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การประปานครหลวง (กปน.) เป็นองค์กรที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญ คือ “น้ำประปา” ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำหรับ
การดำรงชีวิตของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในเขตนครหลวงและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) ที่ผ่านมาองค์กรได้ดำเนินการ ภายใต้นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานที่ชัดเจน ส่งผลให้ กปน. เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจของ
ไทยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีผลงานดีเด่น ประเภทการจัดการ
องค์กรดีเด่น ในปี 2549 2551 2552 และรางวัลเกียรติยศปี 2553 รวมทั้งได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ในปี 2548 และ
2553 รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่นปี 2553 และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
นอกจากความโดดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการแล้ว กปน. ยังเป็นองค์กรที่สะท้อนแนวคิดและนโยบาย ในเรื่องของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินโครงการ แผนงานและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านส่งเสริมและสร้างประโยชน์ต่อสังคมมา
อย่างต่อเนื่องและบูรณาการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่มุ่งเน้นและตระหนักถึงคุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น กปน. จึงได้มีการบรรจุเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นอีกหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักขององค์กร ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) รวมถึง การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance:CG) โดยจัด
ทำอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554) และมีการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการด้านอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยได้จัดทำเป็นโครงการต่างๆ เช่น โครงการรวมใจรักษ์น้ำ และโครงการอื่นๆ อีกมาก
การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ยังได้ยึดหลักปฏิบัติสำหรับการเป็นกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7
ประการตามมาตรฐานสากลคือ ISO 26000 อันประกอบไปด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การดำเนินธุรกิจที่
เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน และมุ่งเน้นอีก 2
ประเด็นเพิ่มเติม คือการสื่อสารและรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับสังคมได้รับทราบ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการดำเนินงานดังกล่าว
สิ่งที่ กปน. มีความมุ่งหวังอย่างสูงสุดก็คือการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วน ทั้ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ชุมชน ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ที่ควรจะได้รับการ
หล่อหลอมในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของทุกคนในสังคม ทั้งนี้
ขอให้ผบู้ ริหารและพนักงานของ กปน. ทุกคน ถือเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งมุง่ มัน่ ปฏิบตั เิ พือ่ ให้สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปน. ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม

(นายเจริญ ภัสระ)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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กปน. ประปาเพื่อประชาชน
“ขอประปาจงเป็นผลสำเร็จสมความพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนกนารถของเรา
และความประสงค์ของเราแลความประสงค์ของท่านทั้งหลายบรรดาที่ได้ช่วยทำการอันนี้สำเร็จ
ขอน้ำใสอันจะหลั่งจากประปานี้ จงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนให้ร้ายแก่
ประชาชนผู้เป็นพสกนิกรของเรา ขอน้ำอันนี้ที่ได้รับพรแล้วโดยพระสงฆ์ได้สวดมนต์ และโดย
เราได้ตั้งใจให้พร จงบันดาลให้เป็นน้ำมนต์ทำให้ประชาชนมีความสุขสวัสดิ์ผ่องแผ้ว เจริญทั่ว
ทุกตัวคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป“
ตอนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเปิดกิจการ
ประปากรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2457
ย้อนกลับไปเมื่อ 96 ปี ก่อนในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 6 เสด็ จ มาเปิ ด กิ จ การประปากรุ ง เทพฯ ทำให้ ค น
ในพระนครเริ่มมีน้ำประปาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศสยาม ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงตระหนักว่าน้ำสะอาด มีความ
สำคัญต่อสุขอนามัยของพสกนิกร
นับเป็นจุดกำเนิดครั้งสำคัญของกิจการประปากรุงเทพฯ ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นการ
ประปานครหลวง หรือ กปน. จนถึงทุกวันนี้
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ปัจจุบัน กปน. สามารถผลิตน้ำประปาได้วันละ 5.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้บริการประชาชนกว่า 10 ล้านคน ด้วยคุณภาพที่สะอาด
ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย ในราคาถูกกว่าค่าสาธารณูปโภคทุกชนิด นับเป็นความภาคภูมิใจในการให้
บริการที่ทำให้ประชาชนพึงพอใจสมกับคำขวัญขององค์กรที่ว่า ประปาเพื่อประชาชน ดังพระราชประสงค์ของพระผู้ก่อตั้ง ซึ่งทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น
กปน. ได้มีวิวัฒนาการและปรับเปลี่ยนองค์กรตามกระแสความผันแปรของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดมั่นภารกิจหลัก และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความ
สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ควบคู่ไปกับการรักษาและดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของน้ำประปาที่ใส สะอาด ถูกสุขอนามัย
เหมาะสำหรับการอุปโภคและบริโภค อีกทั้งเสริมสร้างให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
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วิสัยทัศน์ VISION “เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุดของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ที่ให้บริการงานประปา”
พันธกิจ MISSION “ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ คุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ”
ค่านิยม VALUES “มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส”
ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลและให้บริการประชาชนแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่าง
ทัว่ ถึง กปน. จึงให้มสี ำนักงานประปาสาขารองรับอีก 15 แห่ง นอกเหนือ
ไปจากการให้บริการของ กปน. สำนักงานใหญ่
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ในปี 2553 กปน. ได้ดำเนินการภายใต้นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานที่ชัดเจน ส่งผลให้ กปน. เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจของไทยที่มี
ความโดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับรางวัลที่สำคัญดังต่อไปนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่นประเภทเกียรติยศ
• รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
• รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
• รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น
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ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสในการรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจุบันภาวะการขาดแคลนน้ำกำลังเป็นเรื่องที่หลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
และเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้น้ำในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น จากสภาพทางภูมิศาสตร์พบว่า
ปริ ม าณน้ ำ โดยรวมของโลกในปั จ จุ บั น นั้ น เป็ น น้ ำ เค็ ม ถึ ง
97.5% ส่ ว นพื้ น ที่ น้ ำ ที่ เ ป็ น น้ ำ จื ด มี เ พี ย งประมาณ 2.5%
เท่านั้น และในส่วนน้ำจืด 2.5% นี้แบ่งเป็นน้ำแข็งขั้วโลก
เหนือ-ขั้วโลกใต้ รวมบนเทือกเขาสูง 68.9% น้ำที่อยู่ใต้ดิน
30.8% และน้ำในแม่น้ำและทะเลสาป หรือที่เรียกว่า น้ำบน
ผิวดินมีเพียง 0.3% 
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของจำนวนประชากรในประเทศต่างๆ ทำให้ความต้องการใช้น้ำมีปริมาณที่สูงขึ้น
ทำให้ในหลายประเทศต้องประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ
เหล่านั้น เช่น ประเทศจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา หลายประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย เอธิโอเปีย และหลายประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกกลาง จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่าประชากรโลกประมาณ 7 พันล้านคนจากกว่า 60 ประเทศ จะเผชิญกับ
ภาวะวิกฤติการขาดแคลนน้ำในปี 2568
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โดยเหตุปัจจัยอย่างน้อย 10 ประการ* ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้
• ภาวะเรือนกระจก
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้น สาเหตุหนึ่งมาจาก
ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทำให้อุณหภูมิของโลกสูง
ขึ้น หรือที่เรียกว่า Global Warming เกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล
ในบางพื้นที่ เช่น ในบางปีจะมีฤดูร้อนที่ยาวนาน ฤดูหนาวสั้นลง
ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกได้เพิ่มสูงขึ้น สำหรับประเทศไทย ภาวะ
เรือนกระจกทำให้อากาศร้อนขึ้น โดยมีอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด
เฉลี่ยในช่วงทศวรรษ 2533 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 49 ปีและ
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 0.7 องศา
เซลเซียส ขณะที่ฤดูหนาวนั้นมีแนวโน้มที่จะสั้นลง เช่น พื้นที่ใน
กรุงเทพฯ เกือบจะไม่มีฤดูหนาวเลยในระยะหลายปีที่ผ่านมา
ส่วนปริมาณน้ำฝนนั้นลดลงในบางพื้นที่และเกิดความแห้งแล้ง
แต่ในบางพื้นที่กลับมีฝนตกมากขึ้นจนเกิดอุทกภัย
• มลพิษในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆ
หลายประเทศกำลังประสบปัญหามลพิษในแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เน่าเสีย
จากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงในแหล่งน้ำโดยไม่ได้ผ่านการ
บำบัด (Water Treatment) สารเคมีตกค้างจากการเกษตร การทำเหมืองแร่ และ
จากการทิ้งขยะและของเสียลงในแหล่งน้ำต่างๆ จากการสำรวจขององค์การ
สหประชาชาติพบว่ามีของเสียประมาณ 2 ล้านตันถูกปล่อยลงในแหล่งน้ำ จากการ
คำนวณ พบว่า น้ำเสีย 1 ลิตร สามารถทำลายน้ำสะอาดได้ถึง 8 ลิตร และปัจจุบัน
มีน้ำเสียอยู่ถึงประมาณ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทั่วโลก เทียบเท่ากับแม่น้ำสาย
ใหญ่ 10 สายของโลกมารวมกัน สำหรับแหล่งน้ำหลายแห่งในประเทศไทยเองกำลังประสบกับมลพิษอย่างรุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะแม่น้ำ
เจ้าพระยาซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ
• จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แม้ว่าปริมาณของ
น้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จะมีเพียงแค่ 8% ของการใช้น้ำจืดที่มีอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการใช้
น้ำในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่มีประมาณ 70% และ 22% ตามลำดับ แต่จากการ
สำรวจขององค์การสหประชาชาติพบว่าภายในระยะเวลา 50 ปีนี้ อัตราการใช้น้ำทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง
2 เท่า สำหรับประเทศไทยนั้น การเพิ่มจำนวนประชากรที่รวดเร็ว ทำให้อัตราการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้น
ไปด้วยเช่นกัน
• ภาคเกษตรและปศุสัตว์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในภาคการเกษตรและปศุสัตว์มีอัตราการใช้น้ำสูงที่สุดประมาณ 70% ของการใช้น้ำรวมทั้งหมดของโลก จากการใช้สารเคมี ยาฆ่า
แมลง การใช้ปุ๋ยเคมี และการเลี้ยงสัตว์ใกล้แหล่งน้ำก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำทั้งบนบกและใต้ดิน เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังตัวอย่าง
ให้เห็นในหลายๆประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และจีน เป็นต้น สำหรับแหล่งน้ำในประเทศไทยนั้น ประชากรใน
ประเทศส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 49 ทำการเกษตร พื้นที่ที่ใช้สำหรับการเกษตรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ในทุกช่วงฤดูร้อนของปี เกษตรกรจะพบ
กับภาวะการขาดแคลนน้ำที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
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• การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
จากการขยายการลงทุนทางภาคอุตสาหกรรมในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา (Developing
Countries) ทำให้มีการใช้น้ำสูงขึ้นในขั้นตอนการผลิต ผลที่ตามมา คือ มีการปล่อยน้ำเสียซึ่งมีสารเคมีปนเปื้อนลงในแม่น้ำ ลำคลอง
ทำให้เกิดมลพิษไม่สามารถนำน้ำมาใช้บริโภคได้ สำหรับประเทศไทย มีการขยายเนื้อที่ของนิคมอุตสาหกรรมในหลายๆ พื้นที่ และแม้ว่า
ภาครัฐจะมีมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการการกำจัดน้ำเสียตามโรงงานต่างๆ ก่อนที่จะปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
แต่ปัญหาน้ำเสียก็ยังมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลา
• ขาดการจัดการที่ดีในเรื่องของการใช้น้ำ
จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ พบว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิด
ขึ้นในบางพื้นที่นั้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดการวางแผนและการจัดการที่ดี
ในการใช้น้ำและควบคุมมลพิษ เช่น ขาดมาตรการควบคุมที่เข้มงวดกับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ปล่อยนํ้าเสียลงในแหล่งน้ำ ขาดการดูแลเอาใจใส่ของประชาชน
และรัฐบาล ในการป้องกันการทิ้งของเสียลงในแหล่งน้ำ และขาดการควบคุม
การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ในภาคเกษตร และขาดการจัดการและวางแผนที่ดี
ในเขตเศรษฐกิจ ในเรื่องของการใช้น้ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยและทั่วทุกภูมิภาคของโลก
• การขุดเจาะนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้
น้ำใต้ดินที่มีอยู่ประมาณ 30.8% ของน้ำจืดที่มีในโลก ในปัจจุบันมีการขุด
เจาะนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้มากขึ้น ซึ่งการขุดเจาะน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นจำนวนมากนี้ทำให้เกิดผลเสียอย่าง
มหาศาล โดยส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบนพื้นดินให้แห้งขอดได้ และในที่สุดจะกลายเป็นทะเลทราย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการทรุดตัว
ของพื้นดินอีกด้วย และในหลายเมืองกำลังประสบกับภาวะน้ำใต้ดินแห้งขอด ประเทศไทยมีการขุดน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งผล
จากการสูบน้ำบาดาลทำให้พื้นดินทรุดลง เช่น ในพื้นที่กรุงเทพฯนั้น อัตราการทรุดตัวของพื้นดินอยู่ประมาณ 20-50 มิลลิเมตรต่อปี
นอกจากนี้การสูบน้ำใต้ดินไปใช้เป็นจำนวนมากทำให้น้ำเค็มเข้ามาแทนที่ จะส่งผลให้หน้าดินเสื่อมสภาพในที่สุด
• การสร้างเขื่อน
การสร้างเขื่อนนั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย ประโยชน์ของการสร้างเขื่อนก็เพื่อนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และกักเก็บน้ำใช้ในภาค
การเกษตร ในขณะเดียวกันการสร้างเขื่อนก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยา เกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการไหลของน้ำ และ
ทำให้ต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้เป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยนั้น การสร้างเขื่อนนอกจากจะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำแล้ว ยังช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย อย่างไรก็ตามประเทศไทยกำลังจะเผชิญกับปัญหาอันเนื่องมาจากการที่ประเทศ
จีนมีนโยบายสร้างเขื่อนทั้งหมด 8 เขื่อน แถบลุ่มแม่น้ำโขง เขื่อนแมนแวน (Manwan Dam) 1 ใน 8 เขื่อนได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนั้น
ทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงไหลผ่าน เช่น ไทย ลาว พม่า และเขมร เนื่องจากประเทศเหล่านี้อยู่ปลายแม่น้ำ เมื่อจีน
ซึ่งอยู่ต้นแม่น้ำทำการสร้างเขื่อนกักน้ำขึ้น จึงเกิดผลกระทบอย่างมหาศาลต่อระดับน้ำในประเทศที่อยู่ปลายน้ำ ทำให้เกิดภาวะการ
ขาดแคลนน้ำ และการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศน์วิทยาที่ตามมา
• ขยะที่ถูกฝังใต้ดิน
ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และขยะบางส่วนไม่สามารถย่อยสลายเองได้ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นขยะจากอุตสาหกรรมบาง
ประเภทจึงต้องมีการปิดผนึกอย่างดีก่อนการนำไปฝังที่ใต้ดิน เช่น ที่แคลิฟอร์เนีย ซิลิคอน แวลลี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 85 %
ของแทงค์ที่เก็บขยะและถูกฝังลงใต้ดินนั้นเกิดการรั่วไหล ทำให้สารจำพวกโลหะหนักต่างๆ ไหลออกมาปะปนกับน้ำที่อยู่ใต้ดิน สำหรับ
ประเทศไทยนั้น มีการฝังขยะลงใต้ดิน และไม่มีการแยกว่าเป็นขยะประเภทใด บางครั้งเป็นขยะที่ยังมีสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น แบตเตอรี่
กระป๋องยาฆ่าแมลง ทำให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีลงสู่ชั้นดินและซึมลงไปยังน้ำใต้ดิน 
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• ป่าไม้ถูกทำลาย
โลกกำลังเผชิญกับการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก เนื้อที่ป่าไม้ของโลกมีอยู่
ประมาณ 3 พันล้านเฮคเตอร์ (ประมาณ 18.75 พันล้านไร่) เนื้อที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายส่วนใหญ่
นัน้ อยูใ่ นประเทศทีก่ ำลังพัฒนา เช่น ป่าไม้อเมซอนทีม่ เี นือ้ ทีอ่ ยูป่ ระมาณ 1.2 พันล้านเฮคเตอร์
(6.5 พันล้านไร่) ครอบคลุมอยู่หลายประเทศ ได้ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว ในเขตประเทศ
บราซิลนั้น ตั้งแต่ปี 2513 เป็นต้นมา เนื้อที่ป่าไม้ได้ถูกทำลายลงประมาณ 19,000 ตาราง
กิโลเมตรต่อปี สำหรับป่าไม้ในประเทศไทยเคยมีพื้นที่อยู่ประมาณ 171 ล้านไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ แต่จากการสำรวจเมื่อปี 2544 เนื้อที่ป่าไม้ลดลง
เหลือเพียงประมาณ 80 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศเท่านั้น 
*ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เครือธนาคารกสิกรไทย

ในมุมมองศูนย์วิจัยกสิกรไทย ถึงแม้ว่าผลการคำนวณขององค์การสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงก็ตาม แต่หากยังมีการใช้น้ำที่ฟุ่มเฟือย ขาดการจัดการน้ำที่ดี ขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อคุณภาพของ
น้ำ ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในไม่ช้าประเทศไทยก็จะประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงได้ และถึงแม้ประเทศไทยถูกจัด
ว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ แต่หากยังขาดการควบคุมโดยละเลยต่อสภาพแวดล้อม มีการตัดไม้ทำลายป่า 

กอปรกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ก็อาจทำให้ประเทศไทยต้องประสบภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงดังเช่นในหลายประเทศ ฉะนั้น
การแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งจากทางภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ และประชาชนโดยทั่วไป
เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มีอยู่
ในฐานะที่ กปน. เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดย
ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กปน.
จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาจากเหตุปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกโดยการเตรียม
ความพร้อมและมองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากภาวะขาดแคลนน้ำ และมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
องค์กรดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการอนุรกั ษ์และหวงแหนป่าไม้ทเี่ ป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งน้ำทีเ่ ป็นสายน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ขององค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน รวมไปถึงประชาชนและชุมชน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในระยะยาว
ปี 2553 กปน. ต้องเผชิญกับสภาวการณ์ที่ยากลำบากในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกที่ส่งผลกระทบอย่างต่อ
เนื่องจากปีที่ผ่านมา ปัญหาความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศเป็นช่วงเวลายาวนาน รวมถึงปัญหาภัยแล้งรุนแรงซึ่งมีผลโดยตรงกับ
แหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปา แต่กระนั้น กปน. ก็สามารถรับมือสถานการณ์ดังกล่าวเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ด้วยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทุกด้านอย่างรัดกุมและเป็นระบบ และถือเป็นโอกาสที่ดีที่ กปน. จะได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวมา
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นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการที่ กปน. ได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ “เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ระดับแนวหน้าสุดของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา” ในปี 2553 นี้ ส่งผลให้นโยบายการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
มีความเด่นชัดขึ้น มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบมุ่งผลงาน หรือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานภายใต้หลักการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) อันจะนำมา
ซึ่งความมั่นคง เข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรประปาชั้นนำเทียบเคียงกับนานาประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน ยกระดับการให้
บริการเป็นสาธารณูปโภคที่ห่วงใยและเป็นมิตรกับประชาชนและผู้ใช้บริการ ด้วยฐานคำนิยม “ประปาเพื่อประชาชน” ให้ความสำคัญต่อ
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตั้งแต่รัฐบาล ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนสังคม ด้วยการบริหาร
จัดการยึดหลักการจัดการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility : CSR)
ทั้งนี้ กปน. ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554) โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ดา้ นธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) การบริหารจัดการองค์กร ทีม่ งุ่ เน้นหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นยุทธศาสตร์ 1 ใน 5 ด้านหลักของการประปานครหลวง ตามหลักการ Balanced Score Card (BSC) พร้อมกับกำหนด
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยได้จัดทำเป็นโครงการต่างๆ เช่น โครงการรวมใจรักษ์น้ำ และโครงการ
ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสังคม เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ฝ่าย
ธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ขับเคลื่อน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานด้าน CSR โดยได้กำหนด
วิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) คำขวัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และกรอบการดำเนินงานเฉพาะด้าน CSR ของ กปน. ขึน้ โดย
มุง่ เสริมสร้างให้การดำเนินงานครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามมาตรฐานสากลพร้อมทัง้ มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิ และเกิดความยัง่ ยืน ดังนี้
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วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นองค์กรดีเด่นในระดับอาเซียน ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ (MISSION) ดูแลแหล่งน้ำ ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ร่วมงาน ใส่ใจสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คำขวัญ (MOTTO) บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบแทนสังคม สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ (GOAL)
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เพื่อตอบแทนสังคม
• สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
• ปลูกจิตสำนึกของพนักงาน ผู้บริหาร ประชาชน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ ทั้งในประเทศและสากล
• ร่วมรณรงค์อนุรักษ์แหล่งน้ำ และลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming)
• ดูแลผู้ร่วมงานภายใน กปน.
นโยบาย (POLICY)
• ทำงานร่วมกับมวลชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ปลูกฝังความคิด และจิตสำนึก เพื่อส่วนรวม
• สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมเพื่อสังคม
• สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ รัฐ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริม รณรงค์ ให้ผู้ใช้น้ำ ผู้บริโภค มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
กลยุทธ์ (STRATEGY)
• สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในการดำเนินการของ กปน.
• เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
• สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ผู้ใช้น้ำ
• ตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ร่วมงานใน กปน.
การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กปน. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ กปน. จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย
สำคัญเพื่อให้ กปน. บริหารงานภายใต้การใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล และมีการบูรณาการเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่โปร่งใสและมุ่งสู่เป้าหมายในระยะยาว
ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจที่ชัดเจน สามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน ช่วยให้เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับความ
คาดหวังของสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงในระยะยาว
การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้การดำเนินงานด้าน CSR และ CG ของ กปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองวิสัยทัศน์ใหม่ คณะ
กรรมการ กปน. จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแล (CG Policy Statement) และ
ทบทวนเป็นประจำทุกปี กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของ กปน. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรและผู้บริหารภายในองค์กร โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
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โครงสร้างคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รศ.ดร.สังศิต
พิรยิ ะรังสรรค์
ผูว้ า่ การการประปานครหลวง
พลเอกโกวิท
อุทยั ฉาย
นายสุนทร
คุณชัยมัง
นายไชยณัฐ
เจติยานุวตั ร
รองผูว้ า่ การ (บริการ)
รองผูว้ า่ การ (ผลิตและส่งน้ำ)
รองผูว้ า่ การ (บริหาร)
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ (สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)
นายพงษ์ศกั ดิ์
ชิวชรัตน์
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพือ่ สังคม

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ทีป่ รึกษา
เลขานุการ

พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน CG และ CSR โดยมีตัวแทนเป็นผู้บริหารของฝ่ายต่างๆ ใน กปน.
มีหน้าทีป่ ระสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ของ กปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานประจำที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ในระดับฝ่ายคือฝ่าย
ธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม มีผู้อำนวยการฝ่ายรับผิดชอบ ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนด้าน CSR ของ กปน. เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่อง ชัดเจน เกิดประสิทธิผล

18
CSR REPORT 2010

การดำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2553
กปน. มีนโยบายและแนวทางด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กรทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและ
รัฐวิสาหกิจองค์กร จัดทำเป็นค่านิยมการเปิดเผยข้อมูล ที่ระบุว่า “เปิดเผยเป็นหลัก
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และแนวทางปฏิบตั อิ ย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรในคูม่ อื นโยบายการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้ถอื ปฏิบตั ไิ ด้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
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กปน. จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ในปี 2553 ที่ได้ยึดหลักปฏิบัติสำหรับการเป็นธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ประการตามมาตรฐาน ISO 26000 อันประกอบไปด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี สิทธิมนุษยชน สิทธิ
แรงงาน การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
และชุมชน โดย กปน. ได้ยึดหลักปฏิบัติดังกล่าวในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครบถ้วนทั้ง 7 ประการ และมุ่งเน้นอีก 2
ประเด็นเพิ่มเติมสำหรับเฉพาะองค์กรคือการสื่อสารและรายงานการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีขอบข่ายการดำเนินงานและรายละเอียด ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
การแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาลและการใช้ทรัพยากรเท่าที่
จำเป็นในการดำเนินงาน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
แนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของ กปน. ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินงานของ กปน.
สิทธิแรงงาน (Labor Practices)
แนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของ กปน. ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการปกป้องสิทธิแรงงานของพนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจ และคู่ค้า
การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม (Fair Operation Practices)
เป็นอุดมการณ์ในการดำเนินกิจการของ กปน. ที่จะยึดหลักการดำเนินกิจการที่เป็นธรรมในทุกๆ ด้าน การทำข้อตกลงใดๆ โดย
ครอบคลุมพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน การผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจเหนือตลาด การทุจริต การบิดเบือนกลไกการแข่งขัน
ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กรอื่นๆ และผู้บริโภคอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer issues)
การแสดงความมุ่งมั่นของ กปน. ในการป้องกันผลกระทบทางด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยและภาระที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้า
ตลอดจนการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อลดภาระของผู้บริโภคและสังคม โดยพิจารณาทั้งวงจรของผลิตภัณฑ์และบริการของ กปน.
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
แนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของ กปน.ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น การกำหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิผลการรักษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะดำเนินการในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สังคมให้ความสนใจ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน (Community Involvement)
เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของ กปน.ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการลงทุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การสื่อสารและรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Public Relations)
กปน. จะดำเนินการสื่อสาร นโยบาย กรอบการดำเนินงาน แนวปฏิบัติ และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้รับทราบข้อมูลในเนื้อหาที่เหมาะสมครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม กปน. จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนวางแผนการมี
ส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนัก และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันตลอดไป
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ กปน. ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลกิจการมาอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (MWA CG Policy Statement) อย่างชัดเจนมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดถือคุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นผลให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยได้มีการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และประกาศเป็นนโยบายการควบคุมภายใน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2551 เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย และทัศนคติที่ดี
ในเรื่องการควบคุมภายใน และกำหนดบทบาทในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้บริหาร ซึ่งระบบการควบคุมภายในถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
อีกทั้งยังมีหลักการกำกับดูแลที่ชัดเจนในด้านของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังที่ได้ระบุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
การประปานครหลวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554) ที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์หลักขององค์กร พร้อมทั้งมีการ
กำหนดพั น ธกิ จ หลั ก คุ ณ ค่ า ขององค์ ก ร และแนวปฏิ บั ติ ใ นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ (Codes of Conduct)
ที่เกี่ยวเนื่องถึงการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงาน Compliance Unit โดยคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลของ กปน. เพื่อทำการ
ศึกษากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน แล้วนำ
มาประมวลและกำหนดแนวทางให้ถือปฏิบัติในทุกส่วนขององค์กร รวมทัง้ เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 ได้มีการจัดทำองค์ความรู้
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(Knowledge Management: KM) หลักการปฏิบัติของคณะกรรมการการประปานครหลวงและหลักการบริหารจัดการองค์กร พร้อมเผย
แพร่ในเว็บไซต์ Compliance Unit อีกด้วย
กปน. ยังให้ความสำคัญในการนำ CG มาปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร จึงได้จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้าน
ธรรมาภิบาลให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนครบทัง้ องค์กรเป็นจำนวนกว่า 3,000 คนในหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล”
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมจัดประกวดเพื่อส่งเสริม CG ในองค์กร เพื่อ
สนับสนุนให้คนในองค์กรเกิดจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลได้อย่างแท้จริง
ในด้านการบริหารความเสีย่ งองค์กร (Enterprise Risk Management)
กปน. มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การสร้างจิตสำนึก
ให้แก่ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปในหลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยงในเรื่องทุจริต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญด้าน
การป้องกันการทุจริต ที่เน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน
มากกว่าการตรวจจับ การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน การบริหาร
จัดการทางการเงิน และเทคนิคการตัดสินใจทางการเงินภายใต้สภาวะเสี่ยง การพัฒนาพนักงานในสังกัดสำนักตรวจสอบผ่านการอบรม
“Audit Program Development” พร้อมกับจัดให้มีโครงการ Risk Management Road Show ไปยังทุกสำนักงานประปาสาขา เพื่อให้
พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
กปน. ยังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกภาคส่วน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ในปี 2553 ได้จัดให้มีการ
พัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ มีการคัดเลือกผู้นำต้นแบบและบุคลากรต้นแบบด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมองค์กรที่พึง
ประสงค์ รวมไปถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่สอดรับกับการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มีการสอดแทรกเนื้อหาผ่านคู่มือต่างๆ
โดยเฉพาะคู่มือการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ส่งให้กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ และพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของการประปานครหลวง www.mwa.co.th เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ผู้บริหารระดับสูงซึ่งถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะแนวทางที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร ต้องมีการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานทั้งที่เป็น
ผลงานด้านการเงินและทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงินอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการ
กปน. และผู้บริหาร กปน. ทุกระดับต้องมีความเข้าใจตรงกันถึงการ
ประเมินผลระบบใหม่และสามารถร่วมบริหารงานได้ตามเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลั ง กำหนด ภายใต้ “ระบบประเมิ น ผลคุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจ หรือ SEPA” เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรในการเข้าสู่
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และได้มีการเปิดเผยรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการผ่านเว็บไซต์ของ กปน. ทุกครั้ง
ผู้บริหารระดับสูงยังไปร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้การเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน
อาทิ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานประปาสาขาหรือสถานีสูบน้ำ ตลอดจนมีบทบาทในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง อาทิ การจัดงาน KM Day งาน MWA CG DAY ที่ได้กำหนดให้เป็นวันกิจกรรม
“วันประปาเพื่อประชาชน” ร่วมด้วย
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ในส่วนของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่า) ที่ต้องได้รับการเสริมทักษะด้านการบริหารและการจัดการ
การเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารในระดับขั้นที่สูงกว่า ได้จัดให้มีหลักสูตรการพัฒนา
ผู้บริหารระดับกลาง ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. และมุ่งเน้นการนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลสัมฤทธิ์
นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำข้อคิดเห็นด้านธรรมาภิบาลจาก
การระดมสมองของระดับผู้อำนวยการกองและระดับปฏิบัติการมากำหนดปรับปรุงให้เป็น CG ที่เหมาะสมกับองค์กร พร้อมทั้งสร้าง
กรอบนโยบายที่ถูกต้อง มีการจัดทำคู่มือ “การสอนงาน” สำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น-กลาง โดยคณะกรรมการบริหารระบบ KM/LO
(Knowledge Management/Learning Organization)
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังค่านิยมทางด้านธรรมาภิบาลให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่ม
ต้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ CG ในวาระของการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ การจัดทำคู่มือหลักธรรมาภิบาลการประปานครหลวง มีการส่งพนักงานไปดูงานทั้งใน
และนอกสถานที่ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาดูงานของ กปน. อาทิ คณะ
เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง มาดูงานเกี่ยวกับระบบการเงินของ กปน. โดยเฉพาะแบบจำลอง
Financial Model ที่ กปน. ได้ดำเนินการไปแล้ว
จากการที่ กปน. ได้มีความมุ่งมั่นและดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการ
ทบทวนนโยบายทางด้าน CG เป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ได้ส่งผลให้ กปน.
ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์การประปาตัวอย่างด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และปรับปรุง
ประสิทธิภาพ จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในปี 2553
เป็นการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เรียนรู้จาก 8 เมืองในทวีปเอเชีย นอกจากนี้ กปน. ยังได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 การบริหารจัดการระบบความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ จากบริษทั
บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดย กปน.เป็นองค์กรระดับต้นๆ ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ และยัง
ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ทางด้านการจัดการองค์กรดีเด่นประเภทเกียรติยศ รางวัลคณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และความ
สำเร็จอันยิ่งใหญ่ อันเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคมด้วยความโปร่งใส ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ผู้บริหารทุกระดับ และคณะกรรมการ กปน. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน และสร้างสังคมให้แข็งแรง รางวัลที่
ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้จะเป็นพลังผลักดันให้กับ กปน. ในการเป็นประปาเพื่อประชาชนตลอดไป
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สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนคือสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน (Fundamental rights at work) และเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนพึงมี ครอบคลุมไปถึง
ชุมชนข้างเคียง และสายโซ่อุปทาน ตลอดจนสิทธิของบุคคลเหล่านั้นที่พึงมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
กปน. มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลักข้อ 23 ข้อย่อย (1) (2) (3) 7 และ (4) ซึ่งเป็น
สิทธิเกี่ยวกับการทำงานมาโดยตลอด โดย กปน. ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครสอบ และบรรจุเป็นพนักงาน
ภายใต้ ก รอบกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และคำสั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยให้มีความยุติธรรมทั้งเพศชายและเพศหญิง และผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย โดยหยิบยื่นโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการ
สมัครสอบเข้าทำงานในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น พนักงานตำแหน่ง
วิศวกรซึง่ มีความบกพร่องของร่างกายส่วนขา แต่สามารถสอบบรรจุเข้า
เป็นพนักงานได้ ก็ได้รับโอกาสจากคณะกรรมการจัดสอบให้ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์ โดยได้พิจารณาเห็นว่าการบกพร่องทางด้านร่างกายไม่
ได้ถอื เป็นอุปสรรคในการทำงานในหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องแต่อย่างใด
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กปน. ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ทั้งในด้านเพศ
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ และความคิดเห็นทางการเมือง
ภายใต้ขอบเขตที่สามารถจัดการได้ นอกจากนั้นยังเคารพสิทธิทางกฎหมาย
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชน
ที่อยู่รอบสถานประกอบการ โดยได้ยึดหลักการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมสิทธิด้านมนุษยชน และสิทธิภายใต้กฎหมาย
มนุษยธรรม
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจางทีช่ ดั เจน มีการคัดกรองคูค า้ ไมวา จะเปน ผูผ ลิต ผูแ ทนจำหนาย หรือผูร บั เหมาตางๆ ทีไ่ มมกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชน มีหน่วยงาน
ฝ่ายจัดหาและพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับการประปานครหลวงฉบับที่ 100 ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2537
กปน. ยังได้มีการส่งเสริมมาตรฐานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้กำหนดหลักการกำกับดูแลสัญญาจ้างลูกจ้างแรงงานบริษัทเอกชน
โดยฝ่ายธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับฝ่ายจัดหาและพัสดุ พร้อมด้วยฝ่ายกฎหมาย สำนักตรวจสอบ และสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับจ้างจัดหาแรงงาน การจัดบรรยายพิเศษเพื่อ ตอกย้ำแนวคิด
เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน : แนวคิดเพือ่ การประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลสำหรับบริษทั คูค่ า้ กับ กปน. โดยฝ่ายธรรมาภิบาลและกิจกรรม
เพื่อสังคม การอบรมหลักสูตร “การควบคุมงานก่อสร้าง” ให้กับผู้ควบคุมงานวางท่อก่อสร้าง งานซ่อมท่อแตกรั่ว ของสำนักงานประปา
สาขาทุกแห่ง โดยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามโครงการ Caring Zone เพื่อสร้างความเข้าใจและความสำคัญของ
งานวางท่อซ่อมท่อ และการควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
โดยทั่วไป ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ กปน. และช่วยลดปัญหาการร้องเรียน โดยกิจกรรมทั้งหมดที่เกิด
ขึ้นล้วนมีส่วนในการผลักดันและเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร
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สิทธิแรงงาน
กปน. ให้ความใส่ใจในการดูแลพนักงาน
ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ และตระหนั ก ดี
ว่าการที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วย
พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ มีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และ
มีองค์ความรูท้ สี่ อดคล้องกับภาระหน้าทีร่ บั ผิด
ชอบ เพราะทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ขี ด ความ
สามารถ ถือเป็นทุนมนุษย์ทมี่ คี วามสำคัญยิง่ ที่
จะร่วมผนึกกำลังและผลักดันองค์กรให้เติบโต
ไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนและสอดรับกับเป้า
หมายทีไ่ ด้วางไว้ และการทีพ่ นักงานจะมีขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบตั งิ านได้นนั้ พนักงาน
จะต้องได้รับการดูแลที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการส่งเสริมการสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life) ตลอดจนได้รับการใสใจทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
กปน. ยังมีนโยบายและมาตรฐานชัดเจนในเกณฑจัดจ้างแรงงาน ไม
มีการแบงแยกและเลือกปฏิบัติตอพนักงาน ใหโอกาสที่เทาเทียมกันและ
ไม่ปิดกั้นแกผูหญิง ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และกลุมดอยโอกาส
อื่นๆ ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมกับเปิดโอกาสให้
พนักงานได้มีการรวมกลุ่มกัน ยอมรับสิทธิในการรวมกลุม และการ
รวมเจรจาตอรองของพนักงาน ทั้งนี้พนักงานได้มีการรวมกลุ่มกันอย่าง
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 จัดตั้ง
เป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง และได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กร มีตัวแทนพนักงานมาจากหน่วยงาน
ต่างๆใน กปน. เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารของสหภาพฯ
ในด้านการพัฒนาบุคลากร กปน. มุ่งมั่นที่จะยกระดับบุคลากรเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ โดยการบริหารจัดการตามความ
เหมาะสม มีการวางแผนพัฒนาพนักงานเน้นเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพให้พนักงานสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานและองค์กร
ภายใต้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่การให้ความรู้ผ่านการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิการส่งพนักงานไปเข้า
ร่วมอบรมที่ International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ สังคม วัฒนธรรม และแนวทางการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการพัฒนาและการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนพนักงานรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ในประเทศ เชน มหาวิทยาลัยชินวัตร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เป็นต้น
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กปน. ได้ส่งเสริมสวัสดิการทั้งในส่วนของพนักงาน พนักงานที่เกษียณอายุ และใส่ใจดูแลครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน
อาทิ ทำบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในวงเงินหมุนเวียนจำนวน 500 ล้านบาท สำหรับให้พนักงานกู้เพื่อที่อยู่
อาศัยและอเนกประสงค์ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน จัดทำโครงการ “กองทุนสงเคราะห์พนักงานเกษียณอายุ”
เพื่อช่วยเหลือพนักงานเกษียณอายุผู้มีรายได้น้อยที่เจ็บป่วยเรื้อรังมีฐานะยากจน มีการกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลืออดีตพนักงานและ
คู่สมรสเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามคำสั่ง กปน. ที่ 231/2551 ด้วยการจัดสรรงบประมาณในส่วนของ CSR เพื่อจัดทำโครงการดูแล
สุขภาพพนักงานที่เกษียณอายุและคู่สมรส โดยให้สิทธิอดีตพนักงานเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิน้ รวมไปถึงคูส่ มรสของอดีตพนักงานก็มสี ทิ ธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล กปน. ได้เช่นเดียวกันกับอดีตพนักงาน
ด้านอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในสถานทีท่ ำงาน กปน. ได้ให้ความใส่ใจและตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทัง้ ดำเนินการต่างๆ เพือ่
ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน โดยได้จดั ฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานในทุกๆ ระดับอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการ
สร้างความสามารถให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี
โดยมีโปรแกรมการตรวจพิเศษเพิม่ เติมสำหรับพนักงานทีท่ ำงานสัมผัสสารเคมีตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรือ่ งความปลอดภัยในการทำงานเกีย่ วกับสภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพืน้ ทีท่ ำงาน การตรวจวัดระดับความดังของเสียงใน
พืน้ ทีท่ ำงาน การตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ ทีท่ ำงาน เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎของกระทรวง
มหาดไทย ทีไ่ ด้มกี ารกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกีย่ วกับความร้อน แสง เสียง พ.ศ. 2549 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
ประจำปี เพือ่ ให้พนักงานสามารถจัดการกับสภาวะฉุกเฉินและลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ทนั
ท่วงที โดยให้มกี ารปฏิบัติจริงภายใต้สถานการณ์จำลอง เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงตาม
นโยบายของ กปน. โดยพนักงานในทุกสำนักงานประปาสาขาและสำนักงานใหญ่จะต้องฝึก
ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟทุกปี ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
การจัดสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety week) เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมทีต่ อกย้ำความห่วงใย
และใส่ใจในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของพนักงานทุกคน กปน. ยังให้ความ
สำคัญกับการปรับปรุงสิง่ แวดล้อมและภูมทิ ศั น์โดยรอบสำนักงานใหญ่และสำนักงานประปาสาขา เพือ่ ให้พนักงานได้มพี นื้ ทีใ่ นการทำกิจกรรม
สันทนาการหรือพักผ่อน ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้พนักงานได้รว่ มแสดงความคิดเห็น เพือ่ นำมาประมวลและพิจารณาจัดสวัสดิการเพิม่
เติม ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมในสถานทีท่ ำงาน
เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ อย่างจริงจัง กปน. ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน เพื่อออกตรวจสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ และตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางด้านชีวอนามัยแก่
พนักงาน ในกรณีทพี่ บจุดเสีย่ งจะมีการประสานกับผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ เร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป และยังจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิด
เห็นทางด้านกฎหมายแรงงาน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผูว้ า่ จ้าง (กปน.) เพือ่ ให้ผรู้ บั จ้างได้มคี วามรับผิดชอบ
เต็มที่ต่อลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้ กปน. โดยลูกจ้างจะได้รับสิทธิและประโยชน์จากนายจ้างของตนอย่างครบถ้วนเหมาะสมตาม พ.ร.บ.
คุม้ ครองแรงงาน อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อ กปน.
กปน. ตระหนักดีวา่ การดูแลให้พนักงานทุกคนอยูอ่ ย่างมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีสวัสดิการทีด่ ี มีความมัน่ คง ผลทีต่ ามมาก็คอื พนักงานจะ
ทำงานอย่างมีความสุข เกิดความรักในองค์กร รักในงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการคำนึงถึงสิทธิแรงงานของพนักงานที่ทำงานอยู่ในสถาน
ประกอบการของคูค่ า้ ซึง่ จะต้องได้รบั ความเป็นธรรมเช่นเดียวกับพนักงานของ กปน. ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะทำให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กร และที่
สำคัญทีส่ ดุ คือประชาชนผูใ้ ช้นำ้ ซึง่ จะได้รบั บริการทีด่ กี ว่าความคาดหวัง ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
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การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมขององค์กร หมายถึง การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ครอบคลุมการต่อต้านการแข่งขัน การผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจเหนือตลาด การทุจริต การบิดเบือนกลไก
การแข่งขัน ซึ่งอาจทำให้ทั้งองค์กรอื่น และผู้บริโภคอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ โดยมีการนำหลักการสากล อาทิ UN Global Compact
และ Extractive Industries Transparency Initiative ที่ระบุถึงความโปร่งใสของรายได้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
กปน. มุ่งมั่นดำเนินกิจการโดยการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม และมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการกำหนดนโยบายในการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งรวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมอีกด้วยและที่ผ่านมา
ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากคู่ค้าแต่อย่างใด โดย กปน. ได้ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ
การประกาศประกวดราคา จะมีการปิดประกาศไว้ที่ชั้นล่างของอาคารสำนักงานใหญ่
กปน.และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของ กปน. (www.mwa.co.th) ตลอดจนส่งเอกสารประกาศ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ อ งค์ ก ารสื่ อ สารมวลชนแห่ ง ประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบันทึกข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลาง
การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและร่างข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) จะกำหนด
ประเด็นต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการคัดเลือกผู้รับจ้าง
และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สนใจเข้าเสนอราคาสามารถขอข้อมูลรายละเอียด TOR
ได้จากเว็บไซต์ ของ กปน. และของกรมบัญชีกลาง
29
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง 2553

การชี้แจงเอกสาร ก่อนการเสนอราคาทุกครั้ง กปน. จะกำหนดให้มีการชี้แจงเอกสาร เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาทุกรายได้เข้าใจราย
ละเอียดขอบเขตของงานที่สำคัญ รวมทั้งการเตรียมเอกสารหลักฐานการยื่นซองเสนอราคา เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
การรับ-เปิดซอง และพิจารณาผล ในกรณีทมี่ กี ารประกวด
ราคาในวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กปน. จะดำเนินการ
ประกวดราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Auction ที่
ตลาดกลาง ซึ่งในทุกขั้นตอนจะกำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สุจริตและเป็นธรรม
ทัง้ นี้ กปน. จะมีการตรวจสอบการมีสว่ นได้เสียทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมระหว่างผู้ที่เข้ายื่นซองเสนอราคา ที่เป็นบุคคล
ธรรมดา นิตบิ คุ คลอืน่ หรือตลาดกลาง โดยดูความสัมพันธ์กนั
ในเชิงบริหาร เชิงทุน หรือมีการไขว้กนั ระหว่างเชิงบริหารและ
เชิงทุน และเพือ่ ความโปร่งใสมากยิง่ ขึน้ คณะกรรมการตรวจ
สอบของ กปน. ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบ สอบทาน
งานจัดซือ้ จัดจ้างอีกทางหนึง่ โดยกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
ประจำปี และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก็ได้มกี ารตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างในแต่ละงานเป็นระยะๆ อีกทางหนึง่ ด้วย มีการกำหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของผูร้ บั จ้าง เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทีต่ อ้ งมีการตรวจสอบถ่วงดุล โดยการประเมินผล
งานก่อสร้างของผูร้ บั จ้างใน 3 มิติ ทัง้ การประเมินผลจากผูค้ วบคุมงาน ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน และการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของสาขา พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารอบรมหลักสูตร “แนวทางการประเมินผลงานของผูร้ บั จ้าง 3 มิต”ิ โดย
คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านตามโครงการ Caring Zone ร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา ให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องจาก 15 สาขา
กว่า 130 คน เข้าร่วมอบรม มีการสัมมนาผูค้ วบคุมงานก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ เพือ่ ต่อยอดระบบการปรับปรุงกระบวนงาน และเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงแนวทางทีถ่ กู ต้องในเรือ่ ง “ขัน้ ตอนในการควบคุมงานตามสัญญาโครงการ”
เจ้าหนี้ กปน. มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและ
พันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด มีการชำระเงินให้เจ้าหนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็วตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
ลูกค้า กปน. มีการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ภายใต้ภารกิจ
การดำเนินกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสใช้น้ำในการ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกำหนดอัตราค่าบริการต่างๆ ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคและช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่าย เช่นอัตราค่าน้ำประปาซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคานับตั้งแต่มีการ
ประกาศราคาในปี 2542 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 11 ปี แม้ว่า กปน. จะมีต้นทุน
ค่าใช้จา่ ยทีส่ งู ขึน้ ตามสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป แต่ กปน. ได้พยายามใช้แนวทาง
การลดต้ น ทุ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ลู ก ค้ า และได้ มี ก ารประกาศอั ต ราค่ า
ธรรมเนียมค่าน้ำและบริการต่างๆอย่างโปร่งใส ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นฐาน
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นีต้ งั้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2547 การประปานครหลวง
ได้จดั เก็บค่าน้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ ลูกบาศก์เมตร เพือ่ นำส่งให้กรมชลประทาน
ใช้ในภารกิจการปรับปรุงต้นน้ำให้มคี ณุ ภาพของน้ำดิบทีด่ ตี อ่ ไป
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ในบางครั้ ง ที่ ผู้ ใ ช้ น้ ำ ต้ อ งประสบกั บ สภาวะ
เศรษฐกิจที่ผันผวน กปน. จะให้การช่วยเหลือโดยการ
ผ่ อ นผั น ชำระค่ า น้ ำ เกิ น กำหนดได้ ที่ ตั ว แทน คื อ
ธนาคารและนิติบุคคลต่างๆ ที่ทำสัญญากับ กปน.
ซึ่งเดิมมีเงื่อนไขว่าจะรับชำระภายในกำหนดที่ระบุไว้
ในใบแจ้งหนี้เท่านั้น รวมทั้งต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
แต่ เ นื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ปั ญ หาผู้ ใ ช้ น้ ำ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่
สามารถชำระค่าน้ำได้ภายในกำหนดเวลา และไม่มี
เวลาที่จะไปชำระค่าน้ำที่สำนักงานประปาสาขา เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กปน. จึงได้
กำหนดแนวทางการชำระเงินเกินกำหนด รวมทั้ง
หนี้ค้างชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน 2 ฉบับ ณ เคาน์เตอร์ตัวแทน โดยมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนดไว้
เป็นมาตรฐานในอัตราที่ต่ำมาก ดังนี้
- ค้างชำระ 1 ฉบับ เกินกำหนด 23 วัน คิดค่าธรรมเนียม 6.50 บาท 	
- ค้างชำระ 2 ฉบับ เกินกำหนด 30 วัน คิดค่าธรรมเนียม 9.00 บาท
- ค้างชำระ 2 ฉบับ เกินกำหนด 46 วัน คิดค่าธรรมเนียม 13.00 บาท
กปน. ยังได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ใช้น้ำและผู้ประกอบการที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการ
เมืองในเดือนพฤษภาคม 2553 ในหลายพื้นที่ โดยการขยายเวลาการชำระค่าน้ำ และยกเว้นการคิดค่าน้ำขั้นต่ำสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด
1½ นิ้ว ขึน้ ไป เป็นเวลา 6 เดือน ส่วนผูท้ ถี่ กู ไฟไหม้ทไี่ ด้มาขึน้ ทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ กปน.ได้ลดค่าน้ำประปาในเดือนพฤษภาคมให้
ร้อยละ 50 โดยที่ผู้ใช้น้ำไม่ต้องมาแสดงตัวขอส่วนลดดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจาก กปน. สามารถประสานงานนำรายชื่อผู้ได้รับความ
เดือดร้อนที่ไปขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการให้ได้ทันที
การส่งเสริมให้มีการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมการประดิษฐ์ใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ กปน.
อาทิการจัดทำ “เครื่องมือทำความสะอาดหลอดกันดินประตูน้ำ” เพื่อช่วยแก้ปัญหาปิดประตูน้ำไม่ได้ เมื่อจะซ่อมท่อในกรณีที่มีดินและ
วัสดุอื่นพอกทับถม ซึ่งเครื่องมือนี้จะทำให้พนักงานทำงานได้รวดเร็ว และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
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หนึ่งในภารกิจหลักของ กปน. ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 นั่นก็คือการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำ
ประปา ปรับปรุง และขยายโครงข่ายระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ตลอดจนการพัฒนาระบบ
งานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการให้มากขึ้น เพื่อลดภาระของผู้บริโภคและสังคม ปรับปรุงกระบวนการและช่องทาง
บริการให้หลากหลาย ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและประทับใจ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีโอกาสติดต่อลูกค้าให้มีความรู้และทักษะ
ตลอดจนมีใจในการให้บริการ (Service Mind) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงบริการทุกด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชนในฐานะผู้บริโภค
นอกจากนี้ กปน. ยังให้ความใส่ใจและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค
และประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย โดย
ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเท่านั้น แต่ได้คำนึงถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดีที่สุด ให้กับผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิต จัดส่ง และจำหน่าย
น้ำประปา ปรับปรุง และขยายโครงข่ายระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมือง กปน. ได้มีการวางแผนแม่บทปรับปรุงกิจการประปาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการการใช้น้ำอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า โดยมีการทบทวนแผนแม่บทพัฒนาปรับปรุง
กิจการประปาและแหล่งน้ำดิบ มีการวางแผนและดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 ปี เพื่อยังผลไปในอนาคตมิให้เกิดผลกระทบด้าน
การขาดแคลนน้ำ โดยวิธีการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มศักยภาพการสูบจ่ายน้ำ เน้นการบริหารจัดการ พร้อมตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการน้ำประปาให้ได้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยแรงดันน้ำที่เหมาะสม โดยตั้งเป้าหมายให้
บริการผู้ใช้น้ำครอบคลุมเต็มพื้นที่ในปี 2556 และควบคุมอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือ 25% ในปี 2560
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ทางด้านความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ ความปลอดภัยและภาระของผู้บริโภค ประชาชน อันเนื่องมาจากการ
ผลิต การใช้น้ำประปา กปน. ได้จัดให้มีโครงการ “น้ำประปาดื่มได้” มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ได้ตามเกณฑ์หรือ
ดีกว่ามาตรฐานน้ำดืม่ ขององค์การอนามัยโลก มีการตรวจประเมินผลการต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารของฝ่ายคุณภาพน้ำ
ตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 ในรายการทดสอบคุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาและเคมีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาคุณภาพน้ำในระบบ
ท่ออย่างเข้มงวดด้วยการควบคุมมาตรฐานการวางท่อ มีการล้างท่อและฆ่าเชื้อโรคในท่อที่วางใหม่หรือภายหลังซ่อมท่อแล้วเสร็จ ตลอด
จนส่งนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปลายท่อเป็นประจำและกระจายทั่วทุกพื้นที่บริการ พร้อมแสดงผลไว้ในเว็บไซต์ของ กปน.
เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ใกล้บ้านของตนเองได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบประปาภายในบ้านหรือสถานที่ใช้น้ำที่
ต้องมีการดูแลท่อ-อุปกรณ์การใช้น้ำ หมั่นล้างถังพักน้ำ ล้างและเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องกรองน้ำตามกำหนด เพือ่ รักษาคุณภาพน้ำ โดย
ปัจจุบนั มีสถานทีร่ าชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล โรงแรม
ร้ า นอาหาร หรื อ ศู น ย์ อ าหารในห้ า งสรรพสิ น ค้ า เข้ า ร่ ว มโครงการ
“น้ำประปาดื่มได้” กว่า 1,900 แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) ซึ่ง กปน. มีมาตรฐานการตรวจติดตามคุณภาพ
น้ำของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการโดยการตรวจตัวอย่างน้ำทุกปี มีการ
ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการน้ำประปาดื่มได้
และร่วมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยการมอบเกียรติบัตรรับรอง
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านการตรวจ
สอบมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ทำให้ประชาชนสามารถมั่นใจได้
ว่าน้ำประปาที่ กปน. ผลิตสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย
ในส่วนประชาชนผู้ใช้น้ำ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย กปน.ได้
พั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ
การจัดทำระบบ ศูนย์บริการ Call Center หมายเลขโทรศัพท์
1125 โดยใช้โปรแกรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้บริการ
รับคำร้องทุกเรือ่ ง อาทิ แก้ไขสถานทีส่ ง่ ใบแจ้งหนี้ แก้ไขประเภท
ผู้ใช้น้ำ แก้ไขชื่อ/สถานที่ใช้น้ำ แจ้งมาตรวัดน้ำชำรุด/มาตรวัด
น้ำไม่เดิน/ ลดขนาดมาตรวัดน้ำ โดยประชาชนสามารถโทรฯ
1125 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ Call Center 1125 ยังถือ
เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากภายนอก และยังใช้เป็นกลไกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการเป็นช่องทางเพื่อสื่อสารกับ
กปน. ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และตอบข้อชี้แจง
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถ Online ไปยังสำนักงาน
ประปาสาขาและนักวิทยาศาสตร์กรณีมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพน้ำด้วย และในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผ่านทางศูนย์
ดำรงธรรม Hot Line หมายเลขโทรศั พ ท์ 1567 และ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี Hot Line หมายเลข
โทรศั พ ท์ 1111 ก็ จ ะสามารถโอนสายจากผู้ ร้ อ งเรี ย นทั้ ง
2 หมายเลขเข้าสู่ระบบงานของ 1125 ของ กปน. ได้เช่นกัน
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กปน. ได้พยายามอำนวยความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็ว
ให้กับผู้ที่ไปชำระค่าน้ำประปา โครงการ Drive Thru Payment
หรือ 3 จ. “จอด จ่าย จร” จึงถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้ที่ไป
ชำระค่าน้ำประปา โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถขับรถเข้าไปจอดยัง
จุดรับชำระเงิน พร้อมกับยื่นใบแจ้งหนี้ ชำระเงินและรับใบเสร็จ
รับเงิน แล้วขับรถออกไปโดยไม่ต้องลงจากรถ ไม่ต้องเสียเวลาหา
ที่จอดรถ นอกเหนือจากรับชำระค่าน้ำแล้ว ยังให้บริการรับชำระ
ค่าไฟฟ้าด้วย ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนที่เคยใช้บริการผ่านโครงการ
นี้ต่างรู้สึกได้ว่าเป็นโครงการที่ดีมาก สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลา
หาที่จอดรถ และไม่ต้องนั่งรอคิวจ่ายเงิน ทำให้เสียเวลา ถือเป็นบริการที่สะดวกกับคนกรุงเทพฯ มาก
ในด้านการดูแลลูกค้า โครงการ Best Care Service (BCS) เป็นอีกบริการหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อดูแลลูกค้ารายใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อ
เป็นการรับทราบข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้น้ำ และแจ้งให้ผู้ใช้น้ำรับทราบกรณีที่มีเหตุการณ์เร่งด่วน พร้อมพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูล iBCS (Information Best Care Service) เพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้น้ำ และเพิ่มศักยภาพด้านบริการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดย
โปรแกรมดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงกับโครงการ Home Care Center: HCC และ Customer Alert หรือระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อ
ใช้แจ้งเตือนกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้ผู้ใช้น้ำรับทราบได้เป็นอย่างดี
กปน. ยังมีโครงการเพื่อให้บริการบำรุงรักษาระบบประปาอย่างครบวงจรหรือ Home Care Center (HCC) โดยบุคลากรที่ชำนาญ
การ เพื่อเป็นบริการเสริมอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ใช้น้ำประปา ซึ่งการให้บริการเสริมในระยะแรก ประกอบด้วย การสำรวจหาท่อประปา
ที่แตกรั่ว ซ่อม / เปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน การวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ประปาใหม่ การล้างถังพักน้ำ ทั้งบนดินและ
ใต้ดิน สำหรับค่าใช้จ่ายจะมีการประเมินค่าบริการและอุปกรณ์ในราคายุติธรรม ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน พร้อมรับประกันผลงานด้วย
ความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามได้ก่อนการตัดสินใจเรียกใช้บริการ และสามารถชำระค่าบริการ ณ สถานที่ให้บริการ
ได้ทันที
การจัดทำโครงการหรือโปรแกรมต่างๆ สำหรับลูกค้า กปน. เน้นการบริการที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำประปาทุกคน มี
การจัดทำโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดภาระของประชาชนในหลากหลายรูปแบบ
เช่ น MWA Easy Pay เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารรั บ ชำระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ
ณ เคาน์เตอร์รับชำระเงินของ กปน. เช่นการรับชำระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริการชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้น้ำประปา
แต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อกับ กปน. ยังสามารถใช้บริการขอติดตั้ง
ประปาใหม่ ไ ด้ ท างอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยผู้ ที่ ส นใจสามารถคลิ ก เข้ า ไปที่
www.mwa.co.th พร้อมชำระเงินโดยโอนหักบัญชีธนาคารที่จัดไว้บริการ และ
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารต่างๆให้ถึงมือผู้ใช้น้ำ
ถือเป็นบริการที่ช่วยประหยัดเวลา และเป็นการให้บริการประชาชนถึงบ้าน
โครงการวางท่อประปาเชิงสังคมถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ยังประสบกับปัญหาไม่มี
น้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะที่อยู่ในเขตชานเมืองห่างไกล ให้มีโอกาสใช้น้ำประปา และเป็นการตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชนในการได้รับบริการงานประปาอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีสุขอนามัย รวมทั้งมีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ป ลอดภั ย จากการใช้ น้ ำ ที่ ส ะอาดได้ ม าตรฐานน้ ำ ดื่ ม และเป็ น ความตั้ ง ใจของ กปน. ที่ จ ะร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
โดยได้ทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่องมาโดยตลอด และเห็นผลประจักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อาทิ
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• การวางท่อขยายการให้บริการเชิงสังคม - งานก่อสร้างวางท่อ
ประปาในถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงจากถนนบางนา-ตราด ถึง
ถนนหลวงแพ่ง เพื่อลดการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าว
ทำให้ผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์จากแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้น ราว 2,0002,300 ครัวเรือน รวมทั้งรองรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลางที่จะเพิ่มขึ้นอีก 200-300 โรงงาน
• จัดทำ MOU โครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาเร่งด่วนใน
กรุงเทพมหานคร โดย กปน. และ กรุงเทพมหานครออกค่าใช้จ่าย
ฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ระยะที่ 1 วางท่อจ่ายน้ำ 111 เส้นทาง คิดเป็นระยะ
ทางความยาวของท่อประปา 124 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร 22 เขตวงเงินก่อสร้างประมาณ 140 กว่าล้านบาท สามารถให้บริการน้ำประปากับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตรอบนอก
ประมาณ 3,700 ครัวเรือน หรือคิดเป็นประชากรประมาณ 17,000 คน ระยะที่ 2 วางท่อจ่ายน้ำ 108 เส้นทาง คิดเป็นระยะทางความยาว
ของท่อประปา 150 กิโลเมตร มูลค่างานก่อสร้าง 200 ล้านบาท พร้อมจ่ายน้ำได้ในเดือนธันวาคม 2553 โดยสามารถจ่ายน้ำประปาให้
บริการประชาชนได้เพิ่มอีกประมาณ 5,500 ครัวเรือน ระยะที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลเส้นทางวางท่อจ่ายน้ำรวม 253 เส้นทาง ระยะทาง
ความยาวท่อประปา 218 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 380 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลงนามในข้อตกลงกับ กรุงเทพมหานคร และ
พร้อมที่จะดำเนินการได้ ภายในเดือนเมษายน 2554
• จัดสรรงบประมาณ จำนวน 30.8 ล้านบาท เพื่อวางท่อประปาขนาดต่างๆ จำนวน 152 เส้นทาง ความยาวท่อโดยรวม ประมาณ
37.5 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กปน.ทั้ง 15 สาขา หรือในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกหรือเขตขยาย ซึ่งมีประชากรกว่า 2,000 ครัวเรือน ที่ยังประสบกับปัญหาไม่มีน้ำประปา
ที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งบางพื้นที่รอคอยน้ำประปามากว่า 10 ปี
นอกจากนี้ กปน. ยังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง โดยคิดริเริ่มและร่วมมือกับกรมชลประทาน เพื่อเดิน
เครื่องผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยการใช้ประโยชน์จากคลองประปาฝั่งตะวันตกช่วยผันน้ำลำเลียงช่วยเรือกสวน
ไร่นาชาวนนทบุรี และปทุมธานีรวมถึงน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา เพื่อหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น
ในระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 ซึง่ เป็นช่วงทีม่ อี ากาศร้อนมาก ทำให้ประชาชนใช้นำ้ เพือ่ การอุปโภค บริโภคมากกว่าปกติ
และมีการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคระบบทางเดินอาหาร กปน. จึงได้มกี ารเพิม่ ปริมาณคลอรีนในน้ำประปามากขึน้ จากปกติเล็กน้อย ทีโ่ รงงาน
ผลิตน้ำต่างๆ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าน้ำประปาจะสะอาดปลอดโรค บริโภค
ปลอดภัย และจากการเพิม่ คลอรีนในน้ำประปาอาจทำให้นำ้ ประปามีกลิน่ คลอรีนเพิม่ ขึน้ กปน. จึงได้เสนอวิธขี จัดกลิน่ คลอรีนโดยเฉพาะบ้าน
พักอาศัยทีอ่ ยูใ่ กล้โรงงานผลิตน้ำให้กบั ประชาชนร่วมด้วย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ กปน. ได้ทำการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวมของ กปน. ในแต่ละสาขา
และมีการติดตามผลทุกๆ 3 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่ง
มั่นที่จะพัฒนาการบริการต่อไปโดยไม่หยุดนิ่ง เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ใช้บริการ รวมทั้งยกระดับการบริการให้เป็นที่พอใจ
และเหนื อ ความคาดหวั ง เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ การเป็ น องค์ ก ร
รัฐวิสาหกิจที่ Best in class ในด้านการให้บริการได้อย่างแท้จริง
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ และการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการ
ดำเนินกิจการของ กปน. ตั้งแต่ต้นน้ำ คลองส่งน้ำ การผลิต การส่งน้ำ และการบริการ เป็นต้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากการดำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานทั้งใน
ส่วนของพนักงาน กปน. และสังคมโดยรวม
กปน. มีเจตนารมณ์ที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิด
ขึ้น และกำหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อยกระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะดำเนินการใน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สังคมให้ความสนใจ และยังได้ให้ความสำคัญและดำเนิน
กิจกรรมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือให้เกิดในทุกภาคส่วน ด้วยความห่วงใยต่อสังคม และคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดโดยรวม โดยได้มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้วยการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อ
สร้างสังคมให้มีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภารกิจหลักที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน น้ำ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ กปน. ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ค่าออกซิเจนละลาย
ในน้ำ (DO) ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยเฉพาะปัญหาน้ำด้อยคุณภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่ง กปน. ได้มีการเฝ้า
ระวังตลอดเวลา หากค่า DO ต่ำกว่า 2.0 ก็จะแก้ปัญหาโดยเดินเครื่องเติมอากาศเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำก่อนผลิต พร้อมเตรียมสารเคมีไว้
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ใช้ในระบบผลิตอย่างพอเพียง ด้วยเหตุนี้
กปน. จึ ง ได้ ด ำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ อนุ รั ก ษ์
แหล่ ง น้ ำ และสิ่ ง แวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติของกองทุนสิ่ง
แวดล้อมโลก หรือ Global Environment
Facility (GEF) ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติ ที่ ใ ห้ เ งิ น อุ ด หนุ น แก่ ชุ ม ชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดำเนินโครงการต่างๆ ของ กปน.
ดั ง นั้ น โครงการที่เกี่ยวข้องในการดูแล
รักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ กปน.
ในปั จ จุ บั น จึ ง มี ทั้ ง โครงการที่ เ กี่ ย วกั บ น้ ำ
โครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งในระดับองค์กรและ
สำนักงานประปาสาขา โดยมีวตั ถุประสงค์ทสี่ ำคัญคือการปลูกจิตสำนึกให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกภาคส่วน ให้รกั และหวงแหนแหล่งน้ำ
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม พร้อมช่วยฟื้นฟูให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ดีมีสุข เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
โครงการ “2553 ปีแห่งโรงงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อยคือ โครงการด้านรณรงค์ เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน โครงการด้านพัฒนา เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตจากโรงงานผลิตน้ำ
ที่สะอาด และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ที่มุ่งเน้นสภาพแวดล้อมในการทำงานในปี 2553
ด้วยการพัฒนาโรงงานให้สะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โครงการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้ากำลังน้ำขนาดเล็ก หรือ Micro Hydro Turbine Generator (MHTG) ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการในแผน
งานลดน้ำสูญเสีย หรือแผนการอนุรักษ์พลังงาน ที่ กปน. มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานในท่อส่งน้ำ โดยใช้พลังน้ำจากอุโมงค์ซึ่งมีแรงดันสูงมากไปเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อนำไฟฟ้าที่ผลิตได้กลับมาใช้ในสถานี
สูบจ่ายน้ำและจำหน่ายให้การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งนับเป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงาน และยังใช้พลังงานน้ำให้เกิดประโยชน์
แทนที่จะปล่อยให้สูญเปล่า การใช้งานเครื่อง MHTG ของสถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว สามารถป้อนพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานภายในสถานี
เพื่อการสูบจ่ายน้ำและสามารถจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ให้แก่การไฟฟ้านครหลวงได้ โดย กปน. ได้ติดตั้งและใช้งานเครื่อง
MHTG ครั้งแรกที่สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว และต่อมาติดตั้งเพิ่มเติมที่สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม
การติดตั้งและการใช้งานเครื่อง MHTG ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาด ไม่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตาม
กปน. ก็ยังให้ความสำคัญต่อชุมชนผู้อาศัยใกล้โครงการ โดยจัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง มีการ
ประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยได้มีการติดตั้งชุดควบคุมและลดระดับเสียงโดยรอบเครื่อง MHTG เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ
กับชุมชนแม้เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ กปน. ได้มีการปรับปรุงระบบระบายอากาศของโรงสูบส่งน้ำ 3 ภายในโรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อ
ลดมลภาวะทางเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ กปน. ในการร่วม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนโดยรอบ
จากการที่ กปน.ได้มีการขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งใหม่ ทาง
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยก่อสร้างคลองประปา
ฝั่งตะวันตก (คลองประปาสายใหม่) เพื่อส่งน้ำดิบใช้ในการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ โดยคลองดังกล่าวมีความยาว 106
กิโลเมตร ซึ่งการออกแบบก่อสร้างคลองประปาสายนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ อาทิ สภาพภูมิประเทศ สภาพดิน การรั่วซึม
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ลงสู่ ใ ต้ ดิ น การบำรุ ง รั ก ษา ปริมาณความต้องการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนที่อยู่อาศัยใน
เขตแนวคลอง ซึ่งจากรูปแบบการก่อสร้างพบว่า ระดับ
น้ำต้นทางสูงกว่าปลายทางถึง 19 เมตร ณ บริเวณ
สถานี สู บ น้ ำ บางเลน จากลั ก ษณะทางกายภาพดั ง
กล่ า ว กปน.จึ ง ทำการศึ ก ษาออกแบบสร้ า งคลอง
By-pass ที่สถานีสูบน้ำดิบบางเลน เพื่อให้สามารถส่ง
น้ำดิบด้วยระบบแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow)
โดยไม่ ต้ อ งติ ด ตั้ ง เครื่ อ งปั๊ ม น้ ำ ซึ่ ง ทำให้ กปน.
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำดิบได้ถึงปีละ
50 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั ช่วยประหยัดต้นทุนติดตัง้
เครือ่ งสูบน้ำและค่าบำรุงรักษาเครือ่ งสูบน้ำได้อกี ด้วย
การกำจัดตะกอนจากกระบวนการผลิตน้ำประปาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ กปน. ให้ความสำคัญ ซึ่งโรงงานผลิตน้ำบางเขน ได้มีแนวทาง
ปฏิบัติในการกำจัดตะกอนอย่างเป็นขั้นตอน และมีการแยกน้ำกับตะกอนออกจากกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ หรือผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง หรือต่อสาธารณะ และถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานของ กปน. เป็นไปอย่างชัดเจน กปน. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการ
จัดการพลังงาน ตามคำสั่ง กปน. ที่ 226/2553 โดยมีอำนาจหน้าที่ ประเมินสถานการณ์และศักยภาพการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
กำหนดนโยบายการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
แก่พนักงานเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์และจัดการพลังงาน กำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนการอนุรกั ษ์และจัดการพลังงานอาคารสำนักงานใหญ่
มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานย่อย ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนและรายงานให้ผู้ว่าการทราบเป็นระยะ
ปัญหาเกี่ยวกับแผ่นดินทรุดจากการใช้น้ำบาดาลถือเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขภายใต้ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายภาค
ส่วน กปน. จึงได้ประกาศมาตรการสนับสนุนการยกเลิกการใช้น้ำบาดาลเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดรุนแรง โดยการลดอัตราค่า
น้ำประปาคงเหลือ ลูกบาศก์เมตรละ 14.50 บาทเพียงอัตราเดียวจากเดิมราคา 15.81 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน สำหรับผู้ที่สนใจ
มายื่นขอใช้สิทธิภายใน 30 ธันวาคม 2553
กปน. จะไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้เลย หาก
พนักงานขององค์กรละเลยทีจ่ ะร่วมรับผิดชอบต่อสังคม กปน. จึงปลูกฝัง
ค่านิยมดังกล่าวให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มต้นโดยการจัดทำกิจกรรมเพื่อ
สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างบ้านใหม่ให้ปะการัง ณ ค่าย
ทหารนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติด้วย
การคืนชีวิตปะการังกลับสู่ท้องทะเลไทย
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน

การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการดำเนินกิจการของ กปน. ทีแ่ สดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินงาน
เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและองค์กร อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
การพัฒนาสังคม ถือเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ในขณะที่การพัฒนาชุมชน
เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้กับชุมชนใกล้เคียงสถานที่ดำเนินกิจการของ กปน.
กปน. ประกอบกิจการท่ามกลางชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมาโดยตลอด
จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อให้เกิดการยอมรับจากชุมชนและสังคม
และดำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการขององค์กร
กปน. ดูแลสังคมและชุมชนโดยให้การสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม และกีฬา เช่น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศของประชาชนและ
39
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง 2553

นักเรียนในเขตพื้นที่ด้อยโอกาส ด้วยการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่ายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างต่อ
เนื่องทุกปี โดย กปน. ตระหนักดีว่าการให้เกิดโอกาสกับชุมชนและสังคม เป็นการส่งเสริมแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
ควบคู่กันไปกับการประกอบกิจการ
โดยองค์กรได้มีการระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีลำดับความ
สำคัญสูง พร้อมประเมินขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ประเมินขีดความสามารถขององค์กรในการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนในระยะยาว และประเมินขีดความสามารถของหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรพันธมิตร ที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนออกแบบโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการตามแผนงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในกรณีที่ชุมชนหรือประชาชนเดือดร้อนจากการประสบเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด อาทิ ประสบอัคคีภัย อุทกภัย หรือภัยพิบัติที่รุนแรง
กปน. จะให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อ
ชาติ เพื่อช่วยบรรเทาเบาบางความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ผ่าน
การให้ หรือบริจาคในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปของเงิน สิ่งของ อาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของน้ำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร
ปัจจุบัน กปน. มีการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้ตราสินค้า “ปาป้า”
ผลิ ต จากน้ ำ ประปาที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานองค์ ก ารอนามั ย โลก
(WHO) ผ่านกรรมวิธีการเติมโอโซน บรรจุในขวดขนาดบรรจุ 600
ซี.ซี. โรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing
practice) รับรองคุณภาพโดย องค์การอาหารและยา (อย.) จึงเป็นน้ำดื่ม “ปาป้า” ที่มีคุณภาพ จำหน่ายในราคาถูก และใช้ในการ
บริจาค สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของท้องถิ่น หรือชุมชน
ทั้งนี้ กปน. ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มบทบาทในการให้บริการสาธารณะ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคม
ผ่านโครงการต่างๆ อาทิโครงการ “หัวดับเพลิงดี ไม่มีอัคคีภัย” ที่ได้ทำการติดตั้งหัวดับเพลิงตามจุดต่างๆ ทั่ว
พื้นที่ให้บริการ จำนวนกว่า 20,000 จุด เพื่อช่วยระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือในกรณีที่รถดับเพลิงไม่
สามารถเข้ า ไปในที่ เ กิ ด เหตุ ไ ด้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ช่ ว ยลดความสู ญ เสี ย ในเรื่ อ งชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน
กปน. ได้มอบให้สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง ออกสำรวจ ตรวจสภาพของหัวดับเพลิงในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันที ทำการซ่อมแซม ปรับปรุง ประตูน้ำ พร้อมทำความสะอาด ทาสีหัวดับเพลิงให้
ดูสวยงาม ชัดเจน รวมทั้งให้มีการติดตั้งหัวดับเพลิงเพิ่มเติมตามจุดที่จำเป็น
ในส่วนของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตและเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ กปน.ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ภายใต้โอกาสและความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาส โดยได้มีการจัดทำโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน หรือ OBOS: One Branch
One School ให้สำนักงานประปาสาขาเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และทำประโยชน์ให้กับโรงเรียน เช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม มอบทุนการศึกษาหรือสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน และดำเนินกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมที่ทำจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนในการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทางสติ
ปัญญาและกล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์
40
CSR REPORT 2010

สำหรับผู้บริโภค หรือผู้ใช้น้ำ กปน.ได้จัดให้มีโครงการ “ประปาพบประชาชน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับ
ภารกิจหลักขององค์กรในด้านของความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการคืนกำไรให้กับสังคม ในฐานะที่กปน.เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
โดยสำนักงานประปาสาขาจะออกให้บริการตามชุมชน เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รับเรื่องร้องเรียน ให้
บริการงานประปา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจและจ่ายยารักษาโรค พร้อมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำและนำข้อมูลที่ได้มา
พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือซึ่งกัน
และกัน
นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรพันธมิตร ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยทำอย่างเป็นระบบทั้งใน
ระดับองค์กรและในส่วนของสำนักงานประปาสาขา ถือเป็นภารกิจขององค์กรภายใต้
แผนแม่บทการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ปี 2553-2555
เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดของ กปน. จนถึงพนักงานทุกคน ที่จะต้องร่วมกันใน
การทำงานเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เริ่มตั้งแต่ชุมชนริมคลองประปา
กปน. ที่ได้มีการผสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้าน CSR ระหว่าง กปน. กับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการจัดระเบียบริมคลองประปา บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ และ การฟื้นฟูคลองระบายน้ำ โดย กปน. มีนโยบายที่จะดำเนินการด้าน CSR อย่างจริงจัง ด้วยการวิจัยศึกษาถึงความ
เสื่อมโทรมเน่าเสียและวิธีแก้ปัญหา โดยจะแบ่งเป็นแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดนนทบุรีและ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การพัฒนาและฟื้นฟูคลองอ้อม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำจากบ้านเรือนชุมชนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และ
ตั้งอยู่ด้านเหนือติดสถานีสูบน้ำดิบสำแล เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กปน. ร่วมมือกับกรมชลประทาน และ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิด
4 เรื่อง คือ 1. การกำจัดวัชพืชตลอดแนวคลอง 2. การควบคุมการระบายน้ำ 3. ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
4. การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โดยออกสำรวจพื้นที่ตลอดคลองอ้อม เพื่อกำหนดจุดในการฟื้นฟู และหา
แนวทางแก้ไข ทั้งนี้เพื่อช่วยคืนน้ำใสและช่วยฟื้นฟูคลองอ้อมได้อย่างยั่งยืนอีกครั้ง นอกจากการดูแลรักษาคลองแล้ว กปน. ยังให้ความ
สำคัญกับการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ
เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปน. กับคนในชุมชน
กปน. ยังได้มีส่วนในการสร้างงานให้กับชุมชน โดยการว่าจ้างคนในชุมชนใน
การร่วมดูแลรักษาความสะอาดของคลองประปา การดูแลเก็บหญ้า วัชพืช หรือ
เศษซากสั ต ว์ ใ นคลองประปา รวมไปถึ ง การตั ด หญ้ า ในแนวลาดเอี ย งของ
คลองประปาและช่วยดูแลความเรียบร้อยกรณีที่ดินทรุดเพื่อป้องกันไม่ให้เศษดิน
ตกลงไปในคลอง ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้มี
ความสวยงามอยู่ตลอดเวลา
กปน. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาลาน
กีฬาของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับมาตรฐานเป็นศูนย์กีฬาชุมชน
ในรูปแบบการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มในลานกีฬาต่างๆ ด้วยตระหนัก
และเห็ น ความสำคั ญของเยาวชนในการเล่นกีฬา เพื่ อ ให้ ห่ า งไกล
ยาเสพติด โดยได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน
ตามโครงการฯ ระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งสิ้น 123 จุด ทยอยทำปีละ
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ประมาณ 25 จุด ซึ่งจะติดตั้งลานกีฬาละ 1 จุด แต่ละจุด
ใช้งบประมาณ 25,000 บาท ประมาณการค่าติดตั้งปีละ
625,000 บาท รวมใช้งบทั้งสิ้นกว่า 3.1 ล้านบาท โดย
กปน.จะให้การดูแลบำรุงรักษาในกรณีท่อหรืออุปกรณ์ชำรุด
แตกรั่ว และเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน
น้ ำ ดื่ ม ทุ ก 6 เดื อ น ในขณะที่ กทม.จะดู แ ลเรื่ อ งการ
ทำความสะอาดจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกให้ประชาชนและเยาวชนที่มาออกกำลังกายได้มี
น้ำดื่มที่สะอาดสำหรับบริโภคตลอดเวลาที่ต้องการ โดยไม่
ต้ อ งซื้ อ หาให้ สิ้ น เปลื อ ง และยั ง เป็ น การช่ ว ยลดขยะขวด
พลาสติกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย นับเป็นการให้
บริการที่ช่วยสร้างสรรค์สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กปน. ยังได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการติดตั้ง
แท่นน้ำประปาดื่มได้กว่า 200 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อคืนกำไรให้สังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีมีสุข และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกรุงเทพมหานคร และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
อีกด้วย
กปน. ยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนนอกเหนือไปจากชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปราการ โดยให้การสนับสนุนชุมชนในระดับประเทศเพราะถือเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเท่าที่จะพึงกระทำได้ ด้วยการสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทย
ภายใต้โครงการ “ยุวทูตสันติภาพ เพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้” ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้น เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเยาวชนไทยที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ และยังเป็นการเสริมสร้างพลังและแรงบันดาลใจให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่ดี
ของชาติต่อไป กปน. ได้จัดตั้ง คณะทำงานโครงการฝึกอบรมประปาสัญจร เพื่อช่วยอบรม “เทคนิคการแก้ไขปรับปรุง ฟื้นฟูระบบผลิต
น้ำ ระบบจ่ายน้ำประปา” สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และประชาชนที่สนใจ เป็นที่ปรึกษาการทำ
น้ำประปาให้กับเทศบาลต่างๆ อาทิ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เทศบาลนครโคราช และเทศบาลนครหัวหิน เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นๆ ได้มีโอกาสใช้น้ำประปาที่สะอาด และ กปน. ยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

42
CSR REPORT 2010

การสื่อสารและรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นการสื่อสารข้อมูลที่แสดงถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้อง มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง โปร่งใส และสามารถอธิบายถึง
ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมขององค์กร ที่สอดคล้องกับความคาดหวังในการได้รับข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเวลาที่เหมาะสม
กปน. มีความมุ่งมั่นที่จะรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการรายงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 และให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันท่วงที ทั้งการสื่อสารแบบทางเดียว และแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย ผ่านช่องทางการเปิดเผยในรูปแบบต่างๆ ทั้งรายงานประจำปี รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการเริ่มต้นจัดทำเป็นครั้ง
แรกในปีงบประมาณ 2553 เพื่อตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เว็บไซต์ กปน. www.mwa.co.th รายการทางสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารน้ำก๊อก
ตลอดจนการใช้เครือ่ งมือการประชาสัมพันธ์ทงั้ ในรูปแบบของข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแจกของการประปานครหลวง การจัดทำรายงานพิเศษ
(Special Report) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดทำปฏิทนิ กิจกรรมในวาระต่างๆ ตามความเหมาะสมของเนือ้ หาและประเด็น
การรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ถือเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์กร ภายนอกองค์กรและสังคมในวงกว้าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานด้านสังคมที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง และยังเป็นการสร้างช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รู้และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงาน ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ช่วยให้เกิดความไว้วางใจเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินโครงการใหม่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้าง
จิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกิจการที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรของส่วนรวมหรือองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการให้ข้อมูล ให้แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ
ปรึกษา ร่วมวางแผนปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมมีความสำคัญในการสร้างความยั่งยืน
ขององค์กรมากขึ้น จะช่วยให้มีข้อเสนอแนะและการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร ทำให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบมากขึ้น และ
เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งยังเป็นการสร้าง
ความมั่นใจว่าเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการรับฟ้ง และความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการ
ตอบสนอง
คณะกรรมการ กปน. ให้ความสำคัญกับการดูแลและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตั้งแต่รัฐบาล ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ พนักงาน รวมทั้งชุมชนต่างๆ โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของ กปน. เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นภาระหน้าที่และวินัยที่ทุกคน
พึงปฏิบัติ โดยในปี 2553 มีการดำเนินงานในด้านส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
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แนวทางการมีส่วนร่วม

รัฐบาล

ได้ ก ำหนดนโยบายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก เรื่ อ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบาย “บำบั ด ทุ ก ข์ บำรุ ง สุ ข ” ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ไ ด้ ใ ห้
นโยบายผ่ า นทาง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทย (มท.3)
ที่ต้องการให้ประชาชนทุกระดับดำรงชีพอย่างมีคุณภาพ และช่วยลด
ภาระค่าครองชีพของประชาชน
• ให้การสนับสนุนโครงการ “ยุวทูตสันติภาพ เพื่อเสริมสร้างสันติสุข
ชายแดนภาคใต้” ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้น
• จัดทำโครงการ “น้ำประปาดื่มได้” และ “แท่นน้ำดื่มสาธารณะ”
ลูกค้า

สร้างช่องทางที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือผู้ใช้น้ำได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
• กลุ่มเพื่อนประปาที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายในการช่วยเป็นหูเป็นตาดูแล
รักษาระบบท่อประปา แจ้งท่อแตกท่อรั่วที่พบในพื้นที่บริการ
• ศูนย์บริการ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1125 เพื่อให้บริการ
รับคำร้องทุกเรือ่ ง อาทิ แก้ไขสถานทีส่ ง่ ใบแจ้งหนี้ แก้ไขประเภทผูใ้ ช้นำ้
แก้ไขชื่อ/สถานที่ใช้น้ำ แจ้งมาตรวัดน้ำชำรุด/ มาตรวัดน้ำไม่เดิน/
ลดขนาดมาตรวัดน้ำ โดยประชาชนสามารถ โทร 1125 ได้ตลอด
24 ชั่วโมง
• ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการสัมมนากลุ่มย่อย
คู่ค้า

มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้คู่ค้าได้เข้ามามีส่วนร่วม
• โครงการน้ำประปาดื่มได้ เปิดโอกาสให้สถานที่ราชการ สถานศึกษา
ศาสนสถาน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร หรือศูนย์อาหาร
ในห้างสรรพสินค้า ทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบนั มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ
กว่า 1,900 แห่ง
• การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของ กปน. เพื่อร่วมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคลองเกษตร เพื่อช่วยแก้
ปัญหาลำคลองตื้นเขิน ร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมต่างๆ เช่น
เรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
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พนักงาน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ
• จัดให้มี Webboard ไว้บน Intranet สำหรับพนักงานที่มีข้อสงสัย
หรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
ของพนักงาน
มีกิจกรรมที่พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่ คณะกรรมการ
กปน. ผู้บริหารระดับสูงของ กปน. และพนักงานทุกคน ในการร่วม
ขับเคลื่อนและผลักดันสังคมอย่างจริงจัง อาทิ
• การทำ Workshop เพื่อระดมความคิดเห็นทางด้าน CSR ของ กปน.
สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย
• การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคลองเกษตร
• กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และต้นมะฮอกกานี ริมคลองประปาฝัง่ ตะวันตก
• การประกวดบทเพลงธรรมาภิบาล
• การเข้าร่วมงาน MWA CG Day งาน KM Day
• การร่วมโหวตผู้นำต้นแบบทางด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
สังคมและชุมชน

ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างเครือข่าย
ชุมชนสัมพันธ์ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกัน เน้นความร่วม
มือกับหน่วยงานพันธมิตร ในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ในเขตกรุงเทพฯ
นนทบุรี และปทุมธานี โดยร่วมมือกับจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
ในพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ อาทิ
• การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับ กทม.
• การจั ด ทำ Focus Group ชุ ม ชนพื้ น ที่ ก รุ ง เทพเหนื อ 6 ชุ ม ชน
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางด้าน CSR
• การจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์ฯ สำหรับใช้ในครัวเรือนและการเกษตร แทนการใช้
สารเคมี เพื่อขจัดปัญหาน้ำเน่าเสียโดยวิธีธรรมชาติ และลดการ
ปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ
• จัดอบรมและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พร้อมมอบเงินทุนและ
อุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนต่างๆ
• เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคลองเกษตร เพื่อช่วยแก้ปัญหาลำคลอง
ตื้นเขิน
• กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และต้นมะฮอกกานี ริมคลองประปา
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
• การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR
ของ กปน.
• ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การกำจัดวัชพืช
แหล่งต้นน้ำ
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กปน. ได้มีช่องทางในการสื่อสารที่มีแบบแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ความคิดเห็นจากบุคคล
หรือกลุ่มคน และให้ความสำคัญกับประชาชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้ประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน โดย กปน. มีกลไกให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ดังนี้

CALL
CENTER

1125
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ www.mwa.co.th เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยมี webboard และสามารถ E-mail ถึงผู้ว่าการ กปน.
โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ E-mail address: mwagov@mwa.co.th
• ศูนย์บริการ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1125 รับข้อร้องเรียนจากภายนอก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และตอบชี้แจง
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถ Online ไปยังสำนักงานประปาสาขาและนักวิทยาศาสตร์กรณีมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำด้วย
• ศูนย์ดำรงธรรม Hot Line หมายเลขโทรศัพท์ 1567 และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี Hot Line หมายเลขโทรศัพท์ 1111 ซึ่ง
จะสามารถโอนสายจากผู้ร้องเรียนทั้ง 2 หมายเลขเข้าสู่ระบบงาน ของ กปน. ทางหมายเลข 1125 ได้ทันที
• ตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิดการบริหารโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจการ โดยจะติดตั้งไว้ประจำ
ตามหน่วยงานและสำนักงานประปาสาขา
• ร้องเรียนด้วยตนเอง ทำเป็นหนังสือยื่น ณ ที่ทำการของกปน. ได้โดยตรง หรือผ่านหน่วยงานราชการ เช่น สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน
หรือร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
• ร้องเรียนผ่านเครือข่ายเพื่อนประปา 15 สาขา ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนที่จะร่วมเป็นเครือข่ายในการช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาระบบท่อ
ประปา แจ้งท่อแตกรั่ว และช่วยประชาสัมพันธ์การให้บริการของ กปน. แก่ผู้ใช้น้ำอื่นๆ
ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กปน. ได้พยายามผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการผนึกกำลังกันในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม และท้ายที่สุดแล้วจะต้องนำไปสู่การสร้าง
จิตสำนึกของแต่ละบุคคลในการรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถริเริ่มดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอการขับเคลื่อนจาก กปน.
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โครงการรวมใจรักษ์น้ำ

การประปานครหลวงกับโครงการรวมใจรักษ์น้ำ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนัก และมีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลรักษา กปน. จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์ใน
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะการรักษาทรัพยากรน้ำ ตลอดสายน้ำ ตัง้ แต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มจากทรัพยากรป่าไม้ที่ถือเป็นแหล่ง
ต้นน้ำที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก จากการสำรวจเมื่อปี 2544 เนื้อที่ป่าไม้
ลดลงเหลือเพียงประมาณ 80 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศเท่านั้น และต่อเนื่องมาถึงการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำสายหลักของประเทศไทยที่ถือเป็นจุดกำเนิดของแหล่งน้ำที่สำคัญ รวมทั้งแม่น้ำแม่กลอง ที่ กปน. ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิต
น้ำประปา ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเช่นเดียวกัน การดูแลยังเชื่อมโยงไปถึงคลองส่งน้ำหรือคลอง
ประปาที่เป็นแหล่งลำเลียงน้ำดิบไปยังโรงงานผลิตน้ำที่จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ควบคู่กันไป และที่สำคัญคือการพัฒนาคุณภาพของ
น้ำประปาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ในส่วนปลายน้ำ กปน. ได้ร่วมรับผิดชอบดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ภาวะน้ำ
เน่าเสียในแหล่งน้ำสาธารณะเช่น แม่น้ำ คู คลอง ซึ่งถ้าเกิดปัญหาน้ำเน่าเสื่อมโทรมก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ

48
CSR REPORT 2010

จากความสำคัญของสายน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาว ถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง กปน. จึงได้
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ได้ทรงขอให้รัฐบาลและ
ประชาชนช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆ ไว้ และในโอกาสที่ กปน. ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนร่วมกับรัฐบาล ใน “วาระน้ำแห่งชาติ”
ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนตลอดทั้งสายน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
กปน. จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์น้ำและพัฒนาชุมชนรอบแหล่งน้ำหลายโครงการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อ
“โครงการรวมใจรักษ์น้ำ” ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์น้ำในหลากหลายกิจกรรม ทั้งกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในหลาย
ภาคส่วนและมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ที่ กปน. จัดทำและให้การสนับสนุนในรูปแบบของการ
อบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิต การมอบเงินและอุปกรณ์ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างองค์ความรู้และจุดประกายความคิดให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กปน. มีปรัชญาและแนวคิดในการทำโครงการหรือกิจกรรมทุกกิจกรรมว่าจะต้องส่งผลต่อสังคมได้ในวงกว้าง สร้างการ
มีส่วนร่วม และผสานเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในสังคมที่ควรจะได้รับการบ่มเพาะและปลูกฝังแนวคิดในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากต้นน้ำ...สู่ปลายน้ำ

การดูแลทรัพยากรป่าไม้

จากปัญหาการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก รวมถึงประเทศไทยที่กำลังประสบกับปัญหาพื้นที่ป่าไม้ลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 25 ของประเทศเท่านั้น กปน. จึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ อาทิ การร่วมปลูกป่าตาม
โครงการ “ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50” จำนวน 400 ไร่ ในพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรมเขตอนุรักษ์ที่ 4 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นอกจากปลูกแล้วยังมีการบำรุงรักษาป่าให้อยู่ในสภาพที่ดีอีกต่อไปด้วย นอกจากนี้ยัง
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิใบไม้เขียว และ กฟผ. ในการปลูกป่า “โครงการ 840,000 ต้นรอบบ้านพ่อ” ซึ่งช่วยดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 84 ตัน โดย กปน. มีความมุ่งหวังที่จะสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่าไม้ เพราะทรัพยากรป่าไม้ถือ
เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ที่คนในสังคมทุกคนต้องร่วมกันดูแลรักษา
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การดูแลแหล่งน้ำดิบ เริ่มต้น...จากต้นน้ำ

การอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา กปน. มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่ระดับเยาวชนเพราะเล็งเห็นว่าเยาวชน
ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา จึงมีการสร้างสรรค์กิจกรรมสอนน้องรักษ์น้ำที่ทำให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของน้ำ
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล
จังหวัดปทุมธานี มาร่วมปลูกฝังให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างเด็กๆ ให้เป็น
นักอนุรักษ์ และนำความรู้ที่ได้จากการดูงานไปถ่ายทอด บอกเล่าให้คนในครอบครัว เพื่อนฝูง ได้ทราบต่อๆ กันไป ในลักษณะของ
เครือข่าย ที่พร้อมจะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป
สหภาพแรงงานฯ กปน. เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ กปน. อาทิเช่นการเข้าจัด
ทำกิจกรรม “ปันน้ำใส จากใจคนต้นน้ำ” เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของการอนุรักษ์และปกป้องน้ำตามแม่น้ำลำคลอง และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร สห
ภาพแรงงานฯ พนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด คณะ
ครูและนักเรียนวัดชุกพี้ จังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย
เครือข่ายชุมชนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ กปน. ได้ให้ความสำคัญ ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม กปน. จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อเชิญชวนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายอนุรักษ์น้ำ โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วน
ตำบลต่ า งๆ ที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณใกล้ แ หล่ ง น้ ำ ดิ บ ของ กปน. รวมทั้ ง
เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา
และสถานี สู บ น้ ำ ดิ บ สำแล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปลู ก จิ ต สำนึ ก ให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งต้นน้ำ เห็นความสำคัญของน้ำ และ
ความจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง ตลอดจนแหล่งน้ำใกล้
ตัว รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่เหนือแหล่งรับน้ำดิบของ กปน. และบริเวณ
ใกล้เคียง ทัง้ นี้ เพือ่ แสวงหาความร่วมมือในการดูแลรักษา และแจ้งเตือน
กปน. เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำ
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การดูแลคลองส่งน้ำหรือคลองประปา

เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา กปน. จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำใน
ส่วนของคลองประปามาโดยตลอด ด้วยการสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ชุมชน เพือ่ เป็นการแสวงหาความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
ให้คงไว้ซงึ่ แหล่งน้ำสะอาดสำหรับนำมาผลิตน้ำประปาทีม่ คี ณุ ภาพปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยได้
จัดทำกิจกรรมเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ต้นน้ำเจ้าพระยาเหนือกรุงเทพมหานครกว่า 10 จังหวัดมารับฟังและร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ในประเด็น “ภาวะความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำเหนือพื้นที่กรุงเทพมหานคร” เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน
เป็นหูเป็นตาในการร่วมรักษาคลองประปาให้สะอาดจากจิตสำนึกส่วนตนมากกว่าการเกรงกลัวบทลงโทษที่ตราไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
นอกไปจากการดูแลรักษาคลองประปาแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญและเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดแนวริมคลองประปา ผ่าน
กิจกรรม คลองประปาสวยด้วยมือเรา โดยการทำความสะอาดรอบคลองประปา ปลูกหญ้าแฝกแนวคันคลองไปกว่า 1 ล้านต้น ปลูกต้น
มะฮอกกานีและต้นราชพฤกษ์ไปกว่า 1,599 ต้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน ในขณะเดียวกัน มะฮอกกานีและต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นไม้ร่มเงาใหญ่
ในอนาคต ยังสามารถใช้เป็นแนวต้านลม และภัยพิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับลมได้ การปลูก
หญ้าแฝกริมคลองประปายังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอีกด้วย
กปน.ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้
เคียงมาดูแล รักษาความสะอาดแนวคลองประปาร่วมกัน เมื่อริมคลองประปาสะอาด
ก็ถือเป็นการช่วยและรักษาคุณภาพน้ำในคลองประปาที่จะนำไปผลิตน้ำประปา สำหรับ
ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อใช้อุปโภคบริโภคอีกด้วย รวมทั้ง
เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองประปา ได้เห็นความ
สำคัญของคลองประปา และความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตา ร่วมกันดูแล
รักษา ซึ่ง กปน. ได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง เพื่อขยาย
โครงข่ายความร่วมมือให้เกิดผลที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน
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การปลูกฝังให้รู้คุณค่าของน้ำประปา

กปน. ได้รณรงค์ สื่อสาร และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของน้ำประปาที่สามารถดื่มได้มาโดยตลอด โดยการเชิญคณาจารย์และ
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องน้ำภายใต้กิจกรรม “สอนน้องเรื่องน้ำ” พร้อมทั้งรับ
ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และชักชวนให้หันมาดื่มน้ำประปาแทนการซื้อ
น้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการหาซื้อ รวมทั้งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจากขยะขวดพลาสติกอีกด้วย โดย
ในปี 2553 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมดกว่า 500 คน
นอกจากการสอนเยาวชนในเรื่องของน้ำ และการรักษ์น้ำแล้ว กปน. ยังได้ดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น และร่วมกันสร้าง
เครือข่ายอนุรักษ์น้ำ โดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ มาเข้าค่าย
และร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ อาทิ การสำรวจแหล่งน้ำ การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น ชมกระบวนการผลิตน้ำ
และระดมสมองทำแผนการประหยัดน้ำพร้อมทั้งนำไปสานต่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
คุณภาพของน้ำประปาที่สามารถดื่มได้ เนื่องจากมีความสะอาดได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยผลลัพธ์ที่ได้คือเยาวชนได้เรียนรู้
ถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยเริ่มจากตัวเอง ขยายไปยังบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงและคนรู้จักต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง โดย
ในปี 2553 ได้มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 600 คน
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การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยน้ำหมักชีวภาพ

ปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นสิ่งที่ กปน. ไม่อาจละเลยได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว จึงได้ริเริ่ม
กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำดิบ
ของ กปน. ในรูปแบบการจัดอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ในครัวเรือนและการเกษตร แทนการใช้สาร
เคมี น้ำหมักชีวภาพยังช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ ซึ่งจะส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และถือเป็นการสร้างเครือ
ข่ายชุมชนในการลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและติดตามผลหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทุกเดือน ที่ผ่าน
มา กปน. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมชลประทาน และสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ จัดการอบรม
และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพตลอดจนมอบเงินทุนและอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการประกวดแผน
อนุรักษ์น้ำสำหรับโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดในการป้องกันรักษาทรัพยากรน้ำ โดยแนวคิดหลักในการสอนประชาชน
หรือเยาวชนในการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียก็เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อขจัด
ปัญหาน้ำเน่าเสียโดยวิธีธรรมชาติ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำ คู คลอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้กว่า 800 คน

การดูแลชุมชนรอบสายน้ำ

นอกไปจากการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตลอดสายน้ำแล้ว
กปน. ยังคำนึงถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบสายน้ำดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ โดยได้ส่งเสริมและพัฒนาภายใต้
ภารกิจที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน เริ่มตั้งแต่ริม
คลองประปา คันคลองเกษตร ไปจนถึง “คลองเกษตร” คลองเล็กๆ
ที่ กปน. ได้สร้างขึ้นคู่ขนานไปกับคลองประปาฝั่งตะวันตก หรือคลอง
ประปาสายใหม่ ทั้ง 2 ฝั่ง ที่มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 60 กม. รวม
2 ฝั่งเท่ากับ 120 กม. และได้ดูแลเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนทั้ง 2 ฟาก
ฝั่งคลองมาโดยตลอด
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คลองประปา

คัที่เป็นนมากกว่
คลอง
าคันกั้นน้ำ
คลองเกษตร

ถนน
คันคลอง

พื้นที่ของแนวคลองประปาแทบทุกตารางนิ้ว ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ของ กปน.
คันคลองที่คั่นระหว่างคลองเกษตรกับคลองประปาจึงถูกปรับแต่งใช้เป็นถนนสำหรับให้คนในชุมชนรอบข้างใช้ประโยชน์ คันคลอง ยัง
เปรียบเสมือนสายใยที่ใช้เชื่อมโยงและเรียงร้อยชีวิตของคนตลอดสองฝั่งคลองเอาไว้ด้วยกันอย่างกลมเกลียว ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาใช้
ถนนคันคลองสำหรับเป็นเส้นทางในการเดินทางไปยังจุดหมาย ภาพที่คุ้นตาในสายตาของประชาชนโดยทั่วไป คือภาพของเด็กนักเรียน
ตัวน้อยที่เดินบ้าง ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์บ้างเพื่อเดินทางไปโรงเรียนในยามเช้า ภาพของชาวบ้านและเกษตรกรใช้เป็นเส้นทางเดินเท้า
หรือใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ลำเลียงสิ่งของ หรือใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังที่ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
ถนนคันคลองไม่ได้ถูกใช้สำหรับคนในชุมชนเท่านั้น แต่ยังก่อประโยชน์สำหรับผู้คนต่างถิ่นที่มาใช้เส้นทางดังกล่าวสำหรับเป็น
เส้นทางคมนาคม ใช้เป็นทางลัดเพื่อหลบเลี่ยงปัญหาการจราจรและช่วยในการประหยัดพลังงานร่วมด้วย จากการสำรวจเพียงส่วนหนึ่ง
ของถนนคันคลองบริเวณหัวถนนริมคลองประปาฝั่งตะวันตกระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ของถนนคันคลอง
ทั้งหมด มีจำนวนรถยนต์สัญจรรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,800 คันต่อวัน ยังไม่รวมจำนวนผู้เดินเท้าที่ใช้ประโยชน์จากถนนคันคลองเพื่อเติมเต็ม
ชีวิตในแต่ละวันอีกด้วย
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คลองเกษตร คลองแห่งชีวิต คลองแห่งความผูกผัน
สร้างอาชีพ...สร้างความหวัง...สร้างโอกาส

คลองเกษตร ได้ทอดขนานไปคู่กับแนววิถีชีวิตของคนสองฟากฝั่งคลอง โดยการดูแลของ กปน. ประชาชนได้นำน้ำจากคลองเกษตร
ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเพาะปลูก หรือเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ คลองเกษตรจึงเปรียบเสมือน คลองแห่งชีวิตที่ให้น้ำใช้
ให้อาชีพ กับผู้คนที่อยู่ใกล้เคียง น้ำที่ใสสะอาดในคลองเกษตรจึงเกิดมาจากความรัก ความผูกพัน และความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของ
คนในชุมชนที่พร้อมใจกันดูแลรักษา ด้วยตระหนักและสำนึกในคุณค่าของสายน้ำที่ได้ช่วยยกระดับและเติมเต็มชีวิตให้กับประชาชนมา
อย่างยาวนาน
คลองเกษตร ยังมีส่วนในการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ตลอดแนวสองฝั่งคลองระยะทางกว่า 120 กม. ผ่านชุมชนต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี ซึง่ ผูค้ นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทำนา ทำสวนผัก ทำสวนผลไม้
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพือ่ จำหน่าย ประกอบอาชีพปศุสตั ว์ เป็นต้น
ประชาชนหลายพันครัวเรือน ต่างได้นำน้ำจากคลองเกษตรมาเพื่อใช้ในการเกษตร ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา และนำน้ำมาใช้ใน
การเลี้ยงสัตว์ โดยนำรายได้จากการจำหน่ายพืชผลทางการทางเกษตร ปศุสัตว์ มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว และหารายได้เข้าชุมชน เพื่อช่วยสร้างโอกาส สร้างความหวังและสร้างอนาคตที่สดใสให้กับคนในชุมชนที่จะสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างพอเพียง สอดรับกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจากการสำรวจประชาชนของ
ชุมชนที่ประกอบอาชีพ ทำสวน ทำไร่ ทำนา เลี้ยงปลา ไม้ดอกไม้ประดับ ที่อยู่รอบคลองเกษตรเพียง 60 ราย จากที่มีอยู่หลายพันราย
คลองเกษตรสามารถช่วยสร้างรายได้กว่า 18 ล้านบาทต่อปี นั่นแสดงให้เห็นว่า คลองเกษตรสามารถช่วยให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชุมชนใกล้เคียงทั้งหมดได้อย่างมากมาย
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นอกจากนัน้ กปน. ยังได้มสี ว่ นสำคัญในการสร้างอาชีพให้กบั คนในชุมชนริมคลองเกษตร โดยการว่าจ้างผูร้ บั เหมาให้จา้ งคนในชุมชน
ร่วมดูแลรักษาความสะอาดของคลองประปา ในการดูแลตัด เก็บ วัชพืช ในคลองประปา รวมไปถึงการตัดหญ้าในแนวริมคลองประปา
รวมทัง้ ช่วยดูแลความเรียบร้อยกรณีทดี่ นิ ทรุดเพือ่ ป้องกันไม่ให้เศษดินตกลงไปในคลอง ตลอดจนปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณริมคลองให้มคี วาม
สวยงามอยูต่ ลอดเวลา

คลองกับคน...คนกับคลอง

นายบรรเทิง พุม่ ไสว | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง
“ต้องขอขอบคุณการประปานครหลวง ที่เห็นความสำคัญของชุมชนในตำบลบางแม่นาง ได้
ประสานงานมาตลอดในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น ครัง้ ทีแ่ ล้วก็ปลูกต้นไม้ แล้วก็ครัง้ ล่าสุดก็
ทำคลองเกษตรให้กบั ชุมชน กิจกรรมดูแลคลองเกษตร ชาวบ้านก็ตอบรับเยอะ ก็มาช่วยกันรักษา
ลำคลองเกษตร ทีใ่ ช้กนั อยู่
บางแม่นางเองก็เป็นพืน้ ทีๆ่ มีการเกษตรส่วนหนึง่ แล้วก็เป็นชุมชนทีเ่ ข้ามาอยูใ่ หม่อกี ส่วนหนึง่
อย่างน้อยการเกษตรของเราก็ต้องดำเนินต่อไป ส่งผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ทำงานด้วย”
“ขอขอบคุณการประปา
นครหลวง ที่เห็นความสำคัญ
ของชุมชนในตำบลบางแม่นาง”

นายขนิษฐ โฉมฉลวย | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง
“โครงการรวมใจรักษ์นำ้ ทางชุมชนก็มสี ว่ นร่วมในเรือ่ งของลำน้ำคูคลอง คือการประปาได้เข้ามา
ให้ความสะดวกในเรือ่ งของน้ำกินน้ำใช้ ส่วนของชาวบ้าน ก็ชว่ ยกันรักษาลำคลอง เพือ่ ทำการเกษตร
ในเรือ่ งของเศรษฐกิจก็มใี ช้ในการขนส่ง ในเรือ่ งของสังคมก็เป็นเรือ่ งของการรักษาสิง่ แวดล้อมทีด่ ี เป็น
บรรยากาศของธรรมชาติ ทีช่ มุ ชนจะขาดตรงนีไ้ ปไม่ได้”
“โครงการรวมใจรักษ์น้ำ ช่วยคน
ช่วยเศรษฐกิจ ช่วยสังคมและ
สิ่งแวดล้อม”

“การประปานครหลวง
ช่วยด้วยใจ ไปด้วยกัน”

นายสุกานดา เสมหิรญั | นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางใหญ่
“การประปานครหลวงกับเทศบาลตำบลบางใหญ่ ได้ทำงานร่วมกันในโครงการรวมใจรักษ์น้ำ
โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การรักษ์น้ำ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพแล้วก็รณรงค์ไปเทใส่
ลำคลอง ถือเป็นโครงการทีท่ ำร่วมกันโดยงบของการประปานครหลวงให้กบั ชุมชนเขตเทศบาลตำบล
บางใหญ่ ในปัจจุบนั นีม้ นี ำ้ เน่าเสียจากทีน่ า โรงงาน หมูบ่ า้ นจัดสรร เพราะฉะนัน้ การรณรงค์ปลูกจิต
สำนึก โดยเฉพาะชุมชน นักเรียน เยาวชน แล้วก็พี่น้องประชาชนในการใช้น้ำหมักชีวภาพในการ
กำจัดไม่ให้นำ้ เน่าเสีย การประปาก็ยงั ได้มกี ารนำน้ำหมักชีวภาพ บรรทุกใส่รถมาฉีดลงใส่นำ้ ในชุมชน
ที่เน่า ให้ความอนุเคราะห์นำจุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพใส่ถังแล้วก็ไปฉีดให้ เป็นระยะๆตามที่เราได้
ประสานไป ซึง่ การประปาได้ชว่ ยเหลือเป็นอย่างดี แล้วก็ทำโครงการต่อเนือ่ งตลอด”
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“ร่วมด้วย ช่วยกันทำ”

นายวสุ ผันเงิน | นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

“ก็มีความร่วมมือกันมาตลอด ช่วยเหลือเกื้อกูล เพราะมันอยู่ในพื้นที่ ที่ต้องอาศัยร่วมกันตลอด เราก็อยากจะให้พื้นที่ มันดีขึ้น ผม
ก็อยากให้คลองสวยน้ำใสและเป็นนโยบายอยู่แล้ว หลายๆ หน่วยงานก็ประสานงานความร่วมมือกันมาตลอด มีอะไรมาก็เต็มที่ ก็ให้
ความร่วมมือ อบต. ยินดีให้ความร่วมมือทุกโครงการ”

นายสมนึก ศักดิท์ อง | ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวัดบางโค
“กิจกรรมที่ทางการประปานครหลวงได้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้กับทาง
โรงเรียนวัดบางโคนั้น มีหลายประการด้วยกัน อย่างเช่น การสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์แล้วก็รักษาน้ำ แม่น้ำคูคลองให้สะอาดและให้มีไว้ใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเช่น มีการจัดประกวด
เรียงความ แล้วก็ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง เพื่อให้
นักเรียนได้ช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองให้สะอาด นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุน
ทางด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ ให้กับนักเรียน ทั้งภาพประกอบกิจกรรม
ในการเรียนการสอนและใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนจากทางการประปานครหลวงมาโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้เยาวชนซึ่ง
เป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาติได้เป็นพลเมืองที่ดี
และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง
ให้สะอาดและเป็นการให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึง
การรับผิดชอบและดูแลแหล่งน้ำในท้องถิ่นด้วย
สำหรั บ โครงการดู แ ลคลองเกษตรของการ
ประปานครหลวง ถือว่าเป็นการดีมาก เป็นการ
สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและผู้ปกครองในชุมชนจะ
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำและเป็นแบบ
อย่างที่ดีแก่เยาวชน คนในชุมชนจะเกิดความรัก
และหวงแหนในแหล่งน้ำของตัวเอง พร้อมทั้งจะนำ
น้ำที่มีอยู่ในชุมชนนี้ทำให้เกิดประโยชน์และอนุรักษ์
ทรัพยากรของชาติไว้ตลอดไป”
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“ไม่มีคลอง
ก็ไม่มีอาชีพ”
ตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกบวบ และปลูกแตงกวาโดยใช้น้ำจากคลองเกษตรเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ ตลอด
เวลาที่ทีมงานของ กปน. ไปร่วมพูดคุย ถึงแม้ใบหน้าของชายหนุ่มผู้นี้จะเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่เบื้องหลัง
ความเหน็ดเหนื่อยก็ยังเห็นสีหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความสุข เพราะพืชผลการเกษตรที่เก็บได้ในวันนี้ ทั้งบวบและแตงกวาล้วนมีความสมบูรณ์
และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดี
“ปรกติทำนาครับ ก็มีปลูกผักบนคันนา ปลูกบวบ ปลูกแตง น้ำที่ใช้ก็มาจากคลองเกษตรข้างคลองประปา ของการประปาฯ ถ้า
ไม่มีคลองนี้ก็ไม่มีน้ำ คลองมีประโยชน์มากครับ ถ้าไม่มีคลองก็จะทำนาไม่ได้
ปลูกผักไม่ได้ เพราะว่าไม่มีน้ำ ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือสูบขึ้นมาไว้ใช้ใส่นา แล้วก็
ไว้รดน้ำผัก เพราะผักต้องรดทุกวัน
ทุกวันนี้อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ ถ้าไม่มีคลองนี้ก็ไม่มีน้ำขึ้นมาทำนา ก็ต้อง
ไปทำอย่างอื่น เพราะต้องดูแลครอบครัว วันนี้เก็บได้ห้าสิบกว่ากิโลน่าจะได้กิโล
ละ 14 บาท แตงกวาก็ประมาณแปดบาทเก้าบาทต่อกิโลวันหนึ่งก็ขายได้ร้อย
กว่ากิโล ส่วนนาทำได้ปีละสามรอบ การดูแลคลองก็จะมีคนหาปลามาเก็บพวก
วัชพืช ทุกวันนี้รักคลองประปา และคลองเกษตร เพราะใช้คลองนี้มาตั้งแต่
ปี 2538 ได้ใช้ประโยชน์จากคลองนี้ กว่า 10 ปีแล้ว ไม่อยากให้มันตื้น”
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“ไม่มีคลองเกษตร เราก็ลำบาก”

ตัวแทนชาวบ้านเจ้าของร้านต้นไม้ประดับย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี
หญิงสาวที่ถึงแม้จะมีความบกพร่องของร่างกาย แต่การที่มีบ้านอยู่ริมคลองเกษตรก็ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ เพราะเธอ
สามารถใช้น้ำจากคลองเกษตร นำมารดน้ำในสวนไม้ประดับและนำต้นไม้ออกมาจำหน่าย กลายเป็นรายได้ที่มาจุนเจือเธอและครอบครัว
เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว “เปิดร้านมาสามปีค่ะ เป็นพวกไม้ประดับ ไม้ยืนต้นอะไรพวกนี้ ปลูกเอง ใช้น้ำจากคลองเกษตร ข้างคลองประปา
ดูดขึ้นมาค่ะ ต่อท่อลงไป ก็รู้สึกว่าคลองเกษตรมีประโยชน์และรู้สึกหวง รู้สึกผูกพันเหมือนเป็นของเราค่ะ และเราต้องช่วยทำความ
สะอาดบ้างค่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวหญ้ามันจะรก น้ำก็จะเน่า ทำมาหลายครั้ง บางทีก็จะปลูกบัวที่มันดอกสวยๆ อะไรอย่างนี้ เวลาใครผ่านไป
ผ่านมาได้แวะดูแวะชมกันได้
ถ้าไม่มีคลองเกษตรก็ลำบากค่ะ ไม่มีน้ำที่จะมาสามารถรดต้นไม้ได้ รู้สึกขอบคุณการประปาค่ะที่มีคลองให้ตลอดแนวที่คนสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ทั้งมากและน้อย หนูก็สามารถใช้ดำรงชีวิต ใช้รดต้นไม้ ใช้ประโยชน์มากมายหลายอย่างกับคลองเกษตรนี้ค่ะ นอกจากใช้
สูบขึ้นมารดน้ำต้นไม้ แล้วก็จะมีใส่ตุ่มไว้บ้างเอาไว้ใช้ล้างมือ และอื่นๆ จะได้ไม่ไปใช้น้ำก๊อก แล้วยังใส่ตุ่มเลี้ยงปลาได้ด้วย”
ในฐานะผู้บริหารของชุมชน ทุกคนต่างรู้สึกชื่นชมและขอบคุณ กปน. ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชนในการพัฒนาคลอง
เกษตรเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์น้ำ ตลอดจนการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมที่ กปน. ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ได้มีโอกาสนำน้ำจากคลองเกษตรมาใช้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคลองเกษตรถือเป็นแหล่งน้ำ
ที่สำคัญในการประกอบอาชีพ และที่สำคัญที่สุดคือคลองเกษตรได้ก่อให้เกิดรายได้เพื่อใช้ยังชีพทั้งในส่วนของตนเองและครอบครัว
60
CSR REPORT 2010

ปัจจุบันคลองเกษตรในบางพื้นที่มีปัญหาตื้นเขิน มีผักตบชวาและกอหญ้าขึ้น ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้อย่างสะดวกและไม่
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเต็มที่ กิจกรรมพัฒนาคลองเกษตร จึงได้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาลำคลองตื้นเขิน โดยอาศัยความร่วมมือของคน
ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทั้งในส่วนของผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนสหภาพแรงงานฯ ลูกจ้าง คู่ค้า ร่วมกับประชาชนและ
นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันขุดลอกผักตบชวา เพื่อฟื้นฟูคลองให้น่าอยู่น่ามอง โดยในช่วงแรกได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.บางแม่นาง อบต.บ้านใหม่ และเทศบาลบางใหญ่ นอกจากนี้ชุมชนยังช่วยเป็นหูเป็นตาที่สำคัญในการร่วมพัฒนาพื้นที่ โดย
กิจกรรม “พัฒนาคลองเกษตร” จะมีการขยายผลตลอดแนวคลองไปอย่างต่อเนื่อง
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รวมใจรักษ์น้ำ
ร่วมกันสร้าง
ร่วมกันทำ
อย่างยั่งยืน

การสร้างความร่วมมือ สร้างความผูกพัน ระหว่าง กปน. กับชุมชน

ชุมชนสองฟากฝัง่ แนวสายน้ำของการประปานครหลวง อยูร่ ว่ มกันมาด้วยความผูกพัน ชุมชนเป็นเสมือนบ่อเกิดของความรัก วิถชี วี ติ
ค่านิยม และวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น ไม่ต่างไปจากชุมชนในทุกหนแห่ง การจะขับเคลื่อนกิจกรรมใดๆ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชน ที่จะผสานและผนึก
กำลังร่วมกับ กปน. เริ่มตั้งแต่ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง สหภาพฯ พนักงาน ลูกจ้าง และคู่ค้า รวมไปถึงชุมชน โรงเรียน หน่วย
งานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ จากภาคเอกชน ในทุกๆ กิจกรรมที่ กปน. ได้จัดทำขึ้น จึงได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน อาทิ

กิจกรรมการอบรมและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ

ร่วมกับ กรมชลประทาน และสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ จัด
อบรมและสาธิตการทำน้ำหมัก ชีวภาพให้แก่โรงเรียนต่ างๆ และได้รับความร่วมมือจาก คณะ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คณะครูและนักเรียนจาก 10 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีรวม กว่า 800
คนเข้าร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพลงในคลองสาธารณะ
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กิจกรรมคลองประปาสวยด้วยมือเรา

ผู้บริหาร กปน. พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานี 1,099 ต้น ริมคลอง
ประปาฝั่งตะวันตก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
คณะผูบ้ ริหาร กปน. พนักงาน และชุมชน อ.บางเลน กว่า 600 คน ร่วมปลูกหญ้าแฝก 1 ล้านต้น
มะฮอกกานี 500 ต้น ริมคลองประปาฝั่งตะวันตก ตามแนวพระราชดำริ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

กิจกรรมสอนน้องรักษ์น้ำ

คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของการ
ประปานครหลวงร่วมรณรงค์อนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ จำนวน 579 คน โดยเข้าร่วมกิจกรรม “สอนน้อง
รักษ์น้ำ” จำนวน 5 แห่งได้แก่ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” โรงเรียนสามโคก โรงเรียนคลอง
บ้านพร้าว โรงเรียนวัดมะขาม โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

กิจกรรมสอนน้องเรื่องน้ำ

คณาอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ 7 แห่งได้แก่ โรงเรียน
คลองมหาวงก์ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก โรงเรียนอนุบาลสามเสน
โรงเรียนอรรถญาสาธิต โรงเรียนวัดชัยมงคล และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในระดับชั้น ป.4-ม.6
กว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรม “สอนน้องเรื่องน้ำ”

กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

นักเรียนจากโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียน
ไทยรั ฐ วิ ท ยา95 (วั ด โพธิ์ ท องบน) และโรงเรี ย นเทศบาลวั ด ละหาร รวม 50 คน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
“ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” โดยมาเข้าค่ายพักแรมใน กปน. และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่น Walk Rally การ
ระดมสมอง การจัดทำ Mind Mapping เรื่องการผลิตน้ำประปา การตามล่าหาสารพิษในน้ำ สำรวจ
สายน้ำ ลดการรั่วไหลการใช้น้ำ รวมถึงการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา

กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำ

ชุมชน เครือข่ายอนุรักษ์น้ำ เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วน
ตำบลต่างๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำดิบของการประปานครหลวง มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำ
ประปา และสถานีสูบน้ำดิบสำแล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณต้นน้ำ เห็นความ
สำคั ญ ของน้ ำ และความจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งดู แ ลรั ก ษาแม่ น้ ำ คู คลอง ตลอดจนแหล่ ง น้ ำ ใกล้ ตั ว
รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย
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กิจกรรมพัฒนาคลองเกษตร

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ กว่า 700 คน ร่วมกัน
ขุดลอกผักตบชวา เพื่อฟื้นฟูคลองธรรมชาติให้น่าอยู่น่ามอง

กิจกรรมปันน้ำใสจากใจคนต้นน้ำ

ผู้บริหาร กปน. สหภาพแรงงานฯ พนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด คณะครูและนักเรียนวัดชุกพี้ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีก
หนึ่งภาคส่วนที่ถือเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรวมกว่า 250 คน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรม
“ปันน้ำใส จากใจคนต้นน้ำ” เพื่อร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ความสำเร็จในทุกกิจกรรมเกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น กปน.
ในฐานะขององค์กรรัฐวิสาหกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม หรือชุมชนในฐานะของผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นหู
เป็นตาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ ดังนั้น กปน. จึงมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุกส่วน ทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคน ชุมชน และสังคม ต่อไปตราบนานเท่านาน

ทรัพยากร น้ำ จะกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง   ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กปน. ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยจรรโลงสั ง คมและสภาพแวดล้ อ มให้ ดี ขึ้ น ตลอดจน
ประสาน และผลักดัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชนในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ อันจะนำมาซึ่งน้ำประปาที่มีคุณภาพ เพื่อความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ภายใต้ฐานค่านิยม ประปาเพื่อประชาชน อย่างแท้จริง โดย กปน. 

ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การจัดทำกิจกรรมเพื่อร่วมดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ำเท่านั้น
แต่เป้าหมายสูงสุดคือการปลูกจิตสำนึกให้เกิดการดูแลรักษา ทรัพยากรน้ำ ที่เริ่ม
ต้นด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันตลอดไป
ในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม การประปานครหลวง
อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 504 0123
www.mwa.co.th
64
CSR REPORT 2010

