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สารจากผู้ว่าการการประปานครหลวง
ในปีพทุ ธศักราช 2557 ถือเป็นความภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ของการประปานครหลวง เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดกิจการประปากรุงเทพฯ ในวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2457 โดยทรงด�ำเนินงานตามพระราชด�ำริขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศุขาภิบาลจัดการที่จะน�ำน�้ำมาใช้ในพระนครตามแบบ
อย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ตลอดระยะเวลา 1 ศตวรรษที่ผ่านมา การประปานครหลวงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านบุคลากรและด้านการบริหารจัดการน�้ำควบคู่กันไป ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ส่งผลให้ในปี 2557 ได้รบั รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประเภทการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น (5 ปีซอ้ น) รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA)
2014 Thailand ประเภทรางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards รางวัลองค์กรโปร่งใส
เป็นองค์กรชั้นน�ำที่มีประสิทธิภาพและมีผลการด�ำเนินการด้านการประปาที่ได้มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก
การประปานครหลวงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (MWA Corporate
Social Responsibility Policy) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 26000 โดยการจัดท�ำแผนงาน
และจัดกิจกรรม ที่ให้ความส�ำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร
และชุมชน
และในปี 2557 การประปานครหลวงมุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมอบรมช่างประปาเพื่อประชาชน
มาตลอดทัง้ ปี เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านงานประปาให้แก่คนในชุมชน ให้มคี วามรูใ้ นงานประปา
เบื้องต้น สามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน เป็นการลด
ภาระค่าใช้จา่ ย อีกทัง้ เป็นช่องทางในการเพิม่ รายได้ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ต่อยอดเป็นวิชาชีพช่าง
ประปาเพื่อประชาชนที่มีคุณภาพต่อไป
การประปานครหลวงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาด้านการให้บริการน�้ำประปา เพื่อให้เป็นไปตามแนว
วิสัยทัศน์ของการประปานครหลวงคือ “เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน” ตามคําขวัญองค์กรที่ว่า
“การประปานครหลวง ประปาเพื่อประชาชน”

(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

Message from MWA Governor
Year 2014 was the great pride of Metropolitan Waterworks Authority (MWA) as it marked the 100th anniversary in which His Majesty King Rama VI presided over the official operation ceremony at then “Karn Pra Pa
Krung Tep” on November 14, 1914. The operation was commenced to fulfil the initiation of his father, His Majesty King Rama V, who laid the foundations by commissioning the sanitary department to manage, according to
geographical terrain, provision of water supply in the area of Bangkok. This is, indeed, an immeasurable divine
grace to all Thai people.
Throughout the century, MWA has constantly been dedicated to continuous improvement on both
personnel and water management under good governance with the aim of generating maximum benefits to the
public, as well as stakeholders. As a consequence, in 2014, the organisation was presented an award: an
outstanding state-owned enterprise for excellence in information disclosure (for 5 consecutive years); Asia Pacific
entrepreneurship Awards (APEA) 2014 Thailand - Outstanding Entrepreneurship Awards; and an award for transparent organisation – Leading enterprise with high performance of waterworks, in accordance
with the standard of World Health Organisation.
Always attaching significance to social, economic, and environmental contributions,
both outside and within the organization, MWA has carried out ‘MWA Corporate Social
Responsibility Policy’ under ISO 26000 through action plans and activities which emphasise on sustainable development, to create participation amongst organisations and
communities. For the entire year of 2014, the project chiefly focused on providing
communities with training to develop and enhance plumbing skills, which, in turn,
can be deployed for benefits to themselves and their communities, to lower
living expenses, to earn additional income, to elevate quality of life, and to
develop a career in professional plumber.
At present, MWA continues to sustain quality water supply
services so as to consistently be in accordance with the vision:
“To be a leading ASEAN water supply provider towards
excellence in corporate governance and social responsibilities” as our slogan saying “Metropolitant Waterworks Authority; water
supply for all people”

(Mr.Thanasak Watanathana)
MWA Governor

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
About this report

ภารกิจหลักของการประปานครหลวงคือการให้บริการน�้ำประปาที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก
มีพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสิ่งที่การประปานครหลวงภาค
ภูมใิ จ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาการท�ำงานให้ดอี ย่างต่อเนือ่ ง นอกจากการรักษามาตรฐานการให้บริการน�ำ้ ประปา
แล้ว การประปานครหลวงยังให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ ที่ครอบคลุมในทุกระดับ
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ตลอดจนการสร้าง
ทัศนคติที่ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบสังคมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้การพัฒนาของการประปา
นครหลวงด�ำเนินควบคูไ่ ปกับการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของสังคม อันส่งผลไปถึงการเติบโตของประเทศชาติตอ่ ไป
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการด�ำเนินงานที่การประปานครหลวงแสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในปีงบประมาณ 2557 จัดท�ำขึน้ ตามวัตถุประสงค์ในการสือ่ สารนโยบายและแสดงผลงานด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมทัง้ 7 หัวข้อ ตามมาตรฐาน ISO 26000 รวมถึงการบอกเล่าในหลากหลายรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน
ตามความเหมาะสม โดยแบ่งการด�ำเนินงานเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ที่สะท้อนถึงวิถีการท�ำงานของการประปา
นครหลวง อันประกอบไปด้วย “รวมพลังคนท�ำงาน” คือความใส่ใจบุคลากรภายในการประปานครหลวง เพือ่
ความสามัคคีและการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จนส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปอย่าง
ยัง่ ยืน “ส่งน�ำ้ ใสสูเ่ มืองใหญ่” เปรียบเสมือนการส่งความจริงใจในการบริการน�ำ้ ประปาทีไ่ ด้มาตรฐาน ใช้เป็น
ปัจจัยหล่อเลีย้ งคนในสังคมและร่วมผลักดันประเทศให้เจริญก้าวหน้า “ส่งน�ำ้ ใจสูช่ มุ ชน” คือการเป็นส่วนหนึง่
ในการร่วมพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการมอบทักษะความรู้ให้แก่คนในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น การประปานครหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้จะเกิด
ประโยชน์กบั ผูเ้ กีย่ วข้อง ทัง้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบให้ทกุ คนในสังคมอันเป็น
รากฐานและสัญญาณทีด่ ที จี่ ะร่วมกันพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ ไป
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวงเกิดขึน้ ควบคูไ่ ปกับการให้บริการ
น�้ำประปาที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ มีแผนด�ำเนินงานครอบคลุมทั้งระดับภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดจนมีการให้ความส�ำคัญที่ครอบคลุมประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลลัพธ์ที่ดีในด้านที่เป็นคุณประโยชน์ ทั้งระดับเมืองในภาพกว้าง และระดับ
ชุมชนซึง่ เป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของประเทศ รวมถึงคุณประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึง่
ทั้งหมดนี้คือการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่การประปานครหลวงยึดมั่น แสดงออกถึงความ
ผูกพันที่เรามีต่อสังคมไทยอยู่เสมอมา
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามมาตรฐาน ISO 26000
มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญ 7 หัวข้อ ประกอบด้วย
1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance)
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3. สิทธิแรงงาน (Labor Rights)
4. การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices)
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer Responsibility)
6. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management)
7. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน (Involvement in Social and
Community Development)
และให้ความส�ำคัญกับอีก 2 หัวข้อเพิ่มเติม คือ
8. การสื่อสารและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Public Relation)
9. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)
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นโยบายและแผนงานในอนาคต
การประปานครหลวงภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชน และจะยืนอยู่เคียงคู่กับ
การพัฒนาสังคมไทย โดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่เฉกเช่นปัจจุบัน เหตุนี้การประปานครหลวงจึงจ�ำเป็น
ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง พร้อมไปกับพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นไปตามวิสัย
ทัศน์ของการ “เป็นองค์กรชัน้ น�ำด้านการบริหารจัดการทีด่ สี คู่ วามเป็นเลิศ ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมในระดับแนวหน้า
ของกลุ่มอาเซียนที่ให้บริการงานประปา”
การประปานครหลวงมียุทธศาสตร์การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ที่น�ำพาองค์กรไปข้างหน้าด้วยหลัก
การ “S-Link for MWA Sustainable Growth” ซึ่งสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ที่ต้องการการมีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ควบคู่กับความโปร่งใส ตรวจสอบได้

Sustainability

Stability

Sufficiency

Sanitary

Sustainability : สร้างความยั่งยืน มีทิศทางการเติบโตมั่นคง ยาวนาน ทั้งด้านรายได้และโครงสร้างองค์กร
Stability : เสริมความมั่นคง พัฒนาระบบผลิต - จ่ายให้มีเสถียรภาพ
Sufficiency : สร้างความเพียงพอ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ /บริการให้เพียงพอกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสมดุล ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
Sanitary : ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนและผู้บริโภค ยกระดับและรักษาคุณภาพน�้ำ ผลิต-จ่าย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์
Vision

“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ให้บริการงานประปา”
“To be the leading ASEAN water supply provider toward excellence in corporate governance and social responsibilities”
“ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม” มีความหมายที่เป็นนัยส�ำคัญ ดังนี้
1. มีการบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
3. มีการบริหารเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล
4. มีการยกระดับการใช้ความสามารถขององค์กรและการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้
แก่องค์กร
5. มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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พันธกิจ
Mission

ค่านิยม
Values

“ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพอย่างมั่นคง ทั่วถึง เพียงพอ ด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ”
“To provide securing quality water supply and service coverage by latest
technology and professional workforce for customer satisfaction and confidence”

W

A

Willingness Achievement
มุ่งมั่น
พัฒนาตน

T

Team
พัฒนางาน

E

Excellent Service
บริการสังคม

R

Respect to
Transparency
ด้วยความโปร่งใส

“มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส”
“Commitment in self and performance improvement along transparent
public service”
แนวนโยบาย
Policies

แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ มี 3 ระดับ
• แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป็นกลไกขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพืน้ ฐานการด�ำเนินงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
• แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน รวม
ถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
• แนวนโยบายส�ำหรับการประปานครหลวง
ปรับปรุงและขยายโครงขยายระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อรองรับการขยาย
ตัวของเมืองรวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
The government policy on state-owned enterprises can be divided into 3 levels as follows:
• Government policy on state-owned enterprises is, on the whole, a mechanism to
drive national economic and social strategies on a basis of efficient operation under good
governance.
• Policy for state-owned enterprises in the field of public facilities is to satisfy basic
needs and to elevate people’s quality of life, as well as to develop real property to its
maximum benefits.
• Policy for MWA are to improve and to expand water supply system networks in order
to accommodate growth of urban areas, as well as development of related businesses.
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ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR Strategy
การประปานครหลวงมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
: CSR) ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติส�ำคัญ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเล็งเห็นถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย (Stakeholder) ในทุกภาคส่วน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการท�ำงาน การบูรณาการเรื่องความรับผิด
ชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการธุรกิจ การด�ำเนินงานที่โปร่งใส และประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

แนวนโยบาย
การประปานครหลวงตระหนักถึงการด�ำเนินภารกิจขององค์กรควบคูก่ บั ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทัว่ ทัง้ องค์กร จึงได้กำ� หนดนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1. มุง่ มัน่ พัฒนาการให้บริการงานประปา ตามภารกิจหลักขององค์กร โดยยึดหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีจริยธรรม ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึด
หลักนิตธิ รรม ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานด้วยความเท่าเทียมกัน ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน�ำ้
ประปาซึง่ เป็นบริการขัน้ พืน้ ฐาน มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค ชุมชน และสิง่ แวดล้อม โดยค�ำนึง
ถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกภาคส่วน
2. ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกพนักงานทุกระดับ ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จนเกิดวัฒนธรรมองค์กร และเป็นองค์กรทีโ่ ปร่งใส มีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพชีวติ ดูแลความเป็นอยูข่ องพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพือ่ ให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงาน ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
3. สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในกระบวนการ
หลักของกิจการ (CSR in process) โดยค�ำนึงถึงการป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากการด�ำเนิน
งานของการประปานครหลวงต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และน�ำมาตรฐาน ISO 26000 เป็น
แนวทางในการด�ำเนินงาน
4. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร โดยอาศัยกรอบการรายงานแห่งความยัง่ ยืน
ตามแนวทาง GRI (Global Reporting Initiative) ในการด�ำเนินงานขององค์กรและรายงานผล
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือของรายงานผลงานให้เป็น
ทีย่ อมรับในระดับสากล
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วัตถุประสงค์
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนเพื่อตอบแทนสังคม
• สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
• ปลุกจิตส�ำนึกของพนักงาน ผู้บริหาร ประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่องน�้ำ ทั้งในประเทศ และสากล
• ร่วมรณรงค์อนุรักษ์แหล่งน�้ำสะอาดและลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming)
• ดูแลผู้ร่วมงานภายในการประปานครหลวง

กลยุทธ์
• สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการด�ำเนินการของการประปานครหลวง
• เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์แหล่งน�้ำ
• สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้น�้ำ
• ตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ร่วมงานในการประปานครหลวง

วัตถุประสงค์
บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบแทนสังคม สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล

การประปานครหลวงมุ่งมั่นต่อการด�ำเนินกิจการด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility
(CSR) ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ
Economy

สังคม
Society

สิ่งแวดล้อม
Environment
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กำ�เนิด
การประปานครหลวง
น้ำ�ประปามาตรฐาน
เพื่อสังคมไทย
ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยก�ำลังวางรากฐานด้านสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศในทุกๆ ด้าน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล ทรงมีพระราชด�ำริให้มีการด�ำเนิน
กิจการประปาในเขตพระนคร เพือ่ ให้บรรดาพสกนิกรของพระองค์มคี วามเป็นอยูถ่ กู สุขลักษณะ ปราศจากโรคภัยร้ายแรง
ด้วยทรงเล็งเห็นว่าในขณะนั้นประชาชนทั่วไปยังคงใช้น�้ำซึ่งปราศจากความสะอาดบริสุทธิ์

พระราชด�ำริในครั้งนั้นได้ถูกพัฒนาเรื่อยมาตามล�ำดับ
กระทั่ ง ถึ ง รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงสานต่อแนวทางการให้บริการ
ประชาชน น� ำ มาสู ่ ก ารโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ ปิ ด กิ จ การ
“การประปากรุ ง เทพฯ” อย่ า งเป็ น ทางการในวั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2457 เพื่อให้บริการประชาชน นับแต่นั้น
เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เป็นผลมาจากจ�ำนวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นและจ�ำเป็นต้องมีการจัดระเบียบราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการออกพระราชบัญญัติการประปา
นครหลวง เพื่ อ โอนกิ จ การประปาที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอยู ่
กระจัดกระจาย ไม่วา่ จะเป็นกิจการประปากรุงเทพ กรมโยธา
เทศบาล การประปานนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี
การประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเป็นกิจการเดียวกัน
โดยให้มีชื่อว่า “การประปานครหลวง” ใช้อักษรย่อว่า กปน.
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2510 เป็นต้นไป
การประปานครหลวงเป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ประชาชนมาอย่างยาวนาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์และ

ผ่านช่วงส�ำคัญมาอย่างมากมาย เช่นเมื่อปี พ.ศ. 2513
การประปานครหลวงมีวสิ ยั ทัศน์ทจี่ ะพัฒนาองค์กรให้ทนั สมัย
มากยิ่งขึ้น จึงได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา แคมป์เดรส
เซอร์ แอนด์ แมคกี ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�ำในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จัดท�ำโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ระยะเวลา 30 ปี เพือ่ ด�ำเนินการตัง้ แต่เพิม่ ก�ำลังการผลิตและ
ขยายระบบส่ ง น�้ ำ ให้ เข้ า ถึ ง ประชาชนมากขึ้ น พร้ อ มกั บ
ก่อสร้างโรงกรองน�้ำ โรงสูบน�้ำ และถังเก็บใน 4 มุมเมือง คือ
ท่าพระ สวนลุมพินี คลองเตยและพหลโยธิน วางท่อประธาน
และการขุดเจาะบ่อบาดาลจ�ำนวนมากในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำ
หรือกรณีเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และสร้างความสั่นสะเทือนทางการ
เงินกับหลายบริษัท แต่การประปานครหลวงได้ปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การให้บริการประชาชนในแนวทางเชิงรุกมากขึน้ เน้น
ภาพลักษณ์การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ
โดยเฉพาะความโปร่ ง ใสที่ ยึ ด มั่ น มาโดยตลอด ท� ำ ให้
การประปานครหลวงยั ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ประชาชน ตราบจนถึงทุกวันนี้
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100 ปีการประปาไทย ส่งน้ำ�ใสด้วยใจจริง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯให้เปิดกิจการ
“การประปากรุงเทพฯ”

พ.ศ. 2513
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
โดยจัดท�ำโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปา แผนหลักระยะยาว 30 ปี

พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การับรอง “น�้ำประปาดื่มได้
ทุกพื้นที่” เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของ
น�้ำประปาที่ได้มาตรฐานของการประปานครหลวง
พ.ศ. 2553
ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2005
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ส�ำหรับ Data Center Room
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง
และระบบเครือข่าย
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ครบรอบ 100 ปี การประปาไทย
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13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 5 มีพระราชด�ำริจดั หาน�ำ้ สะอาดส�ำหรับ
ประชาชนในพระนคร
16 สิงหาคม พ.ศ. 2510
ควบรวมกิจการให้บริการน�้ำประปาเข้าด้วยกัน
โดยให้มีชื่อว่า “การประปานครหลวง”

พ.ศ. 2540
การประปานครหลวงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้รวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นย�ำ โปร่งใส เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตาม
หลักมาตรฐาน ISO 9002

พ.ศ. 2544
การประปานครหลวงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ทุกๆ ด้าน จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002
ด้านการบริการประชาชน
พ.ศ. 2555
ได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(ประเภทเกียรติยศ) รางวัลการบริหารจัดการองค์กร
ดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ) รางวัลการเปิดเผยข้อมูล
ดีเด่น และรางวัลการประกวดแผนงานส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ “โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจที่หลากหลาย”

MWA Services
ประปาเพื่อประชาชน
“น้�ำ สะอาด” คือสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นต่อคุณภาพชีวติ ของ
พลเมือง และยังเป็นส่วนประกอบสำ�คัญในการขับเคลือ่ นประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้า การประปานครหลวงจึงใส่ใจ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตน้�ำ
ประปาทีไ่ ด้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก มีการพัฒนาตัวเองอย่าง
ไม่หยุดนิง่ เพือ่ ให้บริการประชาชนในเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการอย่างทัว่ ถึง
และเพียงพอ โดยไม่ลมื ทีจ่ ะมุง่ ตอบแทนสังคมและสร้างกระบวนการ
ทำ�งานร่วมกันระหว่างองค์กรกับชุมชนไปพร้อมๆ กัน ตามคําขวัญ
ขององค์กรทีว่ า่ “การประปานครหลวง ประปาเพือ่ ประชาชน”
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พื้่นที่ให้บริการของการประปานครหลวง
การประปานครหลวงให้บริการครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 2,327 ตารางกิโลเมตร ตอบสนองผู้ใช้บริการกว่า 2,171,371
ราย จาก 4 โรงงานผลิตน�้ำ รวมแล้วกว่า 5,920,000 ลบ.ม. ต่อวัน มีพื้นที่ให้บริการแบ่งออกเป็นส�ำนักงานประปาสาขา 18
แห่ง ดังนี้

บางบัวทอง

นนทบุรี

นนทบุรี
มหาสวัสดิ์

ประชาชื่น
พญาไท
แม้นศรี

มีนบุรี
ลาดพร้าว

บางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริญ

บางเขน

สุขุมวิท
พระโขนง

ทุ่งมหาเมฆ

ตากสิน

ภาค 1
1. ส�ำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
2. ส�ำนักงานประปาสาขาพระโขนง
3. ส�ำนักงานประปาสาขา
สมุทรปราการ
ภาค 2
4. ส�ำนักงานประปาสาขาพญาไท
5. ส�ำนักงานประปาสาขาทุง่ มหาเมฆ
6. ส�ำนักงานประปาสาขาแม้นศรี
7. ส�ำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว

สุวรรณภูมิ

สุขสวัสดิ์

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ภาค 3
8. ส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
9. ส�ำนักงานประปาสาขาบางเขน
10. ส�ำนักงานประปาสาขามีนบุรี
11. ส�ำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
ภาค 4
12. ส�ำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
13. ส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน
14. ส�ำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
15. ส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

ภาค 5
16. ส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี
17. ส�ำนักงานประปาสาขา
บางบัวทอง
18.		ส�ำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

กำ�ลังการผลิตสูงสุด

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

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

โรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์
1,600,000 ลบ.ม./วัน
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โรงงานผลิตน�้ำบางเขน
3,600,000 ลบ.ม./วัน

น้ำ�ประปามาตรฐานเพื่อคุณภาพสังคม
กว่าจะเป็น “น�ำ้ ใส” ทีเ่ ราใช้อปุ โภคบริโภคนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะทุกขัน้ ตอนล้วนผ่านกรรมวิธผี ลิตทีล่ ะเอียดรอบคอบ
พิถพี ถิ นั มีการลงทุนด้วยเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัยเพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้แน่ใจว่าน�ำ้ ทีถ่ กู ส่งจากแหล่ง
ผลิตไปถึงผูบ้ ริโภคจะได้มาตรฐาน สมดัง่ ความตัง้ ใจทีก่ ารประปานครหลวงอยากเห็นสังคมไทยมีคณ
ุ ภาพอย่างยัง่ ยืน

แผนภูมิกระบวนการผลิตน้ำ�
แหล่งน�้ำดิบ
วัตถุดิบในการผลิตน�้ำมาจากแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณ
ต�ำบลบ้านกระแซง อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และ
เขื่อนแม่กลอง บริเวณอ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ถังตกตะกอน
สารแขวนลอยจะท�ำปฏิกิริยากับสารเคมีเกิดเป็นเม็ด
ตะกอนตกลงสู่เบื้องล่าง ส่วนน�้ำใสด้านบนจะไหลเข้าสู่
บ่อกรอง
บ่อกรองน�้ำ
มีถ่านแอนทราไซต์และทรายกรองเป็นสารกรอง มีหัว
กรอง (Nozzle) เพื่อก�ำจัดตะกอนละเอียด น�้ำที่ผ่าน
การกรองจะมีความขุ่นไม่เกิน 2 หน่วยความขุ่น
ถังเก็บน�้ำใส
น�้ำจากถังเก็บน�้ำใสถือว่าเป็นน�้ำประปา พร้อมที่จะส่งให้
ผู้ใช้น�้ำ
สถานีสูบส่งน�้ำ
ท�ำหน้าที่สูบส่งน�้ำเข้าอุโมงค์ส่งน�้ำ และท่อส่งน�้ำขนาด
ใหญ่ไปยังสถานีสูบจ่ายน�้ำต่างๆ
สถานีสูบจ่ายน�้ำ
ท�ำหน้าทีส่ บู จ่ายน�ำ้ ประปา ผ่านเส้นท่อประปาไปยังผูใ้ ช้นำ�้
ในพื้นที่ต่างๆ

แหล่งน�้ำดิบ
Raw Water
Sources

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

สถานีสูบน�้ำดิบ
ประจ�ำโรงงานผลิตน�้ำ
Raw Water Pumping
Station at Water
Treatment Plant
ปูนขาว
Lime

สารช่วยเร่ง
การตกตะกอน
Poly-electrovte

สารส้ม
Alum
คลอรีน
Chlorine

ถังตกตะกอน
Clarifier Tank
บ่อกรองน�้ำ
Filter Tank
ถังเก็บน�้ำใส
Clear Water
Reservoir

สถานีสูบส่งน�้ำ
เข้าอุโมงค์ส่งน�้ำ
Transmission
Pumping Station
ท่อสูง
ปรับแรงดันน�้ำ
Surge Tower
สถานีสูบจ่ายน�้ำ
Distribution
Pumping Station

ผู้ใช้น�้ำ
Consumer

ระบบท่อประธาน และท่อจ่ายน�้ำ
Trunk Main and Distribute Pipes

สารเคมีหลัก 4 ชนิด ในการผลิตน้ำ�ประปา
ปูนขาว

เพื่อปรับสภาพความ
เป็นกรด-ด่าง

คลอรีน

ฆ่าเชื้อโรค และสิ่งเจือปน
ในน�้ำ

สารส้ม

ช่วยในการตกตะกอน

สารช่วยตกตะกอน

เพิ่มประสิทธิภาพ
การตกตะกอน
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รูหรือไมวาจากน้ำจืด 100%
นำมาใชเปนน้ำประปาไดเพียง

0.3% เทานั้น

3%

ภาพรวมปริมาตรน้ำ�บนโลก
คุณรู้หรือไม่ว่า จาก 100% ของปริมาณน�้ำบนโลกนี้ เป็นน�้ำเค็ม 97% และเป็นน�้ำจืดเพียง 3% และจากปริมาณน�้ำจืด
ทั้งหมด มีเพียงแค่ 0.3% เท่านั้น ที่สามารถน�ำมาใช้เป็นน�้ำประปาได้ โดยจ�ำนวนน�้ำจืดบนพื้นโลกที่ปรากฏ 0.3% เมื่อเทียบ
เป็น 100% จะพบว่าเป็นแม่น�้ำ 2% ในปลักโคลนตม 11% และในทะเลสาบน�้ำจืด 87%
เพราะฉะนั้นหากเทียบปริมาตรทั้งโลก ที่มีน�้ำเค็มและน�้ำจืด 100% มนุษย์น�ำมาใช้จริงประมาณ 1% ของน�้ำทั้งโลก
(จากแหล่งน�้ำจืดบนผิวโลก) เท่านั้น โดยคิดเป็นสัดส่วนจากทะเลสาบน�้ำจืด 0.86% จากแม่น�้ำ 0.02% เป็นปริมาตรเฉลี่ย
1,386 ลูกบาศก์กิโลเมตร
ระบบน�้ำจืดของโลกเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเรามักไม่สนใจนัก เนื่องจากเรายังไม่พบกับผลกระทบที่วิกฤติเหมือนบางประเทศ
ที่ขาดแคลน หากมองภาครวมทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะท�ำให้น�้ำจืด และมีความสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค โดยไม่มีสาร
ปนเปื้อนได้ในอนาคต ตัวเลขการปริโภคน�้ำของประชากรโลก 40% ได้น�้ำจืดจากแม่น�้ำ จากธารน�้ำแข็ง และภูเขาน�้ำแข็ง
ที่ค่อยๆ ละลายออกมา หากละลายออกมาอย่างรวดเร็วและหายไปจากสภาวะโลกร้อน แหล่งน�้ำจืดนี้มีโอกาสหมดไป
เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ทุกคนจึงควรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

CSR ทำ�ได้ แค่ใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เกิดจากองค์กร หรือเกิดจากการผลัก
ดันของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น หากแต่ทุกคนสามารถ
แสดงออกถึงความปรารถนาดีและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้ไม่ยาก
โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น การใช้น�้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า เรามา
ลองกันดูว่า ในวิถีชีวิตประจ�ำวันเราประหยัดน�้ำได้ด้วยวิธีไหนบ้าง
การอาบน�้ำ อาบน�้ำด้วยฝักบัวช่วยประหยัดน�้ำมากกว่าการอาบน�้ำ
ในอ่างอาบน�้ำ ได้ถึง 5 เท่า เพราะโดยเฉลี่ยการอาบน�้ำในอ่างอาบน�้ำ
จะใช้นำ�้ ในปริมาณ 110 ลิตรต่อครัง้ ขณะทีก่ ารอาบน�ำ้ ด้วยฝักบัวจะใช้
น�้ำในปริมาณ 20 ลิตรต่อครั้งเท่านั้น
การล้างถ้วยชาม ควรเปิดน�้ำลงอ่างแล้วจึงลงมือล้าง และสามารถ
ท�ำซ�ำ้ ได้ในกรณีทกี่ ารล้างในครัง้ แรกยังไม่สะอาด ซึง่ วิธกี ารนีจ้ ะเสียน�ำ้
ในปริมาณ 25 ลิตรต่อหนึง่ ครัง้ แตกต่างจากการเปิดก๊อกน�ำ้ ตลอดเวลา
ซึ่งจะสูญเสียน�้ำในปริมาณถึง 135 ลิตร ในระยะเวลาเพียงแค่ 15 นาที
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การล้างอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ ควรมีภาชนะรองรับเท่าที่จ�ำเป็น
ในการล้างแต่ละครั้ง แทนการเปิดก๊อกล้างโดยตรง เพราะวิธีแรก
จะท�ำให้สิ้นเปลืองน�้ำน้อยกว่า
การซักผ้า ควรมีจ�ำนวนที่คุ้มค่าเพียงพอ นั่นเพราะการซักผ้า
แต่ละครัง้ จะสิน้ เปลืองน�ำ้ สูงมาก และระหว่างซักไม่ควรเปิดน�ำ้ ทิง้ ไว้
เพราะในเวลาเพียง 20 นาที อาจส่งผลให้สูญเสียน�้ำถึง 180 ลิตร
หมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน เช่น ท่อ ก๊อกน�้ำ อย่า
ให้แตกรั่ว เพราะจะสูญเสียน�้ำโดยเปล่าประโยชน์
วิธีการประหยัดน�้ำเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ที่ทุกคนสามารถท�ำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจ�ำวัน

เรื่องน้ำ�ประปา สอบถามเราได้ :)

การประปานครหลวงไม่ได้ให้ความส�ำคัญเฉพาะกระบวนการผลิตและจ่ายน�ำ้ เพียงเท่านัน้
แต่ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ รับเรื่องร้องขอ ร้องเรียน และให้
บริการข้อมูลต่างๆ ของการประปานครหลวงตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่
• ศูนย์บริการประชาชน โทร 1125 ตลอด 24 ชม.
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์การประปานครหลวง (www.mwa.co.th)
• อีเมล : mwa1125@mwa.co.th
รวมถึงการติดต่อผ่านจดหมายหรือติดต่อโดยตรงได้ที่ : การประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 400 ถนนประชาชืน่ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (กองบริการประชาชน ฝ่ายปฏิบตั ิ
การการประปานครหลวง อาคารส�ำนักงานแพทย์ ชั้น 4) หรือส�ำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง

การประปาทันสมัย สะดวกทันใจ ออนไลน์ได้ทุกที่
ในยุคสมัยทีโ่ ทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนคืออุปกรณ์สอื่ สารทีม่ คี วามสะดวก
สบาย และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ การประปานครหลวงจึงตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู ้ ใช้ บ ริ ก ารผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆ อาทิ การรั บ ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของการประปานครหลวง ข้อมูลที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการให้บริการ เช่น การแจ้งแผนการซ่อมบ�ำรุงท่อส่งน�้ำ การแจ้งพื้นที่
น�้ำไม่ไหล อุปกรณ์การส่งน�้ำช�ำรุด บริการแสดงข้อมูลผู้ใช้น�้ำ การแจ้งเตือน
รวมถึงปัญหาการให้บริการอื่นๆ โดยการแจ้งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะ
มีการอัพเดทและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หลักของการประปานครหลวง เป็นการ
น�ำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น�้ำอีกช่องทางหนึ่ง และ
จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
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รวมพลัง คนทำ�งาน

รวมพลังใจสร้างมิติความรับผิดชอบต่อสังคม
“รวมพลังคนท�ำงาน” เป็นการบันทึกทีเ่ ป็นรูปธรรมทีแ่ สดงถึงความร่วมมือร่วมใจ และความตัง้ ใจในการท�ำงานของ
พนักงานการประปานครหลวง ทัง้ นี้ในช่วงปี 2557 การประปานครหลวงมีกจิ กรรมทีแ่ สดงถึงการรวมพลังของบุคลากร
โดยมีการด�ำเนินตามแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วนรอบด้าน

ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การประปานครหลวงมีความใส่ใจในการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีการจัดท�ำ นโยบายก�ำกับดูแลกิจการของ
การประปานครหลวง เพื่อเป็นคู่มือแนวทางการก�ำกับดูแล
พร้อมก�ำหนดจรรณาบรรณและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงไป มีการเผยแพร่ให้พนักงานทราบผ่านทาง เวป
ไซต์ วารสารน�้ำก๊อก ข่าวประชาสัมพันธ์ของการประปา
นครหลวง รวมถึงการจัดงาน MWA CG Day 2014 ซึ่ง
คอนเซปต์งานปีนใี้ ช้ชอื่ ว่า “CG ME สิง่ ดีๆ เริม่ ต้นทีต่ วั เรา”
ภายในงานประกอบด้วย การจัด CG Talkshow “ธรรมาภิบาล...
เริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยอาจารย์จตุพล ชมภูนิช มีการน�ำเสนอ
ผลงานด้านธรรมาภิบาล (MWA CG’s GOT TALENT 2) จาก

ทุกสายงาน นอกจากนีย้ งั มีพธิ มี อบรางวัลบุคคลต้นแบบด้าน
ธรรมาภิ บ าล ประจ� ำ ปี 2557 นอกจากนี้ การประปา
นครหลวงได้จัดอบรมบรรยายความรู้ด้านธรรมาภิบาล เพื่อ
เพิม่ พูนความรู้ และรณรงค์ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิ
งานทุกท่านได้ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน จัด
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางพลังใจ เส้นชัยพลังชีวิต”
จัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชั่น
ของ กปน. (MWA’s Corporate Good Governance
Network Against Corruption Project - CGNAC) เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความโปร่งใส และ
พัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร ตลอดจนสร้างการมีสว่ นร่วม
และจุดหมายร่วมกันในการผนึกก�ำลังของพนักงานทุกคน
ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและต่อต้านคอร์รัปชั่น
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ด้านสิทธิมนุษยชน

การประปานครหลวงมีการจัดอบรมให้พนักงานใหม่
รับทราบถึงสิทธิและสวัสดิการของตนเองในการท�ำงาน จัด
สั ม มนาภายใต้ หั ว ข้อ “กฎหมายการจ้ า งคนพิ ก ารภาค
ปฏิบัติ” และ “คนพิการแต่ละประเภทท�ำงานอะไรได้บ้าง
และจะหาได้จากที่ไหน มีวิธีการดูแลอย่างไร” โดยเป็นการ
ซักถามและร่วมรับฟังตัวอย่างองค์กรที่ว่าจ้างคนพิการมา
ท�ำงานจนได้ผลดี พร้อมกันนี้ยังได้ศึกษา ทบทวนหลักสิทธิ
มนุ ษ ยชนตามหลั ก การของสหประชาชาติ เพื่อ เตรียม
ก�ำหนดแนวทางในการปรับปรุงระเบียบการปฏิบตั ติ า่ งๆ ของ
การประปานครหลวง ตามหลักสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติ

งานการประปานครหลวง ได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นจ�ำนวน 5 ราย ซึง่ รายได้ของกองทุนเกิดจาก
คณะท�ำงานฯ และเงินบริจาคทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
และด้วยตระหนักว่าทุกคนควรได้รับบริการน�้ำประปา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน WHO อย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน การประปานครหลวงจึงได้ดำ� เนินโครงการการวาง
ท่อเชิงสังคมขึ้น โดยการขยายพื้นที่บริการน�้ำประปาไปยัง
บริเวณที่อยู่ห่างไกลและมีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยต�่ำ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดย ในปี 2557 ได้ลงทุนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการในวงเงินกว่า 248 ล้านบาท

ด้านสิทธิแรงงาน
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายสวัสดิการและกิจการ
สัมพันธ์จดั บรรยายพิเศษระดับผูอ้ ำ� นวยการกองและเทียบเท่า เรือ่ ง
“กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจส�ำหรับผู้บริหาร” ตามพระ
ราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ด้านการ
คุ้มครอง รับรองสิทธิความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต เพื่อให้
ทราบถึงแนวคิด หลักการวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านการบริหารแรงงานภายในองค์กร และด�ำเนินงานโดย
ค�ำนึงสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน
022 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

ด้านการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นธรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง
พร้อมคณะผู้บริหาร เชิญคู่ค้ากว่า 80 ราย เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจการด�ำเนินงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการ
ประปานครหลวงให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม นอกจากนั้นฝ่าย
กิจกรรมเพื่อสังคมยังได้แต่งตั้งคณะท�ำงานศึกษาการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เป็นธรรม เพื่อศึกษา ทบทวนหลักการ UN Global
Compact และ Extractive Industries Transparency
Initiative ของสหประชาชาติ และจัดท�ำรายงานสรุปผล

การประปานครหลวง ยกระดับการให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภค เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ในระดับสูงสุด อาทิ แต่งตั้งคณะท�ำงาน รวบรวมผลการด�ำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของการประปานครหลวง ด้านความ
รับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค ประเมินผลและปรับปรุงทบทวน ตัวชีว้ ดั แต่ละกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพร้อมในการจัดท�ำ SD Report
ตามกรอบ GRI และสรุปผลการด�ำเนินงาน

การจัดตั้งโครงการแผนน้ำ�ประปาปลอดภัย
(Water Safety Plan)

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บริการสังคมและสร้าง
ความมัน่ ใจให้แก่ผบู้ ริโภคในการใช้นำ้� ประปา โดยส�ำนักงาน
ประปาสาขาได้ดำ� เนินการควบคุมงานวางท่อ/ซ่อมท่อ/เปลีย่ น
ท่อทุกงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งติดตั้งระบบจ่าย
คลอรีนอัตโนมัตปิ ลายสายทีส่ ถานีสบู จ่ายน�ำ้ มีผลให้นำ�้ ประปา
ในพืน้ ทีร่ อบนอกมีคลอรีนอิสระคงเหลือเพิม่ ขึน้ ลดความเสีย่ ง
ต่อการตรวจพบเชื้ออีโคไล และได้พัฒนาระบบการท�ำงาน
อย่างต่อเนือ่ ง จนสามารถตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ประปาระยะ
ไกล (Real Time Online Monitoring) ทัง้ ค่าความขุน่ และ
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ซึง่ ประชาชนสามารถตรวจสอบ
คุณภาพน�ำ้ ได้ดว้ ยตนเองผ่าน http://cwc.mwa.co.th

กิจกรรม “ประปาพบประชาชน”

มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจ
แก่ผใู้ ช้นำ�้ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรและชุมชน
กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การเยี่ยมเยียนผู้ใช้น�้ำ การ
ส�ำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้น�้ำ การให้
บริการตรวจสอบระบบท่อ ถังพักน�ำ้ ซ่อมแซมจุดรัว่ ไหลเล็ก
น้อยภายในบ้าน ให้คำ� แนะน�ำต่างๆ เกีย่ วกับการใช้นำ�้ พร้อม
ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงแก้ไขปัญหาการ
ใช้นำ�้ เบือ้ งต้น โดยส�ำนักงานประปา 18 แห่งได้จดั กิจกรรม
ดังกล่าวทุกปี เพือ่ ให้ประชาชนได้สมั ผัสและรับรูถ้ งึ ความมุง่
มัน่ ในการให้บริการของการประปานครหลวง
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ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้
เป็นประจ�ำทุกปี โดยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (UNDP) และชุมชนต้นน�้ำ ในโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้ำ
อีกทั้งยังจัดประชุมการบริหารจัดการน�้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำ�เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
การประปานครหลวงด�ำเนินโครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีกลุ่มจิตอาสาจากการประปานครหลวง ภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านริน
หลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก และไม้ผล เพือ่ สนองพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ด้วยการสร้างสนามกีฬา ลานกิจกรรม ท�ำแนว
คันก�ำแพงป้องกันน�ำ้ หลากเข้าท่วมอาคารเรียน นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สร้างฝายชะลอ
น�้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน�้ำให้อุดมสมบูรณ์ อนุรักษ์ป่า และดิน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและรักษาป่าต้นน�้ำ

หุ้นส่วนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF UNDP) ปีที่ 3
ภายใต้ โครงการ “รวมใจรักษ์น้ำ�”
โครงการร่วมมือเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมกับ UNDP
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนและ
เครือข่ายในการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ (ดิน นํ้า
ป่า และ สารเคมี) และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของการประปา
นครหลวงในการผลิตและจ�ำหน่ายนํ้าประปาที่ได้คุณภาพ
รวมถึงนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่ง
แวดล้อมของการประปานครหลวง โดยใช้แผนสนับสนุน
โครงการขนาดเล็กโดยชุมชนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
(GEF SGP) ในประเทศไทยเป็นกลไกในการด�ำเนินการ ภาย
ใต้โครงการ “รวมใจรักษ์น�้ำ” ของการประปานครหลวง

ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือกับส�ำนักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme : UNDP) ในการมอบเงินทุนสนับสนุน ปีละ 5
ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี (เริม่ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2554)
เพื่อให้ UNDP ด�ำเนินการสนับสนุนชุมชนใน 2 ลุ่มน�้ำ คือลุ่ม
น�้ำเจ้าพระยา และลุ่มน�้ำแม่กลอง อย่างน้อยปีละ 5 ชุมชน
ส�ำหรับใช้ในการดูแลแหล่งน�้ำ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อันจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำดิบเพื่อการผลิตน�้ำ
ประปา ซึ่งชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนได้ดูแลรักษาแหล่งน�้ำ
และสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

024 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

การประปานครหลวงร่ ว มกั บ โครงการพั ฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ (UNDP) จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อพัฒนาโครงการรวมใจรักษ์น�้ำ (Water for People
Partnership: Small Grant Programme) ต่อเนือ่ งเป็นปีที่
3 ณ ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ จังหวัดชัยนาท
โดยมี 6 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกในการสนับสนุนกิจกรรม
ด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ โครงการพัฒนาต้นน�ำ้ แม่กลอง ชุมชน
หมูบ่ า้ นแม่กลองคีและบ้านปะหละทะ ต�ำบลแม่ละมุง้ อ�ำเภอ
อุ้งผาง จังหวัดตาก โครงการชุมชนลาดสวายร่วมใจสร้าง
คลองสวยน�ำ้ ใสและใช้หลัก 3Rs ในการก�ำจัดขยะของชุมชน

ต�ำบลลาดสวาย อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โครงการ
ร่วมมือร่วมใจ ขยะสร้างสุข ชุมชนต�ำบลดอนเจดีย์ อ�ำเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โครงการรณรงค์เพือ่ สร้างสรรค์
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ต� ำ บลทุ ่ ง สมอ อ� ำ เภอท่ า ม่ ว ง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี โครงการชุมชนคนปลายน�้ำระยะที่ 2 ต�ำบล
เชียงรากใหญ่ อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โครงการ
ท�ำน�ำ้ ใสให้คลองสวย ต�ำบลบางกระสอบ อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม/การใช้พลังงาน
ทดแทน Carbon Foot Print

โครงการ กปน.สีเขียว (Green MWA)

การประปานครหลวง จัดอบรมหลักสูตร “การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม/การใช้พลังงานทดแทน Carbon Foot
Print , Water Foot Print” เพือ่ ปลุกจิตส�ำนึกให้เกิดความ
รับผิดชอบในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้
ความเข้าใจ ทีม่ าของการวัด Carbon Foot Print การด�ำเนิน
งานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงความ
รูใ้ นเรือ่ งการใช้พลังงานทดแทน

การประปานครหลวงใส่ใจสภาพแวดล้อมรอบองค์กร
โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (น�ำร่องพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่ การ
ประปานครหลวง) ส�ำรวจ ปรับปรุง และซ่อมแซมต้นไม้ทชี่ ำ� รุด
และปลูกเพิม่ เติม จัดท�ำ Baseline เพือ่ ค�ำนวณหาสัดส่วนพืน้ ที่
สีเขียว โดยพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่มีต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เดิม
จ�ำนวน 330 ต้น ก�ำหนดจุดปลูกเพิม่ เติม 102 ต้น คิดเป็น
จ�ำนวนพืน้ ทีส่ เี ขียวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30
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ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน

บรรเทาทุกข์ประชาชน
การประปานครหลวงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ให้
บริการ ด้วยการมอบน�ำ้ ดืม่ “ปาป้า” และส่งรถบรรทุกน�ำ้ เข้าไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้ งต้น

ฟื้นฟูคูคลอง สอดส่องท่อชำ�รุด

ติดตั้งหัวดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัย

การประปานครหลวงเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูคูคลอง
เขตบางกอกน้ อ ย เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ณ ชุมชนวัดอมรทายิการาม โดยได้รว่ มใจกัน
บ�ำบัดน�ำ้ เสียในคูคลองด้วยการขุดลอกคูคลอง และใช้นำ�้ หมัก
ชีวภาพ (น�ำ้ EM) เพือ่ เพิม่ ออกซิเจนให้กบั คูคลองอีกด้วย
นอกจากนัน้ การประปานครหลวง ยังได้ลงพืน้ ทีใ่ นการ
ปรับซ่อมท่อแตกรัว่ ช�ำรุดในเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการ เพือ่ ปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการและป้องกันปัญหาน�ำ้ ไหลอ่อน

การประปานครหลวงจัดโครงการ “หัวดับเพลิงดี ไม่มี
อัคคีภยั ” โดยติดตัง้ หัวดับเพลิงทัว่ พืน้ ทีใ่ ห้บริการกว่า 21,000
จุด เพื่อช่วยระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่รถดับเพลิง
ไม่สามารถเข้าถึง ทัง้ นีเ้ พือ่ ช่วยลดความสูญเสียในเรือ่ งชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชน โดยให้สำ� นักงานประปาสาขาทุกแห่ง
ออกส�ำรวจ ตรวจสภาพของหัวดับเพลิงในพืน้ ทีใ่ ห้อยูใ่ นสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทนั ที ทัง้ นีไ้ ด้ทำ� การซ่อมแซม ปรับปรุง
ประตูนำ�้ ท�ำความสะอาด ทาสีหวั ดับเพลิงให้แลดูสวยงาม รวม
ทัง้ ให้มกี ารติดตัง้ จุดหัวดับเพลิงเพิม่ เติมตามจุดทีจ่ ำ� เป็นด้วย

026 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

ด้านการสื่อสารและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมวัน CSR Day
จัดขึน้ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของการประปานครหลวงได้พบปะและร่วมกิจกรรมดีๆ ตามโครงการ
พัฒนาขีดสมรรถนะด้าน CSR สู่สากล โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดงาน
ภายใต้แนวคิด “ร้อยหยดน�้ำ สู่ล้านรอยยิ้ม” เป็นการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
การประปานครหลวงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน เครือข่ายชุมชน และหน่วยงานภายนอก

การจัดทำ�รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
การประปานครหลวงได้ ด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในด้ า น CSR after
process และ CSR in process มาโดยตลอด ทัง้ นี้
ได้มีการสื่อสารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ออกมาในรูปแบบของการจัดท�ำรายงาน CSR
Report ซึง่ รวบรวมกิจกรรม CSR ของการประปา
นครหลวง เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารพัฒนารูปแบบของรายงานให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ดา้ นความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีการจัดสนทนากลุม่ ย่อย (Focus Group) ระหว่างผูบ้ ริหารการประปานครหลวงกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของการประปา
นครหลวงประกอบด้วย กลุ่มชุมชน กลุ่มผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ – รายย่อย กลุ่มคู่สัญญา และกลุ่มคู่ค้า ทั้งนี้ เพื่อสอบถามความคิด
เห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นต่างๆ อาทิ
- การประปานครหลวงควรให้การสนับสนุนชุมชนอย่างไร เพือ่ ทีช่ มุ ชนจะได้เป็นส่วนหนึง่ ในการดูแลรักษาแหล่งน�ำ้ ดิบ
และสิ่งแวดล้อม
- การได้รับบริการจากการประปานครหลวงอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับใด ทั้งในเรื่องการประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ ช่องทางการช�ำระเงิน การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกหมวดตามระบบ SEPA โดยมี อาจารย์ไชยณัฐ เจติยานุวัตร นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และ อาจารย์ทวีศักดิ์ รักยิ่ง นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ด�ำเนินการสนทนากลุ่มย่อย ในภาคเช้าเป็นผู้แทนจากชุมชน
ต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชนต้นน�้ำ ชุมชนริมคลองส่งน�้ำ ชุมชนรอบสถานประกอบการ และชุมชนในพื้นที่บริการ ส่วนในภาค
บ่าย เป็นผู้แทนจากกลุ่มผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ รายย่อย กลุ่มคู่สัญญา และกลุ่มคู่ค้า
ส�ำหรับข้อมูลที่ได้รับครั้งนี้การประปานครหลวงจะน�ำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสอบถามความคิดเห็น
ความคาดหวัง และความกังวลต่อการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง

ติดอาวุธทางปัญญา เพิ่มศักยภาพคนทำ�งาน
ประสิทธิภาพของการท�ำงานถูกเพาะบ่มจากประสบการณ์ ความมุ่งมั่น และการพัฒนาตัวเองที่ไม่หยุดนิ่งเสมอ นีเ่ ป็น
ตัวอย่างการสัมมนาดีๆ ทีก่ ารประปานครหลวงช่วยติดอาวุธทางปัญญาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้กบั บุคลากรอย่างแท้จริง

ดูงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
คณะผู้บริหารการประปานครหลวง พร้อมทีมงานฝ่าย
กิจกรรมเพือ่ สังคมได้ไปศึกษาดูงานทีบ่ ริษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เยี่ยมชม
กระบวนการผลิตรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ค�ำนึงถึงพนักงาน
และสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยา เพื่อเป็น
แนวทางมาประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินงานของการประปา
นครหลวงต่อไป

028 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

สานสัมพันธ์ เพิ่มพลังสามัคคี

จัดอบรม CSR Engagement

อีกกิจกรรมที่ส�ำคัญคือการรวมพลังของ 3 หน่วยงาน
ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ) ได้แก่ ฝ่ายสื่อสาร
องค์ ก ร ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารการประปานครหลวง และฝ่ า ย
กิจกรรมเพื่อสังคม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
“สานสัมพันธ์ เพิม่ พลังสามัคคี” โดยจุดประสงค์เพือ่ ให้การ
ท�ำงานของทัง้ 3 หน่วยงาน มีการประสานกัน เกิดความคล่อง
ตัวในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น เกิดแนวทางการท�ำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จัดอบรมหัวข้อ “CSR Engagement” จ�ำนวน 5 รุน่
ส�ำหรับพนักงานระดับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่าขึ้นไปและ
พนักงานระดับ 3-5 เพือ่ เสริมสร้างทัศนคติและปรับกระบวน
ทัศน์พนักงานด้าน CSR โดยงานนีม้ กี ารประเมินความรูแ้ ละ
ทัศนคติของผูเ้ ข้ารับการอบรมซึง่ ได้ผลว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
ความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการอบรม โดยเพิ่มขึ้น
371 คน จาก 436 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.09%

สัมมนา “เข็มทิศ CSR MWA”

CG & CSR ปัจจัยขับเคลือ่ นสูอ่ นาคตทีย่ ง่ั ยืนของ
การประปานครหลวง

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมได้ร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จัดสัมมนาเรื่อง “เข็มทิศ CSR MWA” โดยทั้งหมด 2
รุ่น ซึ่งผลการประเมินความรู้และทัศนคติของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเมื่อเทียบกับก่อน
การอบรม เพิ่มขึ้น 157 คน จาก 181 คน คิดเป็นร้อยละ
86.74%

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ให้เกียรติเป็นประธานการ
ประชุมหัวข้อ “CG & CSR ปัจจัยขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน
ของ กปน.” โดยมีผู้บริหารการประปานครหลวงเข้าร่วม
ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับตัวแทนบริษทั ตามกรอบ
แนวคิดการประยุกต์หลักการสากลสูก่ ารพัฒนานโยบายและ
แนวปฏิบัติที่ดีด้าน CG และ CSR เพื่อน�ำไปสู่แนวทางในการ
ขับเคลื่อน กปน. ให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนอีกด้วย
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030 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

ส่งน้ำ�ใสสู่เมืองใหญ่
การประปานครหลวงรับผิดชอบการผลิตน้�ำ ประปาทีไ่ ด้มาตรฐานถึงวันละ 5.9 ล้านลูกบาศก์เมตร
ครอบคลุมผูร้ บั บริการน้�ำ มากกว่า 2 ล้านรายในเขตพืน้ ที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
โดยดำ�เนินกิจการด้านงานบริการ ควบคูไ่ ปกับการสร้างค่านิยมการใช้น�ำ้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
การส่งน้�ำ ใสสูเ่ มืองใหญ่ จึงเปรียบเสมือนการส่งความปรารถนาดี ควบคูไ่ ปกับการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ทำ�ให้ผคู้ นในเมืองใหญ่ ตระหนักถึงความสำ�คัญและใช้ทรัพยากรน้�ำ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า

ใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า ปลุกกระแสสังคมร่วมประหยัดน้ำ�กับ
โครงการรณรงค์การใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management: DSM)

ตลอดปี 2557 การประปานครหลวงได้ด�ำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
ไปทีก่ ารสร้างทัศนคติทดี่ แี ก่ประชาชน มอบความรูใ้ นการใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างมีรคู้ ณ
ุ ค่า สร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้น�้ำ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้มีอุปกรณ์หรือนวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดน�้ำ
จึงได้ด�ำเนินงานภายใต้ชื่อ “โครงการรณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้ คุณค่า” โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก
องค์กร จัดนิทรรศการให้ความรู้เคลื่อนที่ (Road show) จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า : 1 สาขา 1 โรงเรียน
(Water Ranger ปี 3) ในสถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และด�ำเนินโครงการน�ำร่องการรับรอง
การแบ่งระดับประสิทธิภาพการประหยัดน�้ำ : ก๊อกน�้ำ อ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน�้ำ รวมถึงการต่อยอดในการสนับสนุน
นวัตกรรม และผลงานที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ 2556 เพื่อด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนาเชิงลึก
โครงการทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ การ
ประปานครหลวงยังด�ำเนินงานต่างๆ อีกหลายด้าน เช่น การตรวจสอบหัวดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จ�ำนวนกว่า
20,000 จุด เพื่อช่วยระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือในกรณีที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ ลดความสูญเสีย
ในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมประปาพบประชาชน เป็นโครงการสัญจรเพื่อให้บริการชุมชน รับเรื่อง
ร้องเรียน ให้บริการงานประปา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ประชาชน ชุมชน และการประปานครหลวง โครงการน�้ำ
ประปาดื่มได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นจากการซื้อน�้ำดื่มมาบริโภค และยังช่วยลดปัญหาขยะจากขวดพลาสติก ซึ่งต้องใช้
พลังงานในการผลิตและย่อยสลาย งานวางท่อเชิงสังคม ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาไม่มีน�้ำ
ประปาใช้ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ชายขอบพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น
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โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า
การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างการประปา
นครหลวงกับผู้ใช้น�้ำในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน นับตั้งแต่การดูแลฟื้นฟูแหล่งต้นน�้ำ
การรักษาคุณภาพแหล่งน�้ำ จนถึงการใช้น�้ำประปาอย่างรู้คุณค่า
การประปานครหลวงได้จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Road show) จ�ำนวน 5 ภาค ตามสถานที่ชุมชน ประกอบด้วย ตลาด
น�้ำขวัญ-เรียม วัดบางพลีใหญ่ใน ศูนย์การค้า บีบี มาเก็ต บางใหญ่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก และตลาดนัดจตุจักร
ซึ่งภายในงานมีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน�้ำ กระบวนการผลิตน�้ำประปา การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า และ
ประวัติความเป็นมาของกิจการประปาไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและการก้าวสู่อนาคต ภายในงานยังมีศิลปิน ดารา นักร้อง
จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 มาร่วมกิจกรรมด้วย

1 สาขา 1 ชุมชน
กิจกรรม 1 สาขา 1 ชุมชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อ ผ่านกิจกรรมซึง่ ถ่ายทอดการเรียนรูท้ สี่ นุกสนาน 5 ฐานความ
และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน�้ำประปา ต่อเนื่องจาก รู้ ได้แก่
• ที่มาสายชล (กระบวนการผลิตน�้ำประปา)
โครงการ “น�้ำประปาดื่มได้” อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่ม
• กลลวงเคมี (การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำด้านเคมี)
เป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการน�้ำประปา
• จุลนิ ทรีย์น่ารู้ (คุณภาพน�้ำด้านจุลชีววิทยา)
ดื่มได้ และกลุ่มผู้ใช้น�้ำในโครงการ Best Care Service หรือ
• ชวนดูมาตรฐาน (มาตรฐานคุณภาพน�้ำประปา)
ชุมชน หมูบ่ า้ นจัดสรร ซึง่ มีการจัดกิจกรรมตลอดทัง้ ปีรวม 18
• สนุกสนานชวนชิม (คลินิกน�้ำสะอาด และ Water
ครั้ง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติเชิงบวก สร้างความ
Tasting)
สัมพันธ์อันดีระหว่างการประปานครหลวงและประชาชน
032 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ� Water Ranger ปีที่ 3
ในปัจจุบนั ประชาชนมีแนวโน้มที่
จะใช้นำ�้ ในปริมาณเพิม่ สูงขึน้ ตามสัดส่วน
การขยายตัวของสังคมเมือง อีกทัง้ ปัญหา
เรือ่ งภัยแล้งและการขาดแคลนน�ำ้ ยังคง
เป็นวิกฤติที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชาชน การประปานครหลวงจัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การประหยั ด น�้ ำ ใน
สถาบันการศึกษา “โครงการปฏิบตั กิ าร
พิทกั ษ์นำ�้ Water Ranger ปีที่ 3” ภาย
ใต้แนวคิด ทรัพยากรน�ำ้ มีวนั หมด ใช้ทกุ
หยดอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า โดยมี โรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาใน 3 พื้ น ที่ บ ริ ก าร คื อ
กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี และ
สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ
รณรงค์การใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า มุง่ ต่อยอด
ปลูกฝังให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น�้ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม
ภายในกิจกรรม มีวทิ ยากรและทีม
งานบรรยายเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ละสอด
แทรกวิธีการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า มีการ
เล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรูใ้ ห้มคี วามสนุกสนาน
และสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้
จากนัน้ โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันทัง้
18 แห่ง จะน�ำส่งแผนงาน การประหยัด
น�ำ้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าภายในโรงเรียน และน�ำ
เสนอผลงานจากแผนงานที่ ไ ด้ น� ำ ไป
ปฏิบตั จิ ริง โดยจะมีการตัดสินจากการ
เปรี ย บเที ย บปริ ม าณน�้ ำ ที่ ใช้ ภ ายใน
โรงเรี ย นในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม ถึ ง

สิงหาคม 2557 กับช่วงเดือนเดียวกันของ
ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้จะได้รับทุนสนับสนุนจากการ
ประปานครหลวงในการน�ำไปใช้ดำ� เนิน
กิจกรรม โรงเรียนละ 10,000 บาท พร้อม
โล่ เงินรางวัล และประกาศนียบัตร
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร
ความเคลือ่ นไหวในโครงการปฏิบตั กิ าร
พิทกั ษ์นำ�้ “Water Ranger” ได้ที่ www.
facebook.com/waterranger เพือ่
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้
ความเข้าใจ พร้อมปลูกฝังนิสยั ประหยัด
น�้ ำ และหวงแหนทรั พ ยากรน�้ ำ จาก
โรงเรียนไปยังครอบครัวและชุมชนต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ำ� Change..เปลี่ยน
การประปานครหลวงร่วมกับบริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล
จ� ำ กั ด (VRH) ต่ อ ยอดการส่ ง เสริ ม การประหยั ด น�้ ำ โดยจั ด
นิทรรศการเคลื่อนที่ ในหัวข้อ “การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า ด้วยการ
ใช้อปุ กรณ์ประหยัดน�ำ้ ” โดยน�ำนวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดน�ำ้ มา
จัดแสดง ภายใต้แนวคิด “ปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับเปลี่ยนเพียง
เล็กๆน้อยๆ ก็สามารถช่วยรักษ์นำ�้ ได้อย่างยัง่ ยืน” ให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับขั้นตอนการผลิตน�้ำประปา วิธีการง่ายๆ ในการใช้น�้ำอย่าง
ประหยัด รวมถึงแนะน�ำการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม
อาทิ อุปกรณ์ภายในห้องน�้ำ ถังเก็บน�้ำ ท่อน�้ำ ปั๊มน�้ำ เป็นต้น
Metropolitan Waterworks Authority’s Global Reporting Initiative Annual Report 2014 033

การรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดน้ำ�

โครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดน้ำ�

ไม่ใช่แค่กิจกรรมที่สร้างจิตส�ำนึกของการใช้ทรัพยากร
น�้ ำ อย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ น กุ ญ แจส�ำ คั ญ ของการประหยั ด น�้ ำ
เท่านัน้ เครือ่ งมืออุปกรณ์ทเี่ กีย่ วกับระบบการจ่ายน�ำ้ ก็มคี วาม
ส� ำ คั ญ เช่ น กั น การประปานครหลวงจั ด กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้าร่วมโครงการ
น�ำร่องการรับรองการแบ่งระดับประสิทธิภาพการประหยัดน�ำ้
ไม่ ว ่ า จะเป็ น อุ ป กรณ์ ก ๊ อ กน�้ ำ อ่ า งล่ า งหน้ า -อ่ า งล้ า งมื อ
ประหยัดน�ำ้ โดยมีบริษทั วี.อาร์.แฮนด์เดิล จํากัด (VRH) และ
บริษัทสยาม ซานิทารีแวร์ จ�ำกัด (COTTO) ได้รับใบรับรอง
การแบ่งระดับประสิทธิภาพการประหยัดน�้ำ บริษัทละ 2
ผลิตภัณฑ์

การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญของงานนวัตกรรม
ด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดน�้ำ โดย
จัด “การประชุมวิชาการด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
อุ ป กรณ์ ป ระหยั ด น�้ ำ ” เพื่ อ คั ด เลื อ กผลงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อแนวทางการด�ำเนินงานองค์กร ทั้งหมด 12 ผล
งาน โดยมี 4 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมาต่อยอด ได้แก่
• ระบบ Automatic Quality Greywater Diverter
เพื่อแยกน�้ำเสียน้อยกลับมาใช้ใหม่แบบอัตโนมัติ
ส�ำหรับบ้านเรือน
• นวัตกรรมตัดก่อนรั่วเตือนก่อนแพง (Safe-a-cut)
• นวัตกรรมมิเตอร์ช่วยประหยัดน�้ำ
• นวัตกรรมชุดแปลงก๊อกน�้ำแบบธรรมดาเป็นระบบ
อัตโนมัติท�ำงานโดยใช้การไหลของน�้ำ
การประปานครหลวงได้คัดเลือก 2 นวัตกรรมเพื่อ
ท�ำการต่อยอดงานวิจยั เชิงลึก ได้แก่ “โครงการระบบแยกน�ำ้
เสียน้อยกลับมาใช้ใหม่แบบอัตโนมัตสิ ำ� หรับบ้านเรือนควบคุม
โดยผู้ใช้งานและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ” ซึ่งสามารถแยกคุณภาพ
น�้ำเสียก่อนน�ำกลับมาใช้ใหม่ และ “โครงการวิจัยศึกษาและ
สร้างเครือ่ งมือแจ้งเตือนเมือ่ ระบบประปาภายในแตกรัว่ โดย
การตรวจจับปริมาณการใช้นำ�้ ทีผ่ ดิ ปกติ” ซึง่ จะช่วยลดปัญหา
ค่าน�ำ้ แพงและลดการสูญเสียน�ำ้ จากท่อประปาแตกรัว่ ภายใน

พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการให้บริการ
การประปานครหลวงมีการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ใช้น�้ำ
ประปาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ในปี 2557 มีค�ำสั่ง
แต่งตัง้ คณะท�ำงานจัดท�ำข้อมูลเพือ่ หาปริมาณน�ำ้ ใช้เฉลีย่ (Per
Capita) โดยให้สำ� นักงานประปาสาขาทัง้ 18 แห่ง เก็บข้อมูล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1-31 พฤษภาคม 2557 เพือ่ หาปริมาณน�ำ้ ใช้เฉลีย่
ของผู้ใช้น�้ำ ได้ผลสรุปที่น่าสนใจว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย
อยู่ในบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จ�ำนวน 7,279 ตัวอย่าง มี
ภาพรวมการใช้น�้ำเฉลี่ยเท่ากับ 223.51 ลิตร/คน/วัน ซึ่ง
สะท้อนถึงความต้องการใช้นำ�้ ของประชาชนเป็นอย่างดี และ
สามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากผลส�ำรวจไปวางแผนในการรณรงค์
การใช้น�้ำให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

034 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

เพาะต้นกล้าเยาวชน ปลูกอนาคตสังคมไทย

การประปานครหลวงร่วมมือกับไปรษณียไ์ ทยจัดกิจกรรม “ตะลุย
โลกแสตมป์ ตอน เยาวชนคนรักษ์นำ�้ ตามรอย 100 ปีการประปาไทย”
ณ โรงงานผลิตน�้ำสามเสน ซึ่งจัดท�ำเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การ
ประปาไทย เพือ่ ให้เยาวชนทีร่ ว่ มกิจกรรมได้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ เกีย่ วกับการ
ประปาไทย อาทิ ความส�ำคัญของน�้ำ ต้นก�ำเนิดของน�้ำประปา และการ
ประดิษฐ์ทกี่ รองน�ำ้ อย่างง่ายด้วยตัวเอง เพือ่ เป็นการสร้างความตระหนัก
ถึงการเป็นผู้อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรไทยให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้
เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้นอกต�ำรา ผ่านการท�ำกิจกรรมที่สนุกสนาน
และจุดประกายความรอบรู้ ซึ่งจะเป็นก�ำลังหลักส�ำคัญของประเทศใน
อนาคต
และเนื่องในโอกาสที่การประปาไทยมีอายุการรับใช้ประชาชนคน
ไทยมาครบ 100 ปี ในปี 2557 คณะบุคลากรการประปานครหลวงได้
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงก่อก�ำเนิดกิจการประปาไทย โดยเปิดให้คณาจารย์
และนักเรียนผูส้ นใจเข้าเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์แห่งการเรียนรูก้ ารประปาไทย
ส�ำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยก่อตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และ
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อการพัฒนาและส่งเสริม
งานด้านระบบการประปา โดยการบูรณะโรงงานผลิตน�ำ้ สามเสน ซึง่ เป็น
โรงกรองน�ำ้ แห่งแรกของประเทศไทยเพือ่ ใช้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
ระบบประปาของไทย รวมทั้งเผยแพร่ปรัชญาแนวคิดและองค์ความรู้
เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ นอกจากนี้อาคารดังกล่าวยังถือได้
ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโครงสร้างอาคารสวยงาม จนได้รับรางวัลอนุรักษ์
ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ
ประจ�ำปี 2557 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียก
ได้วา่ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีม้ ากด้วยคุณค่าทีเ่ ป็นแหล่งความรูข้ องเยาวชนทีจ่ ะ
ใช้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์เพือ่ เตรียมความพร้อมแห่งโลกอนาคต เป็นต้นกล้า
ที่รอวันเติบโตรับใช้สังคมอย่างแท้จริง
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036 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

ส่งน้ำ�ใจสู่ชุมชน
ช่างประปาเพื่อชุมชน มอบน้ำ�ใจ ที่ไม่สิ้นสุด
หลายปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจทั่วโลกได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน
ควบคู่ไปกับการคืนก�ำไรให้สังคมจนน�ำไปสู่การตอบแทนสังคมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบ
การท�ำงานควบคูก่ บั ความรับผิดชอบสังคมเช่นนี้ ถูกประยุกต์ให้เข้ากับธรรมชาติการท�ำงานทีก่ ารประปานครหลวง
อย่างเป็นเนือ้ เดียวกัน เพราะนอกจากเราจะมุง่ มัน่ ในการให้บริการน�ำ้ ประปาทีไ่ ด้มาตรฐานส�ำหรับการอุปโภคบริโภคแล้ว
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ถือเป็นอุดมการณ์ที่ทุกคนในองค์กรยึดมั่นมาโดยตลอด

ด้ ว ยพวกเราเชื่ อ ว่ า หากการ
ประปานครหลวงได้รับความรักและ
ความไว้ ใ จจากเครื อ ข่ า ยสั ง คม
การพัฒนางานควบคูก่ บั การเติบโตของ
สังคมจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน นัน่ เพราะ
มิตขิ องการท�ำงานด้านสังคมจะสมบูรณ์
ขึน้ การยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนใน
สังคมจะมีความเป็นรูปธรรมและยัง่ ยืน
มากไปกว่า “การให้” และการ
“ร่วมแรง” สร้างฝายในพื้นที่ต้นน�้ำ

การปลูกป่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว การมอบความรู้
และทั ก ษะวิ ช า “ช่ า งประปาเพื่ อ
ชุมชน” คืออีกโครงการเพือ่ สังคมทีเ่ รา
ภาคภู มิ ใจอย่ า งที่ สุ ด นั่ น เพราะเชื่ อ
ว่ า การมอบความรู ้ การร่ ว มพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ คือการให้ที่ส�ำคัญ
ที่สุด ทั้งยังเป็นการให้ทไี่ ม่รจู้ บ เป็นการ
หล่อเลี้ยงชุ ม ชนด้ ว ยปั ญ ญา ก่ อ นที่
ปัญญาเหล่านั้นจะถูกมอบจากรุ่นสู่รุ่น

เกิดช่างประปาประจ�ำชุมชนที่ช่วยแก้
ปัญหาในยามทีช่ มุ ชนต้องการ สามารถ
สร้ า งอาชี พ และเป็ น ต้ น ทุ น ของการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับคนในชุมชน
สมกับเป็นการ “ส่งน�้ำใจให้ชุมชน”
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“การมอบความรู้ การร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการให้ที่สำ�คัญที่สุด
ทั้งยังเป็นการให้ที่ไม่รู้จบ เป็นการหล่อเลี้ยงชุมชนด้วยปัญญา สมกับเป็นการ
“ส่งน้ำ�ใจให้ชุมชน” อย่างแท้จริง”

ช่างประปา
เพื่อชุมชน
รู้จักไหม ใครคือช่างประปาชุมชน
การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีภารกิจ ในการผลิตจัดส่ง และจ�ำหน่าย
น�้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม มีความโปร่งใสใน
ทุกๆ ด้านของการบริหารงาน ทั้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน องค์กรกับประชาชน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวม
ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมที่การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
(Corporate Social Responsibility :
CSR) ได้ ก� ำ หนดให้ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญขององค์กร ภายใต้
นโยบาย กลยุทธ์ และด�ำเนินโครงการ
แผนงาน กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ดังนัน้
การประปานครหลวง จึงจัดท�ำโครงการ
วิ ช าชี พ ช่ า งประปาเพื่ อ ชุ ม ชน โดย
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน ที่

สมาชิกของชุมชนมีความประสงค์สมัคร
เข้าโครงการ เพื่อรับการฝึกอบรมงาน
วิชาชีพช่างประปาและการบ�ำรุงรักษา
ระบบท่ อ ประปาภายในบ้ า น เพื่ อ
บริการสังคมและประชาชนทั่วไป ส่ง
เสริมการรวมกลุม่ ของช่างประปาชุมชน
รวมทั้งแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ า่ นเครือข่าย
ความร่วมมือกับการประปานครหลวง
เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ช่ า งประปาเพื่ อ
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และเป็นการ
สร้ า งช่ อ งทางในการประกอบอาชี พ

038 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

อิ ส ระให้ กั บ สมาชิ ก ชุ ม ชนที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ
นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะ ความช�ำนาญในการถ่ายทอด
ความรู ้ ข องพนั ก งานการประปา
นครหลวงอีกทางหนึ่งด้วย

ช่างประปาเพื่อชุมชน “มากกว่า” งานช่าง เพราะ…
-

ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพช่างประปาและการบ�ำรุงรักษางานประปา มอบความรู้ที่ไม่สิ้นสุด
ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภายในและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สร้างเสริมอาชีพช่างประปาให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางในการประกอบอาชีพ
เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับชุมชน ในการบ�ำรุงรักษาท่อประปาภายในชุมชน
บรรเทาความเดือดร้อนและร่วมแก้ปัญหาชุมชนได้ในยามต้องการ
ผู้สมัคร

52

เพศชาย

ผู้จบหลักสูตรฯ
25

34

27

33

27

16

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

เพศหญิง

10.53%

21

89.47%
รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

จ�ำนวนผู้สมัครและผู้จบหลักสูตรช่างประปาเพื่อชุมชน

อัตราส่วนของผู้จบหลักสูตรฯ
แบ่งตามเพศหญิงและเพศชาย

ตลอดปี 2557 การประปานครหลวงได้จัดหลักสูตรการอบรมช่างประปาเพื่อชุมชนทั้งสิ้น จ�ำนวน 4 รุ่นแบ่งออกเป็น
รุ่นที่ 1 วันที่ 17-21 มีนาคม 2557
มีผู้ส�ำเร็จหลักสูตรทั้งหมด
25 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2557 มีผู้ส�ำเร็จหลักสูตรทั้งหมด
16 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 มีผู้ส�ำเร็จหลักสูตรทั้งหมด
33 คน
รุ่นที่ 4 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2557
มีผู้ส�ำเร็จหลักสูตรทั้งหมด
21 คน
						

รวมมีผู้ส�ำเร็จหลักสูตรทั้งหมด 95 คน
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เรียนรู้สู่การเป็นช่างประปาเพื่อชุมชน
ช่างประปาเพื่อชุมชน ไม่ใช่แค่การฝึกทักษะวิชาชีพเท่านั้น แต่คือการน�ำความรู้ไป
ร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมีการประปานครหลวงเป็นพี่เลี้ยง ร่วมฝึกทักษะและสร้าง
พัฒนาการให้แก่บุคลากรเหล่านั้น

เข้าอบรมฝึกทักษะ
เตรียมความพร้อม
ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

ร่วมสมัครลงชื่อกับ
ส�ำนักงานประปา
สาขาใกล้บ้าน

ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ชุมชน ส�ำรวจอุปกรณ์
ประปาสาธารณะ

เผยแพร่ความรู้และ
น�ำทักษะไปใช้ต่อยอด
สร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนได้

จับมือพันธมิตรปั้นช่างประปา
การจัดโครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ่ ชุมชนในปีงบประมาณ 2557 นอกจากจะได้รบั ความร่วมมือจากส�ำนักงานประปา
สาขาในการคัดเลือกผูส้ มัครและการลงพืน้ ทีช่ มุ ชนแล้วยังมีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนในเรือ่ งผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่มาเป็นวิทยากรทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ บริษัท วอเตอร์ เน็ท จ�ำกัด บริษัทสยาม
ซานิทารีแวร์ จ�ำกัด (COTTO) และบริษัท อุตสาหกรรมท่อน�้ำไทย จ�ำกัด ซึ่งทั้งหมดช่วยให้ผู้อบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ

รู้หรือไม่?

หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ ผู้จบหลักสูตรทั้ง 4 รุ่น มีระดับความรู้
ด้านช่างประปาเพิ่มมากขึ้น (82.47%) และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าวในระดับพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจ
5
4.23
4

4.23

3.96

4.11

3

5.56%

82.47%

2
1
รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

ผลส�ำรวจระดับความรู้ของผู้ร่วมโครงการหลังการอบรม

040 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

2.89%

เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม
ลดลง

คืนกำ�ไรสู่สังคม
ร่วมผลิตชาวชุมชนเป็น “ช่างประปา”
“ช่างประปาเพื่อชุมชน คือการติดอาวุธทางปัญญาด้านวิชาช่างให้กับชุมชน
เมื่อนำ�มารวมเข้ากับความเป็นจิตอาสา ความมีน้ำ�ใจที่อยู่ในสายเลือด
คนไทยอยู่แล้ว ความรู้ที่ได้ก็จะนำ�ไปสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้”

ชุมชนคือรากฐานทีส่ ำ� คัญของประเทศ การให้ความรูแ้ ละร่วมพัฒนาศักยภาพ
แก่บคุ ลากรในชุมชน จึงเป็นภารกิจส�ำคัญอีกประการหนึง่ ของการประปานครหลวง
ทีไ่ ด้ปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สนับสนุนให้ผเู้ ข้าอบรมได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนา
ชุมชน สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่
ครอบครัวอีกด้วย
การประปานครหลวงได้จดั งานมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้แก่ชา่ งประปา
ดีเด่นทัง้ 4 รุน่ เพือ่ รับรองทักษะและความสามารถด้านงานช่างประปาของผูเ้ ข้าอบรม
ที่โดดเด่นเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความสามารถสืบต่อไป
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มุมมองวิทยากร
สร้างชาวชุมชนเป็น “ช่างประปา”

นายอัธยา จันทน์สุคนธ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานบริการ การประปานครหลวง
วิทยากรหลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน ปี 2557
“เนือ่ งจากผูเ้ ข้าอบรมในโครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ่ ชุมชนส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกทีม่ า
จากชุมชน ในฐานะวิทยากรสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดไปสู่ผู้เข้าอบรมให้ได้รับรู้คือ ความเป็นมาของการ
ประปานครหลวง แหล่งน�้ำที่ใช้ผลิตน�้ำประปา กระบวนการและระบบการผลิตน�้ำประปา ขนาดท่อ
ทีก่ ารประปานครหลวงใช้ การดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบท่อประปา ซึง่ เมือ่ ผูเ้ ข้า
อบรมกลับไปบ้านหรือที่พักอาศัยแล้ว เขาสามารถน�ำความรู้ที่ได้นี้ไปตอบ
ค�ำถามหรือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการประปานครหลวงไปสู่ผู้อื่น
ได้ และเมือ่ ผูเ้ ข้าอบรมได้รบั รูถ้ งึ ความยากล�ำบากในการผลิตน�ำ้ ประปา
ก็จะตระหนักถึงคุณค่าของน�้ำมากขึ้น น�ำไปสู่พฤติกรรมการใช้น�้ำ
อย่างรู้คุณค่าได้ จากการอบรมในแต่ละรุ่น ผมพบว่าผู้เข้าอบรมมี
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และสนใจในกิจกรรมของการประปา
นครหลวงและระบบประปาเป็นอย่างมาก มีการซักถามถึงข้อสงสัย
ในขณะที่เรียน ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการท�ำงาน ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับงานประปา ซึ่งพวก
เขาสามารถน�ำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ต่อไปครับ”
042 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

รู้จักกับช่างประปาดีเด่น ปี 2557
ส�ำหรับเกณฑ์ที่เสนอเพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกช่างประปาดีเด่นในแต่ละรุ่นตามความเหมาะสมนั้น มีการผสมผสานใน
หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้พื้นฐานด้านช่างที่ได้รับการอบรม ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีน�้ำใจช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น รวมไปถึงความกระตือรือร้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทย
นายณรงค์ ปลิ้มจิตร (ผู้เข้าอบรมรุ่น 1/2557)
จากชุมชนหมู่บ้าน บก.ทหารสูงสุด ในพื้นที่ของส�ำนักงานประปา
สาขาลาดพร้าว
เหตุผลที่ได้รับเลือก : ทักษะวิชาช่างที่ดีเยี่ยมมีความพร้อมใน
เรื่องอุปกรณ์ มีความเป็นจิตอาสาและพร้อมจะช่วยเหลือชุมชนอยู่
เสมอ
“ผมมีความประทับใจในการอบรมเป็นอย่างมากและภูมิใจที่
สามารถน�ำเอาทักษะที่ตัวเองมีอยู่แล้วไปช่วยชุมชนได้ โครงการช่าง
ประปาเพื่อชุมชนคือโครงการที่ดีโครงการหนึ่งที่ผมรู้จัก เป็นการท�ำ
กิจกรรมเพือ่ สังคมทีม่ คี วามสร้างสรรค์ เพราะไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรม
แบบทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการมอบความมั่นใจ หลักความรู้ที่
ประชาชนต้องการแต่ไม่มีเวลาหรือไม่มีความสะดวกไปศึกษา การ
ตอบสนองในเรือ่ งวิชาความรูแ้ ละการอ�ำนวยความสะดวกจึงเป็นเรือ่ ง
ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง จากนี้ไป
ผมก็ยินดีที่จะมอบความรู้ให้กับผู้สนใจ จะเป็นกลุ่มเยาวชน หรือกลุม่
อืน่ ๆ ทีเ่ ห็นความส�ำคัญในทักษะช่างประปา ให้เขาได้สานต่อ เป็นการสร้าง
แนวร่วม ผู้ที่มีจิตอาสาที่จะเป็นก�ำลังหลักในชุมชนต่อไป”

นายสุเทพ ศรีลา (ผู้เข้าอบรมรุ่น 2/2557)
จากชุมชน 101 บึงทองหลาง ในพื้นที่ของส�ำนักงานประปาสาขา
ลาดพร้าว
เหตุผลที่ได้รับรางวัล : มีความกระตือรือร้นและเข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาทุกครั้ง ช่วยดูแลงานประปาในชุมชนตนเอง
“เป็นโครงการที่มีประโยชน์ และท�ำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ใน
วิชาช่างมากขึ้น งานช่างประปาเป็นเรื่องที่คนในชุมชนต้องรู้ เพราะมี
ประโยชน์กบั ชุมชน สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันที ไม่วา่ จะเป็น
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือการบรรเทาปัญหาใหญ่ๆ ควรจะมีการจัดอบรม
ต่อไปและเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมด้วย เพราะไม่แน่
ว่าการอบรมทีใ่ ช้เวลาไม่กวี่ นั นีอ้ าจจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้เขา
น�ำไปเรียนรู้ พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมจนน�ำไปประกอบอาชีพได้”
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นายภิญโญ ศรีโหมด (ผู้เข้าอบรมรุ่น 3/2557)
จากชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหนือ ในพื้นที่ส�ำนักงาน
ประปาสาขานนทบุรี
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก : มีทักษะฝีมือช่างดี กล้า
แสดงออก อัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในการอบรม
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้ง
“โครงการช่างประปาเพือ่ ชุมชนเป็นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์
อย่างแท้จริง ผมเรียกมันว่าเป็นการคืนก�ำไรให้สังคม และช่วย
แสดงว่าการประปานครหลวงไม่ได้แค่ขายน�ำ้ ส่งน�ำ้ ให้ประชาชน
แล้วจบ ความรู้ที่ผมได้รับสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น
หากมีอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบประปาในชุมชนเสียหาย ผมและ
อาสาสมัครคนอื่นๆ ที่มีเวลาว่างก็พร้อมจะไปแก้ไขให้โดยไม่มีค่า
ใช้จา่ ย นอกจากนีพ้ วกผมยังทราบว่ากิจกรรมทีพ่ วกเราได้รว่ มถูก
เผยแพร่ออกโทรทัศน์ นัน่ ยิง่ ท�ำให้มผี สู้ นใจมาสอบถามเป็นจ�ำนวน
มาก จึงอยากสนับสนุนให้ทำ� ต่อไปและขยายโอกาสให้ผสู้ นใจมาก
ยิ่งขึ้น”

นายจินวัฒน์ เจริญยิ่ง (ผู้เข้าอบรมรุ่น 4/2557)
จากชุมชนวัดช่องลม ในพื้นที่ของส�ำนักงานประปาสาขา
ทุ่งมหาเมฆ
เหตุ ผ ลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก : มี ค วามเป็ น ผู ้ น� ำ สู ง มี
มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่ว ใส่ใจในการอบรม มีจติ อาสา
“ถึงจะใช้เวลาเพียง 4-5 วันในการอบรม แต่กเ็ ป็นช่วงเวลา
ที่มีประโยชน์ และรู้สึกประทับใจในหลักสูตรที่พาไปชมสถานที่
ต่างๆ ให้เห็นการท�ำงานจริงๆ โครงการประปาเพือ่ ชุมชนได้มอบ
ทักษะทีค่ นในชุมชนจ�ำเป็นต้องรู้ เพือ่ สามารถเอาความรูเ้ หล่านัน้
ไปช่วยเหลือชุมชนในยามที่ต้องการได้ ส่วนตัวผมเองก็พร้อมจะ
น�ำประสบการณ์ความรู้ที่ได้มานี้ไปผสมผสานกับเรื่องอื่น ที่เป็น
งานพัฒนาชุมชนต่อไป นอกจากทีว่ า่ มาสิง่ ทีค่ ดิ ว่าเป็นประโยชน์
คือการทีช่ มุ ชนยังได้รบั มอบอุปกรณ์ชา่ งประปาทีจ่ ำ� เป็น ผมก็จะ
ให้มันเป็นอุปกรณ์ส่วนกลาง ที่ชุมชนจะใช้ร่วมกันช่วยเหลือกัน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป”

044 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

จิตสาธารณะ ช่างชุมชนตัวจริง

คุณจ�ำรัส กลิ่นอุบล ประธานชุมชนลาดพร้าว 45 (ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3/2557)
ในพื้นที่ของส�ำนักงานประปาสาขาพญาไท
คุณจ�ำรัส กลิ่นอุบล ประธานชุมชนลาดพร้าว 45 คือผู้หนึ่งที่สละเวลาเพื่อช่วยเหลือชุมชนของตนอย่างแท้จริง
เป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้ว ทีค่ ณ
ุ จ�ำรัสทุม่ เทแรงกายแรงใจทัง้ หมดอุทศิ ให้กบั งานอาสาสมัครชุมชนโดยไม่มคี า่ ตอบแทนใดๆ
ด้วยการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือและดูแลชุมชน อีกทัง้ พยายามผลักดันให้คนในชุมชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ และปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนเพื่อให้เยาวชนในชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการอบรมด้านงานช่างประปาชุมชนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่คุณจ�ำรัสเห็นว่าจะมีประโยชน์หลาย
ทางต่อชุมชนของตนเอง

“ระบบประปาในชุมชนลาดพร้าว 45 เป็นการใช้มาสเตอร์มิเตอร์ โดยเดินระบบท่อภายในชุมชนและติดตั้งมาตรวัดน�้ำ
ในทุกหลังคาเรือน การบริหารจัดการไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเป็นชุมชนแออัด อายุการใช้งานของท่อภายในชุมชนมากกว่า
30 ปี จึงพบการแตกรั่วบ่อยครั้ง และการซ่อมแซมแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องยาก เพราะจุดแตกรั่วอยู่ใต้ผิวดิน บางครั้งต้องใช้เวลา
นานมากในการซ่อมแซม ความรูแ้ บบครูพกั ลักจ�ำมาก็ไม่สามารถน�ำมาใช้ได้ทกุ สถานการณ์ ส่งผลให้คา่ น�ำ้ ทีเ่ ก็บได้จากลูกบ้าน
ในชุมชนไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายไป
ตัวผมเองประกอบอาชีพค้าขาย เปิดร้านขายของช�ำที่บ้าน แต่คิดว่าการมีทักษะวิชาช่างน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง
และชุมชนที่ผมอยู่ จึงสมัครเข้ารับการอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน ความตั้งใจหลักคือ..จะมุ่งมั่นน�ำความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบประปาภายในชุมชน การอบรมมีเพียง 3 วัน แต่ผมได้รับความรู้มากพอที่จะน�ำไป
ปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนจนดีขนึ้ อย่างเห็นได้ชดั รายรับค่าน�ำ้ ทีเ่ ก็บได้จากลูกบ้านเพียงพอกับรายจ่าย สามารถน�ำ
รายรับนั้นมาทยอยปรับปรุงระบบท่อประปาในชุมชน เกิดการถ่ายทอดความรู้เรื่องช่างประปาแก่อาสาสมัครในชุมชนที่มา
ช่วยลงแรงซ่อมแซมระบบประปา
ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมอบรม ผมได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ๆ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานต่างๆ หลังการอบรมผมได้น�ำความรู้ด้านงานประปาไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อให้เขามีความ
รูต้ ดิ ตัว สามารถน�ำไปประกอบอาชีพและช่วยกันพัฒนาชุมชนเมือ่ มีโอกาส เพราะเมือ่ พวกเขามีอาชีพ มีรายได้ ก็จะลดปัญหา
หลายๆ ด้านไป ทั้งปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในชุมชน
ผมคิดว่าโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชนนี้ เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนมาก เป็นการคืนก�ำไรให้
สังคมและเป็นสิ่งที่การประปานครหลวงตั้งใจท�ำให้กับสังคมอย่างแท้จริง”
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ต่อยอดการอบรมกับ
กิจกรรมช่างประปาชุมชน

นอกจากการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั แิ ล้ว การประปานครหลวงได้จดั “กิจกรรม CSR ประปาเพือ่ ประชาชน”
เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการอบรมไปปฏิบตั ใิ นสถานทีจ่ ริง เช่น โรงเรียน วัด และสถานทีส่ าธารณะต่างๆ รวมถึงมีการติดตาม
ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เกิดความสมานฉันท์ เสริมสรา้ง
ศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวังการแตกรั่วของท่อประปา ซึ่งช่างประปาสามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้น
ก่อนแจ้งให้การประปานครหลวงเข้าด�ำเนินการ เป็นการช่วยลดปัญหาน�้ำสูญเสีย ในปีงบประมาณ 2557 ได้ด�ำเนินการจัด
กิจกรรมทั้งสิ้นจ�ำนวน 6 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
		
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6

ชุมชนวัดกระจัง เขตตลิ่งชัน พื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส และโรงเรียนวัดศาลากุน เกาะเกร็ด ในพื้นที่รับผิดชอบ			
ส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ เขตบึงกุ่ม พื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
ชุมชนสวัสดิการหนองแขม เขตหนองแขม พื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
วัดสาขลา อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ พื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ พื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่น

046 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

ประมวลภาพ
การอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน
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ประมวลภาพ
การอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน

048 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557
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ประมวลภาพ
กิจกรรมช่างประปาชุมชน

050 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557
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ความภาคภูมิ ใจของพวกเรา
ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวประปานครหลวงคือการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้กำ� กับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับกิจการที่ดีอย่างชัดเจนตามหลัก
เกณฑ์การก�ำกับกิจการที่ดีมาโดยตลอด ควบคู่กับการทบทวนคู่มือธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเสริมสร้างองค์กรให้มรี ะบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ยึดถือคุณธรรม
จริยธรรมรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมซึง่ จะเป็นผลให้องค์กรประสบความ
ส�ำเร็จและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
หลักที่ยึดถือมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้การประปานครหลวงได้รับค�ำชื่นชม รวมถึงได้รับ
รางวัลมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2557 องค์กรมีผลงานและได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2557 ประเภทรางวัล การเปิดเผยข้อมูลดีเด่น ซึ่งการ
ประปานครหลวง ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันถึง 5 ปีติดต่อกัน
• รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) 2014 Thailand ประเภท
รางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards
• รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2556 ประเภทรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
(ประกาศรางวัลโดยส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2557)

รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4
ประจำ�ปี 2556

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำ�ปี 2557
ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

052 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship
Awards (APEA) 2014

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดคือ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้เป็น 1 ใน 80 บุคคล
ตัวอย่างจากทั้งประเทศที่รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี พุทธศักราช 2557 สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร จาก ฯพณฯ
นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง โดยคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อ
สังคมไทย ซึง่ รางวัลนีไ้ ด้จดั ขึน้ เพือ่ เป็นยกย่องบุคคลทีป่ ระสบความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงานมีสว่ นร่วมหรืออุทศิ ตนเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาสังคม
การประปานครหลวงยังได้รับรางวัล Special Achievement in GIS award: SAG 2014 ภายในงาน 2014 Esri
International User Conference ณ เมืองซานดิเอโก้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่
หน่วยงานที่ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และน�ำ
เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลงานของการประปานครหลวง เป็น 1 ใน 3 ผลงาน
จากหน่วยงานในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 52 ประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกว่า 100,000 ผลงานจากหลากหลาย
ประเทศทั่วทุกมุมโลก
นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยก็ยังได้รับ “รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�ำปี
2557” ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรือง
ทางวัฒนธรรมของชาติไว้ ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
ทุกรางวัลที่การประปานครหลวงได้รับ ไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจขององค์กรเท่านั้น หากแต่เป็นภาพสะท้อน
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นอย่างไม่สิ้นสุดของการประปานครหลวง

ผู้ว่าการประปานครหลวง รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2556

รางวัล Special Achievement in GIS award: SAG 2014

ผู้ว่าการประปานครหลวง รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014
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ประปาเพื่อประชาชน

บริการรถน้�ำ เย็นเคลือ่ นที่
อีกหนึง่ กิจกรรมทีก่ ารประปานครหลวงมีสว่ นร่วมในการสนับสนุน และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่สงั คม คือการบริการ
รถน�้ำเย็นเคลื่อนที่ในโอกาสต่างๆ อาทิ การร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเปิด
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 การให้บริการน�้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่และลูกเรือ LOGOS HOPE
การร่วมกิจกรรมกีฬาของส�ำนักงานเขตลาดกระบัง สนับสนุนน�ำ้ เย็น “โครงการเกษตรเคลือ่ นที”่ รวมถึงกิจกรรมทีก่ ารประปา
นครหลวงด�ำเนินการ เช่น ประปาพบประชาชน งานวันเด็ก ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับส�ำนักงานเขต

จิตอาสา...น้�ำ ใจทีไ่ หลริน
พนักงานการประปานครหลวง ร่วมแบ่งปันน�้ำใจด้วย
การบริจาคโลหิตในโอกาสต่างๆ การจัดกิจกรรมเย็บเต้านม
เทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านมูลนิธิถันยรักษ์ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การถัก
หมวกไหมพรมจากฝีมอื พนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านการประปา
นครหลวง เพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราช โรง
พยาบาลพระมงกุฎ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กิจกรรม
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบภัย การน�ำปฏิทิน
ตั้ ง โต๊ ะ เก่ า และแว่ น ตากั น แดดเพื่ อ มอบให้ มู ล นิ ธิ ช ่ ว ยคน
ตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้น�ำไป
ผลิตบัตรค�ำอักษรเบรลล์และสื่อการเรียนการสอน
054 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2557

ครบรอบ 47 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาของการประปานครหลวง 16 สิงหาคม 2557 การประปานครหลวง
ได้เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดงความยินดี ซึ่งในปีนี้ขอรับเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ “กปน. ปันรอย
ยิ้ม เพื่อสังคม” แทน ในขณะเดียวกัน การประปานครหลวงได้จัดกิจกรรมท�ำดีเพื่อสังคม ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาให้
โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผูพ้ กิ ารซ�ำ้ ซ้อน) และบริจาคโลหิตให้ศนู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ตามโครงการ “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” นอกจากนี้ การประปานครหลวงจัดกิจกรรม “ประปา
พบประชาชน” ตามชุมชนต่างๆ จ�ำนวน 19 แห่ง ให้บริการประชาชนเรื่องระบบงานประปา รวมทั้งรับค�ำร้องงานบริการ
ทั่วไป การตรวจหรือซ่อมท่อประปาเบื้องต้น และการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น�้ำเพื่อน�ำมาปรับปรุงการบริการ ตลอด
จนรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้ำ และใช้น�้ำประปาอย่างรู้คุณค่ามากยิ่งขึ้น

ร่วมประกวดชิมน้ำ�ระดับโลก

คณะผูบ้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมงานประกวดการชิม
น�้ำระดับโลก “International Water Tasting” ณ เมือง
Berkeley Springs รัฐ West Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมีน�้ำจากทั่วโลกส่งเข้ามาแข่งขัน ทั้งน�้ำประปาและน�้ำดื่ม
บรรจุขวด โดยมีกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านน�้ำดื่มจากหลาย
ประเทศเป็นผู้ตัดสินและเฟ้นหาน�้ำที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก
พิจารณาจากรสชาติ สี และกลิ่น ทั้งนี้ น�้ำประปาได้ล�ำดับที่
18 ในการประกวดประเภท Municipal Water และน�้ำดื่ม
บรรจุขวด ‘ปาป้า’ ได้ล�ำดับที่ 14 ในการประกวดประเภท
Bottled Water

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

วันเด็กแห่งชาติของทุกๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น สนามเสือป่า ส�ำนักพระราชวัง สถานี
โทรทัศน์ ThaiPBS และพื้นที่ส�ำนักงานประปาสาขา ซึ่ง
ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับน�้ำประปา
ผ่านการเล่นเกม อีกทั้งมีการจับฉลากชิงรางวัล ซึ่งมีเยาวชน
และบุค คลทั่ว ไปให้ค วามสนใจเป็นจ�ำนวนมาก โดยการ
ประปานครหลวงได้จัดรถน�้ำเย็นให้บริการ และแจกน�้ำดื่ม
บรรจุถ้วยแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
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สนับสนุนกีฬาโบว์ลง่ิ
มอบเงิน 2 ล้าน

พนักงานการประปานครหลวงสร้างชื่อ
คว้าเหรียญทองกรีฑาระดับชาติ

กี ฬ าคื อ ยาวิ เ ศษที่ ทุ ก คนรู ้ กั น ดี เหตุ นี้ ก ารประปา
นครหลวงจึงสนับสนุนเยาวชนผู้รักการเล่นกีฬา โดยนาย
ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง มอบเงิน
สนับสนุนให้สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 2 ล้าน
บาท ในโครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬา “โครงการ 1
รัฐวิสาหกิจ 1 สมาคม” ซึ่งการประปานครหลวงได้ให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้ แต่ปงี บประมาณ
2556-2559 โดยมีเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการ
สนับสนุนนี้ ได้สร้างโอกาสให้นักกีฬาโบว์ลิ่งได้ฝึกซ้อมกับผู้
ฝึกสอนจากต่างประเทศ และส่งแข่งขันระดับชาติทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

ชมรมกรี ฑ าสมาคมสโมสรพนั ก งานการประปา
นครหลวงได้สง่ นักกรีฑาร่วมแข่งขันกรีฑาผูส้ งู อายุชงิ ชนะเลิศ
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์รังสิต ทั้งนี้ นายชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ ได้รับ
รางวัลนักกรีฑาเหรียญทอง น.ส.กนกพร พูใบ รับรางวัล
นักกรีฑาเหรียญเงิน และนายอิสรา ทองใหม่ รับรางวัลเหรียญ
เงินจากรายการกระโดดไกล
รางวัลเหล่านีน้ อกจากจะสร้างความภูมใิ จและชือ่ เสียง
ให้แก่องค์กรแล้ว ยังสะท้อนผลการด�ำเนินงานของสมาคม
สโมสรพนักงานการประปานครหลวงทีส่ ง่ เสริมให้บคุ ลากรได้
หมั่นฝึกฝนทักษะทางการกีฬาให้ช�ำนาญ รวมถึงหันมาใส่ใจ
สุขภาพของตนเองอีกด้วย

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธไิ ทยพีบเี อส

มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน

การประปานครหลวงมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิองค์การ
การประปานครหลวง มอบทุนสนับสนุนการจัดงาน
กระจายเสี ย ง และแพร่ภาพสาธารณะแห่ง ประเทศไทย ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
(มูลนิธไิ ทยพีบเี อส) ในโอกาสก้าวสูป่ ที ี่ 7 เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรม จังหวัดปราจีนบุรี
การกุศลและสาธารณประโยชน์
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รายงานความยั่งยืน “GRI”

ความห่วงใย ที่การประปานครหลวงมีให้ด้วยใจจริง
ในปัจจุบัน การด�ำเนินงานที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี การสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยเท่านั้น นั่น
เพราะสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้บริการเรียกหาความรับผิดชอบจากองค์กรในโลกปัจจุบนั คือ ความไว้ใจ ความมัน่ ใจ ว่าองค์กรทีม่ คี วามสัมพันธ์
ด้วยนั้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกมิติหรือไม่
การประปานครหลวงตระหนักและพร้อมให้คำ� มัน่ สัญญากับสังคมอย่างจริงใจ เรายืนยันทีจ่ ะพัฒนาการให้บริการน�ำ้ ประปา
ทีไ่ ด้มาตรฐานควบคูก่ บั การแสดงความรับผิดชอบสังคมอย่างเป็นรูปธรรมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ เอกชน ชุมชน
และประชาชนในพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ ส�ำนักงานและโรงงานผลิตน�ำ้ ประปาทุกแห่งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน ผ่านการปฏิบตั งิ านจริงพร้อมเตรียม
จัดท�ำรายงานแห่งความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ตามกรอบของ GRI (Global Reporting Initiative) ในรายงาน
ประจ�ำปี ทัง้ นีผ้ ลลัพธ์ตลอดปีงบประมาณทีผ่ า่ นมา สามารถสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้
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1. ในด้านปัจจัยขับเคลือ่ นความยัง่ ยืนของการประปานครหลวง จากการส�ำรวจผูน้ ำ� ระดับสูง ได้ดำ� เนินการส�ำรวจปัจจัย
ความยั่งยืนของผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวงได้ผลส�ำรวจ ดังตาราง
คะแนนเฉลี่ย

ปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืน

(คะแนนเต็ม 5)

1. การน�ำองค์กร (Leadership and purpose)
2. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good corporate governance such as policy & practices)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
(Compliance with national and international law, negulation, principle and
standard)
4. ความผูกพันของพนักงาน (Employee engagement)
5. วัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน (Corporate culture in sustainability includes CG
& CSR Culture)
6. ระบบการติดตามและประเมินผล (The monitoring and evaluation system)
7. การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ (Total Excellent)
8. พันธมิตรทางธุรกิจและทางสังคม The social and business Alliances/Partners)
9. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate social responsibility
such as policy & practices)
10. เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ (Managerial Technology)
11. ความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder engagement)
12. ความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Agility)
13. นวัตกรรม (Innovation)

4.55
4.35
4.30

4.30
4.11
4.10
4.07
4.07
4.05
4.04
4.02
3.98
3.80

2. ด้านความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีการส�ำรวจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากการท�ำงานของการประปานครหลวงจ�ำนวน 400 ราย และสามารถสรุปผลได้ ดังตาราง
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระดับความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายกระบวนการ (จากคะแนนเต็ม 5, 5 =
กังวลมากที่สุด 1 = กังวลน้อยที่สุด)
ตารางแสดงภาพรวมความกังวลของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย แยกตามกระบวนการ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (คะแนนเต็ม 5)
กระบวนการดำ�เนินงาน
กระบวนการจัดหาและส่งน�้ำดิบ
กระบวนการผลิตน�้ำประปา
กระบวนการส่งและจ่ายน�้ำประปา
กระบวนการจ�ำหน่ายน�้ำประปา
กระบวนการสนับสนุน

ค่าเฉลี่ย
2.5953
2.5847
2.8802
2.6905
2.7173
2.6948
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พนักงานการ
ประปานครหลวง
2.6873
2.6123
2.9209
2.8309
2.9212
2.7945

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก
2.4785
2.5497
2.8288
2.5136
2.4382
2.5617

ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาระดับความกังวลของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นทีก่ ลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของการประปานครหลวงมีความกังวลมากที่สุด 10 ประเด็น จากทั้งสิ้น 57 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่มีความกังวล
1. ความสะอาดภายในท่อส่งน�้ำ / ท่อจ่ายน�้ำ
2. การช่วยเหลือผู้ใช้น�้ำเมื่อต้องหยุดจ่ายน�้ำกะทันหัน
3. การป้องกันการทุจริตในองค์กร
4. ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. การแจ้งให้ทราบก่อนการหยุดจ่ายน�้ำ
6. การบริหารจัดการกรณีท่อส่งน�้ำ / ท่อจ่ายน�้ำช�ำรุด
7. คุณภาพของท่อส่งน�้ำ / ท่อจ่ายน�้ำ ทนทาน ท�ำจากวัสดุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
8. ความถี่ในการบ�ำรุงรักษาท่อส่งน�้ำ / ท่อจ่ายน�้ำประปาให้อยู่ในสภาพดี สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
9. อัตราค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน และสวัสดิการ เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต�่ำ
10. การด�ำเนินการตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา

ระดับความกังวล
(คะแนนเต็ม 5)

3.0975
3.0375
3.0363
2.9225
2.9100
2.9050
2.8925
2.8825
2.8731
2.8653

3. จากข้อมูลการส�ำรวจกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของการประปานครหลวง ได้มกี ารเรียนเชิญหน่วยงานภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืน (Sustainability Report) เพือ่ สอบถามรายละเอียดของข้อมูล ตามกรอบรายงาน GRI (ฉบับ
G3.1) โดยเบื้องต้นใช้ข้อมูลจากการส�ำรวจ ได้แก่
• ปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืนของการประปานครหลวง จากการส�ำรวจผู้น�ำระดับสูง
• การส�ำรวจความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ตัวชี้วัดการจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบการรายงาน GRI (ฉบับ G3.1)
โดยน�ำผลคะแนนที่ได้มาจัดล�ำดับความส�ำคัญของตัวชี้วัดที่มีนัยส�ำคัญในรายงานแห่งความยั่งยืนของการประปา
นครหลวง ผลที่ได้เมื่อน�ำมาเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 35 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง
1

PR1

2

PR4

3

EC1

4
5

EN8
HR10

6

PR2

ลำ�ดับข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ การประปานครหลวง
ข้อมูลการประเมินผลิตภัณฑ์และบริการของ การประปานครหลวง ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และการน�ำผลประเมินไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ และการติดฉลาก
รายได้ ค่าใช้จ่ายจากการผลิต ค่าตอบแทนของพนักงานเงินบริจาคหรือเงินลงทุนในชุมชน เพื่อกระจาย
รายได้ให้เกิดกับเศรษฐกิจในวงกว้าง
ปริมาณน�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติทั้งหมดที่ การประปานครหลวง น�ำมาใช้ในรอบปี
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่ทธิมนุษยชนของ การประปานครหลวง และการประเมินผลกระทบจาก
การปฏิบัติงานของ การประปานครหลวง ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา
เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ
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PR5 แนวปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงผลลัพธ์จากการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
SO10 การป้องกันและมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ
การประปานครหลวง
SO4 การด�ำเนินงานป้องกันและตอบสนองการกระท�ำคอร์รัปชันของ การประปานครหลวง
EN23 ปริมาณการรั่วไหลของน�้ำเสีย และของเสียของ การประปานครหลวง สู่ภายนอก
EN5 ผลส�ำเร็จของการประหยัดพลังงานจากการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร
HR9 เหตุการณ์ของการละเมิดสิทธิของชนกลุ่มน้อยหรือคนในท้องถิ่นรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ การประปา
นครหลวง
EC5 ระดับเงินเดือนพนักงาน แยกตามเพศ โดยเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต�่ำในพื้นที่ปฏิบัติการแต่ละพื้นที่
ของการประปานครหลวง
EC9 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทางอ้อมจากการให้บริการงานประปา เช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาณ
สินค้าเกษตรกรรมจากการได้รับน�้ำที่เพียงพอ เป็นต้น
EN1 ปัจจัยการผลิตที่ใช้ทั้งหมดในรอบปี
EN10 ร้อยละของปัจจัยการผลิตที่ถูกน�ำกลับมา Recycle เพื่อใช้ใหม่เทียบกับปัจจัยการผลิตที่การประปา
นครหลวง ใช้ในการผลิตทั้งหมด
EN2 ร้อยละหรือปริมาณน�้ำทั้งหมดที่การประปานครหลวงมีการ Recycle หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
EN21 ปริมาณน�้ำเสียจากการปฏิบัติงานและการใช้บริการที่การประปานครหลวงปล่อยสู่ภายนอก
EN22 ปริมาณของเสียจากการปฏิบัติงานและการให้บริการที่การประปานครหลวงปล่อยสู่ภายนอก
EN26 แผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง
และผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจริงในรอบปี
EN27 ยอดขายของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่สามารถ
Recycle ได้
EN3 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น�้ำมันเชื้อเพลิง หรือพลังงานจากถ่านหินทั้งหมดในรอบปี
EN30 ค่าใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
EN4 ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้ำ พลังงานลม เป็นต้น
EN9 ข้อมูลแหล่งน�้ำที่ได้รับผลกระทบจากการสูบน�้ำเพื่อน�ำมาใช้ในการผลิตของ กปน.
HR11 กลไกและแนวทางการเยียวยาหรือบรรเทาปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของ กปน.
LA1 ข้อมูลแรงงานที่ถูกจัดจ้างทั้งหมด
LA2 อัตราการจ้างพนักงานใหม่ และอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนพนักงาน
LA7 อัตราการบาดเจ็บ การติดเชื้อโรคจากการท�ำงาน การเสียเวลาและขาดงาน และจ�ำนวนการตายที่เกิด
จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
LA9 ประเด็นสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยที่ถูกระบุในข้อตกลงการจ้างงานตามที่สหภาพหรือองค์การ
กลางระหว่างประเทศก�ำหนด
PR8 จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และการท�ำให้ข้อมูลลูกค้า
สูญหาย
SO1 แนวทางการด�ำเนินงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบ และโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
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SO2 ข้อมูลความเสี่ยงในการเกิดการคอร์รัปชันภายในองค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
SO3 ร้อยละของพนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับการอบรมต่อต้านทุจริตขององค์กร
SO9 กิจกรรมการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงที่มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น
ที่อยู่รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ กปน.

4. จากการพิจารณาคุณภาพของข้อมูล ตามเกณฑ์ GRI Version 3.1 ซึ่งเป็นผลมาจาก 35 ตัวชี้วัดที่จะต้องระบุใน
รายงานแห่งความยั่งยืนของการประปานครหลวง โดยแบ่งเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่
• ความสมดุล (Balance)
• การเปรียบเทียบได้ (Comparability)
• ความแม่นย�ำ (Accuracy)
• ความเหมาะสมของช่วงเวลา (Timeliness)
• ความชัดเจน (Clarity)
• ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ซึ่งต้อง มี 16 ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืนของการประปานครหลวงต่อไป ได้แก่
PR4
HR10
PR2
SO10
SO4
EN23
EC9
EN26
EN27
EN4
HR11
LA7
PR8
SO1
SO2
SO9

เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ และการติดฉลาก
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของการประปานครหลวงและการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติ
งานของการประปานครหลวงที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา
เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้
บริการ
การป้องกันและมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ กปน.
การด�ำเนินงานป้องกันการคอร์รัปชันของ กปน.
ปริมาณการรั่วไหลของน�้ำเสีย และของเสียของการประปานครหลวงสู่ภายนอก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทางอ้อมจากการให้บริการงานประปา เช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้า
เกษตรกรรมจากการได้รับน�้ำที่เพียงพอ เป็นต้น
แผนงานโครงการเพือ่ บรรเทาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการปฏิบตั งิ านของการประปานครหลวงและผลส�ำเร็จ
ทีเ่ กิดขึน้ จริงในรอบปี
ยอดขายของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกาที่สามารถ Recycle ได้
ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้ำ พลังงานลม เป็นต้น
กลไกและแนวทางการเยียวยาหรือบรรเทาปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของ กปน.
อัตราการบาดเจ็บ การติดเชื้อโรคจากการท�ำงาน การเสียเวลาและขาดงาน และจ�ำนวนการตายที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และการท�ำให้ข้อมูลลูกค้าสูญหาย
แนวทางการด�ำเนินงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบ และโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
ข้อมูลความเสี่ยงในการเกิดการคอร์รัปชั่นภายในองค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
กิจกรรมการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงที่มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่
รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ กปน.

แหล่งที่มาของข้อมูล: โครงการศึกษาแนวทางจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability report) ตามกรอบการรายงาน GRI (ฉบับ G3.1)
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บทสรุปประจำ�ปี 2557
การประปานครหลวงมีความผูกพันและความรูส้ กึ ปรารถนาดีตอ่ สังคมไทยมาโดยตลอด นัน่ เพราะเราไม่ได้มงุ่ มัน่ ที่
จะเป็นผู้ผลิตและให้บริการน�้ำประปาที่มีมาตรฐานเท่านั้น แต่เรายังมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อม และประเทศชาติอย่างจริงใจ มีความฝันและมุง่ หวังทีอ่ ยากจะเห็นการเติบโตขององค์กรและสังคมไปพร้อมๆ
กันอย่างยั่งยืน

100 ปี ทีก่ ารประปานครหลวงได้
ใ ห ้ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี และ
สมุทรปราการ สิ่งที่บุคลากรทุกคนใน
องค์กรยึดถือมาตลอดคือการด�ำเนินงาน
ด้วยความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม
การท�ำงานตลอดปีงบประมาณ 2557
จึงสอดคล้องกับแนวทางความรับผิด
ชอบในทุ ก ๆ ด้ า นเช่ น อดี ต ที่ ผ ่ า นมา
พร้อมพยายามสร้างสรรค์รูปแบบการ
ท�ำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับ
สังคม เชือ่ มโยงกับการท�ำงานให้เป็นรูป
ธรรมในทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็น ความรับ
ผิดชอบในฐานะการเป็นหน่วยงานทีใ่ ห้
บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน อันเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การ
ร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น รากฐานที่
ส�ำคัญที่สุดของสังคม โดยไม่ลืมที่จะ
เสริมสร้างทัศนคติแก่คนในองค์กรด้วย

ดั่งเช่นการเล่าเรื่องในรายงานบทสรุป
ฉบับนี้ ภายใต้แนวคิด “ส่งน�ำ้ ใสสูเ่ มือง
ใหญ่ ส่งน�้ำใจสู่ชุมชน รวมพลังคน
ท�ำงาน”
โ ค ร ง ก า ร ด ้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมที่ด�ำเนินการมาตลอดได้
เชื่ อ มโยงกั บ หลั ก และแนวทางด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ISO
26000 ในระดับสากล ครอบคลุมทัง้ 7
หัวข้อ ได้แก่การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การเคารพสิทธิมนุษยชน การยึดมัน่ ใน
สิทธิแรงงาน การด�ำเนินธุรกิจที่เป็น
ธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน อัน
จะเป็นแนวทางทีจ่ ะส่งผลให้การประปา
นครหลวงเป็นองค์กรชัน้ น�ำของประเทศ
และเป็นแบบอย่างทีด่ สี ำ� หรับองค์กรอืน่

ที่พร้อมจะด�ำเนินงานที่ให้ผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคูก่ บั การรับผิดชอบ
ต่อสังคม อย่างไรก็ตามความส�ำเร็จที่
เกิดขึน้ ไม่ได้เป็นผลงานของใครคนใดคน
หนึง่ เพราะทัง้ หมดล้วนเกิดขึน้ จากการ
ร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ
เอกชนกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมและที่
ส�ำคัญคือทัศนคติของคนในองค์กรที่
เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาองค์กร
ควบคูก่ บั การสร้างประโยชน์ให้สงั คม
การประปานครหลวงมีความเชื่อ
มัน่ ว่าระบบการท�ำงานด้วยความรับผิดชอบ
เช่ น นี้ จ ะสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รมี ค วาม
แข็งแกร่ง ได้รบั การยอมรับ ได้รบั ความ
ร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ฝ่ า ย สามารถด� ำ เนิ น
กิจการจนได้รบั ความส�ำเร็จ เป็นองค์กร
ทีเ่ คียงข้างสังคมไทยตราบนานเท่านาน

การประปานครหลวง (สำ�นักงานใหญ่)
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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