม (Public Service Obligation: PSO) ที่ค�ำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มุง่ เน้นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างมาตรฐานความเป็นอยูท่ ดี่ แี ก่ประชาชนอย่างยัง่ ยืนโดยไม่หวังผลก�ำไร

ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
ได้ให้บริการวางท่อประปาเพื่อขยายเขตพื้นที่
ไปแล้ว
เส้นทาง

ความยาวท่อ
กิโลเมตร

ประชาชนเข้าถึงบริการน�้ำประปา
ครัวเรือน

ประปาสร้างสุข ทุกคนมีน�้ำใช้

การประปานครหลวงพัฒนาการบริการทุกด้านให้มคี วามรวดเร็วขึน้ เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้นำ�้ โดยปรับลด
ระยะเวลาในการด�ำเนินงานให้น้อยลง เช่น หากบริเวณที่พักอาศัยมีท่อประปาหลักผ่านอยู่แล้ว สามารถติดตั้งระบบ
ประปาใหม่ได้ภายใน 1 วันท�ำการหลังจากช�ำระเงิน และบริการซ่อมท่อประปาภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง รวมถึง
ให้บริการช�ำระค่าน�้ำได้ภายใน 3 นาที ที่สำ� นักงานประปาทุกสาขา
และเพื่ อ ขยายโอกาสให้ ป ระชาชนทุ ก ระดั บ เข้ า ถึ ง น�้ ำ สะอาดได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น กปน. จึ ง จั ด โครงการ
ลดค่าธรรมเนียมการติดตั้งระบบประปาใหม่ 10% และส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยยังสามารถผ่อนผันการช�ำระค่าติดตั้ง
ได้อีกด้วย รวมไปถึงให้บริการส�ำรวจท่อรั่วภายในฟรี ในกรณีที่มีค่าน�ำ้ ประปาสูงผิดปกติ

ในกรณีที่ที่พักอาศัยมีท่อประธานผ่าน
สามารถติดตั้งระบบประปาใหม่ได้
ภายใน 1 วันท�ำการหลังจากช�ำระเงิน

บริการซ่อมท่อประปา
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง
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เสียงสะท้อนความสุขเมื่อได้ใช้น�้ำประปาครั้งแรก
จากชาวชุมชนคลองฝรั่ง จ.นนทบุรี
“น�ำ้ ประปา” เป็นสาธารณูปโภคทีส่ ำ� คัญในชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ ซึง่ “การประปานครหลวง”
เป็นองค์กรที่ให้บริการน�้ำประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แต่ยังพบว่า มีบางชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่น�้ำประปา
ไม่สามารถเข้าถึงได้ ท�ำให้ชาวบ้านไม่มีนำ�้ สะอาดส�ำหรับการอุปโภคบริโภค ส่งผลต่อสุขอนามัยและ
คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน
กปน. เล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน จึงเกิดโครงการ “ขยายเขตบริการให้เต็ม
พื้นที่ทั่วชุมชนเมือง” (MWA One for ALL) โดยการร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
บริการ ออกค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขตพื้นที่การให้บริการไปยังเขตหรือชุมชนที่ยังไม่มีท่อจ่าย
น�ำ้ ของ กปน. เพื่อให้ประชาชนได้มีน�้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ใช้อย่างทั่วถึง
เขตพื้นที่ชุมชนคลองฝรั่ง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ประสบปัญหาน�้ำประปา
ไม่สามารถเข้าถึงได้ และใช้น�้ำบาดาลเป็นหลัก แต่คนในชุมชนก็ยังไม่มั่นใจในความสะอาด จึงต้อง
สั่งซื้อน�้ำดื่มมาบริโภคแทน ท�ำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก แต่หลังจากที่ กปน. และองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ท�ำให้ชีวิตของชาวบ้านในชุมชนนี้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างเห็นได้ชัด เห็นได้จากเสียงตอบรับของชาวบ้านที่มีความพึงพอใจต่อโครงการนี้
คุณหวล รุ่งโรจน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหมู่ 7 หนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน
คลองฝรั่งและได้รับผลกระทบจากปัญหาน�้ำประปาเข้าไม่ถึง กล่าวถึงการแก้ปัญหาของ กปน. ว่า
ั หาในเรือ่ งความสะอาด และ
“แต่กอ่ นคนในชุมชนคลองฝรัง่ ต้องใช้นำ�้ บาดาลมาตลอด เลยมีปญ
น�ำ้ ไหลติดๆ ขัดๆ แต่พอ กปน. มีโครงการนี้ คนในชุมชนก็เลยเปลีย่ นมาใช้นำ�้ ประปากันมากขึน้ เพราะ
น�้ำมีความสะอาด ไหลแรง ไม่ติดขัดเหมือนน�้ำบาดาล เลยหวังว่าทาง กปน. จะมีโครงการนี้ต่อไป
ชุมชนอื่นๆ จะได้มีนำ�้ ประปาที่สะอาด ปลอดภัย ใช้ได้อย่างเพียงพอ”
คุณสาลิกา ถ�้ำทอง เป็นอีกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ติดแนวเส้นท่อประปาของชุมชนคลองฝรั่ง
กล่าวอีกว่า “หลังจากติดตัง้ ประปาเสร็จก็ได้เริม่ ใช้นำ�้ ประปาคูก่ บั น�ำ้ บาดาลก่อน แต่พอเห็นความแตกต่าง
ของความสะอาดและการไหลของน�้ำ ท�ำให้ปัจจุบันตัดสินใจหันมาใช้น�้ำประปาอย่างเดียว”
จากเสี ย งสะท้ อ นผ่ า นรอยยิ้ ม แห่ ง ความสุ ข ของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารน�้ ำ ประปา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความพึ ง พอใจของโครงการที่ เ กิ ด จากความเอาใจใส่ ข อง กปน. ซึ่ ง มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น โครงการนี้
ผ่านความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและส�ำนักงานประปาสาขา เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มี
น�ำ้ ประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่บริการต่อไป
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คุณภาพน้ำ�ประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสากล
การให้บริการ “น�ำ้ สะอาด” คือภารกิจหลักของการประปานครหลวง ดังนัน้ เพือ่
ให้ประชาชนมั่นใจว่าได้ใช้น�้ำที่สะอาด ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลกอย่างแท้จริง การประปานครหลวงจึงจัดกิจกรรมเกีย่ วกับน�ำ้ ประปาส�ำหรับอุปโภค
บริโภคอย่างสม�ำ่ เสมอ

โครงการน�้ำประปาดื่มได้

โครงการน�้ ำ ประปาดื่ ม ได้ เริ่ ม ด� ำ เนิ น การมาตั้ ง แต่ ป ี 2542 โดย
การประปานครหลวงได้ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพน�ำ้ และให้ค�ำแนะน�ำแก่
ผูด้ แู ลสถานทีต่ า่ งๆ ทีม่ บี อ่ พักน�ำ้ ให้หมัน่ ท�ำความสะอาด และตรวจสอบระบบ
ท่อเก่าที่เป็นสนิมให้เปลี่ยนมาใช้ท่อพีวีซีแทน ซึ่งที่ผ่านมา กปน. ได้ออก
ใบเกียรติบตั รรับรอง “น�ำ้ ประปาดืม่ ได้” ให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานี
ต�ำรวจ โรงแรม วัด ชุมชน เทศบาล และอืน่ ๆ กว่า 995 แห่ง รวมทัง้ ยังมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปาผ่าน
กิจกรรมทีใ่ ห้ความสนุกสนานแก่เยาวชน โดยมีการชิมน�ำ้ ประปา (Blind Test)
ทีม่ รี สชาติไม่แตกต่างจากน�ำ้ ทีผ่ า่ นเครือ่ งกรองหรือน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวด เพือ่ สร้าง
ความมั่นใจในคุณภาพน�้ำประปาว่าสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย

กิจกรรมน�้ำประปาน่าดื่ม (MWA Water Quality Rally Road Show)

ฝ่ายคุณภาพน�้ำและส�ำนักงานประปาสาขา ร่วมกันเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของน�้ำประปาแก่ผู้บริโภค
โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียนตามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด จ�ำนวน 10 ครัง้ ครอบคลุมพืน้ ทีส่ าขาพระโขนง ตากสิน
บางกอกน้อย ทุ่งมหาเมฆ สุขสวัสดิ์ ประชาชื่น สุวรรณภูมิ มหาสวัสดิ์ บางบัวทอง และลาดพร้าว ซึ่งผลส�ำรวจหลังจาก
จัดกิจกรรมพบว่า ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพของน�ำ้ ประปาว่าสามารถดืม่ ได้สงู กว่าในปีทผี่ า่ นมา
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แผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)

การประปานครหลวงร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนน�้ำประปาปลอดภัย” หรือ
Water Safety Plan (WSP) โดยหลังจากเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 กปน. ได้น�ำแผนน�้ำประปาปลอดภัยมาใช้
เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน เพื่อจัดการกับสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้นำ�้ ในทุกขั้นตอนการผลิต
ตัง้ แต่จดุ รับน�ำ้ ดิบทีต่ น้ ทางไปจนถึงปลายทางซึง่ ก็คอื ผูใ้ ช้นำ�้ ดังนัน้ ประชาชนจึงมัน่ ใจได้วา่ น�ำ้ ประปาทีส่ ง่ ตรงถึงบ้านเรือน
มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ สามารถดื่มได้จริง

โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน�้ำให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล
การเปดศูนยดการบูรณาการคุณภาพน้ำ �
การประปานครหลวงได้เปิดศูนย์บูรณาการคุณภาพน�ำ้ ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้อมูลคุณภาพน�ำ้ ประปา
ในพืน้ ทีบ่ ริการ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real Time ซึง่ สามารถแสดงข้อมูลคุณภาพน�้ำประปาในระบบผลิต
และระบบเส้นท่อจ่ายน�้ำ รวมทั้งสั่งจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย ณ สถานีสูบจ่ายน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้น�้ำ
ประปาสะอาดและปลอดภัย สอดคล้องกับแผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ที่ กปน. ด�ำเนินการอยู่
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กปน. ได้จัดท�ำระบบและติดตั้งตู้ตรวจวัดคุณภาพน�้ำอัตโนมัติจ�ำนวน 50 จุด
ครอบคลุมทั่วพื้นที่ให้บริการ ทั้งในส�ำนักงานประปาสาขา โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งเมื่อมีค่าคุณภาพน�้ำผิดปกติจะมีการแจ้งเตือนในระบบแสดงผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ท�ำการตรวจสอบ
ความผิดปกติ และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ซึ่งในอนาคต กปน. ยังมี
โครงการขยายการติดตั้งตู้ตรวจวัดคุณภาพน�้ำอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้น�้ำมั่นใจในความสะอาดของน�้ำประปา
ได้ทุกที่ทุกเวลา
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โครงการเตรียมความพร้อม การประปานครหลวง สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยการจัดเสวนาทางวิชาการ “ประชาคมอาเซียน
2015 กับทิศทางของ กปน.” เพือ่ เสริมสร้างวิสยั ทัศน์เชิงรุกส�ำหรับผูบ้ ริหาร นอกจากนีย้ งั ได้วางแผนรับมือการให้บริการ
น�้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงเมื่อมีผู้ใช้น�้ำเพิ่มขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการ
พัฒนาบุคลากร โดยให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอาเซียน และเพิม่ ทักษะด้านภาษาอังกฤษซึง่ เป็นภาษากลางของอาเซียน
ตลอดจนภาษาอาเซียนอืน่ ๆ เช่น ภาษาเวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย ฯลฯ แก่บคุ ลากรภายในองค์กร
ไม่เพียงเท่านัน้ กปน. ยังมุง่ พัฒนาความรูแ้ ละให้ความร่วมมือกับกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคอาเซียน โดยได้สง่ พนักงาน
เข้าร่วมประชุมประปานานาชาติ IWA (The International Water Association) และเข้าร่วมศึกษาดูงานในประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนลงนามความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบประปาทั้งในและต่างประเทศ

ความมั่นคงในการจ่ายน้�ำ
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อปริมาณการใช้น�้ำที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม การประปานครหลวงจึงคาดการณ์สภาวะการใช้น�้ำ
ในอนาคตของผู้ใช้น�้ำที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในระบบการผลิตและจ่ายน�้ำตลอด
24 ชัว่ โมง กปน. จึงเร่งพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7 - 9 โดยการขยายก�ำลังการผลิตให้มากขึ้น ด้วยการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิม่ ศักยภาพของระบบการสูบจ่ายน�ำ้ รวมทัง้ ยังปรับปรุงสถานี
สูบจ่ายน�้ำ เสริมจุดจ่ายน�้ำเพิ่มเติม และวางท่อประธานใหม่ทดแทนท่อเดิมที่หมดอายุการ
ใช้งานทัง้ ในและนอกเมือง ท�ำให้ขดี ความสามารถของการสูบจ่ายน�ำ้ ทัง้ ระบบมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึน้ ช่วยในการกระจายปริมาณน�ำ้ ให้สงู ขึน้ นอกจากนี้ ยังปรับปรุงเทคนิค
วิธีการซ่อมแซมท่อและการค้นหาจุดรั่วไหลของท่อจ่ายน�้ำและท่อประธาน โดยใช้องค์
ความรู้และนวัตกรรมของ กปน. ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ช่วยลดปริมาณการสูญเสียน�้ำ
อย่างไร้ค่าที่เกิดจากปัญหาของท่อประปาให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ประชาชนมีนำ�้ ประปาใช้ในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
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โครงการ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ค่าใช้จ่าย
โครงการ
(ล้านบาท)

ผลการดำ�เนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2558

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7
ขยายก�ำลังการผลิตทีโ่ รงงานผลิตน�ำ้ บางเขนและมหาสวัสดิ์
อีกแห่งละ 400,000 ลบ.ม./วัน ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�ำ้
บางพลีและมีนบุรี พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำและวางท่อ
ประปา รวมระยะทาง 1,000 กม.
โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำ�สูญเสีย
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อประธาน งานติดตัง้ ประตูนำ�้
ลดแรงดัน งานติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายน�ำ้ อัตโนมัติ
(SCADA) และงานติ ด ตั้ ง ระบบเฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบน�้ ำ
สูญเสีย (DMA)
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8
ขยายก�ำลังการผลิตทีโ่ รงงานผลิตน�ำ้ บางเขนและมหาสวัสดิ์
อีกแห่งละ 400,000 ลบ.ม./วัน ก่อสร้างถังเก็บน�ำ้ ใสเพิ่มที่
สถานีสูบจ่ายน�้ำราษฎร์บูรณะและเพชรเกษม จัดซื้อและ
ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำดิบ สูบส่งน�้ำและสูบจ่ายน�้ำ พร้อมงาน
ก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
ขยายก�ำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก
800,000 ลบ.ม./วัน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน�้ำ
ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำ ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำ
บางมด และขยายถังเก็บน�้ำใส พร้อมงานก่อสร้างวางท่อ
ประปาและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2542-2561

25,177.3

91.63%

2545-2560

4,215.6

96.41%

2551-2561

7,494.0

81.89%

2559-2565

44,870.0

ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการนำ�เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติให้ดำ�เนินงาน
โครงการ

รู้จักกับน�้ำสูญเสีย

น�ำ้ สูญเสีย คือน�้ำทีส่ ญ
ู หายไปในระบบประปาโดยไม่สามารถระบุ
ปริมาณ เวลา และสถานทีไ่ ด้ ซึง่ ท�ำให้สนิ้ เปลืองทรัพยากรน�ำ้ โดยใช่เหตุ
ซึ่งปี 2558 การประปานครหลวงมีเป้าหมายในการลดปริมาณน�้ำ
สูญเสียให้เหลือร้อยละ 22 ดังนั้นเพื่อให้สามารถควบคุมการสูญเสียน�้ำ
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ดงั กล่าวได้ จึงมีการจัดตัง้ หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษควบคุม
น�้ำสูญเสีย (Attack Team) ให้เข้าไปส�ำรวจพื้นที่ที่มีจุดท่อรั่ว หรือจุด
ทีค่ าดว่าจะมีปญ
ั หาเกีย่ วกับท่อจนท�ำให้เกิดการสูญเสียน�ำ้ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการด�ำเนินงาน
ปรับปรุงท่อเร่งด่วน (Fast Track) จ�ำนวน 43 เส้นทาง

รายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น 8
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สร้างคุณค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยนวัตกรรม
New Business Model
การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับการสร้างนวัตกรรม และน�ำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดเวที
แห่งโอกาสในการสร้างสรรค์และน�ำเสนอนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วกับกิจการประปาแก่คนรุน่ ใหม่ ซึง่
จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ กปน. ให้พร้อมกับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติในอนาคต

การใช้รถส�ำรวจท่อบังคับวิทยุแบบไร้สายตรวจสอบความสะอาดท่อประปา

“รถส�ำรวจท่อบังคับวิทยุแบบไร้สาย” เป็นรถบังคับขนาดเล็กที่ติดกล้อง CCTV ถูกคิดค้นขึ้นในปี 2555 เพื่อใช้เป็น
อุปกรณ์ตน้ แบบในการส�ำรวจความเรียบร้อยของท่อประธานทีม่ กี ารวางใหม่ และส�ำรวจหาจุดแตกรัว่ รวมถึงความสะอาด
ภายในเส้นท่อ เพื่อให้ผู้ใช้น�้ำมีความมั่นใจในคุณภาพน�ำ้ ประปามากขึ้น และได้นำ� มาใช้งานตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มี
คุณสมบัติในการแสดงผลแบบ Real Time มีความละเอียดสูง สามารถเคลื่อนไหวได้รอบทิศ และสามารถบอกระยะทาง
ของเส้นท่อได้ หน้าที่หลักคือ น�ำมาใช้ในการส�ำรวจ ตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อยของท่อประธาน
หลังผูร้ บั จ้างวางท่อประปา เมือ่ ตรวจสอบว่าได้มาตรฐานแล้ว จะด�ำเนินการไปยังขัน้ ตอนสุดท้ายคือ การล้างท่อด้วยคลอรีน
เพื่อฆ่าเชื้อโรค หลังจากนั้นจึงเปิดจ่ายน�้ำประปาบริการให้แก่ประชาชนต่อไป
ปัจจุบนั รถส�ำรวจท่อบังคับวิทยุแบบไร้สายได้รบั การพัฒนาต่อยอดให้เป็น “เครื่องส�ำรวจท่อใต้นำ�้ แบบถ่ายทอดสด”
(Water Pipe Explorer) ให้สอดรับกับแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ที่ กปน. ก�ำลังด�ำเนินการอยู่และ
จะท�ำการพัฒนาเครื่องดังกล่าวเพื่อน�ำมาใช้งานได้จริงในอนาคต

การประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ประจ�ำปี 2558
“นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการประปา”
การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญในการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี เพือ่ พัฒนากิจการงานประปาในด้านต่างๆ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ
สร้างเวทีแห่งโอกาสให้กบั นวัตกรไทยได้นำ� เสนอและสร้างสรรค์งานนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วกับกิจการประปา เพือ่ สร้างศักยภาพ
ให้พร้อมกับการแข่งขันระดับนานาชาติ ควบคูไ่ ปกับการสร้างความตระหนักถึงสิง่ แวดล้อมของประเทศ
จึงเกิดโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง (MWA Innovation Awards) ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2555 โดยในปี 2558
เป็นการประกวดภายใต้หวั ข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพือ่ กิจการประปา (MWA Green Innovation)”
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

การประปานครหลวง

เพือ่ เปิดโอกาสให้บคุ ลากรภายในองค์กร นักเรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ได้แสดงแนวความคิดสร้างสรรค์
ด้านเทคโนโลยี และคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์กบั กิจการประปาและสังคม โดยค�ำนึงถึงการลดใช้
พลังงาน การใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และการใช้วสั ดุทดแทนทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีผทู้ สี่ นใจทัง้ ประเภทบุคคลทัว่ ไป และ
พนักงาน/ผูป้ ฏิบตั งิ าน กปน. ส่งผลงานเข้าประกวดทัง้ สิน้ 19 โครงการ ได้แก่

1. ประเภทบุคคลภายใน “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อกิจการประปา”
ผ่านเข้ารอบจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 ทีม ดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้ส่งผลงาน

ชื่อทีม

1

ระบบรดน�้ำต้นไม้อัตโนมัติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายนิธิเกรียง อ่อนท้วม

Automatic Irrigation
Systems for Green Areas

2

Mobile Pump

นายบุญเลิศ ศรีจิตรพงศ์

น�้ำอยู่ไหน

3

รถส�ำรวจท่อใต้น�้ำแบบถ่ายทอดสด “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�ำ้ (T-Strainer)
แบบประหยัดน�้ำด้วยพลังงานสะอาด

นายภูริต สุริยันต์

Pu-Clean-T

8

รักนะคลอรีน

นายจรัญ ชาติเชยแดง

รักนะคลอรีน

9

กังหันจากน�ำ้ ทิ้ง เพื่อการเติมอากาศในบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย

นายโชคดี ชุ่มชูจันทร์

กังหันจากน�้ำทิ้ง เพื่อการเติมอากาศ
ในบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย

10

โครงการระบบการจัดการน�ำ้ สมบูรณ์แบบส�ำหรับอาคารสูง

นางสาวณัฐชลิดา เมธีภวิ ฒ
ั น์

Water+

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

ล�ำดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้ส่งผลงาน

1

เครื่องมือลืมช่าง

นายอ๊อต นุชราวงศ์

2

ตัวดูดซับต้นทุนต�ำ่ จากกากตะกอนของระบบผลิตน�ำ้ ประปา นายทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์

ชื่อทีม
เครื่องมือลืมช่าง
ตัวดูดซับต้นทุนต�ำ่

3

อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดน�ำ้ ผ่าน Smart Phone

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

4

Rainwater Rooftop

นายธนพล หลักแหลม

5

มิเตอร์ประหยัดน�้ำควบคุมด้วยระบบ Application Online นายภุชงค์ โยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6

ซีโอไลต์สังเคราะห์จากตะกอนประปาเพื่อการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย

ดร. ขวัญเนตร สมบัติสมภพ

พระจอมเกล้า

7

ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมจากเครื่องปรับอากาศ

นชท. อลงกรณ์ จันโท

นชท. อลงกรณ์ จันโท

8

ควบคุมการใช้นำ�้ ด้วยโทรศัพท์มือถือ

1. เด็กชายปัฐทชาพัทธ์ ธเนศมณีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
2. เด็กชายนนทนัตถ์ มหัทธนชัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
3. เด็กชายราชภัฏ สุวรรณโนภาส

9

ระบบแจ้งเหตุท่อประปาแตกน�้ำไม่ไหลอัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยี 3G

ทีมลูกพระธาตุ วิทยาลัยธาตุพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

รายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น 8

อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิด
น�ำ้ ผ่าน Smart Phone
RC mechanical team

ทีมลูกพระธาตุ
วิทยาลัยธาตุพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

การประปานครหลวง

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

ประเภทบุคคลภายใน

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ร ถ ส� ำ ร ว จ ท ่ อ ใ ต ้ น�้ ำ แ บ บ
MWA 4S Project (Smart
Pu-Clean-T อุปกรณ์ช่วยล้าง
ถ่ า ยทอดสด รุ ่ น “ไกรทอง” ที ม Sabai Smile Service) ทีมสายงาน ประตูกรองน�้ำ (T-Strainer) แบบ
ไกรทอง สสว.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประหยั ด น�้ ำ ด้ ว ยพลั ง งานสะอาด
ทีม Pu-Clean-T

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศ
ซีโอไลต์สังเคราะห์จากตะกอน
มิเตอร์ประหยัดน�้ำควบคุมด้วย
ควบคุมการใช้น�้ำโดยโทรศัพท์
ป ร ะ ป า เ พื่ อ ก า ร บ� ำ บั ด น�้ ำ เ สี ย ระบบ Application Online มือถือ ทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ทีมพระจอมเกล้า
ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

%UF

FS

U

(FNH

+

จัดท�ำฐานข้อมูลผู้ใช้น�้ำ

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2555 การประปานครหลวงได้จัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อหาปริมาณน�้ำใช้เฉลี่ย (Water
Used per Capita) ของผู้ใช้บริการในพื้นที่ให้บริการ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดย
ในปี 2558 ได้มีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาพฤติกรรมการใช้น�้ำ จากกลุ่มผู้อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและ
ทาวน์เฮาส์ เป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม กลุ่มสถานประกอบการ กลุ่มสถานศึกษา และสถานที่ทำ� งาน

ผลการศึกษาสรุปภาพรวมปริมาณการใช้น้ำ�เฉลี่ยต่อคน ในแต่ละประเภท ดังนี้

จะเห็นได้ว่าทุกโครงการไม่เพียงบรรลุจุดมุ่งหมายหลักของแต่ละโครงการ เช่น สร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค
เสริมสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ใช้น�้ำ และท�ำให้เกิดจิตส�ำนึกในการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า แต่ยังช่วยให้เกิดประโยชน์ทาง
ด้านเศรษฐกิจทัง้ ต่อการประปานครหลวง รวมไปถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ทัง้ ในระดับจุลภาคอย่างประชาชนผูใ้ ช้นำ�้
ที่เข้าถึงน�้ำได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ให้บริการ ไปจนถึงระดับมหภาคคือประเทศชาติ ที่นอกจากจะมีนวัตกรรม
มาช่วยดูแลรักษาทรัพยากรน�ำ้ ยังสามารถประหยัดน�ำ้ ได้อย่างมหาศาล สมกับความตัง้ ใจของ กปน. ทีต่ งั้ มัน่ จะให้บริการ
อย่างสุดความสามารถ โดยมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงและความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

FUE+U

%UFAT5

UPEhU+ETh+E
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ภัยแล้งมา ประปาช่วยได้
ในปี 2558 ได้เกิดภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากปริมาณน�ำ้ ฝน
สะสมจากปี 2557 ต�ำ่ กว่าค่าปกติมาก สถานการณ์นำ�้ ในอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
จึงเหลือน้อย ประกอบกับภาวะฝนที่ทิ้งช่วงยาวนาน ท�ำให้ภัยแล้งในปีนี้มีความรุนแรงและ
สร้างความเสียหายอย่างมากทัง้ ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการขาดแคลนน�ำ้ เพือ่ อุปโภค
บริโภคและท�ำการเกษตร
การประปานครหลวงซึง่ เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการน�ำ้ ประปาส�ำหรับการบริโภคและอุปโภค
ตระหนักถึงวิกฤตการณ์นี้ จึงติดตามสถานการณ์นำ�้ และเตรียมวางแผนรองรับสถานการณ์ภยั
แล้ง โดยได้ลดก�ำลังการผลิตและจ่ายน�ำ้ ประปาที่โรงงานผลิตน�ำ้ บางเขน ซึ่งรับน�ำ้ จากแม่น�้ำ
เจ้าพระยา จาก 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เหลือ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งผลให้
น�ำ้ ประปาไหลอ่อนลงกว่าเดิมในบางช่วง แต่ไม่กระทบต่อการใช้นำ�้ เพือ่ การอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้มีน�้ำใช้เพียงพอในระยะยาว
จากสถานการณ์ภัยแล้งท�ำให้แหล่งน�ำ้ ดิบในการผลิตน�้ำประปาอย่างแม่น�้ำเจ้าพระยา
มีค่าความเค็มสูงขึ้น เนื่องจากน�ำ้ ทะเลหนุนสูง กปน. ได้แก้ปัญหาโดยการหยุดสูบน�ำ้ ดิบเข้า
คลองประปาในช่วงที่ค่าความเค็มขึ้นสูง จนความเค็มลดต�่ำลง จึงท�ำการสูบน�้ำดิบเข้าคลอง
ประปาตามปกติ ซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส�ำรองน�้ำดิบใน
ช่วงที่มีค่าความเค็มต�่ำไว้ในคลองประปาให้ได้มากที่สุด ท�ำให้ประชาชนผู้ใช้น�้ำทั่วไปในพื้นที่
ฝัง่ ตะวันออกของแม่นำ�้ เจ้าพระยา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถ
ใช้น�้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ เพราะน�้ำประปายังมีปริมาณและคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐานและไม่มีรสชาติกร่อยแต่อย่างใด
ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ที่ไม่สามารถน�ำน�้ำจากคูคลองหรือแม่น�้ำ
มาใช้รดน�ำ้ ในพื้นที่การเกษตรได้ เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาน�ำ้ เค็ม และจ�ำเป็นต้องใช้
น�้ำประปาเพื่อลดความเสียหายในการท�ำเกษตรกรรม กปน. ได้ให้ความช่วยเหลือโดยคิดค่า
น�้ำประปาในราคาพิเศษ คือ ค่าน�้ำ 50 ลูกบาศก์เมตรแรกคิดในราคาอัตราค่าน�้ำประปา
ประเภทที่อยู่อาศัย 8.50 บาท ส่วนค่าน�ำ้ ตั้งแต่ลูกบาศก์เมตรที่ 51 เป็นต้นไปคิดอัตราค่าน�ำ้
คงที่ 10.50 บาท จนกว่าสถานการณ์นำ�้ จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ส�ำหรับโรงพยาบาล สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมบางประเภททีจ่ ำ� เป็นต้อง
ใช้นำ�้ ประปาทีม่ คี า่ ความน�ำไฟฟ้าทีเ่ หมาะสม กปน. ได้ตงั้ จุดจ่ายน�ำ้ 12 จุดในพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตก
ของแม่นำ�้ เจ้าพระยา ซึง่ รับน�ำ้ จากโรงงานผลิตน�ำ้ มหาสวัสดิแ์ ละไม่ได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง
เพื่อแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเหล่านี้
และเพือ่ แก้ปญ
ั หาวิกฤตการณ์นำ�้ อย่างถาวร กปน. มีแผนการลงทุนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานระบบประปา โดยด�ำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
(ปี 2559-2565) เน้นรับมือวิกฤตการณ์ภัยแล้งและลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านคุณภาพน�ำ้ ดิบจาก

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

การประปานครหลวง

แม่นำ�้ เจ้าพระยา เพือ่ เสริมสร้างเสถียรภาพในการให้บริการน�ำ้ ประปาแก่ประชาชนอย่างมัน่ คง
เพียงพอ และยัง่ ยืน โดยขยายก�ำลังการผลิตน�ำ้ ทีโ่ รงงานผลิตน�ำ้ มหาสวัสดิอ์ กี 8 แสนลูกบาศก์
เมตรต่อวัน และก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำแห่งใหม่บริเวณพื้นที่ตอนล่างทางฝั่งตะวันตกของ
แม่น�้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งขยายถังเก็บน�้ำใสที่สถานีสูบจ่ายน�้ำลาดกระบัง บางพลี มีนบุรี
ลาดพร้าว ส�ำโรง รวมถึงการสร้างอุโมงค์ส่งน�ำ้ ประปาเพื่อเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
ของแม่นำ�้ เจ้าพระยาให้สามารถช่วยอีกฝั่งหนึ่งได้ หากเกิดปัญหาการขาดแคลนน�ำ้
นอกจากนี้ กปน. ยังเปิดให้โรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปตรวจสอบคุณภาพ
น�ำ้ ออนไลน์ได้ดว้ ยตนเองตลอด 24 ชัว่ โมง ทาง http://twqonline.mwa.co.th ซึง่ แสดงข้อมูล
คุณภาพน�ำ้ แบบ Real Time หากค่าความน�ำไฟฟ้าในน�้ำประปาสูงถึง 700 หน่วย (ซึ่งแสดง
ว่าค่าความกร่อยของน�ำ้ เพิ่มขึ้น แต่ประชาชนจะรับรู้รสน�้ำประปากร่อยเมื่อค่าความน�ำไฟฟ้า
สูงถึง 1,200 หน่วยขึ้นไป) กปน. จะประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เริ่มส�ำรองน�้ำประปาไว้
ส�ำหรับดื่มครัวเรือนละ 60 ลิตร เพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนน�ำ้ อุปโภคและบริโภค
ทัง้ นีส้ งิ่ ที่ กปน. ได้ทำ� มาอย่างต่อเนือ่ งคือ การรณรงค์และขอความร่วมมือให้ทกุ ภาคส่วน
ใช้น�้ำประปาอย่างประหยัด และตระหนักถึงการใช้นำ�้ อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ประชาชน ชุมชน
และสังคม มีนำ�้ ใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป

สวนทุเรียนนนท์ ไม่สญ
ู พันธุ์ เพราะนํา้ ประปาช่วยไว้ ได้
จากสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาลในปี 2558
ส่งผลให้สวนทุเรียนนนท์ขาดนํา้ อีกทัง้ ยังมีปญ
ั หาแหล่งนํา้ ตาม
ธรรมชาติประสบปัญหาเรือ่ งค่าความเค็มสูงขึน้ ท�ำให้การเจริญ
เติบโตของต้นกล้าหยุดชะงัก และมีบางส่วนล้มตาย ชาวสวน
เมืองนนท์จึงต้องใช้นํ้าประปาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
การประปานครหลวงในฐานะผู้ให้บริการน�้ำได้ให้ความ
ส�ำคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน ด้วยการคิดค่าบริการนํ้าในอัตราพิเศษให้แก่
ชาวสวนที่ลงทะเบียนใช้นํ้า เพื่อขอลดหย่อนค่าบริการ ณ
สํานักงานประปาสาขาใกล้บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของชาวสวนให้ได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด และเป็นการช่วย
อนุรักษ์ทุเรียนเมืองนนท์ ซึ่งเป็นพันธุ์พืชที่เป็นเอกลักษณ์และ
เป็นภูมปิ ญ
ั ญาด้านเกษตรกรรมของชาวเมืองนนท์เอาไว้ให้เป็น
ของดีจังหวัดนนทบุรีตลอดไป
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ส่งต่อความใส่ใจ

ความหฐวงใยในทุกมิติกับความยั่งยืนดานสังคม
เนื่องจากการด�ำเนินงานขององค์กรมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายภาคส่วน
การประปานครหลวงจึงคงไว้ซึ่งการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสเป็นที่ตั้ง รวมทั้งให้
ความส�ำคัญในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการรักษา
ความสัมพันธ์อันดี ไปพร้อมๆ กับการสร้างสังคมคุณภาพในทุกมิติผ่านโครงการต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันทั้งในระดับองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การสร้างความผูกพันและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรอย่างมืออาชีพในทุกระดับ
การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน
องค์กร เพราะ กปน. เชื่อว่าบุคลากรที่ดีนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรและสังคมให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ กปน. จึงเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ
โดยมีแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก

แผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากร

เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นแรง
ขับเคลือ่ นส�ำคัญให้องค์กรเติบโตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ การประปานครหลวงได้จดั อบรมเพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้แก่ผู้บริหารในด้านทรัพยากรบุคคลและบทบาทหน้าที่ที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในหลักสูตร
“การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” อันเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับส�ำหรับ
ผูบ้ ริหารระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายและเทียบเท่า โดยได้กำ� หนดหัวข้อ “Human Resource Executive
Program” ไว้ในหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ อีกทัง้ ยังได้จดั อบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้กบั บุคลากร
ด้าน HR ภายใต้หลักสูตร “HR Alignment for Employee Engagement” เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการประสานกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
องค์กรได้อีกด้วย
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โครงการสร้างความผูกพันองค์กร
และความพึงพอใจของบุคลากรการประปานครหลวง
โครงการHappyWorkplace

การประปานครหลวงเชื่อว่า การพัฒนาองค์กรจะต้องเริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้
กปน. จึงดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในการท�ำงานให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการท�ำงาน ให้ความรู้ สนับสนุนโอกาสทีด่ ี และส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บคุ ลากร ภายใต้แผนการด�ำเนินงาน
“องค์กรแห่งความผาสุก” หรือ “Happy Workplace” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน ดังต่อไปนี้
การพัฒนาด้านสุขภาพ (Happy Body) จัดการอบรมเรือ่ ง “หลักการและวิธกี ารออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ” เพือ่
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรอย่างถูกวิธี
การพัฒนาด้านความรูค้ วามสามารถ (Happy Brain) จัดท�ำ “คูม่ อื ความปลอดภัย” ด้านอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน มอบให้แก่พนักงานและลูกจ้าง เพื่อเสริมสร้างการท�ำงานอย่างปลอดภัย และจัดโครงการศึกษา
ดูงาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อเพิ่มความรู้นอกต�ำราให้แก่บุคลากร
การพัฒนาด้านการเงิน (Happy Money) จัดการอบรมหลักสูตร “การเลือกลงทุนแบบ Employee’s Choice”
และหลักสูตร “การวางแผนทางการเงินเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ” เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานวางแผนทางการเงิน
หลีกเลี่ยงความกังวลจากหนี้สิน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว
การพัฒนาด้านสังคม (Happy Society) มีการจัดโครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และจัดโครงการศึกษาดูงานเพิ่มเติม ให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดดังกล่าว เพื่อน�ำความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืนต่อไป
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การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารนับเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การประปานครหลวงจึงมุง่ สร้างการสือ่ สารภายในองค์กรเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจในการท�ำงานร่วมกัน และยังมีการ
สือ่ สารเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูใ้ ช้นำ�้ ทุกภาคส่วน ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย

MWA CG & CSR Day 2015

การประปานครหลวงจัดงานวันธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม (MWA CG & CSR Day) เป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2558 มีการจัดแสดงผลงานที่ได้ด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร
การประปานครหลวงทั้ง 9 สายงาน โดยจัดให้มีการน�ำเสนอผลงานจาก 3 สายงานที่เข้ารอบสุดท้ายในการประกวด
โครงการ CG & CSR: Happiness is all around
ภายในงานมีการมอบรางวัลผู้น�ำและบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล (CG My Idol) ประจ�ำปี 2558 เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีให้พนักงานได้ประพฤติปฏิบัติตาม และมีการจัด Talk Show เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรให้มุ่งมั่น
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสิริลักษณ์ ตันศิริ เจ้าของหนังสือ “เมื่อยักษ์ตื่น” มาเป็นวิทยากร
ในงานนี้ นอกจากคณะกรรมการการประปานครหลวง คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพือ่ สังคม
(CSR) ผู้ว่าการ รวมถึงผู้บริหารการประปานครหลวง ได้ร่วมกันประกาศตัวเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว ภายในงาน
ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความโปร่งใสให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างดี

แผนการประชาสัมพันธ์ ในภาวะภัยแล้ง

ท่ามกลางภาวะภัยแล้งทีร่ นุ แรงในปี 2558 การประปานครหลวงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์
ด้วยข้อเท็จจริง โดยให้ข้อมูลถึงสาเหตุและผลกระทบต่อการผลิตน�้ำประปา เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรและ
ประชาชน ร่วมกันหาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการยกระดับการให้บริการ

การประปานครหลวงพัฒนาการบริหารจัดการ และยกระดับการบริการที่เป็นเลิศแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด โดยในปี 2558 กปน. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำ� รวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้
บริการของ กปน. ผลส�ำรวจจากกลุม่ ตัวอย่างของประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริการ 3 จังหวัด จ�ำนวน 13,945 ราย พบว่า
ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม อาทิ คุณภาพการบริการทั่วไป คุณภาพการบริการของส�ำนักงานประปาสาขา
โครงการ 3 จ. “จอด จ่าย จร” Call Center 1125 บริการวางท่อ ซ่อมท่อ และภาพลักษณ์ กปน. ดีขนึ้ กว่าปี 2557
ในทุกด้าน โดยมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.482 คะแนน (ค่าเฉลีย่ ปี 2557 4.386 คะแนน) นอกจากนัน้ MWA Call Center 1125
ยังได้รับความพึงพอใจด้านการให้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 3 ปีติดต่อกัน นับเป็นผลส�ำเร็จของการมุ่งมั่นยกระดับ
การให้บริการที่ กปน. ด�ำเนินการมาโดยตลอด
จากผลส�ำรวจความพึงพอใจดังกล่าว นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. จึงได้มอบรางวัลการให้บริการดีเด่น
ให้แก่สำ� นักงานประปา 3 สาขา คือ ส�ำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง ส�ำนักงานประปาสาขาประชาชืน่ และส�ำนักงาน
ประปาสาขาพญาไท

ช่องทางการแจ้งปัญหาและแนวทางการให้บริการ

ช่องทางการชำ�ระเงิน
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บริการ E-Service

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลกับวิถีชีวิตคนไทยผ่านอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน
แท็บแล็ต ซึง่ ช่วยให้ชวี ติ สะดวกรวดเร็วขึน้ กปน. จึงมีการปรับปรุงการบริการให้เข้ากับยุคสมัย โดยได้พฒ
ั นาช่องทางการ
ช�ำระเงินแบบ E-Service เพิ่มขึ้นอีกหลายช่องทาง เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้ใช้นำ�้ ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการช�ำระค่าบริการของการประปานครหลวงให้ง่ายยิ่งขึ้น

MWAonMobile

ในปี 2558 การประปานครหลวงได้เปิดตัวแอพพลิเคชัน่ MWA on Mobile ทีส่ ามารถให้บริการข้อมูลในหลายด้าน
เช่น การแจ้งเตือนพื้นที่น�้ำไม่ไหล พื้นที่น�้ำไหลอ่อน ที่ตั้งส�ำนักงานประปาสาขา ข้อมูลผู้ใช้น�้ำ ข้อมูลค่าน�้ำ การช�ำระ
ค่าน�้ำ สถิติการใช้นำ�้ ย้อนหลัง และเรื่องน่ารู้อื่นๆ เกี่ยวกับน�ำ้ ประปา นอกจากนั้นผู้ใช้นำ�้ ยังสามารถแจ้งหรือส่งภาพจุดที่
เกิดปัญหาประปาแตกรั่วผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการซ่อมแซม
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android นับเป็นช่องทาง
สื่อสารและให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ขาวสาร

ขอมูลผูใชน้ำ

พื้นที่น้ำไม ไหล

ขอมูลคาน้ำ

แสดงขอมูลเบื้องตนของผูใชน้ำ โดยตอง
ทำการลงทะเบียนการใชงาน ระบุสาขา-เขต
และทะเบียนผูใชน้ำ

แสดงขาวสารกิจกรรมตางๆ
จากการประปานครหลวง

แสดงขอมูลคาน้ำประปาของแตละรอบบิล
ที่พรอมชำระเงินโดยสามารถแสดง
บารโคด หรือ QR Code เพื่อใชในการ
ชำระเงินคาน้ำผานตัวแทนชำระเงินหรือ
ที่การประปานครหลวง สำนักงานใหญ
และสำนักงานประปาสาขาทุกแหง

แสดงขาวสารการแจงเขตพื้นที่
ที่น้ำไมไหลหรือไหลออน
โดยแสดงพื้นที่ที่มีผลกระทบ
และชวงวันเวลาที่มีผลกระทบ
ใหทราบลวงหนา

ติดตอสาขา

การแจงเตือน

แสดงขอมูลการติดตอและ
แผนที่ของแตละสาขา
ของการประปานครหลวง

เปนบริการแจงเตือนในกรณีตางๆ
จากการประปานครหลวง เชน แจงเตือน
ในกรณีผูใชน้ำไดรับผลกระทบจากเหตุพื้นที่
น้ำไมไหล และการแจงเตือนอื่นๆ

แจงปญหา

ผูใชสามารถแจงปญหาที่พบ
เชน เกิดทอแตก ทอรั่ว และ
น้ำไมไหล โดยสามารถถายรูป
พรอมพิกัดบอกตำแหนงที่เกิดเหตุ
สงเขามายังระบบได

E-Banking

คุณภาพน้ำ

การประปานครหลวง ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย
เปิดตัวบริการรับช�ำระค่าน�้ำประปาผ่านโทรศัพท์มือถือ
(K-Mobile Banking Plus) โดยผู้ใช้น�้ำสามารถช�ำระ
ค่าน�ำ้ ประปาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพียงเปิดแอพพลิเคชัน่
แล้วสแกนบาร์โค้ด ก็สามารถช�ำระค่าน�ำ้ ได้ทันที

เว็บไซตดของการประปานครหลวง

สถิติการใชน้ำ

การประปานครหลวงได้ท�ำการปรับปรุงเว็บไชต์ให้มี
ความทันสมัยมากขึน้ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้นำ�้ ในการค้นหาข้อมูล แจ้งเหตุ หรือร้องทุกข์ได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งยังมีบริการรับช�ำระค่าบริการทางหน้าเว็บ
ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ ประหยั ด เวลาในการเดิ น ทาง และ
สามารถช�ำระค่าน�้ำได้ทุกที่ทุกเวลา
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ความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ สอดคล้องกับสิง่ ทีก่ ารประปานครหลวงให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการ
มาโดยตลอด

การส่งเสริมกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน

การประปานครหลวงมุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยึดมัน่ การด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอน โดยได้ก�ำหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเป็นรูปธรรม โดย กปน. ได้รว่ มลงนาม
บันทึกความเข้าใจกับคู่ค้าจ�ำนวน 30 ราย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และอยู่ภายใต้
กระบวนการตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น คณะผู้บริหาร กปน. ยังได้ร่วมลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ “การประปานครหลวงโปร่งใส ตรวจ
สอบได้ ไม่ทุจริต” ภายใต้วัตถุประสงค์หลักที่ต้องการ
ขับเคลื่อนงานของ กปน. ให้เติบโตอย่างมีมาตรฐานทาง
จริ ย ธรรม ปราศจากการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และจั ด ตั้ ง
เครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันของ
การประปานครหลวงขึน้ โดยมีการสือ่ สารผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น การจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลสัญจร (CG Road Show)
การจัดท�ำบทความในวารสาร CG Mag ละครวิทยุเสียง
ตามสายเรื่อง CG มีดี และส่งข่าวผ่านทางอีเมลแบบ CG
Delivery เป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งยังตีพิมพ์บทความ
ในวารสารน�ำ้ ก๊อก เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุก
ระดับ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เปิดศูนย์ด�ำ รงธรรมและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการประปานครหลวง
การประปานครหลวงเปิดศูนย์ดำ� รงธรรม เพือ่ รับเรือ่ ง
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมจากประชาชน ตอบรับนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตของ กปน. ให้เป็นองค์กรโปร่งใส สร้าง
ความเชือ่ มัน่ ในการให้บริการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งให้เกิดเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยพนักงานและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
การทุจริตได้โดยตรง หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 1682
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การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ชุมชน คือหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญไม่น้อย
กว่าภาคส่วนอื่น โดยมีการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและผู้ใช้น�้ำมาโดยตลอด และยังจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ด�ำรงอยู่ได้อย่างภาคภูมิและยั่งยืน

โครงการ Best Care Service (BCS)

Best Care Service คือ การบริการดูแลและให้ค�ำ
แนะน�ำเกีย่ วกับน�ำ้ ประปาแก่ผใู้ ช้นำ�้ ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ของการประปานครหลวงอย่างใกล้ชิดทุกครัวเรือน โดยมี
นโยบายให้ส�ำนักงานประปาสาขาทุกสาขาด�ำเนินการ
อย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั มีจดุ ประสงค์
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพน�้ ำ ประปาและ
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้ใช้น�้ำ โดยการให้ค�ำปรึกษาในเรื่อง
ระบบท่อภายใน การส�ำรวจหาท่อรั่ว การล้างถังพักน�้ำ
การตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปา รวมถึงแนะน�ำน�้ำดื่ม
ปาป้า และบริการเสริมต่างๆ ของ กปน. ให้แก่ผู้ใช้น�้ำ
อีกทัง้ ยังสอบถามถึงปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ
ของผูใ้ ช้นำ�้ เพือ่ น�ำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

โครงการ Key Account

การประปานครหลวงมีการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้น�้ำ โดยการเข้าพบผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ (Key Account)
จ�ำนวน 99 แห่ง อาทิ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด
โรงพยาบาลปิยะเวท บริษทั SC Asset กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (Q.House) เพื่อส�ำรวจ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้น�้ำ และสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรกับผูใ้ ช้นำ�้ รายสาํ คัญอย่าง
ใกล้ชิด พร้อมเสนอบริการธุรกิจเสริมของ กปน. เพื่อนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

โครงการประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การประปานครหลวงด�ำเนินกิจการโดยไม่เพียงค�ำนึง
ถึ ง ความมั่ น คงด้ า นธุ ร กิ จ แต่ ยั ง ตระหนั ก ถึ ง ความเป็ น
ส่วนหนึง่ ของสังคมทีต่ อ้ งขับเคลือ่ นและพัฒนาไปพร้อมกัน
เมื่อใดที่สังคมเกิดความเดือดร้อน อาทิ เกิดภัยธรรมชาติ
ประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง กปน. ก็พร้อมที่จะเข้าไป
ช่วยเหลือ โดยในปีที่ผ่านมา กปน. ได้สนับสนุนโครงการ
“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ด้วยการมอบน�้ำดื่ม
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บรรจุถว้ ยและบรรจุขวดให้แก่สำ� นักกิจการพลเรือนทหารบก
กองทัพไทย เพือ่ ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในถิน่ ทุรกันดาร และได้มอบน�ำ้ ดืม่ จ�ำนวน 12,000 ขวด ให้
แก่กรมบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศ เพื่อน�ำไป
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ นอกจาก
การช่ ว ยเหลื อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน
ในประเทศ กปน. ยั ง มี ค วามห่ ว งใยต่ อ สั ง คมในระดั บ
นานาชาติ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
กปน. ได้บริจาคเงินช่วยเหลือจ�ำนวน 1,000,000 บาท ผ่าน
กระทรวงมหาดไทย และพนักงาน กปน. ยังได้ร่วมกันมอบ
เงิ น บริ จ าคเพิ่ ม อี ก 240,000 บาท ผ่ า นตั ว แทน
สถานเอกอัครราชทูตเนปาล เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อไป

โครงการประปาพบประชาชน

การประปานครหลวงมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น�้ำ ผ่านการด�ำเนินงานโครงการประปาพบประชาชนที่จัดขึ้น
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยมีบริการให้แก่ผู้ใช้น�้ำในพื้นที่ต่างๆ ของสาขา อาทิ การตรวจสอบคุณภาพน�้ำ การส�ำรวจ
ท่อรัว่ ภายในบ้านโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย บริการเปลีย่ นอุปกรณ์ประปาโดยไม่คดิ ค่าแรง การล้างถังพักน�ำ้ การย้ายมาตรวัดน�ำ้
รวมไปถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานประปา นอกจากนี้ ยังมีคาราวาน
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้นำ�้ อย่างรู้คุณค่า ผ่านการจัดกิจกรรมสันทนาการเชิญชวนประชาชนมาเล่นเกม
พร้อมรับของที่ระลึก
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โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ดอกผลของน�้ำใจ มิตรภาพ และความรู้

การประปานครหลวงต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาระบบประปา
เพื่อให้สามารถซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบประปาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จึงได้ดำ� เนินโครงการ “วิชาชีพช่างประปา
เพื่อประชาชน” ขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยรับสมัครบุคคลทั่วไป ไม่จ�ำกัดเพศและวุฒิการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม
วิชาชีพช่างประปาและการบ�ำรุงรักษาระบบท่อเบื้องต้น ซึ่งนอกจากจะสร้างจิตส�ำนึกในการช่วยเหลือสังคมและรู้คุณค่า
ของทรัพยากรน�้ำแล้ว ยังสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย
การอบรมวิชาชีพดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์ในงานช่างประปาด้านต่างๆ
ทัง้ จากหน่วยงานภายใน (ส�ำนักงานประปาสาขา, ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายโรงงานผลิตน�ำ้ บางเขน, ฝ่ายสนับสนุน
งานบริการ) และหน่วยงานภายนอก (โรงเรียนช่างฝีมือทหาร, บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด (COTTO),
บริษัท อุตสาหกรรมท่อน�้ำไทย จ�ำกัด) มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยในปีงบประมาณ
2558 กปน. ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน จ�ำนวน 10 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 340 คน
จาก 213 ชุมชน ซึ่งหากนับรวมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้ดำ� เนินการจัดอบรมไปแล้ว 14 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม
ทั้งสิ้น 435 คน และจัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชนมาแล้วทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน
6 ครั้ง และปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 8 ครั้ง (สัญจร 2 ครั้ง)
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กิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน ปี 2558
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2558 จัดขึน้ ณ โรงเรียนประถมนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พืน้ ทีส่ ำ� นักงาน
ประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 29 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จัดขึน้ ณ โรงเรียนทุง่ สองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทศิ ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 41 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 3 เมษายน 2558 จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดบางระโหง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี พื้นที่ส�ำนักงาน
ประปาสาขามหาสวัสดิ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 จัดขึน้ ณ โรงเรียนวัดบางฝ้าย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พืน้ ทีส่ ำ� นักงาน
ประปาสาขาสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน
ครั้งที่ 5 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ส�ำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 44 คน
ครั้งที่ 6 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 จัดขึน้ ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พืน้ ทีส่ ำ� นักงาน
ประปาสาขานนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 48 คน

กิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชนสัญจร

ครั้งที่ 1 วั น ที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 จั ด ขึ้ น ณ
วัดป่าเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 จัดขึ้นในชุมชนลุ่มน�้ำ
แม่กลอง ณ โรงเรียนบ้านบางบ่อ ต.บางแก้ว
อ.เมื อ ง และโรงเรี ย นบ้ า นฉู ่ ฉี่ ต.บางจะเกร็ ง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
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2Ps Network เครือข่ายสัมพันธ์ช่างประปาเพื่อประชาชน

2Ps Network เครือข่ายสัมพันธ์ช่างประปาเพื่อประชาชน เป็นการจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ให้แก่ผู้ผ่าน
การอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ่ ประชาชน และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างการประปานครหลวงกับผูเ้ ข้ารับ
การอบรม ซึง่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การติดตามและประเมินผลหลังการอบรมด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการขอบคุณหน่วยงาน
ทีใ่ ห้การสนับสนุนแก่โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน โดยมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 315 คน (ประกอบด้วยผู้เข้ารับ
การอบรม 162 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 141 คน และผู้แทนจากหน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุนโครงการฯ 12 คน)
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสรุปภาพรวมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน การน�ำเสนอผลงาน
ที่โดดเด่นจากตัวแทนผู้ได้รับการอบรมในโครงการดังกล่าว และการน�ำเสนอแผนการด�ำเนินโครงการวิชาชีพช่างประปา
เพื่อประชาชนในปีงบประมาณ 2559
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการจัดงาน 2Ps Network เครือข่ายสัมพันธ์ช่างประปาเพื่อประชาชน คือการสร้างเครือข่าย
ผูจ้ บหลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ่ ประชาชนได้อย่างเหนียวแน่น ซึง่ จะกลายมาเป็นต้นแบบทีด่ ใี นการแบ่งปัน
ความรู้สู่ผู้เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป
ความส�ำเร็จของโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนสร้างความภาคภูมิใจให้กับ กปน. เป็นอย่างมาก เพราะ
นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้วิชาชีพไปช่วยเหลือตนเอง ชุมชน และช่วยดูแลสาธารณประโยชน์ได้แล้ว ยังสามารถน�ำ
ความรู้ไปสร้างอาชีพเสริม ต่อยอดด้านเศรษฐกิจได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองจึงท�ำให้ กปน. ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล
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งานวิจัยและพัฒนาการใช้น�้ำ อย่างรู้คุณค่า
จากปัญ หาภัยแล้ง ในปี 2558 การประปานครหลวงเห็นความส� ำคัญของ
การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า จึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดปริมาณน�้ำสูญเสีย ซึ่งได้มีการ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง

“ตัดก่อนรั่ว เตือนก่อนแพง”

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา ได้ต่อยอดและสนับสนุนผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานขององค์กร คือ
เครื่องมือแจ้งเตือนเมื่อระบบประปาภายในแตกรั่ว “ตัดก่อนรั่ว เตือนก่อนแพง” Safe-a-cut (phase 2) โดยคณะวิจัย
ได้จัดทําอุปกรณ์ต้นแบบการตรวจจับน�้ำแตกรั่ว รวมถึงปุ่มควบคุมและแสดงผลการแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อม
ที่จะน�ำไปเก็บข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์และปรับปรุงต้นแบบเพื่อการพัฒนาต่อไป

ระบบ Automatic Quality Greywater
Diverter เพื่อแยกน�้ำเสียน้อยกลับมาใช้ใหม่
แบบอัตโนมัติส�ำหรับบ้านเรือน

การประปานครหลวงร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และสิง่ แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาวิจัยโครงการระบบแยกน�้ำเสียน้อยกลับมาใช้ใหม่
แบบอั ต โนมั ติ ส� ำ หรั บ บ้ า นเรื อ น (ระบบ Automatic
Quality Greywater Diverter) ซึง่ ควบคุมโดยผูใ้ ช้งานและ
เซ็ น เซอร์ อั จ ฉริ ย ะ ทั้ ง นี้ กปน. ได้ ด� ำ เนิ น การต่ อ ยอด
นวัตกรรมจากการประกวดสิง่ ประดิษฐ์เพือ่ การประหยัดน�ำ้
ในปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่จัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุน
การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management)
โดยระบบดังกล่าวได้รบั การพัฒนาให้สามารถน�ำไปใช้และ
สร้างประโยชน์ได้จริง

เครื่องมือลืมช่าง

เครื่องมือลืมช่าง ที่นายอ๊อด นุชตราวงศ์ ผู้ผ่าน
การอบรมโครงการวิ ช าชี พ ช่ า งประปาเพื่ อ ประชาชน
รุน่ 3/2558 ได้คดิ ค้นขึน้ จากการลงพืน้ ทีร่ ว่ มกิจกรรม CSR
ประปาเพือ่ ประชาชน ทีโ่ รงเรียนทุง่ สองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทศิ )
เขตหลักสี่ กทม. เป็นเครื่องมือที่น�ำเอาวัสดุเหลือใช้มา
ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ในการถอดและใส่
สายน�้ำดีของก๊อกอ่างล้างหน้าในพื้นที่จ� ำกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว สามารถลดเวลาในการปฏิบัติ
งานที่ใช้งานได้จริง จนได้รับรางวัลชมเชย (Honor Prize)
จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมสีเขียว
เพื่อกิจการประปา (MWA Green Innovation 2015)
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หนึ่งในกิจกรรมที่การประปานครหลวงด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนและรณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า คือ การติดตั้ง
ก๊อกประหยัดน�้ำให้แก่สถานศึกษา ซึ่งก๊อกประหยัดน�้ำนี้ช่วยลดปริมาณการใช้น�้ำลงเหลือเพียง 3 ลิตรต่อนาที ต่างจาก
ก๊อกทั่วไปที่ใช้น�้ำมากถึง 12 ลิตรต่อนาที (ทดสอบที่แรงดันน�ำ้ 1 บาร์) จึงประหยัดน�ำ้ ได้มากถึง 4 เท่า และยังปลอดภัย
จากสารตกค้างประเภทโลหะหนัก สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้น�้ำ โดยตลอดปี 2558 กปน. ได้ด�ำเนินการ
ติดตั้งก๊อกประหยัดน�ำ้ ทั้งหมด 822 ตัว ตามสถานศึกษา วัด สถานที่สาธารณะ ในพื้นที่ให้บริการของส�ำนักงานประปา
สาขาทั้ง 18 แห่ง

ทุกกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจและ
เข้าถึงผู้ใช้น�้ำประปาอย่างใกล้ชิดและจริงใจ เพื่อให้ชุมชนมั่นใจในการให้บริการของการประปานครหลวง ผ่านโครงการ
Best Care Service และ Key Account หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพิม่ ออกสูส่ งั คม ผ่านโครงการวิชาชีพ
ช่างประปาเพื่อประชาชน รวมไปถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหากพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วน ผลของกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานที่จะช่วยสร้างสังคมให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป
ได้ในอนาคต
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โอบกอดโลกไว้ให้ยั่งยืน

ดูแลแบฐงปตนรวมพลังเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม
การประปานครหลวงตระหนักถึงความส� ำคัญของการรักษาสมดุล ของทรัพ ยากร
ธรรมชาติ จึงใส่ใจสิง่ แวดล้อมในทุกกระบวนการท�ำงาน รวมถึงบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ควบคูก่ บั การรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้บคุ ลากรทุกฝ่าย
ทุกระดับ มี “หัวใจแห่งการให้” ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กปน. ในการเป็นองค์กรที่ดำ� เนินกิจการอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริหารจัดการทรัพยากรน้�ำ ที่ยั่งยืน
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้�ำ
ตลอดปี 2558 การประปานครหลวงด� ำ เนิ น โครงการที่ แ สดงถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ งหลากหลายกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ สร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ องค์กร
โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า และการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาในการดูแล
รักษาป่าต้นน�ำ้ เพือ่ ให้เกิดการอนุรกั ษ์และบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ
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โครงการส�ำรวจหาท่อรั่วภายในบ้านผู้ใช้น�้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การประปานครหลวงให้บริการส�ำรวจท่อรั่วภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ค่าน�้ำสูงผิดปกติ สามารถ
ยื่นเรื่องเพื่อตรวจสอบหาจุดน�้ำแตกรั่วได้ การบริการนี้เป็นไปตามนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนของกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งผลจากการด�ำเนินโครงการนี้ช่วยลดน�ำ้ สูญเสียได้เป็นจ�ำนวนมาก

TROOP H2O ประหยัดน�้ำ Road Show ปีที่ 2

การประปานครหลวงรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรน�ำ้ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ผ่านกิจกรรม Road Show
“TROOP H2O ประหยัดน�ำ้ ” ซึง่ เป็นการเดินรณรงค์ ให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า โดยการแจกใบปลิว การเล่นเกม
แจกของรางวัลมากมาย ซึ่งจัดตามสถานที่ในพื้นที่ให้บริการที่มีประชาชนเป็นจํานวนมาก อาทิ อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร์
สีลม ตึกเสริมมิตร (อโศก) ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานใหญ่ สุขมุ วิท วิลล่ามาร์เก็ต ซอยอารีย์ และศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
จากการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ร่วมกิจกรรมพบว่า ร้อยละ 97 เห็นว่า การใช้น�้ำเท่าที่จ�ำเป็นจะช่วย
ประหยัดทรัพยากรน�ำ้ และท�ำให้มีน�้ำใช้ต่อไปในอนาคต
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Water Ranger พลังของเยาวชนรักษ์น�้ำ

คือ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จากแนวคิด “พุทธจักรร่วมใจ
ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า ตามแนวทาง 4 ร.” ได้แก่ “รักษา” คือ
การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ประปาอย่างสม�่ำเสมอ “รณรงค์”
คือ การประชาสัมพันธ์ให้ใช้นำ�้ อย่างประหยัดและรูค้ ณ
ุ ค่า
“รีดวิ ส์” คือ การลดปริมาณการใช้นำ�้ ให้นอ้ ยลง และ “รียสู ”
คือ การน�ำน�้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เมื่อเปรียบเทียบ
ปริ ม าณการใช้ น�้ ำ จากปี 2557 มี ก ารใช้ น�้ ำ ไป 1,565
รูปแบบกิจกรรมของโครงการ “Water Ranger
ลูกบาศก์เมตร (จ�ำนวนคน 511 คน) และปี 2558 มีการใช้
ปฏิบัติการพิทักษ์น�้ำ” ประกอบด้วยการพาคณะครูและ
น�้ำไป 552 ลูกบาศก์เมตร (จ�ำนวนคน 471 คน) ซึ่งลดลง
นักเรียนเข้าเยีย่ มชมกระบวนการผลิตน�ำ้ โดยมีทมี วิทยากร
ถึงร้อยละ 61.73
และศิลปินดาราร่วมให้ความรู้และความสนุกสนาน ผ่าน
นอกจากโครงการที่ได้รางวัลแล้ว ยังมีกิจกรรมการ
ฐานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยสอดแทรกวิธีการใช้
น�ำ้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และยังมีการแข่งขันน�ำเสนอแนวคิดในการ ประหยัดน�ำ้ ทีน่ า่ สนใจของโรงเรียนอืน่ ๆ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ประหยัดน�้ำที่บ้าน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ด้วย เช่น การแต่งตั้งสายตรวจน�้ำประปาภายในโรงเรียน
น�ำความรู้จากโครงการไปต่อยอด คิดค้น และประดิษฐ์ ท�ำป้ายรณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า และการจ�ำลอง
อุปกรณ์ประหยัดน�้ำ เพื่อลดการสิ้นเปลืองน�้ำได้อย่างมี เหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวันให้เห็นถึงความส�ำคัญของการ
ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น
ประสิทธิภาพ
การประปานครหลวงจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การ
ประหยัดน�้ำให้แก่นักเรียนตามสถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้
บริการทั้ง 18 ส�ำนักงานประปาสาขามาโดยตลอด ตั้งแต่ปี
2555 ภายใต้โครงการ “Water Ranger” เพือ่ รณรงค์สร้าง
จิตส�ำนึก และปลูกฝังทัศนคติการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่าให้กับ
เยาวชน

ในปี 2558 กิจกรรม Water Ranger จัดต่อเนื่องมา
เป็นปีที่ 4 โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการ
ประหยัดน�ำ้ ภายใต้ หัวข้อ “ทรัพยากรน�ำ้ ทีม่ จี ำ� กัด” เพือ่ ให้
ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้ำ และจัด
ให้ มี ก ารประกวดแข่ ง ขั น การใช้ น�้ ำ ภายในโรงเรี ย น
อย่างรู้คุณค่า ซึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน สิ่งที่
นักเรียนทุกคนได้รับจากการร่วมกิจกรรม Water Ranger
ปฏิบตั กิ ารพิทกั ษ์นำ�้ คือ ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งน�ำ้ ประปา
การตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำที่มีอยู่จ�ำกัด
และทราบถึงแนวทางการใช้นำ�้ อย่างประหยัดทีส่ ามารถน�ำ
ไปปฏิบตั จิ ริงในชีวติ ประจ�ำวัน โดยเริม่ จากตัวเอง โรงเรียน
ครอบครัว คนรอบข้าง และขยายสู่สังคมในวงกว้างต่อไป
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“แค้มป์รักษ์น�้ำ” บริเวณลุ่มน�้ำแม่กลอง
ชุมชนลุ่มน�้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น
แหล่ ง ต้ น น�้ ำ ส� ำ คั ญ แม้ ว ่ า จะอยู ่ น อกพื้ น ที่ ก ารประปา
นครหลวง แต่การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม ตลอดจนดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมทาง
น�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ แม่กลอง ไม่ใช่หน้าทีข่ องใครคนใดคนหนึง่ หรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
กปน. ร่วมมือกับคณะกรรมการลุ่มน�ำ้ แม่กลอง เสริมสร้าง
จิตส�ำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยวางแผน
ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมต่อความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมาย ผ่านกิจกรรม “แค้มป์รักษ์นำ�้ ” เพื่อให้เยาวชน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน�้ำประปา และมีจิตส�ำนึก
ในการดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า เป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยคงความสมบูรณ์ของแหล่งน�้ำไว้ได้ คนในชุมชน
ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

น�้ำและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน พร้อมกับแนะน� ำวิธีการ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียอย่างง่ายที่สามารถท�ำได้ด้วยตนเอง
ฐานความรู้ “ทดลองวิทยาศาสตร์” สอนให้นกั เรียน
ได้รถู้ งึ วิธกี ารตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ เบือ้ งต้น ด้วยการทดลอง
ปฏิบัติจริงด้วยชุดเครื่องมืออย่างง่าย

ฐานความรู้ “น�้ำสะอาดดี๊ดี” ให้ความรู้เรื่องคุณภาพ
น�ำ้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งน�ำ้ ผิวดิน น�ำ้ บาดาล น�้ำเค็ม ฯลฯ ซึ่ง
มีคณ
ุ ภาพแตกต่างกันไปตามแหล่งทีม่ า และฐานสุดท้ายคือ
ฐาน “บางคนทีบ้านเรา” ให้ความรู้เรื่องการใช้น�้ำอย่างรู้
กิจกรรม “แค้มป์รักษ์น�้ำ” ในปี 2558 มีโรงเรียนเข้า
คุณค่า เพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำใน
ร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณ
ชุมชนของตน
วิทยาลัย โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ โรงเรียนวัดบางคนทีใน
และโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม รวมจ�ำนวนนักเรียน 135 คน
นอกจากกิจกรรมให้ความรู้แล้ว กปน. ได้บริจาคเงิน
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานความรู้ 4 ฐาน คือ ฐาน สนับสนุนอาหารกลางวันและมอบชุดอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์
ความรู้ “สายชลแม่กลอง” โดยให้ความรู้ในเรื่องที่มาของ ให้แก่ทั้ง 4 โรงเรียน เพื่อน�ำไปตรวจสอบคุณภาพน�้ำใน
น�ำ้ จากแหล่งน�้ำต่างๆ และปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ แหล่งน�้ำของชุมชนได้ด้วยตนเองต่อไป
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โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม

กปน. ได้น้อมน�ำพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทางในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทย มาด�ำเนินกิจกรรม “กปน. รักษ์ป่าชายเลน” โดยผู้ว่าการ
ผู้บริหาร พนักงาน นักเรียนโรงเรียนบ้านบางบ่อ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ปลูกต้นโกงกางและต้นแสม จ�ำนวน 3,000 ต้น รวมพืน้ ทีก่ ว่า 15 ไร่ บริเวณป่าชายเลนลุม่ น�ำ้ แม่กลอง
หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังตอบสนองต่อนโยบาย
รัฐบาล ภายใต้โครงการ “เมืองสวย น�ำ้ ใส” ของกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย
ป่าชายเลนในพืน้ ทีน่ จี้ ะเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์นำ�้ อีกทัง้ ยังเป็น
แนวกันคลืน่ ลม ป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล การฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ชายเลนและระบบนิเวศวิทยาชายฝัง่
จะท�ำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป
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โครงการรวมใจรักษ์น�้ำ “กิจกรรม กปน. ร่วมใจ
คลองสวย น�้ำใส”

การประปานครหลวงเชื่อว่า จุดเริ่มต้นที่ดีในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเริ่มได้จากคนในชุมชน จึงได้
ด�ำเนินโครงการ “คลองสวย น�้ำใส คนไทยมีความสุข”
ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน กปน. กั บ ผู ้ แ ทนเทศบาลนครปากเกร็ ด
ชาวชุมชนบางตลาด 9 ชุมชนบางตลาด 11 และทหาร
จาก ร.1 พัน.2 รอ. จ�ำนวนกว่า 400 คน ช่วยกันฟื้นฟู
แหล่งน�ำ้ ด้วยการก�ำจัดผักตบชวา เก็บขยะ และเทน�้ำหมัก
ชีวภาพ บริเวณคลองส่วย ถนนประชาชื่น ตั้งแต่ประตู 1
ของการประปานครหลวงจนถึงถนนแจ้งวัฒนะ

“คืนสายน�้ำสู่ชุมชน”

การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
พื้นที่ชุมชนแหล่งต้นน�้ำ โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งน�้ำที่
สะอาดส�ำหรับอุปโภคบริโภค โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดท�ำ
ระบบประปาโรงเรียนให้กับนักเรียนหรือชุมชนที่อยู่ห่าง
ไกลและด้อยโอกาสให้เข้าถึงน�้ำสะอาดส�ำหรับอุปโภค
บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปี 2558 กปน. ร่วมกับกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ริเริ่มโครงการ
เป็นปีแรก โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายใน พร้อมจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์สำ� หรับกักเก็บน�ำ้ ไว้ใช้อปุ โภคบริโภค
ได้ทั้งปี รวมถึงขุดเจาะบ่อบาดาล และสนับสนุนถังเก็บน�้ำ เครื่องสูบน�้ำบาดาล และเครื่องกรองน�้ำดื่มให้กับโรงเรียน
บ้านเสาหงษ์ ในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โครงการนีน้ ำ� ความเชีย่ วชาญหลักของ กปน. คือ การวางระบบท่อประปา ซึง่ จะเป็นต้นแบบเพือ่ ใช้ในพืน้ ทีอ่ นื่ ต่อไป

กปน. 48 ปี ปณิธานความดี ปลูกป่าชานกรุง

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และครบรอบ 48 ปี วันสถาปนา
การประปานครหลวง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมโครงการ “กปน. 48 ปี ปณิธานความดี ปลูกป่าชานกรุง”
ที่บริเวณโรงกรองน�ำ้ หนองจอก ถ.สกุลดี เขตหนองจอก ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้จำ� นวน 200 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงกรองน�้ำหนองจอกให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อีกทางหนึ่งด้วย
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หุ้นส่วนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF UNDP)
ภายใต้โครงการ “รวมใจรักษ์น�้ำ” ปีที่ 4

การประปานครหลวงตระหนักดีว่ากุญแจส�ำคัญของ
การมีส่วนร่วม และการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
นัน้ คือการสร้างให้คนในชุมชนรูส้ กึ ว่าตนเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
โดยตรง และเป็นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็น
แนวคิ ด ขั้ น พื้ น ฐานในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพราะคนในชุมชนด�ำเนินชีวิต
ด้ ว ยการพึ่ ง พาทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องชุ ม ชนโดยตรง
และเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด
จากการสูญเสียหรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนนั้น ดังนั้นการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือในสิ่ง
ที่จ�ำเป็นต่างๆ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคน
ในชุ ม ชนในเรื่ อ งของการอนุ รั ก ษ์ แ ละบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของพวกเขาเองจึงถือเป็นสิ่ง
ส�ำคัญ

เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว โดยในปี 2558 มีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก
ให้ได้รับทุนสนับสนุนจ�ำนวน 7 โครงการ ได้แก่

• โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนต้นน�้ำลุ่มน�้ำสาขา
ล�ำภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
• โครงการพัฒนาองค์กรชุมชนเพือ่ การจัดการเกษตร
อินทรีย์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
• โครงการสร้างฝายกึง่ ถาวรเพือ่ การบริหารจัดการน�้ำ
จ.ราชบุรี
• โครงการรวมใจรักษ์คลองแสนแสบ โดยชมรมสตรี
บ้านคู้พัฒนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
• โครงการรวมใจรั ก ษ์ น�้ ำ ไม่ ทิ้ ง น�้ ำ มั น ทอดซ�้ ำ สู ่
คู- คลอง-ท่อระบายน�ำ้ จ.อ่างทอง
• โครงการ 3 ข่ายสานใจรักษ์สงิ่ แวดล้อม จ.อ่างทอง
• โครงการ “คน-สัตว์-ป่า” ยังพึ่งพาและผูกพัน
กปน. จึงได้รว่ มกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จ.กาญจนบุรี
(United Nations Delovepment Programme: UNDP)
ตลอดระยะเวลา 4 ปีทไี่ ด้ดำ� เนินงานร่วมกับ UNDP นัน้
ประจ�ำประเทศไทย เป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ช่วยเสริมสร้างให้แนวทางการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
กับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF UNDP) ภายใต้โครงการ
ต่อสังคมและชุมชนของ กปน. เกิดความชัดเจนและเป็น
“รวมใจรักษ์น�้ำ” สนับสนุนเงินทุนปีละ 5 ล้านบาทให้แก่
รูปธรรมมากยิง่ ขึน้ มีโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจ�ำนวน
โครงการที่ดูแล รักษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ทั้งสิ้น 25 โครงการ ใน 2 ลุ่มน�ำ้ ดังนี้
บริเวณพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ เจ้าพระยาและลุม่ น�ำ้ แม่กลอง ซึง่ ด�ำเนินงาน
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การประปานครหลวง

โครงการรวมใจรักษ์น้ำ�ในลุ่มน้�ำ แม่กลอง
โครงการรอบปีที่ 2

โครงการรอบปีที่ 1
1 พัฒนาลุ่มน�้ำแม่กลอง

ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
2 รวมใจรักษ์น�้ำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3 รักเรา รักษ์โลก
ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

4 ซ่งทะรีสู่แม่คงคา

ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
5 รักษ์น�้ำคลิตี้
ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
6 ทองผาภูมิร่วมใจ แควน้อยใสสะอาด
ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
7 คืนชีวิต คืนน�้ำใส ให้แม่น�้ำสุพรรณบุรี
ด้วยความร่วมมือภาครัฐ เอกชน
และบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

โครงการรอบปีที่ 3
8 พัฒนาต้นน�้ำแม่กลอง

ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
9 ร่วมมือร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ต.ทุ่งสมอ และ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โครงการรอบปีที่ 4
10 “คน-สัตว์-ป่า” ยังพึ่งพาและผูกพัน

ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
11 พัฒนาเครือข่ายชุมชนต้นน�้ำลุ่มน�้ำสาขาล�ำภาชี
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
12 พัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการเกษตรอินทรีย์
ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
13 สร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อการบริหารจัดการน�้ำ
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
การขยายผลเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ต้นน�้ำ

- จาก ต.แม่จัน ขยายไปสู่หมู่บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
- จากบ้านกองม่องทะ ขยายไปสูบ่ า้ นเกาะสะเดิง่ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี (ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ทุง่ ใหญ่
นเรศวรฝั่งตะวันตก)

การยกระดับความยั่งยืนของกิจกรรมและระบบการจัดการ

- อ.อุ้มผาง จ.ตาก สร้าง 12 ฝาย ซึ่งยังใช้งานได้ดี และจะเพิ่มเป็น 40 ฝาย มีระบบแก๊สชีวภาพใช้ใน
โรงเรียน 2 ระบบ ซึ่งยังใช้ได้ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
- โครงการทองผาภูมิฯ น�ำบ่อดักไขมันมาใช้ในครัวเรือน วัด และโรงเรียน ด�ำเนินการร่วมกับเทศบาล
ทองผาภูมิ เทศบาลท่าขนุน และเขื่อนวชิราลงกรณ
- บ้านคลิตี้บน สร้างและดูแลระบบการจัดการน�้ำที่สะอาด เพื่อใช้ในโรงเรียน วัด และสถานีอนามัย
และจะขยายผลไปยังชุมชนจนถึงบ้านคลิตี้ล่าง
- ไทรโยค จัดตั้งคณะท�ำงานจัดการดิน น�ำ้ ป่า จ�ำนวน 5 หมู่บ้าน รวมทั้งโรงเรือนสาธิตเกษตรอินทรีย์
ส�ำหรับรวบรวมผลผลิตของชุมชน

การขยายผลเพิ่มพื้นที่ลดสารเคมีในภาคเกษตร

- ต.หนองสาหร่าย พื้นที่นาอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 500 ไร่ จาก 50 กว่าไร่ จ� ำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก
26 คน เป็น 56 คน

การยกระดับความยั่งยืนของกิจกรรมและระบบการจัดการ

- ระบบแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ (ลดการทิ้งลงแหล่งน�้ำและที่สาธารณะ) 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
- มีสภาประชาคมและหลักสูตรการอนุรกั ษ์นำ�้ ของโครงการสุพรรณบุรี และยังด�ำเนินงานร่วมกับมูลนิธิ
ข้าวขวัญอย่างต่อเนื่อง
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โครงการรวมใจรักษ์น้ำ�ในลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา
โครงการรอบปีที่ 1
1 เครือข่ายโรงเรียนร่วมชุมชนรักษ์เจ้าพระยา

ต.ท่าน�้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
2 ขยายเครือข่ายชุมชนปลายน�้ำ
ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
3 ท�ำน�้ำใสให้คลองสวย
ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการรอบปีที่ 2
4 สิ่งแวดล้อมปลอดภัย จิตใจเกิดสุข

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
5 วัฒนธรรม น�ำสภาพแวดล้อม
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.

โครงการรอบปีที่ 3
6 เสริมสร้างศักยภาพและขยายเครือข่ายยุวชนจิตอาสา

เฝ้าระวังคุณภาพคลองเชื่อมต่อแม่น�้ำเจ้าพระยา
ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
7 ชุมชนคนปลายน�้ำระยะที่ 2
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
8 ชุมชนลาดสวายร่วมใจร่วมสร้างคลองสวยน�้ำใส
ต.ลาดสวาย อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี
9 ท�ำน�้ำใสให้คลองสวยระยะที่ 2
ต.ส�ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการรอบปีที่ 4
10 รวมใจรักษ์น�้ำ ไม่ทิ้งน�้ำมันทอดซ�้ำสู่คู-คลอง-ท่อระบาย

ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
11 โครงการ 3 ข่าย สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
จ.อ่างทอง
12 รวมใจรักษ์คลองแสนแสบ
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เครือข่ายและความร่วมมือ

- เครือข่ายโรงเรียนวัดพระปรางค์เหลืองร่วมกับชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัดคุณภาพน�้ำ รวมทั้งส่งเสริม
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
- ระบบดักไขมันในโรงเรียนยังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การขยายผลเพิ่มพื้นที่รักษ์แม่น�้ำเจ้าพระยา

- จากพื้นที่ชุมชนบางปรอก ชุมชนบ้านปทุม ชุมชนบ้านเชียงรากใหญ่ ชุมชนบ้านกระแชง ขยายจนถึง ต.เชียงราก
ใหญ่ ต.รังสิต ต.บางกระดี ในพื้นที่ อ.เมือง อ.สามโคก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ความยั่งยืนของกิจกรรมและระบบการจัดการ

- พื้นที่ปทุมธานีใช้ระบบบ�ำบัดปลายท่อแบบรวม (ต.กระแชง) ธนาคารขยะและธนาคารน�้ำหมักชีวภาพชุมชนยังใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 แห่ง (ในรอบที่ 3)

การขยายผลเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์แม่น�้ำ

- โครงการล�ำพูบางกระสอบ ขยายพืน้ ทีก่ ารด�ำเนินงานจากเขตชุมชนไปจนถึงเขตอุตสาหกรรม ต.ส�ำโรง ต.ทรงคนอง
อ.พระประแดง (ในรอบที่ 3) และยกระดับเป็นเครือข่ายระดับจังหวัด “กลุม่ รักษ์คงุ้ บางกระเจ้า” ร่วมงานกับท้องถิน่
องค์กรสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เช่น IUCN, TEI UNDP และมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น

ความยั่งยืนของกิจกรรมและระบบการจัดการ

- ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์โดยหลักการทางศาสนา ของโครงการกระทุ่มราย หนองจอก
- ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์และการจัดการน�ำ้ เสียของครัวเรือน ของโครงการโคกแฝด หนองจอก
- โครงการกระทุ่มราย ได้ขยายเครือข่ายไปยังบ้านคู้พัฒนา หนองจอก และร่วมช่วยพัฒนาข้อเสนอโครงการ
เพื่อน�ำเสนอในรอบทุนปีที่ 4
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ส่งเสริมการลดโลกร้อน
การประปานครหลวงตระหนักถึงวิกฤตปัญหาโลกร้อนซึง่ ส่งผลกระทบไปทัว่ โลก
จึงให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกด้าน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางด�ำเนินงาน
ด้านการจัดการพลังงานของอาคารส�ำนักงานใหญ่ และโรงงานผลิตน�้ำ

การประปานครหลวงมีนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานด้าน
การจัดการพลังงานของอาคารส�ำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตน�ำ้ โดยมีแนวปฏิบัติให้ส่งเสริม
การอนุรกั ษ์พลังงานและพัฒนาระบบจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้การอนุรกั ษ์
พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ
อีกทั้งยังส่งเสริมให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสมกับการท�ำงานด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และบุคลากรทุกคน ทีต่ อ้ งให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนด ซึง่ มีการติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยัง
ส่งเสริมการด�ำเนินงานของคณะกรรมการจัดการพลังงานทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ
อุปกรณ์การท�ำงาน และการฝึกอบรม ตลอดจนให้มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านการอนุรักษ์
พลังงานควบคู่ไปกับภารกิจหลัก
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โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำ� เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประปานครหลวงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน�้ำ จึงได้ด�ำเนิน
โครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีความตั้งใจ
แน่วแน่ที่จะด�ำเนินการตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาแหล่งน�้ำ
อันเป็นโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกป่า
ในใจคน ปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านกิจกรรมปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน�้ำ และกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต้นน�้ำ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำร่วมกัน
ซึ่งด�ำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2555

บ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็น
ชุมชนในลุม่ น�ำ้ ปิง ต้นน�ำ้ ของแม่นำ�้ เจ้าพระยา เป็นพืน้ ทีห่ ลัก
ในการเริ่มต้นโครงการ คนในชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็น
ชาวเขาเผ่าลีซอ ที่เดิมเคยบุกรุกและตัดไม้ท�ำลายป่าเพื่อ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด หรือมันส�ำปะหลัง จนท�ำให้
ช่วงฤดูฝนเกิดน�้ำหลาก ขาดต้นไม้ช่วยดูดซับน�้ำ ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านรินหลวง โรงเรียนประถมที่อยู่ในพื้นที่ ได้รับ
ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วมเป็นประจ�ำทุกปี
การด�ำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่
งานอนุรักษ์ป่า งานป้องกันน�้ำท่วมโรงเรียน งานพัฒนา
โรงเรียน และงานพัฒนาชุมชน ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี
ที่ผ่านมา ผลการด�ำเนินงานทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย
• งานอนุรกั ษ์ปา่ ปลูกป่าแบบเสริม ด้วยพันธุไ์ ม้พนื้ ถิน่
และไม้ผลกว่า 55,000 ต้น ปลูกหญ้าแฝกกว่า 420,000 ต้น
อัตราการอยู่รอดของต้นไม้ที่ 80% หากตายก็มีการปลูก
ซ่อมเสริม ฟืน้ ฟูและเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ต้นน�้ำกว่า 550 ไร่ มีการ
สร้างฝายชะลอน�ำ้ ไปแล้วกว่า 585 ฝาย สานความสัมพันธ์
กับ 40 เครือข่ายด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ (ลุม่ น�ำ้ ปิง วัง
ยม น่าน ตลอดถึงลุม่ น�ำ้ แม่กลอง)
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• งานป้องกันน�ำ้ ท่วมโรงเรียน มีการขุดลอกบ่อพักน�ำ้
เพื่อบรรเทาปัญหาน�ำ้ ท่วมจ�ำนวน 2 บ่อ สร้างแนวก�ำแพง
คอนกรีต ขุดคูน�้ำ และปั้นแนวคันดินเพื่อป้องกันน�้ ำป่า
ไหลหลากในช่วงฤดูฝน ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวนีส้ อดคล้องกับ
นโยบายประชารัฐของรัฐบาลทีต่ อ้ งการให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ราชการ) ภาคชุมชน และภาค
ประชาสังคม (เอกชน) นอกจากนั้นยังสร้างกลุ่มจิตอาสา
พนั ก งานการประปานครหลวงรั ก ษ์ ป ่ า ต้ น น�้ ำ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิกจ�ำนวน 1,043 คน
(ข้อมูล ณ มีนาคม 2559) โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 1,800 คน
• งานพัฒนาโรงเรียน มีการปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารกิจกรรมต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
ติดตัง้ ถังเก็บน�ำ้ พร้อมปรับปรุงระบบน�ำ้ เพือ่ อุปโภค บริโภค
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ปรับปรุงโรงอาหาร สร้าง
ลานอเนกประสงค์ ห น้ า เสาธงเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ ท� ำ
กิจกรรม ขุดและติดตั้งบ่อน�ำ้ ซับ จ�ำนวน 4 บ่อ ปรับปรุง
ระบบประปา ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสูง 8 เมตร ส�ำหรับ
วางถังพักน�ำ้ หอถังสูงเพือ่ จ่ายน�ำ้ ในโรงเรียน ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์แบบชั้นเดียว ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และ
สร้างชั้นเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียน
อนุบาล ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและชุมชน
กว่า 2,000 คน โดยใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กรในการ
สร้างระบบประปา ให้คณะครูและนักเรียนมีนำ�้ สะอาดเพือ่
ใช้ในการอุปโภคบริโภค

• งานพัฒนาชุมชน ท�ำการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
ศาลาประชาคม เพือ่ ใช้ประโยชน์ในชุมชน สร้างสนามกีฬา
วอลเลย์บอลและเปตอง ขุดและติดตั้งบ่อน�้ำซับเพิ่มเติม
จ�ำนวน 3 บ่อ พร้อมสร้างอาคารคลุมบ่อ ซึ่งมีผู้ใช้น�้ำกว่า
400 หลังคาเรือน
ผลจากการด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญคือ ประชาชน
ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชน มีทศั นคติทดี่ อี นั จะน�ำ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดการตัดไม้ท�ำลายป่า
เอื้ อ เฟื ้ อ ช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลชุ ม ชนที่ ต นเองอาศั ย อยู ่
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในส่วนของ กปน. ก็สามารถ
ปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสาธารณะ ท�ำเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม นอกจากจะได้พื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตส�ำนึก
รักและหวงแหนทรัพยากรน�้ำให้กับประชาชนในพื้นที่และ
พนักงาน กปน. ด้วยเช่นกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างคนปลายน�้ำอย่าง กปน. และ
คนต้นน�้ำในลุ่มน�้ำต่างๆ ค่อยๆ ก่อตัวสานความสัมพันธ์
อันดี ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ด�ำเนินงานมาตลอดระยะ
เวลา 4 ปี ความตั้งใจจริงของ กปน. ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน�ำ้ เป็นต้นแบบการพัฒนาทีม่ ากกว่าการอนุรกั ษ์
แหล่งน�้ำ แต่ยังช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โครงการที่บ้าน
ริ น หลวง หรื อ มี อี ก ชื่ อ ที่ ใ ช้ เ รี ย กกั น ภายในองค์ ก รว่ า
“รินหลวงโมเดล” แม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ แต่เชื่อว่า
วันหนึ่งจะเติบโต เป็นต้นแบบ และขยายผลไปยังชุมชน
ข้างเคียงและสังคมรอบด้าน เกิดเป็นพลังในการพัฒนา และ
ช่วยกันดูแลทรัพยากรน�้ำให้ยั่งยืนตลอดไป

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

การประปานครหลวง

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน
การประปานครหลวงตระหนักว่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสมมีผล
ต่อประสิทธิภาพการท�ำงานและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา และกระบวนการ
ผลิตขององค์กร อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน

โครงการจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)

เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety Health and
Environment: SHE) ฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี มีการจัดทําแผนแม่บทโครงการยกระดับการบริหาร
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการสํารวจโรงงานเบื้องต้นเพื่อคํานวณระยะเวลาในการ
จัดทํา แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําและควบคุมระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และได้
จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการข้อกําหนดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ให้แก่พนักงาน อาทิ หลักสูตรทบทวนข้อกาํ หนด ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 (QMS, EMS, OHSMS) หลักสูตร
กฎหมายทางด้าน SHE ที่เกี่ยวข้องกับ กปน. และหลักสูตรกระบวนการผลิตและสูบจ่ายน�้ำประปาเชิงรุก เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของ
กปน. (สปอส.) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(ปอส.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.)

การประปานครหลวงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
โดยได้ กํ า หนดนโยบายกํ า กั บ ดู แ ลและขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ มาตรฐานด้ า นสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพือ่ ให้พนักงานและลูกจ้างของ กปน. ได้รบั การดูแลและปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมเป็นธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และกฎหมายแรงงาน โดยค�ำนึงถึงสภาวะแวดล้อมในการ
ท�ำงาน อาทิ แสงสว่าง เสียง ฝุ่น การป้องกันอุบัติภัยอันตราย การป้องกันการระบาดของโรค การปรับภูมิทัศน์ทั้งภายใน
และภายนอกสํานักงาน รวมถึงมีการฝึกซ้อมดับเพลิง การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพ
ประจําปีให้แก่พนักงาน รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้จัดทําแนวทาง
ระเบียบการปฏิบัติตามหลักการสิทธิแรงงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. อีกด้วย
นับได้ว่าตลอดปี 2558 โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปน. ล้วนประสบความส�ำเร็จ
ทั้งในด้านการสร้างประโยชน์ต่อประชาชน เช่น โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีน่ อกจากจะเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ ยังสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่คนในชุมชนอย่างเห็นได้ชดั
และยังมีอีกหลายโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งยืน สร้างจิตส�ำนึกรักน�้ำ รักสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชน โดยการประปานครหลวงเชื่อมั่นว่า ผลส�ำเร็จของทุกโครงการจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่แท้จริงที่องค์กรคาดหวังไว้
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ตลอดปี 2558 บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับของการประปานครหลวง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
มุ่งมั่นและตั้งใจจริง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำในระดับสากล รวมทั้งยังใส่ใจปัญหาและส่งเสริมพัฒนาชุมชน
ในเรือ่ งของการให้ความรูแ้ ละทักษะงานประปา เพือ่ เป็นโอกาสต่อยอดในการสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และขจัด
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางสังคม รวมถึงการบริหารและพัฒนางานเพื่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจ จากความมุ่งมั่นตั้งใจ
ทั้งหมดนี้ ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ความส�ำเร็จเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมาย ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
จากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

การประปานครหลวงได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�ำปี 2558 จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประเภทการด�ำเนินงานเพื่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมดีเด่น จากโครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ่ ประชาชน ซึง่ เป็นโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างการด�ำเนินธุรกิจ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ผลสัมฤทธิส์ งู สุดของโครงการนีค้ อื การสร้างเครือข่ายให้กบั
ผู้จบหลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการเป็น
ผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมรุ่นต่อไป

Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015
สาขา Investment in People Award

“โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” (The MWA Plumbers for People
Project - 2Ps) ได้รบั รางวัลจากงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015
ในสาขา Investment in People Award ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่ง Enterprise Asia เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพและท�ำประโยชน์แก่บุคลากรหรือชุมชนในภูมิภาคเอเชีย นับเป็นอีกหนึ่งรางวัล
ที่การประปานครหลวงภาคภูมิใจ ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ กปน. มีความเชี่ยวชาญ
ให้แก่ผเู้ ข้ารับการอบรม สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม
และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

การประปานครหลวง

Mexico Water Prize 2015

Mexico Water Prize 2015 เป็นรางวัลที่รัฐบาล
เม็กซิโกมอบให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่นที่มีการ
ด�ำเนินงานเป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารการ
ประปาและสุขาภิบาล การผลิตน�ำ้ ประปา การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่าง
ยั่งยืนและสร้างรายได้หรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
โดยครั้ ง ล่ า สุ ด มี พิ ธี ม อบรางวั ล ณ เมื อ งแดกู
สาธารณรัฐเกาหลี ในงานประชุมน�้ำโลก ครั้งที่ 7 (The 7th
World Water Forum) มีผลงานส่งเข้าประกวดจากองค์กร
ด้านน�้ำทั่วโลกกว่า 100 เรื่อง ซึ่งการประปานครหลวง
ได้รบั รางวัลที่ 2 จากโครงการ “MWA One for ALL” หรือ
“โครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชน
เมือง” ซึ่งเป็นโครงการที่การประปานครหลวง ร่วมกับ
กรุ ง เทพมหานคร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี วางท่อจ่ายน�ำ้ ไปสู่พื้นที่
ที่ยังไม่มีน�้ำประปาใช้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับ
ประชาชน และขจัดปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางสังคม

ICT Excellence Awards 2015

การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับการบริการ
และใส่ใจความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งมั่น
พัฒนางานบริการผ่าน “โครงการปรับปรุงการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์” ซึ่งท�ำให้การประปานครหลวงได้รับรางวัล ICT
Excellence Awards 2015 หมวดการพัฒนางานเพือ่ การ
ขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects) จัดโดย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และวิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องและ
สนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่าง
เป็นระบบ โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น
ผู้มอบรางวัล

คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน”
ประจ�ำปี 2558 สาขาบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง ของมูลนิธิเพื่อ
สังคมไทย คณะกรรมการรางวัลไทย จากนายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่บุคคลและองค์กรที่
สร้างประโยชน์สูงสุด ตอบแทนคุณแผนดินในรูปแบบต่างๆ และสมควรให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน
ทุกรางวัลที่ได้รับในปี 2558 ล้วนสร้างความภาคภูมิใจให้แก่องค์กรและบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า
การด�ำเนินงานของ กปน. มีประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมอย่างแท้จริง ทัง้ นี้ กปน. จะยังคงมุง่ มัน่ ทุม่ เทเพือ่ ความยัง่ ยืนขององค์กร
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการวางรากฐานองค์กรให้พร้อมก้าวไปสู่แนวหน้าของผู้ให้บริการน�ำ้ ประปาใน
ระดับอาเซียน
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ตั้งใจ ใส่ใจ และจริงใจ
จากหัวใจของการประปานครหลวง
ตลอดเวลาที่ผ่านมา การประปานครหลวงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการด�ำเนินงานทั้งระบบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถ
ผลิตและจัดส่งน�้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพไปสู่ประชาชนผู้ใช้น�้ำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยไม่ลืมที่จะให้ความส�ำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปด้วย
รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ กปน. ได้ดำ� เนินการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความตัง้ ใจจริงของ กปน. ทีใ่ ส่ใจในทุกรายละเอียด และให้ความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
งานขององค์กร โดยค�ำนึงถึงความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้การด�ำเนินกิจการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คือการบริการด้วย
หัวใจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กปน. ทุ่มเทกับการให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยปลูกจิตส�ำนึกให้มีใจรักการบริการและ
เห็นแก่ส่วนรวมต่อพนักงานในทุกระดับ นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นแนวทางที่จะสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้น�้ำ อันน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่น
ในองค์กร ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับ กปน. และผู้มีส่วนได้เสียต่อไปในอนาคต
ด้านสังคม กปน. ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน จึงร่วมผนึกก�ำลังกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในเขตพื้นที่ให้บริการและชุมชนท้องถิ่นนอกพื้นที่ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน โดยใช้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตน�้ำประปาเป็นองค์ความรู้หลักในการพัฒนา ซึ่งเห็นผล
จากความส�ำเร็จในหลายๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภายในองค์กร กปน. ยังตระหนักถึงความส�ำคัญโดยการ
สร้างสิง่ แวดล้อมภายในให้เป็นองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรทุกระดับ และด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ กปน. ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งการร่วมรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การดูแลและพลิกฟื้นแหล่งต้นน�้ำ ตลอดจนการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังขยายการ
ท�ำงานร่วมกับชุมชน โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพือ่ ร่วมกันดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมได้อย่างทัว่ ถึง
ผลส�ำเร็จของทุกโครงการที่ผ่านมา ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้น�้ำ และรอยยิ้มของชุมชนท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ล้วนสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันให้ กปน. เดินหน้าท�ำงานและให้บริการด้วยความตั้งใจและ
ใส่ใจต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พัฒนาศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรด้านการบริหารจัดการน�้ำ
ที่ยั่งยืนในระดับสากลต่อไป
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