กระทรวงมหาดไทย

กปน. คว้ า Mexico Water Prize 2015
รางวัลการั นตีความมุ่งมั่นให้ ทุกบ้ านมีนํา้ ประปาใช้ อย่ างทั่วถึง
การขาดแคลนนํา้ สะอาดเพื่อใช้ ในการอุปโภคและบริโภค นับเป็ นอุปสรรคสําคัญในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน ทั้งในด้ านการบั่นทอนสุขอนามัย และ การดําเนินชีวิตที่ยากลําบาก เพราะ“นํ้าสําหรับบริโภค”เป็ น
ตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเจริ ญของประเทศในการพั ฒนาด้ านสาธารณสุขมูลฐาน
และนําไปสู่การพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตที่ดี นโยบายการจัดทํา โครงการขยายเขต
บริการให้เต็มพื้ นที่ทวั ่ ชุมชนเมือง หรือการส่งเสริ มให้ ประชาชนมีนาํ้ ประปาใช้
ครบทุกครั วเรือนในพื้นที่บริการของการ
ประปานครหลวง (กปน.) จึ ง เกิ ด ขึ้ น
ตามนโยบาย “บํา บัด ทุ กข์ บํา รุ งสุ ข ”
ของกระทรวงมหาดไทย ด้ วยความห่วงใย
ประชาชนที่ อ าศั ย ในพื้ นที่ห่ า งไกลจาก
ระบบท่อประปา ซึ่งมีอยู่ 1% ของพื้นที่ให้ บริการของ กปน. เนื่องจากเป็ นพื้นที่การเกษตร ทํานา ทําไร่ เป็ น
ส่วนใหญ่ จึ งต้ อ งแบกรั บ ภาระในการซื้ อนํ้า ดื่ มราคาแพง และต้ อ งทนใช้ นํ้า ตามแหล่ งนํ้า ธรรมชาติท่ีด้อ ย
คุณภาพลงทุกปี จนอาจเป็ นบ่ อเกิดของโรคต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่ อช่ วยลดความเหลื่อมลํา้ ทางสังคม และเปิ ด
โอกาสให้ ประชาชนเข้ าถึงบริการพื้นฐานด้ วยความเสมอภาค กปน. จึงได้ ริเริ่มนโยบายประสานความร่ วมมือใน
การออกค่าใช้ จ่ายฝ่ ายละกึ่งหนึ่งกับ กทม. อบจ. อบต.สมุทรปราการ และนนทบุรี เพื่ อวางท่อขยายเขต
บริการเข้ าไปในพื้นที่ท่ยี ังไม่มีนาํ้ ประปาใช้
โดยเริ่ ม จากในปี 2550 กปน. ลงนามบั น ทึก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ กทม. ในการ
ดําเนินการ โครงการวางท่ อจ่ ายนํ้าประปาเร่งด่วนใน กทม. ติดต่ อกันทุกปี สําหรั บประชาชนในเขต กทม.
ที่อยู่ห่างไกลและมีความหนาแน่ นน้ อยอย่ าง พื้ นที่เขตมีนบุ รี หนองจอก คลองสามวา เป็ นต้ น ต่ อมาในปี
2554 ทํา MOU กับ อบจ.สมุทรปราการ เพื่อลดการใช้ นาํ้ ตามแหล่งนํา้ ที่ด้อยคุณภาพ และการใช้ นาํ้ บาดาล
ซึ่งเป็ นสาเหตุทาํ ให้ เกิดแผ่นดินทรุดตัวในอนาคต จนกระทั่ง ในปี 2556 กปน.ได้ ทาํ MOUกับ อบจ. และ
อบต.นนทบุ รี จนสามารถดําเนิ นการวางท่อประปาแล้ วเสร็จอย่างรวดเร็ว และได้ ทยอยเปิ ดจ่ ายนํ้าบริ การ
นํา้ ประปาแก่ประชาชนในชุ มชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้ อมทั้งมีนโยบายลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 % เพื่อ
แบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่าย และอํานวยความสะดวกให้ ประชาชนที่มีรายได้ น้อยได้ มีนํ ้าประปาใช้ ได้ ง่ายขึ ้นอีกด้ วย

จากการดําเนินการตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปั จจุ บัน กปน.ได้ ให้ บริการวางท่อขยายเขตเป็ นระยะทางรวม 1,260
เส้ นทาง ความยาวท่อ 1,435 กิโลเมตร ประชาชนที่ได้ รับบริ การนํา้ ประปา 43,374 ครัวเรือน ด้ วยวงเงิน
ลงทุน 2,332 ล้ านบาท
และเป็ นที่น่ายินดี และภาคภูมิใจว่า โครงการนี้ได้ รับการยอมรับ
จากองค์ ก รด้ า นนํ้า ระดั บ โลก โดยเมื่ อ วั น ที่ 12- 17 เมษายน 2558
ที่ผ่านมา นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหาร กปน. เข้ ารับ
รางวัลที่ 2 Mexico Water Prize 2015 พร้ อมเงินรางวัล 15,000 USD
หรื อประมาณ 500,000 บาท จากผลงานเรื่อง MWA ONE for all หรื อ
โครงการขยายเขตบริ ก ารให้เ ต็ ม พื้ นที่ ท ัว่ ชุ ม ชนเมื อ ง ณ เมื องแดกู
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งเป็ นรางวัลที่รัฐบาลเม็กซิโกมอบให้ กับหน่วยงานหรือ
องค์กรท้ องถิ่นที่มีการดําเนินงานเป็ นเลิศ (Best practices) ด้ านการบริหารการ
ประปาและสุขาภิบาล อาทิ การผลิตนํา้ ประปา และการบําบัดนํา้ เสีย ในงาน
ประชุมนํา้ โลก ครั้งที่ 7 (The 7th World Water Forum) จัดโดย สภานํา้ โลก
(World Water Council) ซึ่ งมีผลงานจากองค์ก รด้ า นนํ้า ทั่ว โลกส่งเข้ า

ประกวดกว่า 100 เรื่อง

งานเปิ ดจุดจ่ายนํ ้าประปา และการวางท่อจ่ายนํ ้าขยายเขตบริ การ

จากรางวัลระดับโลกอันทรงคุณค่าที่การั นตีถึง
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการดําเนินโครงการขยายเขตบริการฯ มาเป็ นเวลาเกือบ 10 ปี ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นการวาง
ท่อจ่ายนํา้ เชิงสังคม (Public Service Obligation : PSO) เพราะถึงแม้ ว่าจะไม่ค้ ุมกับการลงทุน แต่ กปน. ก็เข้ า
มาดํา เนิ น การวางท่อ เพราะคํา นึ งถึ งประโยชน์แ ก่สังคมโดยรวม และช่ ว ยบรรเทาความเดือดร้ อ นให้ พ่ี น้ อ ง
ประชาชนมีนาํ้ ประปาใช้ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ปรากฎอย่างเป็ นรูปธรรมในการสร้ าง
มาตรฐานความเป็ นอยู่ท่ดี ีแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน และยังคงเดินหน้ าบริการนํา้ ประปาให้ เต็มพื้นที่บริการอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และเพี ยงพอ...ต่อไป สมดังคําขวัญที่ภาคภูมิใจของการประปานครหลวงที่ว่า “ประปาเพือ่
ประชาชน”
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เรื่องโดย อารีรัตน์ มาหินกอง
ฝ่ ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง

