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กปน. มุ่งก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล
และได้มาตรฐานในระดับสากล
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สารบัญ
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
สารจากประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG)
และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) การประปานครหลวง
สารจากผู้ว่าการการประปานครหลวง
กว่าจะเป็น กปน. ในวันนี้
•
•
•
•
•
•

จุดเริ่มต้นจากรากฐานที่มั่นคง
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งสู่ Digital MWA
ห่วงโซ่คุณค่าของ กปน.
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นสาระสำ�คัญของ กปน.

มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า พัฒนาสู่ Digital MWA
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำ�เนินงาน
• นวัตกรรมสร้างมูลค่า

เดินหน้าตามแผนน�้ำประปาปลอดภัย
เพื่ออนาคตที่สดใสของสังคมและผู้ใช้น�้ำ

• การให้บริการน�้ำประปาอย่างทั่วถึง
• การพัฒนาบุคลากร
• โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ส่งต่อคุณค่าสู่สังคม

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
• การบริหารจัดการน�้ำ
• การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก GHG (supply chain)
• สร้างความรูก้ ารใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า

ความภาคภูมิใจของ กปน.
ภาคผนวก
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เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้
นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อเผยแพร่และสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนและผลการด�ำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมขององค์กรมาตลอด โดยในปี 2559 กปน. เริม่ น�ำกรอบมาตรฐานการรายงานด้านความยัง่ ยืน
ของ Global Reporting Initiatives (GRI) มาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำหรับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2560-2561 ฉบับนี้ เป็นรายงานที่แสดงถึงข้อมูล
การด�ำเนินงานที่ครอบคลุมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561 โดยด�ำเนินการตามกรอบ
การรายงาน GRI Sustainability Reporting Standards ซึ่งมีความสมบูรณ์สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
“In accordance” ระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) รวมถึงเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการด�ำเนิน
กิจการที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
พร้อมทัง้ รายงานความก้าวหน้าภายใต้กรอบการด�ำเนินงานทีส่ อดรับกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ทีม่ งุ่ เน้น
การสร้างรากฐานประเทศด้วยความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน เพือ่ ก้าวสู่ Thailand 4.0 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนา Digital เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ในข้อที่ 6 การจัดการน�ำ้ และสุขาภิบาล ข้อที่ 9 อุตสาหกรรม
นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ข้อที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ข้อที่ 12 แผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน และข้อที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งน�ำเสนอสาระส�ำคัญที่ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก ตลอดจนน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญ
ต่อองค์กรด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
การประปานครหลวง (ส�ำนักงานใหญ่)
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่ น แขวง
ทุ ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ
10210

สามารถอ้างอิงข้อมูลเพิม่ เติมหรือเนือ้ หาทีน่ อกเหนือ
จากขอบเขตของรายงานฉบั บ นี้ รวมถึ ง อ่ า น
รายงานประจำ�ปี 2560-2561 ของ กปน.
ในรูปแบบดิจทิ ลั ได้ที่ http://www.mwa.co.th
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดที่ให้ไว้ในหน้านี้

โทรศัพท์ 0 2504 0123
E-mail: csr@mwa.co.th
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สารจากประธาน
อนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG)
และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
การประปานครหลวง
พัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป็นที่ทราบกันดีว่า “การประปานครหลวง” หรือ กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มี
ภารกิจในการผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปา ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กปน. จึงให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ กปน. เพื่อสร้าง
ความสมดุลและค�ำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยด้านเศรษฐกิจนัน้ กปน. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพน�ำ้ ประปา รวมถึงการให้บริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกกระบวนงานอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างนวัตกรรมการบริการใน
รูปแบบ Digital เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://www.mwa.co.th และแอพพลิเคชั่น
MWA onMobile นอกจากนี้ยังมุ่งไปสู่บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเสถียรภาพและ
ความมั่นคงในระบบประปา
ส่วนการพัฒนาด้านสังคม กปน. มุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน ผ่านกิจกรรมและ
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน โครงการ กปน.
รักษ์ป่าต้นน�้ำ กิจกรรมประปาพบประชาชน การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่กลองและเจ้าพระยาผ่าน
โครงการระบบประปาโรงเรียน และกิจกรรมแค้มป์รักษ์น�้ำ นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม กปน. ใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า เช่น การสนับสนุนให้มีการผลิตอุปกรณ์ประหยัดน�้ำ การรณรงค์
การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รักษ์ทรัพยากรน�้ำ” โครงการอนุรักษ์พลังงาน
โดยเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟ LED และโครงการน�ำพลังงานทางเลือกมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ทั้งนี้ การจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560-2561 ฉบับนี้ ได้อ้างอิงกรอบการรายงานมาตรฐาน
สากล Global Reporting Initiative Standards เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็นทีย่ อมรับและเชือ่ ถือ โดยหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะสามารถสือ่ สารให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทราบถึงแนวคิด วิสัยทัศน์ กระบวนการ และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
ระยะยาวของ กปน. ได้เป็นอย่างดี

(นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา)
ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
การประปานครหลวง
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สารจากผู้ว่าการ
การประปานครหลวง
มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า
นับเป็นความภาคภูมใิ จทีก่ ารประปานครหลวง (กปน.) ได้กอ่ ตัง้ และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งจนก้าวสูก่ งึ่ ศตวรรษ
แห่งการสถาปนา กปน. และยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
ส่งถึงมือผู้ใช้น�้ำทุกครัวเรือนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยให้ความส�ำคัญในด้านความ
มั่นคงและเสถียรภาพของการให้บริการน�้ำประปา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น�้ำว่า สามารถเข้าถึงน�้ำประปา
ที่มีคุณภาพ และเพียงพอในทุกพื้นที่ โดยด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560-2564)
ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการ
งานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”
กปน. ได้ก�ำหนดนโยบายส�ำคัญในการด�ำเนินงาน 3 ประเด็น คือ แผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety
Plan) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) การบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย และนโยบาย
Digital MWA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของประชาชน
โดยมีกรอบแนวทางหลักที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นสร้างฐานประเทศด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา Digital เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขา
สาธารณูปการ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ ในข้อที่ 6 การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล ข้อที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ข้อที่ 11 เมืองและถิน่ ฐานมนุษย์อย่างยัง่ ยืน ข้อที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตทีย่ งั่ ยืน และข้อที่ 17 ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน�้ำดื่มที่ปลอดภัย มีคุณภาพน�้ำและแรงดันน�้ำที่ดี
โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยี และน�ำมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
ความเจริญของประเทศให้เติบโตและก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ทีใ่ ห้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของ กปน. ด้วยดีเสมอมา และจะยึดมัน่ ในการด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ SDGs เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กร
ที่ยั่งยืนต่อไป

(นายปริญญา ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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กว่าจะเป็น กปน. ในวันนี้
กว่ า 50 ปี ที่ ก ารประปานครหลวง
(กปน.) ก่ อ ตั้ ง มาด้ ว ยรากฐานที่ มั่ น คง
ในฐานะรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการ
ส�ำรวจ จัดหา ผลิต และจัดส่งน�้ำประปาที่
สะอาดได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก
(WHO) ให้ผู้ใช้น�้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ ไว้ใช้อุปโภคและ
บริ โ ภค กปน. ไม่ เ คยหยุ ด ยั้ ง ที่ จ ะพั ฒ นา
ตั ว เอง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง
ภายใต้ ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะก้ า วไปสู ่ Digital
MWA ในอนาคต เพื่อเป้าหมายในการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการน�้ำประปาที่
ได้มาตรฐานในระดับสากล

จุดเริ่มต้นจากรากฐานที่มั่นคง
ย้อนไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2510 กปน. ได้ถือก�ำเนิดขึ้นจากการควบรวมกิจการประปา 3 จังหวัด 4 องค์กร เข้าไว้ด้วยกัน
คือ การประปากรุงเทพฯ การประปาเทศบาลนครธนบุรี การประปานนทบุรี และการประปาเทศบาลสมุทรปราการ โดยมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย และมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 คือ

ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่ง
น�้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา

ผลิ ต จั ด ส่ ง และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ประปาในเขต
ท้ อ งที่ ก รุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด นนทบุ รี และ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และควบคุ ม มาตรฐาน
เกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว

ด� ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง ห รื อ เ ป ็ น
ประโยชน์แก่การประปานครหลวง และค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของรัฐ และประชาชนเป็นหลัก

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กปน. ได้ยึดมั่นในการด�ำเนินกิจการ
ตามแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 ระดับ คือ

1

แนวนโยบายส� ำ หรั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ใน
ภาพรวม ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
บนพื้ น ฐานการด� ำ เนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
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2

แนวนโยบายส� ำ หรั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ในสาขาสาธารณู ป การ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานและส่ ง เสริ ม
การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
รวมถึ ง พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
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3

แ น ว น โ ย บ า ย ส� ำ ห รั บ ก า ร ป ร ะ ป า
นครหลวงในการปรั บ ปรุ ง และขยายโครง
ข่ายระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง รวมทั้ง
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า
เพิ่มให้แก่องค์กร

รวมถึงมุ่งมั่นด�ำเนินกิจการตามยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4
ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้

พันธกิจ
1

วิสัยทัศน์

2

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ที่ให้บริการงานประปา
มีธรรมาภิบาล และ
ได้มาตรฐานในระดับสากล

3
4

สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร
ด� ำ เนิ น การตามแผนน�้ ำ ประปาปลอดภั ย ของ
องค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบน�้ำดิบ
- ผลิต - จ่าย ให้มีเสถียรภาพ
พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ ป ระชาชนได้ มี น�้ ำ
ประปาใช้ถ้วนหน้า

ค่านิยม
กปน. ก�ำหนดค่านิยม QWATER เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับร่วมกันยึดถือ
เป็นหลักปฏิบัติเพื่อประโยชน์ขององค์กรและน�ำองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
Willingness
มุ่งมั่น

Quality
ใส่ใจคุณภาพ

Respect to
Transparency
ด้วยความโปร่งใส

Achievement
พัฒนาตน

QWATER

Team
พัฒนางาน

Excellent Service
บริการสังคม
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ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ทันสมัยและทันโลกในยุคดิจิทัล กปน. จึงตั้งใจ
ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยในอนาคตอันใกล้นี้ กปน. จะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา
ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างเสถียรภาพในการให้บริการ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างรายได้จากธุรกิจอื่นควบคู่ไปด้วย นอกเหนือ
รายได้ ห ลั ก จากการจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ประปาในพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร 3 จั ง หวั ด ด้ ว ยเหตุ นี้ กปน. จึ ง ตั้ ง เป้ า หมาย
เชิงสมรรถนะในอนาคตไว้ว่าจะ “เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และบริการงานประปาที่มีคุณภาพในเมืองใหญ่
และด�ำเนินธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง หรือเป็นประโยชน์แก่การประปา” โดยมุง่ เน้นการปรับปรุงพัฒนาใน 3 ประเด็น คือ

ลดอัตราน�้ำสูญเสียให้อยู่ใน
ค่าที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Level of
Leakage: ELL)

พัฒนาระบบประปา
โดยแผนน�้ำประปาปลอดภัย
(Water Safety Plan)

ยกระดับองค์กรให้เป็น
Digital MWA

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความมั่นคงขององค์กร
โครงการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำประปาในพื้นที่รอยต่อซึ่งมีศักยภาพที่จะรองรับความต้องการใช้น�้ำประปา
ตามการขยายตัวของเมือง เศรษฐกิจ และโครงการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โครงการการศึกษาโครงสร้างหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเหมาะสม
กับบริบทองค์กร และโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เพือ่ หาเงินทุนส�ำหรับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบประปาขนาดใหญ่เพื่อสร้างเสถียรภาพในการให้บริการ โดยคาดว่าภายในปี 2564 รายได้
จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจะมีไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และโครงการคลังข้อมูลบริหารงานประปา
เพือ่ ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และยกระดับการประปานครหลวงสู่ Digital MWA โดยการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในองค์กรและภายในประเทศ ให้อยู่บนมาตรฐานเพื่อให้การบริการงานประปา
มีประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจทิ ลั (Digital Service) แก่ผใู้ ช้บริการ เพือ่ ตอบสนองพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันสามารถให้บริการติดตั้งประปาใหม่ รับค�ำร้องต่าง ๆ รวมถึง
รับช�ำระค่าน�้ำประปา ผ่านช่องทาง Mobile Application, Internet และภายในปี 2564 จะสามารถ
ให้บริการในรูปแบบสาขาเสมือน (Virtual Branch) ได้
โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้บคุ ลากร
มีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) ในด้านดิจิทัล ด้านบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย และ
ด้านแผนน�้ำประปาปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา
แบ่งออกเป็น 2 หมวดงาน คือ
หมวดที่ 1 คือ งานบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย เพื่อให้ กปน. มีอัตราน�้ำสูญเสียต�่ำกว่าร้อยละ 20 และอยู่ใน
ค่า Economic Level of Leakage (ค่าที่เหมาะสมที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ของน�้ำสูญเสีย) ประกอบ
ไปด้วย 4 โครงการหลัก ได้แก่
โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง
โครงการปรับปรุงท่อจ่าย
โครงการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการลดน�้ำสูญเสีย
หมวดที่ 2 คือ งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาระยะยาว ประกอบไปด้วย
โครงการจัดท�ำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน (Master Plan) ระยะ 30 ปี
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 ที่จะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง
ของระบบประปา
โครงการแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ยกระดับระบบประปาทัง้ ระบบ
ตั้งแต่รับน�้ำดิบ ไปจนถึงสถานที่ใช้น�้ำประปาให้ดีกว่า Guidelines for Drinking-water Quality ของ
องค์การอนามัยโลก
โครงการการศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการผลิต
และให้บริการน�้ำประปาอย่างยั่งยืน เพื่อน�ำไปต่อยอดการค�ำนวณ วิเคราะห์ Water Footprint ต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานไฟฟ้า รวมถึงลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากกระบวนการผลิตน�้ำประปา
โครงการก�ำหนดมาตรฐานและควบคุมการให้บริการของพนักงาน Outsource เพื่อให้งานก่อสร้าง
วางท่อ ซ่อมท่อ เป็นไปตามมาตรฐาน ลดข้อร้องเรียน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการคืนพื้นผิวจราจรและทางเดินเท้า
โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น�้ำ) เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกเหนือจากผู้ใช้น�้ำอย่างสมดุล ด้วยแผนปรับปรุงกระบวนการ
เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการสื่อสารภายในภายนอกองค์กร กระบวนการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม เป็นต้น

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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Roadmap แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
การประปานครหลวง ฉบับที่ 4
กว่า 50 ปีที่ผ่านมา กปน. ได้ก�ำหนดเส้นทางและกรอบการด�ำเนินงานที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) (TQA)1 ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ภายในกรอบระยะ
เวลาตามแผนยุทธศาสตร์ หรือภายในปี พ.ศ. 2564 และค�ำนึงถึงการส่งมอบน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) เป็นหลัก

มุ่งเน้นการส่งมอบน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
สูก่ ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูงทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล (TQC)2
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

มุ่งเน้นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มและก้ า วสู ่
การได้ รั บ การยอมรั บ ในประเทศ และระดั บ
แนวหน้าสุดของ ASEAN

ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
การผลิตและการจ�ำหน่ายน�ำ้ ดืม่ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นลูกค้า พนักงาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการจ�ำหน่าย
และบริการ ยกระดับการจัดหาแหล่ง
น�้ำดิบ การผลิต และการจัดส่ง ท�ำการ
ตลาดเชิ ง รุ ก สร้ า งความพึ ง พอใจ
แก่ลูกค้า
ปรับปรุงการจ�ำหน่ายน�้ำประปาและสร้างมาตรฐาน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดส่งน�้ำประปา

จัดหาแหล่งน�้ำดิบ ปรับปรุงการผลิตและการจัดส่งน�้ำประปา
1
2
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Thailand Quality Award
Thailand Quality Control

18 สาขา 4 โรงงานผลิตน�้ำ ใน 3 จังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ

ในส่วนของการให้บริการ กปน. มีส�ำนักงานประปาสาขาตั้งอยู่ในพื้นที่บริการทั้ง 3 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)
จ�ำนวนทั้งสิ้น 18 สาขา และมีโรงงานผลิตน�้ำประปาทั้งสิ้น 4 แห่ง

โรงงานผลิตน�้ำประปา

โรงงานผลิตน�้ำบางเขน
4,400,000 ลบ.ม. / วัน

โรงงานผลิตน�้ำสามเสน
550,000 ลบ.ม. / วัน

โรงงานผลิตน�้ำธนบุรี
170,000 ลบ.ม. / วัน

โรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์
1,600,000 ลบ.ม. / วัน

ปริมาณน�้ำผลิตจ่ายทั้งหมด

ปริมาณน�้ำผลิตจ่ายทั้งหมด

ปริมาณน�้ำผลิตจ่ายทั้งหมด

ปริมาณน�้ำผลิตจ่ายทั้งหมด

ปี 2560
1,404.5
ล้าน ลบ.ม.

ปี 2560
120.7
ล้าน ลบ.ม.

ปี 2560
40.5
ล้าน ลบ.ม.

ปี 2560
498.1
ล้าน ลบ.ม.

ปี 2561
1,334.4
ล้าน ลบ.ม.

ปี 2561
116.4
ล้าน ลบ.ม.

ปี 2561
37.4
ล้าน ลบ.ม.

ปี 2561
508.9
ล้าน ลบ.ม.

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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ห่วงโซ่คุณค่าของ กปน.
ภารกิจหลักของ กปน. คือการส่งมอบน�้ำประปาและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้น�้ำ โดยค�ำนึง
ถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
กระบวนการท�ำงานของ กปน. แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ Management Process กระบวนการบริหารจัดการ
Core Process การบริหารจัดการความเสีย่ งตลอดห่วงโซ่อปุ ทานตัง้ แต่ปลายน�ำ้ จนถึงจุดเริม่ ต้นของกระบวนการหลัก และ Support
Process กระบวนการสนับสนุน ซึ่งทุกกระบวนการล้วนมีเป้าหมายในการส่งต่อคุณค่าผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ใช้น�้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างพอเพียงและทั่วถึงทุกพื้นที่ให้บริการ ตลอดจนขับเคลื่อนให้เกิดการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
MWA WORK SYSTEM
กระบวนการน�ำองค์กร (Leadership Process)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เเละการสื่อสาร
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เเละติดตามประเมินผล
MANAGEMENT
PROCESS

กระบวนการก�ำกับดูเเลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล IC/RM/IA
กระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
กระบวนการน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
กระบวนการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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กระบวนการ
ผลิตน�้ำประปา

CORE
PROCESS

กระบวนการ
บริหารน�้ำดิบ

SUPPORT
PROCESS

กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
กระบวนการสนับสนุนการบริหารงาน และบริหารสินทรัพย์
กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
กระบวนการพัฒนาธุรกิจ พัฒนากระบวนงาน จัดการองค์ความรู้ เเละนวัตกรรม
กระบวนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการด้านบัญชี การเงิน เเละงบประมาณ
กระบวนการบริหารจัดการด้านกฎหมาย
กระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
กระบวนการบ�ำรุงรักษา
กระบวนการบริหารงานวิศวกรรม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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กระบวนการ
สูบส่ง-สูบจ่าย

กระบวนการ
บริการลูกค้า
(Customer
Service)

การสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการคัดเลือกและประเมินผลผู้รับจ้างของ กปน.

เพื่อให้การด�ำเนินงานในทุกส่วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย กปน. จึงได้จัดท�ำมาตรฐาน
การว่าจ้างขึ้น โดยมีกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลผู้รับจ้างอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังน�ำหลักเกณฑ์และ
ระเบียบต่าง ๆ มาปฏิบตั ิ เพือ่ พัฒนาองค์กรในทุกด้าน รวมถึงมุง่ ทีจ่ ะด�ำเนินงานภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามหลักธรรมาภิบาลด้วย
1

กระบวนการคัดเลือกและประเมินผลผู้รับจ้างของ กปน. มีขั้นตอนดังนี้

2

3

4

5

6

กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างถือ
เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ กปน. เนื่องจากในกระบวนการผลิต
และสูบจ่ายน�ำ้ ประปาจะต้องจัดจ้างผูร้ บั จ้างงานก่อสร้างมาด�ำเนิน
การในโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันกระบวนการ
คัดเลือกและประเมินผลผูร้ บั จ้างด�ำเนินการภายใต้ระเบียบ กปน.
ว่าด้วยการจดทะเบียนและประเมินผลผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ
กปน. เพือ่ ให้ได้ผรู้ บั จ้างทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีศกั ยภาพในการก่อสร้าง
ท�ำให้งานก่อสร้างของ กปน. ส�ำเร็จลุล่วงตามก�ำหนดระยะเวลา
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดั ง นั้ น กระบวนการคั ด เลื อ กและประเมิ น ผลผู ้ รั บ จ้ า ง
จึงเป็นการควบคุมคุณภาพของผู้รับจ้าง เพื่อให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้น�้ำได้มีน�้ำประปาใช้อย่าง
มีคุณภาพและเพียงพอ โดยไม่สร้างผลกระทบเชิงลบให้แก่สังคม
และชุมชนโดยรอบ

1

ผู ้ รั บ จ้ า งยื่ น เอกสารจดทะเบี ย นเพื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
เป็นผู้รับจ้างของ กปน.

2

กปน. คัดเลือกผู้รับจ้าง

3

กปน. ขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างไว้ตามประเภท
งานที่ กปน. ก�ำหนด

4

เ มื่ อ มี โ ค ร ง ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง จ ะ ด� ำ เ นิ น ก า ร จั ด จ ้ า ง
โดยก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคาเป็ น
ผู้ผ่านการจดทะเบียนในประเภทนั้น ๆ

5

เริ่มงานก่อสร้าง

6

ประเมิ น ผลงานก่ อ สร้ า งทั้ ง ในระหว่ า งก่ อ สร้ า งและ
สิ้นสุดสัญญา โดยน�ำผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณา
จัดล�ำดับชั้นผู้รับจ้าง เพื่อเลื่อนชั้นหรือลงโทษผู้รับจ้าง
ในทะเบียนต่อไป
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ประเภทงานที่ผู้รับจ้างต้องจดทะเบียนกับ กปน.

3
1 งานก่อสร้างวางท่อประธานมี 4 ประเภท คือ

งานก่อสร้างงานโยธา

1.1 โดยวิธีขุดวาง1
1.2 โดยวิธี Pipe Jacking2
1.3 โดยวิธี HDD (Horizontal Directional Drill)3
1.4 โดยวิธี Slip Lining4
4

2

งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้ำกับท่อบริการ
มี 4 ประเภท คือ

5

งานก่อสร้างระบบส่งน�้ำประปา

งานก่อสร้างระบบผลิตน�้ำประปา

2.1 โดยวิธีขุดวาง
2.2 โดยวิธี Slip Lining
2.3 โดยวิธี HDD
2.4 โดยวิธี CIPP (Cure-in-Place Pipe)5
6

งานก่อสร้างสถานีสบู น�ำ้ กับถังเก็บน�ำ้

เป็นการวางท่อประปาโดยวิธีการขุดเปิดร่องดินตามแนวพื้นดิน ทางเท้า หรือถนน และด�ำเนินการวางท่อประปาภายในร่องที่ท�ำการขุด
เป็นเทคโนโลยีการวางท่อโดยไม่เปิดร่องดิน แต่จะเปิดบ่อเป็นช่วงตามความเหมาะสม แล้วใช้หัวเจาะท�ำการเจาะหรือดันท่อเข้าไป
3
เป็นวิธีการวางท่อ โดยใช้วิธีเจาะแล้วจึงท�ำการดึงท่อที่จะติดตั้งย้อนกลับมา
4
เป็นการวางท่อโดยการลากท่อด้วยรอก เพื่อสอดท่อที่เชื่อมติดเป็นท่อนเดียวกันแล้วเข้าไปในท่อประปาเดิม
5
เป็นการปรับปรุงท่อเดิมโดยสอดท่อใหม่เข้าไปในท่อเดิมโดยใช้แรงดันจากน�้ำหรืออากาศ
1
2

ความสำ�คัญของการคัดเลือก
และประเมินผลผู้รับจ้าง
1

16

เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู ้ รั บ จ้ า งที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม มี ค วามเชี่ ย วชาญ และมี
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาและระยะ
เวลาที่ก�ำหนด

2

เป็นการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กปน.
ก�ำหนด

3

เพือ่ ลดปัญหาการร้องเรียนเรือ่ งการจราจรและความล่าช้าในการก่อสร้าง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

รายชื่อผู้ผ่านการจดทะเบียน
ผู้รับจ้างของ กปน. ในประเภทต่างๆ
สามารถติดตามได้ที่
http://www.mwa.co.th/main.php?
filename=PQ_News&t=top

ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผู้ใช้น�้ำของ กปน.

บริการสนับสนุนผู้ใช้น�้ำ

ผลิตภัณฑ์หลัก

การติดตั้งประปาใหม่

การสนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศและธุรกรรม

การติดตั้งหัวดับเพลิง

การจัดการข้อร้องเรียน

การวางท่อ ซ่อมท่อ

การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ใช้น�้ำ

น�้ำประปา

พื้นที่ให้บริการของ กปน.
พื้นที่ในการจ�ำหน่ายน�้ำประปาของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ รวมทัง้ หมด 3,195 ตารางกิโลเมตร โดยในปัจจุบนั กปน. สามารถให้บริการ
น�ำ้ ประปาเต็มพืน้ ทีท่ วั่ ชุมชนเมือง อันเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงน�ำ้ ประปาทีส่ ะอาด
ปลอดภัย และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชน เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ด้านที่ 6 ขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations: UN) และนโยบาย “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขแก่ประชาชน” ของกระทรวง
มหาดไทย ซึง่ เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล กปน. โดยในการผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา
กปน. ใช้น�้ำดิบจาก 2 แหล่ง ได้แก่ แม่น�้ำเจ้าพระยา และแม่น�้ำแม่กลอง

รายงานการพั
รายงานความยั
ฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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กลุ่มผู้ใช้น�้ำ
ปี 2560 กปน. แบ่งกลุ่มผู้ใช้น�้ำเป็น 2 กลุ่มตามเกณฑ์
ปริ ม าณการใช้ น�้ ำ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ขนาดมาตรวั ด น�้ ำ คื อ กลุ ่ ม
ผูใ้ ช้นำ�้ รายเล็กทีม่ ขี นาดมาตรต�ำ่ กว่า 1 ½ นิว้ และกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ รายใหญ่
ที่มีขนาดมาตรตั้งแต่ 1 ½ นิ้วขึ้นไป
ต่อมาในปี 2561 ได้ทบทวนกลุ่มผู้ใช้น�้ำโดยใช้เกณฑ์
พฤติกรรมการใช้น�้ำในแต่ละช่วงเวลาผนวกกับเกณฑ์ปริมาณ
การใช้น�้ำ เนื่องจาก “น�้ำประปา” เป็นผลิตภัณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อ

การด�ำรงชีพและการประกอบกิจการ ซึง่ กปน. ได้จดั ส่งผ่านระบบ
ท่อครอบคลุมพื้นที่ 3,195 ตร.กม. ไปยังผู้ใช้น�้ำ 2.375 ล้านราย
(ประมาณ 10 ล้านคน) ด้วยระบบท่อที่มีขนาดใหญ่และจ�ำนวน
ผู้ใช้น�้ำที่มีจ�ำนวนมาก จึงต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้น�้ำใน
การเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบ
น้อยที่สุด อีกทั้งเพื่อให้สามารถออกแบบเครือ่ งมือในการสือ่ สาร
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้นำ�้ ได้อย่างเหมาะสม จึงได้แบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ

Residential (R)

Non-residential (N)

Key Account (K)

เป็นกลุม่ ทีใ่ ช้นำ�้ เพือ่ การอุปโภคบริโภคโดยตรงใน
ครัวเรือนหรือทีพ
่ กั อาศัย ส่วนใหญ่มพ
ี ฤติกรรมการใช้
น�้ำเป็นช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นถึงค�่ำ
และมีปริมาณการใช้นำ�้ น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์
เมตร ต่อเดือน มีจำ�นวนรวม 2,302,989 ราย

เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ลั ก ษณะการใช้ น�้ ำ นอกเหนื อ จาก
กลุ่ม R พฤติกรรมการใช้น�้ำส่วนใหญ่จะใช้ต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เช่ น องค์ ก ร สถานประกอบการ
และมีปริมาณการใช้นำ�้ น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อเดือน กลุ่มนี้มีจำ�นวนรวม 42,665 ราย

เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมการใช้ น�้ ำ
เป็นได้ทั้งกลุ่ม R และ N แต่มีปริมาณการใช้น�้ำสูง
ตั้ ง แต่ 10,000 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ เดื อ นขึ้ น ไป
ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค วามคาดหวั ง สู ง ต่ อ การบริ ก าร
มีจำ�นวนรวม 506 ราย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 61

ทัง้ นี้ หลังจากจ�ำแนกกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ แล้ว กปน. ยังได้กำ� หนดกรอบการบริหารจัดการด้านผูใ้ ช้นำ�้ เพือ่ เรียนรูค้ วามต้องการและความคาด
หวังทีส่ ำ� คัญของผูใ้ ช้นำ�้ (Key Requirements) ก่อนจะน�ำมาด�ำเนินการให้บริการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้นำ�้ ให้ครอบคลุมทุกกลุม่
กรอบการบริหารจัดการด้านผู้ใช้น�้ำ ในภาพรวมของ กปน.
ผู้ใช้น�้ำของกปน.

ผลตอบรับของผู้ใช้น�้ำ

2

จำ�แนก

• จัดทำ�แผนปฏิบัติงาน
• ปรับปรุงพัฒนาบริการ
• สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้น�้ำ

ข้อเสนอแนะ

Deliver Value

1

5

นำ�สารสนเทศไปใช้

4

วิเคราะห์และสรุป
สารสนเทศ

ข้อร้องเรียน

รับฟัง

3

จัดการ
ข้อร้องเรียน

เก็บข้อมูลสำ�หรับการพัฒนาในอนาคต
1

จำ�แนกกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ออกเป็น 3 กลุม่ ตามลักษณะและพฤติกรรมการใช้นำ�้
รวมถึงปริมาณการใช้น�้ำ

2

รับฟังผู้ใช้น�้ำผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่า
ช่องทางทีกำ่ �หนดขึน้ นัน้ ทำ�ให้ได้มาซึง่ Voice of Customer (VOC)/
Feedback/Complaints ของผู้ใช้น�้ำแต่ละกลุ่มทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
เช่น ติดตามความเห็นของผูใ้ ช้นำ�้ บน Social Media ผ่านระบบ Social
Contact Center (SCC) และ Data Opinion Mining (DOM),
รับฟังผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กร ทั้ง MWA OnMobile
Application, Website, E-mail, Facebook, Twitter, Line,
Line@, Call Center (ตลอด 24 ชั่วโมง), Survey, Site Visit
เป็นต้น
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

3

จัดการกับข้อร้องเรียนแต่ละประเภทที่รับฟังมาอย่างทันท่วงทีภายใต้
ข้อกำ�หนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement:
SLA)

4

วิเคราะห์และสรุปข้อมูลสารสนเทศจากทุกช่องทางเพื่อจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญ และกำ�หนดเป็น Key Requirements ของกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์น�้ำประปาและด้านบริการ

5

นำ�ข้อมูลสารสนเทศ หรือ Key Requirements ของกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
ไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น�้ำผ่านแผน
กลยุทธ์ การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ และการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญด้านตลาด
จำ�นวนการติดตั้งประปาใหม่

ปริมาณน้ำ�จำ�หน่าย

จำ�นวนผู้ใช้น้ำ�ในพื้นที่ให้บริการ

ปี 2560

65,327 ราย

ปี 2560

2,332,291 ราย

ปี 2560

1,408.6 ลบ.ม.

ปี 2561

65,653 ราย

ปี 2561

2,378,925 ราย

ปี 2561

1,401.4 ลบ.ม.

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญด้านผลิตภัณฑ์
คุณภาพน้ำ�ประปาด้านกายภาพ

คุณภาพน้ำ�ประปาด้านเคมี

ปี 2560

100%

ปี 2560

99.87%

ปี 2561

100%

ปี 2561

100%

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญด้านผู้ใช้น�้ำ
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้น้ำ�
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ความผูกพันของผู้ใช้น้ำ�กับ กปน. ในภาพรวม
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ปี 2560

4.517 คะแนน

ปี 2560

4.301 คะแนน

ปี 2561

4.524 คะแนน

ปี 2561

4.586 คะแนน

ขนาดขององค์กร
กลุ่มผู้บริหารขององค์กร
ลูกจ้าง
เหมา
แรงงาน
เอกชน
1,018
คน

ลูกจ้าง
เหมา
แรงงาน
เอกชน
1,055
คน

พนักงาน
4,385
คน

พนักงาน
4,310
คน

ปี 2560
บุคลากรรวม
5,403 คน

ปี 2561
บุคลากรรวม
5,365 คน

จ�ำแนกตามรายละเอียดด้านเพศ อายุ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนภาพแสดงสัดส่วนกลุ่มผู้บริหาร
จำ�เเนกตามเพศ

หญิง
472 คน
53%

ชาย
424 คน
47%

แผนภาพแสดงสัดส่วนกลุ่มผู้บริหาร
จำ�เเนกตามอายุ

มากกว่า
50 ปี
324 คน
36%

30-50 ปี
572 คน
64%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กลุ่มผู้บริหาร หมายถึง พนักงานในระดับ 6-10 ที่ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหาร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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กลุ่มพนักงานในแต่ละระดับ
จ�ำแนกตามรายละเอียดด้านเพศ อายุ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนภาพแสดงสัดส่วนกลุ่มพนักงานในแต่ละระดับ
จำ�แนกตามเพศ

หญิง
1,822 คน
42%

แผนภาพแสดงสัดส่วนกลุ่มพนักงานในแต่ละระดับ
จำ�แนกตามอายุ
ต�่ำกว่า 30 ปี
359 คน
8%

มากกว่า
50 ปี
966 คน
23%

ชาย
2,488 คน
58%

30-50 ปี
2,985 คน
69%

กลุ่มพนักงานในแต่ละระดับ หมายถึง พนักงานในระดับ 1-10
จำ�นวนพนักงานและลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน
จำ�นวนคน

3,001

2,892

ข้อมูล

2,947

1,379

1,418

1,384
1,061

2559
(5,387 คน)
ผู้บริหาร (พนักงานระดับ 6-10)

1,018

2560
(5,403 คน)
พนักงาน ระดับ1-5

1,055

2561
(5,365 คน)
ลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน

1. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
2. พนักงานถือเป็น Permanent Contract ตาม พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510,
พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2519
3. ลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชนถือเป็น Temporary Contract โดยการประปานครหลวงดำ�เนินการจ้างผ่านผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างรายปี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มธุรการ (ปวช./ปวส.) ได้แก่ ธุรการ, ประชาสัมพันธ์, โสตทัศนูปกรณ์, พัสดุ, บัญชี, บัญชี/การเงิน, Call Center และผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
กลุ่มช่าง (ปวช./ปวส.) ได้แก่ ช่างทุกประเภท ควบคุมระบบผลิต และตรวจสอบคุณภาพการผลิต
กลุ่มยานยนต์ (ภาคบังคับ) ได้แก่ ขับรถยนต์ทั่วไป, ขับรถขนส่งน�้ำ, ขับเรือยนต์ และขับรถขุดเจาะ
กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ คนงาน, คนงานซ่อมท่อโยธา และช่างเชื่อม (ไม่จำ�กัดวุฒิ)

20

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์ ระเบียบ อำ�นาจหน้าที่
ที่องค์กรนำ�มาปฏิบัติเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กฎหมายระเบียบข้อบังคับ

รายละเอียดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551
พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน พ.ศ. 2554
มาตรฐานงานคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

ด้านการรับรอง หรือการจดทะเบียน
เพื่อขออนุญาตดำ�เนินการ

พ.ร.บ. กปน. พ.ศ. 2510
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Codes of Conduct)
พ.ร.บ. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542
มาตรฐานคุณภาพน�้ำประปาตามค่าแนะน�ำ WHO 2017
HACCP
GMP
ISO9001:2015, ISO/IEC17025:2005, ISO/IEC27001:2013,
ISO/IEC29110, ISO26000, ISO14001:2015

ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การเงิน และผลิตภัณฑ์

ISO14001:2015
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรฐานคุณภาพน�้ำประปาตามค่าแนะน�ำ WHO 2017

เพื่อให้การด�ำเนินงานตามประมวลจริยธรรมของ กปน. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ กปน. จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจริยธรรมในองค์กรโดยมีข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 133 ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของผู้ว่าการและพนักงาน กปน. พ.ศ. 2552 และระเบียบ กปน. ฉบับที่ 27 ว่าด้วยมาตรฐาน
จริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงาน กปน. พ.ศ. 2559
จากการพิจารณาในปี 2560-2561 ไม่พบเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนใน กปน. แต่อย่างใด
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นโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปน.

การเข้าร่วมหรือสนับสนุน
เครือข่ายและสมาคมภายนอก
• เครือข่ายมูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง
การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต ระหว่างส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 55 แห่ง
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
• Asian Waterworks Utilities Network of Human Resource
Development (A1-HRD)
• Water Quality Asian Cooperation
Network (WaQuAC Net)
• International Water Association
(IWA)
• Asia Water Council (AWC)
• American Water Works Association
(AWWA)
• สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
• วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย
ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ ์ ( T h e
Engineering Institute of Thailand
Under H.M. The King’s
Patronage)
• สมาคมคอนกรี ต แห่ ง ประเทศไทย
(Thailand Concrete Association:
TCA)
• สมาคมนักอุทกวิทยาไทย
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กปน. ตระหนักถึงการด�ำเนินภารกิจขององค์กรควบคู่กับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดทั่วทั้งองค์กร
จึงได้ก�ำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปน.
(MWA CSR Policy) ดังนี้
1 มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารงานประปาตามภารกิ จ หลั ก ขององค์ ก ร
โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความ
เท่าเทียมกัน ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน�้ำประปาซึ่งเป็นบริการขั้น
พื้นฐาน มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
2 ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกพนักงานทุกระดับ ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จนเกิดวัฒนธรรมองค์กร และเป็นองค์กร
ที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลความเป็นอยู่
ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ให้พนักงาน
มีความสุขในการท�ำงานควบคูไ่ ปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
3 สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in-process) โดยค�ำนึงถึงการป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการด�ำเนินงานของ กปน. ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
น�ำมาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
4 ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร โดยอาศัยกรอบการรายงานแห่ง
ความยั่งยืนตามแนวทาง GRI (Global Reporting Initiatives) ในการด�ำเนินงาน
ขององค์กร

การก�ำกับดูแ ลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ กปน. มีนโยบายในการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (MWA Good Governance Policy) อย่างชัดเจนมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 และตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา
มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”
หลักธรรมาภิบาลการประปานครหลวง

1.
หลักนิตธิ รรม (The Rule of Law)

2.
หลักคุณธรรม (Virtue)

3.
หลักความโปร่งใส (Transparency)

คื อ การมี ก ฎ ระเบี ย บ ที่ เ ป็ น ธรรมกั บ ทุ ก ฝ่ า ย
มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค ทั้งยังมีการดูแล
การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกรอบของกฎ ระเบี ย บ
ไม่ให้มีการนำ�ไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

คือ การยึดความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม โดยไม่กระทำ�หรือ
สนับสนุนการคอร์รปั ชัน พร้อมทัง้ ร่วมมือกันควบคุม
ไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันในองค์กร

คือ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ สามารถ
ตรวจสอบได้ ทุ ก ด้ า น และมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างตรงไป
ตรงมา

4.
หลักการมีสว่ นร่วม (Participation)

5.
หลักความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบตั หิ น้าที่ (Accountability)

6.
หลักความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Efficiency
& Effectiveness)

คือ การกระจายโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ทางการจั ด การและการบริหารที่เกี่ยวกับการให้
ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

คื อ การตระหนั ก ในสิ ท ธิ ห น้ า ที่ มี จิ ต สำ�นึ ก ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบ และยอมรั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การปฏิบัติหน้าที่และการดำ�เนินงาน

คื อ การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
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กปน. ได้ดำ� เนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุง่ มัน่ ในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดย
คณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการ ผู้ว่าการ และพนักงาน
ทุกคน ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่ทจุ ริต” เพือ่ แสดงเจตจ�ำนงในการบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต ตรวจสอบได้ และยังได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ กปน. เรื่องนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2561 ด้วย
อีกทัง้ ยังมีสภาธรรมาภิบาล กปน. เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากร
ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้องค์กรปราศจากอ�ำนาจแทรกแซงทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้ กปน. เป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ชั้น 1 ส�ำนักงานใหญ่ กปน. โดยสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางการ
รับเรือ่ งร้องเรียนหลากหลายช่องทาง (โทรศัพท์ โทรสาร Internet
และ Intranet) เป็นการด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของ กปน. ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.)

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายแนวทางการบริหารและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ปฏิบัติงานกับผลประโยชน์ของ กปน.
ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
เป็นประจ�ำทุกสิ้นปีงบประมาณ และหากมีการด�ำเนินการที่เข้าข่ายการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างปีงบประมาณจะต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง โดยมีส�ำนักตรวจสอบท�ำหน้าที่สรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของทั้งองค์กร
ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน
กปน. สรุปได้ว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจน�ำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์
ขององค์กรนั้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กปน. จะมีการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ระหว่างผูท้ เี่ ข้ายืน่ ซองเสนอราคาทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คลอืน่ หรือตลาดกลางฯ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์กนั
ในเชิงบริหารและเชิงการร่วมทุน หรือมีการไขว้กันระหว่างเชิงบริหารและเชิงการร่วมทุน และจากการสอบทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างกับพนักงานของ กปน. ด้วย
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กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปี 2561 กปน. ได้ทบทวน และก�ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกรอบการด�ำเนินงานในกระบวนงานต่าง ๆ และห่วงโซ่
อุปทานของ กปน. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงานเชิงนโยบาย
และผู้ถือหุ้นภาครัฐ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก�ำกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ อาทิ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการคลัง เป็นต้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเชิงภารกิจ

หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ
ร่ ว มกั น อาทิ กรมชลประทาน
กรมทรั พ ยากรน�้ ำ กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น

กระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วม

ประชุม
การจัดเวทีรบั ฟัง
ความคิดเห็น
เข้าร่วมกิจกรรม
ของ กปน.
ส�ำรวจความ
พึงพอใจ

ประชุม

ความถี่
ในการสร้าง
การมีส่วนร่วม

มากกว่า
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละครั้ง
มากกว่า
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละครั้ง

ทุกเดือน

ประเด็นที่ได้รับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประสานงานระหว่างองค์กรที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ศักยภาพของบุคลากรทีต่ ดิ ต่อประสานงาน
สามารถตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ความหลากหลายและการเข้าถึงช่องทาง
การสื่อสาร
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม
การพัฒนาประเทศ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรเพือ่ การเติบโต
อย่างยั่งยืน (Shared Growth Together)
ความสามารถในการสร้างรายได้และบรรลุ
พันธกิจ
การด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
สามารถตอบสนองความต้ อ งการขั้ น
พื้ น ฐาน และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน
ศักยภาพของบุคลากรทีต่ ดิ ต่อประสานงาน
การประสานงานระหว่างองค์กรที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ความหลากหลายและการเข้าถึงช่องทาง
การสื่อสารของ กปน.
การด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม
การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ มี ค วามทั น สมั ย
สม�่ำเสมอ
ความเหมาะสมของกฎ ระเบียบ ขั้นตอน
ปฏิบัติของ กปน.
การมีส่วนในการก�ำหนดกลยุทธ์ของ กปน.

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ, พันธมิตร, คู่ความร่วมมือ

คู ่ ค ้ า หมายถึ ง องค์ ก รหรื อ บุ ค คลที่ ต กลง
ท� ำ งานร่ ว มกั บ องค์ก ร เพื่อให้บ รรลุเป้าประสงค์
ร่วมกัน หรือเพือ่ ปรับปรุงผลการด�ำเนินงาน โดยปกติ
ความร่ ว มมื อ เป็ น การจั ด การที่ เ ป็ น ทางการ เพื่อ
จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น
เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ เพื่ อ
ส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที่ เ ฉพาะอย่ า ง
ซึ่ ง ความร่ ว มมื อ ที่ เ ป็ น ทางการมั ก จะก� ำ หนด
ช่วงระยะเวลา รวมทั้งบทบาทของแต่ละฝ่าย และ
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั อย่างชัดเจน ดังนัน้ กปน. จึงไม่มี
คู่ค้า แต่มีผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Suppliers)
พั น ธมิ ต ร หมายถึ ง องค์ ก รหรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลที่
ตกลงท�ำงานร่วมกับองค์กร เพือ่ ให้บรรลุเป้าประสงค์
ร่วมกัน หรือเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินงาน โดย
ทั่วไปมักเป็นความร่วมมือที่เป็นทางการ เพื่อจุด
มุ่งหมายหรือจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่เฉพาะอย่าง ซึ่งการเป็นพันธมิตรมักมีการก�ำหนด
ช่วงเวลา และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาท
และผลประโยชน์ที่ท�ำร่วมกัน
คู่ความร่วมมือ หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคล
ที่ มี ค วามร่ ว มมื อ ในการด� ำ เนิ น การกั บ องค์ ก รที่
จะสนั บ สนุ น ในการจั ด งานหรื อ กิ จ กรรมบางส่วน
หรือผูท้ รี่ ว่ มด�ำเนินการเป็นครัง้ คราว เมือ่ มีเป้าหมาย
ระยะสั้นที่สอดคล้องกันหรือเหมือนกัน โดยทั่วไป
ความร่วมมือลักษณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบ
ที่เป็นทางการ
ผู้ใช้น�้ำ

ผู้ใช้บริการขององค์กร อันได้แก่ ผู้ใช้น�้ำ ทั้ง
รายใหญ่และรายย่อย
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กระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วม

ความถี่
ในการสร้าง
การมีส่วนร่วม

การจัดเวทีรบั ฟัง
ความคิดเห็น
ส�ำรวจความ
พึงพอใจ
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ทาง Website
จัดท�ำประกาศ

ปีละครั้ง

กิจกรรมประปา
พบประชาชน
โครงการส�ำรวจ
ความพึ ง พอใจ
ผู้ใช้บริการ
Focus Group
M WA C a l l
Center 1125
โครงการ Best
Care Service
โครงการ Key
Account

ปีละ 72 ครั้ง
(ส�ำนักงาน
ประปาสาขา
18 สาขา
จัดกิจกรรม
สาขาละ
4 ครั้งต่อปี)

ปีละครั้ง

ประเด็นที่ได้รับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประสานงานที่ เ ป็ น ไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
รวดเร็ว
มี ก ารด� ำ เนิ น งานด้ ว ยหลั ก
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
บุคลากรที่ติดต่อประสานงาน
ระบบการประเมิ น ผลการ
ด�ำเนินงานของคูค่ า้ ผูร้ บั เหมา
/ผู้ส่งมอบ มีความเหมาะสม
เป็นธรรม
การตรวจรับงาน เบิกจ่ายเงิน
มีความถูกต้องและรวดเร็ว
ช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า ง ๆ
หลากหลายและเข้าถึงง่าย
ราคากลางที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น
มีความทันสมัยและเป็นธรรม
(Fair Price)
การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความ
ทันสมัย สม�่ำเสมอ

ด้านผลิตภัณฑ์น�้ำประปา เช่น
การไหลสม�่ำเสมอ เพียงพอ
ความใสสะอาด ไม่มีกลิ่น
ด้านบริการผูใ้ ช้นำ�้ เช่น การแจ้ง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารส� ำ คั ญ ที่ จ ะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ น�้ ำ
การสนั บ สนุ น บริ ก ารผ่ า น
Social Media
การอ� ำ นวยความสะดวก
ในการท�ำธุรกรรม
การให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาและ
ดูแลอย่างใกล้ชิด

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน

พนั ก งาน หมายถึ ง บุ ค คลทุ ก คนที่
องค์กรเป็นผู้ดูแลและมีส่วนร่วมโดยตรงใน
การปฏิบัติงาน อันจะท�ำให้งานขององค์กร
ประสบความส� ำ เร็ จ รวมทั้ ง พนั ก งานที่
องค์กรจ่ายค่าตอบแทน โดยรวมถึงผู้น�ำ
หัวหน้างาน และผู้จัดการในทุกระดับ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง ตั ว แทนหรื อ
ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน
นามของ กปน.
ชุมชนและสังคม

ชุมชน หมายถึง ชุมชนในพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการวางท่อและซ่อมท่อ
สังคม หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่นอกพื้นที่
ให้ บ ริ ก าร โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ พื้ น ที่
ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงน�้ำสะอาดและ
เป็นพื้นที่ท่ีส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของ กปน. เป็นอันดับแรก

สื่อมวลชน

สือ่ กลางทีน่ ำ� ข่าวสาร และเนือ้ หาสาระ
ทุกประเภทไปสู่มวลชน เช่น หนังสือพิมพ์
วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ แ ละภาพยนตร์ รวมทั้ ง
นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

กระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วม

ความถี่
ในการสร้าง
การมีส่วนร่วม

การประชุมแถลงผล
การด�ำเนินงานพร้อม
ซักถาม
ส� ำ รวจความผู ก พั น
องค์กร

ปีละ 2 ครั้ง

การจัดเวทีรบั ฟังความ
คิดเห็น
จัดกิจกรรม CSR
ส�ำรวจความพึงพอใจ
กิ จ กรรมประปาพบ
ประชาชน

ปีละครั้ง

งานแถลงผลการด�ำเนิน
งาน
พิธเี ปิดกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ
การสัมภาษณ์ในเหตุการณ์
ส�ำคัญ ในแต่ละช่วงเวลา
เช่น ภาวะภัยแล้ง
ข่าวแจกสือ่ มวลชน
Informal Meeting
หรือการพบปะสือ่ มวลชน
อย่างไม่เป็นทางการ
การส�ำรวจความคิดเห็น

ปีละครั้ง

ปีละ
หลายครั้ง

มากกว่า
ปีละครั้ง

ประเด็นที่ได้รับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความมัน่ คงในการท�ำงาน
ภาพลักษณ์และชือ่ เสียงองค์กร
การตระหนักถึงความส�ำเร็จ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประสานงานระหว่างชุมชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้
การด�ำเนินการเพื่อช่วยเหลือ
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชน
การป้องกัน/ลดผลกระทบจาก
การด�ำเนินงานต่อสิง่ แวดล้อม
หรือมลภาวะต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
สามารถเข้าถึงข่าวสาร/ช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ
กปน. ได้ง่ายและรวดเร็ว
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ มี ค วามทั น
สมัย สม�่ำเสมอ
การป้องกัน/ลดผลกระทบจาก
การด�ำเนินงานต่อสิง่ แวดล้อม
หรือมลภาวะต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
สามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งข่าว
ของ กปน. ได้ง่ายและรวดเร็ว
ท� ำ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
ไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
เป็นจริง ทั้งด้านบวกและลบ
มี โ ฆษกที่ ส ามารถให้ ข ่ า วใน
เหตุการณ์เร่งด่วน นอกจาก
การให้สัมภาษณ์ทั่วไป
การชี้แจงหรือน�ำส่งข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
ช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า ง ๆ
หลากหลายและเข้าถึงง่าย
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ประเด็นสาระสำ�คัญของ กปน.
กระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระส�ำคัญ (Materiality Matrix)

ก า ร จั ด ล� ำ ดั บ ค ว า ม
ส� ำ คั ญ (Prioritization)
จั ด ลำ�ดั บ ค ว า ม สำ�คั ญ ข อ ง
ประเด็นทัง้ หมดโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และคณะทำ�งานจัด
ทำ�รายงานการพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่ ง ยื น ของ กปน. ซึ่ ง เป็ น
ตั ว แ ท น จ า ก ทุ ก ส า ย ง า น
โดยพิ จ ารณาประเด็ น ที่ มี ผ ล
กระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

การระบุประเด็นสาระสำ�คัญ (Identification)
กปน. ได้ทบทวนและรวบรวมประเด็นสาระสำ�คัญที่มี
ผลต่ อ การดำ�เนิ น งานขององค์ ก รและผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสีย โดยคำ�นึงถึงทิศทางและแผนยุทธศาสตร์
การบริหารของ กปน. ฉบับที่ 4 พิจารณาควบคูไ่ ปกับ
กรอบการรายงาน Global Reporting Initiatives
(GRI) และประเด็นด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) รวมถึงประเด็นความต้องการ
และความคาดหวั ง ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม
ของ กปน. ทั้งภายในและภายนอก

การรั บ รองผลการประเมิ น
ประเด็นสาระสำ�คัญ (Validation)
นำ�เสนอผลการระบุ แ ละจั ด ลำ�ดั บ
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญโดยหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบและคณะทำ�งานฯ ต่ อ ที่
ประชุ มคณะทำ�งานการพั ฒ นาอย่าง
ยั่งยืนของ กปน. โดยมีผู้บริหารระดับ
รองผู ้ ว ่ า การและผู ้ ช ่ ว ยว่ า การเป็ น
ประธานร่วมพิจารณาอนุมัติผลการ
ประเมินประเด็นสาระสำ�คัญ

การทบทวนและปรับปรุงประเด็นสำ�คัญของปี 2560-2561

Level of Importance for Stakeholders

ผลการประเมินประเด็นสาระส�ำคัญ (Materiality Matrix)

Corporate
Governance
and Business Ethics

Education
(Water
Preservation)

Innovation

Talent
Attraction

Stakeholder
Engagement

Risk & Crisis
Management

Human
Capital
Development

Level of Importance for the MWA
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Water
Management

Increase
Access
to Water

GHG
(Supply
Chain)

ประเด็นสาระส�ำคัญของ กปน. แบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk & Crisis Management)

ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่าง
บูรณาการในทุกระดับตามแนวทางของ
The Committee of Sponsoring
Organizations of The Treadway
Commission (COSO) ซึ่งเป็นแนวทาง
สากล

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ในการดำ�เนินงาน
(Corporate Governance
and Business Ethics)

กปน. ได้กำ� หนดหลักธรรมาภิบาลเพือ่
ใช้เป็นฐานความคิดหลักในการบริหาร
จัดการและการปฏิบตั งิ าน โดยสร้างความ
มั่นคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

นวัตกรรม
(Innovation)

การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า ง
นวั ต กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ กิ จ การ
ของ กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า ง
นวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน

ด้านสังคม
การให้บริการน้ำ�ประปา
อย่างทั่วถึง
(Increase Access
to Water)

การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder
Engagement)

ขยายเขตการให้ บ ริ ก ารน�้ ำ
ประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ที่
ยังไม่มีน�้ำประปาใช้ได้เข้าถึง
น�้ำสะอาด ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของคนในชุมชนให้ดยี งิ่ ขึน้

กระบวนการรั บ ฟั ง ความ
ต้องการ ความคาดหวัง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสร้างแรงจูงใจ
(Talent Attraction)

การพัฒนาบุคลากร
(Human Capital
Development)

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ในการท�ำงานให้แก่พนักงาน
เช่น การอบรม

การสร้ า งความผู ก พั น ต่ อ
องค์ ก ร รวมถึ ง การสร้ า ง
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพความ
สมดุลในการท�ำงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการน�้ำ
(Water Management)

การวางแผน จั ด การ และควบคุ ม
ปริมาณน�้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของกลุ่มผู้ใช้น�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างความรู้
การใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า
(Education:
Water Preservation)

การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(GHG: Supply chain)

การด� ำ เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น การใช้ น�้ ำ อย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า เพื่ อ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ ให้คงอยูเ่ พือ่ คนรุน่ หลัง

การบริ ห ารจั ด การพลั ง งานและ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ความตั้งใจของ กปน. คือการดำ�เนินงานบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้ก้าวหน้า พัฒนาสู่
Digital MWA
30

การผลิตน�้ำตามแผนน�้ำประปา
ปลอดภัย เพื่ออนาคตที่สดใสของ
สังคมและผู้ใช้น�้ำ
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การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกัน
อย่างยั่งยืน

มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้ก้าวหน้า พัฒนาสู่ Digital MWA
ในขณะที่โลกของเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว กปน. ก็มุ่งที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยโดยไม่หยุดที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาและผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็น
Digital MWA ภายใต้ความตั้งมั่นที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างรอบด้าน และยึดมั่นในหลัักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในการดำ�เนินงานควบคู่กันไป
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk & Crisis Management
กปน. ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการในทุกระดับ ตามแนวทางสากลของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยถ่ายทอดนโยบายจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไปจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ พิจารณาประเด็นความเสี่ยงรอบด้าน จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรองรับความเสี่ยงอย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ รวมทั้งผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านปริมาณและคุณภาพน�้ำดิบ

กปน. ติดตามสถานการณ์นำ�้ และตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ อย่างใกล้ชดิ รวมถึงประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้ติดตาม
ค่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRI) ทั้งในด้านคุณภาพน�้ำและปริมาณน�้ำดิบ
เป็นประจ�ำ เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับเฝ้าระวังคุณภาพและประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
น�้ำดิบ ตลอดจนก�ำหนดแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านสุขอนามัย (Sanitary) ยกระดับและรักษาคุณภาพน�้ำ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
กปน. ด�ำเนินโครงการแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) มาอย่างต่อเนือ่ งและ
เป็นรูปธรรม โดยก�ำหนดเป็นพันธกิจหลักในยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560 - 2564)
รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการตรวจประเมินแผนน�้ำประปา
ปลอดภัยและให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้ำ การระบุอันตรายและเหตุการณ์
อันตรายที่อาจส่งผลต่อคุณภาพน�้ำ ตั้งแต่บริเวณจุดรับน�้ำดิบของโรงงานผลิตน�้ำ สถานีสูบจ่ายน�้ำ
จนถึงผูใ้ ช้นำ�้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าน�ำ้ ประปาทีส่ ง่ ถึงผูใ้ ช้นำ�้ สามารถใช้อปุ โภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัย
อีกทั้งยังมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยในราคายุติธรรม

ด้านเสถียรภาพในระบบผลิต ระบบสูบส่ง และสูบจ่ายน�้ำประปา
กปน. ลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครัง้ ที่ 9 (2560-2565) โดยเพิ่มก�ำลัง
การผลิตและโครงข่ายระบบประปา เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต รวมถึงสร้างความ
ยัง่ ยืนและเสถียรภาพของระบบผลิตน�ำ้ ระบบส่งน�ำ้ และระบบจ่ายน�ำ้ ของ กปน. ให้เกิดความมัน่ คง
สามารถรองรับกับสถานการณ์หรือวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ทนั ท่วงที อีกทัง้
ยังมีการจัดท�ำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ของกระบวนการ
ส�ำคัญ ตัง้ แต่ระบบน�ำ้ ดิบจนถึงการบริการผูใ้ ช้นำ�้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า กปน. สามารถด�ำเนินงานและให้
บริการน�้ำประปาแก่ผู้ใช้น�้ำได้อย่างต่อเนื่อง แม้องค์กรจะเผชิญกับภาวะวิกฤต โดยมีการทบทวน
และฝึกซ้อมแผนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้พนักงานมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้
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ด้านการเงิน
กปน. บริหารสภาพคล่องขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และให้ความส�ำคัญกับ
การเบิกจ่ายงบลงทุน โดยบริหารความเสี่ยงเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อให้การเบิก
จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยทบทวนความจ�ำเป็นและความต้องการใช้งบลงทุนให้
สอดคล้องกับการด�ำเนินงานจริง ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก�ำหนดราคากลาง การ
จัดท�ำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เหมาะสม รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และ
ความช�ำนาญ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ส�ำเร็จลุลว่ งตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กปน. ทบทวนและปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งฝึกซ้อมตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดความช�ำนาญ นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการปิดช่องโหว่ โดยมีมาตรการป้องกันการบุกรุกเครือข่าย
และการโจมตีของผูไ้ ม่ประสงค์ดี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบสารสนเทศขององค์กรมีความปลอดภัย และ
พร้อมใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพในทุกสถานการณ์

ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน�้ำสูญเสีย
กปน. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้บริหาร
ความเสี่ยงเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน�้ำสูญเสีย โดยมีหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษ
ควบคุมน�้ำสูญเสีย (Attack Team) ท�ำหน้าที่ส�ำรวจหาท่อรั่วและน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการจัดการน�้ำสูญเสีย เช่น เครื่องมือหาท่อรั่วชนิด In-Pipe ติดตั้งอุปกรณ์ระบบพื้นที่
เฝ้าระวังเพิม่ เติม รวมทัง้ บ�ำรุงรักษาและตรวจสอบความเทีย่ งตรงของอุปกรณ์ในระบบพื้นที่เฝ้าระวัง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถลดน�้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย
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กปน. ได้ก�ำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite) โดยก�ำหนดในรูปนโยบายเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การวิเคราะห์และก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และระดับเบีย่ งเบนทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละความ
เสี่ยง ซึ่งจ�ำแนกตามประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

: Strategic Risk

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

กปน. ไม่ยอมรับความเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลให้ผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ตำ�่ กว่าเป้าหมาย ซึง่ อาจเกิดจากสถานการณ์
ที่จะท�ำให้ยุทธศาสตร์เบี่ยงเบนไป การด�ำเนินงานโดยขาดการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ
ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างสมดุล
ในการบริหารยุทธศาสตร์ กปน. ไม่ยอมรับความเสี่ยงที่จะ
น�ำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดตลอดจนการน�ำการตัดสินใจมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงานระหว่างปี กปน. ยอมรับ
ให้ ผ ลการด� ำ เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เ บี่ ย งเบนต�่ ำ กว่ า
เป้าหมายได้ แต่ผลการด�ำเนินงานในรอบการด�ำเนินงานแต่ละปี
ต้องเป็นไปตามเป้าหมาย

: Financial Risk

ความเสี่ยงด้านการเงิน

กปน. ไม่ยอมรับความเสีย่ งเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานด้าน
การเงินทีต่ ำ�่ กว่าเป้าหมาย ตลอดจนความเสีย่ งเกีย่ วกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิ น เช่ น การบริ ห ารการเงิ น ไม่ ถูกต้อง
ไม่เหมาะสม ท�ำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรื อ ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น ขององค์ ก ร เช่ น การ
ประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขัน้ ตอน
การด�ำเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงานระหว่างปี กปน.
ยอมรับผลการด�ำเนินงานทางการเงินทีเ่ บีย่ งเบนต�ำ่ กว่าเป้าหมายได้
แต่ ผ ลการด� ำ เนิ น งานในรอบการด� ำ เนิ น งานแต่ ล ะปี ต ้ อ ง
เป็นไปตามเป้าหมาย

: Compliance Risk

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

: Operational Risk

ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน

กปน. ไม่ยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดทุกด้าน เช่น
คุณภาพการให้บริการ คุณภาพน�้ำประปา เสถียรภาพ ปริมาณน�้ำ
แรงดันน�ำ้ ตลอดจนการหยุดชะงักของการให้บริการแก่ผใู้ ช้นำ�้ นาน
เกินกว่า 24 ชัว่ โมง ซึง่ อาจส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้นำ�้ ทัง้ นี้
ในการให้บริการ กปน. ยอมรับความเบีย่ งเบนทีอ่ าจจะเกิดจากภัย
ธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
กปน. ไม่ยอมรับการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเหตุการณ์ที่อาจจะสร้างความเสียหาย
ร้ายแรงต่อบุคคลหรือภาพลักษณ์องค์กร อย่างไรก็ตาม กปน.
ยอมรับเหตุการณ์ดา้ นความปลอดภัยหรืออุบตั เิ หตุเล็กน้อยซึง่ อาจ
จะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงาน
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กปน. ไม่ยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎ
หรือระเบียบต่าง ๆ ทั้งการละเมิดโดยเจตนาและความเสี่ยง
เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการท�ำ
นิตกิ รรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานขององค์กรไม่ชดั เจน
ไม่ทันสมัย หรือไม่ครอบคลุม
กปน. มุ ่ ง มั่ น สนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น
ส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการบริหารความเสีย่ งต่าง ๆ นอกเหนือจาก
ที่ต้องด�ำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง ส่งผลต่อการ
ท�ำให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สร้างความมัน่ ใจต่อสาธารณชนว่า กปน. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับ
สากลอย่างยั่งยืนต่อไป

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำ�เนินงาน
(Corporate Governance and Business Ethics)
ตลอดการด� ำเนิน งานที่ผ่านมา กปน. ก�ำหนดให้ มีก าร
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. เป็น
ประจ�ำทุกปี ในรูปแบบของการแต่งตั้งคณะท�ำงานที่มาจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำและเผยแพร่เล่มคู่มือฯ ให้ผู้บริหารและ
พนั ก งาน กปน. ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก
ธรรมาภิบาล โดยยึดถือตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้
ลงนามในเอกสารพันธสัญญา กปน. ฉบับส�ำเนาและรวบรวมเอกสาร
เก็บไว้ที่ฝ่ายธรรมาภิบาล กปน. ก่อนจะน�ำคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ กปน. ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ยั ง ก� ำ หนดให้ มี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ ด ้ า น
ธรรมาภิบาลการปฏิบตั ติ นตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กปน.
ในโครงการปฐมนิเทศแก่พนักงานบรรจุใหม่เป็นประจ�ำ ทุกปี
ด้วยหลักสูตร “ต้นกล้าธรรมาภิบาล กปน.” ณ ส�ำนักงานใหญ่ กปน.
โดยมอบคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล และมีการทดสอบ
วัดความรู้ก่อนและหลังการอบรม เพื่อประเมินผลการเข้ารับการ
อบรมของพนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ทุกปี

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของ กปน. ก�ำหนดขึ้นตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ซึ่งระบุให้ กปน.
ประกาศเจตจ�ำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งก�ำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ทุกระดับ ตลอดจนตอบสนองความต้องการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
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คณะกรรมการ กปน.

โครงสร้างบริหารของ กปน.

ผู้ว่าการ
สำ�นักตรวจสอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการ กปน.

ฝ่ายธรรมาภิบาล
ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน.

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานหลัก
ฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการ กปน.
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

ฝ่ายบริการกลาง
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายจัดหาและพัสดุ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)

ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(พัฒนาวิชาการประปา)

สำ�นักผู้ว่าการ

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน

ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและการก่อสร้าง)

รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่งน�้ำและจ่ายน�้ำ

ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน�้ำ
ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน�้ำและงานโยธา
ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)

ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำ 1
ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำ 2
ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน�้ำและงานโยธา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำ�นักบริหารโครงการ)

ฝ่ายบริหารโครงการ
ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน�้ำ)

ฝ่ายโรงผลิตน�้ำบางเขน
ฝ่ายโรงผลิตน�้ำสามเสน
ฝ่ายโรงผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์ และธนบุรี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน�้ำ)

ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน�้ำ
ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน�้ำ

ฝ่ายทรัพยากรน�้ำและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายคุณภาพน�้ำ
ฝ่ายระบบส่งน�้ำดิบ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำ�รุงรักษา)

ฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา
ฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1)

ส�ำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
ส�ำนักงานประปาสาขาพระโขนง
ส�ำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน�้ำและคุณภาพน�้ำ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2)

ส�ำนักงานประปาสาขาแม้นศรี
ส�ำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
ส�ำนักงานประปาสาขาพญาไท
ส�ำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3)

ส�ำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
ส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
ส�ำนักงานประปาสาขาบางเขน
ส�ำนักงานประปาสาขามีนบุรี

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4)

ส�ำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
ส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน
ส�ำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
ส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5)

ส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี
ส�ำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
ส�ำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)

ฝ่ายบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
ฝ่ายมาตรวัดน�้ำ
ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กปน.
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 13 คน และผู้ว่าการ
เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง โดยคณะกรรมการ กปน. มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานในแต่ละด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีการแต่งตั้งผู้บริหารเป็น
กรรมการ อนุกรรมการ หรือเลขานุการ เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ
ผังบริหารคณะกรรมการ กปน.
คณะกรรมการ กปน.
ผู้ว่าการ กปน.
คณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน.

สำ�นักงานคณะกรรมการ กปน.

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ�สูญเสียและแรงดันน้ำ�
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
คณะอนุกรรมการติดตามการดำ�เนินงานตามนโยบาย
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน.
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CG)
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
คณะอนุกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ กปน. ได้กำ� หนดนโยบายส�ำคัญให้ กปน. บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ควบคู่กับการ
ใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social & Environment Responsibility: CSR) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานที่ชัดเจน เพื่อให้การก�ำหนดนโยบาย ควบคุม
ก�ำกับ และดูแลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. เป็นไปอย่างสอดคล้อง ครอบคลุม และมีประสิทธิผล อีกทั้ง
เพื่อให้ผู้น�ำระดับสูงของทุกสายงานได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสังคมและชุมชน โดยร่วมก�ำหนดนโยบายการพัฒนาสังคม ชุมชน และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด
• คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กปน.
• ผู้ว่าการ กปน. เป็นกรรมการ กปน. โดยต�ำแหน่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กปน. และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี โดยมีขั้นตอนและแนวทางในการสรรหา ดังนี้
แผนภาพขั้นตอนและแนวทางในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
เมื่อจะสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจใด เพื่อแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยประธานกรรมการดำ�เนินการ

ออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (5 คน) และก�ำหนด
กรอบอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินการ โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12)

ออกค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน
ผู้บริหารสูงสุด (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย 43)

คณะกรรมการสรรหาท� ำ หน้ า ที่ ส รรหาผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
รัฐวิสาหกิจ โดยค�ำนึงถึงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

พิจารณาก�ำหนดผลตอบแทนของผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะเป็น
ผูบ้ ริหารสูงสุด (ตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 13 มิ.ย. 43 และ 22 มิ.ย .47)

เมือ่ สรรหาได้ผบู้ ริหารสูงสุดแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา เสนอชือ่
ต่ อ คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ พิ จ ารณาการเสนอชื่ อ ให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาก�ำหนดผลตอบแทน

เชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุดมาเจรจาต่อรอง
ผลตอบแทน

มีเงื่อนไขตาม
มาตรา 8 จัตวา วรรค 6

มีคุณสมบัติตาม
มาตรา 8 จัตวา วรรค 2
หากเจรจาตกลงได้

หากเจรจาตกลงไม่ได้

จัดท�ำร่างสัญญา ตามที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก�ำหนด โดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(ตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 7)

เสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เพื่ออนุมัติเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่

เสนอผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
(ตามกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจนั้น)

ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีทไี่ ม่มปี ระธานลงนามในสัญญาจ้าง

1.
2.

การจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารเดิม
พ้นจากตำ�แหน่ง
กรณีจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกำ�หนดเวลาตามสัญญาจ้าง เนื่องจากมีผลการทำ�งานดี มีประสิทธิภาพ และ
จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่รัฐวิสาหกิจ ให้นำ�เสนอผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
โดยไม่ต้องดำ�เนินกระบวนการสรรหาใหม่ และจะจ้างเกิน 2 คราวติดต่อกันไม่ได้

ในส่วนของกระบวนการก�ำหนดค่าตอบแทน ด้วยความที่ กปน. ไม่มีที่ปรึกษาและไม่มีการสอบถามความคิดเห็นหรือจัดให้
ผลการลงคะแนนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน จึงเป็นไปตามคณะรัฐมนตรีก�ำหนด
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บทบาทของผู้บริหารสูงสุด
ในการกำ�หนดกลยุทธ์ ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร
คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาร่วมกับผู้บริหาร กปน. ในการก�ำหนดกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อมุ่งสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนี้

การเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่
4 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการปฏิบตั งิ าน
ปี 2561 เพื่ อ ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ให้
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง รองรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต และ
ก� ำ หนดกรอบการด� ำ เนิ น งานให้ ก ้ า วไป
ข้างหน้าอย่างยั่งยืน
การร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
ภายใต้แนวคิด “กปน. โปร่งใส ด้วยหัวใจ
ธรรมาภิ บ าล” ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหาร
กปน.

การเข้ า ร่ ว มงานการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ วิ พ ากษ์ ร ่ า ง
ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560-2564) (ฉบับทบทวน
ครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งน�ำข้อมูลมาปรับปรุงการด�ำเนินงานกิจการประปา
ของ กปน. ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายนอกและภายในได้อย่างสมดุล เป็นการทบทวน
กลยุทธ์ให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลงของโลกเพือ่ มุง่ สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
การร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ไม่ทุจริต”ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง
ผู้บริหาร กปน. เพื่อแสดงเจตจ�ำนงในการขับเคลื่อนงานของ กปน.
ให้ยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่น
ในการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล

การร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ด�ำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลัก ครั้งที่ 9

การประชุ ม ร่ ว มกั บ กรมชลประทานเพื่ อ หารื อ แนวทางการ
ปรับปรุงคลองประปาฝัง่ ตะวันตก ให้สามารถรองรับความต้องการใช้นำ�้
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และแนวทางในการพัฒนาระบบน�้ำดิบในอนาคต

การมอบนโยบาย "50 ปี ท องแห่ ง
การบริ ก าร สุ ข ใจที่ ไ ด้ ดู แ ลคุ ณ " และน� ำ
พนักงาน กปน. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ว่าจะปฏิบตั งิ านภายใต้แนวคิด "สร้างความสุข
ยกระดับคุณภาพชีวิต ก้าวไกลไปข้างหน้า
ประปาเพื่อประชาชน"

การประชุมเพือ่ ขับเคลือ่ นการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ที่รัฐบาลก�ำหนด ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญ อาทิ แนวทางปฏิบัติงบลงทุนของ
กปน. ภาพรวมงบลงทุนประจ�ำปี 2561-2562 การหารือเกีย่ วกับงบลงทุน
ประจ�ำปี 2562 ของแต่ละสายงาน เป็นต้น
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นวัตกรรมสร้างมูลค่า การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
ของ กปน. MWA Innovation Culture
กปน. มุ่งที่จะสร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาโดยตลอด
เพื่อสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมนวัตกรรมขององค์กรที่ยั่งยืน
การสร้างบรรยากาศให้บคุ ลากรภายในองค์กรทุกระดับกล้าคิดกล้าท�ำสิง่ ใหม่ ๆ มีการพัฒนาปรับปรุงงานของตนเองและหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญ และน�ำพาไปสู่เป้าหมายขององค์กร

จำ�นวนโครงการพัฒนากระบวนงาน

จั ด ประกวดผลงานเพื่ อ สร้ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้
อั น จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ส ่ ว นร่ ว ม โดยน� ำ ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนงาน และ
สร้ า งผลงานนวั ต กรรมมาน� ำ เสนอเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ในงานสั ป ดาห์ วิ ช าการการประปานครหลวง ซึ่ ง จั ด ขึ้ น
เป็นประจ�ำทุกปี

จำ�นวนโครงการ
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จำ�นวนโครงการพัฒนากระบวนงาน
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เปิดช่องทางน�ำเสนอไอเดียแนวคิดเพื่อการปรับปรุงงาน
โดยใช้ระบบสารสนเทศ i-Connex เป็นช่องทางให้บุคลากร
น� ำ เสนอไอเดี ย แนวคิ ด ในการแก้ ไ ขปั ญ หา ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน โดยบุ ค ลากรสามารถใช้
ช่ อ งทางนี้ ใ นการเผยแพร่ และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ซึ่ ง เป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู้ของ กปน.

สร้างพืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประกอบด้วย งานสัปดาห์วชิ าการประจ�ำปีการประปานครหลวง, โครงการประกวดผลงานการ
จัดการความรู้, โครงการประกวดผลงานพัฒนากระบวนงาน, โครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง (MWA Innovation
Awards), โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ (KM Camp) ส�ำหรับนักจัดการความรู้”, โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างผลิตภาพด้านการจัดการความรู้และพัฒนากระบวนงาน (KM for Productivity), โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านเพือ่ สร้างนวัตกรรม (KM to Innovation), กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นองค์ความรูจ้ ากการไปดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ, กิจกรรมงานวันจัดการความรู้ (KM Day) ของแต่ละสายงาน, กิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนงานการจัดการ
ความรู้ของแต่ละสายงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ KM/LO (KM Blog, i-Connex, Wiki, Intranet) ขององค์กร

จัดท�ำระเบียบ กปน. ฉบับที่ 74 ว่าด้วยการให้ทนุ สนับสนุน
และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นช่อง
ทางในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากร โดยสนับสนุน
เงินทุนให้บุคลากรน�ำไปใช้ในกิจกรรมโครงการวิจัยและโครงการ
นวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร อันเป็น
โครงการทีม่ ผี ลลัพธ์ทเี่ ป็นประโยชน์แก่กจิ การประปา ซึง่ โครงการ
วิจัยและโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ มีแนวโน้มที่ดีและเพิ่มสูงขึ้น
ในทุกปี

สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การน� ำ นวั ต กรรมไปใช้ ง านโดยจั ด
ท� ำ โครงการขยายผลนวั ต กรรมที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ น� ำ ไปใช้ ง าน
(Inno - Market) อั น เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน� ำ ผลงาน
นวั ต กรรมที่ มี ศั ก ยภาพ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ กิ จ การประปา และ
มีความต้องการใช้งานเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเพือ่ เพิม่ จ�ำนวน และ
ส่งมอบให้หน่วยงานที่มีความต้องการน�ำไปใช้งานจริงต่อไป

โครงการวิจัย
4

จำ�นวนวิจัย (ชิ้น)
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6
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2559

อยู่ระหว่างดำ�เนินโครงการวิจัย
ขยายผลวิจัย (นำ�ไปใช้)
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การน�ำองค์กรเพือ่ สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
กปน. จึงใช้การขับเคลื่อนผ่านกลไกการน�ำองค์กร ดังนี้

ภาพแสดงการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมผ่านกลไกการน�ำองค์กร
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมใน
ด้านที่ 1 การสร้างการเติบโตเเละความ
ยั่งยืนขององค์กร กลยุทธ์ที่ 1.8 ส่งเสริม
วิจัยพัฒนาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

สื่ อ สารนวั ต กรรมผ่ า นปฏิ ทิ น การ
สื่อสารของผู้บริหารระดับสูงเเละค่านิยม
ขององค์กร มุ่งพัฒนางาน T: Team

กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมด้ ว ยการ
มีส่วนร่วมเเละขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

ร่ ว มการคั ด เลื อ กตั ด สิ น เเละให้
ข้อเสนอเเนะเพื่อการปรับปรุงผลงาน

สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม เเละให้ ร างวั ล
ผลงานวิจัยพัฒนา เเละนวัตกรรมของ
บุคลากร

เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้ บุ ค ล า ก ร เ ส น อ
ไอเดียแนวคิด
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MWA OnMobile
เข้าถึงผู้ใช้น้ำ�ยุค 4.0
ที่ผ่านมาผู้ใช้น�้ำสามารถเข้าถึง
บริการของ กปน. ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ต ่ า ง ๆ ทั้ ง การติ ด ตั้ ง
ประปาใหม่ ผ ่ า นทางเว็ บ ไซต์
http:.//www.mwa.co.th การ
ตรวจสอบและรั บ ช� ำ ระค่ า น�้ ำ
ประปา (e-Services) ผ่านระบบ
Internet Banking และช�ำระเงิน
ค่ า น�้ ำ ด้ ว ยบั ต รเครดิ ต รวมถึ ง
สามารถตรวจสอบสถิติการใช้น�้ำ
รับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับพืน้ ทีท่ นี่ ำ�้
ไม่ ไ หล แจ้ ง ปั ญ หาการใช้ น�้ ำ ทั้ ง
ข้อมูลผู้ใช้น�้ำและคุณภาพน�้ำผ่าน
แอพพลิเคชั่น MWA onMobile
ซึ่งได้พัฒนาให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้น�้ำได้รอบ
ด้านมากขึ้นเรื่อย ๆ
จนกระทัง่ ปัจจุบนั เมือ่ ประชาชน
มีความคุน้ เคยกับการใช้บริการผ่าน
แอพพลิเคชั่น และการท�ำธุรกรรม
ต่าง ๆ มีความเชื่อถือในด้านความ
ปลอดภัยมากขึ้น กปน. จึงพัฒนา
แอพพลิ เ คชั่ น ให้ อ� ำ นวยความ
สะดวกแก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารและสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
Digital Economy ของภาครัฐ
โดยมีฟงั ก์ชนั่ การใช้งานทีค่ รอบคลุม
ดังนี้

แสดงผลสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

การขอติดตั้งประปาใหม่

การรับคำ�ร้องต่าง ๆ เช่น
ค่าน�้ำผิดปกติ น�้ำประปาไม่ไหล
น�้ำประปาไหลอ่อน น�้ำขุ่น น�้ำมีกลิ่น

ใช้ได้ทั้งระบบ
Android และระบบ iOS

แจ้งเตือนค่าน�้ำ
ก่อนวันครบกำ�หนด
แจ้งเตือนก่อน
การระงับน�้ำชั่วคราว
แจ้งเตือนก่อนครบกำ�หนด
ต่ออายุฝากมาตร
แจ้งเตือนการใช้น�้ำ (ค่าน�้ำสูง)
แจ้งท่อแตกรั่ว
โดยสามารถปักหมุดสถานที่
เกิดเหตุได้

การรับชำ�ระเงินด้วย
QR Code
แสดงใบแจ้งค่าน�้ำค้างชำ�ระ (e-Bill)
ชำ�ระค่าน�้ำค้างชำ�ระด้วย
บัตรเครดิต
(Master/Visa Card)
รับชำ�ระค่าติดตั้งประปา
ผ่านบัญชีธนาคาร

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงการให้บริการผูใ้ ช้นำ�้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)
ทางเว็บไซต์ http://www.mwa.co.th เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้นำ�้ ให้มากขึน้
โดยเพิม่ การแสดง QR Code ส�ำหรับช�ำระค่าน�ำ้ ประปา ฯ ผ่านตัวแทนรับช�ำระเงิน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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Chlorine Plus ส่งตรงน�้ำสะอาดถึงผู้ใช้น�้ำ
ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการใช้น�้ำประปาของประชาชนเป็นส�ำคัญ กปน. จึงได้ติดตั้ง
ระบบคลอลีนพลัส ระบบการบริหารจัดการการจ่ายคลอรีนปลายสาย ณ สถานีสูบจ่ายน�้ำ ที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยบุคลากรของ กปน. ใน
สถานีสบู จ่ายน�ำ้ 9 แห่ง เพือ่ จ่ายคลอรีนเพิม่ เติมในพืน้ ทีห่ า่ งไกลจากโรงงานผลิตน�ำ้ โดยปรับเปลีย่ นจากเดิมทีม่ กี ารปรับจ่ายตามรอบเวลา
เป็นปรับจ่ายตามมวลน�้ำต้นทางที่โรงงานผลิตน�้ำบางเขนเดินทางถึงสถานีสูบจ่ายน�้ำปลายทาง ตามระยะเวลาและอัตราการจ่ายคลอรีน
ที่ค�ำนวณไว้ล่วงหน้าโดยใช้หลักการ Kaizen ปรับปรุงวิธีการท�ำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หน้าจอระบบ SCADA
ที่ใช้สำ�หรับการปรับจ่ายคลอรีนด้วยระบบ
“คลอรีนพลัส”

ภาพแสดงค่าคุณภาพ
น�้ำประปาออนไลน์
แบบ Real Time

หุ่นยนต์ดำ�น�้ำสำ�รวจท่อประปา “ไกรทอง”
“ไกรทอง” เป็นหุ่นยนต์ด�ำน�้ำส�ำรวจท่อประปาที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศด้วยราคาที่ต�่ำกว่าการน�ำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
กว่า 30 เท่า สามารถใช้ส�ำรวจภายในท่อประปาที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยจะถ่ายทอดภาพวิดีโอมายัง
ภาคพื้นดิน เพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วและก�ำหนดต�ำแหน่งการซ่อมท่อให้
แม่นย�ำ สนองนโยบายการลดน�้ำสูญเสีย และตรวจสอบเพื่อเพิ่มความ
มั่นใจในด้านความสะอาดในเส้นท่อ สนองนโยบายน�้ำประปาดื่มได้
หุน่ ยนต์ไกรทองสามารถด�ำน�ำ้ ได้ลกึ กว่า 10 เมตร ท�ำงานได้นาน
กว่า 2 ชั่วโมง ส่วนของกล้องวงจรปิดที่ตัวหุ่นยนต์สามารถควบคุม
ทิศทางการเคลือ่ นทีแ่ ละทิศทางของมุมกล้อง ทัง้ ยังส่งข้อมูลและบันทึก
วิดีโอที่ส�ำรวจได้ ด้วยความสามารถเหล่านี้จึงท�ำให้ “ไกรทอง” ได้รับ
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม ประจ�ำปี
2559 โดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
รางวั ล ชมเชย ระดั บ องค์ ก ร ประเภทรางวั ล นวั ต กรรมดี เ ด่ น
ประจ�ำปี 2560 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
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ADD[…]SPACE เพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษามาตรวัดน�้ำ
ทีผ่ า่ นมาการปฏิบตั งิ านด้านการบาํ รุงรักษามาตรวัดน�ำ้ และการเปลีย่ นมาตรวัดน�ำ้ ตามวาระ โดยเฉพาะ
มาตรวัดน�้ำขนาด ½ นิ้ว และขนาด ¾ นิ้ว ที่ติดตั้งตามบ้านพักอาศัยทั่วไปซึ่งมีมากถึงร้อยละ 90 ของ
มาตรวัดน�้ำทั้งหมด มักประสบปัญหาจากมาตรฐานของการติดตั้งมาตรวัดน�้ำเป็นระยะคงที่ตายตัว บางจุด
ไม่สามารถขยับข้อต่อของมาตรวัดน�้ำได้ หรือมีข้อจํากัดด้านพื้นที่ในการปฏิบัติงาน (Operational Field)
จนบางครั้งมีความจําเป็นต้องสกัดปูนในจุดงาน ส่งผลต่อความไม่พึงพอใจและอาจเกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของผู้ใช้น�้ำได้
กปน. จึงได้พัฒนาอุปกรณ์บํารุงรักษามาตรวัดน�้ำภายใต้ชื่อ “ADD[…]SPACE” ซึ่งเป็นอุปกรณ์
เพิม่ ระยะทีส่ ามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการบํารุงรักษามาตรวัดน�ำ้ ขนาดเล็กในบางจุดงานทีม่ ขี อ้ จํากัด
ด้านพื้นที่ในการปฏิบัติงาน (ไม่สามารถขยับข้อต่อของมาตรวัดน�้ำ) โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาแล้ว
ถึง 5 รุน่ จนสามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านภาคสนาม ป้องกันความเสียหาย
ของตัวมาตรวัดน�้ำ ตลอดจนลดอัตราน�้ำสูญเสียจากการปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่งด้วย
ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งาน ท�ำให้ผลงาน “ADD[…]SPACE” ของ กปน. ได้รับ
รางวัล Golden Award ประเภท Genba Kaizen ในการประกวดรางวัลคุณภาพ Thailand Kaizen Award
2018 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสาํ หรับผูท้ มี่ ผี ลงาน Kaizen ดีเด่น และองค์กรทีน่ าํ Kaizen
เข้าไปช่วยปรับปรุงกระบวนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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เดินหน้าตามแผนน�้ำประปาปลอดภัย
เพื่ออนาคตที่สดใสของสังคมและผู้ใช้น�้ำ
บทบาทหน้าที่หลักของ กปน. คือการส่งมอบน�้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไปยังผู้ใช้น�้ำในพื้นที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง ฉะนั้น กปน. จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะขยายการให้บริการน�้ำประปาไปสู่จุดที่ขาดแคลน แต่ยังตั้งใจที่จะพัฒนาระบบ
ประปาภายใต้แผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้น�้ำทุกคนด้วย
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แผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan: WSP)
สำรวจวินิจฉัยระบบ
การผลิตน้ำประปา
จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานอยางละเอียด
และประเมินประสิทธิภาพ

ระยะการเตรียมการ

ระยะการประเมินระบบ

ระบุอันตรายและ
ประเมินความเสี่ยง

จัดตั้งทีมงาน

แตงตั้งบุคลากรผูมีความรูความชำนาญ
งานประปาหลากหลายสาขาวิชาชีพ
เพื่อจัดทำแผนน้ำประปาปลอดภัย
ไปปฏิบัติงานจริง

แบงเปน
3
ขั้นตอน

แผนปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

กำหนดมาตรการ

ระบุอันตรายและเหตุการณ
ที่อาจสงผลใหน้ำประปาไมปลอดภัย
ประเมินความเสี่ยง
พิจารณาโอกาสเกิดและความรุนแรง
ของผลกระทบที่จะไดรับ
จัดระดับความเสี่ยง
ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก

ควบคุมวิธีปฏิบัติงานพรอม
ยืนยันวาวิธีการนั้นถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ

การจัดทำมาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ

ระยะการประเมินระบบ (ตอ)

กำหนดวิธีการเฝาระวังและ
ตรวจสอบมาตรการควบคุม

ตรวจสอบให
เปนไปตามขอกำหนด
เรื่องคุณภาพน้ำ

ทวนสอบประสิทธิภาพของ
แผนน้ำประปาปลอดภัย

ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ WSP เพื่อสราง
ความมั่นใจวายังทำงานไดอยางเหมาะสมตามเปาหมาย
ดานสุขอนามัยที่กำหนดไว

กำหนดระบบการติดตามตรวจสอบมาตรการ
ควบคุมที่มีอยูอยางตอเนื่องวายังดำเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพอยูหรือไม

ตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงาน
สำรวจความพึงพอใจ
ของผูใชน้ำ

ระยะการเฝาระวัง

จัดโครงการสนับสนุน

จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชวยขับเคลื่อน
กระบวนการ WSP ใหเกิดผลสำเร็จ

จัดทำวิธีบริหารจัดการ
สุขลักษณะและความ งานวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สะอาดในการปฏิบัติงาน
สนับสนุน WSP

พัฒนาทักษะพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ

การบำรุงรักษาเชิงปองกัน
และการสอบเทียบเครื่องวัด

กำหนดวิธีปฏิบัติงาน การแกไขปญหา
และขั้นตอนการสื่อสารเปนลายลักษณอักษร

การจัดการสื่อสาร

ทบทวนแผนน้ำประปาปลอดภัย
การประเมินระบบ

การติดตาม
คุณภาพ

ผลสะทอนจาก
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การจัดการและ
การสื่อสาร

การเฝาระวังขั้นตอน
การปฏบัติงาน

ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากร

ตรวจสอบความสามารถในการ
รับมือใหมั่นใจวาเมื่อเกิดเหตุซ้ำ
จะรับมือไดอยางเหมาะสม

ถอดบทเรียนและปรับปรุง
แผนน้ำประปาปลอดภัย
หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉิน

ปรับปรุงแผนน้ำประปาปลอดภัย
หลังเกิดอุบัติการณ
ทบทวน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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การให้บริการน�้ำประปาอย่างทั่วถึง
Increase Access to Water
กปน. ด�ำเนินโครงการขยายเขตบริการน�้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง เพื่อขยายเขตการให้บริการน�้ำประปาให้ครอบคลุม
พื้นที่ที่ยังไม่มีน�้ำประปาใช้ได้เข้าถึงน�้ำสะอาด และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบาย
ภาครัฐด้านการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่ดี
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม
โครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการในพื้นที่ที่ไม่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ โดยเป็นการวางระบบประปาในเชิงรุก ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินโครงการ
ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และด�ำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการให้บริการในอนาคต เพื่อให้
ทันต่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของชุมชนเมือง (Urbanization)
ผลการดำ�เนินงานโครงการ (Output) ตลอดระยะเวลาโครงการ 13 ปี (2549 - 2561) มีประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้รับประโยชน์จากโครงการ จ�ำนวน 52,420 ครัวเรือน หรือประมาณ 167,744 คน โดยมีระบบส่งจ่ายน�้ำ
ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้บริการที่เป็นพื้นที่ชุมชนเมือง (Water Coverage) ที่ร้อยละ 99 นอกจากนี้
ยังได้สานสัมพันธ์กับหน่วยงานท้องถิ่นจนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับ กปน. เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกในการช่วยเหลือสังคมด้วย
ผลลัพธ์ (Outcome) การด�ำเนินโครงการขยายเขตบริการน�้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง มีผลสัมฤทธิ์ คือ ประชาชนสามารถ

เข้าถึงน�้ำสะอาดส�ำหรับการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งการใช้น�้ำประปาทดแทนการใช้น�้ำจากแหล่งอื่น ๆ ไม่ว่า
จะเป็นแหล่งน�้ำผิวดินอย่างแม่น�้ำล�ำคลอง หรือแหล่งน�้ำใต้ดิน เช่น บ่อบาดาล ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนในการจัดหาน�้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคลงได้ นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับประชาชนและชุมชนทั้งในด้านความเป็นอยู่ และ
การประกอบอาชีพ เพราะชุมชนทีย่ งั ไม่มนี ำ�้ ประปาใช้สว่ นใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรมทีป่ ระสบกับปัญหาภัยแล้งหรือน�ำ้ เค็ม ปีละ 2-3 เดือน
เป็นประจ�ำ การมีน�้ำประปาใช้จึงเป็นทางออกให้แก่การท�ำเกษตร ทั้งสวนผลไม้ ดอกไม้ และไม้ประดับ ได้ส่วนหนึ่ง

ผลกระทบ (Impact) ผลที่ตามมาจากการด�ำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการที่ส�ำคัญ คือ ลดปัญหาแผ่นดินทรุด ลดปัญหา

สุขอนามัย และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในเชิงรุก ทั้งนี้ ในส่วนของปัญหาแผ่นดิน
ทรุด หาก กปน. ขยายพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่บริการได้ทั้งหมด และชุมชนเปลี่ยนมาใช้น�้ำประปาทั้งหมด ก็จะมีส่วนช่วยลดปัญหาแผ่นดิน
ทรุดได้ถึง 9 เซนติเมตรในช่วง 20 ปี 1

ตามที่กรมทรัพยากรน�้ำบาดาลได้จัดท�ำโครงการส�ำรวจและศึกษาการทรุดตัวของแผ่นดินอย่างเป็นระบบในเขตวิกฤตการณ์น�้ำบาดาล หน้า 3-31 ถึง 3-33
ดังนี้ “เมื่อปี 2555 มีการคาดการณ์การทรุดตัวในอนาคตในกรณีที่ควบคุมการสูบน�้ำโดยรักษาระดับน�้ำบาดาลในชั้นต่าง ๆ ให้คงที่เท่ากับระดับในปี 2546
พบว่าในช่วง 20 ปีข้างหน้า (ปี 2546-2566) การทรุดตัวยังคงมีต่อเนื่องอีกประมาณ 40 เซนติเมตร และถ้ามีการชะลอการสูบน�้ำโดยให้สูบได้เฉพาะ
ในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบประปาจะยังคงมีการทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีก 9 เซนติเมตรในช่วง 20 ปี ในอนาคต”

1
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รายละเอียดผลการดำ�เนินโครงการขยายเขต
บริการน�้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์
ทางตรง
(คน)*

ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์
ทางอ้อม
(ประชากร
แฝง)(คน)*

ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์
(คน)

ลดค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน
ในการจัดหาน�้ำ
มาเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
(บาท)***

ปี
งบประมาณ

จำ�นวน
เส้นทาง

ความยาว
(กิโลเมตร)

วงเงินลงทุน
(ล้านบาท)

ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์
ทางตรง
(ครัวเรือน)

2549 2550

170.00

210.00

314.00

10,045.00

32,144.00

17,839.92

49,983.92

1,627,792.25

2551

111.00

124.00

141.00

3,700.00

11,840.00

6,571.20

18,411.20

599,585.00

2552

93.00

118.00

193.00

3,540.00

11,328.00

6,287.04

17,615.04

573,657.00

2553

127.00

201.00

276.00

5,950.00

19,040.00

10,567.20

29,607.20

964,197.50

2554

189.00

230.00

331.00

6,930.00

22,176.00

12,307.68

34,483.68

1,123,006.50

2555

419.00

344.00

674.00

8,315.00

26,608.00

14,767.44

41,375.44

1,347,445.75

2556

55.00

70.00

153.00

2,284.00

7,308.80

4,056.38

11,365.18

370,122.20

2557

96.00

138.00

250.00

2,610.00

8,352.00

4,635.36

12,987.36

422,950.50

2558

186.00

178.83

320.33

4,160.00

13,312.00

7,388.16

20,700.16

674,128.00

2559

238.00

273.44

389.27

4,886.00

15,635.20

8,677.54

24,312.74

791,776.30

2560

113.00

157.87

296.16

2,367.00

7,574.40

4,203.79

11,778.19

383,572.35

2561

162.00

198.03

422.24

1,620.00

5,184.00

2,877.12

8,061.12

262,521.00

รวม

1,959.00

2,243.17

3,760.00

56,407.00

180,502.20

100,178.83

280,681.23

9,140,754.35

* ประเทศไทยมีจ�ำนวนประชากรต่อครัวเรือนเฉลี่ยที่ 3.2 คน
ที่มา ผลส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, (2543 - 2553)
** ประชากรแฝงของ กทม. มีประมาณ 1.776 คนต่อครัวเรือน
ที่มา บทความประชากรกรุงเทพมหานคร http://cpd.bangkok.go.th/cpd/tp/planpop.html กองวิชาการและแผนงานส�ำนักงานผังเมือง
*** ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนในการจัดหาน�้ำมาเพื่อการอุปโภคบริโภค จ�ำนวน 162.05 บาท/เดือน/ครัวเรือน
ที่มา ผลส�ำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน ในเส้นทางวางท่อจ่ายน�้ำ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในปีงบประมาณ 2556

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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การพัฒนาบุคลากร
Human Capital Development
ปัจจุบัน กปน. ได้ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Remodeling) เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของบุคลากรและ
หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบ Non-Classroom Training ให้มีสัดส่วนที่มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของ กปน.
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ บทบาท ตลอดจนภารกิจที่มีใน
ปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีความพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยโครงการพัฒนาทักษะของพนักงาน กปน. แบ่งเป็น
ประเภท ดังนี้
การพัฒนาผู้บริหาร

โครงการพัฒนาผู้น�ำระดับสูงตาม Leadership Development Model เพื่อสนับสนุน
ให้ผู้บริหารพัฒนาทักษะและความรู้ที่เป็นเลิศ โดยมีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับผู้บริหารของ กปน.
โครงการสร้างความพร้อมบุคลากรเพือ่ สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ (Successor) เพือ่ ให้ กปน.
มีแนวทางและขั้นตอนในการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารที่จะสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ
ได้ทันกับเวลาที่ต้องการ โดยจัดทําเป็นแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Strategic
Succession Plan for Key Position)
โครงการพัฒนาให้ Line Manager เป็น HR Manager เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด�ำเนินกิจกรรม HR Manager Professional ให้ กปน. มั่นใจว่าผู้บริหารมีความเข้าใจใน
บทบาท HR Manager และสามารถด�ำเนินการตามบทบาทอย่างเป็นรูปธรรม จัดทํากิจกรรม
การพัฒนาและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร โดยพิจารณาถึงแนวทาง วิธีการ เครื่องมือ
และรายละเอียด ในการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความคาดหวังขององค์กร โดยสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ และสนับสนุนเครื่องมือ HRD
ในการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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การพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น
• โครงการพัฒนาความเข้าใจดิจิทัล
• โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย		
• โครงการสนับสนุนแผนน�้ำประปาปลอดภัย
• โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (MWA Young Smart)
• โครงการส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญด้านงานประปา
• โครงการสร้างความพร้อม กปน. สู่อาเซียน
• โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ
• โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
• โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
• การอบรมให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจในเรือ่ ง CSR ขององค์กรผ่านโครงการ 9 สายงาน
สานต่อทีพ่ อ่ สร้าง และโครงการ 9 สายงาน สานพลังสูค่ วามยัง่ ยืน ภายในงาน MWA CSR Day ฯลฯ

การพัฒนาพนักงาน Outsource

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ
• โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• โครงการพัฒนาการบ�ำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)
• โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร
• โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE)
• หลักสูตรด้านการพัสดุ
• หลักสูตรการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการท�ำงาน ฯลฯ

โครงการที่สนับสนุนในการสร้างคุณค่าของบุคลากร
และการจัดการหลังเกษียณอายุหรือเลิกจ้างงาน

สถาบันพัฒนาวิชาการประปามีโครงการสนับสนุนให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของ
ตนเองเพือ่ เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บคุ ลากร โดยมีการจัดเก็บและถอดองค์ความรูจ้ ากพนักงาน
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในทักษะด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ นอกจากนัน้ ยังมีโครงการให้ความรูเ้ กีย่ ว
กั บ การใช้ ชี วิ ต ในวั ย เกษี ย ณ พร้ อ มทั้ ง ถอดองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ แ ก่ พ นั ก งานที่ ใ กล้ เ กษี ย ณอายุ
เพื่อให้พนักงานที่ใกล้เกษียณอายุรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองแม้ยามใกล้เกษียณ
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จำ�นวนพนักงานที่เข้าอบรม (คน)
98

1

75
340

2

188
885

3

842
782

4

882
966

ระดับ

5

943
798

6

830
453
464

7
89
97

8

9

10

ปีงบประมาณ 2560
กปน. ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงาน กปน. ทุกระดับ
จำ�นวนทั้งสิ้น 4,452 คน

31
35

ปีงบประมาณ 2561
กปน. ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงาน กปน. ทุกระดับ
จำ�นวนทั้งสิ้น 4,368 คน

10
12

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม (ชั่วโมง)
1

2

33.28
30.56
166.82
46.68
86.37
87.76

ระดับ

3

4

53.6
61.93

5

51.88

6

7

68.43
79.58
85.03
116.14
123.17
193.03
188.39

8

216. 2
199.11

9

10
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166.41
204.58

ปีงบประมาณ 2560
เฉลี่ย 116.33 ชั่วโมงต่อคน
ปีงบประมาณ 2561
เฉลี่ย 109.56 ชั่วโมงต่อคน

กปน. ได้ประเมินสมรรถนะของพนักงานในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
การประเมินสมรรถนะ
เชิงบริหารและภาวะผู้นำ�
(Leadership
Competency: LC)

การประเมินสมรรถนะ
เฉพาะกลุม่ งาน (Functional
Competency: FC)

การประเมินสมรรถนะหลัก
(Core Competency: CC)

รายการ

ผลประเมินสมรรถนะทุกรายการ

เป้าหมาย : 95%

(วัดจากร้อยละผู้ที่ได้คะแนนตรงตาม
ค่าคาดหวังทุกรายการ (Gap0 และ Gap+))

ปี 2558 ปี 2559 % สูง-ต�่ำ ปี 2560 % สูง-ต�่ำ ปี 2561 % สูง-ต�่ำ

CC

99.62

99.68

0.06

99.05

-0.63

99.79

-0.74

FC

98.36

97.09

-1.29

96.93

-0.16

97.72

0.79

LC

99.38

98.76

-0.62

99.56

0.80

99.45

-0.11

กปน. ยังมีโครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Professional Workforce Training Roadmap) เพื่อสนับสนุนการเติบโตตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้พนักงานในองค์กรสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสก้าวหน้า
ตามศักยภาพและความพร้อมของพนักงานอย่างยั่งยืนด้วย
จำ�นวนและอัตราการจ้างพนักงานใหม่ ในช่วงเวลารายงาน แบ่งตาม เพศ อายุ
จำ�แนกตามเพศ
เพศชาย
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

เพศหญิง
168
125
18

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

รวม
82
70
12

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

250
195
30

จำ�แนกตามอายุ
อายุ 21-30 ปี
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

146
109
26

อายุ 31-40 ปี

อายุ 41-50 ปี

อายุ 51 ปี ขึ้นไป

รวม

ปี 2559 86
ปี 2560 79
ปี 2561 4

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

14
6
0

4
1
0

250
195
30

จำ�นวนและอัตราพนักงานลาออก/เกษียณอายุ
จำ�นวนพนักงานลาออก (คน)

จำ�นวนพนักงานเกษียณอายุ (คน)

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

33
37
21

96
75
88

ข้อมูลการลาคลอด และการกลับมาทำ�งานหลังการลาคลอดบุตรของพนักงาน
ลาคลอดบุตร

ลาเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการคลอดบุตร

จำ�นวนพนักงานที่ลา

จำ�นวนพนักงาน
ที่กลับมาทำ�งานหลังการลา

จำ�นวนพนักงานที่ลา

จำ�นวนพนักงาน
ที่กลับมาทำ�งานหลังการลา

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

49
40
63

42
26
38

2
1
-

2
1
-
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โครงการ 9 สายงาน 2560 - 2561
การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนควบคูไ่ ปกับสังคม กปน.
จึงจัดโครงการเพื่อสร้างการรับรู้ การตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตส�ำนึกในการด�ำเนินงาน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์กรในทุก ๆ
กระบวนงานทั้ง 9 สายงานขององค์กรอย่างถูกวิธีและเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้แก่
คณะท�ำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. โดยได้จัดโครงการต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ซึ่งทุกสายงานได้น�ำความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
ไปด�ำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานของตนเอง และน�ำเสนอ
ผลงานในงาน MWA CSR Day ของทุกปี
ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีด้วยระบบประปาโรงเรียน
โครงการระบบประปาโรงเรียนเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ ข้อที่ 6:
การจัดการน�ำ้ และสุขาภิบาล ในเรือ่ งการมีนำ�้ อุปโภคบริโภคทีส่ ะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต้นน�้ำ
กปน. ได้กอ่ สร้างและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนในพืน้ ทีท่ ขี่ าดแคลนน�ำ้ สะอาด
มาตั้ ง แต่ ป ี 2559 ตามเป้ า หมายในการด� ำ เนิ น การปี ล ะ 4 โรงเรี ย น รวมผล
การด�ำเนินงานจนถึงปี 2561 จ�ำนวน 19 โรงเรียน พร้อมกันนี้ยังได้สร้างทีมงานของ
โรงเรียน (บุคลากรภายในโรงเรียน) เพื่อให้ดูแลรักษาระบบต่อไป และหากระบบมีปัญหา
ก็สามารถสอบถาม กปน. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันที
นอกจากนี้ ยังให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าแก่นกั เรียนและคนในชุมชนด้วย
เป็นการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้
เกิดขึน้ อย่างแท้จริง โดยโครงการระบบประปาโรงเรียนจากรินหลวงสูแ่ ม่กลอง ได้รบั รางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�ำ
ปี 2560
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โครงการ
“9 สายงาน สานต่อที่พ่อสร้าง”

โครงการ
“9 สายงาน
สานพลังสู่ความยั่งยืน”

ปี 2560

ปี 2561

76.05

81.95

ร้อยละ

ร้อยละ

คะแนนการรับรู้ / ความเข้าใจของคณะทำ�งานฯ

โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ
ส่งต่อคุณค่าสู่สังคม
โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน เป็นโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็นสมรรถนะหลักและความเชี่ยวชาญของ
องค์กรให้แก่ประชาชนทัว่ ไป โดยไม่จำ� กัดเพศ วุฒกิ ารศึกษา และไม่มี
ค่าใช้จา่ ยใด ๆ ผูท้ ผี่ า่ นการอบรมสามารถน�ำความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้ไป
ใช้ปฏิบัติจริง พึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือเพื่อนบ้านภายในชุมชนได้
ท�ำให้สงั คมมีความเข้มแข็งขึน้ นอกจากนี้ ทักษะในการแก้ปญ
ั หาการ
แตกรั่วของท่อและอุปกรณ์เบื้องต้น ยังช่วยป้องกันการสูญเสีย
น�้ำสะอาด ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญของโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย
คู่ความร่วมมือโครงการ

โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน
ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557
จนถึงปัจจุบัน (30 กันยายน 2561)
โดยจัดอบรมในระดับขั้นพื้นฐานไปแล้ว 32 รุ่น
ระดับขั้นสูง 5 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม
รวมทั้งสิ้น 1,213 คน
238

222
67.64

65.31

ปี 2560
ปี 2561

2560 2561
ผู้ผ่านการอบรม (คน)

2560 2561
ผู้ที่นำ�ความรู้ไปปฏิบัติจริง (ร้อยละ)

โครงการนีม้ เี ป้าหมายเพือ่ สร้างต้นแบบทีด่ ี (Role Model) ในการเป็นผูใ้ ห้ความรู้ (Trainer) แก่ผเู้ ข้าอบรม
รุ่นต่อ ๆ ไปภายใต้จุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญคือการสร้างเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายผู้จบหลักสูตรโครงการวิชาชีพ
ช่างประปา โดย กปน. ได้นำ� ช่างประปาผูเ้ ข้าอบรมทีม่ จี ติ อาสาไปทาํ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลงพืน้ ทีน่ ำ� ความ
รูท้ ไี่ ด้รบั จากการฝึกอบรมไปปฏิบตั งิ านจริงร่วมกัน นอกจากนี้ ช่างทีผ่ า่ นการอบรมยังได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปพัฒนา
และคิดค้นผลงาน “เกลียวเทียมอัจฉริยะ” ซึง่ เป็นการสร้างเกลียวเทียมทีส่ ามารถใช้งานได้ดี มีความสะดวก รวดเร็ว
ลดขัน้ ตอนในการทํางาน ประหยัดค่าใช้จา่ ย และสร้างความพึงพอใจให้กบั ประชาชนด้วย จนท�ำให้โครงการได้รบั
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี 2558
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ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
การใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่ทั่วโลกกำ�ลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทรัพยากรที่
ใช้แล้วหมดไปอย่าง “น�้ำ” กปน. ในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการใช้น�้ำโดยตรง จึงตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของเรื่องนี้ โดยพยายามลดอัตราน�้ำสูญเสียในกระบวนการผลิตให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม และยังดำ�เนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งหวังว่าจะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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การบริหารจัดการน�้ำ
Water Management
ปริมาณน�้ำที่นำ�มาใช้ผลิตจากแหล่งน�้ำต่าง ๆ
แหล่งน�้ำที่นำ�มาใช้ผลิต
น�้ำประปาของ กปน.

แหล่งต้นน�้ำ

ฝั่งตะวันออก กปน. รับน�้ำดิบจาก
แม่น�้ำเจ้าพระยา

เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนแควน้อยบ�ำรุงแดน
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

รวมปริมาณน�้ำใช้การได้ทั้ง 4 เขื่อน

18,175 ล้าน ลบ.ม.

ฝั่งตะวันตก กปน. รับน�้ำดิบจาก
แม่น�้ำแม่กลอง

เขื่อนศรีนครินทร์
และเขื่อนวชิราลงกรณ

รวมปริมาณน�้ำใช้การได้ทั้ง 2 เขื่อน

13,328 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน�้ำที่นำ�มาใช้ผลิต น�้ำประปา (ล้าน ลบ.ม.)
ปี 2560

ปี 2561

≈1,700

≈1,610

คิดเป็นร้อยละ 9 ของปริมาณน�้ำใช้การได้

≈540

≈532

คิดเป็นร้อยละ 4 ของปริมาณน�้ำใช้การได้

จากข้อมูลปริมาณน�ำ้ ดิบจากแม่นำ�้ เจ้าพระยาและแม่นำ�้ แม่กลองทีน่ ำ� มาใช้ผลิตน�ำ้ ประปาจากแหล่งต้นน�ำ้ ทัง้ 6 เขือ่ น คิดเป็นร้อยละ 9
และร้อยละ 4 ของปริมาณน�้ำใช้การได้ การน�ำน�้ำดิบมาใช้ผลิตน�้ำประปาจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน�้ำใช้การได้ของแหล่งต้นน�้ำ
สนับสนุนการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
เป็นที่ทราบกันดีว่า “น�้ำ” คือหนึ่งในทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ด้วยเหตุนี้
ทุกภาคส่วนจึงตระหนักถึงความส�ำคัญของน�ำ้ โดยเริม่ มีแนวคิดและนโยบายอนุรกั ษ์
ทรัพยากรน�ำ้ ขึน้ รวมถึง กปน. ซึง่ มีบทบาทหน้าทีอ่ นั เกีย่ วเนือ่ งกับการใช้นำ�้ โดยตรง
จึงมีโครงการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างรู้คุณค่าขึ้นหลากหลายโครงการ
โดยเริม่ จากการออกแบบให้โรงงานผลิตน�ำ้ มหาสวัสดิ์ มีการน�ำน�ำ้ จากกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ในช่วงทีค่ า่ ความขุน่ น�ำ้ ดิบปกติ ซึง่ มีสถิตทิ นี่ า่ พอใจ ดังนี้
ข้อมูลปริมาณน�้ำที่นำ�กลับมาใช้ใหม่
ปีงบประมาณ 2560 - 2561 ของโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์
ปี 2560
ปี 2561

6,411,459
5,463,106

ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)

กระบวนการผลิตน�้ำประปา
แบบไร้ของเหลือทิ้ง
(Zero Waste For MWA
Process)
ในกระบวนการผลิตน�้ำประปาจะ
มีตะกอนดินที่เหลือจากกระบวนการผลิต
เป็นจ�ำนวนมาก โดยในบางช่วงอาจมีมาก
ถึง 200 ตันต่อวัน ซึ่ง กปน. จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมากในกระบวนการท�ำ
ตะกอนดินเหลวให้เป็นตะกอนดินแห้งและ
เคลื่ อ นย้ า ยดิ น ตะกอนทั้ ง หมดออกจาก
โรงงานผลิตน�้ำไปใช้ในการถมที่ดินในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กปน. จึงมี
แนวคิดในการน�ำดินตะกอนมาพัฒนา และ
เพิ่มมูลค่าวัสดุโดยน�ำมาท�ำเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า ง ๆ เช่ น บล็ อ ก
ประสาน แผ่นพืน้ ทางเท้า คอนกรีต
มวลเบา ฯลฯ ซึ่งเป็นการด�ำเนิน
งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ผลิตน�ำ้ ประปาแบบไร้ของเหลือทิง้
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
GHG (Supply Chain)
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในกระบวนการผลิตและสูบจ่ายน้ำ� ปีงบประมาณ 2560 - 2561

หมายเหตุ :

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh)

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 (kg CO2)

ปี 2560
ปี 2561

ปี 2560
ปี 2561

1.
		
2.
3.

429,015,401
391,772,439

261,399,084
238,706,947

หน่วยค่าไฟฟ้าอ้างอิงจากรายละเอียดค่ากระแสไฟฟ้าแยกตามหน่วยงาน ประจําเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
(กองตรวจจ่ายงานซื้อและเจ้าหนี้อื่น ฝ่ายการเงิน)
พิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักในการผลิตและสูบจ่ายน�้ำ ไม่รวมหน่วยงานสนับสนุน
อ้างอิงค่า Emission Factor การใช้ไฟฟ้าจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นโยบายหรือแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก
เพือ่ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก กปน. จึงมีมาตรการเปลีย่ นโคมไฟบนถนน
ในบริเวณโรงงานผลิตน�้ำบางเขน จากโคมไฟประเภท Metal Halide 250W เป็นโคมไฟถนน LED 100W จ�ำนวน 108 โคม โดยมีผล
การด�ำเนินงาน ดังนี้

ระดับการใช้พลังงานอ้างอิง
ก่อนการปรับปรุง
กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
94,608
บาท/ปี
294,231
147,115

264,808
47,304

19.44 กิโลวัตต์
32.40 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
10.80 บาท/ปี

85,147

เป้าหมายเชิงปริมาณ

441,346

141,912

ผลประหยัด

ระดับการใช้พลังงาน
เป้าหมายหลังการปรับปรุง

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

หมายเหตุ : ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงจากพลังงานไฟฟ้าที่วัดได้
พบว่ามีการใช้พลังงานลดลง สอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้ดำ�เนินการ
พลังงานที่ประหยัดได้สามารถคำ�นวณ Carbon Credits เท่ากับ 57,644.65 KgCO2eq/ปี
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เงินลงทุนทั้งหมด

1,015,200
ระยะเวลาคืนทุน

3.45

ปี

ปี

การรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ดี
เพื่อแสดงเจตจ�ำนงในการให้ความส�ำคัญและสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต การให้
บริการ ซึ่งเป็นกระบวนการหลักในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และการด�ำเนินงานอื่น ๆ กปน. จึงได้ประกาศนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม (Safety Health Environment: SHE) ซึ่งเป็นนโยบายด้านความ
ปลอดภัยขององค์กร (Occupational Health and Safety) และด�ำเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสนับสนุน
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in-process) ดังนี้

ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ข้ อ ก� ำ หนดและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพ
แวดล้ อม

สนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้ า ใจ จิ ต สำ�นึ ก การมี ส ่ ว นร่ ว มต่ อ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม

ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นทรั พ ยากร
เพื่ อ ให้ มี ก ารดำ�เนิ น การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง
และยั่งยืน

ให้ถือว่าการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เป็นหน้าที่และ
เป็นส่วนหนึ่งของการทำ�งาน

ทั้งนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ

คณะกรรมการสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย อาชี ว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (สคปอ.)
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยของ กปน. โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
กปน. ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนคณะกรรมการชุดนี้ เพือ่ ร่วม
พิจารณาก�ำหนดนโยบายและการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยของ กปน. ด้วย

คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) เป็นคณะ
กรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย ประกอบไปด้วยผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง จ�ำนวน 21 ชุดย่อย ท�ำหน้าที่
บริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย ภายในสถานประกอบ
กิจการของตนเอง

นอกจากนี้ กปน. ยัังได้แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.) ซึ่งเป็นพนักงานที่ผ่านการอบรมจนได้รับ
วุฒบิ ตั รจากสมาคมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (พนักงานระดับ 6 อบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน และพนักงานระดับ 7 อบรม
หลักสูตร จป. บริหาร) โดย กปน. จะรวบรวมรายชื่อผู้ผ่านการอบรม เพื่อจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้ง จป. บริหาร จป. หัวหน้างาน และน�ำ
เสนอผู้ว่าการฯ ลงนามแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.) จะร่วมกันก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแล
และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขภาพ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ทุกชนิด เช่น ด้านแสงสว่าง เสียง และฝุ่น ทั้งภายในและภายนอกส�ำนักงาน สถานประกอบการ และโรงงาน ที่จะมีผลกระทบต่อ
พนักงาน ชุมชน ตลอดจนการป้องกันอุบัติภัย อันตรายทุกชนิด รวมถึงการฝึกซ้อมดับเพลิง การป้องกันการระบาดของโรค การปรับ
ภูมิทัศน์ การออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้แก่พนักงาน เป็นต้น
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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ส�ำหรับสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ในการท�ำงาน กปน. ได้มกี าร
จัดเก็บสถิติอุบัติเหตุ 2 ค่า คือ
1. อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
(Injury Frequency Rate: IFR)
เป็ น การคำ�นวณจากจำ�นวนพนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ
เนื่ อ งจากการทำ�งานในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ต่ อ ชั่ ว โมงการทำ�งาน
1,000,000 ชั่วโมง โดยค่า IFR ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560
– กันยายน 2561 เท่ากับ 0.14 หมายถึง

ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ พ บความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ โรคจากการท�ำ งานที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ลั ก ษณะงานที่ พ นั ก งานปฏิ บั ติ แ ละเพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักเรื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ในทุ ก กระบวนการท� ำ งาน กปน. จึ ง
ได้จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานและ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ�ำทุกปี เช่น

ทุกๆ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน
มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำ�งาน
จำ�นวน 0.14 ราย

• การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร
• การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
• การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน
• การอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้างทั่วไป
และลูกจ้างเข้าท�ำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย พ.ศ.2554
• การอบรมผูอ้ นุญาต ผูค้ วบคุมงาน ผูช้ ว่ ยเหลือ
และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ เป็นต้น

2. อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ
(Injury Severity Rate: ISR)
เป็ น การคำ�นวณจากจำ�นวนวั น ทั้ ง หมดที่ พ นั ก งานต้ อ ง
หยุดงานเพื่อรักษาพยาบาลจนกว่าจะกลับไปปฏิบัติงานได้ใหม่ต่อ
ชั่วโมงการทำ�งาน 1,000,000 ชั่วโมง โดยค่า ISR ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 เท่ากับ 0 หมายถึง
ทุกๆ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน
ไม่มีจำ�นวนวันที่พนักงานหยุดงาน
เนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำ�งานเลย

สร้างความรู้การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
Education (Water Preservation)
โครงการการประหยัดน�้ำ (การส่งเสริมการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า : DSM)
กปน. ได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น�้ำ
อย่างรู้คุณค่า ไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง โดยใช้ 3 กลยุทธ์ คือ
ด้านราคาเพื่อการอนุรักษ์ ด้านเทคโนโลยีประหยัดน�้ำ และ
ด้านรณรงค์ประหยัดน�้ำ และอีก 1 โครงการสนับสนุน คือ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้นำ�้ โดยค�ำนวณอัตราเฉลีย่
การใช้น�้ำต่อคนต่อวันในปี 2561 แล้วน�ำมาด�ำเนินการคัดเลือก
หน่วยงาน เพื่อด�ำเนินโครงการน�ำร่องเปลี่ยนก๊อกประหยัดน�้ำ
จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1
2
3
4
5
6
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
โรงพยาบาลพระประแดง
(สถาบันราชประชาสมาสัย)
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด
(ศูนย์การค้าเมกาซิตี้ บางนา)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ผลการดำ�เนินโครงการ
การเก็บข้อมูลความคิดเห็นการใช้น�้ำอย่างยั่งยืนของ กปน. จากกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม

93.6%
กลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม

พบว่าการจัดกิจกรรมการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
เป็นประเด็นที่มีจำ�นวนผู้แสดงทัศนคติ
และความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากที่สุด คิดเป็น

38.37%

ผลความพึงพอใจก่อนและหลังได้รับการประชาสัมพันธ์
พบว่ากิจกรรมประชาสัมพันธ์สามารถกระตุ้น
ให้เกิดความรู้สึกตระหนักในการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า

ผลการศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่า
จากมาตรการใช้น�้ำ
ก๊อกน�้ำทั่วไปในระยะเวลาการใช้น�้ำเฉลี่ย 34 วัน
มีปริมาณการใช้น�้ำอุปโภคทั้งหมด 2.198 ลบ.ม. / วัน
คิดเป็นการใช้น�้ำอุปโภคประมาณ
ลบ.ม. / วัน

0.084

หลังจากเปลี่ยนก๊อกประหยัดน�้ำ
และทดลองใช้น�้ำระยะเวลาเฉลี่ย 107 วัน
มีปริมาณการใช้น�้ำอุปโภคทั้งหมด
6.834 ลบ.ม.
คิดเป็นการใช้น�้ำอุปโภคประมาณ
0.051 ลบ.ม. / วัน

สรุปได้ว่า ปริมาณการใช้น�้ำอุปโภคบริโภค
จากก๊อกประหยัดน�้ำ
สามารถประหยัดน�้ำอุปโภคบริโภค
ได้มากกว่าก๊อกน�้ำทั่วไป
เฉลี่ย 0.032 ลบ.ม. / วัน

นอกจากนี้ กปน. ได้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
เช่น การเล่นเกมรับของทีร่ ะลึก เดินประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ติดสติก๊ เกอร์รณรงค์การประหยัดน�ำ้ ณ จุดทีเ่ ปลีย่ นก๊อกน�ำ้ ฯลฯ
ในสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลพระประแดง (สถาบันราชประชาสมาสัย) จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด (ศูนย์การค้าเมกาซิตี้ บางนา) จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

กปน. มีฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน�้ำส�ำหรับ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ก๊อกอ่างล้างน�้ำ - ล้างมือประหยัด
น�ำ้ และฝักบัวประหยัดน�ำ้ เพือ่ ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถขอขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ประหยัดน�ำ้ ได้ อันจะเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 กปน. มีแผนจะจัดงานประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตัวฉลากประหยัดน�้ำ
อย่างเป็นทางการ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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แค้มป์รักษ์น�้ำ
กปน. เริ่มด�ำเนินโครงการแค้มป์รักษ์น�้ำในปีงบประมาณ 2558 เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของชุมชนต้นน�ำ้ ทีต่ อ้ งมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนควบคูก่ นั ไปด้วย โดยมีกลุม่ เป้าหมาย
คือ นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นน�้ำ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
ในเรือ่ งทีม่ าของแหล่งน�ำ้ การสร้างจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาแม่นำ�้ ล�ำคลองของชุมชน
การตรวจวัดคุณภาพน�้ำในล�ำคลอง การต่อท่อประปาเบื้องต้น และการใช้น�้ำอย่างรู้
คุณค่า เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายที่จะช่วยป้องกัน ดูแล รักษาแม่น�้ำล�ำคลอง ตลอดจน
แหล่งน�้ำสาธารณะของชุมชน
นอกจากการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนแล้ว กปน. ยังได้มอบเครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อให้โรงเรียนน�ำไปตรวจคุณภาพ
น�้ำจากแหล่งน�้ำในชุมชนได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนละ 5,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่แรกเริ่มในปี
2558 จนถึงปี 2561 ด�ำเนินโครงการแล้วจ�ำนวน 12 ครั้ง มีโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนลุ่มน�้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
48 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,920 คน ผ่านฐานกิจกรรมความรู้จ�ำนวน 4 ฐาน ได้แก่
1 ฐานสายชลงามน่ามอง ให้ความรู้เรื่องที่มา
ของสายชล วัฏจักรของน�้ำ แหล่งน�้ำ และต้นกำ�เนิดลุ่มน�้ำ
แม่กลอง รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งน�้ำ ผ่านการเล่นเกม
จับคู่คำ�ถาม-คำ�ตอบ
2 ฐานทดลองวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 พารามิเตอร์ คือ
• ค่าออกซิเจนละลายน�้ำ โดยมีการบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับค่าออกซิเจนละลายน�้ำ สาธิตการวิเคราะห์
ค่าออกซิเจนละลายในน�้ำ โดยวิธีที่วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติ
การและวิธีวิเคราะห์ในภาคสนาม รวมถึงการเล่นเกมจับคู่
ค่าออกซิเจนละลายน�้ำกับสิ่งมีชีวิตในน�้ำ
• ความเป็นกรด-ด่าง โดยมีการบรรยายให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ ความเป็ น กรด-ด่ า ง สาธิ ต การวิ เ คราะห์ ค ่ า
ความเป็ น กรด-ด่ า งในน�้ ำ ตั ว อย่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น ด้ ว ย
กระดาษลิตมัส เช่น น�ำ้ อัดลม น�ำ้ สบู่ น�ำ้ บริสทุ ธิ์ และการเล่น
เกมจับคู่ความเป็นกรด-ด่างกับน�้ำตัวอย่างแต่ละชนิด

3 ฐานน�้ำสะอาดปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเภทของแหล่งน�ำ้ ทัง้ ทีม่ าจากธรรมชาติ เช่น น�ำ้ ผิวดิน
น�้ำทะเล น�้ำจากแม่น�้ำลำ�คลอง และแหล่งน�้ำที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น เช่น เขื่อน ฝาย อ่างเก็บน�้ำ เป็นต้น รวมถึงการเล่น
เกมแบ่งประเภทแหล่งน�้ำให้ถูกต้อง และยังให้ความรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์เรื่อง “ความนำ�ไฟฟ้า” ว่าสามารถใช้
เป็นตัวบ่งชี้การปนเปื้อนของแหล่งน�ำ้ ได้ ทั้งการปนเปื้อน
จากน�้ำเสีย หรือการรุกล�้ำของน�้ำทะเล มีการสาธิตการ
ใช้เครือ่ งวัดความนำ�ไฟฟ้าแบบพกพาในน�ำ้ ตัวอย่างต่าง ๆ
เช่ น น�้ ำ ในแม่ น�้ ำ แม่ ก ลอง น�้ ำ ประปาของโรงเรี ย น
และน�ำ้ กลัน่ ว่ามีคา่ ความนำ�ไฟฟ้าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
4 ฐานประปาใส่ใจชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการดู แ ลและซ่ อ มแซมระบบ
ประปา เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเป็นช่างประปาตัวน้อย
ประจำ�บ้านที่ช่วยดูแลระบบประปาง่าย ๆ ได้

ผลการดำ�เนินโครงการ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในเรื่องการตรวจวัดคุณภาพน�้ำ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้วัดคุณภาพน�้ำใน
แหล่งน�้ำของชุมชนได้ด้วยตนเอง รวมถึงได้ความรู้เรื่องการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า และมีจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาแม่น�้ำ
ล�ำคลองของชุมชน โดยร่วมเป็นเครือข่ายช่วยป้องกัน ดูแล รักษาแม่นำ�้ ล�ำคลอง ตลอดจนแหล่งน�ำ้ สาธารณะของชุมชน
อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน. ในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
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ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปให้ไกล สู่ความยั่งยืน
ตลอดปี 2560-2561 มีหลากหลายกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ กปน. จัดท�ำขึน้ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่
ในการส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคม ซึ่งทุกกิจกรรมและโครงการล้วนมุ่งเน้นไปที่พนักงานและด�ำเนินการในพื้นที่ให้บริการก่อนเป็นอันดับ
แรก โดยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญขององค์กรในการสร้างความผาสุก รวมทั้งประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
มีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้
โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้ำตามรอยพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

หลังจากด�ำเนินโครงการ กปน. รักษ์ปา่ ต้นน�ำ้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ต่อเนือ่ งมา 5 ปี ตัง้ แต่
ปี 2555 - 2559 ในปี 2560 กปน. ได้ด�ำเนินการบูรณาการโครงการเพื่อความยั่งยืนเป็นปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมปลูกป่า ปลูกหญ้า
แฝก ปลูกไม้ผลในพื้นที่ชุมชน พัฒนาแหล่งน�้ำ พัฒนาโรงเรียนและชุมชน ณ ชุมชนบ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
โดยมีพนักงานทีเ่ ป็นอาสา กปน. เข้าร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และทหาร ปลูกป่าและหญ้าแฝก จ�ำนวน
544,000 ต้น รวม 715 ไร่ อีกทั้งยังได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้แก่โรงเรียนบ้านรินหลวง รวมถึงสร้างฝาย
ชะลอน�้ำเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน�้ำในอีกหลายพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาและลุ่มน�้ำแม่กลอง รวม 1,348 ฝาย จน
เกิดเป็น “โครงการการประปานครหลวงรักษ์ปา่ ต้นน�ำ้ ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” (การบูรณาการโครงการเพื่อความยั่งยืน)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
และชุมชนต้นน�้ำ โดย กปน. ร่วมกับภาครัฐ
และเครือข่ายภาคประชาชน ปรับปรุง ซ่อมแซม
ต่อเติมระบบประปาโรงเรียนและชุมชนใน จ.น่าน
จำ�นวน 4 แห่ง มีผู้ได้รับประโยชน์จาก 4 ชุมชน

กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน�้ำ
โดยได้ปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 54 ไร่
จำ�นวน 15,000 ต้น และมอบกล้าไม้ผล
ให้ชุมชน 700 ต้น มีผู้ได้รับประโยชน์ 5 ชุมชน

จำ�นวนมากกว่า

รวม

2,000

ครัวเรือน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
และชุมชนต้นน�้ำ โดยปรับปรุง ซ่อมแซม
ต่อเติมระบบประปาโรงเรียนและชุมชน ได้แก่
บ้านทุ่งกลาง หมู่ 4 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน และ
โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งสิ้นรวม

50 ครัวเรือน

สร้างฝายชะลอน�้ำ เพื่ออนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งน�้ำในอีกหลายพื้นที่
ทั้งในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาและลุ่มน�้ำ
แม่กลอง จำ�นวน 6 ครั้ง
รวม

2,000 ครัวเรือน

532

ฝาย

กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน�้ำ ปีที่ 2
ณ อ.สันติสุข จ.น่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 166 คน ปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 59 ไร่

15,999 ต้น
ปลูกหญ้าแฝกกว่า 100,000 ต้น
จำ�นวน

สร้างฝายชะลอน�้ำ จำ�นวน 4 ครั้ง

406

รวม
ฝาย
เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 199 ฝาย
โดยมีอาสา กปน. เข้าร่วมทั้งหมด

221 คน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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งาน MWA CSR Day
งาน MWA CSR Day จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ เป็นเวทีและช่องทางในการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์
การด�ำเนินงานขององค์กร โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปี 2561 งาน MWA CSR Day จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “สานพลังสู่ความยั่งยืน” โดยชูประเด็น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้บุคลากรได้ตื่นตัวต่อ
กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก และสามารถท�ำงานได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายในการมีส่วนร่วมต่อ
การบรรเทาปัญหาที่สังคมให้ความส�ำคัญ โดยมีการน�ำเสนอโครงการด้าน CSR ของตัวแทนทั้ง 9 สายงานที่
เชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และด� ำ เนิ น ตามภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน ทั้ ง ยั ง ค� ำ นึ ง ถึ ง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

MWA CSR Day “สานต่อที่พ่อสร้าง”

มีจำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน
869 คน
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมงาน
อยู่ที่ร้อยละ 77.80
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MWA CSR Day “สานพลังสู่ความยั่งยืน”
มีจำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน
1,044 คน
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมงาน
อยู่ที่ร้อยละ 83.26

โครงการประปาพบประชาชน
โครงการประปาพบประชาชนเป็นโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้
ส�ำนักงานประปาสาขาสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ผูใ้ ช้นำ�้ รายย่อยใน
เขตพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ส� ำ นั ก งานประปาสาขารั บ ผิ ด ชอบ
โดยส�ำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา จะจัดกิจกรรมรับฟัง
ปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น�้ำ เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงการให้บริการและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้บริการในรูป
แบบหน่วยเคลื่อนที่ และสนับสนุนชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การให้ความรู้ด้านประปา การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การตรวจ
สอบคุณภาพน�้ำประปาโดยนักวิทยาศาสตร์
ส� ำ หรั บ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการวางท่ อ หรื อ
ซ่อมท่อ กปน. จะเข้าไปให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้น�้ำ
เพื่ อ ลดข้ อ ร้ อ งเรี ย น และรั บ ฟั ง ปั ญ หาอี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง
โดยด�ำเนินการปีละ 72 ครั้ง

ภาพรวมในการผลิตน�้ำของโรงงานผลิตน�้ำทั้ง 4 แห่ง

กปน. ได้น�ำระบบมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ระบบ HACCP, ระบบ ISO9001, ระบบ
ISO14001 รวมถึงหลักการแผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ซึ่งเน้นไปที่การประเมินและบริหาร
จัดการความเสีย่ งในระบบประปาทัง้ กระบวนการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าน�ำ้ ประปามีความปลอดภัยตลอดเวลาจนถึงมือผูบ้ ริโภค
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำทั้งระบบ ตั้งแต่น�้ำดิบจนถึงน�้ำประปา ทั้งในด้านกายภาพ ด้านเคมี และ
ด้านแบคทีเรีย ซึง่ ผลการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ตามเกณฑ์กำ� หนดคุณภาพน�ำ้ ของ กปน. ซึง่ ก�ำหนดขึน้ ตามค�ำแนะน�ำ
ขององค์การอนามัยโลก ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 สรุปว่า ไม่พบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านกายภาพ

ด้านเคมี

ด้านแบคทีเรีย

ปี 2560
ปี 2561
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ความภาคภูมิใจของ กปน.
หนึ่งในความภาคภูมิใจของ กปน. คือการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นเครื่องการันตี
ถึงมาตรฐานในการดำ�เนินงาน ทั้งยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพในการให้บริการ
อันถึงพร้อมด้วยคุณภาพและนวัตกรรมอย่างแท้จริง
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1

2

โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561
(Executive of the Year 2018) สาขานวัตกรรมการ
ประปาเพื่ อ ประชาชน โครงการหนึ่ ง ล้ า นกล้ า ความดี
ตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบให้แก่ นายปริญญา ยมะสมิต
ผู้ว่าการ กปน.รางวัล Golden Award ในการประกวด
Thailand Kaizen Award 2018 จาก ผลงาน อุปกรณ์
บ�ำรุงรักษามาตรวัดน�้ำ "ADD[...]SPACE"

1
2
3
4

5
6
7

รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2017
(APEA 2017) สาขา State Owned Enterprise
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการด�ำเนินงานด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการระบบประปา
โรงเรียน จากรินหลวงสู่แม่กลอง
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลชมเชยระดับองค์กร ประเภท
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานหุ่นยนต์ “ไกรทอง”
รางวั ล รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ก ารพั ฒ นาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
การขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2560 ดังนี้
• รางวัลดีเลิศ ด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติ
งาน (Corruption – Free) จากแผนงานการจัดตั้ง
สภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
• รางวั ล ชมเชย ด้ า นวั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร
(Integrity Culture) จากแผนงานโครงการกล้าท�ำดี
• รางวั ล บุ ค คลต้ น แบบ ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม
ธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร มอบให้แก่
นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน.
รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจ�ำปี 2560 (Best
Practice Awards 2017) สาขาการบริหารจัดการที่ดี มอบ
ให้แก่ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน.
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity
Awards 2017)
รางวัล International Innovation Awards: IIA 2017
รางวัลชนะเลิศ สาขา Services & Solutions จากผลงาน
“เสียงเสนาะ” (Leakage Yard on Cyber)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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ภาคผนวก
คุณภาพน�้ำประปา
คุณภาพน�้ำประปา

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

Escherichia Coli (CFU/100 ml)

0

0

3

เป้าหมาย

0

0

0

ค่าความขุ่น (Turbidity/NTU)

0.4

0.5

0.41

เป้าหมาย

0.5

0.5

0.5

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH Value/Units)

7.33

7.24

7.21

7.0 – 8.0

7.0 – 8.0

7.0 – 8.0

Residual Free Chlorine (mg/L)
(เริ่มเก็บข้อมูลปี 60)

N/A

0.47

0.5

เป้าหมาย

>0.2

>0.2

>0.2

99.94

100

100

95

95

99

99.78

99.94

100

คุณภาพน�้ำประปาด้านเคมี (ร้อยละ)

100

99.87

100

ค่าแนะนำ�ของ WHO (ร้อยละ)

95

95

99

เป้าหมาย (ร้อยละ)

99.81

100

100

คุณภาพน�้ำประปาด้านแบคทีเรีย (ร้อยละ)

99.72

99.87

99.90

95

95

99

เป้าหมาย (ร้อยละ)

99.63

99.74

99.87

แรงดันน�้ำ (เมตร)

8.802

10.028

8.814

เป้าหมาย (เมตร)

9.25

10

9.5

การหยุดสูบจ่ายน�ำ้ รวมทัง้ Planned และ Unplanned (ครัง้ )

90

73

60

การหยุดสูบจ่ายน�้ำ Unplanned (ครั้ง)

30

30

30

เป้าหมาย – Unplanned (ครั้ง)

30

30

30

เป้าหมาย

คุณภาพน�้ำประปาด้านกายภาพ (ร้อยละ)
ค่าแนะนำ�ของ WHO (ร้อยละ)
เป้าหมาย (ร้อยละ)

ค่าแนะนำ�ของ WHO (ร้อยละ)

68

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ด้านตลาด
65,653
2561

2,378,925
1,401.4
65,327
จำ�นวนการติดตั้ง
ประปาใหม่ (ราย)

2,332,291

2560
1,408.6

จำ�นวนลูกค้าหรือ
ผู้ใช้น�้ำในพื้นที่
(ราย)

71,325
2,284,466

2559

ปริมาณน�้ำจำ�หน่าย
ทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)

1,406.3

ความพึงพอใจของลูกค้า (เต็ม 5 คะแนน)
ความพึงพอใจในภาพรวม
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.497
4.517
4.524

ช่องทางการสื่อสาร
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.275
4.142
4.184

การติดตั้งประปาใหม่
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.607
4.608
4.598

คุณภาพน้ำ�ประปา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.257
4.279
4.248

ช่องทางชำ�ระเงิน
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

n/a
4.370
4.420

การวางท่อซ่อมท่อ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.220
4.227
4.206

ข้อมูล/ข่าวสาร
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.281
4.23
4.328

การให้บริการของสาขา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.739
4.784
4.764

การจัดการข้อร้องเรียน
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.332
4.356
4.380

ผลลัพธ์ด้านลูกค้า
ความผูกพันของลูกค้า (เต็ม 5 คะแนน)
ความผูกพันในภาพรวม
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.258
4.301
4.586

ภาพลักษณ์
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.451
4.574
4.564

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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ปริมาณน้ำ�ผลิต-น้ำ�จ่าย
ข้อมูลและสถิติ
ข้อมูลทั่วไป
ปริมาณน�้ำผลิตจ่ายทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)

2557

2558

1,797.8

1,835.1

โรงงานผลิตน�้ำบางเขน

1,163.4

1,152.9

โรงงานผลิตน�้ำสามเสน

124.5

137.9

30.0

33.7

479.9

510.6

1,377.2

1,406.3

ที่อยู่อาศัย

646.9

657.8

ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่นๆ

703.6

724.8

26.7

23.7

76.61

76.63

2,171,371

2,226,707

1,733,655

1,784,541

437,716

442,166

2,136,214

2,190,943

มาตรวัดน�้ำขนาด ½ นิ้ว

1,338,653

1,367,682

มาตรวัดน�้ำขนาด ¾ นิ้ว

733,475

757,753

มาตรวัดน�้ำขนาด 1 นิ้ว

64,086

65,508

35,157

35,764

มาตรวัดน�้ำขนาด 1 ½ นิ้ว

14,156

14,502

มาตรวัดน�้ำขนาด 2 นิ้ว

13,796

13,919

7,205

7,343

75,570

72,865

52.49

52.34

31.54

31.13

134.84

137.23

12.00

12.02

ที่อยู่อาศัย

10.01

10.01

ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่นๆ

13.83

13.84

5,347

5,339

จำ�นวนพนักงานสิ้นปี

4,185

4,246

จำ�นวนผู้ปฏิบัติงาน

1,162

1,093

406

417

ประชากรในพื้นที่ให้บริการสิ้นปี (คน)

8,127,684

8,156,851

จำ�นวนบ้านในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี (หลัง)

3,868,216

3,958,491

โรงงานผลิตน�้ำธนบุรี
โรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์
ปริมาณน�้ำจำ�หน่ายทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)

น�้ำสาธารณะ และอื่นๆ
น�้ำจำ�หน่าย (ร้อยละ)
จำ�นวนผู้ใช้น�้ำสิ้นปี (ราย)
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่นๆ
ผู้ใช้น�้ำรายเล็ก (ราย)

ผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ (ราย)

มาตรวัดน�้ำขนาดเกิน 2 นิ้วขึ้นไป
จำ�นวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)
ปริมาณน�้ำใช่เฉลี่ยต่อรายต่อเดือน (ลบ.ม.)
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่นๆ
ค่าน�้ำเฉลี่ยต่อลูกบาศก์เมตร (บาท)

จำ�นวนบุคลากรรวม (คน)

อัตราส่วนผู้ใช้น�้ำต่อบุคลากร 1 คน (ราย)
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ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

1,965.9

2,063.8

1,997.1

1,290.9

1,404.5

1,334.4

129.7

120.7

116.4

30.9

40.5

37.4

514.4

498.1

508.9

1,406.3

1,408.6

1,401.4

653.8

656.8

651.5

723.7

723.4

719.6

28.8

28.4

30.3

71.53

68.25

70.17

2,281,058

2,328,598

2,375,490

1,835,430

1,878,888

1,921,897

445,628

449,710

453,593

2,244,815

2,292,106

2,338,779

1,394,915

1,421,764

1,459,347

783,235

802,913

811,431

66,665

67,429

68,001

36,243

36,492

36,711

14,804

15,058

15,610

14,015

13,972

13,672

7,424

7,462

7,429

71,325

65,327

65,653

50.88

49.85

48.55

30.08

29.44

28.56

135.57

134.54

132.56

12.02

12.01

11.98

10.03

10.03

9.99

13.83

13.82

13.79

5,386

5,403

5,365

4,326

4,385

4,310

1,060

1,018

1,055

424

431

443

8,192,123

8,222,916

รอข้อมูล 31 ธ.ค.61

4,099,437

4,210,444

รอข้อมูล 31 ธ.ค.61

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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ราษฎร์บูรณะ

ท่าพระ

เพชรเกษม

ลุมพินี

ลาดพร้าว

บางพลี

มีนบุรี

ลาดกระบัง

ส�ำโรง

คลองเตย

ธนบุรี

สามเสน

มหาสวัสดิ์

บางเขน

บางซื่อ

ส�ำแล

สถานที่

421,026

631,000
384,468

kWh

kg CO2

kWh

kg CO2

kWh

kg CO2

kWh

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

kWh

kg CO2

kWh

kg CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

kWh

306,478
691,000

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kg CO2

503,000

kWh

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

622,705

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

1,022,000

kWh

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

266,047

639,776

1,050,018

295,870

485,590

622,098

1,021,005

341,817

561,000

483,790

794,009

162,102

kWh

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

205,943

338,000

1,309,618

2,149,382

4,187,110

6,872,000

9,528,102

15,637,784

274,185

450,000

279,356

458,487

ต.ค.-59

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

kg CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

kg CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

หน่วย

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

รายการ

587,365

964,000

279,150

458,148

611,760

1,004,037

642,202

1,054,000

276,715

454,153

633,697

1,040,041

341,208

560,000

335,760

338,162

551,059

555,000

456,976

750,001

415,631

682,145

297,948

489,000

582,491

956,000

249,231

409,044

213,255

350,000

1,245,507

2,044,161

3,861,134

6,337,000

9,700,164

15,920,177

263,218

432,000

637,843

1,046,845

ธ.ค.-59

372,892

612,000

439,971

722,093

411,887

676,001

263,827

433,000

567,868

932,000

209,600

344,001

201,678

331,000

1,262,551

2,072,134

3,632,037

5,961,000

9,476,317

15,552,793

268,703

441,003

490,484

804,996

พ.ย.-59

690,946

1,134,000

319,397

524,204

717,777

1,178,036

427,119

701,000

363,752

597,000

505,760

830,067

463,677

761,000

371,064

609,000

614,174

1,008,000

255,333

419,060

272,966

448,000

1,254,652

2,059,170

3,931,813

6,453,000

10,179,343

16,706,619

406,411

667,013

667,594

1,095,673

ม.ค.-60

683,635

1,122,000

323,935

531,651

792,116

1,300,043

414,933

681,000

325,976

535,000

523,389

859,000

440,606

723,134

380,813

625,000

578,835

950,000

269,920

443,000

255,297

419,000

1,217,444

1,998,102

3,676,516

6,034,000

9,715,141

15,944,758

385,110

632,053

645,528

1,059,458

ก.พ.-60

765,281

1,256,000

417,138

684,618

836,010

1,372,083

478,935

786,042

417,980

686,000

606,863

996,000

489,268

803,000

448,445

736,000

674,495

1,107,000

274,234

450,080

279,059

458,000

1,331,908

2,185,965

4,257,788

6,988,000

11,120,263

18,250,883

430,775

707,000

698,554

1,146,486

มี.ค.-60

1. หน่วยค่าไฟฟ้าอ้างอิงจากรายละเอียดค่ากระแสไฟฟ้าแยกตามหน่วยงาน ประจำ�เดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 (กองตรวจจ่ายงานซื้อและเจ้าหนี้อื่น ฝ่ายการเงิน)
2. พิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักในการผลิตและสูบจ่ายน้ำ�ไม่รวมหน่วยงานสนับสนุน

ระบบ
สูบจ่ายน�้ำ

ระบบ
ผลิตน�้ำ

ระบบ
น�้ำดิบ

ระบบ

700,695

1,150,000

340,267

558,456

725,088

1,190,034

439,915

722,000

410,059

673,000

502,063

824,000

456,975

750,000

417,980

686,000

684,269

1,123,041

233,972

384,001

269,311

442,000

1,250,967

2,053,122

4,012,850

6,586,000

10,445,828

17,143,981

411,279

675,003

672,951

1,104,466

เม.ย.-60

752,492

1,235,011

351,674

577,177

834,165

1,369,054

483,175

793,000

441,133

724,000

530,700

871,000

467,942

768,000

469,161

770,000

800,011

1,313,000

250,422

411,000

298,557

490,000

1,323,574

2,172,287

4,298,002

7,054,000

11,332,594

18,599,366

433,226

711,022

653,430

1,072,428

พ.ค.-60

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการะบวนการผลิตและสูบจ่ายน้ำ�ปีงบประมาณ 2560

734,207

1,205,000

320,002

525,196

872,545

1,432,045

466,115

765,000

437,477

718,000

530,091

870,000

445,398

731,000

444,180

729,000

771,374

1,266,000

246,157

404,000

288,199

473,000

1,274,728

2,092,119

4,023,817

6,604,000

10,386,390

17,046,431

417,371

685,001

595,866

977,952

มิ.ย.-60

739,690

1,214,000

276,099

453,141

895,687

1,470,027

503,282

826,000

449,054

737,000

518,514

851,000

462,463

759,007

445,398

731,000

750,048

1,231,000

235,190

386,000

301,604

495,000

1,278,018

2,097,518

4,154,817

6,819,000

10,607,354

17,409,082

428,339

703,002

541,804

889,223

ก.ค.-60

745,788

1,224,008

293,200

481,208

831,747

1,365,086

505,719

830,000

447,226

734,000

539,231

885,000

459,412

754,000

434,431

713,000

745,174

1,223,000

209,600

344,001

280,887

461,000

1,289,929

2,117,067

4,324,811

7,098,000

11,341,860

18,614,574

415,544

682,003

461,567

757,536

ส.ค.-60

729,360

1,197,046

284,089

466,255

815,293

1,338,082

477,691

784,000

430,166

706,000

481,347

790,000

484,500

795,175

416,152

683,000

787,825

1,293,000

224,832

369,000

248,594

408,000

1,252,721

2,056,000

4,148,114

6,808,000

10,762,444

17,663,621

336,943

553,000

427,238

701,194

ก.ย.-60

8,411,437

13,805,083

3,777,536

6,199,797

9,187,984

15,079,573

5,215,670

8,560,101

4,818,344

7,908,000

6,118,694

10,042,170

5,418,786

8,893,462

4,695,875

7,707,000

8,179,268

13,424,041

2,820,592

4,629,234

3,115,351

5,113,000

15,291,619

25,097,027

48,508,810

79,614,000

124,595,799

204,490,069

4,471,104

7,338,100

6,772,214

11,114,744

รวมปี
งบประมาณ 2560
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ราษฎร์บูรณะ

ท่าพระ

เพชรเกษม

ลุมพินี

ลาดพร้าว

บางพลี

มีนบุรี

ลาดกระบัง

ส�ำโรง

คลองเตย

ธนบุรี

สามเสน

มหาสวัสดิ์

บางเขน

บางซื่อ

ส�ำแล

สถานที่

1,233,224
436,000
265,655

kWh

kg CO2

kWh

kg CO2

kWh

kg CO2

kWh

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

1,277,031
778,095
378,532
230,640

kWh

kg CO2

kWh

kg CO2

kWh

kg CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

595,378

977,151

378,588

621,349

kWh

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

419,198

688,000

402,138

660,000

342,428

562,002

354,003

581,000

613,571

1,007,010

132,219

217,001

3,764,255

6,178,000

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

kg CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

kg CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kWh

2,024,002

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

kg CO2

9,691,864

kWh

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

315,856
15,906,555

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

518,392

kWh

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

242,073
147,495

kWh

kg CO2

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ต.ค.-60

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

หน่วย

รายการ

618,277

575,789

945,000

228,062

374,301

720,295

1,182,168

548,979

901,000

257,282

422,259

706,216

1,159,062

376,716

584,289
356,007

403,966

663,000

389,343

639,000

287,590

472,000

314,399

516,000

625,142

1,026,000

164,564

270,087

215,083

353,000

1,228,958

2,017,000

3,572,326

5,863,000

9,611,237

15,774,228

252,471

414,363

619,389

1,016,558

ธ.ค.-60

399,092

655,000

425,291

698,000

303,431

498,000

318,060

522,009

644,030

1,057,000

152,934

251,000

219,957

361,000

1,201,540

1,972,000

3,385,880

5,557,000

9,670,693

15,871,809

246,369

404,347

255,190

418,825

พ.ย.-60

620,273

1,018,009

248,181

407,321

731,248

1,200,145

435,302

714,429

403,357

662,000

392,389

644,000

300,386

493,002

326,585

536,000

624,533

1,025,000

140,139

230,000

201,069

330,000

1,186,309

1,947,003

3,772,786

6,192,000

9,481,310

15,560,988

240,285

394,362

658,829

1,081,289

ม.ค.-61

604,513

992,144

229,241

376,237

644,100

1,057,114

347,562

570,428

390,561

641,000

338,162

555,000

274,794

451,000

291,245

478,000

555,113

911,066

226,692

372,053

196,804

323,000

1,116,901

1,833,088

3,583,293

5,881,000

8,876,099

14,567,699

235,389

386,327

580,414

952,591

ก.พ.-61

683,090

1,121,107

274,426

450,395

79

130

400,654

657,565

436,259

716,000

374,785

615,108

365,750

600,279

256,598

421,136

637,328

1,046,000

265,725

436,116

221,176

363,000

1,235,051

2,027,000

4,006,757

6,576,000

10,063,263

16,516,105

257,939

423,337

636,044

1,043,893

มี.ค.-61

1. หน่วยค่าไฟฟ้าอ้างอิงจากรายละเอียดค่ากระแสไฟฟ้าแยกตามหน่วยงาน ประจำ�เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 (กองตรวจจ่ายงานซื้อและเจ้าหนี้อื่น ฝ่ายการเงิน)
2. พิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักในการผลิตและสูบจ่ายน้ำ�ไม่รวมหน่วยงานสนับสนุน
3. อ้างอิงค่า Emission Factor การใช้ไฟฟ้าจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ระบบ
สูบจ่ายน�้ำ

ระบบ
ผลิตน�้ำ

ระบบ
น�้ำดิบ

ระบบ

629,474

1,033,110

257,219

422,155

1,288,927

2,115,422

375,588

616,425

421,026

691,000

342,427

562,000

406,403

667,000

358,268

588,000

583,100

957,000

192,606

316,111

214,474

352,000

1,183,881

1,943,019

3,595,479

5,901,000

9,502,273

15,595,393

247,618

406,397

602,129

988,231

เม.ย.-61

683,650

1,122,026

252,885

415,042

556,326

913,057

406,624

667,363

436,868

717,000

387,515

636,000

436,259

716,000

379,594

623,000

620,877

1,019,000

219,976

361,030

222,395

365,000

1,206,472

1,980,095

3,700,279

6,073,000

10,217,715

16,769,597

256,782

421,438

639,965

1,050,328

พ.ค.-61

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการะบวนการผลิตและสูบจ่ายน้ำ�ปีงบประมาณ 2561

652,578

1,071,029

284,027

466,153

534,983

878,029

401,119

658,327

392,999

645,000

363,164

596,035

357,104

586,089

328,413

539,000

595,895

978,000

205,944

338,001

205,334

337,000

1,149,180

1,886,066

3,492,508

5,732,000

10,028,116

16,458,421

254,926

418,391

650,707

1,067,959

มิ.ย.-61

604,426

992,000

256,654

421,228

526,449

864,023

402,337

660,326

389,343

639,000

369,236

606,000

353,457

580,103

316,836

520,000

610,519

1,002,000

207,801

341,048

252,860

415,000

1,195,061

1,961,367

3,511,396

5,763,000

9,959,563

16,345,910

379,869

623,452

631,873

1,037,047

ก.ค.-61

675,104

1,108,000

243,877

400,258

563,029

924,058

449,258

737,335

366,189

601,000

379,594

623,000

400,310

657,000

449,108

737,088

661,091

1,085,000

181,624

298,086

276,622

454,000

1,096,808

1,800,111

3,624,116

5,948,000

10,501,750

17,235,762

441,385

724,413

606,325

995,118

ส.ค.-61

711,781

1,168,195

239,455

393,000

591,042

970,034

439,706

721,657

327,803

538,000

396,045

650,000

392,999

645,000

332,744

546,108

597,114

980,000

157,809

259,001

267,483

439,000

1,107,135

1,817,060

3,474,838

5,703,000

10,368,212

17,016,596

422,502

693,422

564,668

926,748

ก.ย.-61

7,585,036

12,448,771

3,001,949

4,926,881

7,640,788

12,540,273

4,769,460

7,827,770

4,786,661

7,856,000

4,560,088

7,484,143

4,220,911

6,927,475

4,025,853

6,607,341

7,368,311

12,093,076

2,248,033

3,689,534

2,758,910

4,528,000

14,140,519

23,207,811

43,483,913

71,367,000

117,972,095

193,619,063

3,551,391

5,828,641

6,593,028

10,820,660

รวมปี
งบประมาณ 256

GRI Standards

Description

Page/link/Comment

Organizational Profile
GRI 102-1

Name of the organization

8

GRI 102-2

Activities, brands, products, and services

8, 16-18

GRI 102-3

Location of headquarters

5

GRI 102-4

Location of operations

13, 17

GRI 102-5

Ownership and legal form

8

GRI 102-6

Markets served

8,13,17-18

GRI 102-7

Scale of the organization

13,19,71

GRI 102-8

Information on employees and other workers

19-20

GRI 102-9

Supply chain

14-16

GRI 102-10

Significant changes to the organization

10

and its supply chain
GRI 102-11

Precautionary principle or approach

32-34

GRI 102-12

External initiatives

21

GRI 102-13

Membership of associations

22

GRI 102-14

Statement from senior decision-maker

6,7

GRI 102-15

Key impacts, risks, and opportunities

32-34

Values, principles, standards, and norms of behavior

9, 20-21, 23-24, 35

Mechanisms for advice and concerns about ethics

23-24, 35

GRI 102-18

Governance structure

36

GRI 102-19

Delegating authority

GRI 102-20

Executive-level responsibility for economic,

Strategy

Ethics and Integrity
GRI 102-16
GRI 102-17
Governance

37, 39

environmental, and social topics
GRI 102-21

Consulting stakeholders on economic, environmental,

18, 25-29

and social topics
GRI 102-22

Composition of the highest governance body

36-38

and its committees
GRI 102-23

Chair of the highest governance body

36-38

GRI 102-24

Nominating and selecting the highest governance body

37-38

GRI 102-25

Conflicts of interest

35

GRI 102-26

Role of highest governance body in setting purpose,

36-38

values, and strategy

http://www.mwa.co.th/download/gov08/01_cg/
cgmanualbook01717.pdf

GRI 102-27

74

Collective knowledge of highest governance body

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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GRI Standards

Description

GRI 102-28

Evaluating the highest governance body’s performance

GRI 102-29

Identifying and managing economic, environmental,

Page/link/Comment
- https://www.mwa.co.th/download/gov07/
summary/summary61-03.pdf
28-29

and social impacts
GRI 102-30

Effectiveness of risk management processes

GRI 102-31

Review of economic, environmental, and social topics

GRI 102-32

Highest governance body’s role in sustainability reporting

GRI 102-33

Communicating critical concerns

GRI 102-34

Nature and total number of critical concerns

GRI 102-35

Remuneration policies

GRI 102-36

Process for determining remuneration

GRI 102-37

Stakeholders’ involvement in remuneration

GRI 102-38

Annual total compensation ratio

GRI 102-39

Percentage increase in annual total compensation ratio

32-34
32

Stakeholder Engagement
GRI 102-40

List of stakeholder groups

25-27

GRI 102-41

Collective bargaining agreements

21

GRI 102-42

Identifying and selecting stakeholders

25-27

GRI 102-43

Approach to stakeholder engagement

25-27

GRI 102-44

Key topics and concerns raised

25-27

GRI 102-45

Entities included in the consolidated financial statements

https://www.mwa.co.th

GRI 102-46

Defining report content and topic Boundaries

5

GRI 102-47

List of material topics

29

GRI 102-48

Restatements of information

GRI 102-49

Changes in reporting

28

GRI 102-50

Reporting period

5

GRI 102-51

Date of most recent report

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กาประปานครหลวง ประจำ�ปี

Reporting Practice

2560-2561
GRI 102-52

Reporting cycle

5

GRI 102-53

Contact point for questions regarding the report

5

GRI 102-54

Claims of reporting in accordance

5

with the GRI Standards
GRI 102-55

GRI content index

GRI 102-56

External assurance

74-78

GRI 205: Anti-corruption
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

28-29

GRI 205-1

Operations assessed for risks related to corruption

23-24

GRI 205-2

Communication and training

35

about anti-corruption policies and procedures
GRI 205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

24

GRI 206: Anti-competitive Behavior
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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GRI Standards

Description

Page/link/Comment

Evaluation of the management approach

28-29

Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust,

http://www.mwa.co.th/download/gov08/01_cg/

and monopoly practices

cgmanualbook01717.pdf

GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

28-29

GRI 303-1

Water withdrawal by source

57

GRI 303-2

Water sources significantly affected by withdrawal of water

57

GRI 303-3

Water recycled and reused

57

GRI 103-3
GRI 206-1
GRI 303: Water

GRI 304: Biodiversity
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 304-1

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

GRI 304-2

Significant impacts of activities, products,
and services on biodiversity

GRI 304-3

Habitats protected or restored

GRI 304-4

IUCN Red List species and national conservation
list species with habitats in areas affected by operations

GRI 305: Emissions
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

28-29

GRI 305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

58

GRI 305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

GRI 305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

GRI 305-4

GHG emissions intensity

GRI 305-5

Reduction of GHG emissions

GRI 305-6

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

GRI 305-7

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX),

58

and other significant air emissions
GRI 401: Employment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 401-1

New employee hires and employee turnover

28-29
53

GRI 401-2

Benefits provided to full-time employees that are not
provided to temporary or part-time employees

GRI 401-3

Parental leave

GRI 402: Labor/Management Relations

76

GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 402-1

Minimum notice periods regarding operational changes

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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GRI Standards

Description

Page/link/Comment

GRI 403: Occupational Health and Safety
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

28-29

GRI 403-1

Workers representation in formal joint

59

management–worker health and safety committees
GRI 403-2

Types of injury and rates of injury,

60

occupational diseases, lost days, and absenteeism,
and number of work-related fatalities
GRI 403-3

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

GRI 403-4

Health and safety topics covered in formal agreements

59

with trade unions
GRI 404: Training and Education
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

28-29

GRI 404-1

Average hours of training per year per employee

52

GRI 404-2

Programs for upgrading employee skills

50-51

and transition assistance programs
GRI 404-3

Percentage of employees receiving regular performance

53

and career development reviews
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

28-29

GRI 405-1

Diversity of governance bodies and employees

19

GRI 405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

GRI 406: Non-discrimination
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 406-1

Incidents of discrimination and corrective actions taken

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 407-1

Operations and suppliers in which the right to freedom of
association and collective bargaining may be at risk

GRI 408: Child Labor
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 408-1

Operations and suppliers at significant risk
for incidents of child labor

GRI 409: Forced or Compulsory Labor
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 409-1

Operations and suppliers at significant risk
for incidents of forced or compulsory labor

GRI 410: Security Practices
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประปานครหลวง ปี 2560-2561
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GRI Standards
Standard
GRI

Description
Description

Page/link/Comment
Page/link/Comment

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

28-29

GRI 410-1

Security personnel trained in human rights policies

60

or procedures
GRI 411: Rights of Indigenous Peoples
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 411-1

Incidents of violations involving rights of indigenous peoples

28-29
ไม่มี

GRI 412: Human Rights Assessment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 412-1

Operations that have been subject to human rights
reviews or impact assessments

GRI 412-2

Employee training on human rights policies or procedures

GRI 412-3

Significant investment agreements and contracts
that include human rights clauses or
that underwent human rights screening

GRI 413: Local Communities
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

28-29

GRI 413-1

Operations with local community engagement, impact

55, 62-63

assessments, and development programs
GRI 413-2

Operations with significant actual and potential
negative impacts on local communities

GRI 414: Supplier Social Assessment
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 414-1

New suppliers that were screened using social criteria

GRI 414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

GRI 415: Public Policy
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103-2

The management approach and its components

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

GRI 415-1

Political contributions

GRI 416: Customer Health and Safety
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

28-29

GRI 103-2

The management approach and its components

28-29

GRI 103-3

Evaluation of the management approach

28-29

GRI 416-1

Assessment of the health and safety impacts of product

47-49

and service categories
GRI 416-2

Incidents of non-compliance concerning the health
and safety impacts of products and services

78
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