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สารจากผู้ว่าการการประปานครหลวง
Message from MWA Governor
การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง
มหาดไทย ทีใ่ ห้บริการน�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพือ่
ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง แก่ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
หลัก คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะเดียวกันก็ยังใส่ใจดูแลและ
ค�ำนึงถึงชุมชนและสังคมนอกพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ อาทิ ชุมชนท้องถิน่ ตัง้ แต่พนื้ ทีก่ อ่ นต้นน�ำ้
ได้แก่ พื้นที่บริเวณภาคเหนือ เรื่อยลงมาสู่พื้นที่ปลายน�้ำจนถึงบริเวณแหล่งน�้ำดิบที่มี
คุณภาพจากแม่นำ�้ เจ้าพระยาและแม่นำ�้ แม่กลองในเขตจังหวัดกาญจนบุรี และปทุมธานี
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social
Responsibility : CSR) ได้ก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญขององค์กร
ภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานทีช่ ดั เจน และด�ำเนินโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ดังนั้น การบริหารจัดการองค์กรจึง
สะท้อนแนวคิดและนโยบาย ด้วยหลักการบริหารจัดการองค์กรทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล
ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ มุง่ เน้นให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และใช้ทรัพยากรนัน้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยค�ำนึงถึงผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
ล้วนเป็นผลกระทบเชิงบวก เพราะเป็นการคืนประโยชน์สู่สังคม ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร
พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจิตอาสาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ด�ำเนินงานอัน
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งคือ การได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน จึงขอให้ประชาชน ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) มัน่ ใจได้วา่ การประปานครหลวงจะสรรค์สร้างประโยชน์อย่างคุม้ ค่าต่อ
ทุกชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ บนรากฐานทีม่ นั่ คง แข็งแกร่ง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการปลูกจิตส�ำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความส�ำคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�ำ้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประปานครหลวง ขอขอบพระคุณทุกพลังการสนับสนุน อันเป็นแรงผลักดัน
ส�ำคัญยิง่ ในการขับเคลือ่ นเพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ และสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ อันเป็นประโยชน์
ต่อสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน

(นายเจริญ ภัสระ)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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The Metropolitan Waterworks Authority (MWA) is a state enterprise, serving
under of the supervision the Ministry of Interior, with a main duty of providing
quality water supply in compliance with required standards of The World Health
Organization (WHO) for consumers adequately and evenly to people in
responsible areas. The primary areas of responsibility are Bangkok, Nonthaburi
and Samutprakran. Nevertheless, MWA is also caring for communities outside
their responsible areas i.e. local communities located in the topmost areas of
water catchments in the northern region all the way to the downstream areas
and to the quality raw water sources from the Chao Phraya River and Mae
Klong River in Kanchanaburi and Pathumthani provinces.
The operation on Corporate Social Responsibility (CSR) has been designated
as one of the key performances of the organization under clear policies and
strategies. Activities and projects conducted are in compliance with ISO 26000
international standards. Accordingly, it reflects the organizational management
under concepts and policies set in accordance with good corporate governance
principles together with social responsibility and the environment. Moreover,
the organization aims to raise awareness of conservation of water resources,
nature and environment, and effective utilization of such resources, while
always taking into account direct and indirect impacts. In this regard,
such impacts have been in a positive direction, owing to the CSR. The
management, employees, and volunteers are determined to always
carry out all activities beneficial to society and the environment with
full support from all sectors. MWA would like to assure all stakeholder
that the organization will continue to create benefits for all communities,
societies, and the environment, from upstream to downstream, on a
solid foundation in order to improve quality of life. Together this
will be on a basis of mutual involvement in social
responsibility, including awareness of conservation
of water resources, nature and environment.
On behalf of MWA, I would like to express
my appreciation for full support from all parties
as they have been a motivation for driving
greater quality of life and creating sustainable
benefits to society and the environment.

(Mr. Chareon Passara)
Governor of Metropolitan Waterworks Authority
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มาตรฐานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

1. การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(Corporate Good Governance)
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3. สิทธิแรงงาน (Labor Rights)
4. การดำ�เนินธุรกิจทีเ่ ป็นธรรม
(Fair Operating Practices)
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
(Consumer Responsibility)
6. การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
(Environmental Management)
7. การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
(Involvement in Social and Community Development)
8. การสือ่ สารและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Public Relations)
9. การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(Stakeholder Engagement)

About this report

ร

ายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปา
นครหลวง ประจ�ำปี 2555 ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสื่อสารนโยบาย และแสดงผลการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ด้าน ตามมาตรฐาน
ISO 26000 รวมกั บ องค์ ป ระกอบที่ ก ารประปา
นครหลวงให้ความส�ำคัญอีก 2 ด้าน

การประปานครหลวงค�ำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรน�ำ้
และสิง่ แวดล้อม จึงได้ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำตั้งแต่ก่อตั้งการประปานครหลวงในปี พ.ศ.
2510 และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน
ท�ำให้โครงการต่างๆ ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
พลัง และเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเปรียบได้กับการดูแลสายธาร
น�้ำแห่งชีวิตให้กับประชาชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้ำ
กลางน�้ำ จนถึงปลายน�ำ้ ดังนี้
ต้ น น�้ ำ แห่ ง ความสมบู ร ณ์ คื อ การฟื ้ น ฟู ต ้ น น�้ ำ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านที่ 6)
กลางน�้ำแห่งความอุตสาหะ คือ การบริหารจัดการ
ของการประปานครหลวง
- การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (ด้านที่ 1)
- สิทธิมนุษยชน (ด้านที่ 2)
- สิทธิแรงงาน (ด้านที่ 3)
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R

eport on Corporate Social Responsibility
for the year 2012 is produced so as to
convey message and demonstrate the results
of operations with regard to 7 aspects, together
with the other 2 elements MWA has focused
on, which have been conducted in compliance
with the ISO 26000.

Since the inception of the organization in
1967, MWA has always paid high attention to value
of water and environmental resources, and has
thus emphasized on water resource management.
This has resulted in effective performance and a
considerable number of achievements. Therefore
such operations are like serving the stream of life,
from upstream, midstream, to downstream.
For the upstream of fertility, the main focus
is on restoration of water catchments and environment
- Environmental management (6th aspect)
For the midstream of endurance, the main
focus is on the organization’s management.
- Good governance (1st aspect)
- Human rights (2nd aspect)
- Labor rights (3rd aspect)
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ปลายน�้ำแห่งความสุข คือ ผลงานที่มอบสู่สังคม
ด้วยความมั่นใจในคุณภาพ
- การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม (ด้านที่ 4)
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ด้านที่ 5)
- การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
(ด้านที่ 7)
รวมกับ 2 องค์ประกอบที่การประปานครหลวงให้
ความส�ำคัญ คือ
- การสื่อสารและรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
- การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

For the downstream of happiness, the main
focus is on delivery of works to society with
confidence in quality.
- Fair operating practices (4th aspect)
- Consumer responsibility (5th aspect)
- Involvement in social and community
development (7th aspect)
The other two elements MWA also pays
attention to include:
- Communication and report on social
responsibility
- Stakeholder engagement

การด� ำ เนิ น งานที่ ค รบถ้ ว นทั้ ง หมดนี้ เพื่ อ แสดง
เจตจ�ำนงว่า การประปานครหลวงใส่ใจ รับผิดชอบสังคมและ
สิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง โดยมุง่ พัฒนาคุณภาพ
การด�ำเนินงานแต่ละด้านอย่างมีคุณธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ ส ่ ว นเสี ย จากทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์สงู สุด และมีความเชือ่ มัน่ ต่อการด�ำเนินงานและ
การให้บริการของการประปานครหลวง ทัง้ ยังเป็นการปลุก
จิตส�ำนึกต่อสังคมในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

All the operations above have been carried out in
order to declare the intention of MWA that the
organization always pays serious attention to social
and environmental responsibility with an aim to
ethically improve quality of management in all facets.
This is to maximize benefits of all stakeholder,
namely the government sector, the private sector,
employees, customers, partners, the public, and
local communities, and to establish confidence in
operations and services of MWA. Moreover, it will
help raise social awareness through natural resources
and environment conservation, and sustainable
community and social development.
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ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

Strategy
การประปานครหลวงมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate
Social Responsibility (CSR) ครอบคลุมทัง้ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยค�ำนึงถึง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
อย่างยัง่ ยืน ด้วยการบูรณาการเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่
ในความโปร่งใสและการมุง่ สูเ่ ป้าหมายในระยะยาว
MWA is determined to carry out all operations with social responsibility, known as
Corporate Social Responsibility (CSR), covering 3 dimensions, these being: economy,
society, and environment. All activities are conducted with a focus on satisfying expectation of stakeholder so as to create sustainable development through incorporation of
social responsibility into business processes based on transparency and long-term goals.

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นองค์กรดีเด่นในระดับอาเซียน ทีม่ สี ว่ นร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

To be excellent in social and environmental
responsibility among ASEAN organizations

พันธกิจ

Missions

ดูแลแหล่งน�้ำ ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ร่วมงาน ใส่ใจ
สังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

To take care of water sources, employees’
quality of life, society, and environment
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ค�ำขวัญ

Motto

บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิง่ แวดล้อม พร้อมตอบแทน
สังคม สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล

To conduct management with transparency
and attention to environment, social contribution,
and good governance attitude

วัตถุประสงค์

Goal

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เพื่อตอบแทน

สังคม
• สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชน และสร้ า งความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
• ปลูกจิตส�ำนึกของพนักงาน ผู้บริหาร ประชาชน
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
เรื่องน�้ำทั้งในประเทศและสากล
• ร่วมรณรงค์อนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ และลดปัญหาโลกร้อน
• ดูแลผู้ร่วมงานภายในการประปานครหลวง

• To establish a good relationship with

communities so as to give back to society
• To develop strength of communities and
sustainability of environment
• To raise social conscience of employees,
executives, and the public
• To cultivate a relationship with domestic
and international government and private
organizations and agencies associated with
water
• To carry out campaigns with regard to
water source conservation and global
warming alleviation
• To look after all MWA employees

นโยบาย

• ท�ำงานร่วมกับมวลชน หน่วยงานทั้งภายในและ

Policies

• To work closely with the public as well as

ภายนอกองค์กร
• ปลูกฝังความคิด และจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม
• สร้ า งเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รเพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
กิจกรรมเพื่อสังคม
• สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
รัฐ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริม รณรงค์ ให้ผู้ใช้น�้ำ ผู้บริโภค มีการใช้น�้ำ
อย่างรู้คุณค่า

กลยุทธ์

• สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในการด�ำเนิน

agencies inside and outside the organization
• To instill consciousness of the public interest
• To establish strategic alliances so as to
achieve social activities
• To create engagement of stakeholder: the
state, employees, partners, customers,
communities, societies and the environment
• To encourage the public to recognize water
value

Strategy

การของการประปานครหลวง
• เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์แหล่งน�้ำ
• สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ผู้ใช้นำ�้
• ตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
• สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั ผูร้ ว่ มงานในการประปา
นครหลวง

• To establish confidence in operations of

MWA
• To improve effectiveness of water source
conservation
• To ensure customer and public satisfaction
• To give back to neighboring communities
• To create quality of life of MWA employees

การประปานครหลวงมุ่งมั่นต่อการด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ
Corporate Social Responsibility (CSR) ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ
• เศรษฐกิจ
• สังคม
• สิ่งแวดล้อม
MWA is determined to carry out all operations
with social responsibility, known as Corporate
Social Responsibility (CSR), covering
3 dimensions, these being:
• Economy
• Society
• Environment
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เศรษฐกิจ
Economy

สังคม
Society

สิ่งแวดล้อม
Environment
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ต้นก�ำเนิดสายน�้ำของการประปานครหลวง

น้ำ�

เป็นสาธารณูปโภคที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ดังนั้น ไม่ว่ายุคใดสมัยใด ประเทศหรือชนกลุ่มใดก็ตาม
เมื่อมีการก่อบ้านสร้างเมืองก็จะต้องค�ำนึงถึงแหล่งน�้ำ แรกๆ ก็น�ำน�้ำมาใช้ด้วยการตัก แล้วหาภาชนะ
มารองไว้ใช้ ถ้าแหล่งน�้ำอยู่ห่างไกลชุมชนก็ล�ำบาก จึงเกิดแนวคิดการท�ำรางน�้ำ ท่อน�้ำ เพื่อล�ำเลียงน�้ำมาใช้ใน
หมู่บ้าน ในชุมชน เพื่อผ่อนแรง ซึ่งประเทศไทยเราพบหลักฐานการวางท่อส่งน�้ำตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา แต่
เป็นการน�ำน�้ำมาเก็บในบ่อพักรอให้ตกตะกอน ต่อมาเมื่อมีไฟฟ้าใช้ ก็มีการวางท่อ ต่อท่อ แล้่วสูบน�้ำจากแม่น�้ำ
เจ้าพระยามาใช้ ในวังในพระนคร แล้วใช้สารส้มแกว่งเพื่อเร่งการตกตะกอน แต่ยังไม่มีการกรอง หรือการ
ฆ่าเชื้อโรค เป็นเหตุให้เจ็บป่วย และเกิดโรคระบาดได้ง่าย
เมื่ อ มาถึ ง รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์
นักพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการด�ำเนิน
กิจการประปาในเขตพระนคร เนื่องจากทรงมีพระราช
หฤทัยห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรและมีพระราช
ประสงค์ให้คนไทยได้มนี ำ�้ เพือ่ ใช้ในการอุปโภคและบริโภค
ทีส่ ะอาด ปลอดภัย มีสขุ อนามัยเท่าเทียมกับอารยประเทศ
ในขณะนัน้ จึงได้มกี ารพัฒนาระบบประปาเรือ่ ยมา จนถึง
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดกิจการ “การประปากรุงเทพฯ”
อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2457 ต่อมาได้
มีพระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง โอนกิจการประปา
กรุงเทพฯ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การ
ประปาเทศบาลนครธนบุ รี และการประปาเทศบาล
สมุทรปราการ รวมเป็นกิจการเดียวกัน ชือ่ ว่า “การประปา
นครหลวง (กปน.)” เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
มหาดไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2510 โดยมีภารกิจหลัก
คือ
• ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�ำ้ ดิบ และจัดให้ได้มาซึง่ น�ำ้ ดิบ
เพือ่ ใช้ในการประปา
• ผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา ในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
รวมทั้ ง ควบคุ ม มาตรฐานเกี่ ย วกั บ ระบบประปา
เอกชนในเขตท้องทีด่ งั กล่าว
• ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์
แก่การประปา
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ปัจจุบนั การประปานครหลวง มีโรงงานผลิตน�้ำขนาด
ใหญ่อยู่ 4 แห่ง คือ
1. โรงงานผลิตน�ำ้ สามเสน ตัง้ อยูท่ ี่ ถนนพระราม 6
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2. โรงงานผลิตน�ำ้ ธนบุรี ตัง้ อยูท่ ี่ ถนนจรัญสนิทวงศ์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
3. โรงงานผลิตน�้ำบางเขน ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาชื่น
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
4. โรงงานผลิตน�ำ้ มหาสวัสดิ์ ตัง้ อยูท่ ี่ อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
โดยมีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบทัง้ สิน้ 2,519.2 ตารางกิโลเมตร
มีพนักงานจ�ำนวน 3,962 คน สามารถให้บริการแก่ผใู้ ช้นำ�้
2,060,446 ราย คิดเป็นอัตราส่วนผูใ้ ช้นำ�้ ต่อพนักงาน 520:1
แบ่งผูใ้ ช้นำ�้ ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภททีพ่ กั อาศัย
2. ประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม
และอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ประเภท 1
ดังนัน้ 98 ปี นับจากความเป็น “การประปากรุงเทพฯ”
และ 45 ปี ที่เป็น “การประปานครหลวง” จึงก้าวไป
ข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเจริญรุดหน้า
อย่างไม่หยุดยัง้ ควบคูไ่ ปกับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องสังคมไทย
ตลอดไป
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แผนภูมิกระบวนการผลิตน�ำ้

พื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง

Water Production Process Chart

ปโภคพื้นฐานที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ำรงชีพ การประปานครหลวง
“น�ำ้ ” จัจึดงมุเป็่งนมัสาธารณู
่นรับผิดชอบอย่างจริงจังในการผลิตน�้ำประปาที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการอย่างเพียงพอ
ต่อประชาชนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ โดยไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะปรับปรุง พัฒนา กระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน เพือ่ ลดต้นทุน
และคงคุณภาพน�ำ้ ทีด่ เี ยีย่ ม โดยใช้อตั ราค่าน�ำ้ คงทีม่ าตัง้ แต่ปี 2542 จวบจนปัจจุบนั ขณะทีแ่ หล่งน�ำ้ ดิบธรรมชาติ
เริ่มลดปริมาณและคุณภาพลงเรื่อยๆ ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรมีส่วนร่วมดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งน�ำ้ รวมทั้งใช้นำ�้ อย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อให้มีน�้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดไป

ก�ำลังการผลิต

โรงงานผลิตน�ำ้ สามเสน
โรงงานผลิตน�ำ้ ธนบุรี
โรงงานผลิตน�ำ้ บางเขน
โรงงานผลิตน�ำ้ มหาสวัสดิ์

550,000
170,000
3,600,000
1,200,000

ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน

การเติมสารเคมี

Production Capacity

Samsen Water Treatment Plant
550,000
Thonburi Water Treatment Plant
170,000
Bangkhen Water Treatment Plant 3,600,000
Mahasawat Water Treatment Plant 1,200,000

m3/day
m3/day
m3/day
m3/day

Chemical Feeding

สารเคมีหลัก 4 ชนิด ได้แก่
1. ปูนขาว เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง
2. คลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและสิ่งเจือปนในน�้ำ
3. สารส้ม เพื่อช่วยในการตกตะกอน
4. สารช่วยตกตะกอน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการตกตะกอน

There are 4 main additives:
1. Lime : for PH adjustment
2. Chlorine : for disinfection and germs and pathogens
elimination
3. Alum : for flocculation and sedimentation
4. Poly-electrolyte : for activation of alum reaction

แหล่งน�้ำดิบ
1. แม่นำ�้ เจ้าพระยา บริเวณต�ำบลบ้านกระแชง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี
2. เขื่อนแม่กลอง บริเวณอ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
Raw Water Sources
1. Chao Phraya River, abstracted from Ban-Krachang
Sub-district, Mueang District, Pathumthani Province
2. Mae Klong Dam, abstracted from Tah-Muang District,
Kanchanaburi Province

บ่อกรองน�้ำ
มีถ่านแอนทราไซต์และทรายกรองเป็นสารกรอง มีหัวกรองน�้ำ
(Nozzle) เพื่อก�ำจัดตะกอนละเอียด น�้ำที่ผ่านการกรองจะมีความ
ขุ่นไม่เกิน 2 หน่วยความขุ่น
Filter Tank
Dual Media consists of Anthracite and Rapid Sand Filter.
The nozzles embedded in the fitter tank remove tiny
paricles. The turbidity in the filtered water is not higher
than 2 NTU.

แหล่งน�้ำดิบ
Raw Water
Sources

สถานีสูบน�้ำดิบ
ส�ำแล/บางเลน
Samlae/Banglen
Raw Water
Pumping Station

ปูนขาว
Lime

สถานีสูบน�้ำดิบ
ประจ�ำโรงงานผลิตน�้ำ
Raw Water
Pumping Station
at Water Treatment Plant
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สารส้ม
Alum
สารช่วยเร่ง ถังตกตะกอน
การตก Clarifier Tank
ตะกอน
Poly-electrovte

คลอรีน
Chlorine

1) ส�ำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
2) ส�ำนักงานประปาสาขาพระโขนง
3) ส�ำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
4) ส�ำนักงานประปาสาขาพญาไท
5) ส�ำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
6) ส�ำนักงานประปาสาขาแม้นศรี
7) ส�ำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
8) ส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี
9) ส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
10) ส�ำนักงานประปาสาขาบางเขน
11) ส�ำนักงานประปาสาขามีนบุรี
12) ส�ำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
13) ส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน
14) ส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
15) ส�ำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
16) ส�ำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

บางบัวทอง

นนทบุรี
ประชาชื่น

บางกอกนอย
ภาษีเจริญ

พญาไท
แมนศรี

บางเขน
ลาดพราว

มีนบุรี

สุขุมวิท

ทุงมหาเมฆ
พระโขนง

ตากสิน
สุขสวัสดิ์
สมุทรปราการ

ถังเก็บน�้ำใส
น�้ำจากถังเก็บน�้ำใสถือว่าเป็นน�้ำประปา พร้อมที่จะส่งให้ผู้ใช้นำ�้
Clear Water Reservoir
Stores drinkable water that is ready to transmit
and distribute to consumer
ถังตกตะกอน
สารแขวนลอยจะท�ำปฏิกริ ยิ ากับสารเคมีเกิดเป็นเม็ดตะกอนตกลงสู่
เบือ้ งล่าง ส่วนน�ำ้ ใสด้านบนจะไหลเข้าสูบ่ อ่ กรอง
Clarifier Tank
Colloid reacts with chemicals to form floc and sludge. Sludge
sinks down to the bottom of the tank

สถานีสูบส่งน�้ำ
ท�ำหน้าที่สูบส่งน�้ำเข้าอุโมงค์ส่งน�้ำ และท่อส่งน�้ำขนาดใหญ่ไปยัง
สถานีสูบจ่ายน�้ำต่างๆ
Transmission Pumping Station
Transmits water through tunnels and conduits to
separated Distribution Pumping Station
สถานีสูบจ่ายน�้ำ
ท�ำหน้าที่สูบจ่ายน�้ำประปา ผ่านเส้นท่อประปาไปยังสถานีสูบจ่าย
น�้ำต่างๆ
Distribution Pumping Station
Distributes water through distribution pipes to consumers

หมายเหตุ (Remarks)
เฝ้าระวังคุณภาพน�้ำ และตรวจวิเคราะห์น�้ำระบบผลิต โดยห้องปฏิบัติการ โรงงานผลิตน�้ำมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ HACCP มอก. 7000-2549
Water quality surveillance and analysis by Water Treatment Plant’s laboratories certified by ISO 9001:2000, HACCP and TIS 7000-2549
ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำตามเกณฑ์ก�ำหนดขององค์การอนามัยโลก 2006 โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17025 : 2005 ของฝ่ายคุณภาพน�้ำ
Water quality surveillance in accordance with WHO’s Guildlines for Drinking Water Quality 2006 by Water Treatment
Department’s laboratories certified by ISO 17025:2005

บ่อกรองน�้ำ
Filter Tank

ถังเก็บน�้ำใส
Clear Water
Reservoir

สถานีสูบส่งน�้ำ
เข้าอุโมงค์ส่งน�้ำ
Transmission
Pumping
Station

ท่อสูง
สถานีสูบจ่ายน�้ำ
ปรับแรงดันน�้ำ Distribution
Surge Tower
Pumping
Station

ระบบท่อประธาน
และท่อจ่ายน�ำ้
Trunk Main and
Distribute Pipes

ผู้ใช้น�้ำ
Consumer
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จากต้นสาย สู่ปลายน�้ำ

ธารน�้ำแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม

เ

พราะสายน้ำ�คือจุดก่อกำ�เนิดของทุกชีวิต ตลอดเส้นทางของสายน้ำ�ที่หลั่งไหลคือการนำ�พาเอาความหวัง
กำ�ลังใจ และความสุข ไปหล่อเลี้ยงทุกชีวิตผ่านทุกหยาดหยดของสายน้ำ� การประปานครหลวงจึงมุ่งมั่น
ดูแลเอาใจใส่สายน้ำ�แห่งความสุขเพื่อทุกคนตั้งแต่ “ต้นน้ำ� กลางน้ำ� จนถึงปลายน้ำ�” ผ่านทุกการดำ�เนินงาน
ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ได้มาตรฐานระดับสากล และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทุกชีวิตได้รับความสุข
ผ่านสายน้ำ�อย่างยั่งยืน สมดังปณิธานว่า “ประปาเพื่อประชาชน”

ด้วยความตระหนักว่า “น�ำ้ ” คือปัจจัยส�ำคัญในการ
ด�ำรงชีวิตส�ำหรับทุกคน ดังนั้นภารกิจของการประปา
นครหลวงในการจั ด หาน�้ ำ ดิ บ จากแหล่ ง ธรรมชาติ ที่ มี
คุณภาพ จากแม่นำ�้ เจ้าพระยา และแม่นำ�้ แม่กลองซึง่ อยูใ่ น
เขตจังหวัดกาญจนบุรี และปทุมธานี มาผลิตเป็นน�ำ้ สะอาด
ที่ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลกเพื่อให้บริการน�้ำ
ส�ำหรับอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง จึง
นับเป็นภารกิจทีย่ งิ่ ใหญ่ เปรียบดังการส่งสายน�ำ้ แห่งชีวติ
และความสุขไปยังทุกครัวเรือนทุกชุมชน ซึง่ ถือเป็นความ
รับผิดชอบอันส�ำคัญยิง่
ด้วยเหตุนี้ การประปานครหลวงจึงให้ความส�ำคัญใน

การดูแลเอาใจใส่สายน�ำ้ นับตัง้ แต่ “ต้นน�ำ้ ” ในการบริหาร
จัดการด้านสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากปัญหาการตัดไม้ทำ� ลาย
ป่า การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ และปัญหาภัยแล้งทีท่ วีมากขึน้ ท�ำให้
น�้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน�้ำประปาเริ่มขาดแคลนและด้อย
คุณภาพ เราจึงมุ่งแก้ปัญหานี้โดยการเร่งฟื้นฟูแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ ปลูกป่าเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ เพือ่ ช่วยรักษาระบบ
การหมุนเวียนของน�ำ้ ในป่า ป้องกันภัยแล้ง เนือ่ งจากป่าไม้
เป็นแหล่งกักเก็บน�ำ้ ธรรมชาติขนาดใหญ่ ทีช่ ว่ ยดูดซับน�ำ้ ไว้
ในดิน ท�ำให้แหล่งน�ำ้ ล�ำธารมีปริมาณทีพ่ อเหมาะและเพียง
พอในการอุปโภคบริโภค อีกทัง้ ยังเป็นเสมือนฝายช่วยชะลอ
น�ำ้ ฝน น�ำ้ ป่าไหลหลาก มิให้เกิดอุทกภัยทีท่ ำ� ลายชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อให้การด�ำเนินงานนี้เป็น
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ไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประปานครหลวงจึงจัดกิจกรรม
ขยายผลทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ และความ
สัมพันธ์อนั ดีตอ่ สังคมและชุมชนต้นน�้ำ ในการผสานความ
ร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ชาวบ้าน และจิตอาสาในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ผ่านโครงการ
ต่างๆ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ดูแลรักษาแหล่งต้นน�ำ้ ธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้คงอยูต่ ลอดไป
นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังมุ่งมั่นในการ
บริหารจัดการส่วน “กลางน�ำ้ ” ซึง่ เป็นการด�ำเนินงานของ
องค์กรให้ขบั เคลือ่ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุง่ พัฒนาสูก่ าร
เป็นองค์กรชัน้ น�ำในระดับอาเซียน มีกรอบการด�ำเนินงาน
ที่เน้นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของน�้ำ
ประปา และคุณภาพของการบริการสูม่ าตรฐานสากล เพือ่
สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้แก่ผใู้ ช้บริการ ตอบ
สนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล
ตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับแถวหน้าของภูมิภาค
อาเซียน ในการเป็นองค์กรบริหารจัดการทีด่ ี มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างครบวงจร การประปา
นครหลวงจึงจัดท�ำแผนแม่บทด้านธรรมาภิบาลและด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. 2556–2559 ซึง่
มีแนวทางทีช่ ดั เจนในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมได้อย่างถูกทิศทาง ตรงเป้าหมาย
ผูบ้ ริหารของการประปานครหลวงทุกระดับ มุง่ เน้น
การบริหารงานให้มคี วามสอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ด้วยจิตส�ำนึกของ
การเป็น “ประปาเพื่อประชาชน” โดยได้ถ่ายทอด
วิสยั ทัศน์ แนวคิดและแนวทางการปฏิบตั ไิ ปสูพ่ นักงานทุก
ระดั บ จนกลายเป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก ร และส่ ง เสริ ม

ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการดูแลเอาใจใส่ตอ่ ภาคประชาชน
และชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ยังมีการติดตามรายละเอียด
ความคืบหน้าการด�ำเนินงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
การด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า ง
สม�่ำเสมอ ผ่านการเข้าร่ว มกิจกรรม ออกเยี่ยมเยียน
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจาก
ผูป้ ฏิบตั งิ านจริง มีการรายงานตามล�ำดับชัน้ ตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนด เพื่อรับทราบและมอบนโยบาย ข้อแนะน�ำ
ข้อสังเกตเพิม่ เติม ให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปพัฒนา
ต่อยอด ปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภาพ ทัง้ นีพ้ นักงาน ลูกจ้าง
จากทุกสายงาน รวมทัง้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทีร่ ว่ ม
เป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน ในการดูแลรับผิดชอบทุกโครงการ
และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความเต็มใจ ซึง่ นับเป็นแนว
ร่ ว มที่ ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ล ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
เมือ่ ต้นน�ำ้ มีความอุดมสมบูรณ์ กลางน�ำ้ แห่งองค์กร
มีความเข้มแข็ง ย่อมจะส่งผลให้ “ปลายน�ำ้ ” ของสังคม
เต็มไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ดังนั้น การ
ประปานครหลวงจึงให้ความส�ำคัญกับการดูแลรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งค�ำนึงถึงความ
เชือ่ มัน่ ต่อการอุปโภคบริโภคน�ำ้ ประปาของประชาชน รวม
ทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม อันอาจเกิดจากการด�ำเนินงาน
ขององค์กร การประปานครหลวงมีการวิเคราะห์ วิจยั อย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตและให้
บริการน�้ำประปาที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เพือ่ ลดภาวะโลกร้อน รวมถึง
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดี และด�ำเนินงานด้าน
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การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนือ่ งควบคูไ่ ปกับ
การดูแลรับผิดชอบภารกิจหลัก ซึง่ มิใช่เพียงแค่ผลิต
น�้ำประปาที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังผลลัพธ์
และประโยชน์สงู สุดทีจ่ ะสะท้อนกลับคืนสูส่ งั คมและ
ประชาชนผูใ้ ช้นำ�้ อย่างยัง่ ยืน ทัง้ ในและนอกเขตพืน้ ที่
บริการ เพราะเราตระหนักว่า “คุณภาพชีวติ ” ทีด่ ี
เริม่ จาก “สิง่ แวดล้อมทีด่ ”ี เมือ่ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ แี ล้ว จะสามารถช่วยกัน “สร้างสังคมทีเ่ ปีย่ ม
สุข” ให้เกิดขึน้ ได้ สิง่ เหล่านีค้ อื ภารกิจของการประปา
นครหลวงที่เป็นเสมือนสายน�้ำที่หลั่งไหล ส่งมอบ
ความสุขออกไปในทุกทีท่ ไี่ หลผ่านโดยไม่มกี ารแบ่งแยก
ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ จวบจนถึงปลายน�ำ้

เราดูแล รักษา พัฒนา
แหล่งน�ำ้ ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม

องค์ประกอบการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามมาตรฐาน ISO 26000 แยกตามล�ำดับแห่งสายธาร
ต้นน�ำ้
กลางน�ำ้
ปลายน�ำ้

การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม (ด้านที่ 6)
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (ด้านที่ 1)
สิทธิมนุษยชน (ด้านที่ 2)
สิทธิแรงงาน (ด้านที่ 3)
การด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นธรรม (ด้านที่ 4)
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค (ด้านที่ 5)
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน (ด้านที่ 7)

รวมกับ 2 องค์ประกอบทีก่ ารประปานครหลวงให้ความส�ำคัญ คือ
การสือ่ สารและรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
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ต้นน�้ำแห่งความสมบูรณ์
การฟื้นฟูต้นน�้ำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห

ากแม่น้ำ�อันกว้างใหญ่เกิดจากหยดน้ำ�มากมายที่มารวมอยู่ในที่เดียวกัน “น้ำ�ประปา” อันใสสะอาดก็เกิด
จากแหล่งน้ำ�ธรรมชาติและป่าไม้หลากหลายแห่งเช่นเดียวกัน ดังนั้น การผลิตเพื่อให้ ได้ “น้ำ�ประปา” ที่มี
คุณภาพดีสำ�หรับหล่อเลี้ยงประชาชนได้อย่างยั่งยืนนั้น ย่อมหมายถึงการบำ�รุงรักษา ดูแล ปกป้อง “ต้นน้ำ�”
ไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ แม้วา่ น้ำ�จะเป็นทรัพยากรทีส่ ามารถเกิดหมุนเวียนได้เรือ่ ยๆ ตามวงจรของธรรมชาติ
แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปและจำ�นวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการในการใช้นำ�้ จึงมีมากขึ้นตามไป
ด้วย ขณะเดียวกัน แหล่งน้ำ�ดิบจากธรรมชาติที่สะอาด มีคุณภาพ กลับหาได้ยากขึ้นและนับวันจะลดจำ�นวนลง
เรือ่ ยๆ สาเหตุหนึง่ เกิดจากการตัดไม้ทำ�ลายป่า ซึง่ เป็นปัญหาที่ไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างจริงจัง ส่งผลเสียต่อเนือ่ ง
อย่างยาวนาน จนอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ�ตามมาในที่สุด
ด้วยภารกิจหลักของการประปานครหลวง คือ การจัดหาน�้ำ
สะอาดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
การประปานครหลวงจึงพยายามหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
2 ด้านหลัก คือ ด้านการอนุรักษ์ เพื่อฟื้นฟูปกป้องแหล่งต้นน�้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน และระบบนิเวศในภาพรวมอย่างยัง่ ยืน
และด้านการปลูกจิตส�ำนึก เพือ่ ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญเร่ง
ด่วน ในการมีสว่ นร่วมอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ และธรรมชาติกลับคืนสูค่ วาม
สมบูรณ์ การประปานครหลวงจึงได้ดำ� เนินการด้านการบริหารจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปีย่ มด้วยประสิทธิภาพอย่างจริงจังมาโดยตลอด ดังนี้
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบมาตรฐาน ISO 26000 ด้านที่ 6

ด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ก่อนริเริ่มโครงการใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การประปานครหลวงจะศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ปั ญ หา และผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย่ า งละเอี ย ด โดยเฉพาะ
พื้นที่ในเขตอนุรักษ์เพื่อการผลิตน�้ำประปา ได้แก่ พื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี นนทบุรี และปทุมธานี พบว่า
การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจเกิดขึ้นไปพร้อมกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
ของผูค้ นในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการละเลย ขาดจิตส�ำนึก ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของน�ำ้ ขาดความ
รูค้ วามเข้าใจว่า “น�ำ้ ” เป็นทรัพยากรทีม่ ปี ริมาณจ�ำกัด จนกระทัง่ เกิดปัญหาแหล่งน�ำ้ เสือ่ มโทรม น�ำ้ เน่าเสีย เกิดมลพิษ ส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�ำ้ ของประชาชน ระบบนิเวศเสียหาย ส่งผลให้นำ�้ ดิบจากแหล่ง
ธรรมชาติดอ้ ยคุณภาพ ด้วยการตระหนักถึงปัญหาส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ อันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน ท�ำให้
การประปานครหลวงเร่งด�ำเนินการรับมือและแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในแนวรับ คือ การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติที่
ถูกท�ำลาย และในแนวรุกคือ การปลูกจิตส�ำนึก รณรงค์ เผยแพร่ความเข้าใจเพือ่ ให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
อนุรกั ษ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

ด้านการอนุรักษ์

โครงการการประปานครหลวงรักษ์ปา่ ต้นน�้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�ำรัส
เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ทรงกล่าวถึงแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาอุ ท กภั ย ให้ แ ก่ น ายกรั ฐ มนตรี คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพือ่ การฟืน้ ฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ (กยน.) พระองค์พระราชทานค�ำ
แนะน�ำการปลูกป่าป้องกันน�ำ้ ท่วมทีแ่ หล่งต้นน�ำ้ เพือ่ ให้เกิด

การฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ต้นน�้ำ บ�ำรุงรักษาสภาพแวดล้อม
ของแหล่งน�้ำ อนุรักษ์ป่าและดิน ท�ำให้เกิดระบบนิเวศที่
สมดุล เป็นมาตรฐานหนึง่ ในการเพิม่ เนือ้ ทีป่ า่ ไม้ ซึง่ จะช่วย
แก้ปัญหาน�้ำท่วมอันเนื่องจากการถูกตัดไม้ท�ำลายป่าและ
ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
การประปานครหลวงได้นอ้ มน�ำพระราชด�ำรัสมาเป็น
แนวทางในการด�ำเนินโครงการการประปานครหลวงรักษ์
ป่าต้นน�ำ้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

ได้วางแผนร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื กองพันทหารพัฒนา 32 และชาวบ้านต�ำบล
เมืองนะ อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกป่า
จ�ำนวน 85 ไร่ เพือ่ ฟืน้ ฟูปรับปรุงพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ อนุรกั ษ์ปา่ และ
ดิน ท�ำระบบนิเวศให้สมดุล เพิม่ แหล่งกักเก็บน�้ำบ�ำรุงรักษา
สภาพแวดล้อมของแหล่งน�้ำ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าต้นน�ำ้ ให้อดุ มสมบูรณ์และเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
และรักษาป่าต้นน�้ำร่วมกัน ซึ่งถือเป็นแนวร่วมที่ส�ำคัญ
เข้มแข็งและมีพลัง เพราะคนในพื้นที่มีความเข้าใจในการ
ดูแลสอดส่องผืนป่าเสมือนเป็นบ้านของตนเอง และยังมี
กิจกรรมการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ ตามชุมชนทีไ่ ด้ดำ� เนินการ
มาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ อยูใ่ นส่วนของโครงการรวมใจรักษ์นำ�้

โครงการรวมใจรักษ์น�้ำ

การประปานครหลวงเล็งเห็นว่า พลังแห่งความ
สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วน จะเป็นแรงขับ
เคลือ่ นในการช่วยฟืน้ ฟู ดูแล และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงขอเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน พนักงาน ชุมชน และประชาชน ด้วยการ
ให้ความรู้และแนวทางการด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์แหล่งน�้ำ
โดยเฉพาะแม่น�้ำเจ้าพระยา และแม่น�้ำแม่กลองซึ่งเป็น
แหล่งน�ำ้ ดิบหลักทีก่ ารประปานครหลวงใช้ในการผลิตเป็น
น�ำ้ ประปา การประปานครหลวงจึงได้เริม่ “โครงการรวมใจ
รักษ์นำ�้ ” ขึน้ โดยมีกจิ กรรมหลักทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
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กิจกรรมคลองประปาสวยด้วยมือเรา
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองประปา ด้วยการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ที่บริเวณ
ริมคลองประปาฝัง่ ตะวันตกเริม่ จากท่อลอดคลองปลายบาง
จนถึงท่อลอดคลองบางนา รวมระยะทาง 1.2 กิโลเมตร
มีผู้บริหาร พนักงานการประปานครหลวง ตัวแทนจาก
หน่วยราชการต่างๆ ครู นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่
ใกล้เคียง 805 คน ร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานี ซึง่ เป็นพืช
เศรษฐกิจและเป็นไม้ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ของการ
ประปานครหลวง รวมทั้งต้นไม้อื่นๆ เช่น ยางนา ประดู่
อินทนิลน�้ำ รวม 1,880 ต้น นับเป็นการช่วยลดโลกร้อน
ด้วยการเพิ่มจ�ำนวนของต้นไม้ และช่วยรักษาอากาศ
ให้บริสุทธิ์ ปลูกจิตส�ำนึกสาธารณะให้แก่เยาวชน อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการประปา
นครหลวงและคนในชุมชนริมคลองประปา
กิ จ กรรมบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู ส ภาพแหล่ ง น�้ ำ และส่ ง เสริ ม
เครือข่ายชุมชน
เป็นกิจกรรมการฟืน้ ฟู รักษาสภาพแหล่งน�ำ้ ให้คนื
ชีวิตสู่คุณภาพที่ดี มีการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
“น�้ำหมักชีวภาพกับการฟืน้ ฟูหลังน�้ำท่วม” โดยคุณฉลวย
กะเหล่านาค ซึ่งเป็นเครือข่ายรักษ์น�้ำของการประปา
นครหลวง ที่ได้น�ำน�้ำหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์จริงใน
ชุมชนต่างๆ และเป็นแนวร่วมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
หลังการบรรยายได้รว่ มกันปล่อยปลา เพือ่ อนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา
ท้องถิ่น และคืนสมดุลให้แก่แหล่งน�้ำธรรมชาติ จากนั้น
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ตะวันตก อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3. โครงการเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นร่ ว มชุ ม ชนรั ก ษ์
เจ้ า พระยา โดยโรงเรี ย นอนุ บ าล พยุ ห ะคี รี จั ง หวั ด
นครสวรรค์
4. โครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลายน�้ำ โดย
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด

ปทุมธานี
5. โครงการสร้างและศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้ำ
บางกระสอบ โดยกลุม่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม “ล�ำพู – กระสอบ”
จังหวัดสมุทรปราการ
6. โครงการรักเรา รักษ์โลก โดยสถาบันการเงินชุมชน
ต�ำบลหนองสาหร่าย อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ด้านการปลูกจิตส�ำนึก
นอกเหนือจากการติดตามอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูสภาพแหล่งน�ำ้ และทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การประปานครหลวงยังให้ความส�ำคัญ
กับการรณรงค์ สร้างความเข้าใจ ความตระหนักผ่านการปลูกจิตส�ำนึกการเห็นคุณค่าทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ การใช้นำ�้ อย่างคุม้ ค่า
โดยเฉพาะเริม่ ปลูกฝังตัง้ แต่ในระดับเยาวชนผ่านกิจกรรมซึง่ อยูใ่ นโครงการรวมใจรักษ์นำ�้ ดังนี้
จึงร่วมกันเทน�ำ้ หมักชีวภาพลงในคลองเชียงรากใหญ่ เพือ่
ปรับปรุงฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพแหล่งน�ำ้ ในชุมชน พร้อมมอบเงินทุน
สนับสนุนจากการประปานครหลวง ให้แก่ 17 โรงเรียน เพือ่
น�ำไปใช้ปรับปรุงและฟืน้ ฟูโครงการทีไ่ ด้ดำ� เนินการมาก่อน
หน้านี้ แต่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในปี 2554
และมอบเงินทุนพร้อมถังน�้ำหมักชีวภาพให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเชียงรากใหญ่ เพือ่ น�ำไปใช้ในการบ�ำบัด
ฟืน้ ฟูทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนต่อไป กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ ทีว่ ดั
บัวหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผบู้ ริหาร พนักงานการประปา
นครหลวง อาจารย์และนักเรียนจาก 17 โรงเรียนในพืน้ ที่
ใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 600 คน
นอกจากนี้ การประปานครหลวง ได้จัดอบรมและ
สาธิตการท�ำน�้ำหมักชีวภาพ (EM) ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์
จังหวัดนนทบุรี พร้อมทัง้ มอบเงินสนับสนุนการท�ำน�ำ้ หมัก
ชีวภาพให้กบั ผูแ้ ทนนักเรียนจาก 16 โรงเรียนจากจังหวัด
ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม รวมกว่า 900 คน และ
ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์นำ�้ การประปานครหลวงยังได้
ด�ำเนินการอนุรกั ษ์ให้ขยายวงกว้างออกไปโดยเฉพาะในเขต
ลุม่ น�ำ้ 2 สายหลัก คือ แม่นำ�้ เจ้าพระยาและแม่นำ�้ แม่กลอง
ทีก่ ารประปานครหลวงใช้ในการผลิตน�ำ้ ประปา โดยได้มกี าร

ประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร เพือ่ สร้างเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง จัดท�ำเป็นโครงการฟื้นฟูดูแลแหล่งน�้ำร่วมกับ
ชุมชนต้นน�ำ้ คือ โครงการร่วมระหว่าง การประปานครหลวง
และ UNDP

โครงการหุ้นส่วนเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
(UNDP) ปีที่ 2

การประปานครหลวงประสานงานโครงการความร่วม
มือระหว่างการประปานครหลวง กับผูแ้ ทนโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย (United Nations
Development Programme; UNDP Thailand) ภายใต้
ชื่อ “โครงการรวมใจรักษ์น�้ำ” (Water for people
Partnership : Small Grant Programme) เพือ่ สนับสนุน
เงินทุนปีละ 5 ล้านบาท เป็นเวลา 4 ปี เพื่อให้ UNDP
ด�ำเนินการสนับสนุนชุมชน 2 ลุม่ น�ำ้ (แม่นำ�้ เจ้าพระยาและ
แม่ น�้ ำ แม่ ก ลอง ซึ่ ง เป็ น ลุ ่ ม น�้ ำ ที่ ก ารประปานครหลวง
น�ำน�ำ้ ดิบมาใช้ในการผลิตน�ำ้ ประปา) โดยให้การสนับสนุน
อย่างน้อยปีละ 5 ชุมชน ส�ำหรับใช้ในการดูแลแหล่งน�้ำ
ดินเสื่อมโทรมและสารมลพิษที่ออกฤทธิ์ยาวนาน รวมทั้ง
การพัฒนาสิง่ แวดล้อม อันจะส่งผลดีตอ่ การฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพ
น�ำ้ ดิบเพือ่ การผลิตน�ำ้ ประปา
โครงการที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ก ารขอรั บ การสนั บ สนุ น มี
6 ชุมชน ได้แก่
1.โครงการพัฒนาลุม่ น�ำ้ แม่กลอง โดยมูลนิธชิ ว่ ยเหลือ
เด็กชายแดน จังหวัดตาก
2. โครงการรวมใจรักษ์นำ�้ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โดยส�ำนักงานสมาคมสหพันธ์เกษตรกรเพือ่ การพัฒนาภาค
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กิจกรรมเยาวชนรักน�้ำ

เป็นกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกให้แก่เยาวชน ในการ
ร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน�้ำ และใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างรู้คุณ
ค่า โดยเชิญอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ต้นน�้ำ ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา สถานีสูบน�้ำดิบส�ำแล
จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
วัดป่างิ้ว โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
โรงเรียนศาลาพัน โรงเรียนวัดบัวหลวง และโรงเรียน
วั ด ถั่ ว ทอง ไปชมแหล่ ง น�้ ำ ดิ บ ที่ ส ถานี สู บ น�้ ำ ดิ บ ส� ำ แล
จังหวัดปทุมธานี และทัศนศึกษากระบวนการผลิตน�้ำ
ประปาที่ โรงงานผลิ ต น�้ ำ บางเขน สร้ า งความมั่ น ใจใน
คุณภาพน�้ำประปา และให้เยาวชนรู้วิธีดูแลระบบการ
ใช้ น�้ ำ ประปาภายในบ้ า นหรื อ ที่ พั ก อาศั ย อย่ า งถู ก วิ ธี
เพื่อรักษาคุณภาพน�้ำและสามารถน�ำไปถ่ายทอดต่อได้
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 397 คน

กิจกรรมสอนน้องเรื่องน�้ำ

เป็นกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกให้แก่เยาวชน ในการใช้
ทรั พ ยากรน�้ ำ อย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า โดยน� ำ นั ก เรี ย นจาก 7
โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง ที่
เข้าโครงการน�้ำประปาดื่มได้ และผ่านการรับรองแล้ว มา
ทัศนศึกษากระบวนการผลิตน�้ำประปาที่โรงงานผลิตน�้ำ
บางเขน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน�้ำประปา และ
เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนรู้จักใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
การประปานครหลวงให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการ
ปลูกจิตส�ำนึกให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ร่วม
อนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลแหล่งน�้ำ ป่าไม้ ผ่านความเข้าใจ
ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนต้นน�้ำ
กั บ การประปานครหลวง สร้ า งจิ ต อาสาในการร่ ว ม
อนุรักษ์ทรัพยากร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 024

นโยบายเกี่ยวกับ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การประปานครหลวงไม่เพียงแต่ให้ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์และการปลูกจิตส�ำนึกการรักษาแหล่งน�้ำธรรมชาติ
เท่านัน้ แต่ยงั ตระหนักถึงเรือ่ งการลดผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็นล�ำดับแรกเสมอ ตลอดกระบวนการผลิต การ
ให้บริการ และการด�ำเนินโครงการขององค์กร ผ่านการก�ำหนดนโยบาย 4 ด้าน คือ การลดมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่า การบรรเทาและปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน และการปกป้องฟืน้ ฟูสงิ่ มีชวี ติ โดยมีการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้อง ดังนี้

การลดมลพิษ ในกระบวนการผลิตและจัด
ส่งน�้ำประปา

เพือ่ ส่งเสริมการรักษาสิง่ แวดล้อมทีค่ รอบคลุมทุกด้าน
การประปานครหลวงได้จัดท�ำมาตรฐานระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม (ISO 14001 : 2004) ทีโ่ รงงานผลิตน�ำ้ บางเขน
จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานแห่งนี้ยังสามารถ
ควบคุมปริมาณตะกอนทีอ่ อกจากถังตกตะกอน โดยรักษา
สมดุลของตะกอนได้ดี ท�ำให้ปริมาณตะกอนทิง้ ลดน้อยลง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาและการบ�ำบัดของเสีย
เป็ น การลดมลพิ ษ ที่ อ าจถู ก ปล่ อ ยออกสู ่ สิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกจากนีย้ งั มีโครงการศึกษาทดลองการใช้สารตกตะกอน
ชนิดต่างๆ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นทางเลือกในการผลิตน�ำ้ และ
ลดปริมาณสารเคมี แต่ยงั คงสามารถผลิตน�ำ้ ได้ตามคุณภาพ
มาตรฐานทีก่ ำ� หนด นอกจากนัน้ ทีโ่ รงงานผลิตน�ำ้ สามเสน
4 สามารถขยายเวลาการล้างย้อน (back wash) ของบ่อ
กรองให้นานขึน้ จากเดิมทีใ่ ช้เวลาเพียง 48 ชัว่ โมง เพิม่ ขึน้
เป็น 72 ชัว่ โมง ใช้การควบคุมแบบ head loss และมีผล
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ประกอบการปรับล้าง ช่วยลดปริมาณ

น�ำ้ ล้างลง เป็นการลดของเสียทีป่ ล่อยสูส่ งิ่ แวดล้อม โดยไม่
กระทบต่อปริมาณและคุณภาพของน�ำ้ ประปา

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เพือ่ ให้ “น�ำ้ ดิบ” จากแหล่งธรรมชาติ ซึง่ เป็นวัตถุดบิ
ส�ำคัญ และเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการผลิตน�้ำประปา
ถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การประปา
นครหลวงจึงได้สรรหา คิดค้นต่อยอด เพือ่ เลือกใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการผลิตน�้ำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การน�ำน�้ำจากการล้างย้อน
(back wash) ในขั้นตอนของการกรองน�้ำกลับมาใช้ใหม่
หรือการให้ทนุ สนับสนุนโครงการศึกษาวิจยั แก่มหาวิทยาลัยสุรนารี
ในการน�ำตะกอนประปามาผลิตเป็นบล็อกจีโอโพลีเมอร์
(อิฐมวลเบา) เพื่อลดของเสียและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้
เลือกการผลิตแบบลีน (LEAN Manufacturing) มาใช้ใน
โรงงานผลิตน�้ำ ซึ่งช่วยให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง โดยเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด (Minimum
Waste) ปราศจากความสูญเปล่าในทุกกระบวนการ หรือ
มีส่วนเกินที่ไม่จ�ำเป็นน้อยที่สุด การพิจารณาศึกษาความ

เป็นไปได้ของเทคโนโลยีระบบระบายน�ำ้ ใต้ถงั กรอง (Filter
Underdrain Block System) เพื่อรับอัตราการกรอง
ได้มากขึน้ มีรอบการกรองน�ำ้ ทีน่ านขึน้ (Filter run) ท�ำให้
ไม่ตอ้ งหยุดการผลิตเพือ่ เปลีย่ นทรายกรองบ่อย ลดปัญหา
อุดตันของชัน้ ทรายกรอง ช่วยยืดอายุการใช้งานโดยไม่ตอ้ ง
ท� ำ การบ� ำ รุ ง รั ก ษา นอกจากนี้ ยั ง ด� ำ เนิ น การพิ จ ารณา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตน�ำ้ เป็นแบบ Modern Conventional
โดยการน�ำโอโซนและถ่านกัมมันต์ มาเพิม่ ประสิทธิภาพและ
คุณภาพการผลิตน�ำ้ ประปาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการน�ำแผน
บ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันและแผนบ�ำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
มาใช้ เ พื่ อ วางแผนแนวรุ ก ในการซ่ อ มบ� ำ รุ ง เครื่ อ งจั ก ร
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิตน�้ำ และยังได้จัด
กิจกรรมเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการเกีย่ วกับการผลิตน�ำ้ ให้
แก่คณะผู้เยี่ยมชม ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ นักเรียน
นักศึกษาและประชาชน เพือ่ ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า

การบรรเทาและปรับตัว
ต่อสภาวะโลกร้อน

การประปานครหลวงมิเคยละเลยต่อวิกฤตปัญหาโลก
ร้อน ซึง่ ส่งผลกระทบไปทัว่ โลก กอปรกับปัญหาวิกฤตด้าน
พลังงานที่ปัจจุบันต้องอาศัยการน�ำเข้าพลังงานจากต่าง
ประเทศ คิดเป็นมูลค่ามหาศาล การประปานครหลวงจึง
ประกาศนโยบาย “อนุรักษ์พลังงาน” เพื่อเป็นแนวทาง
ด�ำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารส�ำนักงานใหญ่
โดยมีแนวปฏิบตั ิ คือ ส่งเสริมการด�ำเนินการอนุรกั ษ์พลังงาน
และพัฒนาระบบจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนด
ให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานที่
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สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และยังส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เหมาะสมกับการท�ำงาน
เทคโนโลยีทใี่ ช้ตามแนวทางการปฏิบตั งิ านทีด่ ี อาทิ โครงการ
Green IT ที่ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในส�ำนักงาน เป็นระบบทีใ่ ช้พลังงานลดลงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษมาเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ เพือ่ ลดขยะและการตัดไม้ทำ� ลาย
ป่า อีกทัง้ ยังก�ำหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงานเป็นหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของผูบ้ ริหารทุกระดับและเจ้าหน้าทีท่ กุ คน ทีจ่ ะ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนด มีการ
ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการด้านการ
จัดการพลังงานอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ยังให้การส่งเสริม
สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการจัดการพลังงาน
ทัง้ ในด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์การท�ำงาน การฝึก
อบรม และการมีสว่ นร่วมพัฒนางานด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน
ควบคูไ่ ปกับภารกิจหลัก

การปกป้องและฟื้นฟูสิ่งมีชีวิต

ด้วยความห่วงใยต่อทุกชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
การประปานครหลวง ได้รว่ มกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และกองพันทหารพัฒนา 32 ร่วมกัน
ปลูกป่าจ�ำนวน 85 ไร่ ณ อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เพือ่ ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้ ในโครงการรักษ์ปา่ ต้นน�ำ้ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ การประปา
นครหลวงได้เข้าร่วมเป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
กั บ กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก (GEF : UNDP) ภายใต้
“โครงการรวมใจรักษ์น�้ำ” (Water for People) ซึ่งมี

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 026

เจตจ�ำนงในการด�ำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรน�้ ำ สร้ า งความเข้ า ใจและ
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมในการ
ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม อันเป็นประโยชน์
ต่อพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ ซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้ ดิบของการประปานครหลวง
โดยเข้าไปเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ให้สามารถบริหาร
จัดการ และแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมได้อย่างสัมฤทธิผล ทัง้ นี้
ยังเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ส่งโครงการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรน�ำ้ และสิง่ แวดล้อมเข้ารับการคัดเลือก เพือ่ รับเงิน
สนับสนุนปีละ 5 ล้านบาท ซึง่ ในปี 2555 มีโครงการทีผ่ า่ น
การคัดเลือกจาก 6 ชุมชน คือ โครงการพัฒนาลุม่ น�ำ้ แม่กลอง
โครงการรวมใจรั ก ษ์ น�้ ำ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 84 พรรษา
โครงการเครือข่ายโรงเรียนร่วมชุมชนรักษ์เจ้าพระยา
โครงการเครือข่ายชุมชนปลายน�ำ้ โครงการสร้างและศึกษา
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้ำบางกระสอบ และโครงการรักเรา
รักษ์โลก ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์นำ�้ ยังมีกจิ กรรมทีโ่ ดด
เด่นในการให้ความรูเ้ รือ่ งการบ�ำบัดและฟืน้ ฟูแหล่งน�ำ้ เพือ่
ุ ค่า และยังได้จดั
สร้างการตระหนักถึงทรัพยากรน�ำ้ อันมีคณ
อบรม สาธิตการท�ำน�้ำหมักชีวภาพให้กับสถานศึกษา
และชุมชนต่างๆ โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ กว่า 2,700 คน

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักดีวา่ หากมีการปล่อยปละละเลย
ต่อทุกกระบวนการขัน้ ตอนของการผลิต จะก่อให้เกิดเป็น

ผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อมถือเป็นอันตรายต่อทุกชีวติ
ดังนัน้ การประปานครหลวงจึงให้ความใส่ใจต่อการติดตาม
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ าจเกิ ด จาก
กระบวนการผลิตน�้ำในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในทุกๆ ด้าน ผ่านโครงการต่างๆ
อาทิ โครงการจัดการขยะภายในโรงงานผลิตน�้ำบางเขน
โครงการการจัดการน�้ำเสีย โครงการการจัดการพลังงาน
โครงการการจัดการสารเคมี โครงการป้องกันสารเคมี
รั่วไหลจากการ Load สารเคมีและขอบเขื่อนกั้นสารเคมี
ขนาดใหญ่ โดยทุ ก โครงการมี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบที่ มี ค วาม
เชีย่ วชาญ มีแผนปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพรัดกุม มีการ
ประเมินและติดตามผลทีช่ ดั เจนครบถ้วน

การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครบ
วงจร การประปานครหลวงไม่ เ คยหยุ ด ยั้ ง การพั ฒ นา
นวัตกรรม เพือ่ สร้างสิง่ แวดล้อมสีเขียว ช่วยลดโลกร้อน คืน
คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั สังคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
ด้านโครงการวิจยั และพัฒนา
เพือ่ ให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดใน
ด้านเทคโนโลยีเพือ่ สิง่ แวดล้อม การประปานครหลวงจึงมุง่
ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลือ่ นให้เกิดการวิจยั และพัฒนา

นวัตกรรมซ่อมท่อประปาในอ่างผ้าใบ
ลดปัญหาเรือ่ งน�ำ้ ขุน่ หลังซ่อมท่อประปา
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ภายในหน่ ว ยงานด้ า นสั ง คมและสิ่ ง
แวดล้ อ ม จากโครงการความร่ วมมือ
ระหว่างรัฐวิสาหกิจ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงาน โดยการประปานครหลวงร่วม
มือกับสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) มีแนวทางการศึกษาที่
เป็นระบบ เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละศักยภาพ
ของพนักงานผ่านโครงการศึกษาวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมในด้านการเพิม่ มูลค่าและการใช้ประโยชน์
จากตะกอนดินประปาในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น
• โครงการพั ฒ นาตะกอนดิ น ประปาเป็ น
ผลิตภัณฑ์วัสดุต่างๆ เช่น บล็อกประสานส�ำหรับการ
ก่อสร้างอาคาร และตกแต่งสวน แผ่นพืน้ ทางเท้า วัสดุ
เพาะปลูกพืช

• โครงการศึ ก ษาการอุ ด รอยแตกมวลหิ น โดยใช้
ดินตะกอนประปาผสมกับซีเมนต์ เป็นการศึกษาเกีย่ วกับ
การน�ำดินตะกอนประปาไปใช้เป็นวัสดุแทนเบนโตไนท์
เพือ่ ลดการน�ำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ
• โครงการศึกษาวิจัยการผลิตบล็อกจีโอโพลีเมอร์
จากตะกอนดินประปา เป็นการศึกษาแนวทางการผลิต
บล็อกจากตะกอนดิน โดยไม่ใช้ซีเมนต์ในการผลิต ซึ่งจะ
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนับเป็นการผลิต
“วัสดุสเี ขียว” (Green Material) ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึง่ ด้วย
องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนา ท�ำให้เกิดการ
สร้างมูลค่าเพิม่ จากของเหลือในกระบวนการผลิต (Value
Added Product) และน�ำไปสูร่ ะบบกระบวนการใช้แนวคิด
แบบ Zero Waste หรือกระบวนการผลิตแบบไร้ของเหลือ
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ด้านการประกวดนวัตกรรม
เป็ น โครงการที่ ก ารประปานครหลวงต้ อ งการ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีม่ ี
ความสนใจในการวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์งานด้าน
นวั ต กรรมให้ มี ค วามก้ า วหน้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น และได้ก�ำหนดแผนงานโครงการ
ด้านนวัตกรรมเป็นประจ�ำทุกปี ดังนี้

1. โครงการประกวดผลงานการจัดการความรูด้ เี ด่น
(Knowlegde Management : KM)
2. โครงการประกวดการพัฒนากระบวนงาน
3. โครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง
(MWA Innovation Awards)
ซึง่ การประกวดแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดที่ 1
แนวคิดด้าน “นวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน” และ
หมวดที่ 2 คือ สิง่ ประดิษฐ์ “อุปกรณ์ประหยัดน�ำ้ ” โดย
ให้บคุ ลากรของการประปานครหลวง นักเรียน นักศึกษา
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

ประมวลภาพกิจกรรมต้นน�้ำ

ทิง้ ในรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งการประปานครหลวงได้รับรางวัลจากการส่งโครงการ
“การผลิตน�ำ้ ประปาแบบไร้ของเหลือทิง้ ” (Zero Waste
for MWA Process) เข้าประกวดในโครงการ “วิทยาศาสตร์
สู่ความเป็นเลิศ” ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การสือ่ สารและโทรคมนาคม วุฒสิ ภา

อาบน�้ำและแปรงฟันอย่างไร
ให้ประหยัดน�้ำ
อาบน�้ำ การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน�้ำน้อยที่สุด รูฝักบัวยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน�้ำ
แต่จะต้องปิดฝักบัวขณะที่ถูสบู่ ซึ่งจะใช้น�้ำเพียง 30 ลิตร หากไม่ปิดจะ
ใช้น�้ำถึง 90 ลิตร และหากใช้อ่างอาบน�้ำจะใช้น�้ำถึง 110-200 ลิตร

แปรงฟัน การใช้น�้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น�้ำเพียง
0.5-1 ลิตร การปล่อยให้น�้ำไหลจากก๊อกตลอดการแปรงฟัน
จะใช้น�้ำถึง 20-30 ลิตร
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ประมวลภาพกิจกรรมต้นน�้ำ
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กลางน�้ำแห่งความอุตสาหะ
การบริหารจัดการของการประปานครหลวง

ก

ารส่งความสุขผ่านสายน้ำ�ไปถึงทุกคนได้นั้น นอกจากจะมีต้นน้ำ�ที่สมบูรณ์แล้ว สิ่งสำ�คัญยิ่งคือส่วน
“กลางน้ำ�” ซึ่งเป็นจุดเชื่อมและเป็นศูนย์กลางในการนำ�น้ำ�จากต้นน้ำ�ส่งต่อไปจนถึงปลายน้ำ� นั่นคือ
“การดำ�เนินกิจการของการประปานครหลวง” ที่มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรชั้นนำ� มีการบริหารจัดการที่ดี
เทคโนโลยีทันสมัย มีคุณธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อม
ด้วยบุคลากรมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ
การประปานครหลวงเห็นความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
ขององค์ ก รที่ สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วโยงกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน จึงมุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพโดยการด�ำเนิน
กิจการทีเ่ ปีย่ มด้วยคุณธรรม ได้มาตรฐาน ผ่านบุคลากรของ
องค์กรที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
องค์ประกอบมาตรฐาน ISO 26000 ด้านที่ 1

การประปานครหลวงมุง่ เน้นการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ผ่านการด�ำเนินกิจการและ
การให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปีย่ มด้วยคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดยี งิ่ ขึน้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการ และมีจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารระดับนโยบายโดยคณะกรรมการการประปานครหลวง ได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการด้านต่างๆ เพือ่ ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงาน ก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของการประปานครหลวง
(MWA Corporate Governance policy Statement) ซึง่ ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดรับชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าที่ และหลักความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ การก�ำกับดูแล การส่งเสริม และการเผยแพร่

การก�ำกับดูแล

เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากทุกภาคส่วน
การประปานครหลวงจึงก�ำหนดยุทธศาสตร์ดา้ นธรรมาภิบาล
เป็นยุทธศาสตร์หนึง่ ในการบริหารของการประปานครหลวง
และก�ำหนดเป็นแผนปฏิบตั งิ านด้านธรรมาภิบาล เพือ่ ส่งเสริม
ให้บคุ ลากรทุกระดับขององค์กรตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยการจัดท�ำ
คูม่ อื ธรรมาภิบาลส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันใน
การถือปฏิบตั ิ นอกจากนัน้ ยังได้มกี ารทบทวนวิธปี ฏิบตั ใิ น
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้เพิม่ เติม

หลั ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรายงานความขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์ของพนักงานบรรจุใหม่ รวมทัง้ จัดบรรยายเรือ่ ง
“แนวทางการด�ำเนินงานในด้านการบริหารความเสี่ยง”
(Governance Risk Compliance) โดยบริษัท Price
Waterhouse Coopers จ�ำกัด ให้กบั คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผู้บริหารระดับฝ่ายและ
เทียบเท่าขึ้นไป และให้ค�ำปรึกษาในการจัดท�ำแผนการ
ด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม เพื่อ
ให้การประปานครหลวงมีแนวทางด�ำเนินงานเรื่องนี้ได้
อย่างชัดเจน
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การส่งเสริม

นอกเหนือจากการก�ำหนดกรอบนโยบายในการ
บริหารจัดการแล้ว การประปานครหลวงยังได้สง่ เสริมการ
ด�ำเนินธุรกิจทีส่ จุ ริตและเป็นธรรม ให้สอดคล้องกับค่านิยม
“มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคมด้วยความ
โปร่งใส” ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกระดับในองค์กร ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
อาทิ การสอดแทรกเนือ้ หาเกีย่ วกับคุณธรรมและจริยธรรม
ไว้ในหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานใหม่และพนักงาน
ทุกระดับ มีการทดสอบหลังการอบรม นอกจากนัน้ ในการ
สอบคัดเลือกพนักงานทัง้ การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ยงั
มีเรือ่ งของธรรมาภิบาลบรรจุอยูด่ ว้ ย มีการจัดท�ำคูม่ อื การ
ปฏิบตั งิ านในทุกหน่วยงาน เช่น “คูม่ อื การให้บริการผูใ้ ช้นำ�้
เพือ่ ให้การบริการทีเ่ ป็นมาตรฐานและเป็นธรรมต่อทุกคน”
ก�ำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรทีช่ ดั เจน
และเป็นรูปธรรม ตามหลักการก�ำกับดูแลทีด่ ี สอดคล้องกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง
ตามค่านิยม “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และ
จัดการบรรยายส่งเสริมเกีย่ วกับหลักธรรมาภิบาล โดยผูท้ รง
คุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานของ
การประปานครหลวง อาทิ “ธรรมะกับความโปร่งใส” โดย
พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) “รัก กปน. รักษ์ความ
ดี” โดย รศ.ดร.จุรี วิจติ รวาทการ “การส่งเสริมจริยธรรม
ในองค์กร” โดย อ.เกริกเกียรติ เอกพจน์ “งานก้าวไป ด้วย
ใจเดียวกัน” โดย อ.ประเสริฐ อุทยั เฉลิม
นอกจากนัน้ ยังจัดอบรมธรรมะและปฏิบตั ธิ รรม โดย
ได้นิมนต์พระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มาบรรยายธรรมเรื่อง “สติกับการท�ำงาน”
โดยผูเ้ ข้าอบรมได้ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐานเบือ้ งต้น และ
ร่วมท�ำบุญ 3 วัด คือ วัดถ�ำ้ ตะโกพุทธโสภา วัดเกริน่ กฐิน
วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี และจัดโครงการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ถวาย
เป็ น พระราชกุ ศ ลเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ด่ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทัง้ ยังได้สอด
แทรกหลักธรรมะในการจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมสัมพันธ์ อาทิ กิจกรรม Charity Day ท�ำความ

สะอาดแท่นน�ำ้ ดืม่ ร่วมเก็บขยะบริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
น�ำพนักงานใหม่ไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตน�ำ้ สามเสนและ
พิพิธภัณฑ์ประปาไทย เรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การท�ำงานเป็นทีม ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ�ำเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี อีกทัง้ ยังจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
ทัง้ ระดับบริหาร และพนักงานระดับต่างๆ ด้านธรรมาภิบาล
ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล” นอกจาก
นี้ ยังได้จดั งาน MWA CG Day (ด�ำเนินต่อเนือ่ ง) โดยในวัน
ดังกล่าวมีการเสนอผลงานด้านธรรมาภิบาลของแต่ละฝ่าย
พร้อมมอบรางวัลผลงานด้านธรรมาภิบาลดีเด่นทัง้ ในระดับ
หน่วยงานและบุคคล เพือ่ ยกย่องเชิดชู และเป็นขวัญก�ำลัง
ใจ ให้กับผู้ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่าง
จริงจัง ซึง่ การส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจและยึดมัน่
ในหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั หิ น้าที่ การอบรมธรรมะ
คุณธรรมและจริยธรรม ช่วยเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ
มีจติ ส�ำนึกทีด่ ี มีความซือ่ สัตย์ เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ มีจติ อาสา
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน และท�ำให้ขอ้ ขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานลดลง

การเผยแพร่

เมื่อมีการก�ำหนดนโยบายที่ดี และมีการส่งเสริมให้
ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลายแล้ว การ
ประปานครหลวงยังได้สนับสนุนการเผยแพร่การก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ใช้หลักธรรมาภิบาลในหลากหลายช่องทาง เพือ่
แสดงถึงความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังขององค์กรในการ
ด�ำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรม การจัดท�ำคูม่ อื ธรรมาภิบาล
การประปานครหลวง มอบให้กบั คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน และจัดท�ำองค์ความรูด้ า้ น
ธรรมาภิบาลเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ าน ผ่าน
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เว็บไซต์ธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง (MWA CG
Website) การจัดกิจกรรม CG Road show และการ
จัดรายการ “CG มีดี” ทางเสียงตามสาย การลงบทความ
CG News ในวารสารน�้ำก๊อก จัดท�ำ CG Games และ
การ์ตูน CG Animation
เพราะเชื่อว่า ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจนอก
เหนื อ จากการมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถและ
เทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย แล้ ว สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ค วาม
ส�ำเร็จนั้นคงอยู่อย่างยั่งยืนคือ การใช้คุณธรรมในการ

ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการซื่ อ สั ต ย์ ต ่ อ ตนเอง
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน องค์กร ลูกค้า และประชาชน
ซึ่ ง จะเป็ น เกราะก� ำ บั ง ที่ มี พ ลั ง ช่ ว ยสร้ า งองค์ ก รให้
แข็ ง แกร่ ง สร้ า งสั ง คมแห่ ง ความผาสุ ก และเจริ ญ
ก้าวหน้า

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

องค์ประกอบมาตรฐาน ISO 26000 ด้านที่ 2
ด้วยความตระหนักว่าการด�ำเนินงานขององค์กรที่ประสบความส�ำเร็จ จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของการมีคุณธรรม
และมนุษยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงมีองค์ประกอบส�ำคัญที่ไม่อาจละเลยได้เลยคือ “การเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน” ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน อันเป็น
หลักให้การประปานครหลวงยึดมั่นที่จะไม่ละเลยหรือละเมิดต่อสิทธิพื้นฐานของพนักงานทุกระดับ และครอบคลุมไปถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กร โดยไม่มีการแบ่งแยก การประปานครหลวงยึด
หลักตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อก�ำหนดองค์การสหประชาชาติ ให้ความส�ำคัญ
ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมที่การประปานครหลวงมีความ
เกี่ยวข้อง มี 2 นัย ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการให้ความเสมอภาคต่อบุคคล ดังนี้

สิทธิเกี่ยวกับน�้ำ

ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวั ฒ นธรรม ได้ ใ ห้ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ ถึ ง
พันธกรณีของรัฐ ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนใน
ประเทศที่เกี่ยวกับน�้ำ เพราะ “น�้ำ” ถือเป็นทรัพยากร
ธรรมชาติที่ส�ำคัญ จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ ซึ่งต้องมีระดับมาตรฐานน�้ำสะอาดให้ประชาชน
ได้รับอย่างเพียงพอ การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ข้ อ ก� ำ หนดด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตาม
มาตรฐานสากล โดยดูแลรับผิดชอบการส� ำรวจ จัดหา
แหล่งน�้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน�้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ
จั ด ส่ ง และจ� ำ หน่ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้แก่
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร
รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

หลักปฏิญญาสากลทั้งหมดมี 30 ข้อ ซึ่งในข้อที่ 23
เป็นสิทธิเกี่ยวกับการท�ำงาน ซึ่งการประปานครหลวงได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัคร
สอบและบรรจุเป็นพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม โดย
เสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกทั้งเพศชาย เพศหญิง รวมถึง
ผู ้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งพิ ก ารทางร่ า งกายที่ ก ารประปา
นครหลวงพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถท�ำงานได้
นอกจากนี้ องค์กรยังค�ำนึงถึงการเคารพในสิทธิทาง
กฎหมาย วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ทั้งพนักงาน บริษัทคู่ค้า ผู้รับจ้าง และชุมชนที่อยู่รอบ
สถานประกอบการด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง โดย
ในส่วนของบุคลากรภายในองค์กรได้จัดการบรรยายใน
หลักสูตร “หลักสิทธิมนุษยชนในการท�ำงานร่วมกันของ
ผู ้ บ ริ ห ารกั บ พนั ก งานในองค์ ก ร” และการประปา
นครหลวง ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มคู่ค้ากับ
องค์กร จึงส่งเสริมและให้ความส�ำคัญ การให้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับกลุ่มบริษัท
คู่ค้าของการประปานครหลวง รวมถึงผู้ประกอบการที่
เป็ น บริ ษั ท ผู ้ รั บ จ้ า งงานก่ อ สร้ า งต่ า งๆ ที่ ผ ่ า นการจด
ทะเบียนกับการประปานครหลวง เพื่อมุ่งเน้นให้กลุ่ม
บริษทั คูค่ า้ ของการประปานครหลวงน�ำหลักสิทธิมนุษยชน
ไปใช้ปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงความ
เท่ า เที ย มกั น ของมนุ ษ ย์ แ ละเคารพในสิ ท ธิ ข องผู ้ อื่ น
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้ความ
ส�ำคัญกับกลุ่มแรงงานที่จะได้รับการดูแลปกป้องภายใต้
กรอบสิทธิมนุษยชนในมาตรฐานเดียวกัน

อย่างทั่วถึง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและความเสมอภาคตามหลักปฏิญญาสากล
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นน�้ ำ ดื่ ม ที่ ป ลอดภั ย และ
สุขอนามัย ตามหลักการของสหประชาชาติทุกประการ
และเพื่ อ ให้ ภ าคประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการใช้
น�้ำประปาได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขต
พื้นที่ห่างไกล การประปานครหลวงจึงมีนโยบายในการ
ให้บริการน�้ำประปาครอบคลุมทุกพื้นที่บริการในปี 2556
พร้อมทั้งมีโครงการวางท่อประปาเชิงสังคมควบคู่กันไป
เป็นการวางท่อส่งน�้ำในพื้นที่ชายขอบที่มีประชาชนอาศัย
อยู่อย่างเบาบางซึง่ ไม่คมุ้ ค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่ถอื เป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่การประปานครหลวงพร้อม
ทุม่ เทเพือ่ จะให้ทกุ คนในพื้นที่บริการได้รับการดูแลในสิทธิ
ของความเป็นประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

037 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 038

สิทธิแรงงาน

องค์ประกอบมาตรฐาน ISO 26000 ด้านที่ 3
การประปานครหลวงเชื่อมั่นว่า แรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กร คือ “ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ” ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมแรงร่วมใจ ความวิริยะ อุตสาหะ และการทุ่มเทอุทิศตนของพนักงานทุกระดับในองค์กร ตั้งแต่ระดับคณะ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานจนถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการรับผิดชอบต่อบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ตระหนักเสมอว่าทุกคนคือ “ผู้แทนคนส�ำคัญของการประปานครหลวง” ที่จะท�ำให้ประชาชนได้รู้ถึงจิต
วิญญาณของการเป็น “ประปาเพื่อประชาชน”
ด้วยเหตุนี้ การประปานครหลวงจึงดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในการท�ำงานให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคน ว่าจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ให้ความ
ส�ำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการท�ำงาน การให้ความรู้ การสนับสนุนโอกาสที่ดี ส่งเสริมความก้าวหน้า การให้ความ
ช่วยเหลือและให้ก�ำลังใจเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น
การประปานครหลวงจึงได้บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ลืมที่จะใส่ใจดูแลผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นลูกจ้างแรงงาน ตัวแทนการประปานครหลวง
ที่ท�ำงานมานาน ให้ได้มีโอกาสสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน

โครงการด้านพัฒนาศักยภาพ

ด้วยค�ำนึงถึงความเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
และมีเส้นทางที่ชัดเจน ผู้น�ำ พนักงานทุกระดับและระบบ
งานสามารถเชือ่ มโยงและสอดคล้อง โดยผูน้ ำ� จะมีบทบาท
สูงในการผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมาย พนักงานได้รับการ
ส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ก้าวหน้าในสายงาน
มีความมั่นคง ผูกพันกับองค์กร ท�ำให้เกิดก�ำลังใจ และ
ก� ำ ลั ง ความคิ ด ในการท�ำ งานอย่างเต็มความสามารถ
องค์กรก็จะมีประสิทธิภาพ จึงได้วางแผนการด�ำเนินงาน
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งาน ดั ง นี้ การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะด้านการบริหารและพัฒนา การวางแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งงานส�ำคัญ การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มพนักงาน
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร
ในอนาคต การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทด้ า นการบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร

โครงการ Happy Work Place

เป็ น โครงการที่ จั ด ขึ้ น จากแนวคิ ด ที่ ต ้ อ งการให้
พนักงานการประปานครหลวง ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกด้านอย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ส่งผลต่อความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร โดยครอบคลุมความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างองค์กรแห่งความผาสุกผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์แก่พนักงานในแต่ละด้าน
ดังนี้

• Happy Body

เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยจัดให้
มี ส ถานที่ อ อกก� ำ ลั ง กาย (Fitness Center) ส� ำ หรั บ
พนั ก งานและลู ก จ้ า งตามส� ำ นั ก งานต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง
กิ จ กรรมออกก� ำ ลั ง กายและสั น ทนาการ โดยร่ ว มกั บ
สมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง นอกจากนี้
ยั ง จั ด กิ จ กรรมอื่ น ๆ อาทิ การแข่ ง ขั น กี ฬ าระหว่ า ง
รัฐวิสาหกิจ การแข่งขันกีฬาสีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่ า งพนั ก งานภายในองค์ ก ร จั ด โครงการสอน
แบดมินตันให้กับพนักงาน และบริการตรวจสุขภาพฟรี
ให้แก่พนักงาน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์
เนชั่นแนล ซึ่งมีการตรวจเลือดเพื่อหาระดับน�้ำตาลใน
เลือด ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแป็บเสมียร์ ตรวจ
เต้านม (โดยวิธีคล�ำก้อนเนื้อ) และให้บริการตรวจวัด
สายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น ยังมีการติด
ตั้งจุดน�้ำดื่มร้อน–เย็น ที่สะอาดปลอดภัย ไว้ให้บริการแก่
พนักงานภายในส�ำนักงานใหญ่จ�ำนวน 10 ตู้ เพื่อลดค่า
ใช้จ่ายในการซื้อน�้ำดื่ม

• Happy Heart

เป็นกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ มีนำ�้ ใจ
เอือ้ อาทรต่อกัน อาทิ การมอบทุนการศึกษาแก่บตุ รผูป้ ฏิบตั ิ
งาน รวม 688 ทุน จ�ำนวนเงิน 1,713,500 บาท และได้รบั การ
สนับสนุนร่วมบริจาคส่วนหนึ่งจาก สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง และบริษทั คูค่ า้ การบริจาค
โลหิตแก่สภากาชาดไทย จ�ำนวน 4 ครัง้ มีจำ� นวนผูบ้ ริจาค
631 ราย ได้รบั ปริมาณโลหิตเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 252,400 cc
มีการสงเคราะห์พนักงาน กรณีประสบภัย โดยให้ความช่วย
เหลือพนักงานผูป้ ระสบอุทกภัย รายละ 10,000 บาท จ�ำนวน
1,606 คน

• Happy Money

เป็นกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจการจัดการด้าน
การเงิน เพือ่ ปลอดจากการเป็นหนี้ โดยได้จดั การบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “การออม การลงทุน และการเลือกช่อง
ทางการลงทุน” โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกสิกรไทย
จ�ำกัด เพือ่ สร้างความเข้าใจเรือ่ งการออม การลงทุนและการ
เลือกช่องทางลงทุนเพือ่ ให้ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พียงพอต่อ
การด�ำรงชีวติ ในปัจจุบนั และอนาคต จนถึงวัยเกษียณ

• Happy Relax

เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความผ่อนคลาย ลดความ
ตึงเครียดให้แก่พนักงาน อาทิ กิจกรรมวันพุธสุดหรรษา
โดยทุกวันพุธ ตัง้ แต่เวลา 12.00–13.00 น. จัดให้พนักงาน
ได้ร้องเพลงและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อ
กระชับมิตรภาพ และจัดการประกวดร้องเพลง ซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งในการแข่งขันกีฬาสีภายในของการประปา
นครหลวง

การบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยของพนักงาน กปน. ในปี 2555
200
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• Happy Soul

เป็นกิจกรรมเสริมสร้างจิตใจอันเป็นสุข สงบ มีคณ
ุ ธรรม
ให้แก่พนักงาน อาทิ การจัดธรรมบรรยาย ในหัวข้อ “ธรรมะ
กับความโปร่งใส” โดยพระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ)
เพือ่ ใช้คณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพ

• Happy Society

เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองด้วย
หลักสูตรอบรม E-learning และจัดบรรยายเรือ่ ง “ความ
ผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร” โดยการประปา
นครหลวงร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพือ่ ให้
พนักงานมีความเข้าใจและมีทัศนคติอันดีต่อความผูกพัน
และความพึงพอใจต่อองค์กร ส�ำหรับด้านความปลอดภัยใน
การท�ำงาน จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงครบทุกอาคาร ทัง้
อาคารส�ำนักงานใหญ่และอาคารภายนอก เช่น ส�ำนักงาน
ประปาสาขาทัง้ 16 สาขา อาคารระบบส่งและสูบจ่ายน�้ำ
และบริเวณโรงงานผลิตน�้ำสามเสน 2 เพื่อฝึกการเตรียม
พร้อมด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินให้แก่พนักงาน
นอกจากนี้ ยังจัดการบรรยายด้านสุขภาพเรือ่ ง “ภัยเงียบ
จากการนอนกรน” ให้แก่พนักงานอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรมกลางน�้ำ

• Happy Brain

เป็นกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างสังคมทีด่ ี และการจัดสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานที่ดีให้แก่พนักงาน อาทิ การจัด
สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่อง
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และได้รบั
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งอาชีวอนามัย ผ่านการจัด
บอร์ดนิทรรศการ การสาธิตการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และมีการจ�ำหน่ายสินค้าราคาถูกเพือ่ ลดภาระค่า
ครองชีพให้แก่พนักงาน ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนัน้ ยังได้จดั ทัศนศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของหน่วย
งานทีไ่ ด้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ณ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย เขือ่ นภูมพิ ล จังหวัดตาก

การดูแลผู้ที่เกษียณอายุและคู่สมรส

เพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้รบั การดูแลเอาใจใส่ในทุกด้าน
ของชีวติ อย่างครบวงจร นอกเหนือจากโครงการ Happy Work
Place ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
ในวัยเกษียณและคูส่ มรส โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล
และให้คำ� แนะน�ำในด้านสุขภาพอนามัยกับผูเ้ กษียณอายุและคู่
สมรส จ�ำนวน 16,341 ครัง้ ให้บริการทางห้องปฏิบตั กิ าร
พยาธิ–คลินกิ 11,420 tests มีผเู้ ข้ารับบริการการรักษาจ�ำนวน
1,461 ราย
การประปานครหลวงตระหนักว่า การสร้างความสุข
ให้แก่พนักงาน คือการสร้างความสุขให้องค์กร เพราะเมือ่
พนักงานมีขวัญก�ำลังใจที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
มีศักยภาพที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
นัน่ คือดัชนีชวี้ ดั ประสิทธิภาพและความส�ำเร็จในการท�ำงาน
ซึ่งผู้รับประโยชน์คือประชาชนที่จะได้รับการบริการที่มี
คุณภาพ รวมทัง้ การพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์งานประปาทีจ่ ะ
ก้าวไกลต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ โดยพนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ที่เต็มด้วยศักยภาพของการประปานครหลวง ซึ่งนับเป็น
การยกระดับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอีกทางหนึง่
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ประมวลภาพกิจกรรมกลางน�้ำ
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ปลายน�้ำแห่งความสุข

ผลงานที่มอบสู่สังคม
ด้วยความมั่นใจในคุณภาพ

ธ

ารสายน้ำ�ใหญ่ท้ังสายที่เกิดจาก “ต้นน้ำ� แห่งความสมบูรณ์” ใสสะอาด ไหลรินผ่านเข้าสู่ “กลางน้ำ�
แห่งความอุตสาหะ” เปี่ยมความรับผิดชอบและมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กรของการประปา
นครหลวง ก่อนจะไหลออกไปเป็น “ปลายน้ำ� แห่งความสุข” ทีส่ ง่ ผ่านการให้บริการ ทีเ่ ป็นเลิศ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน จนกลายเป็นสังคมทีเ่ ข้มแข็ง อันนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาประเทศชาติให้ได้รบั การเติมเต็มความสุข
ผ่านสายน้ำ�อย่างยัง่ ยืน
ด้ ว ยความตระหนั ก เช่ น นี้ ท� ำ ให้ ทุ ก การด� ำ เนิ น กิ จ การของการประปา
นครหลวง เต็มไปด้วยความรอบคอบ ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ความปลอดภั ย ของผู ้ ค น สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มก่ อ นเสมอ เพื่ อ มุ ่ ง ให้ ผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ มีความเชื่อมั่นในการด�ำเนินกิจการ
ประปา และยินดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งความสุขกับการประปา
นครหลวงให้เกิดขึ้นเป็นจริง ผ่านการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
สังคม คือ ด้านการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านการสื่อสารและรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
องค์ประกอบมาตรฐาน ISO 26000 ด้านที่ 4

การประปานครหลวงมีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมในทุกด้าน การค�ำนึงถึงความส�ำคัญและการใส่ใจต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค คือสิง่ ทีก่ ารประปานครหลวงยึดมัน่ เพือ่ น�ำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการทีส่ ร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผบู้ ริโภค รวมทัง้ แสดงถึงการด�ำเนินงานขององค์กรทีเ่ ปิดเผย ไม่เอาเปรียบผูบ้ ริโภค ต่อต้านการ
ผูกขาดทางการค้า และการมีอ�ำนาจเหนือตลาด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงาน การประกวด
ราคา การจัดซื้อจัดจ้าง มีการประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเปิดเผย สอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตติดสินบน ที่อาจส่งผลให้องค์กรอื่นๆ
และผู้บริโภคตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ ดังนั้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อองค์กร เราจึงมุ่งด�ำเนิน
โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่

การบริหารจัดการคุณภาพน�้ำประปาดื่มได้
ด้วยค�ำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส�ำคัญ
ควบคู่ไปกับการด�ำเนินภารกิจหลัก การประปานครหลวง
จึงได้เริม่ โครงการน�ำ้ ประปาดืม่ ได้ ซึง่ เกิดจากแนวความคิด
ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้ำสะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภคด้วยอัตราค่าน�ำ้ ทีร่ าคาไม่แพง (อัตราค่าน�ำ้
ประปา ขั้นต�่ำ 8.50 บาท/ลูกบาศก์เมตรหรือลิตรละไม่ถึง
1 สตางค์) และยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพทีน่ บั วันจะ

สูงขึ้นเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงาน โดยมุ่งที่จะปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน แต่ยังคง
คุณภาพน�้ำที่ดีเยี่ยม โดยใช้อัตราค่าน�้ำคงที่ตั้งแต่ปี 2542
จนถึงปัจจุบัน กอปรกับ “น�้ำ” จัดเป็นสาธารณูปโภค
ขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับการด�ำรงชีพ ดังนัน้ เพือ่
สร้างความมั่นใจในคุณภาพของน�้ำประปา จึงเข้ารับการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ จากคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับ
การรับรอง “น�ำ้ ประปาดืม่ ได้” ทุกเขตบริการของการประปา
นครหลวงในปี 2542 และเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิต
ขึน้ สูร่ ะดับสากล จึงพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
จนได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994
ในปี 2543 ด้านการผลิตน�้ำประปา ก่อนจะพัฒนาสู่ระบบ
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในปัจจุบนั ด้วยความตระหนัก
ว่า “ความเชือ่ มัน่ ” และ “ความไว้วางใจ” ในคุณภาพน�ำ้
ประปาของผู้บริโภคเป็นสิ่งส�ำคัญล�ำดับแรกในการด�ำเนิน
กิจการ จึงไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาระบบการผลิต และ
เฝ้าติดตามดูแลการรักษาคุณภาพน�้ำที่ได้มาตรฐานอย่าง
ใกล้ชิด ผ่านการด�ำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ
การใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ประปาระยะไกล
(Real Time online Monitoring) เพือ่ ตรวจวัดค่าความขุน่
และปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือทีส่ ถานีตรวจวัดคุณภาพ
น�ำ้ 20 สถานี ท�ำให้เจ้าหน้าทีแ่ ก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือให้มีปริมาณใกล้เคียงกันทุกพื้นที่ ท�ำให้การใช้
คลอรีนลดลง ลดกลิน่ คลอรีน และช่วยลดค่าใช้จา่ ยการจัด
ซือ้ คลอรีนลงได้ถงึ ร้อยละ 5 โดยสถานีสบู จ่ายน�ำ้ บางพลีเริม่
ใช้งานเป็นแห่งแรก นอกจากนี้ การประปานครหลวงยัง
รณรงค์ให้ผใู้ ช้นำ�้ มีความมัน่ ใจในการดืม่ น�ำ้ ประปา ด้วยการ
ไปตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ประปาให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ
โรงเรียน โรงพยาบาล วัด มัสยิด สถานทีร่ าชการ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข และโรงแรม ในเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการ เพือ่ วิเคราะห์
คุณภาพน�้ำกว่า 30,000 ตัวอย่างต่อปี โดยห้องทดสอบ
ปฏิบตั กิ ารภายในของการประปานครหลวงทีไ่ ด้มาตรฐาน
ISO/IEC 17025/2549 โดยหน่วยงานทีผ่ า่ นเกณฑ์การตรวจ
จะได้รบั มอบเกียรติบตั รรับรองคุณภาพ “น�ำ้ ประปาดืม่ ได้”
เพือ่ ให้ผใู้ ช้นำ�้ มัน่ ใจได้ถงึ คุณภาพน�ำ้ ประปาทีส่ ามารถดืม่ ได้

อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังมีการ
ติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน�้ำต่อเนื่องอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ในปีงบประมาณ 2555 มีหน่วยงานทีไ่ ด้รบั
การรับรองคุณภาพน�ำ้ ประปาผ่านเกณฑ์แนะน�ำขององค์การ
อนามัยโลกปี 2006 เพิม่ ขึน้ อีกจ�ำนวน 168 แห่ง นอกจาก
การตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังให้
บริการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ของบ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย
เพือ่ ติดตามวัดผลความส�ำเร็จของโครงการทีไ่ ด้ดำ� เนิน
การไป การประปานครหลวงได้จดั ท�ำผลส�ำรวจความมัน่ ใจ
“น�ำ้ ประปาดืม่ ได้” โดยมีผลดังนี้ จากการส�ำรวจปี 2555
พบว่า ผูใ้ ช้นำ�้ ร้อยละ 75.2 ทราบว่าน�ำ้ ประปาดืม่ ได้ เพิม่ ขึน้
จากปี 2554 ซึ่ ง มี เ พี ย งร้ อ ยละ 62.2 และผู ้ ใช้ น�้ ำ ที่
ไม่ทราบว่าน�ำ้ ประปาดืม่ ได้มเี พียงร้อยละ 24.8 ลดลงจาก
ร้อยละ 37.8 ในปี 2554 จึงกล่าวได้วา่ ประชาชนมีความ
มัน่ ใจในคุณภาพน�ำ้ เพิม่ มากขึน้ ผ่านการด�ำเนินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ทวี่ างไว้
นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังได้ด�ำเนินการ
ติดตั้งจุดน�้ำดื่มสาธารณะในลานกีฬา สวนสาธารณะ วัด
โรงเรียน หมูบ่ า้ น และสถานทีร่ าชการเพิม่ ขึน้ อีก จ�ำนวน
173 จุ ด รวมทั้ ง การดู แ ลงานบริ ก ารหลั ง มาตร อาทิ
งานส�ำรวจ ซ่อม ปรับปรุงระบบท่อภายใน รวมถึงการให้บริการ
ล้างถังพักน�ำ้ เพราะปัญหาคุณภาพน�ำ้ ประปาทีอ่ าจไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานเมือ่ ส่งถึงผูบ้ ริโภค สาเหตุหนึง่ เกิดจากการ
ไม่ลา้ งถังพักน�ำ้ การแตกช�ำรุดของท่อภายใน ท�ำให้นำ�้ ถูกปน
เปือ้ นจากเชือ้ โรคและสิง่ สกปรก การประปานครหลวงจึง
เข้าไปให้คำ� แนะน�ำและให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลถังพักน�ำ้ การ
ซ่อมบ�ำรุงระบบท่อภายในด้วยตัวเองอย่างถูกวิธี นอกเหนือ
จากการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของกระบวนการผลิตน�ำ้
ประปาอย่างต่อเนือ่ งแล้ว การประปานครหลวงยังใส่ใจต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการน�ำ้ ประปามาโดยตลอด ตัง้ แต่

ผลส�ำรวจความมัน่ ใจ “น�ำ้ ประปาดืม่ ได้” ระหว่างปี 2554 - 2555

24.8%
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ปี 2555

ปี 2554

ผูใ้ ช้นำ�้ ทราบว่าน�ำ้ ประปาดืม่ ได้
ผูใ้ ช้นำ�้ ไม่ทราบว่าน�ำ้ ประปาดืม่ ได้
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ปี 2549 จวบจนถึงปัจจุบนั ในเรือ่ งต่างๆ เช่น แรงดันน�ำ้
ประปาไหลแรงเพียงพอต่อการใช้งาน ความสม�ำ่ เสมอในการ
ไหลของน�ำ้ ประปา ความใสสะอาด กลิน่ และคุณภาพของน�ำ้
ประปาโดยรวม ระบบการแจ้งให้ทราบก่อนหยุดจ่ายน�ำ้ ความ
ถูกต้องของใบแจ้งหนีค้ า่ น�ำ้ ประปา

โครงการ Best Care Service

เพือ่ พัฒนาคุณภาพในการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ ส�ำนักงาน
ประปาสาขาจึงได้ด�ำเนินการเข้าพบผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ เพื่อ

สอบถามข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับการให้บริการ เพือ่ รับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำมาปรับปรุงการ
บริการให้ดยี งิ่ ขึน้ ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้นำ�้ รวมทัง้
จัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้นำ�้ ลงในระบบ Costumer Alert เพือ่
แจ้งข่าวเกี่ยวกับน�้ำประปาไม่ไหลให้ผู้ใช้น�้ำทราบก่อน
ด�ำเนินการหยุดจ่ายน�ำ้ เป็นการป้องกันผลกระทบทางลบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้ดำ� เนินการ
เข้าพบผูใ้ ช้นำ�้ จ�ำนวน 298 ราย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
องค์ประกอบมาตรฐาน ISO 26000 ด้านที่ 5

เพราะตระหนักเสมอว่า “ความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจของผูบ้ ริโภค” คือสิง่ ส�ำคัญในการสร้างความส�ำเร็จของธุรกิจ
ทีย่ งั่ ยืน การประปานครหลวงจึงใส่ใจรับผิดชอบต่อผลกระทบทีอ่ าจเกิดแก่ผบู้ ริโภคและสิง่ แวดล้อมโดยรวมในด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมใน
กระบวนการผลิตน�้ำประปาและผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้ำทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เพือ่ ให้
ทรัพยากรน�ำ้ อันมีคา่ คงอยูอ่ ย่างเพียงพอในการให้บริการแก่ประชาชน อีกทัง้ ยังให้ความส�ำคัญต่อการตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคเป็นส�ำคัญ

โครงการประปาพบประชาชน

เพือ่ ให้การบริการทีต่ อบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานการประปานครหลวงและ
ประชาชนผูใ้ ช้นำ�้ ส�ำนักงานประปาสาขา ได้ดำ� เนินโครงการ
“ประปาพบประชาชน” โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่พบปะ

ประชาชน ตามแหล่งชุมชน เพื่อให้บริการ ในด้านต่างๆ
อาทิ การรับค�ำร้อง ข้อร้องเรียน การแจ้งตรวจสอบหรือแจ้ง
ซ่อมระบบท่อและอุปกรณ์ประปา บริการยก ย้ายมาตรวัด
น�้ำ เปลี่ยนประตูน�้ำหน้ามาตรวัดน�้ำ และส�ำรวจความ
พึงพอใจในคุณภาพและบริการของการประปานครหลวง
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จากการลงพื้นที่จริง เพื่อพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ควบคูไ่ ปกับการให้บริการหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ เพือ่ ให้การ
ตรวจรักษาสุขภาพเบือ้ งต้นแก่ประชาชน

โครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่าง
รูค้ ณ
ุ ค่า (Demand Side Management
: DSM)

เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำเป็นไปอย่างครบ
วงจร นับตั้งแต่การดูแลฟื้นฟูแหล่งต้นน�้ำเพื่อให้ได้น�้ำดื่ม
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จวบจนถึงการส่งเสริมการให้ความรูค้ วามเข้าใจ
แก่ผใู้ ช้นำ�้ ในการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า แบ่งการด�ำเนินงานออก
เป็น 2 ด้าน คือด้านการส่งเสริมให้ความรูค้ วามเข้าใจในการ
ใช้นำ�้ ประปาอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประหยัดน�ำ้ และพลังงาน

ด้านการส่งเสริม ให้ความรูค้ วามเข้าใจใน
การใช้นำ�้ ประปาอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า

การประปานครหลวงได้ จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทการ
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใช้น�้ำอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า เพือ่
ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ผคู้ นในสังคมได้รบั รู้ เข้าใจ ตระหนัก
ถึงคุณค่าของทรัพยากรน�ำ้ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่
ประชาชนผู้ใช้น�้ำ ในการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างคุ้มค่าและ
ปลูกจิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ ผ่านช่องทางสือ่ ที่
หลากหลาย ทั้งสื่อภายในและภายนอก นอกจากนั้น ยัง
เสริมความรูก้ ารใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าในส่วนของพนักงาน โดย
จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ในหัวข้อ “จากวิกฤตสูโ่ อกาส :
จากการขาดแคลนสูก่ ารใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า” โดย ผศ.ดร.
จิรพล สินธุนาวา ให้ความรูแ้ ก่พนักงานจากทุกส�ำนักงาน
ประปา ให้ปฏิบตั งิ านด้วยความเข้าใจ สามารถส่งผ่านความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องไปสูป่ ระชาชน ในเรือ่ งการใช้นำ�้ ประปาอย่าง
รู้คุณค่าและตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำที่มี
อยูอ่ ย่างจ�ำกัด ในส่วนของผูป้ ระกอบธุรกิจ ได้คดั เลือกจาก
ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ Best Care Service
จ�ำนวน 298 แห่ง ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น�้ำ
ประปาอย่างรู้คุณค่า เช่น การให้ค�ำแนะน�ำวิธีตรวจสอบ
ระบบท่อประปาภายใน เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นความ
ส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ ใช้อย่างคุ้มค่าและดูแลอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างถูกวิธี เพือ่ ลดการสูญเสียน�ำ้ โดยเปล่าประโยชน์
ในส่วนของเยาวชน ยังได้จัดให้มีโครงการ 1 สาขา 1
โรงเรียน จัดการประกวดการส่งเสริมการประหยัดน�ำ้ พร้อม
จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า และได้จัด

ประกวดการเขียนโครงการรณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
ภายใต้แนวคิด “ใช้นอ้ ย ใช้ซำ�้ น�ำกลับมาใช้ใหม่” (Reduce
Reuse Recycle) กิจกรรมนีน้ อกจากจะช่วยปลูกจิตส�ำนึก
การใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างคุม้ ค่าแล้ว ยังให้ความเข้าใจการใช้
น�ำ้ แก่เยาวชน และช่วยกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ตอ่ ยอด
วิธกี ารใหม่ๆ ในการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าให้เผยแพร่ไปสูช่ มุ ชน
อีกด้วย

ด้ า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประหยัดน�ำ้ และพลังงาน

นอกเหนือจากการให้ความรู้และปลูกจิตส�ำนึกใน
การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่าแล้ว การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
ยังเป็นสิง่ ทีก่ ารประปานครหลวงให้ความส�ำคัญ อาทิ การ
ศึกษาวิจยั อุปกรณ์ประหยัดการใช้นำ�้ ร่วมกับบริษทั เอกชน
ซึ่งการประปานครหลวงมุ่งพัฒนาอุปกรณ์และสุขภัณฑ์
ประหยัดน�้ำ โดยร่วมกับบริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จ�ำกัด
(VRH) โดยปรับเปลี่ยนก๊อกประหยัดน�้ำภายในอาคาร
ส�ำนักงานบางส่วนเพือ่ เปรียบเทียบคุณภาพกับก๊อกน�ำ้ แบบ
เดิม โดยส่วนทีเ่ ปลีย่ นเป็นก๊อกประหยัดน�ำ้ สามารถลดการ
ใช้น�้ำลงได้ถึง 30% อีกทั้งยังพัฒนาการรับรองมาตรฐาน
อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ประหยัดน�ำ้ โดยการประปานครหลวง
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ในเรือ่ งการศึกษาแนวทางการจัดตัง้ ห้องทดสอบ (LAB) เพือ่
ใช้ในการรับรองมาตรฐาน และได้เยีย่ มชมห้องทดสอบของ
สถาบันยานยนต์ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานและการทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จ�ำกัด
(VRH) เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดตั้งห้องทดสอบของการ
ประปานครหลวง และการออกฉลากส�ำหรับอุปกรณ์และ
สุขภัณฑ์ประหยัดน�ำ้ ต่อไปในปีขา้ งหน้า นอกจากนี้ ยังได้
ด�ำเนินการจัดท�ำฐานข้อมูลเพือ่ หาปริมาณน�ำ้ ใช้เฉลีย่ ของผู้
ใช้น�้ำต่อคน เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการใช้น�้ำเฉลี่ยต่อคน
ของประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริการ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดแผนงานอนาคต ในการ
จัดหาแหล่งน�้ำดิบ การเสริมก�ำลังการผลิต การวางแผน
รณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การใช้นำ�้ ในปีแรกเริม่ ส�ำรวจจากพนักงานในองค์กร ผ่าน
แบบสอบถามที่ผ่านการคัดกรองจากพนักงาน จ�ำนวน
2,098 ราย ลูกจ้าง/ตัวแทน จ�ำนวน 531 ราย รวมทัง้ สิน้
2,629 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.65 ของจ�ำนวนแบบสอบถาม

ทัง้ หมด ผลการส�ำรวจพบว่า ปริมาณการใช้นำ�้ เฉลีย่ เท่ากับ
210.1 ลิตร/คน/วัน (มาตรฐานปริมาณการใช้น�้ำเฉลี่ย
เท่ากับ 250 ลิตร/คน/วัน) โดยจ�ำแนกตามลักษณะทีอ่ ยู่
อาศัยได้ 3 ประเภท คือ บ้านเดีย่ วใช้นำ�้ เฉลีย่ 221.3ลิตร/
คน/วัน อาคารพาณิชย์และทาวน์เฮาส์ ใช้นำ�้ เฉลีย่ 196.7
ลิตร/คน/วัน และคอนโดมิเนียม แฟลต หอพัก ใช้นำ�้ เฉลีย่
183.7 ลิตร/คน/วัน ซึง่ การประปานครหลวงจะได้นำ� ข้อมูล
จัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์องค์กร ในการคาดการณ์ปริมาณ
ความต้องการการใช้น�้ำประปาของประชาชนเพื่อการ
จัดสรรน�ำ้ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต
เพราะทุกความต้องการของผู้บริโภคในการใช้น�้ำ
ประปาคื อ ภารกิ จ หลั ก ที่ ก ารประปานครหลวงพร้ อ ม
ตอบสนองเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น�้ำได้รับความสุขจากการ
ให้บริการทีส่ อดคล้องกับความต้องการน�้ำประปาทีส่ ะอาด
ได้มาตรฐานในการใช้อปุ โภคบริโภคได้ตลอดไป

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
องค์ประกอบมาตรฐาน ISO 26000 ด้านที่ 7

การสร้างความไว้วางใจและความสุขให้กบั ประชาชนได้นนั้ นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นธรรม สุจริตและโปร่งใส
แล้ว การประปานครหลวงยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั คนในสังคม ซึง่ จะมีสว่ น
ช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี สามารถพึง่ พาตนเองได้ เสริมสร้างชีวติ ให้มคี วามมัน่ คงในทุก
ุ ค่าและเป็นแนวร่วมในการดูแลปกป้องแหล่งน�ำ้
ด้าน ควบคูไ่ ปกับการปลูกจิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ การใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ธรรมชาติอนั เป็นดังเส้นเลือดใหญ่ทหี่ ล่อเลีย้ งชีวติ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ
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โครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน

ด้วยความตระหนักว่า การแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับแหล่ง
น�ำ้ ด้อยคุณภาพ ปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ ได้อย่างยัง่ ยืนนัน้
นอกเหนือจากการท�ำกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ฟืน้ ฟูเยียวยาแหล่ง
น�ำ้ แล้ว การปลูกฝังแนวคิดการอนุรกั ษ์และการตระหนักรูถ้ งึ
คุณค่าของทรัพยากรน�ำ้ ให้แก่เยาวชนเป็นสิง่ ทีก่ ารประปา
นครหลวงให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เพราะเยาวชนในวันนี้
จะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า ซึง่ นับเป็นการส่งต่อแนวคิด
การอนุรกั ษ์ให้แก่คนรุน่ ใหม่ทจี่ ะเป็นคนรุน่ ต่อไปในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ การประปานครหลวงโดยส�ำนักงานประปาทัง้ 16
สาขา จึงประสานกับโรงเรียนในพืน้ ทีใ่ ห้บริการ เพือ่ เข้าร่วม
กิจกรรมและจัดประกวดโครงการรณรงค์การใช้นำ�้ ภายใต้
แนวคิด “ใช้นอ้ ย ใช้ซำ�้ น�ำกลับมาใช้ใหม่” โดยคัดโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการ สาขาละ 2 โรง รวมโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
32 โรง พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และเชิญชวนให้นกั เรียนระดับมัธยม
ต้นจากโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เขียนโครงการรณรงค์การ
ใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าเข้าร่วมประกวด โดยมีโรงเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัล
ชนะเลิศ 16 โรง และรองชนะเลิศ 16 โรง ซึง่ การจัดกิจกรรม
นี้ เป็นการช่วยปลูกจิตส�ำนึกการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าตัง้ แต่ระดับ
เยาวชน และยังมีสว่ นส่งเสริมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ใช้นำ�้ ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้อกี ทางหนึง่

โครงการหัวดับเพลิงดี ไม่มีอัคคีภัย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ การประปานครหลวงจึงได้ดำ� เนินการตรวจสอบ
คุณภาพของหัวดับเพลิงในทีช่ มุ ชนสาธารณะ โดยเฉพาะใน
แหล่งชุมชนทีม่ ผี ค้ ู นอาศัยอยูห่ นาแน่น เพือ่ เป็นการป้องกันเหตุ
ฉุกเฉิน เหตุรา้ ยทีไ่ ม่คาดคิด อันเกิดจากอัคคีภยั ในชุมชน เพือ่
ให้ประชาชนได้รบั ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ผ่านการ
ตรวจสอบหัวดับเพลิงในทีช่ มุ ชนสาธารณะเพือ่ ให้อปุ กรณ์มี
ความพร้อมใช้งานได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ งจากปี 2554 เพือ่ ให้หวั ดับเพลิงมีสภาพพร้อมใช้แบบ
100%
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ช่วยกันปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้ยน
ื ต้น 1 ต้น
จะช่วยดูดซับ CO2 ได้ 9 กิโลกรัมต่อปี
จากการวิจย
ั ของคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า
• พืชกลุม
่ ไม้ประดับ มีความสามารถ
่ อยู่ในสภาพแสงน้อย
ดูดซับ CO2 ได้ดเี มือ
• พืชกลุม
่ ไม้ดอก มีความสามารถ
่ อยู่ในสภาพแสงมาก
ดูดซับ CO2 ได้ดเี มือ

โครงการโรงเรียนในฝัน

การประปานครหลวงเชือ่ ว่า การศึกษาเป็นเครือ่ งมือ
ส�ำคัญอย่างหนึง่ ในการพัฒนาเยาวชนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ได้
แต่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบทยังขาดปัจจัยส�ำคัญ
หลายอย่าง ที่จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ดังนั้น เพื่อ
เป็นการสนับสนุนการเพิม่ โอกาสทางการศึกษา ให้แก่เด็กและ
เยาวชนทีด่ อ้ ยโอกาสและอยูใ่ นถิน่ ทีห่ า่ งไกลความเจริญ ซึง่ อยู่
ในเขตชุมชนต้นน�้ำและพื้นที่ให้บริการของการประปา
นครหลวง โดยการมอบอุปกรณ์การศึกษา หรืออุปกรณ์ทชี่ ว่ ย
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นโรงเรียน
ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึง่ โรงเรียนทีไ่ ด้รบั เลือกเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนในฝัน มี 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดดอนแสลบ และ
โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบ
อุปกรณ์สง่ เสริมการเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียนวัดดอนแสลบ
ประกอบด้วย เครือ่ งเล่นสนามเด็กเล่น เครือ่ งฉายโปรเจ็กเตอร์
และเครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ ส�ำหรับโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
ได้มอบเครือ่ งฉายภาพ 3 มิติ พร้อมจอรับภาพ กล้องดิจติ อล
และเครือ่ งปรับอากาศ รวมจ�ำนวนมูลค่า 600,000 บาท
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โครงการหุน้ ส่วนเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมกับกองทุนสิง่ แวดล้อมโลก (UNDP) ปีที่ 2
โครงการทีม่ คี วามโดดเด่นในการมีสว่ นพัฒนาสังคม
และชุมชนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรระดับสากล สร้าง
เครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ประชาชน อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นัน่ คือ โครงการหุน้ ส่วนเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่
แวดล้อมกับกองทุนสิง่ แวดล้อมโลก (UNDP) เป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างการประปานครหลวง กับผู้แทน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย
ภายใต้ “โครงการรวมใจรักษ์น�้ำ” ด�ำเนินการสนับสนุน
ชุมชน 2 ลุม่ น�ำ้ คือ ลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาและแม่นำ�้ แม่กลอง
ซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้ ดิบและการผลิตน�ำ้ ประปา ด�ำเนินกิจกรรม
ดูแลอนุรักษ์แหล่งน�้ำ ดิน และป่าไม้ รวมทั้งการพัฒนา
สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในชุมชน โดยในปี
นีม้ โี ครงการทีผ่ า่ นการคัดเลือก 6 โครงการ จาก 6 ชุมชน
ได้แก่ โครงการพัฒนาลุม่ น�ำ้ แม่กลอง โดยมูลนิธชิ ว่ ยเหลือ
เด็ ก ชายแดน จั ง หวั ด ตาก โครงการรวมใจรั ก ษ์ น�้ ำ
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยส�ำนักงานสมาคมสหพันธ์
เกษตรกรเพื่อการพัฒนาภาคตะวันตก อ�ำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี โครงการเครือข่ายโรงเรียนร่วมชุมชน
รักษ์เจ้าพระยา โดยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ โครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลายน�้ำ โดย
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ปทุมธานี โครงการสร้างและศึกษาระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
บางกระสอบ โดยกลุม่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม “ล�ำพู–กระสอบ”
จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการรักเรา รักษ์โลก โดย
สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน ต� ำ บลหนองสาหร่ า ย จั ง หวั ด

กาญจนบุรี ทุกโครงการมีผลการด�ำเนินงานที่น่าพอใจ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีวิถีการด�ำเนินชีวิตควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์แหล่งน�้ำ และทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง
สอดคล้องกลมกลืน เสมือนเป็นการรักษาบ้านและถิน่ อาศัย
ของตนเอง ทุกกิจกรรมที่การประปานครหลวงได้ด�ำเนิน
การ มิใช่เพียงเพือ่ การอนุรกั ษ์หรือพัฒนาคุณภาพแหล่งน�้ำ
เท่านัน้ แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนให้
ดีขนึ้ ควบคูไ่ ปด้วย เพราะการประปานครหลวงตระหนักดี
ว่า ถ้าสามารถท�ำให้ผคู้ นเห็นความส�ำคัญและใช้ชวี ติ ร่วมกับ
ล�ำน�ำ้ ได้อย่างมีความเข้าใจ ทัง้ ผูค้ นและล�ำน�ำ้ จะอยูร่ ว่ มกัน
อย่างเป็นสุข ไม่ทำ� ร้ายซึง่ กันและกัน เอือ้ อาทรใส่ใจดูแลกัน
เสมือนเป็นคนในครอบครัว ซึง่ น�ำไปสูร่ ะบบการพึง่ พาอาศัย
กันตามธรรมชาติอันงดงาม อีกทั้งยังเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งตามภูมปิ ญ
ั ญาและบริบทท้องถิน่ นับเป็นส่วนหนึง่
ในการพัฒนาประเทศชาติให้มนั่ คง
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การสื่อสารและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และผลการด�ำเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
การประปานครหลวง จึงได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมประจ�ำปี (CSR Report) แยกจากรายงานประจ�ำ
ปีขององค์กร เพื่อเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลที่แสดงถึง
นโยบาย แนวทางการด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000
ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยง บ่ ง บอกถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมในภาพรวมขององค์กรที่มีความสอดคล้องกัน

ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก�ำหนด แสดงให้เห็นถึงความ
ก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านตามโครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมครบทุกประเด็น มุง่ ประโยชน์เพือ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
จากทุกภาคส่วน รับทราบผลการด�ำเนินงานและเกิด
ความเชือ่ มัน่ ต่อองค์กรว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
แท้จริง โดยมีการเผยแพร่กจิ กรรม/โครงการ รวมทัง้ ความรู้
องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องผ่านหลายช่องทาง อาทิ รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำปี คูม่ อื CSR ลงในเว็บไซต์
www.mwa.co.th ระบบ Intranet ภายในองค์กร และ
Facebook CSR MWA

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับโครงการให้ชุมชนทราบก่อนล่วงหน้า ด้วยข้อมูล
ที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม
“กลุ่มเพื่อนประปา” เพื่อให้เกิดกลุ่มอาสาสมัครโดยผู้น�ำ
ชุมชน จิตอาสา ประชาชน พร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับ
การประปานครหลวงสร้างประโยชน์โดยส่วนรวมในการที่
จะได้รบั ข่าวสารทีช่ ดั เจน รวดเร็ว โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ ว
กับผลกระทบการด�ำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
สือ่ สารเผยแพร่
ส�ำหรับโครงการจัดท�ำแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม พ.ศ. 2556-2559 จัดท�ำขึ้นเพื่อให้การประปา
นครหลวง ด�ำเนินงานด้านนีอ้ ย่างมีทศิ ทางชัดเจน ถูกต้อง
และเชื่อมโยงตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุม่ จึงได้จดั ประชุม Focus Group และสัมมนาวิพากษ์
(Hearing) ร่วมกันระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน กลุม่ คูค่ า้ ประชาชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นักวิชาการ สหภาพแรงงาน จิตอาสา
ผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่คณะกรรมการลงมา เพือ่ รับฟังและ
ร่วมกันให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประเด็นปัญหา และผล
กระทบ และน�ำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ประมวลจัดท�ำ
เป็นแผนแม่บท เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมของการประปานครหลวง เกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ประมวลภาพกิจกรรมปลายน�้ำ

เพือ่ ให้การด�ำเนินกิจการขององค์กรขับเคลือ่ นไปโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน การประปานครหลวงจึงให้
ความส�ำคัญกับความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนซึ่ง
เป็นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ �ำคัญยิง่ ตัง้ แต่เริม่ ต้นให้มกี าร
ส�ำรวจทัศนคติที่มีต่อกิจกรรม โครงการศึกษาผลกระทบ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีการเชิญบุคคลในกลุ่มนี้เข้าร่วม
ประชุม เพือ่ ขอข้อคิดเห็น ข้อแนะน�ำ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
การด�ำเนินงานของการประปานครหลวง เพือ่ ก่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมบริหารจัดการ
ด้วยกัน โดยมีกจิ กรรมทีไ่ ด้ดำ� เนินการอย่างเป็นรูปธรรมคือ
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการด�ำเนินงานของการประปานครหลวง โดย
การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการส่ ง เสริ ม ให้ ภ าค
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม ซึง่ จะเป็นช่องทางทีจ่ ะรณรงค์
ให้ประชาชนช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน
ต่อไป และยังได้สำ� รวจความคิดเห็นในโครงการ “ก่อสร้าง
แนวป้องกันคลองประปา” ในชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนว
คลองประปาในช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน ปี 2555 เพือ่
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
ก่อนด�ำเนินการ จากการส�ำรวจพบว่า ประชาชนเห็นด้วย
กับการที่การประปานครหลวงจะสร้างแนวป้องกันคลอง
ประปา และยินดีให้การสนับสนุนการด�ำเนินการในครัง้ นี้
เนื่องจากการประปานครหลวงได้สร้างความเข้าใจอันดี
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ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้

ยี ญสาธารณะ
ตนู้ ำ�้ ดมื่ หยอดเหร
กจิ กรรมปลกู ตน้
ไม้

กิจกรรมปลูกต้นไม้

ตูน้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญสาธารณะ

ส�ำรวจพืน้ ทีจ่ ดุ รับน�ำ้ ดิบ

ดูงานกระบวนการผลิตน�ำ้

กิจกรรมวันเด็ก ณ สนามเสือป่า

จอด จ่าย จร Drive Thru Payment

หนว่ ยแพทย์เคลอื่ นที่

กิจกรรมพบประชาชน

คลีนกิ น�ำ้ สะอาด

ดูงานกระบวนการผลิตน�ำ้

Tunnel Rehabilitation Project

กลุม่ ค่ายอาสา เพือ่ นพนักงาน กปน.

กปน.ชว่ ยเหลอื ผ
ปู้ ระสบภยั

ดูงานกระบวนการผลิตน�ำ้

กิจกรรมพบประชาชน

ศูนย์บริการประชาชนเคลือื่ นที่

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
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ำ้
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กลุม่ ค่ายอาสา เพือ่ นพนักงาน กปน.
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กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง “เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการ
บริหารจัดการทีด่ ี ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุดของ
กลุม่ ประเทศอาเซียน ทีใ่ ห้บริการงานประปา” นับเป็นเข็มทิศอย่างดีทจี่ ะ
ผลักดันการขับเคลือ่ นในการเร่งสร้างความเข้าใจทีจ่ ะเตรียมความพร้อม
ก้าวเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมอาเซียน เพือ่ พัฒนางานด้านการ
ประปาให้กา้ วไกล และอยูใ่ นระดับแนวหน้าสุดของอาเซียน
การประปานครหลวงมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านหลาย
ประเทศมานานนับหลายสิบปี มีการไปมาหาสู่ แลกเปลีย่ นความรูท้ งั้ ด้าน
วิชาการ การกีฬา และวัฒนธรรม ดังนัน้ การประปานครหลวงในฐานะ
เป็นองค์กรด้านสาธารณูปโภคหลักส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจจึงได้
เตรียมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการก้าวสูเ่ วทีประชาคมอาเซียน
ด้วยการตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด�ำเนินการประสานงานเพือ่
พัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ จัดสัมมนาสร้างความรูคู้ วามเข้าใจ และ
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานเข้ า ร่ ว มประชุ ม และสั ม มนานานาชาติ และ
ทีส่ ำ� คัญคือการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรือ่ งการพัฒนาระบบ
ประปา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตน�้ำ วัฒนธรรมและ
การกีฬากับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การประปาฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม K-Water สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นอกเหนือจากความ
สัมพันธ์ทมี่ ดี งั้ เดิมกับสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ในเรือ่ ง
ดังกล่าวอยูแ่ ล้ว

ฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย

การประปานครหลวงร่วมฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัยเมือ่ ช่วงปลายปี 2554 ต่อเนือ่ งช่วงต้นปี 2555 และมอบความห่วงใยใส่ใจ
ดูแลด้วยการให้ความช่วยเหลือทัง้ เชิงรุกและเชิงรับแก่ผปู้ ระสบอุทกภัยทุกภาคส่วน ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัง้ ในและ
นอกพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ รวมทัง้ พนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากความเดือดร้อนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ดว้ ยความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ก็มไิ ด้ยอ่ ท้อ ทัง้ ผูบ้ ริหาร พนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านได้รวมพลังร่วมมือร่วมใจ และประสานความร่วมมือกับ
เครือข่าย ทัง้ ภาครัฐบาล เอกชน ประชาชน ชุมชน พนักงาน และจิตอาสา ระดมความช่วยเหลือทุกสิง่ ทุกอย่างเข้าถึงพืน้ ทีป่ ระสบ
อุทกภัยเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนอันยิง่ ใหญ่ในครัง้ นัน้ ทัง้ การป้องกัน การเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อน การฟืน้ ฟูหลัง
สถานการณ์ให้กลับคืนสูส่ ภาวะปกติโดยเร็ว และเตรียมพร้อมป้องกันเพือ่ รองรับกับเหตุการณ์ในอนาคตทีอ่ าจเกิดขึน้ อีกด้วย
ส�ำหรับประชาชนและผู้ใช้น�้ำทั่วไป การประปานครหลวงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและคุณภาพชีวิต
กลับคืนมา โดยประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยการขยายเวลา
การช�ำระหนีค้ า่ น�ำ้ ประปา จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสูภ่ าวะปกติ โดยไม่ระงับการใช้นำ�้ ส�ำหรับผูใ้ ช้นำ�้ ทีม่ คี า่ น�ำ้ สูงผิดปกติ
การประปานครหลวงได้จดั ส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปตรวจสอบและให้คำ� แนะน�ำ หากเกิดจากสาเหตุนำ�้ ท่วมจะด�ำเนินการยกเลิกใบแจ้งค่าน�ำ้
และคิดค่าน�ำ้ ตามปริมาณการใช้นำ�้ จริง โดยรับภาระส่วนทีร่ วั่ ไว้เอง นอกจากนี้ ยังมีมาตรการไม่เก็บค่าน�ำ้ ขัน้ ต�ำ่ เป็นเวลา 6 เดือน
และให้ใช้นำ�้ ฟรีสำ� หรับล้างบ้านอีก 5,000 ลิตร และส�ำหรับพนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ เป็นลูกจ้างแรงงานของการประปา
นครหลวง ก็ได้รบั ความดูแลเอาใจใส่ดว้ ยการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบือ้ งต้นในโครงการ “ซับน�ำ้ ด้วยใจ”
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กิจกรรมอื่นๆ
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555
Memorandum of Understanding : MOU
การประปานครหลวง ร่วมกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนประสานความร่วมมือด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม และ
ร่วมจัดท�ำ MOU ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
• การร่วมด�ำเนินการศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมโดยใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงกับ
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• การบริหารจัดการแหล่งน�ำ้ ดิบและความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมการประปากับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ความร่วมมือการรณรงค์การใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า กับบริษทั วี.อาร์.แฮนด์เดิล จ�ำกัด (VRH) และบริษทั COTTO
จ�ำกัด
• ความร่วมมือในการศึกษาและทดลองน�ำท่อประปาทีเ่ ลิกใช้งานแล้วมาใช้เป็นท่อร้อยสายโทรศัพท์กบั บริษทั ทีโอที
จ�ำกัด (มหาชน)
• การติดตัง้ หัวจ่ายดับเพลิงตามโครงการชุมชนปลอดภัยของกรุงเทพมหานครกับกรุงเทพมหานคร
• โครงการติดตัง้ แท่นน�ำ้ ดืม่ ณ ลานกีฬากับกรุงเทพมหานคร
• โครงการใบไม้เขียวเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและประหยัดพลังงานเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนกับมูลนิธใิ บไม้เขียว
• โครงการรวมใจรักษ์นำ�้ Water for People “Partnership: Small Grants Programme” กับโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย UNDP
• การสนับสนุนแนวทางเพือ่ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในการบริหารงานของการประปานครหลวง
กับส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
• โครงการความร่วมมือเครือข่ายทรัพยากรน�ำ้ กับสมาคมทรัพยากรน�ำ้

คือชีวติ

ทรัพยากรน�้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า
น�ำ้ เป็นทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะเป็นจุดเริม่ ต้น

รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนต้น
โครงการประกวดภาพวาดระบายสี
หัวข้อ “เด็กไทย หัวใจรักษ์นำ�้ ”
ผลงาน:“ต้นน�ำ้ แห่งชีวติ ”
เจ้าของผลงาน: ปพิชญา บุณยกิดา อายุ 6 ปี
โรงเรียนศิลปะ Art is me จ.เชียงใหม่

ของความอุดมสมบูรณ์ของทุกสิ่งที่มีชีวิตและสรรพสิ่งในโลกซึ่งจะ
ต้ อ งด� ำ รงอยู ่ ด ้ ว ยกั น อย่ า งสมดุ ล แม้ ทุ ก คนจะทราบดี ว ่ า
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องหวงแหน
และช่วยกันดูแลรักษา ทรัพยากรน�ำ้ เป็นอีกประเภทหนึง่ ทีป่ ระสบ
ปัญหาเช่นกัน ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ทรัพยากรน�ำ้ ประสบปัญหาอย่าง
รุนแรงเพิ่มขึ้น และอาจถึงขั้นวิกฤต มาจากปัจจัยส�ำคัญหลาย
ประการด้วยกัน อาทิ ป่าไม้ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นก�ำเนิดของสายน�้ำ
เป็นบ้านของเหล่าสรรพสัตว์ ต้นไม้ทกุ ต้นในพืน้ ทีป่ า่ ต่างมีกลไกและ
หน้าที่ในการชะลอน�้ำไว้ในพื้นที่ แต่แหล่งธรรมชาติป่าไม้บริเวณ
ต้ น น�้ ำ ล� ำ ธารถู ก ท� ำ ลาย การขาดแคลนแหล่ ง กั ก เก็ บ น�้ ำ ที่ มี
ประสิทธิภาพ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนท�ำให้เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติต่างๆ ภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ความเจริญของ
บ้านเมืองก้าวหน้าทันสมัยไม่หยุดยั้งอย่างขาดระบบและระเบียบ
จ�ำนวนประชากรที่หนาแน่นโดยไม่มีขีดจ�ำกัด ซึ่งมีผลต่อเนื่องกับ
ความต้องการอุปโภคบริโภคน�ำ้ เพือ่ ใช้ในกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ ตาม
ไปด้วย และทีส่ ำ� คัญคือการใช้นำ�้ อย่างไม่ประหยัด ทรัพยากรน�ำ้ จึง
นับวันที่จะด้อยคุณภาพและมีปริมาณลดลง
ดังนั้น เราทุกคนจึงควรที่จะตระหนักว่า “น�้ำ” เป็นเสมือน
ทรัพย์สมบัติอันล�้ำค่าที่จะต้องหวงแหน ช่วยกันปกป้อง ดูแล
อนุรกั ษ์ และพัฒนาแหล่งต้นน�ำ้ ธรรมชาติ ให้คงความอุดมสมบูรณ์
และร่วมมือร่วมใจกันใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า ดูแลการใช้น�้ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ทรัพยากรน�ำ้ สามารถคงอยู่อย่างมีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายทั้งมวลได้อย่างยั่งยืน

ใช้น้อย ใช้ซ้ำ� นำ�กลับมาใช้ใหม่
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ผู้ใหญ่บุญมี เนตรสว่าง
หมอดินต�ำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี

นายเฉลิมพงศ์ ทองผิว
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

ในบ้านเราเกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ไม่คอ่ ยตระหนักในเรือ่ งการงด
การใช้สารเคมีในการเกษตรท�ำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ และ
แหล่งน�ำ้ เป็นพิษ ทีต่ ำ� บลหนองสาหร่ายเราก็คดิ ว่าจะท�ำอย่างไรให้
เกษตรกรตระหนักในเรือ่ งนี้ เราจึงได้ทำ� ผลิตภัณฑ์นำ�้ หมักจุลนิ ทรีย์
เพื่ อ ลดการใช้ ส ารเคมี ใ นการเกษตร และพยายามเผยแพร่ ใ ห้
เกษตรกรใช้ แต่ดว้ ยงบประมาณอันจ�ำกัดท�ำให้การขับเคลือ่ นงานมีความ
ติดขัด แต่เมือ่ เราได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากการประปานครหลวงและ
UNDP จากโครงการรักเรา รักษ์โลกในการจัดท�ำน�้ำหมักฮอร์โมน สาร
ป้องกันขับไล่แมลงจากพืชสมุนไพรให้เกษตรกรทัง้ 9 หมูบ่ า้ นน�ำไปใช้และจากทีป่ ระชุมประชาคมของต�ำบล มีผยู้ นิ ดีเป็น
จิตอาสาในการเผยแพร่โครงการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีถงึ 215 ครอบครัว โดยครอบครัวเหล่านีจ้ ะงดการใช้สารเคมีใน
การเกษตร และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์นำ�้ หมักจุลนิ ทรีย์ และพืชสมุนไพรแทน ซึง่ แต่ละครอบครัวจะได้รบั ผลิตภัณฑ์ไปใช้ 4 ชุด
ต่อปีโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ซึง่ ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์และวัตถุดบิ ในการผลิตทีเ่ พียง
พอจากการประปานครหลวงและ UNDP ท�ำให้การลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในหนองสาหร่ายก�ำลังเกิดขึน้ จริง ท�ำให้คนที่
นีม่ สี ขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ครับ

เสียงสะท้อนจากปลายน�ำ้
คุณลุงบน นิลเปลี่ยน
สมาชิกโครงการรักเรา รักษ์โลก
ต�ำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี
เมือ่ ก่อนทีน่ ี่ เวลาคนเขาท�ำนาท�ำไร่กนั แล้ว ผมจะเห็นขวดยาฆ่า
แมลง ขวดปุย๋ เคมีถกู ทิง้ อยูเ่ ต็มไปหมดแล้วก็เห็นยามันละลายลงแหล่ง
น�ำ้ มันไม่ดกี บั คนทีใ่ ช้นำ�้ ผมก็เริม่ เก็บขวดพวกนีร้ วมไว้เอง บางทีกร็ บั
ซือ้ แบบขาดทุนบางคนรับซือ้ โลละบาทสองบาท ผมให้สามบาทเลยทัง้ ที่
ยังไม่รจู้ ะเอาไปท�ำอะไรต่อ เพราะไม่มแี หล่งรับซือ้ แต่พอมีงบประมาณจาก
โครงการรักเรา รักษ์โลกเข้ามา ก็เริม่ มีการจัดการขยะพิษทีด่ ี มีเงินจ้างรถในชุมชนมาขน
ขยะเป็นระบบ มีการเปิดรับซือ้ ขวดเหล่านี้ ขวดก็ไม่มกี ารทิง้ เกลือ่ นกลาดอีก ตัวผมเองจากทีเ่ มือ่ ก่อนขาดทุนตลอดก็มรี าย
ได้เพิม่ 3 ปีทผี่ า่ นมาผมมีเงินเก็บ 300,000 บาท ทีส่ ำ� คัญผมเห็นว่าโครงการนีช้ ว่ ยท�ำให้การประปาประหยัดงบประมาณ ที่
ไม่ตอ้ งมาบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพิม่ เติม ก็ตอ้ งขอบคุณการประปานครหลวงทีม่ โี ครงการดีๆ เข้ามาช่วยเหลือคนทีน่ ใี่ ห้ใช้นำ�้ ได้อย่าง
ปลอดภัย
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การทีโ่ รงเรียนส่งเสริมให้นกั เรียนท�ำนาข้าวในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้พวกเราได้รู้จักการท�ำนาซึ่งเป็นเกษตรกรรมหลักของประเทศ
การประปานครหลวงได้มาสอนการท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพให้ทางโรงเรียน และ
เราได้น�ำมาต่อยอดใช้รดและฉีดพ่นในนาข้าวอินทรีย์ของโรงเรียนท�ำให้ได้
ผลผลิตที่ดี ซึ่งทางการประปาจะเน้นให้ใช้น�้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อช่วยรักษา
สิง่ แวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อคนปลูกและคนกิน เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องนักเรียน
และผูบ้ ริโภค และการแปรรูปข้าวหอมนิลทีเ่ ราปลูกเอง เป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ อาทิ
ข้าวสาร น�ำ้ ข้าวกล้องงอก ขนมครก ขนมถ้วย ทีน่ กั เรียนช่วยกันท�ำ ท�ำให้นกั เรียนมี
ความรู้ และมีรายได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ชุมชนครับ

อ.โชคดี วิหคเหิร
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

เดิมทีเด็กๆ ทีโ่ รงเรียนจะมีปญ
ั หาหนึง่ คือ มีเวลาว่างแต่เขายังไม่ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ บางส่วนก็ตดิ เกมส์ ติดเพือ่ นหรือหนีเรียน แต่หลังจากทีเ่ ราได้สง่ เสริม
ให้พวกเขาเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการประปานครหลวงได้เข้ามา
สนับสนุน ท�ำให้เด็กๆ มีการปรับพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี นึ้ คือเริม่ มีความเอือ้ เฟือ้
เผือ่ แผ่ ช่วยเหลือกันและกัน และมีความรับผิดชอบมากขึน้ โดยเฉพาะเรือ่ งการเห็น
คุณค่าสิ่งแวดล้อม ทั้งแหล่งน�้ำในโรงเรียน ต้นไม้ ดอกไม้ต่างๆ เด็กๆ จะช่วยดูแล
เป็นอย่างดี

ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิล
หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชวินิต
นนทบุรี

ผมเชือ่ ว่าการจะปลูกฝังจิตส�ำนึกให้นกั เรียนรักสิง่ แวดล้อม หรือเข้าใจ
ระบบนิเวศ ไม่จำ� เป็นต้องอยูแ่ ต่ในห้องเรียนเท่านัน้ จึงท�ำให้เกิดการท�ำนาข้าว
ในโรงเรียนขึน้ ตอนทีท่ ำ� นาช่วงแรกๆ ทัง้ นักเรียน ครู ภารโรงและชาวบ้านตืน่
เต้นกันมาก เพราะทุกคนได้เห็นสิง่ มีชวี ติ มากมายในนาข้าว ทัง้ ปลา ปู หอย ซึง่
แตกต่างจากนาข้างๆ ทีห่ ลังเก็บเกีย่ วแล้วแทบจะไม่มสี งิ่ มีชวี ติ อะไรให้เห็น ซึง่ เป็น
เพราะนาข้าวของเราใช้นำ�้ หมักชีวภาพ น�ำ้ หมักจุลนิ ทรียใ์ นการบ�ำรุงและปกป้องนาข้าว
และสิง่ นีถ้ อื เป็นบทเรียนทีเ่ กิดจากประสบการณ์ตรงให้เด็กๆ ได้เห็นว่าเมือ่ เราไม่ใช้สาร
เคมี ระบบนิเวศทีส่ มบูรณ์กจ็ ะกลับคืนมา ซึง่ การประปานครหลวงถือเป็นองค์กรส�ำคัญทีท่ ำ� ให้กจิ กรรมของนักเรียนคงอยูไ่ ด้ ทัง้
ในการเข้ามาให้ความเข้าใจเรือ่ งการดูแลสิง่ แวดล้อม การสอนท�ำน�ำ้ หมักและทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การเป็นก�ำลังใจให้เด็กๆ เพราะหลัง
จากทีโ่ รงเรียนได้รบั รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากโครงการคลองสวยน�ำ้ ใส ท�ำให้นกั เรียนตืน่ เต้นกระตือรือร้น
ในการท�ำงานอย่างจริงจัง เพราะเขาเห็นว่ามีผใู้ หญ่เห็นคุณค่าในสิง่ ทีพ่ วกเขาท�ำ ซึง่ ผมในฐานะผูด้ แู ลโครงการเองก็ได้รบั ก�ำลังใจ
อย่างมาก และขอขอบคุณการประปานครหลวงทีช่ ว่ ยต่อเติมการเรียนรูแ้ ละการรักสิง่ แวดล้อมให้กบั เด็กๆ ครับ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท ใส่ใจต่อการด�ำเนินงานในทุกรายละเอียด ตัง้ แต่
ต้นน�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ รางวัลแห่งความส�ำเร็จทีก่ ารประปานครหลวงภาคภูมใิ จ
คือ การได้เห็นคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของประชาชน การได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากทุก
ภาคส่วนและความก้าวหน้าในมาตรฐานการประปาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้การประปานครหลวงได้รบั ความไว้วางใจและ
ได้รบั การยกย่องจากหลายหน่วยงานมากมายทัง้ ในและต่างประเทศ ด้วยรางวัล
แห่งเกียรติยศ ดังนี้
ในปี 2555 การประปานครหลวงได้รบั รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จ�ำนวน 3
รางวัล ได้แก่
รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทเกียรติยศ ซึง่ ได้รบั
รางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3
รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศ ซึง่ ได้รบั รางวัล
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น ซึง่ ได้รบั รางวัลติดต่อกันเป็น
ปีที่ 3

•
•
•

ด้านสิง่ แวดล้อม

ได้ รั บ รางวั ล ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ และโล่ กิ ต ติ คุ ณ อี ก หลาย
รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้าน
สิง่ แวดล้อม จัดโดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสือ่ สาร
และ โทรคมนาคม วุฒสิ ภา จากผลงาน “กระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาแบบไร้
ของเหลือทิง้ Zero Waste For MWA Process” อันเป็นการศึกษาวิจยั การน�ำ
ตะกอนดินเหลือใช้จากระบบผลิตน�ำ้ ประปามาใช้ประโยชน์ในการท�ำผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อาทิ อิฐ บล็อกประสาน แผ่นพืน้ ทางเท้า วัสดุตกแต่งพืน้ รวมทัง้ การ
พัฒนาอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการเกษตร

ด้านชุมชน

• UNDP ส�ำนักงานภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ เลือกโครงการรวมใจรักษ์นำ�้ ให้

เป็นโครงการดีเด่น และเป็นโครงการตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประสบความส�ำเร็จ
ในระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาทรัพยากรน�้ำ และได้รับ
เกียรติภมู ใิ ห้เผยแพร่ในวารสารของ UNDP
รางวัลโล่กิตติคุณ “รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อประชาคม
ภาษีเจริญ ในงาน “ลัดเลีย้ ว เทีย่ วภาษีเจริญ สุขภาพดี ชีวสี ดใส”

•
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ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

• รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส National Anti-Corruption Commission : NACC Integrity Awards อันเป็นรางวัล

เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซือ่ สัตย์สจุ ริต จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
รางวัล JICA Recognition Awards จากการเป็นหน่วยงานทีใ่ ห้ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ JICA (Japan
International Corporation Agency) ด�ำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ การประปานครหลวงเป็น 1 ใน 4 องค์กรทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกจาก JICA ในปี 2555
โล่รางวัลดี จากการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ในรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปี พ.ศ. 2555 ภาครัฐวิสาหกิจ
ประเภททัว่ ไป จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

•
•

เบือ้ งหลังของรางวัลและความส�ำเร็จทีก่ ารประปานครหลวงได้รบั คือความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันของพนักงานทุก
ระดับ และผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน ทีร่ ว่ มใจกันดูแลรับผิดชอบบทบาทหน้าทีต่ า่ งๆ ได้อย่างดียอดเยีย่ ม ซึง่ ถือเป็นการตอบสนอง
ต่อวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร ในการพัฒนาเป็นองค์กรดีเด่นในระดับอาเซียน มีสว่ นดูแลคุณภาพชีวติ ผูร้ ว่ มงานและ
ประชาชน รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม อันจะน�ำมาซึง่ ความผาสุกและเป็นการสร้างชือ่ เสียงให้แก่ประเทศชาติตอ่ ไป

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2555 068

คํามั่นสัญญา
จากต้นน�้ำแห่งความสมบูรณ์ที่เราได้ร่วมปกป้อง
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ดูแล พลิกฟืน้ การอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้
ก่อนจะเข้าสูก่ ลางน�ำ้ แห่งความอุตสาหะ ทีม่ งุ่ ดําเนินธุรกิจ
ด้วยคุณธรรมในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิแรงงาน จวบจนถึงปลายน�้ำแห่งความสุข
โดยคาํ นึงถึงความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคและร่วมผนึกกาํ ลัง
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน ทาํ ให้ลาํ น�ํำ้ สายนี้
เป็นลาํ น�ํำ้ ทีม่ นั่ คง ทอดยาวเป็นลาํ น�ำ้ เดียวตลอดสาย ตัง้ แต่
ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ทีจ่ ะปราศจากส่วนหนึง่ ส่วน
ใดไปไม่ได้
โดยลําน�้ำสายนี้คือ การดําเนินงานด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของการประปานครหลวง
ในรอบ 1 ปีทผี่ า่ นมา ตามมาตรฐาน ISO 26000 ทัง้ 7 ด้าน
สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ทุม่ เท เอาจริงเอาจังและใส่ใจ
ต่อทุกรายละเอียดในการดําเนินงานของพนักงานทุกระดับ
ตัง้ แต่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานจนถึงผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทุกคน ทําให้เห็นถึงผลสําเร็จของงานแต่ละโครงการที่
สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร อีกทัง้ ยังขยายการทาํ งาน
ร่วมกับมวลชน มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการร่วมกัน
ดูแลรับผิดชอบสังคมได้อย่างทัว่ ถึง ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ ภาค
เอกชน พนักงาน คูค่ า้ ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการดําเนิน
กิจการของการประปานครหลวงเสมอมา
การประปานครหลวงตระหนักดีวา่ ภารกิจในการให้
บริการ “น�้ำประปา” ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่
ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชน มีความส�ำคัญอย่าง
ยิง่ เราจึงมุมานะในการพัฒนาคุณภาพน�ำ้ ประปา ระบบการ
ผลิต ระบบการจัดส่ง อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ประหยัดน�ำ้
รวมทั้งการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้
ประชาชนผู้ใช้น�้ำในพื้นที่บริการ คือ กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด อีก
ทัง้ จะยังคงให้ความส�ำคัญกับสังคม ชุมชนท้องถิน่ นอกพืน้ ที่
ให้ได้รบั คุณภาพชีวติ ทีด่ ี นับว่าเป็นความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รบั
ผิดชอบภารกิจอันยิง่ ใหญ่นี้ และส�ำหรับประชาคมอาเซียน
ทีก่ ำ� ลังจะมาถึง การประปานครหลวงได้เตรียมวางทิศทาง
ขององค์กรเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมทั้งเตรียมการ
ประสานความร่วมมือระหว่าง 10 ประเทศ และสิง่ ส�ำคัญ
คือ การเตรียมบุคลากรขององค์กรให้มีความพร้อมเพื่อ
รั บ มื อ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้กจิ การพัฒนาสูก่ ารเป็นแนวหน้า
ในระดับอาเซียน สามารถรองรับและให้บริการแก่ผบู้ ริโภค
ที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยคุณภาพและมาตรฐานการให้
บริการทีส่ งู ขึน้ ตามล�ำดับ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากทุก
ภาคส่วนมัน่ ใจว่าการประปานครหลวงมุง่ มัน่ ยืนหยัดทีจ่ ะ
ส่งความสุขผ่านสายน�้ำไปถึงทุกคนตลอดไป ตามปณิธาน
“ประปาเพือ่ ประชาชน”
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