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วนัที� 2 ธ.ค. 2563 

 
          วนันี� (วนัพธุที� 2 ธนัวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ หอ้งปิยราษฎร ์ชั �น 6 การประปานครหลวง (กปน.) สํานักงานใหญ ่นายนพินธ ์บญุ
ญามณี รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย (มท. 2) มอบนโยบายการบรหิารงาน โดยม ีนายนสิติ จนัทรส์มวงศ ์ประธานกรรมการ กปน.
พรอ้มดว้ยกรรมการ กปน. และ นายกว ีอารกีลุ ผูว้า่การ กปน. รว่มใหก้ารตอ้นรับ 
 
          ในโอกาสนี� นายนพินธ ์บญุญามณี รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย ไดก้ลา่วมอบนโยบายให ้กปน. มุง่เนน้ความสําคญัเรื�อง
การลดนํ�าสญูเสยี ดว้ยการปรับปรงุประสทิธภิาพของระบบ และใชน้วตักรรม เทคโนโลยตีา่ง ๆ เพื�อบรหิารจัดการลดนํ�าสญูเสยีอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนเชญิชวนใหป้ระชาชนเลอืกใชอ้ปุกรณป์ระหยดันํ�าที�ไดรั้บการรับรองฉลากประหยดันํ�าของ กปน. เพื�อรว่มเป็นกําลงัหลกัใน
การชว่ยกนัอนุรักษ์ทรัพยากรนํ�าใหม้ใีชอ้ยา่งยั�งยนื รวมทั �งนําเทคโนโลยมีาใช ้เพื�อลดภาระคา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืนของพี�นอ้งประชาชน เชน่ การ
ใชแ้อปพลเิคชนั MWA onMobile ในการตดิตอ่และใชบ้รกิารตา่ง ๆ กบั กปน. ทั �งการแสดงคณุภาพนํ�าประปาแบบ Real Time การชาํระคา่นํ�า
ประปา การแจง้ปัญหาทอ่ประปาแตกรั�ว วธิกีารประหยดันํ�า ฯลฯ นอกจากนี� ยงัให ้กปน. มุง่บําบดัทกุข ์บํารงุสขุ ดแูลประโยชนข์องประชาชนผูใ้ช ้
นํ�าเป็นหลกั ลดความเหลื�อมลํ�า และใหท้กุคนเขา้ถงึนํ�าประปาที�มคีณุภาพด ีสะอาด ปลอดภยั ตามมาตรฐานองคก์ารอนามยัโลก (WHO) อยา่ง
ทั�วถงึและเพยีงพอ โดยเฉพาะในพื�นที�ชายขอบและพื�นที�หา่งไกล ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศในภาคธรุกจิ และโครงสรา้งขนาดใหญ่
ของรัฐ เชน่ โครงการเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื�อใหป้ระเทศเกดิการพัฒนาไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
มั�นคง ซึ�งจะชว่ยเพิ�มคณุภาพชวีติ เสรมิสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมไทยอยา่งยั�งยนื 
 
          ทั �งนี� นายนสิติ จนัทรส์มวงศ ์ประธานกรรมการ กปน. เปิดเผยผลการประชมุคณะกรรมการ กปน. วา่ ไดม้อบให ้กปน. ดําเนนิการตาม
นโยบายของรัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย โดยเนน้ใหเ้กดิการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื�อสรา้งมลูคา่เพิ�มใหอ้งคก์ร ควบคูก่บั
การบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล ใหร้องรับเทคโนโลยยีคุประเทศไทย 4.0 เพื�อให ้กปน. เป็นองคก์รสมรรถนะสงู ดว้ยการใหบ้รกิารที�เป็นเลศิ
พรอ้มดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมที�ทนัสมยั ตลอดจนรับผดิชอบ เอาใจใสด่แูลชมุชนและสิ�งแวดลอ้ม ควบคูไ่ปกบัการเป็นองคก์รแหง่ธรรมาภิ
บาล 
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ขา่วแจง้เตอืน

 ประกาศ การประปานครหลวง เรื�อง นํ�า
ประปาไหลออ่นถงึไมไ่หลชั�วคราว วนัที�
12,14,16 ธนัวาคม 2563 

 ประกาศ การประปานครหลวง เรื�อง นํ�า
ประปาไหลออ่นถงึไมไ่หลชั�วคราว วนัที�
7,8 ธนัวาคม 2563

 ประกาศ การประปานครหลวง เรื�อง นํ�า
ไมไ่หลชั�วคราว วนัที� 7 ธนัวาคม 2563

 ประกาศ การประปานครหลวง เรื�อง นํ�า
ประปาไหลออ่นถงึไมไ่หลชั�วคราว วนัที�
8 ธนัวาคม 2563

 ประกาศ การประปานครหลวง เรื�อง นํ�า
ไมไ่หลชั�วคราว วนัที� 1 ธนัวาคม 2563
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