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Mr. Chatchai Promlert

Chairman of the Board of Directors,
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รายงานประจ�ำปี 2562

ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.)
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงน�้ำประปาสะอาดปลอดภัยต่อสุขอนามัย
ให้ประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้คา่ นิยม “มุง่ -มัน่ -เพือ่ ปวงชน”
โดยด�ำเนินการเปิดโครงการส่งน�้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเล
สูเ่ กาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ รองรับผูใ้ ช้นำ�้ กว่า 6 หมืน่ ราย
ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอพุ น พิ น อ� ำ เภอเมื อ ง อ� ำ เภอกาญจนดิ ษ ฐ์
อ�ำเภอดอนสัก และพื้นที่จา่ ยน�ำ้ บนเกาะสมุย สอดคล้องกับ
นโยบายการกระจายความเจริญสู ่ ภู มิ ภ าค ท�ำ ให้ ป ระชาชน
บนเกาะสมุ ย และในพื้ น ที่ ต ลอดแนวเส้ น ท่ อ ของโครงการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย
ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร มีน�้ำประปาเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ ด้วยการผสานเทคโนโลยีเครื่องสูบน�้ำ
ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่งจ่ายน�้ำประปา
ทีใ่ สสะอาดจากฝัง่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลอดใต้ทะเลมาขึน้ ฝัง่
ที่ อ ่ า วพั ง กา อ� ำ เภอเกาะสมุ ย ซึ่ ง นอกจากประชาชนบน
เกาะสมุยจะได้รบั ประโยชน์แล้ว บ้านเรือนของประชาชนในพืน้ ที่
ตลอดแนวเส้นท่อใน อ�ำเภอพุนพิน อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์
และอ�ำเภอดอนสัก ยังได้รบั ประโยชน์จากโครงการนีด้ ว้ ย นับว่า
เป็นการส่งน�ำ้ จากแหล่งน�ำ้ ทีม่ นั่ คงและลอดใต้ทะเลมาหล่อเลีย้ ง
ทุกชีวติ บนเกาะสมุย ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นักลงทุนเกิดความมั่นใจ
พร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ย ว
ให้เติบโตยิ่งขึ้น
ส� ำ หรั บ การเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ สถานการณ์ ภั ย แล้ ง
กปภ. ได้ดำ� เนินโครงการเพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนน�ำ้ ต้นทุน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การปริ ม าณน�้ ำ ต้ น ทุ น ควบคู ่ กั บ การหา
แหล่งน�้ำดิบแห่งใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการที่ทั่วถึง
และเพียงพอทัว่ ประเทศ เพิม่ ศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงวิกฤต พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
ด�ำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” และโครงการ
“กรมทางหลวง - การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง”
สนับสนุนน�้ำเพื่อการอุปโภคแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและทุรกันดาร ให้มนี ำ�้ สะอาดใช้ในทุกครัวเรือน
อีกทัง้ ขับเคลือ่ นองค์กรด้วยการน�ำนวัตกรรมด้านระบบประปา
เข้ามาเพิม่ ขีดความสามารถของการปฏิบตั งิ าน ภายใต้แนวคิด
Smart Water Meter เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
องค์กรดิจทิ ลั ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ นั สมัย นอกจากนี้
ยังค�ำนึงถึงการพัฒนาระบบประปารองรับเขตระเบียงเศรษฐกิจ
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พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งเสถี ย รภาพ
ด้านปริมาณและคุณภาพของน�้ำประปา สร้างความเข้มแข็ง
ด้านสาธารณูปโภคให้เพียงพอส�ำหรับการรองรับภาคอุตสาหกรรม
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคง
ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงาน กปภ. ตระหนักและ
เล็งเห็นความส�ำคัญของการบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
เพื่อให้ กปภ. เป็นองค์กรโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม
รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง
เพือ่ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้กา้ วหน้าอย่างมีสมรรถนะ
มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นแก่ประชาชนสู่การบรรลุ
เป้าหมายหลักทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ความสุขของประชาชนทีค่ วบคู่
ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยในปีทผี่ า่ นมา กปภ.

ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) จากคณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 60 สาขา
นับว่าเป็นผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนา
คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
ผมขอขอบคุ ณ คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ
คณะท�ำงาน หน่วยงานต่างๆ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ตลอดจน
ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรของ กปภ. ทุกท่านที่ร่วมมือ
ร่วมใจกันท�ำงานเพื่อประโยชน์สุขของผู้ใช้น�้ำ และขอขอบคุณ
ผู้ใช้น�้ำทั่วประเทศส�ำหรับก�ำลังใจที่ดีตลอด 40 ปีที่ผ่านมา
กปภ. ขอให้ค�ำมั่นสัญญาว่าจะดูแลและให้บริการน�้ำประปา
ที่สะอาดแก่ทุกท่านตลอดไป

In fiscal year 2019, the Provincial Waterworks Authority
(PWA) continually focused on the increase of accessibility
to water safety based on the organization value "Focus –
Confidence – For People". We have launched the project
to supply water through pipeline systems under the sea
to Koh Samui, Surat Thani Province in order to accommodate
more than 60,000 water consumers in the areas of
Phunphin District, Mueang District, Kanchanadit District,
Don Sak District, as well as water distribution areas on
Koh Samui. This project complied with the policy to
spread prosperity to the region to ensure that people on
Koh Samui and the area throughout the 100-kilometer
pipeline would have adequate water supply for consumption.
With the technology of high efficient and energy-saving
pump, clean water is distributed from mainland Surat Thani to
Ao Phang Ka, Koh Samui. This waster distribution system
guarantees water security of people in Koh Samui which
enhances a better living and convenience. Besides investors
are confident to support the growth of economy and the
tourism industry.
Regarding preparation for drought, PWA has
implemented the project to solve water shortage,
especially in constantly affected areas, by managing
quantity of water supply to gather with exploring new raw
water sources. This is able to guarantee thorough service
nationwide and to enhance competency in helping people
in crisis. In addition PWA has cooperated with network
organizations to implement “Public-Private Collaboration
Fighting against Droughts Project” and “Department of
Highways – Provincial Waterworks Authority Collaboration
Fighting against Droughts Project”, to supply water for

consumption in rural and remote areas affecting with
droughts. PWA has also driven the organization by applying
innovative waterworks systems under the concept of
“Smart Water Meter”, in order to be a digital organization
with modern technology and innovation. Additionally, PWA
has considered the development of waterworks system, in
responding to Eastern Economic Corridor, to ensure stability
in water quantity and quality, and strengthening public
utility for industrial sector and national economic growth.
Throughout the year of operation, PWA realizes the
importance of honest management as the organization
with transparency and social responsibility. We have
supported personnel development to create good and
smart officers for improvement and elevating good
governance management; and developed service efficiency,
in term of competency and morality, to be acceptable and
reliable to public. Our ultimate goal is public happiness
along with sustainable growth of the organization. In 2019,
PWA services in 60 branches was passed the certification
of Government Easy Contact Center (GECC), from Office of
the Permanent Secretary, Prime Minister Office, which
showing the outcome of continual determination to
improve service quality.
Lastly, I would like to express my gratitude to
committee, subcommittee, working groups, agencies, and
all relevant parties as well as PWA’s executives, staff, and
employeesfor your collaboration in working for the
benefit and happiness of water consumers. Moreover,
thank all water users nationwide for good support
throughout 40-year of PWA. We promise to always provide
safe and clean water supply.
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สารผู ้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Messages from Governor of the Provincial Waterworks Authority (PWA)

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชั ย

ผู ้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Mr. Nopparat Maythaveekulchai
Governor of
Provincial Waterworks Authority

รายงานประจ�ำปี 2562

การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) ตระหนั ก ถึ ง
ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รภายใต้
นโยบาย “ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน”
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในปี 2562 โดยได้น�ำ
เทคโนโลยีมาบริหารจัดการระบบประปาและระบบบริการ
ลูกค้าเน้นวิถีชีวิตดิจิทัลผ่านบริการบน Platform Online
พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0 ด้านสาธารณูปโภค
พัฒนาคุณภาพและบริการสูค่ วามเป็นเลิศ เพือ่ ความสะดวกสบาย
และประโยชน์ ข องผู ้ ใ ช้ น�้ ำ ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจหลั ก
ของการบริการ โดยเพิ่มทางเลือกในการท�ำธุรกรรมให้กระชับ
และง่ายผ่านบริการ E-Service ผูใ้ ช้นำ�้ สามารถท�ำรายการต่างๆ
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง กปภ. การขอติ ด ตั้ ง ประปาเป็ น ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ
รายใหม่ผา่ นเว็บไซต์ การตรวจสอบค่าน�ำ้ ประปา การให้บริการ
payment.pwa.co.th การช�ำระค่าน�้ำประปาผ่านบัตรเครดิต
การตรวจสอบรายการช�ำระค่าน�ำ้ ประปา รวมถึงแอปพลิเคชัน
PWA 1662 และ PWA Line Official บนสมาร์ ท โฟน
ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกับระบบ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพน�้ ำ ระบบผลิ ต และส่ ง จ่ า ยน�้ ำ ประปา
แก่ประชาชน ในพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ) พร้อมผลักดันโครงการปรับปรุง
ขยายเขตจ่ายน�้ำในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มศักยภาพ
การผลิตและส่งจ่ายน�้ำประปาให้ดีขึ้น
ส�ำหรับการบริหารภาวะวิกฤติ ไม่วา่ จะเป็นสถานการณ์
ภัยแล้งหรืออุทกภัย กปภ. อยู่เคียงข้างคนไทยมาโดยตลอด
ด้วยการสนับสนุนน�้ำสะอาดออกแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ในพื้ น ที่ ข าดแคลนน�้ ำ อุ ป โภคและบริ โ ภค โดย
ก�ำหนดให้ กปภ.สาขา ที่มีก�ำลังการผลิตเพียงพอ สนับสนุน
การจ่ายน�้ำโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ตามโครงการ “ใกล้ทไี่ หน ไปทีน่ นั้ ” พร้อมบูรณาการ
ความร่วมมือกองทัพบกและหน่วยงานภาคีเครือข่าย สานต่อ
โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในยามอุทกภัย กปภ. ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ ส�ำรวจความเสียหายระบบผลิตและ
เส้นท่อส่งจ่ายน�้ำประปาที่ได้รับผลกระทบ เร่งซ่อมแซมท่อ
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และปรับปรุงให้สามารถกลับมาใช้บริการได้เร็วที่สุด และ
เพิม่ ความมัน่ ใจให้แก่ผบู้ ริโภคด้านระบบผลิตน�ำ้ ทีไ่ ด้มาตรฐาน
ตลอดจนบู ร ณาการด้ า นการบริ ก ารประชาชนร่ ว มกั บ
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ปี 2562 กปภ. ได้รับ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อาทิ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล รางวัล
เลิศรัฐ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น กปภ. สาขาผ่านการรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 119 สาขา กปภ. สาขา
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life 172 สาขา และ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กปภ. ได้รบั คะแนน

90.35 ระดับ A ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นต้น
ขอขอบคุณคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงาน
ลูกจ้าง และพี่น้องประชาชนผู้ใช้น�้ำ ตลอดจนผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว น ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานด้วยดี กปภ. พร้อมมุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านเป็น
องค์กรดิจิทัล PWA 4.0 ทั้งกลยุทธ์องค์กร บุคลากร การให้
บริการ สู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อความสุขของปวงชน
ต่อไป

The Provincial Waterworks Authority (PWA)
recognizes the importance of developing and driving the
organization in responding to the policy of “Clean Water
Supply, Thorough Service, and Community Friendly” and
in line with changes. In 2019, PWA has brought technology
to manage water supply systems, as well as service
system on online platform, with the readiness to be
PWA 4.0 public utility digital organization. We also have
developed quality and service to excellence for
convenience and benefit of water users nationwide,
which is the heart of our service. The examples are
introducing more concise and easy transaction options
through the E-Service. Water users can make various
transactions through the PWA website, including application
PWA 1662, and PWA Line Official on smartphones, such as
water user request, water bill inspection, payment service
on website, bill payment through credit card, and payment
checking. Furthermore, we have developed the information
system to link water quality control systems, production
systems, and distribution system in all areas of 74 provinces
(except Bangkok, Nonthaburi, and Samut Prakan). Additionally,
we have oriented the extension of water distribution
areas and the competency enhancement in producing and
distributing water supply.
For crisis management, whether in drought or flood
situation, PWA always stands by Thai people by providing
safe and clean water for public in shortage areas. PWA has

assigned branches with production capacity to supply
water for free for people in drought areas under the project
“Go wherever is Near”. We also have worked jointly with
the Royal Thai Army and network organizations to continue
“Public-Private Collaboration Fighting against Drought
Project” to give assistance to those who faced sufferings.
In flood situations, PWA has sent staff and expertise workers
to survey damages of water production systems and
distribution pipeline, restore and repair the systems to
normal situation at the earliest. Besides we have enhanced
water users’ confidence in standard of water production
systems; and jointly integrated public services with various
agencies. Consequently, in 2019, PWA has proudly received
many rewards such as Digital Government Award, Public
Sector Excellence Awards, and SOE Award. Furthermore,
119 branches of PWA have passed the Government
Easy Contact Center Standards, and 172 branches have
certified according to Water is Life Project. The Integrity
and Transparency Assessment was at A Level in government
organization with the point of 90.35.
I would like to thank the PWA’s Board of Directors,
executives, employees, water users, as well as all
stakeholders for their cooperation and support to PWA
operation. We have strong determination to be a digital
organization as PWA 4.0 with strategies, staff, and services
for sustainable growth and public happiness.

Annual Report 2019

007

Provincial Waterworks Authority

่1
หมวดที
ข้อมู ลด้านรัฐวิสาหกิจ

1. ข้อมู ลทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
History Background
1.2 วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์แนวนโยบายผู ้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
Vision/Duties/Core Values/Missions/Objectives/Purposes/Statements of Direction (SOD)
1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
Character of the business transactions.
1.4 การประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ
1.5 นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
Juristic person that the State Enterprise directly held 25% or more of shares
1.6 ข้อมู ลทางการเงินที่ส�ำคัญในรอบปี
Financial Summary
1.7 ปั จจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
1.8 ภาวะอุ ตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
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1.1

ประวัติความเป็ นมา
History Background

ความเป็นมา

History Background

Provincial Waterworks Authority briefly called
"PWA", is a state Enterprise under the Ministry of
Interior that has been set up in accordance with the
government's policy to improve and expand water
supply business in provincial area. At the beginning,
the administration of Provincial Waterworks Division,
Department of Public Works is bureaucratic system.
As the rapid growth of population, water supply
could not meet with the increasing water demand
due to such bureaucratic system which caused
inflexible and inefficient water supply service.
Therefore, the cabinet had a resolution on May 9,
1978 to establish an agency to manage water supply
system in the form of a state enterprise as proposed
by NIDA.
The government appointed a committee
to prepare the establishment of the Provincial
Waterworks Authority by establishing and enacting
Provincial Waterworks Authority Act B.E. 2522 (1979),
dated 24 February 1979 and was effective from
28 February 1979, which was, the day following the
date of its publication in the Government Gazette.
The business of water supply as well as civil servants
and employees of all related units from Division of
Provincial Water Supply, Department of Public Works
and Division of Rural Water Supply and Department
กฎหมายการจัดตั้ง การอยู่ภายใต้กระทรวงเจ้าสังกัด
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ of Health, were transferred to be employees of
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีการตราพระราชบัญญัติ the Provincial Waterworks Authority. Then the date
การประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522 ไว้รองรับ และมีผลบังคับใช้ of 28 February of each year was known as PWA
establishment day.
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตัง้ ขึน้ ตามนโยบายของรัฐบาล
เพือ่ ปรับปรุงและขยายกิจการประปาในส่วนภูมภิ าคให้ดยี งิ่ ขึน้
โดยแรกเริ่ม กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ มีรูปแบบ
การบริหารแบบระบบราชการ
เมื่ อ ความต้ อ งการอุ ป โภคและบริ โ ภคน�้ ำ สะอาด
ขยายตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น แต่ ด ้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นระบบราชการ
ท�ำให้การบริหารประปาไม่คล่องตัวและไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
9 พฤษภาคม 2521 ให้ปรับรูปแบบการด�ำเนินกิจการประปา
ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รั ฐ บาลได้ ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการจั ด ตั้ ง
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคขึ้ น และได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง และ
ตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2522 และให้ บั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เป็ น ต้ น ไป โดยโอนกิ จ การประปา
ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาส่วนภูมิภาค
กรมโยธาธิการ และกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็น
ลูกจ้างและพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค และถือเอา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันก่อตั้ง กปภ.

Law of Establishment under the Ministry of
Interior

Provincial Waterworks Authority or "PWA"
was established as a State Enterprise under the
responsibility of the Ministry of interior with the
Provincial Waterworks Authority Act B.E. 2522 (1979)
to be enforced since 28 February 1979.
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1.2

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
แนวนโยบายผู ้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
Vision/Duties/Core Values/Missions/Objectives/Purposes/
Statements of Direction (SOD)

วิสัยทัศน์ / Vision

วิสัยทัศน์

ผู ้ใช้น้�ำประทับใจในคุณภาพ
และบริการที่เป็นเลิศ

Vision

Customers are delighted with
water quality and excellent service.

ภารกิจ / Duties
การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพือ่ ให้มหี น้าทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วกับการผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาในส่วนภูมภิ าค
Provincial Waterworks Authority is a state Enterprise under the Ministry
of Interior that has been set up in accordance with the government's
policy to produce, deliver and distribute water supply across the country
except Bangkok Metropolitan area, Nonthaburi and Samut Prakan Province.

ค่านิยม / Core Values
มุ ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
Focus-Confidence-For People

รายงานประจ�ำปี 2562
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“มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” / Focus-Confidence-For People
มุ่งเน้นคุณธรรม
Focus on Moral
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และโปร่งใส
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
1. Act according to law and have
ethics.
2. Do duty with honesty and
transparency.
3. Protect and maintain the
organizations benefits.

มั่นใจคุณภาพ
Be Confident in Quality
1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
2. มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อความส�ำเร็จ
3. ท�ำงานเป็นทีม
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
1. Work according to determined
procedures.
2. Have spirit of accountability
towards success.
3. Work as a team.
4. Perform Self-development
continuously.
5. Share skills and be helpful
to colleagues

เพื่อสุขของปวงชน
For People Happiness
1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า
2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
ตลอดเวลา
3. มีจิตสาธารณะ
1. Listen to Voice of Customers.
2. Impress Customers at all times.
3. To be volunteer.

พันธกิจ / Missions
กปภ. เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารน�้ ำ ประปาตาม
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดยค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ
พันธกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาคมี 5 ประการ ล�ำดับ
ความส�ำคัญได้ดังนี้
1. ผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ
3. จัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และ
จ�ำหน่ายน�้ำประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจประปา
5. ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจ
การประปา

PWA is the agency providing water supply in
accordance with the issuance of the PWA Act B.E.
2522 (1979) in the main consideration of the State’s
benefit and people’s hygiene. The PWA has five main
missions as follows:
1. Produce, deliver and distribute water in
good quality adequately and thoroughly.
2. Explore and acquire raw water sources.
3. Supply raw water to be used in the
production, delivery and distribution of
water supply.
4. Support business of water supply.
5. Proceed other businesses relating to water
supply business.

วัตถุประสงค์ / Objectives
ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยการส�ำรวจ
จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการ
ผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องรั ฐ และสุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชนเป็นส�ำคัญ
Annual Report 2019
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เป้าประสงค์ / Purposes
กปภ. ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูง ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์
4 ด้าน และ 11 ยุทธศาสตร์มาสนับสนุนการด�ำเนินงานของ กปภ. ดังนี้

ด้านการเรียนรู้
และพัฒนา

1. บริ ห าร และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะ
สอดคล้องกับภารกิจ มีจำ� นวนเหมาะสม และสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุง่ เน้นลูกค้าและ
คุณภาพงาน
3. บริ ห ารจั ด การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ให้ทนั สมัย สนับสนุนการด�ำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย
บริหารงานและบริการ

ด้านการผลิต
จ่ายน�้ำ

4. จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบให้เพียงพอ
5. ผลิตจ่ายน�ำ้ ให้เพียงพอ พร้อมทัง้ ควบคุมคุณภาพ
น�้ำให้ได้มาตรฐาน
6. บริหารจัดการลดน�้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ
7. ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพือ่ ให้บริการ
น�้ำประปาที่มีคุณภาพ

ด้านการบริการ
ลูกค้า

8. สร้ า งความพึ ง พอใจให้ ลู ก ค้ า ในด้ า นคุ ณ ภาพ
น�้ำประปาและบริการ
9. รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดี
ต่อชุมชนโดยรอบ

10. ควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงาน
11. สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน
ด้านการเงิน
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PWA has prepared organizational development plan to drive the
organization to be high performance organization, which comprise of 4 major
strategies and 11 sub-strategies to support the operation of PWA.

Learning
and
Development

1. To manage and develop human resources
to have competency in accordance with the
missions, and with the appropriate number of
personnel and create engagement with the
organization.
2. To create learning culture that focus on
customers and quality of work.
3. To modernize IT system and support
operation and distribution procedure.

Production
Distribution
water

4. To supply and manage raw water sources
sufficiently.
5. To produce and distribute enough water
including water quality control to reach standards.
6. To reduce non-revenue water.
7. To expand the cooperation with other
organizations in order to serve tap water with good
quality.

Customer
Service

8. To create customer satisfaction in both
water quality and service.
9. To maintain environment and good
relationship with communities nearby.

Finance

10. To control cost of operating expense.
11. To generate income for business
expansion.

Annual Report 2019
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แนวนโยบายผู ้ถือหุ้นภาครัฐ / Statements of Direction (SOD)
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส�ำนักงานนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ
เพือ่ สรุปแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ ทีจ่ ะใช้เป็นแนวทาง
ในการก�ำกับดูแล และชี้ประเด็นที่ กปภ. ควรให้ความส�ำคัญ
และเร่งด�ำเนินการ

The Ministry of Finance coordinated with
the Ministry of Interior and the related agencies
such as Office of the National Economic and Social
Development Board, etc. to prepare guideline for
supervision and point out PWA issues that should be
given priority and expiditing action.

แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

Policy guideline for state enterprise general

To be a mechanism in driving the country’s
เป็นกลไลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ economic and social strategies on the basis of the
efficient performance in accordance with the good
ตามหลักธรรมาภิบาล
corporate governance’s principle.
แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ

Policy guideline for state utilities

To meet basic needs and promote the
ตอบสนองความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานและส่ ง เสริ ม
การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน รวมถึ ง พั ฒ นา improvement of quality of life including develop
real estate for highest benefits.
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Policy guideline for PWA

แนวนโยบายส�ำหรับ กปภ.

To efficiently improve water supply expansion
ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพื้นที่ภูมิภาค
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง จั ด หาและพั ฒ นา project covering all provincial areas as well as to
แหล่งน�้ำดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ provide and develop adequate raw water sources
and effective production cost management.
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หลักการและแนวทางการด�ำเนินงานตาม SOD

Principles and operational approaches for SOD

แผนระยะสั้น
1. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
ให้เป็นที่ยอมรับ
2. พิจารณาแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากเงินงบประมาณ
ที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กร เพื่อใช้ในการลงทุนขยาย
การให้บริการ
3. เร่งจัดท�ำแผนแม่บทการลดน�ำ้ สูญเสียให้สอดคล้อง
กับการปรับระดับแรงดันน�้ำที่เหมาะสม
4. พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้
บริการประปา และลดต้นทุนการผลิต
5. จัดท�ำแผนจัดหาแหล่งน�้ำดิบให้ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการ
6. สร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
7. เร่งจัดท�ำแผนป้องกันระบบประปาและลดผลกระทบ
ต่อการให้บริการน�้ำอุปโภค ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
8. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
9. จัดท�ำแผนลงทุนระยะยาว โดยประสานงานกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
แผนระยะยาว
1. ร่วมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการน�ำ้ ในภาพรวม
กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง องค์ ก รก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การน�้ ำ
ในภาพรวมของประเทศ
3. จัดท�ำแผนการลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะยาว
10 ปี และประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้น�้ำของประชาชนที่ยังไม่มีน�้ำใช้ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

Short-term Plan
1. Drive the separation of social and commercial
accounts to be accepted.
2. Consider sources of funds other than the
government contribution regarding to sustainability
for investment in water supply expansion project.
3. Expediting the preparation of master plan
for decreasing of non revenue water in accordance
with appropriate water pressure.
4. Develop the technology for enhancing
the efficiency of the water supply and reducing the
production costs.
5. Preparation of procurement plan of raw
water to cover all service areas.
6. Create the people’s awareness to use every
dip of water productively.
7. Accelerate the preparation of water
supply protective plan and decrease the impacts on
providing the utility service in case of natural disasters.
8. Develop the relevant businesses.
9. Preparation of long-term investment plan
by coordinating with local agencies.
Long-term Plan
1. Jointly preparation of water management
strategy plan with the related state agencies.
2. Drive the establishment of national water
regulator.
3. Preparation of 10-year investment plan
of the water system and coordinate with the state
local administrative organizations by determining the
obvious target to satisfy the people’s need of water
thoroughly and rapidly.
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1.3

ประเภทกิจการ

Type of Business

ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ

Type of Business/
Characteristics of Business Transaction

การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานด้ า นน�้ ำ ประปา มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
โดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ
เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปา รวมทั้ง
การด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดย
ค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชน
เป็นส�ำคัญใน 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) ซึง่ ก�ำหนดโครงสร้างการบริการประชาชน โดยมี
สายปฏิบตั กิ าร 5 ภาค 10 เขต 234 สาขา และมีหน่วยบริการย่อย
347 หน่วยบริการ

Provincial Waterworks Authority briefly called
“PWA” is a state enterprise providing the basic
infrastructure of water. It aims to run business and
promote water supply business through exploring,
procuring raw water sources and acquiring raw water
for producing, distributing and selling water supply
as well as conducting other related and relevant
businesses beneficial for providing the utility in
consideration of advantages of the state as well as
health and hygiene of people in 74 provinces (except
Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakarn). The
organizational structure of serving customers is
determined into five operational areas, 10 regional
offices, 234 branches and 350 sub-branches.

ผลิตภัณฑ์การให้บริการสาธารณะอื่นๆ ต่อประชาชน

Products on public service to people

ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทีม่ คี วามห่วงใยประชาชน
กปภ. ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR)
1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ได้แก่
1) โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งน�้ำของชุมชนที่ประสบสาธารณภัย
2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1) โครงการ กปภ. ปลู ก ป่ า ต้ น น�้ ำ เพื่ อ แผ่ น ดิ น
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เพื่อสร้างแหล่งต้นน�้ำให้กลับคืนมาสู่ผืนดินและสายน�้ำ รวมถึง
ปลูกจิตส�ำนึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า
3. ด้านการใส่ใจผู้บริโภค ได้แก่
1) โครงการใส่ใจผู้บริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือ
วิชาการประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ความรู้และแนวปฏิบัติ มาตรฐาน เกี่ยวกับการผลิตน�้ำสะอาด
มาตรฐานสากล เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
2) โครงการส่งเสริมความเชือ่ มัน่ คุณภาพน�ำ้ ประปา
ของ กปภ. (Water is Life) เป็นโครงการร่วมมือกับกรมอนามัย
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุน
คุณภาพน�้ำประปาของประเทศให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น

As the state enterprise concerning the public,
PWA has shown its corporate social responsibility
(CSR) by focusing on three aspects as follows:
1. Participation in Social Development
1) “PWA Conserves Community Project”
aims to support Local Administrative Organization
for raw water sources development.
2. Environment Conservation
1) “PWA Forest Planting Project for the
Country in honor of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej” aims to restore raw water sources for
the earth and the water and to cultivate the spirit of
people to participate in forest conservation.
3. Caring Consumer
1) “Caring Consumer Project” aims to
provide academic assistance to Local Administrative
Organization by giving knowledge and guiding
standard practices in relation to producing clean
water with international standards, which will help in
creation of a good relationship with the communities.
2) “Water is Life Project” aims to promote
people confidence in water quality of PWA by
coordinating with Department of Health and
Department of Local Administration in supporting
water quality to reach the standard.
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ประเภทกิจการ

ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
Provincial Waterworks Authority briefly called
“PWA” is a state enterprise providing the basic
infrastructure of water. It aims to run business and
promote water supply business through exploring,
procuring raw water sources and acquiring raw water
for producing, distributing and selling water supply
as well as conducting other related and relevant
businesses beneficial for providing the utility in
consideration of advantages of the state as well as
health and hygiene of people in 74 provinces (except
Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakarn). The
organizational structure of serving customers is
determined into five operational areas, 10 regional
offices, 234 branches and 350 sub-branches.

Type of Business/
Characteristics of Business Transaction

1.3

การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานด้ า นน�้ ำ ประปา มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
โดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ
เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปา รวมทั้ง
การด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดย
ค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชน
เป็นส�ำคัญใน 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) ซึง่ ก�ำหนดโครงสร้างการบริการประชาชน โดยมี
สายปฏิบตั กิ าร 5 ภาค 10 เขต 234 สาขา และมีหน่วยบริการย่อย
347 หน่วยบริการ
Products on public service to people

Type of Business

ผลิตภัณฑ์การให้บริการสาธารณะอื่นๆ ต่อประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาค

ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทีม่ คี วามห่วงใยประชาชน
กปภ. ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR)
1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ได้แก่
1) โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งน�้ำของชุมชนที่ประสบสาธารณภัย
2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1) โครงการ กปภ. ปลู ก ป่ า ต้ น น�้ ำ เพื่ อ แผ่ น ดิ น
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เพื่อสร้างแหล่งต้นน�้ำให้กลับคืนมาสู่ผืนดินและสายน�้ำ รวมถึง
ปลูกจิตส�ำนึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า
3. ด้านการใส่ใจผู้บริโภค ได้แก่
1) โครงการใส่ใจผู้บริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือ
วิชาการประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ความรู้และแนวปฏิบัติ มาตรฐาน เกี่ยวกับการผลิตน�้ำสะอาด
มาตรฐานสากล เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
2) โครงการส่งเสริมความเชือ่ มัน่ คุณภาพน�ำ้ ประปา
ของ กปภ. (Water is Life) เป็นโครงการร่วมมือกับกรมอนามัย
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุน
คุณภาพน�้ำประปาของประเทศให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
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As the state enterprise concerning the public,
PWA has shown its corporate social responsibility
(CSR) by focusing on three aspects as follows:
1. Participation in Social Development
1) “PWA Conserves Community Project”
aims to support Local Administrative Organization
for raw water sources development.
2. Environment Conservation
1) “PWA Forest Planting Project for the
Country in honor of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej” aims to restore raw water sources for
the earth and the water and to cultivate the spirit of
people to participate in forest conservation.
3. Caring Consumer
1) “Caring Consumer Project” aims to
provide academic assistance to Local Administrative
Organization by giving knowledge and guiding
standard practices in relation to producing clean
water with international standards, which will help in
creation of a good relationship with the communities.
2) “Water is Life Project” aims to promote
people confidence in water quality of PWA by
coordinating with Department of Health and
Department of Local Administration in supporting
water quality to reach the standard.
รายงานประจ�ำปี 2562

1.4

รายชื่ อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ

เขต 7 จังหวัด
1 22 สาขา

เขต 8 จังหวัด
2 30 สาขา

เขต 8 จังหวัด
3 23 สาขา

เขต 7 จังหวัด
4 24 สาขา

เขต 7 จังหวัด
5 20 สาขา

เขต 5 จังหวัด
6 22 สาขา

เขต 7 จังหวัด
7 20 สาขา

เขต 7 จังหวัด
8 20 สาขา

เขต 8 จังหวัด
9 27 สาขา

เขต 10 จังหวัด
10 26 สาขา

เขต 7 จังหวัด
1 22 สาขา

จังหวัดชลบุรี
สาขาชลบุรี
สาขาบ้านบึง
สาขาพนัสนิคม
สาขาศรีราชา
สาขาแหลมฉบัง
สาขาพัทยา

จังหวัดสระบุรี
สาขาพระพุทธบาท
สาขาหนองแค
สาขามวกเหล็ก
สาขาบ้านหมอ

จังหวัดราชบุรี
สาขาราชบุรี
สาขาบ้านโป่ง
สาขาสวนผึ้ง
สาขาปากท่อ

จังหวัดขอนแก่น
สาขาขอนแก่น
สาขาบ้านไผ่
สาขาชุมแพ
สาขาน�้ำพอง
สาขาชนบท
สาขากระนวน
สาขาหนองเรือ
สาขาเมืองพล

จังหวัดอุบลราชธานี
สาขาอุบลราชธานี
สาขาพิบูลมังสาหาร
สาขาเดชอุดม
สาขาเขมราฐ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
160 หมู่ 2 ถ.วิรัตน์ศิลป์ ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3827 5819
โทรสาร 0 3827 5820

จังหวัดหนองบัวล�ำภู
สาขาหนองบัวล�ำภู

จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
สาขาอ�ำนาจเจริญ

จังหวัดเชียงใหม่
สาขาเชียงใหม่
สาขาฮอด
สาขาจอมทอง
สาขาสันก�ำแพง
สาขาแม่ริม
สาขาแม่แตง
สาขาฝาง

จังหวัดนครสวรรค์
สาขานครสวรรค์
สาขาท่าตะโก
สาขาลาดยาว
สาขาพยุหะคีรี

จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาสมุทรสงคราม

จังหวัดสงขลา
สาขาสงขลา
สาขาหาดใหญ่
สาขาสะเดา
สาขานาทวี
สาขาระโนด
สาขาพังลา

จังหวัดอุดรธานี
สาขาอุดรธานี
สาขากุมภวาปี
สาขาบ้านผือ
สาขาบ้านดุง

จังหวัดลพบุรี
สาขาลพบุรี
สาขาบ้านหมี่
สาขาชัยบาดาล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาสุราษฎร์ธานี
สาขากาญจนดิษฐ์
สาขาเกาะสมุย
สาขาเกาะพะงัน
สาขาบ้านนาสาร
สาขาบ้านตาขุน
สาขาไชยา

จังหวัดเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาด่านซ้าย
สาขาวังสะพุง

จังหวัดยโสธร
สาขายโสธร
สาขาเลิงนกทา
สาขามหาชนะชัย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สาขาแม่ฮ่องสอน
สาขาแม่สะเรียง

จังหวัดอุทัยธานี
สาขาอุทัยธานี

จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง
สาขาบางคล้า
สาขาพนมสารคาม
จังหวัดระยอง
สาขาระยอง
สาขาบ้านฉาง
สาขาปากน�้ำประแสร์
จังหวัดจันทบุรี
สาขาจันทบุรี
สาขาขลุง
จังหวัดตราด
สาขาตราด
สาขาคลองใหญ่
จังหวัดสระแก้ว
สาขาสระแก้ว
สาขาวัฒนานคร
สาขาอรัญประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี
สาขาปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
สาขาสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง
สาขาอ่างทอง
สาขาวิเศษชัยชาญ

จังหวัดสมุทรสาคร
สาขาสมุทรสาคร
สาขาอ้อมน้อย
จังหวัดนครปฐม
สาขานครปฐม
สาขาสามพราน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาพระนครศรีอยุธยา
สาขาผักไห่
สาขาเสนา
สาขาท่าเรือ

จังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาสุพรรณบุรี
สาขาศรีประจันต์
สาขาเดิมบางนางบวช
สาขาด่านช้าง
สาขาอู่ทอง

จังหวัดปทุมธานี
สาขาปทุมธานี
สาขารังสิต
สาขาธัญบุรี
สาขาคลองหลวง

จังหวัดกาญจนบุรี
สาขากาญจนบุรี
สาขาเลาขวัญ
สาขาพนมทวน
สาขาท่ามะกา

จังหวัดนครนายก
สาขานครนายก
สาขาบ้านนา

จังหวัดเพชรบุรี
สาขาเพชรบุรี

จังหวัดนครราชสีมา
สาขานครราชสีมา
สาขาปากช่อง
สาขาสีคิ้ว
สาขาปักธงชัย
สาขาโชคชัย
สาขาพิมาย
สาขาชุมพวง
สาขาโนนสูง
สาขาด่านขุนทด
สาขาครบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์
สาขาปราณบุรี
สาขากุยบุรี
สาขาบางสะพาน

จังหวัดชุมพร
สาขาชุมพร
สาขาท่าแซะ
สาขาหลังสวน
จังหวัดระนอง
สาขาระนอง
จังหวัดพังงา
สาขาพังงา
สาขาตะกั่วป่า
สาขาท้ายเหมือง
จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
สาขากระบี่
สาขาอ่าวลึก
สาขาคลองท่อม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาทุ่งสง
สาขาชะอวด
สาขาปากพนัง
สาขาจันดี
สาขาขนอม
สาขานครศรีธรรมราช

จังหวัดพัทลุง
สาขาพัทลุง
สาขาเขาชัยสน
จังหวัดตรัง
สาขาตรัง
สาขากันตัง
สาขาห้วยยอด
สาขาย่านตาขาว
จังหวัดสตูล
สาขาสตูล
สาขาละงู
จังหวัดยะลา
สาขายะหา
สาขาเบตง
จังหวัดปัตตานี
สาขาสายบุรี
จังหวัดนราธิวาส
สาขานราธิวาส
สาขารือเสาะ
สาขาสุไหงโก-ลก

จังหวัดกาฬสินธุ์
สาขากาฬสินธุ์
สาขากุฉินารายณ์
สาขาสมเด็จ
จังหวัดมหาสารคาม
สาขามหาสารคาม
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดชัยภูมิ
สาขาชัยภูมิ
สาขาแก้งคร้อ
สาขาจัตุรัส
สาขาบ�ำเหน็จณรงค์
สาขาหนองบัวแดง
สาขาภูเขียว
จังหวัดร้อยเอ็ด
สาขาร้อยเอ็ด
สาขาโพนทอง
สาขาสุวรรณภูมิ

จังหวัดหนองคาย
สาขาหนองคาย
สาขาศรีเชียงใหม่
สาขาโพนพิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
สาขาบึงกาฬ
จังหวัดสกลนคร
สาขาสกลนคร
สาขาสว่างแดนดิน
สาขาพังโคน
จังหวัดนครพนม
สาขานครพนม
สาขาธาตุพนม
สาขาบ้านแพง
สาขาศรีสงคราม

จังหวัดบุรีรัมย์
สาขาบุรีรัมย์
สาขาสตึก
สาขาล�ำปลายมาศ
สาขานางรอง
สาขาละหานทราย
จังหวัดสุรินทร์
สาขาสุรินทร์
สาขาสังขะ
สาขาศีขรภูมิ
สาขารัตนบุรี
จังหวัดศรีสะเกษ
สาขาศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ์
จังหวัดมุกดาหาร
สาขามุกดาหาร

จังหวัดล�ำพูน
สาขาล�ำพูน
สาขาบ้านโฮ่ง
จังหวัดล�ำปาง
สาขาล�ำปาง
สาขาเกาะคา
สาขาเถิน
สาขาแม่ขะจาน
จังหวัดแพร่
สาขาแพร่
สาขาเด่นชัย
สาขาร้องกวาง
จังหวัดน่าน
สาขาน่าน
สาขาท่าวังผา
จังหวัดพะเยา
สาขาพะเยา
สาขาจุน
จังหวัดเชียงราย
สาขาเชียงราย
สาขาพาน
สาขาเทิง
สาขาเวียงเชียงของ
สาขาแม่สาย

จังหวัดชัยนาท
สาขาชัยนาท

จังหวัดก�ำแพงเพชร
สาขาก�ำแพงเพชร
สาขาขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดตาก
สาขาตาก
สาขาแม่สอด
จังหวัดสุโขทัย
สาขาสุโขทัย
สาขาทุ่งเสลี่ยม
สาขาศรีส�ำโรง
สาขาสวรรคโลก
สาขาศรีสัชนาลัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สาขาอุตรดิตถ์
จังหวัดพิษณุโลก
สาขาพิษณุโลก
สาขานครไทย
จังหวัดพิจิตร
สาขาพิจิตร
สาขาบางมูลนาก
สาขาตะพานหิน
จังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
สาขาชนแดน
สาขาหนองไผ่
สาขาวิเชียรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
152 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3827 4865-6
โทรสาร 0 3827 4916
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านบึง
34 ถ.ธารนที ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0 3844 3710
โทรสาร 0 3844 4325
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนัสนิคม
7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 0 3846 1042,
0 3846 2973
โทรสาร 0 3846 1042 ต่อ 109
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีราชา
141/19 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3831 1131,
0 3831 1825
โทรสาร 0 3832 8554
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแหลมฉบัง
215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8
ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3835 0447
โทรสาร 0 3876 8408

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3822 2462-4
โทรสาร 0 3822 2090

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านฉาง
118 หมู่ 5 ต.ส�ำนักท้อน อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 0 3860 1292
โทรสาร 0 3860 1292

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา
61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 1133,
0 3881 4428
โทรสาร 0 3881 4240

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากน�้ำประแสร์
35 หมู่ 7 ต.ปากน�้ำประแสร์
อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์ 0 3866 1244
โทรสาร 0 3866 1505

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางปะกง
89 หมู่ 2 ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ 0 3853 8339
โทรสาร 0 3853 9014
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางคล้า
18/1 ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.บางคล้า
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 0 3854 1153
โทรสาร 0 3854 1574
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมสารคาม
446 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 0 3855 1151
โทรสาร 0 3855 1151
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระยอง
7/7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3861 1116
โทรสาร 0 3861 5276
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจันทบุรี
5 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3932 2040
โทรสาร 0 3935 0318
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขลุง
15/1 หมู่ 3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง
จ.จันทบุรี 22110
โทรศัพท์ 0 3944 1660
โทรสาร 0 3944 1133
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตราด
390 หมู่ 3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง
ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ 0 3952 0416
โทรสาร 0 3951 1166
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองใหญ่
576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทรศัพท์ 0 3958 1009
โทรสาร 0 3958 2250

Provincial Waterworks Authority

รายชื่ อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ

เขต 7 จังหวัด
1 22 สาขา
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
160 หมู่ 2 ถ.วิรัตน์ศิลป์ ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3827 5819
โทรสาร 0 3827 5820
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
152 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3827 4865-6
โทรสาร 0 3827 4916
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านบึง
34 ถ.ธารนที ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0 3844 3710
โทรสาร 0 3844 4325
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนัสนิคม
7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 0 3846 1042,
0 3846 2973
โทรสาร 0 3846 1042 ต่อ 109
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีราชา
141/19 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3831 1131,
0 3831 1825
โทรสาร 0 3832 8554
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแหลมฉบัง
215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8
ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3835 0447
โทรสาร 0 3876 8408

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3822 2462-4
โทรสาร 0 3822 2090

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านฉาง
118 หมู่ 5 ต.ส�ำนักท้อน อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 0 3860 1292
โทรสาร 0 3860 1292

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา
61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 1133,
0 3881 4428
โทรสาร 0 3881 4240

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากน�้ำประแสร์
35 หมู่ 7 ต.ปากน�้ำประแสร์
อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทรศัพท์ 0 3866 1244
โทรสาร 0 3866 1505

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางปะกง
89 หมู่ 2 ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ 0 3853 8339
โทรสาร 0 3853 9014
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางคล้า
18/1 ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.บางคล้า
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 0 3854 1153
โทรสาร 0 3854 1574
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมสารคาม
446 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 0 3855 1151
โทรสาร 0 3855 1151
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระยอง
7/7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3861 1116
โทรสาร 0 3861 5276
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจันทบุรี
5 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3932 2040
โทรสาร 0 3935 0318
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขลุง
15/1 หมู่ 3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง
จ.จันทบุรี 22110
โทรศัพท์ 0 3944 1660
โทรสาร 0 3944 1133
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตราด
390 หมู่ 3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง
ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ 0 3952 0416
โทรสาร 0 3951 1166
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองใหญ่
576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทรศัพท์ 0 3958 1009
โทรสาร 0 3958 2250
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสระแก้ว
186/3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0 3724 1584
โทรสาร 0 3724 1584
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวัฒนานคร
10 ถ.วัฒนานคร-แชร์ออ
ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 0 3726 1405
โทรสาร 0 3726 1405
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอรัญประเทศ
40/1 ถ.บ�ำรุงราษฏร์
ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 0 3723 1133
โทรสาร 0 3723 1596
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราจีนบุรี
21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม
ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0 3748 2234-5
โทรสาร 0 3748 2233
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากบินทร์บุรี
ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0 3728 0525
โทรสาร 0 3728 0525

เขต 8 จังหวัด
2 30 สาขา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
52 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ
ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3635 1930
โทรสาร 0 3635 1937
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพระพุทธบาท
47 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน
ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ 0 3626 9408-9
โทรสาร 0 3626 9409
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองแค
144 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0 3639 0561
โทรสาร 0 3637 9508
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามวกเหล็ก
424/5 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ 0 3634 1966
โทรสาร 0 3634 1966

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านหมี่
56 หมู่ 5 ถ.สุระนารายณ์
ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี 15110
โทรศัพท์ 0 3647 1316
โทรสาร 0 3647 2059
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยบาดาล
460 หมู่ 8 ต.ล�ำนารายณ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทรศัพท์ 0 3646 1565
โทรสาร 0 3646 2525
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสิงห์บุรี
166 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-บางสะพาน
ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 0 3651 1599
โทรสาร 0 3651 1670
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ่างทอง
59 ถ.เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0 3561 1662
โทรสาร 0 3562 5099

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านหมอ
72/1 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน
ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 18130
โทรศัพท์ 0 3620 1011
โทรสาร 0 3620 1011

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวิเศษชัยชาญ
1/2 หมู่ 4 ต.ไผ่จ�ำศีล
อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ 0 3563 1188
โทรสาร 0 3563 1188

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาลพบุรี
216 ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1480
โทรสาร 0 3641 2021

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชัน้ พิเศษ)
118 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3533 6601
โทรสาร 0 3633 6628

รายงานประจ�ำปี 2562
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การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาผักไห่
38/3 หมู่ 11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทรศัพท์ 0 3539 1020
โทรสาร 0 3539 2125

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาธัญบุรี
49-49/1 หมู่ที่ 2 ต.ล�ำผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2577 2958
โทรสาร 0 2577 2958

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปักธงชัย
161/2 หมู่ 3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 0 4444 2606
โทรสาร 0 4444 2599

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเสนา
9/9 หมู่ 2 ถ.บ�ำรุงท้องที่
ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ 0 3520 1541
โทรสาร 0 3520 1561

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครนายก
97/6 หมู่ 5 ถ.สาริกา-นางรอง
ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 0 3731 1005
โทรสาร 0 3731 1602

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโชคชัย
184 หมู่ 6 ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 0 4449 1497
โทรสาร 0 4449 1497

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านนา
53 หมู่ 6 ถ.บ้านนา-บางอ้อ ต.บ้านนา
อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทรศัพท์ 0 3738 1838
โทรสาร 0 3738 1838

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิมาย
373 หมู่ 1 ถ.ท่าสงกรานต์
ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 0 4447 1399
โทรสาร 0 4447 1399

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าเรือ
399/7 หมู่ 9 ต.จ�ำปา อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ 0 3534 1814
โทรสาร 0 3534 2507
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปทุมธานี
8/1 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว
ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 6656
โทรสาร 0 2581 4541
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
72 หมู่ 2 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2567 3265,
0 2567 4997-8
โทรสาร 0 2567 1574
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองหลวง
74 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2567 1576
โทรสาร 0 2567 1577

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครราชสีมา
263 หมู่ 4 ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0 4437 1444
โทรสาร 0 4437 2368
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากช่อง
874 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 0 4431 1496
โทรสาร 0 4431 1004
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี
239 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ 0 4444 8405
โทรสาร 0 4444 8405
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสีคิ้ว
234 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ 0 4441 6939
โทรสาร 0 4441 6938
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมพวง
411 หมู่ 11 ถ.ท่าข้าม
ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0 4447 7393
โทรสาร 0 4447 7393
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโนนสูง
188 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ
ต.โนนสูง อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา 30160
โทรศัพท์ 0 4437 9260
โทรสาร 0 4437 9260
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาด่านขุนทด
348 หมู่ 4 ต.ด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ 0 4438 9900
โทรสาร 0 4438 9901

Provincial Waterworks Authority

เขต 8 จังหวัด
3 23 สาขา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
128 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0 3222 2532
โทรสาร 0 3222 2533
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาราชบุรี
88 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3273 7185
โทรสาร 0 3273 7186
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านโป่ง
68/13 ถ.บ้านปากแรต
ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0 3221 1407
โทรสาร 0 3221 1280

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสาคร
93/796 หมู่ 7 ถ.มหาชัยชิลล่า
ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3441 1844
โทรสาร 0 3442 6911

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเดิมบางนางบวช
1/10 หมู่ 2 ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ 0 3557 8460
โทรสาร 0 3557 8460

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครปฐม
89/14-15 หมู่ 5
ถ.หนองขาหยั่ง-ศูนย์ราชการ
ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0 3424 2302
โทรสาร 0 3424 2302

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาด่านช้าง
300 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่
ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ 0 3559 5340
โทรสาร 0 3559 5340

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ้อมน้อย
30/13 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0 2420 8008
โทรสาร 0 2420 8009

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสวนผึ้ง
187 หมู่ 1 ต.ท่าเคย
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพท์ 0 3271 1818
โทรสาร 0 3273 1828

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสามพราน
204/5 หมู่ 8 ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0 3432 2681
โทรสาร 0 3432 5602

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากท่อ
239 หมู่ 8 ต.ปากท่อ
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์ 0 3228 1296
โทรสาร 0 3228 1231
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม
885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0 3471 1601
โทรสาร 0 3471 1602

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุพรรณบุรี
176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3552 1617
โทรสาร 0 3552 1617
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีประจันต์
554 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์ 0 3554 8886
โทรสาร 0 3558 1678
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอู่ทอง
574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ 0 3555 1905
โทรสาร 0 3556 5080
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาญจนบุรี
1/4 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 1520
โทรสาร 0 3452 1205
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลาขวัญ
401 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 0 3457 6121
โทรสาร 0 3457 6121
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมทวน
358 หมู่ 8 ต.พนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ 0 3457 9248
โทรสาร 0 3457 9006

เขต 7 จังหวัด
4 24 สาขา

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่ามะกา
1/58 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ 0 3454 1043
โทรสาร 0 3464 0155

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน
ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7721 1194
โทรสาร 0 7720 0405

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบุรี
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0 3249 2300
โทรสาร 0 3249 2302

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
86/2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7727 2683,
0 7727 3482
โทรสาร 0 7727 3483

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาประจวบคีรีขันธ์
58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์
ต.ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0 3261 1051
โทรสาร 0 3260 3069

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาญจนดิษฐ์
204/4 หมู่ 1 ต.กะแดะ
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
84160
โทรศัพท์ 0 7737 9074
โทรสาร 0 7737 9274

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี
59/9 หมู่ 2 ถ.รัฐบ�ำรุง
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ 0 3262 2073
โทรสาร 0 3262 3707
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุยบุรี
734 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์ 0 3268 1524
โทรสาร 0 3268 1453
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางสะพาน
218 หมู่ 1 ถ.ฝ่ายท่า-หนองหัดไท
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 0 3269 1883
โทรสาร 0 3269 1208

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะสมุย
55/6 หมู่ 2 ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ 0 7742 0138
โทรสาร 0 7742 0222
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะพะงัน
91/13 หมู่ 4 ต.เกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ 0 7737 7477
โทรสาร 0 7737 7477
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านนาสาร
111/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 0 7736 2095
โทรสาร 0 7736 2095
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สาขาบ้านตาขุน
90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า
ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ 0 7739 7325
โทรสาร 0 7739 7325
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาไชยา
361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ 0 7743 1591
โทรสาร 0 7743 5394
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมพร
259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0 7751 1159
โทรสาร 0 7751 1159 ต่อ 125
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าแซะ
39/1 หมู่ 1 ต.ท่าแซะ
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ 0 7759 9610
โทรสาร 0 7759 9610
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหลังสวน
1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ 0 7754 1171
โทรสาร 0 7754 1171
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระนอง
304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 0 7781 1192 ต่อ 111
โทรสาร 0 7781 1192 ต่อ 109

Provincial Waterworks Authority

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังงา
24 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ถ�้ำน�้ำผุด
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 0 7641 1156
โทรสาร 0 7641 1156

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครศรีธรรมราช
151 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7537 8607
โทรสาร 0 7537 8608

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตะกั่วป่า
314/4 ถ.ราษฎร์บ�ำรุง ต.ตะกั่วป่า
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทรศัพท์ 0 7642 1115
โทรสาร 0 7643 1328

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาทุ่งสง
200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช
ต.ถ�้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0 7541 1339
โทรสาร 0 7541 1584

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท้ายเหมือง
7/1 หมู่ 2 ต.ท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ 0 7657 1452
โทรสาร 0 7657 1532
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม
ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7631 9173
โทรสาร 0 7631 9176
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากระบี่
93 ถ.กระบี่ ต.ปากน�้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0 7561 1354
โทรสาร 0 7561 2982
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองท่อม
199/14 หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์ 0 7569 9447
โทรสาร 0 7569 9447
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ่าวลึก
160/2 หมู่ 2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก
ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก
จ.กระบี่ 81110
โทรศัพท์ 0 7568 1156
โทรสาร 0 7568 1875

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชะอวด
11 หมู่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์ 0 7538 1001
โทรสาร 0 7538 1001
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากพนัง
291 หมู่ 3 ถ.สุนอนันต์
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ 0 7544 3112
โทรสาร 0 7544 3113
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจันดี
300 หมู่ 3 ถ.จันดี-ลานสะกา
ต.จันดี อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ 0 7544 5739
โทรสาร 0 7548 6577
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขนอม
36 หมู่ 9 ต.ขนอม อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 0 7552 8201
โทรสาร 0 7552 8710
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เขต 7 จังหวัด
5 20 สาขา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
57 ถ.ราชด�ำเนิน ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7431 1245
โทรสาร 0 7431 2440
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสงขลา
145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7455 0693-5
โทรสาร 0 7444 3861
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7459 8101,
0 7459 8093
โทรสาร 0 7459 8102
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสะเดา
13 หมู่ 1 ถ.ประชาบ�ำรุง ต.สะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ 0 7441 1057
โทรสาร 0 7461 2167
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานาทวี
8/2 หมู่ 1 ถ.นาทวี-ประกอบ
ต.นาทวี อ.นาทวี
จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ 0 7437 1175
โทรสาร 0 7437 1175
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระโนด
41 ถ.เทศบาล 12 ต.ระโนด
อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์ 0 7439 2232
โทรสาร 0 7439 2232

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังลา
256 หมู่ 5 ถ.กาญจนวานิช ต.พังลา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทรศัพท์ 0 7454 1091
โทรสาร 0 7454 2104

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสตูล
206 หมู่ 2 ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 0 7471 1022
โทรสาร 0 7477 2070

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุไหงโก-ลก
119 ถ.ประเวศชลธี ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทรศัพท์ 0 7361 1156
โทรสาร 0 7361 5824

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทลุง
61 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0 7461 3167
โทรสาร 0 7461 4217

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาละงู
136 หมู่ 12 ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 0 7477 3098
โทรสาร 0 7477 3098

เขต 5 จังหวัด
6 22 สาขา

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเขาชัยสน
357 หมู่ 3 ซอยสุขาภิบาล 6
ถ.สุขาภิบาล ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทรศัพท์ 0 7469 1165
โทรสาร 0 7469 1165

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายะหา
หมู่ 2 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา
อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทรศัพท์ 0 7329 1125
โทรสาร 0 7329 1125

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตรัง
158 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7521 8216
โทรสาร 0 7521 1326
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากันตัง
2 ถ.ป่าไม้ ต.กันตัง
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท์ 0 7525 1077
โทรสาร 0 7525 2254
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาห้วยยอด
812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทรศัพท์ 0 7527 1053
โทรสาร 0 7527 1076
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาย่านตาขาว
3 ถ.พิกุลทอง ต.ย่านตาขาว
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทรศัพท์ 0 7528 1466
โทรสาร 0 7528 2161

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเบตง
331 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์ 0 7323 0451
โทรสาร 0 7323 0451
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสายบุรี
ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 0 7341 1006
โทรสาร 0 7341 1006
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานราธิวาส
64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ล�ำภู
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7353 2143
โทรสาร 0 7353 2145
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารือเสาะ
184 หมู่ 10 ถ.รือเสาะสนองกิจ
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทรศัพท์ 0 7357 1189
โทรสาร 0 7357 1189
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 2253,
0 4323 7171 ต่อ 40
โทรสาร 0 4323 6452
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 4022
โทรสาร 0 4322 4161
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านไผ่
647/11 หมู่ 3 ถ.เจนจบทิศ
ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 0 4327 2202-3
โทรสาร 0 4327 2203
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมแพ
294/2 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ 0 4331 1211
โทรสาร 0 4331 2673
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน�้ำพอง
209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น�้ำพอง
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ 0 4344 1177
โทรสาร 0 4344 1447

Provincial Waterworks Authority

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชนบท
93 หมู่ 11 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โทรศัพท์ 0 4328 6209
โทรสาร 0 4328 6209

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมเด็จ
372 หมู่ 2 ถ.ธันวาคม ต.สมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ 0 4386 1133
โทรสาร 0 4386 0362

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากระนวน
201 หมู่ 6 ถ.อภัย ต.หนองโก
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ 0 4325 1397
โทรสาร 0 4325 1397

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาสารคาม
654 ถ.มหาชัยด�ำริห์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0 4371 1126
โทรสาร 0 4371 1127

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองเรือ
416 หมู่ 13 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โทรศัพท์ 0 4329 4807
โทรสาร 0 4329 4807

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
121 หมู่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก
ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
โทรศัพท์ 0 4379 1566
โทรสาร 0 4379 1566

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเมืองพล
22/13 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ 0 4341 4207
โทรสาร 0 4333 9181
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาฬสินธุ์
1/16 ถ.กีนานนท์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0 4381 1611
โทรสาร 0 4381 4868
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุฉินารายณ์
493 หมู่ 13 ถ.บัวขาว-นามน
ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ 0 4385 1323
โทรสาร 0 4385 1323

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ�ำเหน็จณรงค์
6 หมู่ 15 ถ.บ�ำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่
ต.บ้านชวน อ.บ�ำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ 0 4412 7105
โทรสาร 0 4412 7104
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวแดง
33 หมู่ 9 ถ.หลวงศิริ
ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ 0 4487 2115
โทรสาร 0 4487 2115
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเขียว
486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ 0 4358 1350
โทรสาร 0 4486 1353

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยภูมิ
183 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0 4481 1890
โทรสาร 0 4481 1890

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้อยเอ็ด
175 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 1513
โทรสาร 0 4351 5601

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแก้งคร้อ
หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์ 0 4488 2677
โทรสาร 0 4488 2677

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโพนทอง
175 หมู่ 10
ถ.ทางหลวงหมายเลข 2046
ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ 0 4357 1167
โทรสาร 0 4357 1167

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจัตุรัส
70 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0 4485 1300
โทรสาร 0 4485 1745

รายงานประจ�ำปี 2562
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การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุวรรณภูมิ
18 หมู่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ 0 4358 1350
โทรสาร 0 4358 1277

เขต 7 จังหวัด
7 20 สาขา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
140 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4232 3006
โทรสาร 0 4224 4260

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลย
76 ถ.มะลิวัลย์
ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0 4281 1611
โทรสาร 0 4281 1361

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโพนพิสัย
128 หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0 4247 1029
โทรสาร 0 4247 1029
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบึงกาฬ
196 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-พันล�ำ
ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 1186
โทรสาร 0 4249 2148

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4224 2274
โทรสาร 0 4224 2274

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงคาน
405 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
จ.เลย 42110
โทรศัพท์ 0 4282 1050
โทรสาร 0 4284 1033

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุมภวาปี
777 หมู่ 15 ถ.พิศาลสารกิจ
ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41370
โทรศัพท์ 0 4233 1240
โทรสาร 0 4233 1240

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาด่านซ้าย
111 ถ.เลย-หล่มสัก อ.ด่านซ้าย
จ.เลย 42120
โทรศัพท์ 0 4289 1357
โทรสาร 0 4289 1320

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสกลนคร
1700 ถ.มรรคาลัย
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0 4271 1413
โทรสาร 0 4271 2777

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านผือ
470 หมู่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี 41160
โทรศัพท์ 0 4228 1407
โทรสาร 0 4228 2579

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวังสะพุง
264 หมู่ 5 ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทรศัพท์ 0 4284 1033
โทรสาร 0 4284 1033

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านดุง
155 ถ.บริบาลด�ำริ ต.ศรีสุทโธ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทรศัพท์ 0 4227 1557
โทรสาร 0 4227 1557

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองคาย
001 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0 4242 3003
โทรสาร 0 4246 0917

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสว่างแดนดิน
458 หมู่ 20 ถ.นิตโย
ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0 4272 1003
โทรสาร 0 4272 1993

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวล�ำภู
186/5 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ชัย
ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทรศัพท์ 0 4231 1379
โทรสาร 0 4231 2163

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีเชียงใหม่
399 หมู่ 3 ถ.ท่าบ่อ-สังคม
ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 0 4245 1987
โทรสาร 0 4245 1987
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังโคน
182 หมู่ 2 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ
ต.พังโคน อ.พังโคน
จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์ 0 4277 1350
โทรสาร 0 4277 1350
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครพนม
18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 4251 1409
โทรสาร 0 4251 1409

Provincial Waterworks Authority

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาธาตุพนม
366 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร
ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110
โทรศัพท์ 0 4251 1409
โทรสาร 0 4254 0151

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเดชอุดม
384 หมู่ 7 ถ.เกษม ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ 0 4536 1151
โทรสาร 0 4536 2317

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านแพง
338 หมู่ 5 ถ.บ้านแพง-โพธิ์ชัย
อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โทรศัพท์ 0 4259 1563
โทรสาร 0 4259 1563

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเขมราฐ
120 หมู่ 1 ถ.อรุณประเสริฐ
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ 0 4549 1202
โทรสาร 0 4549 1202

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสงคราม
480 หมู่ 7 ต.ศรีสงคราม
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทรศัพท์ 0 4259 9240
โทรสาร 0 4259 9240

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ�ำนาจเจริญ
400 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 0 4545 1007
โทรสาร 0 4545 1077

เขต 7 จังหวัด
8 20 สาขา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 1432
โทรสาร 0 4531 4704
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุบลราชธานี
1 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4524 3910
โทรสาร 0 4524 3650
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิบูลมังสาหาร
62 ถ.นามมนตรี ต.พิบูลมังสาหาร
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ 0 4544 1003
โทรสาร 0 4544 1830

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายโสธร
41 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 1540-1
โทรสาร 0 4571 1541
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลิงนกทา
279 หมู่ 12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทรศัพท์ 0 4578 1353
โทรสาร 0 4578 2493
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาชนะชัย
2 หมู่ 2 ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โทรศัพท์ 0 4579 9101
โทรสาร 0 4579 9613
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบุรีรัมย์
2/19 ถ.บุล�ำดวน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4461 1597
โทรสาร 0 4461 1644
รายงานประจ�ำปี 2562
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสตึก
178 หมู่ 12 ถ.บรบือ-บุรีรัมย์
ต.นิคม อ.สตึก
จ.บุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ 0 4468 0070
โทรสาร 0 4468 1550
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�ำปลายมาศ
726/5 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา
ต.ล�ำปลายมาศ อ.ล�ำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 0 4466 1158
โทรสาร 0 4466 1499
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานางรอง
59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 0 4463 1135
โทรสาร 0 4463 1135
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาละหานทราย
40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะค�ำ
ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0 4465 6019
โทรสาร 0 4465 6019
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุรินทร์
31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 1319
โทรสาร 0 4451 4671
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสังขะ
160 หมู่ 1 ถ.สังขะ-บัวเชด
ต.บ้านชบ อ.สังขะ
จ.สุรินทร์ 33150
โทรศัพท์ 0 4457 1968
โทรสาร 0 4457 1968

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศีขรภูมิ
775/1 หมู่ 1 ถ.เสรีธิปัตย์
ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ 0 4456 1287
โทรสาร 0 4456 1287

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
330 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง
ต.ป่าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5323 3477-9
โทรสาร 0 5325 2272

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารัตนบุรี
145 หมู่ 8 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 0 4459 9210
โทรสาร 0 4459 9210

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฮอด
178 หมู่ 10 ต.หางดง
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0 5346 1066
โทรสาร 0 5346 1066

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสะเกษ
10/32 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0 4561 1475,
0 4561 4277
โทรสาร 0 4561 4277 ต่อ 110

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจอมทอง
399 หมู่ 15 บ้านใหม่องครักษ์
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ 0 5382 6981
โทรสาร 0 5382 6981

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากันทรลักษ์
356 หมู่ 6 ต.เวียงเหนือ
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0 4566 1455
โทรสาร 0 4566 1205

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสันก�ำแพง
36 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันก�ำแพง
ต.สันก�ำแพง อ.สันก�ำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 0 5333 1755
โทรสาร 0 5339 0582

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามุกดาหาร
49 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0 4261 1131
โทรสาร 0 4261 4185

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่ริม
449 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0 5329 7776
โทรสาร 0 5329 7776

เขต 8 จังหวัด
9 27 สาขา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง
อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 0 5303 8500-12 ต่อ 1203
โทรสาร 0 5335 2012-7 ต่อ 1205

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่แตง
170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0 5347 1295
โทรสาร 0 5347 1295
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฝาง
2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 0 5345 1123
โทรสาร 0 5345 1123
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่ฮ่องสอน
69 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองค�ำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0 5369 5470
โทรสาร 0 5362 0024
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สะเรียง
19 หมู่ 12 ต.บ้านกาศ
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ 0 5368 1368
โทรสาร 0 5368 1368
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�ำพูน
266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5351 1072
โทรสาร 0 5356 0901
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านโฮ่ง
240 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน 51130
โทรศัพท์ 0 5398 0292
โทรสาร 0 5398 0292
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�ำปาง
440 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทรศัพท์ 0 5421 7157
โทรสาร 0 5432 2880
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะคา
273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา
อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5428 1388
โทรสาร 0 5428 1388

Provincial Waterworks Authority

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเถิน
190 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ
อ.เถิน จ.ล�ำปาง 52160
โทรศัพท์ 0 5429 1598
โทรสาร 0 5432 6771

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจุน
13/5 หมู่ 1 ต.ห้วยข้าวก�่ำ
อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทรศัพท์ 0 5445 9226
โทรสาร 0 5442 0427

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแพร่
2 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0 5451 1185
โทรสาร 0 5452 2992

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงราย
1120 หมู่ 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0 5371 1655
โทรสาร 0 5371 3008

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเด่นชัย
557 หมู่ 11 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 3379
โทรสาร 0 5461 3379

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพาน
2180 หมู่ 1 ถ.คลองชลประทาน
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
57120
โทรศัพท์ 0 5372 1518
โทรสาร 0 5372 1518

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้องกวาง
177 หมู่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ 54140
โทรศัพท์ 0 5464 8358
โทรสาร 0 5464 8358

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเทิง
22 หมู่ 15 ถ.เชียงราย-เทิง ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทรศัพท์ 0 5379 5666
โทรสาร 0 5379 5666

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน่าน
106/1 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 0 5471 0578
โทรสาร 0 5477 4639

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเวียงเชียงของ
472 หมู่ 12 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ 0 5379 1438
โทรสาร 0 5365 5208

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าวังผา
286 หมู่ 5 ถ.น่าน-ทุง่ ช้าง ต.ท่าวังผา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทรศัพท์ 0 5479 9010
โทรสาร 0 5479 9010

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สาย
314 หมู่ 1 ต.เวียงพางค�ำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ 0 5373 1010
โทรสาร 0 5373 2799

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพะเยา
1015/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5443 1090
โทรสาร 0 5448 1990

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่ขะจาน
697 หมู่ 4 ต.วังเหนือ
อ.วังเหนือ จ.ล�ำปาง 52140
โทรศัพท์ 0 5427 9145
โทรสาร 0 5427 9145
รายงานประจ�ำปี 2562
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เขต 10 จังหวัด
10 26 สาขา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5625 5814
โทรสาร 0 5625 6063
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครสวรรค์
158/9 หมู่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5625 5456
โทรสาร 0 5625 5456
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าตะโก
5/5 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์ 0 5624 9089
โทรสาร 0 5624 9508
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาลาดยาว
157/1 หมู่ 5 ต.ลาดยาว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 0 5627 1432
โทรสาร 0 5627 1432
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพยุหะคีรี
1/2 หมู่ 4 ต.พยุหะคีรี
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ 0 5634 1276
โทรสาร 0 5634 1275
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยนาท
203 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 0 5641 1213
โทรสาร 0 5641 1600

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุทัยธานี
116 หมู่ 5 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ 0 5653 1344
โทรสาร 0 5653 2460

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีส�ำโรง
30/2 หมู่ 1 ต.คลองตาล
อ.ศรีส�ำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทรศัพท์ 0 5568 1330
โทรสาร 0 5568 1330

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางมูลนาก
29 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โทรศัพท์ 0 5663 1011
โทรสาร 0 5663 1011

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาก�ำแพงเพชร
74 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5571 1373
โทรสาร 0 5571 6577

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสวรรคโลก
104 หมู่ 9 ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทรศัพท์ 0 5564 1555
โทรสาร 0 5564 1555

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตะพานหิน
403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทรศัพท์ 0 5662 2170
โทรสาร 0 5662 2170

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขาณุวรลักษบุรี
1522 หมู่ 1 ต.สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.ก�ำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ 0 5577 1277
โทรสาร 0 5572 6461

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสัชนาลัย
940 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 0 5567 1238
โทรสาร 0 5567 1238

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบูรณ์
4 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0 5671 1310
โทรสาร 0 5671 1444

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุตรดิตถ์
51/4 หมู่ 2 ต.ผาจุก
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5547 9874
โทรสาร 0 5547 9874

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหล่มสัก
132 หมู่ 1 ต.วัดป่า
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ 0 5670 1198
โทรสาร 0 5670 1198

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สอด
322 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 0 5554 4540
โทรสาร 0 5554 4511

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิษณุโลก
662 หมู่ 8 ต.วังทอง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0 5531 3383,
0 5531 3384
โทรสาร 0 5531 3385

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชนแดน
166 หมู่ 7 ต.ชนแดน
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ 0 5676 1227
โทรสาร 0 5676 1227

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุโขทัย
168/1 หมู่ 4 ถ.ไทยชุมพล ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0 5561 1023
โทรสาร 0 5561 3193

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครไทย
391 หมู่ 1 ต.นครไทย
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ 0 5538 9084
โทรสาร 0 5538 8979

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาทุ่งเสลี่ยม
180 หมู่ 7 ต.กลางดง
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทรศัพท์ 0 5565 9190
โทรสาร 0 5565 9190

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิจิตร
102/9 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-วังกระดี่ทอง
ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 06 5639 3152-4
โทรสาร -

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตาก
9/1 ถ.เทศบาล 1 ต.หนองหลวง
อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0 5551 1016
โทรสาร 0 5551 4722
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สาขาหนองไผ่
530 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ 0 5678 1598
โทรสาร 0 5678 1115
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวิเชียรบุรี
101 หมู่ 7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ 0 5692 8132
โทรสาร 0 5692 8182
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นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตัง้ แต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

ชื่ อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น
โดยตรงตัง้ แต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
ชื่อ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ/
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อน�้ำสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย จ�ำหน่ายน�้ำดิบ รวมถึงการผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำประปา

สถานที่ตั้ง
ส�ำนักงานใหญ่

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

0 2272 1600

โทรสาร

0 2272 1601-3

สัดส่วนการถือหุ้น

40.20%

ผลการด�ำเนินงาน
(ปี 2562)

ภาพรวมผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย
และบริการรวมทั้งสิ้น 4,680.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 459.09 ล้านบาท หรือ 10.88%
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากปริมาณนํ้าดิบจําหน่ายเพิ่มขึ้น ในส่วนของ
ต้นทุนขายและบริการรวม 2,706.44 เพิ่มขึ้น 481.81 ล้านบาท หรือ 21.66%
โดยหลักจากค่าไฟฟ้าสูบจ่ายนํ้าดิบเพิ่มขึ้น และกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ จํานวน 1,044.79 ล้านบาท ลดลง 72.73 ล้านบาท หรือ 6.51%
โดยสรุปผลการด�ำเนินงานปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิ
และอัตรากาํ ไรลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2561 โดยหลักจากการทีบ่ ริษทั มีตน้ ทุนขาย
เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงทั่วประเทศรวมทั้งภาคตะวันออก จึงทําให้
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นลดลงเป็น 44.08% และอัตรากําไรสุทธิเท่ากับ 23.59%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
ลดลงเป็น 9.74% และ 5.06% ตามลําดับ จากช่วงเดียวกันของปี 2561 เนื่องจาก
กําไรสุทธิของบริษัทลดลง สําหรับสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนลดลงเป็น 0.37 เท่า จากการลดปริมาณเงินสดและเจ้าหนีก้ ารซือ้ สินทรัพย์
ถาวรเพิม่ ขึน้ และอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็น 0.94 เท่า จากการบันทึก
เจ้าหนีก้ ารซือ้ สินทรัพย์ถาวรเพิม่ ขึน้ ตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาสระเก็บนาํ้ ดิบ
ทับมา ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วน
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที่ 2.20 เท่า

http://eastw.listedcompany.com/misc/MDNA/20200228-eastw-mdna-fy2019-th.pdf
ข้อมูลจากคําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ประจําปี 2562
รายงานประจ�ำปี 2562
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Juristic person that the State Enterprise directly held 25%
or more of shares

Name/Type of Business/Location/Telephone and Fax/and Proportion of 25% or more Shares
of juristic person held by the state enterprise
Name

Eastern Water Resources Development and Management Public
Company Limited

Type of Business/
Business Transaction
Character

Develop and manage main water pipe systems in the Eastern Seaboard
of Thailand, distribute raw water, produce and distribute water supply

Head Office Location

East Water Building, 23-26th floor, No. 1, Soi Vibhavadi Rangsit 5,
Vibhavadi Rangsit Road, Chompol, Chatujak, Bangkok 10900

Telephone

0 2272 1600

Fax

0 2272 1601-3

Proportion of Shares

40.20%

Performance in 2019

In 2019 overall performance, the company earned total revenue
from the sales and services of 4,680.08 million baht, increasing by
459.09 million baht or 10.88 percent when compared to the previous
year due to the increase in raw water distribution. The total cost of sales
and services was 2,706.44 million baht, increasing by 481.81 million baht
or 21.66 percent, mainly because of the increase in electricity expenses
for raw water distribution. Whereas the major shareholders net
profit is in the amount of Baht 1,044.79 million baht, decreasing by
72.73 million baht or 6.51 percent.
Overall performance in 2019, the company and its subsidiaries
profit margin decreased, comparing to 2018, due to the increase in
cost from severe droughts nationwide, including in eastern region.
Consequently, the gross profit margin decreased to 44.08 percent and
the net profit margin of was equal to 23.59 percent. The return on
equity (ROE) was 9.74 percent and the return on asset (ROA) was
5.06 percent which was lower than the ROE and ROA in 2018 due to
the decrease in net profit margin. As for the liquidity at the end of 2019,
the current ratio decreased by 0.37 times as a result of the deduction
of cash and the increase of account payables of fixed asset purchase.
Meanwhile, the debt to equity ratio is equal to 0.94 times. As recording
the increase in account payables from fixed asset purchase based on
the progression of Tub Ma raw water reservoir development project,
the company’s solvency is still at the good level with the debt service
coverage ratio (DSCR) of 2.20 times.

http://eastw.listedcompany.com/misc/MDNA/20200228-eastw-mdna-fy2019-th.pdf
Information from Management Discussion and Analysis for the year 2019
Annual Report 2019
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ข้อมู ลทางการเงินที่ส�ำคัญในรอบปี

									

2562

2561

หน่วย : ล้านบาท

2560

เปลี่ยนแปลง
ปี 2562 กับ 2561
เพิ่ม/(ลด)

ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน ดบ.จ่าย
และภาษี (EBIT)
EBITDA
ก�ำไรสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถ
ในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทั้งหมด (%)
ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหนี้สิน (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

ร้อยละ

12,258.43
123,717.98
12,278.36
79,796.89
43,921.09
5,578.92
7,086.70

6,586.97
114,205.08
9,847.81
72,191.05
42,014.03
4,377.94
5,541.18

5,613.22
110,717.59
9,719.80
70,146.78
40,570.81
6,215.65
7,919.16

5,671.46
9,512.90
2,430.55
7,605.84
1,907.06
1,200.98
1,545.52

86.10
8.33
24.68
10.54
4.54
27.43
27.89

11,412.61
4,471.54

9,908.26
3,744.60

11,363.07
5,999.61

1,504.35
726.94

15.18
19.41

15.79
25.02
1.00
2.71

13.87
20.52
0.67
3.08

21.54
28.43
0.58
4.13

1.92
4.50
0.33
(0.37)

13.84
21.92
49.26
(12.14)

3.61
10
64.50
1.82

3.28
9.00
63.21
1.72

5.42
9.00
63.36
1.73

0.33
1
1.29
0.10

10.23
10
2.04
5.74

รายงานประจ�ำปี 2562
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Financial Summary

									

2019

Financial Position and Performance
Current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Total Liabilities
Equities
Operating Profit
Earnings before Interest, Expense,
and Tax (EBIT)
EBITDA
Net Income
Financial Ratio
Net Profit Margin (%)
Operating Profit Margin (%)
Current Ratio (times)
Interest Coverage Ratio (times)
Return on Assets (%)
Average Collection Period (days)
Debt Ratio (%)
Debt to Equity Ratio (times)

2018

Unit: Million Baht

2017

Change in
2019 & 2018
Increase/
(Decrease) Percentage

12,258.43
123,717.98
12,278.36
79,796.89
43,921.09
5,578.92
7,086.70

6,586.97
114,205.08
9,847.81
72,191.05
42,014.03
4,377.94
5,541.18

5,613.22
110,717.59
9,719.80
70,146.78
40,570.81
6,215.65
7,919.16

5,671.46
9,512.90
2,430.55
7,605.84
1,907.06
1,200.98
1,545.52

86.10
8.33
24.68
10.54
4.54
27.43
27.89

11,412.61
4,471.54

9,908.26
3,744.60

11,363.07
5,999.61

1,504.35
726.94

15.18
19.41

15.79
25.02
1.00
2.71
3.61
10
64.50
1.82

13.87
20.52
0.67
3.08
3.28
9.00
63.21
1.72

21.54
28.43
0.58
4.13
5.42
9.00
63.36
1.73

1.92
4.50
0.33
(0.37)
0.33
1
1.29
0.10

13.84
21.92
49.26
(12.14)
10.23
10
2.04
5.74
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ปั จจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

1. พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. 2561 ก�ำหนด
มาตรา 41 ให้การใช้น�้ำของการประปาเป็นประเภทที่สอง
และก�ำหนดมาตรา 43 การใช้น�้ำประเภทที่สอง ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน�ำ้
หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการลุ่มน�้ำที่ทรัพยากรน�้ำสาธารณะนั้นตั้งอยู่
นอกจากนี้ มีการก�ำหนดมาตรา 50 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีอำ� นาจออกกฎกระทรวง
ก�ำหนดอัตราค่าใช้นำ�้ ประเภททีส่ องและประเภททีส่ าม ทีไ่ ม่ใช่นำ�้
จากกรมชลประทาน ซึง่ ท�ำให้เพิม่ ขัน้ ตอนในการขอใช้แหล่งน�ำ้
และท�ำให้กระทบต้นทุนค่าใช้จา่ ยซือ้ น�ำ้ ดิบในการผลิตน�ำ้ ประปา
เพื่อให้บริการประชาชน

รายงานประจ�ำปี 2562

2. แหล่งน�ำ้ ดิบทีใ่ ช้ในการผลิตน�ำ้ ประปา ได้รบั ผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน สภาพเปลี่ยนแปลง ปัญหาน�้ำเสีย น�้ำเค็ม
น�้ำท่วม และภัยแล้ง ท�ำให้แหล่งน�้ำต้นทุนขาดความมั่นคง
3. การวางท่อขยายเขตให้บริการน�้ำประปาในส่วน
ภูมภิ าค มีพนื้ ทีห่ า่ งไกล และมีชมุ ชนกระจัดกระจาย ท�ำให้ยาก
ต่อการด�ำเนินงาน รวมถึงต้นทุนสูง นอกจากนี้ ท่อจ่ายน�้ำ
มีอายุการใช้งานนาน เป็นเหตุให้ ท่อแตก ท่อรั่วอยู่บ่อยครั้ง
ท�ำให้อตั ราน�ำ้ สูญเสียสูง (ปัจจุบนั ความยาวท่อจ่ายน�ำ้ ประมาณ
78,000 กิโลเมตร)
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1.8

ภาวะอุ ตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี มีการขยายตัว
ของการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายของรัฐบาล โดย
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และ
อัตราการว่างงานทีย่ งั อยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ รวมทัง้ การปรับตัวดีขนึ้
ของราคาสิ น ค้ า เกษตร และการด� ำ เนิ น มาตรการดู แ ล
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยของภาครัฐ ในด้านการผลิตสาขาการประปานั้น
มี ก ารผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ประปาขยายตั ว ร้ อ ยละ 0.5
ตามการขยายตัวของปริมาณการใช้นำ�้ ประปาในภาคครัวเรือน
เป็นส�ำคัญ

Annual Report 2019

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจน�ำ้ ประปาเป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อด�ำรงชีพของประชาชน และเป็นปัจจัยการผลิต
ที่ส�ำคัญของภาคธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจน�้ำประปายังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำ  และปริมาณน�้ำ
จ�ำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ที่มีอัตราการขยายตัว
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2562 การประปาส่วนภูมภิ าค มีจำ� นวน
ผูใ้ ช้นำ�้ ทัง้ สิน้ 4.60 ล้านราย และมีปริมาณน�ำ้ จ�ำหน่ายรวมกว่า
1,323 ล้าน ลบ.ม. โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำ
ทั้งสิ้น 4.45 ล้านราย และมีปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายรวมกว่า
1,261 ล้าน ลบ.ม. โดยคิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 3.37 และ
4.92 ตามล�ำดับ
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2. โครงสร้างการบริหารองค์กร
2.1 คณะกรรมการและคณะผู ้บริหาร
การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
การประปาส่วนภูมิภาค
2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2562
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
2.3 คณะผู ้บริหาร กปภ. ปี 2562
2.4 โครงสร้างอัตราก�ำลัง

รายงานประจ�ำปี 2562
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2.2

คณะกรรมการ กปภ. ปี 2562
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

นายฉัตรชั ย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ กปภ.

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 - 16 กันยายน 2562)
- ประธานกรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน)
- อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. 2549
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2553
- หลักสูตร DCP รุ่น 176 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2556
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 2) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
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- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ส�ำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 2
พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
(พตส.) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต�ำแหน่งงานปี 2562
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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คณะกรรมการ การประปาสวนภูมิภาค

วิสัยทัศน (Vision)

ผู ใชน้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ

คณะกรรมการและคณะผูบริหาร

Customers are delighted with water quality and excellence services

การประปาสวนภูมิภาค ป 2562

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ กปภ.

คานิยม (Value)

แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร พลโท พงษสวัสดิ์ พรรณจิตต
กรรมการ
กรรมการ

นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Commitee)

ธิบดี วัฒนกุล
ประธานกรรมการ

นายจรินทร จักกะพาก แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร นางมยุรศิริ พงษธรานนท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสมชัย สวัสดีผล
กรรมการ

นายธวัช ผลความดี
กรรมการ

นางมยุรศิริ พงษธรานนท
กรรมการ

นายนพรัตน เมธาวีกุลชัย
กรรมการและเลขานุการ

คณะผูบริหาร การประปาสวนภูมิภาค

นายวิโรจน ใบแกว
เลขานุการ

2. โครงสร้างการบริหารองค์กร

นายนพรัตน เมธาวีกุลชัย
ผูวาการ

2.1 คณะกรรมการและคณะผู ้บริหาร
การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
การประปาส่วนภูมิภาค
นายวิโรจน ใบแกว
ผูชวยผูวาการ (สำนักตรวจสอบ)

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2562
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

นายอดุลย แสงทอง
ผอ.ฝายตรวจสอบ
หน�วยงานสวนกลาง

2.3 คณะผู ้บริหาร กปภ. ปี 2562
2.4 โครงสร้างอัตราก�ำลัง

รายงานประจ�ำปี 2562

นายสมชัย สวัสดีผล
กรรมการ

มุง-มั่น-เพ�อปวงชน
มุงเนนคุณธรรม มั่นใจคุณภาพ เพ�อสุขของปวงชน

ธิบดี วัฒนกุล
กรรมการ
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นายนภพร เจริญศรี
ผอ.ฝายตรวจสอบ
หน�วยงานสวนภูมิภาค

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
ผูชวยผูวาการ
(สำนักส�อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ)

นายนิธิศ ทองสอาด
ผูชวยผูวาการ (สำนักผูวาการ)

นางนรัญชลี รุงรัตนาอุบล
ผอ.สำนักส�อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ

นางเสาวภา เดียวตระกูล
ผอ.สำนักผูวาการ

นางสมภัทร ชูอิสสระ
ผูชวยผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายไพฑูรย ไผลอม
ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
ผอ.สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นางชุติมน ประมูลมาก
ผอ.ฝายยุทธศาสตรองคกร

นายพิสิฐ หงสวณิชยกุล
รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร)

น.ส.อัจฉริยา อภัยวงค
รองผูวาการ (การเงิน)

นายกฤษฎา ศังขมณี
รองผูวาการ (วิชาการ)

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ
ผูชวยผูวาการ (แผนยุทธศาสตร)

นางวรจรรย เดชะศาศวัต
ผูชวยผูวาการ (การเงิน)

นายสมบูรณ หาญสกุลดี
ผูชวยผูวาการ (วิชาการ)

นายสมศักดิ์ วินิจกุล
ผอ.ฝายแผนงานโครงการ

นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
ผอ.ฝายบริหารความเสี่ยง

นางปทมา หวังวิวัฒนา
ผอ.ฝายประเมินผลองคกร

นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
นางทิชาภรณ สฤษฎิพันธาวาทย
ผอ.ฝายวิเคราะหการเงินและงบประมาณ
ผอ.ฝายการเงินและบัญชี

นายอนุวัฒน เนตรขำ
ผอ.ฝายวิศวกรรม

นายจิรายุ ชยางศุ
ผอ.ฝายควบคุมการกอสราง

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
รองผูวาการ (บริหาร)

นางนาตยา เสาวธารพงศ
ผูชวยผูวาการ (บริหาร 1)

นางพวงทอง วังสดาน
ผอ.ฝายทรัพยากรน้ำ

นายสุวิทย เหลืองรัชพันธุ
ผอ.สำนักวิทยาการ กปภ.

นางทิพยวรรณ ศรีรัตนะ
ผอ.ฝายวางแผน
และประเมินทรัพยาการบุคคล

นายเธียรชัย ประมูลมาก
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 1)

นายสุรชัย เล็บสิงห
ผูชวยผูวาการ (บริหาร 2)

นางจุฬาทิพ พลกุล
ผอ.ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางดาวัลย จันทรศิริ
ผอ.ฝายอำนวยการ

นายสมเกียรติ สิริสุรพล
ผอ.ฝายกฎหมาย

นายหลักชัย พัฒนเจริญ
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 9

น.ส.ชมนาถ พรสมผล
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 9

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาเชียงใหม

นายมงคล วัลยะเสวี
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 2)

นายจำเนียร เมืองจันทร
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 10

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 10

นายจักรพงศ คำจันทร
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 6

นายสมพร นันตะ
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 1

นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 6

นายสุเมธ แวนประชา
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาขอนแกน

นายเอกชัย อัตถกาญนนา
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3)

นายประกอบ พิทยาภรณ
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 7

นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 7

นายสุรชาติ จันทรา
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาอุดรธานี

นายสุรชัย เชื้อแพง
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 1

นายวัฒนพงศ คงวัฒน
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 2

นายวิทยา สามสุวรรณ
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 1

นายไชยรัตน พันธุสิน
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาชลบุรี

นายชโยดม กาญจโนมัย
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 4)

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 8

นายสุทัศน นุชปาน
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาพัทยา

นายพงศกร ปุญญวัศพล
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 8

นายธนิต ธนเสนีวัฒน
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 3

ร.ท. ประจักร จิตรีพิทย ร.น.
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 2

นายสมเกียรติ บุญจันทร
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 3

น.ส.ลัดดา คุณเลิศกิจ
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 2

นายขวัญชัย กิจกอบชัย
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาพระนครศรีอยุธยา

นายบุญยก คงกิจ
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 5)

นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขารังสิต

นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 3

นายเสริม หึกขุนทด
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 4

นางดาวรุง ปติปญญา
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 4

นายสิงหชัย อินทพิชัย
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 4

นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาสุราษฎรธานี

นายสฤษฎ อสนีจารึกจิต
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 5

นายอัษฎา ชูสิน
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 5

นายธีรพงศ หนูเกื้อ
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาหาดใหญ

นายประทีป กุศลวัฒนะ
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 5

2.2

คณะกรรมการ กปภ. ปี 2562
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

นายฉัตรชั ย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ กปภ.

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 - 16 กันยายน 2562)
- ประธานกรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน)
- อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. 2549
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2553
- หลักสูตร DCP รุ่น 176 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2556
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 2) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
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- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ส�ำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 2
พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
(พตส.) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต�ำแหน่งงานปี 2562
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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นายมณฑล สุดประเสริฐ

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน)
- อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48
วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2548
- หลักสูตร ACP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101 พ.ศ. 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
- หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16
สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2556
- หลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2557
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2557   

รายงานประจ�ำปี 2562

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2558
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้น�ำเมือง)
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้า ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย พ.ศ. 2559
- หลักสูตรการปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN)
รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
(กสท.) รุ่นที่ 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองเลขาธิการศูนย์อำ� นวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอบ.ต.) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ต�ำแหน่งงานปี 2562
- อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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การประปาส่วนภูมิภาค

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน)
- อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ เอกรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาเอก จิตเวชศาสตร์  แพทยสภา
- วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น มหาวิทยาลัยฟิลิปป์
ประเทศเยอรมัน
- หลักสูตร นักบริหารกระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยนักบริหาร  พ.ศ. 2549
- หลักสูตร Columbia senior Executive Program
สถาบัน Columbia University, USA พ.ศ. 2551
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม รุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2552
- หลักสูตร DCP  รุ่นที่ 274 (English Program) พ.ศ. 2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    
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ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ต�ำแหน่งงานปี 2562
- อธิบดีกรมอนามัย
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี  
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พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน)
- อายุ 58 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- รองแม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2558  
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 255  พ.ศ. 2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งงานปี 2562
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

รายงานประจ�ำปี 2562

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี  
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การประปาส่วนภูมิภาค

นายธิบดี วัฒนกุล

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน)
- อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร
(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท MBA Carnegie Mellon University, USA
- ปริญญาเอก Ph.D (Business Administration)
University of North Carolina at Chapel Hill, USA
- หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557
- หลักสูตร บริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 9
ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2559 – 2560
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 279 พ.ศ. 2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร AACP รุ่นที่ 35 พ.ศ. 2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ประสบการณ์การท�ำงาน
- เลขานุการกรม กรมสรรพสามิต
- สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 กรมสรรพสามิต
- สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 กรมสรรพสามิต
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
กรมสรรพสามิต
- กรรมการ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
ต�ำแหน่งงานปี 2562
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- รองประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา
กรมสรรพสามิต
- รองประธานกรรมการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี  
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นางมยุ รศิริ พงษ์ธรานนท์

ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ผูบ้ ริหารส�ำนัก ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารส�ำนัก
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส�ำนักคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
- หลักสูตร Modern Management Strategy for KTB's
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
Excutives สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
- หลักสูตร Company Secretary Program
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มก�ำกับ และ
- หลักสูตร ผูก้ ำ� กับดูแลการปฏิบตั งิ านด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ระเบียบธนาคาร สายงานก�ำกับและบริหารงานกฎหมาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ต�ำแหน่งงานปี 2562
- หลักสูตร Mini Master In HR Management
- กรรมการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การก�ำกับกิจการที่ดี การไฟฟ้านครหลวง
- หลักสูตร Executive Leadership Development
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
Program สถาบัน Cornall University
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด
- หลักสูตร Leadership Program
สถาบัน Franklin Covey/PacRim
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
- หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- หลักสูตร FSD สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ไม่มี  
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร AACP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน)
- อายุ 63 ปี

รายงานประจ�ำปี 2562
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นายธวัช ผลความดี

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน)
- อายุ 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเหมืองแร่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส. 2) รุน่ ที่ 4
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2555
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4 ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 7
สถาบันวิทยาการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้า พ.ศ. 2557
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2558
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 234 พ.ศ. 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร RCP รุ่นที่ 43 พ.ศ. 2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Annual Report 2019

ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- รองอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม  
- เลขาธิการ ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ต�ำแหน่งงานปี 2562
- ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ สมาร์ทไลฟ์ จ�ำกัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
- ผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี  
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นายสมชั ย สวัสดีผล

ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารโครงการและก่อสร้าง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Project Director)
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
(สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
- รักษาการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 120 พ.ศ. 2552
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 120 พ.ศ. 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
ต�ำแหน่งงานปี 2562
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Hovard University, USA พ.ศ. 2557
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี  
- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน)
- อายุ 61 ปี

รายงานประจ�ำปี 2562

052

การประปาส่วนภูมิภาค

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชั ย (ผวก.)

ประสบการณ์การท�ำงาน
- กรรมการและเลขานุการ กปภ.
(ตามมติคณะกรรมการ กปภ. เมือ่ วันที่ 1 ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั ) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
- ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
- อายุ 59 ปี
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ต�ำแหน่งงานปี 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ผู้ว่าการ กปภ.
- หลักสูตร Diploma d’Etude Approfondise  (DEA)
สาขา Opto-Microwave-Electronics
สถาบัน Institut National Polytechnique de Grenobel จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
(INPG)
- หลักสูตร Diploma de Docteur สาขา Opto-Electronics   - ไม่มี  
สถาบัน Universite d’Aix-Marseille
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
- หลักสูตร DCP รุ่น 119
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2552
- หลักสูตร Financial Statement For Director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2552
- หลักสูตร Advanced Leadership & Coaching Berkley
Executive Coaching Institute Workshop พ.ศ. 2559  
- หลักสูตร Tourism Management Program for Executive
Tourism Authority of Thailand พ.ศ. 2560
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2.3

คณะผู ้บริหาร กปภ. ปี 2562
ผู ้ว่าการและรองผู ้ว่าการ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชั ย
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Mr. Nopparat Maythaveekulchai
Governor

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Mr. Pisit Hongvanishkul
Deputy Governor (Corporate Strategy)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หลักสูตร Diploma d’Etude Approfondise (DEA)
สาขา Opto-Microwave-Electronics
สถาบัน Institut National Polytechnique de
Grenobel (INPG)
- หลักสูตร Diploma de Docteur สาขา Opto-Electronics
สถาบัน Universite d’Aix-Marseille
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
- หลักสูตร DCP รุ่น 119 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2552
- หลักสูตร Financial Statement For Director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2552
- หลักสูตร Advanced Leadership & Coaching Berkley
Executive Coaching Institute Workshop พ.ศ. 2559
- หลักสูตร Tourism Management Program for
Executive Tourism Authority of Thailand พ.ศ. 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิศวกรรมโยธา
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- หลักสูตร REGIONAL WORKSHOP URBAN WATER
SERVICE, USAID/ECO-Asia
- หลักสูตร WATERLINKS FORUM ประเทศมาเลเซีย
Asian Development Bank (ADB)
ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ว่าการ กปภ.
รายงานประจ�ำปี 2562
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นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Miss Ajchariya Apaiwongse
Deputy Governor (Finance)

นายกฤษฎา ศังขมณี
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
Mr. Kritsada Sunkhamani
Deputy Governor (Technical Affairs)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาบัญชี
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- หลักสูตร เงินทองของรัฐใช้ให้ถูกต้องจ่ายให้ปลอดภัย
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตร การจัดท�ำงบกระแสเงินสด สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระราชูปถัมภ์

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- หลักสูตร วิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร ภาวะผู้น�ำ: สู่การยกระดับผลประกอบการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- หลักสูตร ก้าวไกล CEO
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ
ส�ำนักอัยการสูงสุด และส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- รองผู้ว่าการ (บริหาร)
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นายบ�ำรุ งศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Mr. Bumrungsak Chingwangtakor
Deputy Governor (Administration)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- หลักสูตร จริยธรรมไทยในสังคมยุค GENERATION Y
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน SEPA
สมาคมบริหารทรัพยากรบุคคลรัฐวิสาหกิจ (สบร.)
ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)

นายเธียรชั ย ประมูลมาก
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Mr. Thienchai Pramoonmark
Deputy Governor (Operation 1)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร SHAPING THAILAND FUTURE
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
- ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
ประสบการณ์ท�ำงาน
- รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
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นายมงคล วัลยะเสวี
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Mr. Mongkol Valyasevi
Deputy Governor (Operation 2)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตร ความรู้เรื่อง PES เพื่อปูพื้นฐานการพัฒนา
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.)
ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

นายเอกชั ย อัตถกาญน์นา
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Mr. Eakachai Attakanna
Deputy Governor (Operation 3)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
- หลักสูตร ภาวะผู้น�ำ: สู่การยกระดับผลประกอบการ
   ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- หลักสูตร สร้างความเติบโตบนกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
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นายชโยดม กาญจโนมัย
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Mr. Chayodom Kanchanomai
Deputy Governor (Operation 4)

นายบุ ญยก คงกิจ
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Mr. Bunyok Kong-git
Deputy Governor (Operation 5)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สาชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตร ก้าวไกล CEO
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร TEMASEK FOUNDATION WATER LEADERSHIP
ประเทศสิงคโปร์ Temasek Foundation
- หลักสูตร น�ำเสนอผลงานเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน PES
ประเทศญี่ปุ่น ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(สพภ.)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการจัดการส�ำหรับนักบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ประสบการณ์ท�ำงาน
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
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ผู ้ช่วยผู ้ว่าการ กปภ.

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Mrs. Surattana Boonpienpol
Assistant Governor (Office of Corporate
Communications and Customer Service)

นายนิธิศ ทองสะอาด
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
Mr. Nithit Thongs-ard
Assistant Governor (Office of Governor)

นางสมภัทร ชูอิสสระ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Mrs. Sompat Chuissara
Assistant Governor
(Information Technology)
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นายวิโรจน์ ใบแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
Mr. Wirote Baikaew
Assistant Governor
(Office of the Auditors)

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Mrs. Sumalee Khunkhlonanusorn
Assistant Governor (Plan Strategy)

นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
Mrs. Worajan Daychasasawat
Assistant Governor (Finance)
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นางนาตยา เสาวธารพงศ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)
Mrs. Nataya Soawatarapong
Assistant Governor (Administration 1)

นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Mr. Somboon Hanskuldee
Assistant Governor (Technical Affairs)

นายสุรชัย เล็บสิงห์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
Mr. Surachai Lebsingha
Assistant Governor (Administration 2)
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ผู ้อ�ำนวยการ กปภ. เขต 1-10

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
Mr. Surachai Cheapaeng
Director Regional Office 1

ร.ท. ประจักร์ จิตรีพิทย์ ร.น.
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2  
JLT. Prajak Jitrepit
Director Regional Office 2

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
Mr. Thanit Thanaseneewat
Director Regional Office 3

นายเสริม หึกขุนทด
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
Mr. Serm Huekkhuntod
Director Regional Office 4
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นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
Mr. Sarid Asaneejarugjit
Director Regional Office 5

นายจักรพงศ์ ค�ำจันทร์
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
Mr. Chakrapong Kamchan
Director Regional Office 6

นายประกอบ พิทยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
Mr. Prakob Pittayaporn
Director Regional Office 7

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
Mr. Jeerasak Ngeyvijit
Director Regional Office 8
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นายหลักชัย พัฒนเจริญ
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
Mr. Luckchai Patanacharoen
Director Regional Office 9
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นายจ�ำเนียร เมืองจันทร์
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
Mr. Chamnian Muangchan
Director Regional Office 10
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รายชื่ อผู ้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ ประจ�ำปี 2562

ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง

นางเสาวภา เดียวตระกูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ

นางสุรัตนา บุญเพียรผล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

นางสมภัทร ชูอิสสระ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายนภพร เจริญศรี

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี
นายอนุวัฒน์ เนตรข�ำ

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นางนาตยา เสาวธารพงศ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)

นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

นายเธียรชัย ประมูลมาก

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
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รายนามผู ้บริหาร ประจ�ำปี 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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ชื่อ - นามสกุล

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
น.ส.อัจฉริยา อภัยวงค์
นายกฤษฎา ศังขมณี
นายบ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
นายเธียรชัย ประมูลมาก
นายมงคล วัลยะเสวี
นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
นายชโยดม กาญจโนมัย
นายบุญยก คงกิจ
นายนิธิศ ทองสอาด
นางสุรัตนา บุญเพียรผล
นางสมภัทร ชูอิสสระ
นายวิโรจน์ ใบแก้ว
นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต
นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี
นางนาตยา เสาวธารพงศ์
นายสุรชัย เล็บสิงห์
นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
นางเสาวภา เดียวตระกูล
นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม
นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
นายนภพร เจริญศรี
นายอดุลย์ แสงทอง
นางชุติมน ประมูลมาก
นางปัทมา หวังวิวัฒนา
นายสมศักดิ์ วินิจกุล
นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
นางทิชาภรณ์ สฤษฎิพันธาวาทย์
นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
นายอนุวัฒน์ เนตรข�ำ
นายจิรายุ ชยางศุ
นางพวงทอง วังส์ด่าน

ต�ำแหน่ง

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
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ล�ำดับ
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ชื่อ - นามสกุล
นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์
นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ
นางจุฬาทิพ พลกุล
นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ
นายสมเกียรติ สิริสุรพล
นายสมพร นันตะ
นายวัฒนพงศ์ คงวัฒน์
นายสมเกียรติ บุญจันทร์
นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา
นายประทีป กุศลวัฒนะ
นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
ร.ท. ประจักร์ จิตรีพิทย์ ร.น.
นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
นายเสริม หึกขุนทด
นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
นายจักรพงศ์ ค�ำจันทร์
นายประกอบ พิทยาภรณ์
นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
นายหลักชัย พัฒนเจริญ
นายจ�ำเนียร เมืองจันทร์
นายวิทยา สามสุวรรณ
น.ส.ลัดดา คุณเลิศกิจ
นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
นายสิงหชัย อินทพิชัย
นายอัษฎา ชูสิน
นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง
น.ส.สุพรรณี ศักดิ์สุจริต
นายพงศกร ปุญญวัศพล
น.ส.ชมนาถ พรสมผล
นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน
นายสุทัศน์ นุชปาน
นายขวัญชัย กิจกอบชัย
นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์
นายสุเมธ แว่นประชา
นายสุรชาติ จันทรา
นายปฏิญญา เพ็ชรมาก
นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์
นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ
Annual Report 2019

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาการ กปภ.
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 1
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 2
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 3
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 4
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 5
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

067

Provincial Waterworks Authority

2.4

โครงสร้างอัตราก�ำลัง
จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.
หน่วยงาน

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

ผู้ว่าการ

การประปาส่วนภูมิภาค
สายงานผู้ว่าการ
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ส�ำนักผู้ว่าการ
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายแผนงานโครงการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)
ส�ำนักวิทยาการ กปภ.
รายงานประจ�ำปี 2562

1

จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
พนักงาน
รายเดือน พื้นที่พิเศษ
2
1
2
21
2
38
17
76
37
11
21
48
6
32
34
49
27
5
87
34
14
95
133
48
8
73
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2

รวม
3
1
2
21
2
38
17
76
37
11
21
48
6
32
34
49
27
5
87
36
14
95
133
48
8
73

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.
หน่วยงาน

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

ผู้ว่าการ

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอ�ำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
ส�ำนักปฏิบัติการ 1
ส�ำนักปฏิบัติการ 2
ส�ำนักปฏิบัติการ 3
ส�ำนักปฏิบัติการ 4
ส�ำนักปฏิบัติการ 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
รวม

Annual Report 2019
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จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
พนักงาน
รายเดือน พื้นที่พิเศษ
28
71
70
50
14
15
17
14
15
828
18
1,036
17
749
18
776
19
674
11
775
34
614
13
621
32
749
22
712
18
8,749
204
0
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รวม
28
71
70
50
14
15
17
14
15
846
1,053
767
795
685
809
627
653
771
730
8,954

จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.
หน่วยงาน

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าการ

การประปาส่วนภูมิภาค
สายงานผู้ว่าการ
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ส�ำนักผู้ว่าการ
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายแผนงานโครงการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)
ส�ำนักวิทยาการ กปภ.

รายงานประจ�ำปี 2562

1

จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
พนักงาน
รายเดือน พื้นที่พิเศษ
1
1
2
21
2
40
19
77
36
11
22
48
5
33
33
49
28
5
86
34
15
102
129
49
5
76
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2

รวม
2
1
2
21
2
40
19
77
36
11
22
48
5
33
33
49
28
5
86
36
15
102
129
49
5
76

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.
หน่วยงาน

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

ผู้ว่าการ

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอ�ำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
ส�ำนักปฏิบัติการ 1
ส�ำนักปฏิบัติการ 2
ส�ำนักปฏิบัติการ 3
ส�ำนักปฏิบัติการ 4
ส�ำนักปฏิบัติการ 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
รวม
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จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
พนักงาน
รายเดือน พื้นที่พิเศษ
29
72
73
52
15
15
16
14
13
855
19
1,041
20
754
23
789
23
671
12
8
767
40
596
17
619
35
738
26
710
20
8,768
237
8
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รวม
29
72
73
52
15
15
16
14
13
874
1,061
777
812
691
807
613
654
764
730
9,014

จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.
หน่วยงาน

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

ผู้ว่าการ

การประปาส่วนภูมิภาค
สายงานผู้ว่าการ
สายงานส�ำนักผู้ว่าการ
ส�ำนักผู้ว่าการ
สายงานส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สายงานส�ำนักตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ฝ่ายแผนงานโครงการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)
ส�ำนักวิทยาการ กปภ.
ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

รายงานประจ�ำปี 2562

-
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จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
พนักงาน
รายเดือน พื้นที่พิเศษ
3
1
2
23
2
40
18
80
35
13
21
44
5
31
34
47
28
5
90
33
2
16
106
129
44
5
75
29

การประปาส่วนภูมิภาค

รวม
3
1
2
23
2
40
18
80
35
13
21
44
5
31
34
47
28
5
90
35
16
106
129
44
5
75
29

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.
หน่วยงาน

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

ผู้ว่าการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอ�ำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
ส�ำนักปฏิบัติการ 1
ส�ำนักปฏิบัติการ 2
ส�ำนักปฏิบัติการ 3
ส�ำนักปฏิบัติการ 4
ส�ำนักปฏิบัติการ 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
รวม

-

จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
พนักงาน
รายเดือน พื้นที่พิเศษ
73
74
52
14
16
15
16
14
876
19
1,051
21
753
23
799
26
672
12
8
772
43
594
18
625
37
737
27
718
20
8,830
248
8

รวม
73
74
52
14
16
15
16
14
895
1,072
776
825
692
815
612
662
764
738
9,086

การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทรายการ
ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

4,350.44

4,125.00

4,948.53

Annual Report 2019

073

Provincial Waterworks Authority

3. โครงสร้างเงินทุน
3.1 ทุนและโครงสร้างผู ้ถือหุ้นของ กปภ.
Capital and Structure of PWA’s Shareholders
3.2 หนี้เงินกู้ ของ กปภ.
PWA’s Loans
3.3 การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
Remittance Payment

รายงานประจ�ำปี 2562
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3.1

ทุนและโครงสร้างผู ้ถือหุ้นของ กปภ.
หน่วย : ล้านบาท

ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
รวมทุน

3.2

2562

2561

2560

2,204.44
30,919.65
11,475.44
(678.44)
43,921.09

2,204.44
30,919.65
9,200.70
(310.76)
42,014.03

2,204.44
30,919.65
7,756.50
(309.78)
40,570.81

หนี้เงินกู้ของ กปภ.
หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2560

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
2,429.89
349.00
762.87
เงิ  
  
นกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงิน
         100.00       452.05            -  
เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
1,850.00
2,850.00
ที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
10,810.00 10,610.00 13,460.00
รวมหนี้เงินกู้

3.3

15,189.89

14,261.05

14,222.87

การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
หน่วย : ล้านบาท

การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
รวมเงินน�ำส่งรัฐ
Annual Report 2019

075

2562

2561

2560

2,196.80
2,196.80

2,300.00
2,300.00

2,972.00
2,972.00

Provincial Waterworks Authority

3.1

Capital and Structure of PWA’s Shareholders
(Unit: Million Baht)

Capital
Contribution from the Government
Unappropriated Retained Earnings (Losses)
Other Components of Owner’s Equity
Total Equity

3.2

2019

2018

2017

2,204.44
30,919.65
11,475.44
(678.44)
43,921.09

2,204.44
30,919.65
9,200.70
(310.76)
42,014.03

2,204.44
30,919.65
7,756.50
(309.78)
40,570.81

PWA’s Loans
(Unit: Million Baht)

2019

2018

2017

Current Portion of Long-term Loans from Financial Institutions
2,429.89
349.00
762.87
Long-term Loans from Financial Institutions
         100.00         452.05             -  
Current Portion of Long-term Loans-PWA’s Bond
1,850.00
2,850.00
Long-term Loans – PWA’s Bond
10,810.00 10,610.00 13,460.00
Total Loans
15,189.89 14,261.05 14,222.87

3.3

Remittance Payment
(Unit: Million Baht)

Remittance Payment
Total Remittance
รายงานประจ�ำปี 2562
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2019

2018

2017

2,196.80
2,196.80

2,300.00
2,300.00

2,972.00
2,972.00

การประปาส่วนภูมิภาค

4. การลงทุนที่ส�ำคัญในปั จจุ บัน
และอนาคต
4.1 โครงการปรับปรุ งขยายระบบประปา
ปี 2562-2565
4.2 การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน
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4.1

โครงการปรับปรุ งขยายระบบประปา ปี 2562-2565

งบประมาณที่มาของเงินทุน
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินกู้ในประเทศ
1. ปีงบประมาณ 2562
                                                                                                                  ไม่มีโครงการ
2. ปีงบประมาณ 2563
1,377.459
1,033.094
344.365
2.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)
460.861
345.646
115.215
1
7
เลย
325.798
244.349
81.450
2
10 ชัยนาท - (หันคา) (ระยะที่ 1)
135.063
101.297
33.766
2.2 ปรับปรุงขยาย-งบกลุ่มภาค (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)
620.000
465.000
155.000
3
2
นครนายก
620.000
465.000
155.000
2.3 ปรับปรุงขยาย-งบกลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษ
296.598
222.449		
74.150
(เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)
4
5
"สุไหงโก-ลก - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส)"
296.598
222.449
74.150
3. ปีงบประมาณ 2564
9,003.055
6,354.307
929.559
1,719.189
3.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 50% : เงินรายได้ 50%)
1,591.936
795.968
795.968
1
4
เกาะสมุย (ระยะที่ 2)  (ส่วนที่ 1-2)
1,591.936
795.968
795.968
								
3.2 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%)
534.362
400.772
133.591
2
9
น่าน
287.815
215.861
71.954
								
3
5
ย่านตาขาว
246.547
184.910
61.637
								
3.3 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)
5,497.136
4,122.852
1,374.284
4
4
พังงา - ภูเก็ต (ระยะที่ 1)  (ส่วนที่ 1-3)
2,597.000
1,947.750
649.250
								
5
3
สมุทรสาคร - นครปฐม (ระยะที่ 1) (ส่วนที่ 1-2)
1,076.598
807.449
269.150
								
6
5
"นาทวี (ระยะที่ 1)
112.722
84.542
28.181
(รองรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต)"
7
10 เพชรบูรณ์ - หล่มสัก (ระยะที่ 1)
1,117.604
838.203
279.401
								
8
3
ด่านช้าง
182.771
137.078
45.693
								
9
1
ปราจีนบุรี (ประจันตคาม) - (ศรีมหาโพธิ)
280.115
210.086
70.029
								
10
6
ภูเขียว - (บ้านเป้า)
130.326
97.745
32.582
								
3.5 ปรับปรุงขยาย-งบกลุ่มภาค (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)
1,379.621
1,034.716
344.905
11
4
นครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1-3)
1,379.621
1,034.716
344.905
								
4. ปีงบประมาณ 2565
7,232.190
5,424.143
1,808.048
4.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)
3,116.096
2,337.072
779.024
1
9
เชียงใหม่ - แม่ริม - สันก�ำแพง (ระยะที่ 1) (ส่วนที่ 1-3)
2,471.321
1,853.491
617.830

ล�ำดับ กปภ.ข.

วงเงินลงทุนเต็ม
โครงการ (บาท)

กปภ. สาขา

2

6

ยโสธร

320.017

240.013

-

80.004

3

6

จัตุรัส

120.965

90.724

-

30.241

4

3

เดิมบางนางบวช

203.793

152.845

-

50.948

3,200.000
1,500.000

2,400.000
1,125.000

-

800.000
375.000

1,700.000

1,275.000

-

425.000

916.094
916.094

687.071
687.071

-

229.024
229.024

4.2 ปรับปรุงขยาย-งบกลุ่ม EEC (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)
5
1
"พัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา
[รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)]"
6
1
ชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ 2
[รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)]
4.3 ปรับปรุงขยาย-งบกลุ่มภาค (เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ในประเทศ 25%)
7
9
"แม่สาย - (ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน)
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สถานะโครงการ

อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564
อยู่ระหว่าง ส�ำนักงบประมาณ
พิจารณาค�ำของบประมาณปี 2564

อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อม
ของโครงการ
อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อม
ของโครงการ
อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อม
ของโครงการ
อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อม
ของโครงการ
อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อม
ของโครงการ
อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อม
ของโครงการ
อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อม
ของโครงการ
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การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน

2 งานให้เอกชน
ผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่                  
ส�ำนักงานประปาของ
กปภ. ทีส่ ำ� นักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา   

1 สัญญาให้สิทธิด�ำเนิน
การผลิตและจ�ำหน่าย
ประปาระหว่าง กปภ.
กับ บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด

ชื่อโครงการ

BOOT1
25 ปี

BOOT1
25 ปี

รูปแบบการ
ด�ำเนินการ/
ระยะเวลา

บริษัท
ประปาฉะเชิงเทรา
จ�ำกัด

บริษัท
ประปาปทุมธานี
จ�ำกัด

คู่สัญญา

654

775
(เงินลงทุน
สัญญาใหม่)

4,337
(เงินลงทุน
สัญญาเดิม)

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
เงื่อนไขสัญญา

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 1 เม.ย. 2546
ถึง 31 มี.ค. 2571
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 37,200 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและ
อัตราค่าน�ำ้ จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
และมีการก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 15 ต.ค. 2541
ถึง 14 ต.ค. 2566
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 288,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและ
อัตราค่าน�ำ้ จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
และมีการก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ  คือ กปภ. สาขาปทุมธานี สาขารังสิต
สาขาคลองหลวง และสาขาธัญบุรี

การร่วมด�ำเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ

4.2

ด�ำเนินการตามสัญญา

ด�ำเนินการตามสัญญา

ความคืบหน้าของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
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BOO2
30 ปี

BOO2
4 สัญญาซื้อขาย
10 ปี
น�้ำประปาเพื่อ
ส�ำนักงานประปาภูเก็ต สัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม
ขยายเป็น
25 ปี

3 สัญญาให้เอกชน
ผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่
ส�ำนักงานประปา
ของ กปภ.
ใน จ.ราชบุรี และ
จ.สมุทรสาคร

ชื่อโครงการ

รูปแบบการ
ด�ำเนินการ/
ระยะเวลา

บริษัท
R.E.Q. Water
Services จ�ำกัด

บริษัท
เอ็กคอมธารา
จ�ำกัด

คู่สัญญา

690

781

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 15 ธ.ค. 2543
ถึง 14 ธ.ค. 2568
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด น�ำ้ ผิวดินจ�ำนวน 16,000 ลบ.ม./วัน
และ น�้ำ RO จ�ำนวน 12,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและ
อัตราค่าน�ำ้ จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
และมีการก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาภูเก็ต

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 7 เม.ย. 2544
ถึง 6 เม.ย. 2574
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 36,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและ
อัตราค่าน�ำ้ จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
และมีการก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ.สาขาราชบุรี และ
สาขาสมุทรสงคราม

เงื่อนไขสัญญา

การร่วมด�ำเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)

ด�ำเนินการตามสัญญา

ด�ำเนินการตามสัญญา

ความคืบหน้าของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
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1

กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป
คอนซอร์เตียม

บริษัท ทีทีดับบลิว
จ�ำกัด (มหาชน)

BOO2
30 ปี

BTO2
25 ปี

คู่สัญญา

รูปแบบการ
ด�ำเนินการ/
ระยะเวลา

593

8,375

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 12 ก.ค. 2549 ถึง
11 ต.ค. 2574
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 86,400 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและ
อัตราค่าน�ำ้ จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
และมีการก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาระยอง

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 21 ก.ค. 2547
ถึง 20 ก.ค. 2577
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 320,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและ
อัตราค่าน�ำ้ จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
และมีการก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาสามพราน
สาขาอ้อมน้อย สาขาสมุทรสาครและสาขานครปฐม

เงื่อนไขสัญญา

ด�ำเนินการตามสัญญา

ด�ำเนินการตามสัญญา

ความคืบหน้าของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563

BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ กปภ. ในระบบผลิตและระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปา โดยเอกชนด�ำเนินการออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา ด�ำเนินการผลิตดูแลรักษา
ระบบผลิตและโอนทรัพย์สินให้แก่ กปภ. เมื่อครบระยะเวลาสัญญาร่วมทุน
BOO (Build-Own-Operate) เป็นโครงการที่ให้เอกชนลงทุนก่อสร้างระบบผลิต-จ่ายน�้ำประปา พร้อมทั้งด�ำเนินการผลิตและขายน�้ำให้แก่ กปภ. ในลักษณะ Bulk Sale โดยเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดตลอดอายุสัญญา
BTO (Build-Transfer-Operate) เป็นโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างระบบผลิต-จ่ายน�้ำประปา และโอนทรัพย์สินให้แก่ กปภ. ทันทีที่ก่อสร้างเสร็จ โดย กปภ. จะให้เอกชนเป็นผู้ผลิตน�้ำประปาขายให้แก่ กปภ.

6 สัญญาให้เอกชนผลิต
น�้ำประปาเพื่อขาย
ให้แก่ กปภ.
ที่ส�ำนักงานประปา
ระยอง จ.ระยอง
ระหว่าง กปภ. กับ
กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป
คอนซอร์เตียม

5 สัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา งานให้
เอกชนผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่
ส�ำนักงานประปาของ
กปภ. ใน จ.นครปฐม
และ จ.สมุทรสาคร  

ชื่อโครงการ

การร่วมด�ำเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)

5. ผลการด�ำเนินงาน
ขององค์กร
5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
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การประปาส่วนภูมิภาค

5.1

รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งมั่นด�ำเนินงานโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “ผู้ใช้น�้ำประทับใจ
ในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” และมุ่งเน้นขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อขยายโอกาสการใช้น�้ำประปาที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนเมือง โดยในปี 2562 ด�ำเนินงานภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ฉบับที่ 3)
ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนปี 2562 – 2564) ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์องค์กรผ่านโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
จ�ำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 2) ด้านการผลิตจ่ายน�้ำ  3) ด้านการบริการลูกค้า
และ 4) ด้านการเงิน สรุปได้ดังนี้
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา กปภ. มีบุคลากรรวม 8,749 ราย รับผิดชอบผู้ใช้น�้ำรวม 4,605,248 ราย หรือมีอัตราส่วน
ผู้ใช้น�้ำต่อบุคลากร เท่ากับ 526 รายต่อคน การด�ำเนินงานในปี 2562 ประกอบด้วย
การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีจำ� นวนทีเ่ หมาะสมและมีความผูกพันต่อองค์กร
โดยมีแผนงานพัฒนาบุคลากร มุ่งยกระดับศักยภาพและอัตราก�ำลังของบุคลากรให้พร้อมต่อการเป็นองค์กรระดับสากล
บริหารจัดการอัตราก�ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการออกแบบกลไกขับเคลื่อนการจัดการความก้าวหน้าสายอาชีพ ระบุ
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพด้วยรูปแบบการบริหารที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
รวมถึงมีการปรับบทบาทการเป็นหุน้ ส่วนทางกลยุทธ์ของสายงานในองค์กร สร้างความรูค้ วามเข้าใจการใช้เครือ่ งมือด้านทรัพยากรบุคคล
แก่ผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายยกระดับศักยภาพของหน่วยงาน และเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุง่ เน้นลูกค้าและคุณภาพงาน พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรูม้ งุ่ สูน่ วัตกรรม
ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อน�ำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร โดยในปี 2562 กปภ. มีผลงานนวัตกรรมดีเด่น จ�ำนวน 52 ผลงาน และได้รับรางวัลเลิศรัฐ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการระดับดี
จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ชุดตรวจสอบแมงกานีสในน�้ำแบบภาคสนาม (MN-Aqua8 Test) และ ระดับชมเชย จ�ำนวน 1 รางวัล
ได้ แ ก่ ผลงาน “PWA 1662 : Line Official ยกส� ำ นั ก งานประปามาไว้ ใ นไลน์ ” นอกจากนี้ กปภ. ยั ง ได้ รั บ รางวั ล
DIGITAL GOVERNMENT AWARDS 2019 ระดับกรม และรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกส�ำเนาเอกสาร
จากส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัย สนับสนุนการด�ำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย บริหารงาน
และบริการ พัฒนาระบบรองรับการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) โครงการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ
(Genius Information For Service Capability : GISC) ซึง่ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลน�ำ้ ผลิต น�ำ้ จ�ำหน่าย และการจัดเก็บรายได้
ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลการผลิตและพฤติกรรมของผูใ้ ช้นำ้� เชือ่ มโยงระบบบริการลูกค้า (Customer Information Service :
CIS) ระบบ PWA Always-on ทีผ่ ใู้ ช้นำ�้ สามารถท�ำธุรกรรมผ่านระบบได้ทงั้ 234 สาขา อาทิ สามารถช�ำระค่าน�ำ้ ประปาต่างสาขา
ขอใช้น�้ำประปาผ่าน Website นอกจากนี้ ยังจัดท�ำความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่าง กปภ. กับ กฟภ.
ตามแผนงาน Smart Utility Service เพื่อพัฒนาระบบให้บริการในการขอใช้ไฟฟ้าและน�้ำประปาผ่าน Website เดียวกัน
เชื่อมโยงข้อมูลด้วย Web Service
2. ด้านการผลิตจ่ายน�้ำ กปภ. แบ่งพื้นที่บริการน�้ำประปาแก่ประชาชนเป็น 5 ภาค 10 กปภ. เขต มี กปภ. สาขาในสังกัด
ทั่วประเทศรวม 234 สาขา ปี 2562 มีปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายรวม 1,323.652 ล้านลูกบาศก์เมตร ผู้ใช้น�้ำรายใหม่เพิ่มขึ้น
215,653 ราย สามารถด�ำเนินการตามพันธกิจ ผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง ประกอบด้วย
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จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบให้เพียงพอ มีการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการสร้างแหล่งน�้ำต้นทุนเป็น
ของตนเอง จั ด ท� ำ แผนงานพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ของ กปภ. เชื่ อ มโยงกั บ แผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ  20 ปี
โดยด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ กปภ.
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน�้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ผลิตจ่ายน�้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน�้ำให้ได้มาตรฐาน กปภ. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่าย
ตามหลักการการจัดการน�้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)
รวมถึงการติดตัง้ และพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquisition : SCADA, Programmable
Logic Controller : PLC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน�้ำจ่ายน�้ำประปา นอกจากนี้มีการลงทุน
ในโครงการวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง หรือพื้นที่ท่องเที่ยว
บริหารจัดการน�้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ กปภ. บริหารจัดการน�้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (โดยติดตั้ง District Metering
Area : DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) และเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน�้ำ) เพื่อให้สามารถควบคุมบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาน�้ำสูญเสีย
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรวัดน�้ำให้เป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ
โครงการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เป็นต้น
ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงงานขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพื่อขยายบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ด้านการบริการลูกค้า มีการด�ำเนินงานประกอบด้วย
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน�้ำประปาและบริการ ด�ำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นร่วมกับ
กรมอนามัยผ่านโครงการ Water Is Life ยกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านโครงการส�ำนักงาน
ประปาทันใจรวมกับการด�ำเนินโครงการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายของ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี อีกทั้ง ยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับฟังเสียงลูกค้าทาง PWA Contact Center 1662 เชื่อมโยงกับ
ศูนย์ประปาทันใจ 234 สาขา โดยในปี 2562 กปภ. ได้รบั การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จ�ำนวน 60 กปภ. สาขา
รวมทั้งหมด 121 สาขา และทุก กปภ. สาขาสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level
Agreement : SLA)
รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ ด�ำเนินโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน เพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนรอบแหล่งน�ำ 
้ ทีด่ นิ ที่ กปภ. ใช้นำ�้ ดิบ ใช้ทดี่ นิ และวางท่อผ่าน เป็นการสร้างสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชนและโครงการ กปภ.
ปลูกป่าต้นน�้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการเงิน ประกอบด้วย
ควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงาน ในปี 2562 กปภ. ต้องแบกรับต้นทุนทีส่ งู ขึน้ โดยทีร่ าคาจ�ำหน่ายน�ำ้ คงเดิม จึงต้องติดตาม
การด�ำเนินการตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
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5.2

รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ภาพรวมการด�ำเนินงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการน�้ำประปาแก่ประชาชน
และมี กปภ. สาขาทั่วประเทศทั้งหมด 234 สาขา ในพื้นที่ 74 จังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพน�้ำประปาให้สะอาด
ได้มาตรฐาน พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 กปภ.ได้ด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 โดยวางโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถสนับสนุน
ให้กา้ วเป็น PWA 4.0 น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเชือ่ มโยงกับกระบวนการบริหารจัดการและปฏิบตั งิ าน รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของ กปภ. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างแท้จริง และ
ยังคงยึดแนวการด�ำเนินงานสอดคล้องตาม ค่านิยม “มุง่ -มัน่ -เพือ่ ปวงชน” ทัง้ นีก้ ารน�ำองค์กรให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ผูใ้ ช้นำ�้ ประทับใจ
ในคุณภาพและบริการ ที่เป็นเลิศ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อน 3 ด้าน คือ 1) กลยุทธ์ประปาใสสะอาด : เพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงาน 2) กลยุทธ์บริการทั่วถึง : เพิ่มรายได้ และ 3) กลยุทธ์เป็นมิตรกับชุมชน : ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ กปภ. ก้าวไปสู่
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่อไป

ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
กปภ. มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ส�ำคัญคือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นร้อยละ 40.20 และได้น�ำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(IFRS) โดยได้แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562  
ข้อ 4 (4.5)
ผลการด�ำเนินงานของ กปภ. ในปี 2562 มีกำ� ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ�ำนวน  4,103.87 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2561
จ�ำนวน 3,743.62 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 360.25  ล้านบาท หรือร้อยละ 9.62  โดยมีกำ� ไรจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 5,578.92 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,200.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จ�ำนวน 4,377.94 ล้านบาท
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รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการด�ำเนินงาน
2.03%

ปี 2562
27,749.01
574.53

97.97%

2562

28,323.54

รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ
ตัดบัญชี        
รวม

ปี 2561
26,567.72
433.17

1.60%

98.40%

2561

27,000.89

รายได้จากการด�ำเนินงาน ปี 2562 จ�ำนวน 28,323.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,322.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90
เปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากในปี 2562 รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการสุทธิ เพิ่มขึ้น 1,181.29 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.45 จากปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำเพิ่มขึ้น 63 ล้าน ลบ.ม. รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
141.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.63
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
3.62%
4.45%
5.20%
10.87%
21.76%

25.26%

28.84%

2562

ปี 2562
6,559.27
5,744.89
4,948.53
2,473.47
1,181.69
1,012.18
824.59
22,744.62

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
วัสดุการผลิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าไฟฟ้า
วัสดุด�ำเนินการและซ่อมบ�ำรุง
ค่าจ้างและบริการ
อื่นๆ
รวม

ปี 2561
8,087.96
5,419.99
4,124.99
2,293.17
1,035.95
908.20
752.69
22,622.95

3.33%
4.01%
4.58%
10.14%
18.23%

23.96%

35.75%

2561

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 22,744.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.54 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มขึ้น 823.54 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 19.96 (สาเหตุหลัก เนื่องจากมีการปรับเงินชดเชยและเงินค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานให้แก่พนักงาน
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เดิมใช้เงินเดือนค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
ปรับเป็น 400 วัน จ�ำนวน 566 ล้านบาท) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 324.90 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.99 ค่าไฟฟ้า เพิม่ ขึน้ 180.30 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 7.86 ค่าวัสดุดำ� เนินการและซ่อมบ�ำรุง เพิม่ ขึน้ 145.74 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 14.07 ค่าจ้างและบริการและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 103.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.45 ค่าวัสดุการผลิต ลดลง
1,528.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.90
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รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
2.51%
7.32%
8.19%
8.23%
21.37%

52.39%

2562

ปี 2562
รายได้ท่ไี ม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
833.91
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
340.08
รายได้เงินปันผล
130.93
รายได้ค่าปรับ
130.38
ดอกเบี้ยรับ
116.48
รายได้อื่น
39.98
รายได้เงินสมทบจากหน่วยงานราชการ
ตัดบัญชี
1,591.76
รวม

ปี 2561
705.49
312.39
53.52
72.66
100.54
36.06

2.82%
7.85%
5.67%
4.18%
24.39%

55.09%

1,280.66

2561

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน เพิ่มขึ้น 311.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.29 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจาก รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 128.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.20 รายได้ค่าปรับและ
ค่าเสียหาย เพิ่มขึ้น 77.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 144.64 รายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 57.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.44
รายได้เงินปันผล เพิ่มขึ้น 27.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.86 รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 15.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.85
รายได้เงินสมทบจากหน่วยงานราชการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.87  
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
0.04%
12.59%

87.41%

-0.04%

2562

ปี 2562
ค่าใช้จา่ ยที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
       73.41
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
        10.57
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
          0.03
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
          (0.03)
ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย
  83.98
รวม

ปี 2561
        73.32
        46.71
(3.19)
           0.58
117.42

0.49%
39.78%

62.44%

-2.72%

2561

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน ลดลง   33.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.48 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง 36.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.37 ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่ายลดลง 0.61 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 105.17 ส่วนขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 3.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.94 และขาดทุน
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 0.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
0.90%

1.34%
6.42%
9.91%

81.43%

2562

ปี 2562
100,743.68
12,258.43
7,937.41
1,663.23
1,115.23
123,717.98

สินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
เงินลงทุนระยะยาว
รวม

ปี 2561
95,201.58
6,586.97
9,937.83
1,363.47
1,115.23
114,205.08

0.98%

1.19%
8.70%
5.77%

83.36%

2561

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 123,717.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 9,512.90 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 8.33 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้  
1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 5,542.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.82 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง
2. สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 5,671.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.10 ประกอบด้วยรายการที่มีสาระส�ำคัญดังนี้  
2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 5,639.54 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,481.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.60
2.2 เงินลงทุนชั่วคราว จ�ำนวน 2,606.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,931.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 286.18
2.3 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ 1,768.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.93
ประกอบด้วย
• เงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ กปภ. จ�ำนวน 1,268.79 ล้านบาท
• เงินฝากธนาคารเพื่อค�้ำประกันสวัสดิการพนักงาน จ�ำนวน 500 ล้านบาท
2.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,862.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 936.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.13
2.5 วัสดุคงเหลือ 342.88 ล้านบาท ลดลง 21.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.98
3. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ลดลง 2,000.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.13
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หนี้สิน
ปี 2562
24,845.68
12,278.36
11,660.84
10,910.00
5,662.78
5,185.19

0.05%
2.80%
3.26%
5.49%
6.50%
7.10%
13.67%
14.61%

15.39%

4,382.76
2,598.89
2,231.27

31.13%

2562

41.12
79,796.89

หนี้สิน
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนฯ
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์
รอการรับรู้
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ
รอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินประกันการใช้น�้ำและประกันตัว
พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวม

ปี 2561
22,129.03
9,847.81
12,370.85
11,062.05
5,424.96
5,522.41
1,984.93
1,653.18
2,122.83
73.00
72,191.05

0.10%
2.94%
2.29%
2.75%
7.65%
7.51%
15.32%

17.14%

13.64%

30.65%

2561

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ�ำนวน 79,796.89 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น
7,605.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.54 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 2,716.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.28 ตามหลักเกณฑ์การบันทึก
บัญชีเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ส�ำหรับโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันเพิ่มขึ้น โดยแสดงไว้เป็นรายได้
เงินอุดหนุนรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
2. หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น  2,430.55  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.68 ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนด
ช�ำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 1,080.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.79 เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 1,270 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 70.56 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 620.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.30 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
105.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.80 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย เพิม่ ขึน้ 73.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.92
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 60.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.28 เงินล่วงหน้าค่าติดตั้ง
วางท่อเพิ่มขึ้น 50.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.54 และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 43.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.01
3. หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง 710.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.74 เนือ่ งจาก กปภ. ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน  
4. เงินกูย้ มื ระยะยาว ลดลง 152.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 จากการโอน เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็นหนีส้ นิ ทีถ่ งึ ก�ำหนด
ช�ำระภายใน 1 ปี
5. ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน เพิ่มขึ้น 237.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.38 เนื่องจาก กปภ.
ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหนี้สินฯ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอัตราน�้ำสูญเสียในการค�ำนวณประมาณการ
หนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
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6. รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์รอการรับรู้ ลดลง 337.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.11 เกิดจากรายได้จาก
การรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรู้ ลดลง 200.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.26  และรายได้รบั โอนสินทรัพย์ภาคราชการ
รอการรับรู้ ลดลง 136.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.42 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีจากการรับโอนทรัพย์สินเป็นรายได้
รับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนและราชการรอการรับรูใ้ นส่วนของหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน  โดยทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
7. รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 2,397.83 ล้านบาท จากรายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำและ
วางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้ จ�ำนวน 1,722.99 ล้านบาท และรายได้สินทรัพย์ จากการรับโอนรอการรับรู้ จ�ำนวน
674.84 ล้านบาท เป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์
จากลูกค้า  โดย กปภ. เริ่มใช้ส�ำหรับงบการเงิน ปี 2561 เป็นต้นไป
8. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 945.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.21 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์
ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�ำงานให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
9. เงินประกันการใช้นำ้� และเงินประกันตัวพนักงาน เพิม่ ขึน้ 108.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.11 เนือ่ งจากผูใ้ ช้นำ�้ เพิม่ ขึน้
และมีการเรียกเก็บเงินประกันตัวพนักงานเข้าใหม่และที่ปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งเพิ่มขึ้น
ส่วนของทุน
5.02%
26.13%

70.40%

-1.55%

2562

ปี 2562
   30,919.65
   11,475.44
     2,204.44
(678.44)
43,921.09

ส่วนของทุน
งบประมาณอุดหนุน
ก�ำไรสะสมยังไม่จัดสรร
ทุนประเดิม
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
รวม

ปี 2561
  30,919.65
    9,200.70
    2,204.44
(310.76)
  42,014.03

5.25%
21.90%

73.59%

-0.74%

2561

ส่วนของทุน ณ 30 กันยายน 2562 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 43,921.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,907.06 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.54 ซึ่งมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาที่มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ทุน ประกอบด้วยงบประมาณอุดหนุนจ�ำนวน 30,919.65 ล้านบาท และทุนประเดิมจ�ำนวน 2,204.44 ล้านบาท
รวมเป็นทุน จ�ำนวน 33,124.09 ล้านบาท
2. ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจ�ำนวน 11,475.44  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,274.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.72 เกิดจาก
โอนผลก�ำไรส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน  4,471.54  ล้านบาท หักด้วยน�ำเงินส่งรัฐ ปี 2562 จ�ำนวน  2,196.80 ล้านบาท
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การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจ�ำนวน
2,481.97 ล้ า นบาท โดยมี เ งิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดต้ น งวดจ� ำ นวน 3,157.57 ล้ า นบาท เป็ น ผลให้ เ งิ น สด
และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 5,639.54 ล้านบาท ทั้งนี้รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

10,823.16
(7,772.95)
(568.24)
2,481.97
3,157.57
5,639.54

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สามารถอธิบาย
ตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 10,823.16 ล้านบาท เกิดจากผลการด�ำเนินงานของปีปัจจุบัน
โดยมีกำ� ไรส�ำหรับปี 4,471.54 ล้านบาท ปรับเพิม่ รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด ส่วนใหญ่จากค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ถาวร 7,800.40 ล้านบาท
และในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน ลดลง 1,448.78 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
และงานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 7,772.95 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
6,303.13 ล้านบาท เงินลงทุนชัว่ คราวจากเงินฝากธนาคารประจ�ำ 1,931.71 ล้านบาท และมีเงินรับจากเงินปันผล 340.07 ล้านบาท
เงินรับอื่นๆ 121.82 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 568.24 ล้านบาท เกิดจากการน�ำเงินส่งรัฐ 1,800 ล้านบาท จ่ายหนี้สิน
จากสัญญาเช่าการเงิน 1,923.94 ล้านบาท จ่ายช�ำระเงินกู้ระยะยาว พันธบัตรและดอกเบี้ย 4,562.68 ล้านบาท และมี
เงินรับจากงบประมาณอุดหนุนรัฐบาล โดยรายได้อุดหนุนรอการรับรู้ 3,590.54 ล้านบาท และรับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาว
และการออกพันธบัตร 4,127.84 ล้านบาท
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5.2

Financial Analysis Report
Overall Performance

Provincial Waterworks Authority (PWA) is a State Enterprise under the Ministry of Interior with the
main mission in supplying water for people through 234 branches in 74 provinces. PWA is oriented towards
the continued development of tap water quality and service efficiency, as well as corporate social
responsibilities activities.   
In 2019, PWA has operated corresponding with the government policy Thailand 4.0 by establishing
infrastructure to support stepping into PWA 4.0. Information technology has been applied to management
and operation process, as well as to enhance service efficiency and create customers’ service impression.
The PWA operation is mainly in response to the intention be a true digital organization based on the
organization value, "Focus – Confidence – For Peple". In order to achieve the vision “Customers are delighted
with water quality and excellent service” and be a high competency organization, three strategies were set:
1) clean water supply: work efficiency enhancement; 2) thorough service: increase of income;
and 3) community friendly: cost reduction.

Financial Achievement
PWA has a significant investment in the associated firm, Eastern Water Resources Development and
Management Public Company Limited, by holding 40.20 percent of the total shares. PWA presented the
financial statements which had been prepared in accordance with the Thai Financial Reporting Standards
issued and revised by the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty
the King to be in compliance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). The financial
statements comprised the statement of financial position in which the equity method is applied as at
30 September 2019 and the statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2019,
as presented in the Notes to the financial statements for the year ended 30 September 2018, clause 4 (4.5).
For its operating performance in 2019, PWA has net income amounted to 4,103.87 million baht
when compared to 3,743.62 million baht in 2018, increasing 360.25 million baht or 9.62 percent. The operating
profit was 5,578.92 million baht, increasing 1,200.98 million baht or 27.43 percent when compared to
4,377.94 million baht in 2018.
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Revenue and Expense
Operating Revenue
2019
27,749.01
574.53

2.03%

97.97%

2019

28,323.54

Operating Revenue
2018
Revenue from Water Sales and Service 26,567.72
Deferred Distribution Area Expansion
433.17
Revenue
Total
27,000.89

1.60%

98.40%

2018

The operating revenue of the year 2019 amounted to 28,323.54 million baht, increasing by
1,322.65 million or 4.90 percent when compared to the previous year. It is the resulted from the increase in
revenue from water sales and service by 1,181.29 million baht or 4.45 percent from the rising quantity of
water distribution of 63 million cubic meters. Moreover, the income from the deferred distribution area
expansion revenue also increased by 141.36 million baht or 32.63 percent.
Operating Expense
3.62%
4.45%
5.20%
10.87%
21.76%

25.26%

28.84%

2019

2019
6,559.27
5,744.89
4,948.53
2,473.47
1,181.69

Operating Expense
2018
Manufacturing Materials
8,087.96
Depreciation and Amortization
5,419.99
Expense on Employees
4,124.99
Electricity Expenses
2,293.17
Operating Materials & Maintenance
1,035.95

1,012.18
824.59
22,744.62

Wages and Service
Other Expenses
Total

908.20
752.69
22,622.95

3.33%
4.01%
4.58%
10.14%
18.23%

23.96%

35.75%

2018

The operating expense of 22,744.62 million baht increased 121.67 million baht or 0.54 percent when
comparing to the previous year due to the increase in core expenses. Specifically, the expenses on employees
increased 823.54 million baht or 19.96 percent (mainly because of the adjustment of employees’ compensation
and reward for good performance according to the Notification of the State Enterprise Labor Relations
Commission (No. 3) B.E. 2019, from paying the last salary for 300 days to 400 days totaling 566 million baht).
Besides there was an increase of depreciation and amortization 324.90 million baht or 5.99 percent,
electricity 180.30 million baht or 7.86 percent, operating materials and maintenance 145.74 million baht
or 14.07 percent, and wage and service 103.98 million baht or 11.45 percent. Meanwhile the cost of
manufacturing materials decreased 1,528.69 million baht or 18.90 percent.
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Non-operating Revenue
2019
833.91

2.51%
7.32%
8.19%
8.23%

340.08
130.93
130.38
116.48
39.98

21.37%

52.39%

2019

1,591.76

Non-operating Revenue
ปี 2018
Deferred Revenue from
705.49
Government Contribution
Dividend Income
312.39
Revenue from Fines and Damages
53.52
Interest Income
72.66
Other Income
100.54
Revenue Recognition from
36.06
Government-support
Total
1,280.66

2.82%
7.85%
5.67%
4.18%
24.39%

55.09%

2018

Non-operating revenue increased 311.10 million baht or 24.29 percent when compared to the
previous year due to the increase in deferred revenue from government contribution 128.42 million baht
or 18.20 percent, revenue from fines and damages 77.41 million baht or 144.64 percent, interest income
57.72 million baht or 79.44 percent, dividend income 27.69 or 8.86 percent, other income 15.94 or
15.85 percent, and Revenue Recognition from government-support increased 3.92 million or 10.87 percent.
Non-operating Expense
0.04%
12.59%

87.41%

-0.04%

2019

2019
       73.41
        10.57
          0.03
          (0.03)
  83.98

Non-operating Expense
Loss on Sales of Assets
Other Expenses
Loss on Asset Revaluation
Cost of Disposed Material
Total

2018
        73.32
        46.71
(3.19)
           0.58
117.42

0.49%
39.78%

62.44%

-2.72%

2018

Non-operating expenses decreased 33.44 million baht or 28.48 percent when compared to the
previous year due to the decrease in other expenses 36.14 million baht or 77.37 percent, and cost of disposed
material 0.61 million baht or 105.17 percent. Meanwhile, loss on asset revaluation increased 3.22 million baht
or 100.94 percent, and loss on sales of assets increased 0.09 million baht or 0.12 percent.
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Financial Status
Assets
0.90%

1.34%
6.42%
9.91%

81.43%

2019

2019
100,743.68
12,258.43
7,937.41
1,663.23
1,115.23
123,717.98

Assets
2018
Property, Plant  and Equipment-Net 95,201.58
Current Assets
6,586.97
Assets under Construction
9,937.83
Other Non-current Assets
1,363.47
Long-term Investment
1,115.23
Total
114,205.08

0.98%

1.19%
8.70%
5.77%

83.36%

2018

The total assets as of 30 September 2019 were 123,717.98 million baht, increasing by 9,512.90 million
baht or 8.33 percent. The details of the transaction increase or decrease when compared to the previous
year are as follows:
1. Property, plant and equipment - net increased 5,542.10 million baht or 5.82 percent, mainly
increasing in buildings and construction.
2. Current assets increased 5,671.46 million baht or 86.10 percent consisting of the following:
2.1 Cash and cash equivalents of 5,639.54 million baht, increasing 2,481.97 million baht or
78.60 percent.
2.2 Current investments of 2,606.71 million baht, increasing 1,931.71 million baht or 286.18 percent.
2.3 Restricted bank deposits of 1,768.79 million baht, increasing 329.96 million baht or
22.93 percent, comprising.
• Deposits and benefits from PWA water usage guarantee fund of 1,268.79 million baht.
• Bank deposit to guarantee employee welfare of 500 million baht.
2.4 Accounts receivable and other receivables 1,862.91 million baht, increasing 936.68 million baht
or 101.13 percent.
2.5 Supplies balance 342.88 million baht, decreasing 21.80 million baht or 5.98 percent.                                          
3. Assets under the construction decreased 2,000.42 million baht or 20.13 percent.

Annual Report 2019

095

Provincial Waterworks Authority

Liabilities
2019
24,845.68
12,278.36
11,660.84
10,910.00
5,662.78

0.05%
2.80%
3.26%
5.49%
6.50%
7.10%
13.67%
14.61%

5,185.19

15.39%

4,382.76
2,598.89
2,231.27

31.13%

2019

41.12
79,796.89

Liabilities
2018
Deferred income-government fund 22,129.03
Current Liabilities
9,847.81
financial lease liabilities
12,370.85
Long-term Loan
11,062.05
Provision on joint venture
5,424.96
agreements
Deferred revenue from asset
5,522.41
transfer
Deferred revenue from water
1,984.93
distribution area expansion
Employee Benefit Obligations
1,653.18
Water usage and employee
2,122.83
guarantee deposits
Other Non-current Liabilities
73.00
Total
72,191.05

0.10%
2.94%
2.29%
2.75%
7.65%
7.51%
15.32%

17.14%

13.64%

30.65%

2018

Total liabilities as at 30 September 2019 were 79,796.89 million baht, increasing 7,605.84 million baht
or 10.54 percent from the previous year. The details were as follows:
1. Deferred income-government fund has an increase of 2,716.65 million baht or 12.28 percent,
according to the principles of recording the increasing appropriated government fund for new projects
increasing in the same year. It was presented as an unearned government fund income in the non-current
liabilities and gradually recognized as the government fund income over its useful life in conformity with
the basis in depreciation estimate.
2. The current liabilities increased 2,430.55 million baht or 24.68 percent, comprising the increase of
current portion of long-term loans 1,080.89 million baht or 33.79 percent, accrued remittance to the
government 1,270 million baht or 70.56 percent, trade accounts payable and other accounts payable
620.61 million baht or 45.30 percent, other current liabilities 105.01 million baht or 15.80 percent, accrued
bonuses to directors and employees 73.89 million baht or 21.92 percent, current portion of financial lease
liabilities 60.27 million baht or 9.28 percent, advance of installation and piping 50.10 million baht or
12.54 percent, and accrued expenses 43.98 million baht or 3.01 percent.  
3. Financial lease liabilities have a decrease of 710.01 million baht or 5.74 percent because PWA
has to comply with Thai Accounting Standard No. 17 (revised 2018), on leases affected by private
partnership agreements.
4. Long-term loans decreased 152.05 million baht or 1.37 percent resulting from the transfer of current
portion of long-term loans.
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5. Provision on joint venture agreements has an increase of 237.82 million baht or 4.38 percent,
due to the fact that PWA has adhered to Thai Accounting Standard no. 37 (Revised 2017) on provision,
contingent liabilities, and contingent assets. The increase of liabilities in 2019 has been due to the change
of the assumptions in the calculation of provision from private partnership agreements.
6. Deferred revenue from asset transfer has a decrease of Baht 337.22 million baht or 6.11 percent.
This is due to the decrease of deferred revenue from asset transfer of private sector 200.53 million baht
or 8.26 percent and deferred revenue from asset transfer of public sector 136.69 million baht or 4.42 percent,
in conformity with the criterion for recording the deferred revenue from asset transfer of private and public
sectors in the non-current liabilities and gradually recognized as a revenue over its useful life in accordance
with the basis in the depreciation estimate.
7. Deferred revenue from water distribution area expansion increased 2,397.83 million baht
from deferred revenue from water meter installation and piping for water distribution area expansion of
1,722.99 million baht and deferred revenue from asset transfer of 674.84 million baht, according to
the interpretation of Thai Financial Reporting Standard No. 18 (Revised 2017) on transfer of assets from
customers, effective from the 2018 financial statement onwards.
8. Employee benefit obligations increased 945.71 million baht or 57.21 percent because PWA has to
comply with Thai Accounting Standard No. 19 (revised 2018) on employee benefits, by estimating
employees’ future benefits from PWA throughout work tenure to the date of retirement according to
actuarial principles.
9. Water usage guarantee deposits and employee guarantee deposits have an increase of
108.44 million baht or 5.11 percent due to an increasing number of water users and new employees and
guarantee deposits required from new employees and employee rotation.
Equity
5.02%
26.13%

70.40%

-1.55%

2019

2019
   30,919.65
   11,475.44
     2,204.44
(678.44)
43,921.09

Equity
Government Subsidies
Unappropriated Retained Earnings
Capital
Other Components of Equity
Total

2018
  30,919.65
    9,200.70
    2,204.44
(310.76)
  42,014.03

5.25%
21.90%

73.59%

-0.74%

2018

Equity as at 30 September 2019 was 43,921.09 million baht in total, increasing 1,907.06 million baht or
4.54 percent. The details of the increase or decrease when compared to the previous year are as follows:
1. The capital comprises contribution from the government of 30,919.65 million baht and total
capital of 2,204.44 million baht, totaling 33,124.09 million baht.
2. The unappropriated retained earnings were 11,475.44 million baht, increasing 2,274.74 million baht
or 24.72 percent. This results from the 2019 profit transfer of 4,471.54 million baht, deducted by 2019
remittance of 2,196.80 million baht.

Annual Report 2019

097

Provincial Waterworks Authority

Change in cash flow
Regarding cash and cash equivalents at the end of 2019, net cash flow increased 2,481.97 million baht.
Cash and cash equivalents at the beginning of the year was 3,157.57, resulting in cash and cash equivalents
at the end of the year of 5,639.54 million baht. The details of cash flow in each activity are as follows:
Unit: Million Baht
Net Cash Flow from Operating Activities
Net Cash Flow from Investing Activities
Net Cash Flow from Financing Activities
Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

10,823.16
(7,772.95)
(568.24)
2,481.97
3,157.57
5,639.54

Changes of cash and cash equivalents as at the end of 30 September 2019 can be explained according
to the following activities:
Net cash from operating activities in the amount of 10,823.16 million baht resulted from performance
in current year. It composed of net profit of 4,471.54 million baht and from yearly adjustment of non-cash
profits, including the depreciation of fixed assets amounting to 7,800.40 million baht. Assets and operating
liabilities decreased 1,448.78 million baht, mostly caused by trade accounts payable and other payables
and piping and installation under construction.
Net cash used in investing activities was 7,772.95 million baht, resulting from cash received from
investment in fixed assets, assets under construction of water supply improvement project, intangible assets
and advance payment for construction of 6,303.13 million baht, current investment from deposit at
bank – fixed account of 1,931.71 million baht, and dividend revenue of 340.07 million baht, and other
received cash of 121.82 million baht.
Net cash used in financing activities was 568.24 million baht, consisted of payment for remittance
of 1,800 million baht, financial lease liabilities of 1,923.94 million baht, long-term loans, bonds and
interests of 4,562.68 million baht. There was also contribution from government with deferred revenue of
3,590.54 million baht and revenue from long-term loans and bond issuance of 4,127.84 million baht.
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6. การบริหาร
จัดการองค์กร
6.1 การบริหารความเสี่ยง
6.2 การควบคุมภายใน
6.3 การตรวจสอบภายใน
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6.1

การบริหารความเสี่ยง

กปภ. ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนสร้างความยั่งยืน เพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีเ่ กีย่ วข้อง กปภ. ยึดหลักการบริหารความเสีย่ งตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway
Commission – Enterprise Risk Management  (COSO-ERM) และหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดย กปภ. มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน บูรณาการและเชื่อมโยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงระดับสายงานและ
ระดั บ หน่ ว ยงาน เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลสื่ อ สารแนวทางในการด� ำ เนิ น งาน และรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งรายไตรมาส
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. ให้ความเห็นและข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการ กปภ.  

แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงส�ำคัญระดับองค์กร ปี งบประมาณ 2562
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เรื่อง การขาดแคลนน�้ำดิบ
ปี 2562 ปรากฏการณ์เอลนิโญ (El Nino) ท�ำให้เกิดภาวะแล้งในฤดูฝน หรือปริมาณน�้ำฝนน้อยกว่าปกติ ไม่เป็นไป
ตามฤดูกาล กปภ. ในฐานะผู้ผลิตและให้บริการน�้ำประปาตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปริมาณน�้ำดิบ
มีมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาเพือ่ ลดความเสีย่ งการขาดแคลนน�ำ้ ดิบในฤดูแล้ง และมีศนู ย์อำ� นวยการน�ำ้ เฉพาะกิจ
ของ กปภ. เพือ่ เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์นำ�้ ในภาพรวมอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้
กปภ. ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมชลประทาน เพือ่ ขอรับจัดสรรน�ำ้ ดิบในระดับพืน้ ที่ และ ปตท. พัฒนา
ระบบประปารองรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)
รวมทั้งบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side
Management : DSM) ภายใต้แนวคิด “SAVE WATER, YOU MAKE IT : ประหยัดน�้ำคุณท�ำได้” โดยน�ำหลักการ 3R คือ
Reduce (ลดการใช้น�้ำ) Reused (น�ำน�้ำมาใช้ซ�้ำ) Recycle (น�ำน�้ำมาใช้หมุนเวียน) เพื่อลดความเสี่ยงวิกฤตการณ์ขาดแคลนน�้ำ 
และรักษาทรัพยากรน�้ำที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)
เรื่อง จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำเพิ่มต�่ำกว่าเป้าหมาย
ถึงแม้ว่าจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำของ กปภ. เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี แต่เป็นการเพิ่มในอัตราลดลงตามการชะลอตัวของ
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปประกอบกับเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
ก�ำหนดให้ กปภ. บริการน�ำ้ ประปาแก่ประชาชนในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคจ�ำนวน 7.5 ล้านราย ภายในปี 2570 ดังนัน้ กปภ. ต้องเร่งปรับตัว
ให้ทันต่อเหตุการณ์ตอบสนองเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร ด้วยการวางแผนมาตรการเชิงกลยุทธ์ระยะยาวส�ำหรับผู้ใช้น�้ำ
ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ด�ำเนินนโยบายการตลาดเชิงรุกขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น มีการก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต
จากฐานข้อมูลแนวท่อในพื้นที่ให้บริการเดิม เพื่อให้ทราบพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ก�ำหนดแผนการตลาดชัดเจน น�ำไปสู่ผลลัพธ์
ให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่น การลดค่าติดตั้งมิเตอร์น�้ำ กลยุทธ์ด้านราคาการจ�ำหน่ายน�้ำแบบ Bulk Sale เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการน�้ำประปาที่มีคุณภาพจาก กปภ. ได้โดยตรง นอกจากนี้ กปภ. เพิ่มลูกค้าด้วยการขยายเขตพื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ
เน้นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ และประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นรับโอนกิจการประปาที่มีความต้องการใช้น�้ำประปาจาก กปภ.
ส�ำหรับลูกค้าเดิมมีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการผ่านโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบช�ำระค่าน�้ำประปาจากมือถือ
โครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) รวมถึงนวัตกรรมบริการ PWA Always-on สร้างความสะดวกสบายให้แก่ลกู ค้าไม่ตอ้ งเดินทาง
มายัง กปภ. สาขา
รายงานประจ�ำปี 2562
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เรื่อง อัตราน�้ำสูญเสียสูงกว่าเป้าหมาย
กปภ. มุง่ เน้นพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีสนับสนุนการด�ำเนินงานเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดน�ำ้ สูญเสีย
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง ปี 2562 กปภ. แต่งตัง้ คณะท�ำงานบริหารจัดการลดน�ำ้ สูญเสียเพือ่ ร่วมกันก�ำหนดแนวทางลดน�ำ้ สูญเสีย
โดยมีแผนบริหารจัดการน�ำ้ สูญเสียระยะยาวปี 2562-2571 ตามหลักการของสมาคมน�ำ้ ระหว่างประเทศ (International Water
Association : IWA) 3 มาตรการ คือ
(1) มาตรการพื้นฐาน (Fundamental Measures) เป็นการเตรียมข้อมูล ส�ำรวจและวิธีการ
(2) มาตรการแก้ไข (Symptomatic Measures) การซ่อมท่อและอุปกรณ์ท่อที่ช�ำรุดแตกรั่ว
(3) มาตรการปรับปรุงป้องกัน (Preventive Measures: PM) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการด�ำเนินงาน
เช่น ระบบบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน ใช้ในการวางแผนซ่อมบ�ำรุงรักษาและการแจ้งซ่อมเครื่องจักรกลระบบเฝ้าระวังน�้ำสูญเสีย
และติดตามการผลิตน�้ำ  (DMA Management & SCADA) ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบน�้ำสูญเสียแบบพื้นที่ย่อย (District  
Metering Area : DMA) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ใช้ในการวางแผน
และลดน�้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมการจ่ายน�้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น�้ำ  ระบบติดตามมาตรวัดน�้ำ 
(Meter Monitoring System) แจ้งเตือนและแสดงพิกัดมาตรวัดน�้ำผิดปกติ ท�ำให้เข้าถึงจุดติดตั้งและซ่อมมาตรวัดน�้ำ
ได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ กปภ. ด�ำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อบริหารจัดการน�้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ
ทัง้ การอ่านมาตรวัดน�ำ้ และการจัดเก็บรายได้คา่ น�ำ้ ประปาสอดคล้องกับปริมาณน�ำ้ ทีใ่ ช้จริง สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูใ้ ช้นำ�้ เพิม่ ขึน้
โดยโครงการนี้จะด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี 2563
เรื่อง คุณภาพน�้ำประปาไม่ผ่านเกณฑ์
กปภ. มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตน�้ำประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตน�้ำ
ประปามีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้มีน�้ำประปาใสสะอาดปลอดภัย
ส�ำหรับใช้อุปโภคบริโภคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ปี 2562 กปภ. ด�ำเนินโครงการ แผนงาน และมาตรการ
ด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงคุณภาพน�้ำประปาโดยการลงทุนปรับปรุงระบบผลิตและระบบจ่ายน�้ำอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ
การจัดท�ำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายน�้ำตามหลักการจัดการน�้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ใน กปภ.
สาขา 234 สาขา รวมถึงการจัดท�ำ MOU กับกระทรวงมหาดไทยและกรมอนามัย ภายใต้โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพ
น�้ำประปา (Water is Life) ในการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน�้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายของ กปภ.
เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน�้ำประปาที่มีความสะอาดและปลอดภัย ซึ่งในปี 2562 มี กปภ. สาขาผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน Water is Life จ�ำนวน 173 สาขา โดยตั้งเป้าหมายครบทุกสาขาในปี 2563 นอกจากนี้ กปภ. ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านระบบผลิตจ�ำนวน 20 กปภ. สาขา และมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Lab Cluster
ควบคุมคุณภาพน�้ำได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จ�ำนวน 31 แห่งทั่วประเทศ เป็นการรักษามาตรฐาน
ในการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพและผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
เรื่อง ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBIDA) ต�่ำกว่าเป้าหมาย
กปภ. ก�ำหนดมาตรการบริหารจัดการด้านทางการเงิน เพือ่ ให้ผลการด�ำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
ตลอดจนสร้างความมัน่ คงและความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานเพิม่ จ�ำนวนผูใ้ ช้นำ 
�้ เพิม่ ปริมาณน�ำ้ จ�ำหน่าย
ลดอัตราน�้ำสูญเสีย เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ท�ำ  MOU ร่วมกับ กฟภ. ด�ำเนินการควบคุมการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิต
ระบบจ่ายน�้ำประปาและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บมจ. ทีโอที แลกเปลี่ยนข้อมูลติดตามหนี้ค้างช�ำระ
ของหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ กปภ. ให้ความส�ำคัญในการควบคุมต้นทุนการผลิตน�้ำประปา เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี
ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ
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ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
เรื่อง ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ
พระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ 
้ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศใช้เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ซึง่ ในปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำร่าง
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ตามพระราชบัญญัตฯิ ดังกล่าว กปภ. ได้เตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ 
้
พ.ศ. 2561 เพือ่ ลดความเสีย่ งและผลกระทบจากพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ โดยปี 2562 กปภ. แต่งตัง้ คณะท�ำงานเตรียมความพร้อม
การด�ำเนินการพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ  พ.ศ. 2561 ด�ำเนินการศึกษา ติดตามและเสนอแนะให้ความเห็นในการจัดท�ำร่าง
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร

6.2

การควบคุมภายใน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานที่มีส่วนขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินภารกิจ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่
การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยอาศัยการควบคุมภายในเป็นกลไกส�ำคัญในการผลักดันให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
กปภ. ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  :
COSO 2013 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การก�ำกับดูแล ก�ำหนดนโยบาย แนวทาง และติดตามผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
บริหารระบบการควบคุมภายใน ที่มีผู้ว่าการเป็นประธานและผู้บริหารสูงสุดของทุกสายงานร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยจัดให้มี
องค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ในปี 2562 กปภ. ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
การควบคุมภายใน โดยบูรณาการร่วมกับการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลทีด่ ี เพือ่ น�ำไปสือ่ สารแก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
ให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมถึงเผยแพร่แก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
ภายใต้การประกาศเจตจ�ำนงร่วมกันของผูบ้ ริหารและพนักงาน “การประปาส่วนภูมภิ าค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลสินบน”
และแสดงสัญลักษณ์ “คน กปภ. ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” เพือ่ ขับเคลือ่ น กปภ. ให้บรรลุสวู่ สิ ยั ทัศน์ ก้าวสู่ PWA 4.0
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ผ่านการสือ่ สารเกีย่ วกับวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีส่ นับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมาตรการควบคุมที่ก�ำหนด ได้แก่ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คู่มือจัดท�ำรายงานการควบคุมภายใน รวมทั้งคู่มือ
กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญของ กปภ. 11 กระบวนการ เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในเรื่อง
การควบคุมภายในด้วยช่องทางการสื่อสารภายในต่างๆ รวมถึงการสื่อสารแก่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ลูกค้า สังคม ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายนอก โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
น�ำข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ทั้งนี้ กปภ. ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพิ่มการจัดแบ่งส่วนงานในด้านธรรมาภิบาลส่งเสริมการก�ำกับดูแลที่ดี รวมถึง
การเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. 2561 ที่จะน�ำมาใช้บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำสาธารณะอย่างรู้คุณค่า
และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งน�้ำดิบของ กปภ. ภายใต้แผนแม่บทอัตราก�ำลังประจ�ำปี 2562 - 2567 เพื่อบริหาร
อัตราก�ำลัง และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั รวมทัง้ การปรับปรุงระบบจัดการองค์ความรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรและผู้น�ำ
ในส่วนการน�ำระบบสารสนเทศมาช่วยระบุปจั จัยและวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายตามภารกิจของ กปภ. ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ โดยก�ำหนดมาตรการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพื่อลดหรือควบคุมระดับความเสี่ยงอย่างรัดกุม รวมถึงลดการใช้กระดาษ และลดเวลาด�ำเนินการ อ�ำนวยความสะดวกแก่
แต่ละหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการ และติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รายงานประจ�ำปี 2562
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ร่วมกับการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานรองรับการเปลีย่ นแปลง โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ตอบสนองนโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0)
เช่น การแจ้งหนี้และรับช�ำระเงินผ่าน Application PWA 1662 บนมือถือสามารถตรวจสอบค่าน�้ำ  เตือนวันครบก�ำหนดช�ำระ
ล่วงหน้า และสามารถสื่อสารหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน ยื่นค�ำร้องขอใช้น�้ำประปา เพื่อให้ผู้ใช้น�้ำมีความสะดวก ลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อ ณ ส�ำนักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงส�ำนักงานตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center: GECC) โดยในปี 2562 มีส�ำนักงาน กปภ. สาขาได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC
จ�ำนวน 121 แห่ง จากทั้งหมด 234 แห่ง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายในของ กปภ. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง
สายงานส�ำนักตรวจสอบของ กปภ. ได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ประเมินความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในทีฝ่ า่ ยบริหารก�ำหนด โดยมีความเห็นตรงกันกับฝ่ายบริหารว่าการควบคุมภายใน
ของ กปภ. มีความเพียงพอและได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม สายงานส�ำนักตรวจสอบมีข้อตรวจพบเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการการจัดท�ำแผนงานโครงการ ซึ่งฝ่ายบริหารได้จัดการปรับปรุง
การควบคุมภายในแล้ว

6.3

การตรวจสอบภายใน

ส�ำนักตรวจสอบเป็นเครื่องมือส�ำคัญของ กปภ. ในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงิน
การบริหารงานพัสดุ และการดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส
และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน มีความครบถ้วน ถูกต้อง มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ก�ำหนด นอกจากผลการด�ำเนินงาน
ด้านการตรวจสอบ สิ่งส�ำคัญที่ส�ำนักตรวจสอบมุ่งเน้นคือ การให้ค�ำปรึกษา (Consultant) เป็นการเสริมสร้างหลักและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ขจัดความวิตกกังวลของหน่วยรับตรวจ ก่อนที่จะเกิดวิกฤติปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้ และนอกจากนี้
ส�ำนักตรวจสอบได้ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพทางด้านการตรวจสอบภายใน
เพื่อน�ำองค์ความรู้สู่วิวัฒนาการด้านการตรวจสอบภายใน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ กปภ. อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระตามขอบเขต
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ซึ่งมีการทบทวน
ให้สอดคล้อง และอนุมัติโดยคณะกรรมการ กปภ. เป็นประจ�ำทุกปี
มีการสอบทานการจัดท�ำรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการ
ในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักจรรยาบรรณ
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ กปภ. มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ โ ปร่ ง ใส เป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

Annual Report 2019

103

Provincial Waterworks Authority

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ กปภ.
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดของกระทรวงการคลั ง ใช้ ค วามรู ้
ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการบริหารงานของ
กปภ. ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ในการให้
ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การบริ ห ารงาน
ภายในหน่วยงานของ กปภ. ได้เป็นอย่างดี โดยมีความเห็นว่า
กปภ. มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอ
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของ กปภ. อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 3 ครั้ง ได้ท�ำการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่มีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
• สอบทานรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการเงินประจ�ำปี 2561 ร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
รายงานทางการเงินของ กปภ. ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ นอกจากนีย้ งั ได้สอบทานรายการบัญชีระหว่าง กปภ. กับบริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ร่วม
จากรายงานผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ด�ำเนินการ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
• สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบกับผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ กปภ. สามารถ
ให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้อย่างสม�ำ่ เสมอ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
• สอบทานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
• สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมวิชาชีพตรวจสอบภายใน พัฒนาการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• พิจารณานโยบายการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยให้ครอบคลุม
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนักตรวจสอบ
• อนุมัติแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของส�ำนักตรวจสอบ กปภ. ปี 2563 และให้ความเห็นในการจัดท�ำ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี (ปี 2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2563 เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนฯ
รวมถึงได้ก�ำกับดูแลติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนของส�ำนักตรวจสอบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส
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บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของส�ำนักตรวจสอบ
ส�ำนักตรวจสอบ จัดตัง้ ขึน้ ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมภิ าค มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของส�ำนักตรวจสอบจะถูกก�ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ขอบเขตภารกิจของ
ส�ำนักตรวจสอบยังรวมถึงกิจกรรมต่อไปนี้
• ประเมินความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของข้อมูล ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และระบบงานทีอ่ งค์กรได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ ทีม่ ผี ลกระทบอย่าง
เป็นสาระส�ำคัญต่อองค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์กร วัตถุประสงค์ และแผนงานที่วางไว้
• ประเมินคุณภาพผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกและระดับความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบ
• ติดตามและประเมินผลกระบวนการก�ำกับดูแล ความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
• ตรวจสอบการด�ำเนินงาน หรือสอบทานข้อมูลการด�ำเนินงานในประเด็นต่างๆ เช่น การควบคุมภายใน การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ผลการด�ำเนินงานทั้งทางด้านการเงินและมิใช่ทางการเงินของ กปภ. และของบริษัทในเครือ และบริษัทร่วม
ของ กปภ. เพื่อแสดงความเห็นของการปฏิบัติงานของบริษัทร่วม บริษัทในเครือต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
• บริการให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำเกีย่ วกับการก�ำกับดูแล การประเมินความเสีย่ ง และการควบคุมภายในตามความเหมาะสม
ขององค์กร ต่อผู้บริหาร ผู้ว่าการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

• รายงานวัตถุประสงค์ อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส�ำนักตรวจสอบ ผลการปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบเปรียบเทียบ
กับแผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน รายงานความเสี่ยง
และการควบคุ ม ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ รวมถึ ง ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต และการควบคุ ม การทุ จ ริ ต ความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การก�ำกับดูแล และประเด็นอื่นๆ ที่จ�ำเป็นหรือที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
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ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบ
จัดท�ำแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)
การวางแผนการตรวจสอบภายใน เป็นขั้นตอนที่มีความส�ำคัญมากส�ำหรับการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ เนื่องจาก
เป็นการพิจารณาก�ำหนดทิศทางเพื่อคัดเลือกกระบวนการ และหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบ ซึ่งตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ก�ำหนดให้ผตู้ รวจสอบภายใน จัดท�ำแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสีย่ ง และจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลัง
กระบวนการ/กิจกรรมที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุ
ไว้ในกฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส�ำนักตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนการด�ำเนินงานขององค์กร
ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในของส�ำนักตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอย่างจ�ำกัด โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ กปภ. ให้บรรลุเป้าประสงค์วิสัยทัศน์ กปภ. ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ ที่มุ่งไปสู่
การเป็นองค์กร HPO ที่ยั่งยืน
ในปีงบประมาณ 2562 ส�ำนักตรวจสอบได้ด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครบถ้วนทุกกิจกรรม
การตรวจสอบ โดยได้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าการและผู้บริหารสูงสุดของแต่ละ
สายงาน เพื่อทราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมสรุปรายงาน
ผลการตรวจสอบเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ พิจารณาและสั่งการ
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ผลการตรวจสอบและการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
ส�ำนักตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบประจ�ำปี 2562 ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2562 แล้ว ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงาน
1.1 ตามแผนการตรวจสอบเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบ (แห่ง)

ผลการปฏิบัติงาน (แห่ง)

ผลต่างการปฏิบัติงาน (แห่ง)

การ
ตรวจสอบ

ด้าน
การให้บริการ
เป็นที่ปรึกษา

การ
ตรวจสอบ

ด้าน
การให้บริการ
เป็นที่ปรึกษา

การ
ตรวจสอบ

ด้าน
การให้บริการ
เป็นที่ปรึกษา

ฝ่ายตรวจสอบ
หน่วยงาน
ส่วนกลาง

35

2

35

4

-

2

ฝ่ายตรวจสอบ
หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค

162

20

168

20

6

-

กองพัฒนาและ
สนับสนุนงาน
ตรวจสอบ

2

-

2

-

-

-

199

22

205

24

6

2

หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น
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1.2 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
แนวทางในการก�ำหนดจ�ำนวนวันปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกระบวนการนั้น พิจารณาจากจ�ำนวนผู้ตรวจสอบ
ตามโครงสร้าง และลักษณะการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ รวมถึงความยากง่ายของแต่ละกระบวนการทีเ่ ข้าตรวจสอบ จากกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 13 กระบวนการ ดังนี้

ล�ำดับ

กระบวนการ

1
2

การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาและ
บริหารจัดการ
แหล่งน�้ำดิบ
การผลิตน�้ำประปา
และควบคุมคุณภาพน�้ำ
การจ่ายน�้ำประปา
และติดตั้งวางท่อ
การวางแผน
ออกแบบ และก่อสร้าง
ระบบประปา
การบริหารและจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบัญชี การเงิน
งบประมาณ และ
ทรัพย์สิน
การจัดเก็บรายได้
การบริหารจัดการ
บริษัทร่วม
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการและสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การก�ำกับดูแลองค์กร

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ระดับ
ความเสี่ยง

Manday
ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ส่วน
ภูมิภาค

สูงมาก
สูงมาก

2,976
680




		
		

สูงมาก

740



		

สูงมาก

740



		

สูงมาก

1,656

สูงมาก

1,382

สูงมาก

1,276



		

สูงมาก
สูงมาก

740
60



		
		

สูง

596



		

สูง

545



		

สูง
กลาง

504
404




		
		

รายงานประจ�ำปี 2562

108

ส่วนกลาง

โครงการ
ก่อสร้าง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2. การให้บริการเป็นที่ปรึกษา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 5 กระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการจัดเก็บรายได้
2. กระบวนการจ่ายน�้ำและติดตั้งวางท่อ
3. กระบวนการผลิตน�้ำประปาและควบคุมคุณภาพน�้ำ
4. กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบ
5. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา
ส�ำหรับบทบาทการให้ค�ำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ นั้น มีหน่วยงานร้องขอรับบริการขอค�ำปรึกษากับส�ำนักตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง และส�ำนักตรวจสอบได้จัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในกระบวนการต่างๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอมา
ไปให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่ดี และกิจกรรมการควบคุมภายในในกระบวนการต่างๆ
โดยการด�ำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย และได้รับความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้รับบริการ
ซึ่งในปี 2562 มีจ�ำนวน 8 โครงการ ได้แก่
1. โครงการให้ค�ำปรึกษา เรื่อง การจัดประเภทผู้ใช้น�้ำตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น�้ำ และการเปลี่ยน
ประเภทผู้ใช้น�้ำ พ.ศ. 2557 ณ กปภ.ข.1, 2, 4, 5 และ 6 โดยผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4
2. โครงการให้ค�ำปรึกษา เรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับเกี่ยวกับการจัดท�ำประมาณการติดตั้งและวางท่อประปา ณ กปภ.ข.1, 2,
3, 8, และ 10 โดยผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4
3. โครงการให้ค�ำปรึกษา เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการผลิตน�้ำประปาอย่างมืออาชีพ
ณ กปภ.ข.1, 3 และ 6 โดยผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 5 และทีมงาน
4. โครงการให้ค�ำปรึกษา เรื่อง ประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ณ กปภ.ข.2, 4, 5, 8 และ 10 โดยผู้อ�ำนวยการ
กองตรวจสอบภูมิภาค 2
5. โครงการให้คำ� ปรึกษา เรือ่ ง ข้อควรระวังรวมถึงประเด็นทีต่ รวจพบเกีย่ วกับกฎหมายใหม่ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ณ กปภ.ข.3
โดยผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 1
6. โครงการให้ค�ำปรึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ กปภ.ข.3 และ 9 โดยผู้อ�ำนวยการ
กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน
7. โครงการให้ค�ำปรึกษา เรื่อง การตรวจประเมินติดตามผลการรองรับมาตรฐานฯ ISO 27001 โดยผู้อ�ำนวยการ
กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน
8. โครงการให้ค�ำปรึกษา เรื่อง การสอบทานระบบควบคุมภายใน ณ กปภ.ข.3 โดยผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบ
หน่วยงานส่วนกลาง
การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit Execution and Reporting)
ภารกิจหลักของส�ำนักตรวจสอบแบ่งเป็น 2 ภารกิจหลัก คือ
1) การให้ความเชือ่ มัน่ (Assurance Service) ส�ำนักตรวจสอบได้สรุปผลการด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. อย่างครบถ้วนจนส�ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งได้
ด�ำเนินงานตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในโดยให้ความส�ำคัญด้านการประเมินความเสี่ยง การปรับปรุง
จุดอ่อนในการควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสม และการก�ำกับดูแลองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้กับ
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
2) การให้ค�ำปรึกษา (Consulting Service) ส�ำนักตรวจสอบมีการให้บริการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาในการเป็นวิทยากร
และการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาไปพร้อมกับแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมีการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต และลดข้อผิดพลาดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างทันเวลา ซึ่งเป็นไปตามเจตจ�ำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสของ กปภ. และยังเป็นนโยบายส�ำคัญของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรในส� ำ นั ก ตรวจสอบ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ และพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ทางวิ ช าชี พ
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ด้านการตรวจสอบภายในและทักษะอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถให้บริการ
ความเชื่อมั่นและบริการให้ค�ำปรึกษาได้อย่างสมเหตุสมผล ดังค่านิยมของส�ำนักตรวจสอบที่ว่า “ถูกต้อง โปร่งใส ร่วมใจพัฒนา
เน้นแนะน�ำให้ค�ำปรึกษา เพิ่มคุณค่าองค์กร”

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน ประกอบด้วย 3 กระบวนการ
1. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงาน
3. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
มีการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ก�ำหนดขัน้ ตอนต่างๆ และประมาณเวลาในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
และน�ำแผนดังกล่าวไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบของกิจกรรมที่ตรวจสอบ
2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ
3. น�ำประเด็นความเสี่ยงต่างๆ มาพิจารณาถึงความเพียงพอของการควบคุมภายใน
4. ทบทวนแนวการตรวจสอบที่มีอยู่ถึงความเหมาะสมกับกระบวนการตรวจสอบ
5. ก�ำหนดระยะเวลา ช่วงเวลาที่จะท�ำการตรวจสอบ
6. ก�ำหนดงบประมาณที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
7. ก�ำหนดผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
8. จัดประชุมทีมงานเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน
9. จัดท�ำก�ำหนดการประชุมเปิด-ปิดการตรวจสอบ
10. จัดท�ำบันทึกให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ) สอบทานและอนุมัติแนวการตรวจสอบในรายละเอียด
11. จัดท�ำและส่งบันทึกแจ้งการเข้าปฏิบัติงาน
12. หัวหน้างานตรวจสอบสอบทานกระบวนการต่างๆ ข้างต้นทั้งหมด
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การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ) และ
เมื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้น ทีมผู้ตรวจสอบจะด�ำเนินการสรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 รวบรวมข้อมูล ซึง่ มีลกั ษณะถูกต้อง เชือ่ ถือได้ มีความเกีย่ วข้องกับประเด็นการตรวจสอบ ความเพียงพอต่อการสรุป
ผลการตรวจสอบ และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 วิเคราะห์และประเมินผลสภาพการด�ำเนินงาน
 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ โดยสรุปเป็น หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริง ผลกระทบ สาเหตุ และข้อเสนอแนะ
 บันทึกข้อมูล ซึ่งผู้ตรวจสอบน�ำข้อมูลที่ได้บันทึกในกระดาษท�ำการโดยให้มีรายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุน
ผลการตรวจสอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
-  บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
-  รายละเอียดผลการตรวจสอบ
 ติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงาน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ส�ำนักตรวจสอบได้ก�ำหนดให้มีระบบการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ใน 4  ลักษณะ ดังนี้
1. การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ กปภ.
เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐปี 2561 กฎบัตร และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ของ สคร. โดยในปีงบประมาณ 2557 กปภ. ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินคุณภาพงาน ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานของ สคร. และการปฏิบัติงานส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ส่วนทีเ่ ป็นข้อแตกต่างระหว่างการปฏิบตั งิ านปัจจุบนั กับมาตรฐานสากล และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ นัน้ ส�ำนักตรวจสอบ
ได้ก�ำหนดแนวทางการปรับปรุงตามแผนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของ กปภ. และ
ในปีงบประมาณ 2562 ได้วา่ จ้างบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษา จ�ำกัด เพือ่ ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ
ของ กปภ. ปีงบประมาณ 2562
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2. การประเมินตนเองและทีมงานภายหลังการปิดการตรวจสอบ
การประเมินตนเองและทีมงานภายหลังการปิดการตรวจสอบทุกหน่วยรับตรวจ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณ
และค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ไปในการตรวจสอบ สิง่ ทีค่ วรปรับปรุงของทีมตรวจสอบ ความสัมพันธ์ภายในทีมตรวจสอบ รวมถึงการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างทีมตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ โดยก�ำหนดให้ทีมผู้ตรวจสอบน�ำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบ
ภายในทีมงานต่อไป
3. การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ
ส� ำ นั ก ตรวจสอบ จะส่ ง แบบประเมิ น ผู ้ ต รวจสอบและที ม ผู ้ ต รวจสอบให้ กั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ เพื่ อ ประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ต รวจสอบภายหลั ง การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบผ่ า นระบบประเมิ น ผลทางเว็ บ ไซต์ ส� ำ นั ก ตรวจสอบ
(http://audit.pwa.co.th/) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยหน่วยรับตรวจจะประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบ หลังจากทีมผูต้ รวจสอบปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จ
ซึ่งผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

4. การประเมินคุณภาพโดยการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองตามแนวทางของคูม่ อื การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เป็นข้อแตกต่างระหว่าง
การปฏิบัติงานปัจจุบันกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีของ สคร. โดยให้
บุคลากรในส�ำนักตรวจสอบประเมินตนเอง เฉพาะทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและรับทราบกิจกรรมการด�ำเนินงาน ตามแบบการประเมินตนเอง
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2562
ผลการประเมิน 3.98
ปี 2561 
ผลการประเมิน 3.89

ปี 2560 
ผลการประเมิน 3.49

ปี 2559 
ผลการประเมิน 3.59

ปี 2558 
ผลการประเมิน 3.58

ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของส�ำนักตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562 อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.98 จากคะแนนเต็ม 4
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ความคาดหวังในการจัดท�ำแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้ระดับเฉลี่ย 3.50 ดังนั้น ในปี 2563
จึงไม่ได้จัดท�ำแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ�ำปีตามที่ สคร. ก�ำหนด โดยผลการประเมินตนเองเปรียบเทียบ 5 ปี
ย้อนหลังระหว่าง ปี 2558 – ปี 2562 มีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ เป็นล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ส�ำนักตรวจสอบจะทบทวนการปฏิบตั งิ านเป็นระยะ
เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีและพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายงานประจ�ำปี 2562

112

การประปาส่วนภูมิภาค

การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services)
แผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของส�ำนักตรวจสอบ จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในส�ำนักตรวจสอบ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เกิดการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของ สคร. โดยผู้ตรวจสอบ
ควรได้รับการอบรมอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ตามที่ สคร. ก�ำหนด ตลอดจนมีการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
ทักษะ ความรู้ ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการปฏิบตั งิ านทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต และมีความสอดคล้องกับพันธกิจ วิสยั ทัศน์ของ กปภ.
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบเป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุนให้ กปภ. สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ด้านกระบวนการตรวจสอบ
1.1 โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal Audit
Program: Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre - CIA)
ทัง้ นี้ ส�ำนักตรวจสอบมีการส่งเสริมด้านการสอบใบประกาศทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง โดยปัจจุบนั ส�ำนักตรวจสอบ
มีผู้บริหารและผู้ตรวจสอบที่ผ่านการทดสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบ ดังนี้
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จ�ำนวน 1 คน
 ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit of Thailand
: CPIAT) จ�ำนวน 7 คน
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ในด้านกระบวนการตรวจสอบมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบ 7 หลักสูตร
ได้แก่ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย การปฏิบัติงานตรวจสอบส�ำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ การสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในทีเ่ ป็นสากล การประเมินความเสีย่ งเพือ่ การวางแผนการตรวจสอบภายใน
Audit Manager Tools and Techniques และ Audit Report Writing เพือ่ พัฒนารายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ
และผลักดันการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจสู่ระดับที่เพียงพอ
2. ด้านการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมของผู้ตรวจสอบ เป็นกระบวนการที่จะท�ำให้ผู้ตรวจสอบเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ และความช�ำนาญ สามารถน�ำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับการอบรมมาช่วยในการพัฒนางานและท�ำให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในงานและมีประสิทธิภาพในการท�ำงานมากขึ้น ส�ำนักตรวจสอบได้จัดอบรมหลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน
8 หลักสูตร คือ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น�้ำส�ำหรับผู้ตรวจสอบ (CIS) การควบคุมน�้ำสูญเสีย ทบทวนกระบวนการท�ำงาน
การตรวจสอบกระบวนการหลักของ กปภ. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ แนวทางการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) COBIT 5 Foundation, Information Security Management System
(ISO 27001) Audit และ SAP Security and Audit Mission Critical
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3. ด้านส่งเสริมการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
การส่งเสริมการปฏิบัติงานและการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ดี จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร
และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการเป็นส่วนส�ำคัญ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ กปภ. ในทางบวก และเพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ส�ำนักตรวจสอบได้จดั อบรมหลักสูตรด้านการส่งเสริมการปฏิบตั งิ านและการสือ่ สารจ�ำนวน 6 หลักสูตร คือ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของ สคร. คุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงานเพือ่ ป้องกันการทุจริตในองค์กร การบริหารและการพัฒนา
ระบบงานธุรการ เทคนิคการเขียนเพื่อน�ำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
4. เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ และมุง่ เน้นการเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบตั กิ ารในการแก้ไขปัญหา และส่งผลกระทบ
จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ใน กปภ. ส�ำนักตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน กปภ. มีหน้าที่สอบทาน
การปฏิบัติงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
จ�ำนวน  3 หลักสูตร คือ หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรย่อย 601 และ 602), หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ
ปี 2562 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรย่อย 601) และหลักสูตร TFRS ทุกฉบับ  ปี 2562 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรย่อย 602)  
ผลการสอบทานและการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม
ส�ำนักตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยรวม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า กปภ. สามารถบริหารจัดการการด�ำเนินงาน
ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และเหมาะสม อันจะส่งผลให้ กปภ.
สามารถด�ำเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส�ำนักตรวจสอบสามารถน�ำผลทีไ่ ด้จาก
การประเมินระบบการควบคุมภายใน มาเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และ
การก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป
สรุปผลการควบคุมภายในโดยรวม พบว่า กปภ. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 โดยผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส รวมทั้งมี
แผนการปฏิบัติงานประจ�ำปีอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย มีการติดตามประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ซึ่งการควบคุมภายในดังกล่าวสามารถเสริมสร้างการท�ำงานของ กปภ. ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผูส้ อบบัญชีของการประปาส่วนภูมภิ าคทัง้ งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้
ภารกิจ/กิจการ

จ�ำนวนเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียมสอบทานไตรมาสที่ 1
ค่าธรรมเนียมสอบทานไตรมาสที่ 2
ค่าธรรมเนียมสอบทานไตรมาสที่ 3
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี
                             รวม

รายงานประจ�ำปี 2562

300,000.00
300,000.00
300,000.00
1,300,000.00
2,200,000.00
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่2
หมวดที
ข้อมู ลด้านธรรมาภิบาล

1. รายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ.
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.
1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการ กปภ. และอ�ำนาจหน้าที่
1.4 การประชุ มและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
1.5 ค่าตอบแทนของผู ้บริหาร
1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.7 แนวทางการจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.8 การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการฯ ผู ้บริหารและผู ้มีอ�ำนาจควบคุมฯ ประจ�ำปี 2562
1.9 รายการระหว่างกัน
1.10 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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1.1

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความส�ำคัญกับการจัดโครงสร้าง และการบริหารองค์กรภายใต้หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของการก�ำกับดูแลองค์กรโดยคณะกรรมการ กปภ. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการให้
ความส�ำคัญกับเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม
ส�ำหรับปี 2562 คณะกรรมการ กปภ. ยังคงประกาศนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ คี วบคูก่ บั นโยบายการต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชัน เพื่อเน้นย�้ำถึงเจตนารมณ์ในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการก�ำกับดูแลให้ กปภ. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อรองรับ
การด�ำเนินกิจการให้ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ อย่างไรก็ตาม กปภ. ได้ทบทวนระบบการก�ำกับดูแล
ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2562 ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ กปภ. เพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวทางในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญกลุ่มต่างๆ ได้แก่ รัฐบาล ลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือและ/หรือ
เจ้าหนี้ พนักงาน รวมถึงชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมโดยรวม ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ อันจะน�ำมาซึง่ ความเข้าใจ
อันดีและความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืนระหว่าง กปภ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การทบทวนแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ กปภ. มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญของ กปภ. ต่อสาธารณะ และ
การรายงานผลการด�ำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินต่อรัฐบาล/หน่วยงานก�ำกับดูแล ให้มีความครบถ้วนและสอดคล้อง
กับนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.
สาระส�ำคัญของนโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
1. ด�ำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบได้
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ และยึดกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของ กปภ. เป็นหลักส�ำคัญ
2. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบให้ได้ผลส�ำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ปฏิบัติต่อลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสนองตอบต่อ
ความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
4. ส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใส สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กปภ.
โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปภ. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามสิทธิการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการด�ำเนินโครงการต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้
5. ส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน เพื่อให้เกิดการท�ำงานเชิงรุกและสนองตอบต่อ
การแข่งขันของ กปภ. ในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการด�ำเนินกิจการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
6. ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ กปภ.
7. สนับสนุนการมีสว่ นร่วม ให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการท�ำงานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้สาธารณชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่มีต่อการด�ำเนินกิจการขององค์กร รวมทั้งมุ่งเน้นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค และค�ำนึงถึง
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้ำเป็นส�ำคัญ
รายงานประจ�ำปี 2562
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8. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ.
1. การประปาส่วนภูมิภาคต้องเป็นองค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. ต้องไม่ยอมรับไม่สง่ เสริมไม่มสี ว่ นร่วมไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ เี จตนาในการทุจริตและคอร์รปั ชันเพือ่ ประโยชน์ของตนเอง
และพวกพ้องทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน กปภ. และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันของ กปภ. รวมทัง้ ไม่ละเมิดกฎหมายกฎข้อบังคับ
ระเบียบประกาศค�ำสั่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. จะต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้ง
ยึดถือแนวทางปฏิบตั ใิ นการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันทีอ่ งค์กรก�ำหนดอย่างเคร่งครัดเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่ม
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีแ่ สดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิดการทุจริตและคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กปภ. ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
7. ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 มาตรา 103
8. คณะกรรมการคณะอนุกรรมการผู้บริหารต้องปกป้องคุ้มครองและให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล
ในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล
อย่างทั่วถึง
9. คณะกรรมการคณะอนุกรรมการผู้บริหารต้องสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อปลุกและ
ปลูกจิตส�ำนึกให้ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบและร่วมมือต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
10.  กปภ. จะด�ำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งทางอาญาและลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท�ำการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยพบว่ามีการกระท�ำความผิดแล้วไม่ด�ำเนินการใดๆ โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงขั้นสูงสุด
การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้
นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความรับผิดชอบต่อรัฐบาล
1) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในฐานะเจ้าของ ผู้ก�ำกับดูแล และผู้ก�ำหนดนโยบาย อีกทั้งร่วมเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) ด�ำเนินภารกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ รวมถึงรายงานผลการด�ำเนินงาน
และสถานภาพขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอ ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
4) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สงู สุด สร้างผลประกอบการทีส่ ามารถเลีย้ งตัวเองได้ และพัฒนาองค์กร
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
1) ผลิตน�ำ้ ประปาทีใ่ สสะอาดได้มาตรฐาน และให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ในราคาเป็นธรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า
2) ขยายพื้นที่การให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบมีน�้ำประปาใช้ทั่วถึง
3) ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4) พัฒนากระบวนการท�ำงานและช่องทางการให้บริการ โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกลูกค้าในทุกขั้นตอน
5) จัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังเสียงของลูกค้า และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้วยความรวดเร็วอย่างเป็นระบบ
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี้
1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับคู่ค้า คู่ความร่วมมือ เจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด และไม่ละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมาย
2) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า คู่ความร่วมมือ เจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
3) ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือเจ้าหนี้ทุกราย
4) ไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ เจ้าหนี้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5) ช่วยเหลือคู่ค้าและคู่ความร่วมมือในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีต่อกัน
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
2) ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน มีกฎระเบียบให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้ง
ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3) ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม
4) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
5) ให้พนักงานถือปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณการด�ำเนินงาน รวมถึงกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
6) ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
1) ด�ำเนินกิจการโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์สาธารณะ
2) ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
3) ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม ให้เกิดขึน้ ในหมูผ่ บู้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
4) ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรเพื่อบรรลุสู่ความยั่งยืนและสมดุลทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ กปภ. มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การเป็นองค์กรที่สามารถด�ำเนินกิจการภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้อย่างเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อีกทั้ง
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป
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โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ. และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.

ตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 12 คณะกรรมการ กปภ.ประกอบด้วยประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย ผู้ว่าการ กปภ. และกรรมการอื่น ไม่เกิน 7 คนเป็นกรรมการ โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งผู้ว่าการ กปภ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ กปภ.โดยต�ำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
คณะกรรมการ กปภ. มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการซึ่ง คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต�ำแหน่ง
ก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง
ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิม่ ขึน้ อยูใ่ นต�ำแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ได้แต่งตัง้
ไว้แล้ว และหากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
กปภ. พ.ศ. 2522
ในปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการ กปภ. มีจ�ำนวน 9 คน ดังนี้

Annual Report 2019

121

Provincial Waterworks Authority

รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการ

การด�ำรงต�ำแหน่ง

คุณสมบัติตามแนวทาง
การแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
อิสระ

1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)
3. อธิบดีกรมอนามัย
(แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปลุ ากร)
4. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
5. นายธิบดี วัฒนกุล
6. นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์
7. นายธวัช ผลความดี
8. นายสมชัย สวัสดีผล
9. ผู้ว่าการ กปภ.
(นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย)

ประธานกรรมการ
- กรรมการ รักษาการ
(ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย) ในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน
2559 - 16 กันยายน 2562
- ประธานกรรมการ กปภ.
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (โดยต�ำแหน่ง)
ปัจจุบัน
กรรมการ
(โดยต�ำแหน่ง)
กรรมการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปัจจุบัน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ 17 กันยายน 2562 ปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ 17 กันยายน 2562 ปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ 17 กันยายน 2562 ปัจจุบัน
กรรมการและเลขานุการ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน
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DP

ธุรกิจ


















คณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ กปภ.

นายมณฑล  สุดประเสริฐ
กรรมการ

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร
กรรมการ

นางมยุรศิริ  พงษ์ธรานนท์
กรรมการ

พลโท พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์
กรรมการ

นายธวัช  ผลความดี
กรรมการ

นายธิบดี  วัฒนกุล
กรรมการ

นายสมชัย  สวัสดีผล
กรรมการ

นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย
กรรมการและเลขานุการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ กปภ. มี บ ทบาทหน้ า ที่ ภ ายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ กปภ. พ.ศ. 2522 และนโยบายและแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. 2560 ดังนี้
1) วางนโยบายและก�ำกับ ควบคุม (Monitoring) การด�ำเนินกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายและมติของ
คณะกรรมการ รวมถึงการวางข้อบังคับต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 ได้ให้อ�ำนาจไว้
2) ดูแลการบริหารกิจการ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้กบั คณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ส�ำคัญ 4 ประการ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty)
(3) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของ กปภ. และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ กปภ.
(Duty of Obedience)
(4) ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
3) คณะกรรมการ กปภ. จะต้องเป็นผู้น�ำในการก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการด�ำเนินกิจการ ดังนี้
(1) พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายต่างๆ กระจายไปยังพนักงานทุกระดับ
(2) ให้ความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ์ นโยบายที่ส�ำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการต่างๆ พร้อมทั้งติดตามฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ
(3) ด�ำเนินการสรรหาผู้ว่าการ ประเมินผลการด�ำเนินงาน และก�ำหนดค่าตอบแทน
4) ติดตามผลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยก�ำกับดูแลระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่ส�ำคัญทั้ง 5 ระบบงาน ได้แก่
(1) ระบบการควบคุมภายใน
(2) ระบบการตรวจสอบภายใน
(3) ระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(4) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
(5) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ ได้มีการก�ำกับดูแลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีของระบบงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนประเมิน
และติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานทีไ่ ด้วางไว้ รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี
ทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนและน่าเชือ่ ถือ ตลอดจนการให้การสนับสนุนและติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและมติคณะกรรมการ
กปภ. อย่างสม�่ำเสมอ
5) มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อก�ำกับดูแลและกลั่นกรองงานก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการ กปภ. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กปภ. ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามนโยบาย
ที่ก�ำหนด
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1.3 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ กปภ.
		และอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละคณะ
คณะกรรมการ กปภ. มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการ กปภ. เป็ น กรรมการและอนุ ก รรมการในคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดย่อย ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 เพื่อก�ำกับดูแล และกลั่นกรองงาน
ในการด�ำเนินงานต่างๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 10 คณะ มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
		 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
		
พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
ประธานกรรมการ
		
		 อ�ำนาจหน้าที่
		 ด�ำเนินการตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้
		 (1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
		 (2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
		 (3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
(4) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
		 (5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง


2.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย
1. นางสาวเยาวนุช
วิยาภรณ์
ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมอนามัย
รองประธานกรรมการ
3. นายเวทย์
นุชเจริญ
กรรมการ 			
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2562 ประกอบด้วย
1. นายธิบดี
วัฒนกุล
ประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์
จักกะพาก
กรรมการ
3. อธิบดีกรมอนามัย		
กรรมการ
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2562 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นายธิบดี
วัฒนกุล
ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมอนามัย		
กรรมการ
3. นางมยุรศิริ
พงษ์ธรานนท์
กรรมการ
4. นายสมชัย
สวัสดีผล
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
		 1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วย การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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		 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
		 3. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
		 4. สอบทานการด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
		 5. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบ กปภ.
		 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
		 7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นชัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง และประเมินผลงาน
ของผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
		 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่ส�ำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการ กปภ.
		 9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต่อคณะกรรมการ กปภ.
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่สี่
ให้จัดท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง
เพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงิน
		 10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. อย่างน้อย
ปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบ
		 11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปีของ กปภ.
		 12. ด�ำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ชุดก่อน
		 13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือคณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
3. คณะกรรมการอิสระ
		 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
		 1. อธิบดีกรมอนามัย		
ประธานกรรมการ
		 2. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
รองประธานกรรมการ
		 3. นายเวทย์
นุชเจริญ
กรรมการ
		 4. นางสาวเยาวนุช
วิยาภรณ์
กรรมการ
			 (ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
		 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
		 1. อธิบดีกรมอนามัย		
ประธานกรรมการ
		 2. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
รองประธานกรรมการ
		 3. นายจรินทร์
จักกะพาก
กรรมการ
			 (ลาออกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562)
		 4. นายธิบดี
วัฒนกุล
กรรมการ 							
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		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของ กปภ.โดยรวม และมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์
ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์ อื่นใด ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
		 2. ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. อย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ พร้อมที่จะคัดค้านการกระท�ำของกรรมการอื่นๆ หรือ
ของฝ่ายบริหาร กรณีทตี่ นมีความเห็นแย้ง และสามารถท�ำให้เกิดการปรับเปลีย่ น หรือยับยัง้ การด�ำเนินการต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
		 3. ให้ความมัน่ ใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผูบ้ ริโภคได้รบั ความคุม้ ครอง และ กปภ. มีการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
		 4. ควรมีส่วนในการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ให้อยู่ในกรอบการด�ำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
		 5. เข้าประชุมคณะกรรมการ กปภ. และอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจ�ำโดยสม�่ำเสมอ รวมทั้ง
ให้ค�ำแนะน�ำ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ส�ำคัญที่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการ กปภ.
		 6. มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
		 7. ท�ำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปี
4.
		
		
		
		

คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ
ประธานอนุกรรมการ
2. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
รองประธานอนุกรรมการ
3. ผู้ว่าการ กปภ. 		
อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
		 1. พิจารณาให้ความเห็นเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ ของ กปภ. ในกรณีมปี ญ
ั หา
หรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
		 2. พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของ กปภ.
		 3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่ง
อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอนระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ
ของพนักงาน พ.ศ. 2522 ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กปภ.
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
		 4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
พ.ศ. 2524 เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ
		 5. พิจารณากลั่นกรอง เรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจผู้ว่าการ กปภ. เพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ
		 6. ด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
		 7. ให้ค�ำแนะน�ำหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
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5. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
		 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
		 1. นายเวทย์
นุชเจริญ
ประธานอนุกรรมการ
			 (พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561)
		 2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รองประธานอนุกรรมการ
		 3. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อนุกรรมการ
			 (ด�ำรงต�ำแหน่งประธานอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562)
		 4. นายจรินทร์
จักกะพาก
อนุกรรมการ
			 (ลาออกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562)
		 5. ผู้ว่าการ กปภ. 		
อนุกรรมการ
		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. กลั่นกรองการด�ำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจ�ำปีของ กปภ. ตลอดจนแผนการด�ำเนินงานด้านการเงินและ
การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ.
		 2. พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท และพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของโครงการเพือ่ การพัฒนาประจ�ำปีของ กปภ. ทุกวงเงินโครงการทีจ่ ะเสนอ ขอมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ให้ด�ำเนินการ
		 3. เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยายธุรกิจของ กปภ. รวมทั้งจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
		 4. พิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
		 5. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 6. ติดตามผลการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 7. กลัน่ กรองเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน ทีอ่ ยูน่ อกเหนืออ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการชุดอืน่
		 8. เสนอแต่งตั้งคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
		 9. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
		 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
		 1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานอนุกรรมการ
		 2. อธิบดีกรมอนามัย		
รองประธานอนุกรรมการ
		 3. นางสาวเยาวนุช
วิยาภรณ์
อนุกรรมการ
			 (ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
			 นายธิบดี
วัฒนกุล
อนุกรรมการ
			 (ด�ำรงต�ำแหน่งอนุกรรมการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562)
		 4. ผู้ว่าการ กปภ. 		
อนุกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2562

128

การประปาส่วนภูมิภาค

อ�ำนาจหน้าที่
		 1. พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ และต่อเนือ่ งทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ มัน่ ใจได้วา่ ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทุกด้านขององค์กรได้รบั การบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
		 2. ก�ำกับ ดูแลและติดตามการด�ำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสีย่ งของฝ่ายบริหาร
ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้ง การปรับกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ.
		 3. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
7. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
		 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
		 1. นายจรินทร์
จักกะพาก
ประธานอนุกรรมการ
			 (ลาออกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562)
		 2. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
รองประธานอนุกรรมการ
		 3. นายประยูร
รัตนเสนีย์
อนุกรรมการ
			 (ด�ำรงต�ำแหน่งประธานอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562)
		 4. ผู้ว่าการ กปภ. 		
อนุกรรมการ
		
อ�ำนาจหน้าที่
		 1. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ กปภ.
		 2. ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้มคี วามเหมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิบัติสากล
		 3. ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. อย่างต่อเนือ่ ง
		 4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
		 5. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผูบ้ ริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทัว่ ไป เกีย่ วกับ
กิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
		 6. ติดตามผลการด�ำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ กปภ.
		 7. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
8.
		
		
		
		
		

คณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
ประธานอนุกรรมการ
2. นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ
รองประธานอนุกรรมการ
3. พลโท พงษ์สวัสดิ์
พรรณจิตต์
อนุกรรมการ
4. ผู้ว่าการ กปภ. 		
อนุกรรมการ
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		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. ให้ค�ำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
		 2. ติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ กปภ. ได้รับมอบหมาย แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อร้องเรียน หรือ
ข้อขัดแย้งระหว่าง กปภ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมายให้ด�ำเนินการ
แล้วรายงานให้คณะกรรมการ กปภ. พิจารณา
		 3. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง และติดตามผลการด�ำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
		 4. รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบทุกเดือน
		 5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
9. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
		 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
		 1. นายประยูร
รัตนเสนีย์
ประธานอนุกรรมการ
			 (ลาออกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562)
		 2. นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ
รองประธานอนุกรรมการ
		
		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. บริหารจัดการแหล่งน�้ำในการผลิตน�้ำประปาของ กปภ. เพื่อด�ำเนินการตามนโยบาย ให้รองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ
		 2. กลั่นกรองการด�ำเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปาของ กปภ. เพื่อบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ
		 3. วิเคราะห์สาเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหาการบริหารจัดการน�ำ้ ทัง้ ระบบ ในแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้บริการของ กปภ. เพือ่ พิจารณา
เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ 						
		 4. ก�ำกับดูแล และให้ข้อแนะน�ำการด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบของ กปภ. เพื่อให้สามารถประเมินผล
และตรวจสอบได้ มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
		 5. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำ
		 6. รายงานผลการด�ำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการด�ำเนินการให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบทุกเดือน
		 7. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
10. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
		 ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย
		 1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานอนุกรรมการ
		 2. อธิบดีกรมอนามัย		
รองประธานอนุกรรมการ
		 3. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
อนุกรรมการ
		 4. นายประยูร
รัตนเสนีย์
อนุกรรมการ
			 (ลาออกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562)
		 5. นายเวทย์
นุชเจริญ
อนุกรรมการ
			 (พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561)
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		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. ก�ำหนดภารกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจและตัวชี้วัด (KPI) ที่ผู้ว่าการ กปภ.
จะต้องด�ำเนินการ
		 2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. ให้สอดคล้องกับภารกิจ และเหมาะสม
กับอัตราค่าตอบแทนที่ก�ำหนด แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบ
		 3. ประเมินผลงานตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
		 4. ด�ำเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
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ต�ำแหน่ง

คณะอนุกรรมการติดตาม
การด�ำเนินงานตามนโยบาย
(ประชุม 10  ครั้ง)

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฯี
(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง  กปภ.
(ประชุม 5  ครั้ง)

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
(ประชุม 9 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
(ประชุม 10 ครั้ง)

คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 3 ครั้ง)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 10 ครั้ง)

เบี้ยประชุมจาก
การเป็นกรรมการทุกคณะ
(บาท)
ค่าตอบแทน
(บาท)

1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธาน 7/10
0/10
1/10
0/3
126,250.00
124,666.66
				
กรรมการ
2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง/ผูแ้ ทน																
นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการ 5/10
1/9
5/5
3/3
171,250.00
120,000.00
นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล *
ผู้แทน
1/10
10,000.00
3. อธิบดีกรมอนามัย/ผู้แทน																
พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร
กรรมการ 6/10
1/3
2/2
0/5
3/3
137,500.00
156,559.13
น.พ.วชิระ		 เพ็งจันทร์
กรรมการ
น.พ.ดนัย		 ธีวันดา *
ผู้แทน
2/10
20,000.00
4. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
กรรมการ 10/10 12/12
2/2
2/2
8/10
3/3
393,750.00
120,000.00
5. นายประยูร		 รัตนเสนีย์ **
กรรมการ 8/9
1/ 2
3/3
3/3
170,000.00
99,355.00
6. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต กรรมการ 8/10
1/10
7/9
5/10
260,000.00
120,000.00
7. นายจรินทร์		 จักกะพาก **
กรรมการ 4/7
2/2
5/5
1/1
102,500.00
86,774.18
8. นายเวทย์ 		 นุชเจริญ **
กรรมการ 1/2
2/2
1/1
35,000.00
34,838.71
9. นางสาวเยาวนุช 		 วิยาภรณ์ **
กรรมการ 1/1
10,000.00
22,500.00
10. นายธิบดี 		 วัฒนกุล ***
กรรมการ 6/6
3/3
2/2
3/4
140,000.00
102,960.83
11. นางมยุรศิริ 		 พงษ์ธรานนท์ *** กรรมการ 1/1
1/1
20,000.00
8,000.00
12. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ **** กรรมการ
1,000.00

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
(ประชุม 3 ครั้ง)

การเข้าประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ. (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

1.4		 การประชุ มและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(ประชุม 3 ครั้ง)

125,000.00
125,000.00
125,000.00
125,000.00
93,750.00
125,000.00
93,750.00
-

125,000.00
-

93,750.00

โบนัสปี 2561
ที่จ่ายในปี 2562
(บาท)

294,059.13
125,000.00
20,000.00
638,750.00
394,355.00
505,000.00
283,024.18
194,838.71
126,250.00
242,960.83
28,000.00
1,000.00

416,250.00
10,000.00

344,666.66

รวม
(บาท)
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*
**
		
		
		
		
***
		
		
		
		
****

หมายเหตุ

คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 10 ครั้ง)

กรรมการ 1/1
กรรมการ 1/1
กรรมการและ
เลขานุการ 10/10
รักษาการ
ผูว้ า่ การ กปภ.

ต�ำแหน่ง

-

-

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 12 ครั้ง)

1/1

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 3 ครั้ง)

-

คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 2 ครั้ง)
-

-

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
(ประชุม 10 ครั้ง)
10/10
-

9/9
-

-

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
(ประชุม 9 ครั้ง)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และอธิบดีกรมอนามัย ส่งหนังสือมอบผู้แทนมาประชุมแทน
กรรมการลาออก และ พ้นจากต�ำแหน่ง ระหว่างปีงบประมาณ
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
นายเวทย์ นุชเจริญ พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
นายจรินทร์ จักกะพาก ลาออก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
นายประยูร รัตนเสนีย์ ลาออก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปีงบประมาณ
นายธิบดี วัฒนกุล แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
นายธวัช ผลความดี แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
นายสมชัย สวัสดีผล แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 และลาออก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

13. นายธวัช 		 ผลความดี ***
14. นายสมชัย 		 สวัสดีผล ***
15. ผู้ว่าการ กปภ.			
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
		

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง  กปภ.
(ประชุม 5  ครั้ง)
5/5
-

-

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฯี
(ประชุม 2 ครั้ง)
2/2
-

-

คณะอนุกรรมการติดตาม
การด�ำเนินงานตามนโยบาย
(ประชุม 10  ครั้ง)
9/10
-

-

-		
-

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
(ประชุม 3 ครั้ง)
-

360,000.00
-

20,000.00
20,000.00

เบี้ยประชุมจาก
การเป็นกรรมการทุกคณะ
(บาท)

การเข้าประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ. (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(ประชุม 3 ครั้ง)

120,000.00
-

4,666.67
8,000.00

ค่าตอบแทน
(บาท)

20,833.33
104,166.66

-

โบนัสปี 2561
ที่จ่ายในปี 2562
(บาท)

500,833.33
104,166.66

24,666.67
28,000.00

รวม
(บาท)

1.5

ค่าตอบแทนของผู ้บริหาร
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทรายการ

เงินเดือน
โบนัส
เงินตอบแทนพิเศษ
ผลประโยชน์อื่นๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
                             รวม
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ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

14.27
2.51
0.05
2.12
11.12
30.07

11.14
1.23
0.03
1.61
10.26
24.27

17.21
1.65
0.08
2.59
13.77
35.30
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1.6

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การด�ำเนินนโยบายด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปภ. ถูกก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในวาระส�ำคัญ
ที่ ส อดแทรกอยู ่ ใ นนโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น โดย กปภ. คาดหวั ง ให้ ค ณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ
คณะท�ำงาน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กปภ.ทุกคน ตระหนักว่าการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบที่จะต้องท�ำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติพร้อมทั้งรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ และป้องกัน
มิให้ผู้ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจเลือกระหว่างประโยชน์ของตนเองและของหน่วยงาน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับคณะกรรมการ กปภ.
ส�ำหรับคณะกรรมการทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั งิ านให้ กปภ. เต็มเวลา แต่มคี วามจ�ำเป็นต้องร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาหรือวินจิ ฉัยสัง่ การ
ในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของ กปภ. รวมอยู่ด้วยนั้น กปภ. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติส�ำหรับคณะกรรมการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการทั้งหมดมีหน้าที่
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
(1) การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น ดังนี้
- ประธานกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- กรรมการรายงานต่อประธานกรรมการ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
(2) กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการรับรองตนเองภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีงบประมาณ
(3) กรณีมคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากกรรมการ คูส่ มรส หรือบุคคลในครอบครัว มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้รายงานโดยทันทีต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น และให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ) แจ้งกรณีดังกล่าวต่อส�ำนักตรวจสอบ
ของ กปภ.
โดยถือว่าการกระท�ำหรือกรณีดังต่อไปนี้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
(2) เป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในสัญญาทีท่ ำ� กับ กปภ. หรือประกอบกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็นการแข่งขันกับ กปภ.
ซึง่ ท�ำให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดลุ พินจิ ตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการผู้นั้น ในฐานะคณะกรรมการของ กปภ.
(3) การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นส�ำคัญ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจของ
เอกชนซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ กปภ. ซึง่ ท�ำให้ซงึ่ ท�ำให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับ
ผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้นั้น ในฐานะคณะกรรมการ
ของ กปภ. เว้นแต่การด�ำรงต�ำแหน่งที่ กปภ. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้ถือว่าการกระท�ำในข้อ (1) – (3) ของคู่สมรส
ของกรรมการเป็นการกระท�ำของกรรมการด้วย
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
กปภ. ก�ำหนดให้ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงานทุกคนจัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ว่าการน�ำเสนอต่อ
ประธานกรรมการ กปภ. และผู้ปฏิบัติงานน�ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการในกรณีดังต่อไปนี้
(1) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกปีในเดือนตุลาคม
(2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งหน้าที่ คือ มีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือบรรจุเข้าท�ำงานใหม่
(3) เมื่อมีหรือเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น
โดยถือว่าการกระท�ำหรือกรณีดังต่อไปนี้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
(2) การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�ำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ กปภ. หรือกิจการ
ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กปภ. เว้นแต่การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือต�ำแหน่งการบริหารอื่นที่ กปภ.
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�ำคัญในกิจการที่เป็น
คู่สัญญากับ กปภ.
ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการจะต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในเรื่องใดเป็นกรรมการหรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอ�ำนาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือการให้ของขวัญ
กปภ. ก�ำหนดให้การรับหรือการให้ของขวัญทีน่ อกเหนือจากของขวัญอันควรได้หรือควรให้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก�ำหนดไว้ เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะเป็นการรับของขวัญที่มีเหตุผลความจ�ำเป็นที่จะต้องรับเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล โดยให้นำ� บทบัญญัตติ ามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลม
นอกจากนี้ ในปี 2562 กปภ. ยังได้ก�ำหนดแนวทางเรื่องการให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ให้มีความชัดเจน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
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1.7

แนวทางการจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกัน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ก�ำหนดแนวทางในการจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการ กปภ. และ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งส�ำนักตรวจสอบได้ก�ำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
1. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ เพื่อสามารถป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของ กปภ. ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 การกระท�ำหรือกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (1) การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
		 (2) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ำกับ กปภ. หรือประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับ กปภ. ซึ่งท�ำให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้นั้นในฐานะเป็นคณะกรรมการของ กปภ.
		 (3) การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นส�ำคัญ ที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ กปภ. ซึ่งท�ำให้ผลประโยชน์ของกรรมการ
ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้นั้น ในฐานะ
เป็นคณะกรรมการของ กปภ. เว้นแต่การด�ำรงต�ำแหน่งที่ กปภ. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
			 ให้นำ� บทบัญญัตใิ นวรรคหนึง่ มาใช้บงั คับกับคูส่ มรสของกรรมการ โดยให้ถอื ว่าการกระท�ำของคูส่ มรสดังกล่าว
เป็นการกระท�ำของกรรมการ
1.2 การรับหรือการให้ของขวัญในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (1) การรับของขวัญจากบุคคลนอกเหนือจากของขวัญอันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญดังต่อไปนี้
			 - การรับของขวัญจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ�ำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
			 - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติตามปกติประเพณีนิยม ซึ่งมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินกว่าจ�ำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำหนดไว้
			 - การรับของขวัญที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
		 (2) การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญซึ่งมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสเกินกว่าจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ� หนดไว้ จากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
หรือผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้
		 (3) การให้ของขวัญ หรือการยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนให้ของขวัญซึ่งมีราคาหรือ
มูลค่าในการให้แก่แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสเกินกว่าจ�ำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำหนด
ไว้สำ� หรับการรับทรัพย์สนิ แก่ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
			 ทั้งนี้ การรับของขวัญซึ่งถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง หากกรรมการมีเหตุผล
ความจ�ำเป็นที่จะต้องรับเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้น�ำบทบัญญัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลม
1.3 คณะกรรมการต้องไม่แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้ผทู้ อี่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรือ่ งใดเป็นกรรมการ
หรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอ�ำนาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ
1.4 ให้กรรมการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น ดังนี้
		 (1) ประธานกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
		 (2) กรรมการรายงานต่อประธานกรรมการ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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1.5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้กรรมการรับรองตนเองว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีงบประมาณ
1.6 หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีมคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
หากคณะกรรมการพบว่า ตนเอง คูส่ มรส หรือบุคคลในครอบครัว มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานโดยทันทีตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชา
ตามล�ำดับชั้น
2. กปภ.  มีค�ำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
อ�ำนาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบเป็นไปอย่างเทีย่ งธรรม ไม่ลำ� เอียงเข้าข้างผลประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ นื่ โดยก�ำหนดให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกคน
ต้องรายงานเป็นประจ�ำในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 การกระท�ำหรือกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (1) การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
		 (2) การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�ำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ กปภ.
หรือกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็นการแข่งขันกับ กปภ. เว้นแต่การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรือต�ำแหน่งการบริหารอืน่
ที่ กปภ. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
		 (3) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือเป็นผู้ถือหุ้นส�ำคัญในกิจการ
ที่เป็นคู่สัญญากับ กปภ.
2.2 การรับหรือการให้ของขวัญในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (1) การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวที่ไม่เป็นไปตามประเพณีนิยม หรือ
ที่มีราคาหรือมีมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำหนดไว้
		 (2) การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญซึ่งมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก�ำหนด
ในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้
		 (3) การให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
			 ทั้งนี้ การรับหรือการให้ของขวัญตาม (1) ถึง (3) ถ้าเป็นไปตามปกติประเพณีนิยมและมีราคาหรือมูลค่า
ไม่เกินกว่าที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สามารถกระท�ำได้
2.3 ผูบ้ งั คับบัญชาต้องไม่แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้ผทู้ อี่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรือ่ งใดเป็นกรรมการ
หรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอ�ำนาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ
2.4 ให้ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงานทุกคน จัดท�ำรายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ก�ำหนด
เป็นประจ�ำในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือเมื่อได้รับต�ำแหน่งใหม่ หรือเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี
2.5 ในกรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานรายใดหรือญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานมีการกระท�ำที่เป็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านผูน้ นั้ รายงานข้อเท็จจริงต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันทีทสี่ ามารถกระท�ำได้ และให้ผปู้ ฏิบตั งิ านหรือญาติ
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานนั้นระงับการกระท�ำดังกล่าว
		 ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเสนอแบบรายงานความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ผ ่ า นผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามสายงานจนถึ ง
ผู้ว่าการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยแล้วแจ้งผลให้ผู้รายงานทราบและถือปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยต่อไป
3. ส�ำนักตรวจสอบได้ก�ำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
3.1 ผู้ตรวจสอบของ กปภ. รวมถึงพนักงานของ กปภ. ในสายงานอื่น และบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมาย
ให้มาปฏิบตั งิ านตรวจสอบในส�ำนักตรวจสอบ จะต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบทีท่ ำ� ให้ความเป็นอิสระและความเป็นกลาง
ถูกกระทบทั้งโดยข้อเท็จจริง และทางพฤติกรรมให้กับผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ) และบุคคลที่เกี่ยวข้องทันที
3.2 ผู้ตรวจสอบของ กปภ. รวมถึงพนักงานของ กปภ. ในสายงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในส�ำนักตรวจสอบ จะต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึง
เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารหรือปฏิบัติงานในหน่วยรับตรวจที่ผู้ตรวจสอบจะได้รับมอบหมายให้ไปท�ำการตรวจสอบ และ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหารของหน่วยงาน/กิจกรรม รับตรวจทุกครั้งที่จะเข้าตรวจสอบ
รายงานประจ�ำปี 2562
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1.8

การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการส่วนภูมิภาค บริษัทย่อย การร่วมค้า
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจ�ำปี 2562
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1.9

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ลักษณะของรายการ
รายการสัญญาซื้อขายน�้ำประปารูปแบบด�ำเนินการ BOO (Build-Own-Operate)
การประปาส่วนภูมิภาค ได้ท�ำสัญญารูปแบบด�ำเนินการ BOO (Build-Own-Operate) กับบริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ ฝกม. 1/2547 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ลงทุนก่อสร้าง
ระบบผลิต-จ่ายน�้ำประปาระบบ Reverse Osmosis (RO) พร้อมทั้งด�ำเนินการผลิตและขายน�้ำให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะสมุย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายการสัญญารูปแบบด�ำเนินการโครงการให้สิทธิเช่าบริหารและด�ำเนินกิจการระบบประปาสัตหีบ
การประปาส่วนภูมภิ าค ได้ทำ� สัญญารูปแบบด�ำเนินการโครงการให้สทิ ธิเช่าบริหารและด�ำเนินกิจการระบบประปาสัตหีบ
กับบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ 130/2543 เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2543
โดยมีขอบเขตการบริหารจัดการระบบประปาทั้งหมด รวมถึงระบบน�้ำดิบ ระบบผลิต ระบบจ่ายน�้ำ และระบบจัดเก็บรายได้
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
ส�ำหรับการเข้าท�ำรายการซือ้ /ขาย และ/หรือให้/รับบริการจากบริษทั ร่วม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดร่วมกัน
และลูกค้าของทั้งสองฝ่ายได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความรวดเร็ว และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ราคาที่รับซื้อ/ขาย หรือให้/
รับบริการจากบริษัทร่วม เป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญา โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน
หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ
นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต
ส�ำหรับรายการระหว่างกันของการประปาส่วนภูมิภาคในอนาคตกับบริษัทร่วม จะเป็นรายการที่ด�ำเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติเช่นเดิม ไม่มรี ายการใดเป็นพิเศษ และไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน การเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไป
ตามระเบียบของส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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1.10 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
CSR กปภ. ใส่ใจดูแลสังคม
กปภ. เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความส�ำคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการด�ำเนินกิจการประปาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2562 โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ CSR 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน กปภ. ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ จึงด�ำเนิน
โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับอย่างแท้จริงเช่น การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
ที่ชุมชนใช้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ ปรับปรุงห้องน�้ำวัด ฯลฯ กิจกรรมการอนุรักษ์/ฟื้นฟูพื้นที่ภูมิทัศน์
รอบแหล่งน�้ำ/ที่ดิน กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งน�้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำแก่ชุมชน เป็นต้น
ทั้งนี้ ปี 2562 กปภ. ได้พัฒนาและช่วยเหลือ 45 ชุมชน มีประชาชนได้รับประโยชน์ 10,800 ครัวเรือน

2 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม กปภ.ให้ความส�ำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบ
ต่อทุกชีวิต อีกทั้งตระหนักถึงปัญหาด้านทรัพยากรน�้ำที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในมิติของการขาดแคลนน�้ำสะอาด
จึงมุ่งปลูกจิตส�ำนึกของพนักงาน กปภ. และชุมชนโดยรอบให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน�้ำ โดยด�ำเนินโครงการ
กปภ. ปลูกป่าต้นน�ำ้ เพือ่ แผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(Father’s Land) มีเป้าหมายปลูกป่าต่อเนือ่ งจนครบ 2,000 ไร่ พร้อมทัง้ บ�ำรุงรักษาป่า ก่อสร้างแนวกันไฟป่า และกิจกรรมอืน่
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้นน�้ำ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมส�ำหรับพนักงานจิตอาสา “2 มือร่วมใจสร้างโป่งให้ช้างป่ากุยบุรี” โดยเปิดโอกาสให้
พนักงาน กปภ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบป่าไม้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า เพื่อเป็นการเพิ่ม
แหล่งอาหารแร่ธาตุให้สัตว์ป่าที่จ�ำเป็นต้องได้รับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ และรองรับการหากินของสัตว์ป่า
ให้มากขึน้ น�ำไปสูก่ ารยับยัง้ ไม่ให้สตั ว์ปา่ เดินทางหรืออพยพออกนอกพืน้ ทีไ่ ปหาแหล่งอาหารใหม่ซงึ่ อาจจะเกิดอันตรายต่อสัตว์ปา่
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3. ด้านการใส่ใจผูบ้ ริโภค เพราะไม่ใช่แค่ลกู ค้าเท่านัน้ ที่ กปภ. ใส่ใจ แต่ยงั ให้ความส�ำคัญกับประชาชนทีไ่ ม่ใช่ลกู ค้าเช่นกัน
โดย กปภ. ด�ำเนินการผ่าน 2 โครงการหลัก คือ
3.1 โครงการใส่ใจผูบ้ ริโภค เพือ่ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล “ทุกพืน้ ทีต่ อ้ งมีนำ�้ ประปาใช้” โดย กปภ. น�ำความเชีย่ วชาญ
ด้านกิจการประปาของ กปภ. ไปแบ่งปันให้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัด อปท.
เพื่ อ ให้ ส ามารถดู แ ลกิ จ การประปาท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะและช่ ว ยตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ อั น เป็ น แนวทางหนึ่ ง
ในการลดความเหลื่อมล�้ำให้ป ระชาชนทุก พื้นที่ไ ด้ใช้น�้ำสะอาดมีมาตรฐานเดียวกันและได้คุณ ภาพชีวิตที่ดีเท่าเที ย มกั น
โดยปี 2562 กปภ. ให้ความรู้และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการผลิตน�้ำสะอาดแก่หน่วยงานในสังกัด อปท.
จ�ำนวน 423 แห่ง มีผู้ได้รับประโยชน์ 332,651 ครัวเรือน

3.2 โครงการส่งเสริมความเชือ่ มัน่ คุณภาพน�ำ้ ประปาของ กปภ. (Water is Life) กปภ. ยึดมัน่ การควบคุมคุณภาพ
น�้ำประปาเป็นเรื่องส�ำคัญด้วยการส่งเสริมให้ กปภ.สาขาทั่วประเทศผลิตน�้ำตามข้อก�ำหนดโครงการจัดการน�้ำสะอาด หรือ WSP
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ร่วมกันระหว่าง กปภ. กับ กรมอนามัยอย่างเป็นระบบ โดยปัจจุบนั มี กปภ. 173 สาขาทัว่ ประเทศ
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life แล้ว
นอกจากนี้ กปภ. ยังด�ำเนินโครงการ CSR นอกแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. พร้อมมุ่งมั่น
ในการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในรั้ว กปภ. คือดูแลพนักงาน โดยจัดเป็นรูปแบบกิจกรรม CSR ภายใน กปภ.
เช่น มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงาน กปภ. มอบทุนช่วยเหลือพนักงานที่เกษียณ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของ
ศูนย์เลี้ยงเด็ก กปภ. รวมทั้งสนับสนุนงานกีฬารัฐวิสาหกิจและกีฬาภายใน กปภ. รวมถึงการดูแลรอบรั้วคือชุมชน และนอกรั้ว
คือประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการหรือกิจกรรม CSR เช่น โครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) เพื่อสร้าง
จิตส�ำนึกการใช้น�้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า โครงการ กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน โดยบริการซ่อมแซมระบบประปา
ภายในบ้านประชาชนฟรีไม่มีค่าแรง การสนับสนุนน�้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผ่านโครงการปันน�้ำใจ
จ่ายน�ำ้ ประปา โครงการบริจาคเงินเพือ่ กิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ และโครงการน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวด อีกทัง้ กปภ.
ยังได้ด�ำเนินโครงการ 6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน�้ำใจคืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ
สามารถน�ำความรูว้ ิชาชีพประปาไปประกอบอาชีพได้
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กปภ. ได้ด�ำเนินโครงการ กปภ.
ส่งน�้ำใจให้น�้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15%  
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการน�้ำประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จากผลการด�ำเนินงาน CSR ข้างต้น มีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 3,055,014 คน 738,704 ครัวเรือน และ 476 หน่วยงาน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กปภ. เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นความเป็นระบบ ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีส่วนร่วม และ
สร้างเครือข่าย ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสาธารณะผ่านการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรม CSR ที่พนักงาน
ร่วมคิดร่วมท�ำเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนยาวนาน
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2. รายงาน
ผลการด�ำเนินงานต่างๆ
ขององค์กร
2.1 รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ. ประจ�ำปี 2562
Audit Committee's Report
for the year ended September 30, 2019
2.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา
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2.1

รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ. ประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ กปภ. ตามค�ำสัง่ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
แต่งตั้งให้ 1) นายธิบดี วัฒนกุล เป็นประธานกรรมการ 2) นายจรินทร์ จักกะพาก เป็นกรรมการ และ 3) อธิบดีกรมอนามัย
เป็นกรรมการ ต่อมามีกรรมการลาออกท�ำให้ไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่ ตามค�ำสั่งที่ 8/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยแต่งตั้งให้ 1) นายธิบดี วัฒนกุล เป็นประธานกรรมการ
2) อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการ 3) นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ เป็นกรรมการ และ 4) นายสมชัย สวัสดีผล เป็นกรรมการ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุม 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจ�ำนวนครั้งที่ประชุม ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�ำนวนครั้งทั้งหมด

นายธิบดี วัฒนกุล
นายจรินทร์ จักกะพาก
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์
นายสมชัย สวัสดีผล

3/3
2/2
1/3
1/1
1/1

โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ส�ำนักตรวจสอบ ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ท�ำการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการเงินประจ�ำปี 2561 ร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
รายงานทางการเงินของ กปภ. ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ นอกจากนีย้ งั ได้ สอบทานรายการบัญชีระหว่าง กปภ. กับบริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ร่วม
จากรายงานผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ด�ำเนินการ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบกับผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ กปภ. สามารถ
ให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้อย่างสม�ำ่ เสมอ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4. สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน การส่งเสริมวิชาชีพตรวจสอบภายใน การพัฒนาการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. พิจารณานโยบายการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยให้ครอบคลุม
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนักตรวจสอบ
6. อนุมัติแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของส�ำนักตรวจสอบ กปภ. ปี 2563 และให้ความเห็นในการจัดท�ำ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2563 เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนฯ
รวมถึงได้ก�ำกับดูแลติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนของส�ำนักตรวจสอบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส
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จากการด�ำเนินการ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. มีความเห็นว่า
กปภ. มีกระบวนการในการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
การท�ำธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ รวมถึง
ระบบการกาํ กับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ และผลการตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขโดยรวม
มีประสิทธิผล

(นายธิบดี วัฒนกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
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2.1

Audit Committee’s Report
for the year ended September 30, 2019

PWA’s Audit Committee members were appointed by PWA’s Board of Directors according to the
notification of appointment no.2/2019 on March 5th, 2019 1) Mr. Tibordee Wattanakul 2) Director – General
Department of Health 3) Mr. Charin Chakkaphak, respectively. Accordingly, Mr. Charin Chakkaphak resigned
his seat in the board audit committee quorum, PWA’s Board of Directors thus reappoint the new members
so as to present to constitute a quorum in accordance with the notification of appointment no.8/2019
on September 26th, 2019 which‘re comprised of 1) Mr. Tibordee Wattanakul 2) Director – General
Department of Health 3) Mrs. Mayurasiri Pongtaranont 4) Mr. Somchai Sawasdipol.
The Audit Committee held a total of three meetings in 2019. The number of meeting attendance
of the committee members is shown below:
Name of the Audit Committee members

Number of attendance/Total meeting

Mr. Tibordee Wattakakul
Mr. Charin Chakkaphak
Panpimol Wipulakorn M.D.
Mrs. Mayurasiri Pongtaranont
Mr. Somchai Sawasdipol

3/3
2/2
1/3
1/1
1/1

The meetings were attended by PWA’s senior management, Office of the auditors, the Finance and
Accounting Department and the Office of the Auditor General on the agenda concerned:
PWA’s Audit Committee has considered numerous issues’ with significant matters summarized
as the followings:
1. Review PWA’s quarterly (2019) and annual (2018) financial statements along with the Finance and
Accounting Department to ensure that they are accurately and properly arranged in accordance with
generally accepted accounting standards, while data is sufficiently and reliably disclosed. In addition,
the Audit committee also reviewed transaction with associated companies and companies related to
associated companies from Certified Public Accountant.
2. Review the adequacy of PWA’s internal control system, as a supplement to the inspection report
of Office of the auditor, to ensure that PWA consistently has efficient risk management at an acceptable
level, apart from proper, transparent and efficient internal control system.
3. Review PWA’s management and employees’ performance in compliance with rules, regulations,
policies on the conflict of interests, and code of ethics.
4. Promote the effectiveness of an internal auditing, the internal auditing profession and
IT internal Audit.
5. Consider the policies of the Office of the Auditor‘s performance as a guidance to cover the
audit committee members’roles, duties and responsibilities .
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6. Approve of Individual development plan of internal audit office Provincial waterworks Authority 2020
and advise three – year strategic plan (2020 - 2023), Internal audit plan, Action Plan and Personnel
development plan for fiscal year (FY) 2020 including to monitor and follow - up the monthly/quarterly
performance as a guidance on plan – making.
Based on its implementation in conformity with the scope of duties and authority assigned,
the Audit committee members approved that PWA has a procedure for preparing its financial statements
which is accurately and fairly presented, in all material respects, its financial statements in accordance
with generally accepted accounting principles, with the interrelated transactions are properly and
reasonably carried out and data is sufficiently and reliably disclosed. Similarly, PWA has established
an adequate, appropriate, transparent and effective internal control system, while PWA’s management
has properly and adequately monitored its operations in compliance with the relevant laws and
regulations. Substantial deficiency has not been found and the overall internal audit performance
is effective.

(Mr. Tibordee Wattanakul)
Chairperson of PWA’s Audit Committee
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2.2

รายงานคณะกรรมการสรรหา

การสรรหาคณะกรรมการ กปภ. เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย/คณะกรรมการ ในการเสนอ/สรรหารายชื่อ
ผู้ที่มีความเหมาะสมและคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ. เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ำกับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก�ำหนดนโยบายและการก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2557 ซึ่งจะต้องด�ำเนินการตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
1) มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2) เสนอรายชือ่ บุคคลโดยมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าสองเท่าของจ�ำนวนต�ำแหน่งทีจ่ ะต้องแต่งตัง้ (ยกเว้นอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย และผู้ว่าการ) ส�ำหรับกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสนอรายชื่อ
และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
3) เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญสอดคล้ อ งกั บ Skill Matrix ในภารกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการการก�ำหนดทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(Skill Matrix) เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจของแต่ละรัฐวิสาหกิจ โดย Skill Matrix หลัก
เป็นความเชี่ยวชาญที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก�ำหนด ส่วน Skill Matrix ที่ กปภ. เสนอ เป็นการวิเคราะห์
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ดังนี้
Skill Matrix หลัก
Skill Matrix
ตามความต้องการ
ของ กปภ.

1. การเงิน
5. เศรษฐศาสตร์
9. วิทยาศาสตร์

2. การบัญชี
6. กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา/
พาณิชย์และบริการ
10. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3. กฎหมาย
7. บริหารธุรกิจ

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การแพทย์และสาธารณสุข

11. วิศวกรรม

12. สังคม

4) ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทยซึง่ เป็นข้าราชการประจ�ำในกระทรวงมหาดไทย ซึง่ ไม่อยูใ่ นหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแล
การประกอบกิจการของ กปภ. (Regulator) จ�ำนวน 1 คน เพื่อท�ำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย
กรณีมีเหตุจ�ำเป็นอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1 คน
5) เสนอรายชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดที่ไม่ใช่กรรมการโดยต�ำแหน่ง (จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน)
6) เสนอรายชื่อจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น (DP) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ�ำนวนกรรมการอื่น (จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน)
7) ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

Annual Report 2019

149

Provincial Waterworks Authority

ดังนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 5 และ 6 สามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้ โดยมีขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

การสรรหากรรมการ กปภ.

แจ้งกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ

เสนอคณะกรรมการ กปภ.
พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล

กปภ. รวบรวมรายชื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา

กปภ. รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
เพื่อเสนอประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก

กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง
กรรมการ กปภ.
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3. รายงานทางการเงิน
3.1 รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
Report on the Board of Director’s
Responsibility for Financial Statements
3.2 รายงานของผู ้สอบบัญชี
Auditor’s Report
3.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to the Financial Statements
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3.1

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค ได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยได้กำ� กับดูแลให้มกี ารจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ  ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
อย่างเพียงพอ เหมาะสม และโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบการเงิน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ให้กำ� กับดูแล สอบทาน ความน่าเชือ่ ถือ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน
โดยได้แสดงความเห็นตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค ได้สนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชี สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ กระทัง่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รบั รองงบการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน ว่าถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค มี ค วามเห็ น ว่ า งบการเงิ น และระบบการควบคุ ม ภายในโดยรวมของ
การประปาส่วนภูมิภาค ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
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3.1

Report on the Board of Director's Responsibility
for Financial Statements

The Provincial Waterworks Authority (PWA) Board of Directors has fully realized its duties and
responsibilities, as the Board of Directors, for the quality financial statements, which have been overseen
to be prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards. In this regard, the Board of Directors
has selected an appropriate accounting policy and constantly implemented it with cautious discretion and
the best estimate. Furthermore, significant data is sufficiently, properly and transparently disclosed in notes
of the financial statements.
The Board of Directors has appointed PWA’s Audit Committee, comprising of independent
Board Directors, to oversee and examine the reliability and accuracy of PWA’s financial statements,
including its internal control system. The Audit Committee’s opinions on these issues have already
appeared in its report, which is displayed in PWA’s annual report.
The Board of Directors also provides related data and documents to enable the office of the
Audit General, which is the auditor, to indenpendently audit and express its opinions until the office of
the Audit General certifies the PWA’s financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, financial position and operational consequences in accordance with financial statements standards,
which is revealed in PWA’s annual report.
PWA’s Board of Directors is of the opinion that the overall financial statements and internal control
system of the Provincial Waterworks Authority as at September 30, 2019 are reliable in compliance with
financial statements standards and have practices that comply with the relevant laws and regulations.

(Mr. Chatchai  Promlert)
Chairman of PWA’s Board of Directors
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ความเห็น
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กิ จ การ) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจาก
กิจการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ ำ� นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยูใ่ นรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือปรากฏว่าข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเงินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกิจการ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดิน
และมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน


ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน








(นางจิตติณา  ศิริวัชรกุล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 17

(นางประชุมพร  บุตรไชย)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 24 มีนาคม 2563
รายงานประจ�ำปี 2562
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Auditor's Report
To the Board of Directors of the Provincial Waterworks Authority
Opinion
The State Audit Office has audited the financial statements of the Provincial Waterworks Authority
(PWA) comprising the statements of financial position in which the equity method is applied, accompanying
statements of financial position as at 30 September 2019 and separate financial statements of the Provincial
Waterworks Authority (PWA), comprehensive income, changes in equity, and cash flows in which the equity
method is applied and the separated statements of financial position, comprehensive income, changes in
equity and cash flows as at 30 September 2019 and the notes to financial statements including a summary
of significant accounting policies.
In the opinion of the State Audit Office, the above financial statements expressed the financial
position of the Provincial Waterworks Authority as at 30 September 2019 and its financial performance and
cash flows for the year ended the same date in accordance with the Thai Financial Reporting Standards.
Criteria for Expressing Opinions
The State Audit Office has performed its audit work in accordance with standards on auditing and
responsibilities of the State Audit Office as mentioned in the Auditor’s Responsibility on the financial audit
in the report of the State Audit Office, which is an independent body in accordance with standards on the
state auditing determined by the State Audit Committee and Code of Ethics for Professional Accountants
determined by the Federation of Accounting Professions in relation to the auditing on the financial statements.
The State Audit Office also performs according to other ethic responsibilities, which is in accordance with
standards on the state auditing and all these code of ethics. The State Audit Office is certain that the auditing
evidences are adequate and proper to use as the criteria for expressing the opinions of the State Audit Office.   
Other Information
The management is responsible for other information which comprise the information in the annual
report but does not include that in the financial statements and the auditor's report in the annual report.
The management will prepare an annual report for the State Audit Office after the date in the report of the auditor.
The opinion of the State Audit Office on financial statements does not cover other information and
the State Audit Office does not trust any other information.
The responsibility of the State Audit Office in relation to the financial statements is to read and to
consider any other information that could have a material adverse effect on the financial statements or the
effects that could be derived from the audit of the State Audit Office or to show that the other information
has material misstatement or not.
When the State Audit Office reads the annual report, and if the State Audit Office concludes that
there is material misstatement, the State Audit Office must communicate this matter with the regulator.
Management and Regulators’ Responsibilities on the Financial Statements
The management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with
the Thai Financial Reporting Standards and for such internal control as the management determines as
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the ability of the
business to continue operations, disclose matters related to ongoing operations as appropriate and use
accounting criteria for continued operations except for the Management intends to terminate business or
stop operations or cannot continue business.
The regulator is responsible for overseeing the process of preparing the financial statements of
the business.
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Auditor’s Responsibilities on the Financial Statement Audit
The review of the State Audit Office is aimed to provide a reasonable assurance that the consolidated
financial statements are free of material misstatement whether caused by fraud or error, as well as to present
the auditor's report including the opinion of the State Audit Office with reasonable assurance at a high
level. However, it does not guarantee that auditing practice according to auditing standards will always be
able to detect material misstatement. Material misstatement may be due to fraud or error and is considered
substantive when it is reasonably anticipated that a report which is incompatible with each or all of the
facts will affect the economic decisions of these financial statement users.
As for the audit of the State Audit Office in accordance with the audit standards, the State Audit Office
uses its discretion, observation and suspicion as professionals all through the auditing process of the State
Audit Office including
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements whether caused
by fraud or error, design and implement audit trails to respond to those risks. This includes obtaining audit
evidence adequate and appropriate for using as the criteria to express the State Audit Office’s opinions.  
The risk that material misstatement is not found which is a result of fraud is greater than the risk of error
because corruption may relate to conspiracy, fake documents, intention to ignore showing data, displaying
data that does not match the facts or interventions of internal control.
• Make understanding on the internal control system relating to the audit in order to design appropriate
auditing procedures. It is not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the business’s
internal control.
• Assess the appropriateness of the accounting policies used by the management and the reasonableness
of the accounting estimates and the disclosures of relevant information provided by the management.
• Conclude the appropriateness of applying the accounting standards for continuing operations of
the management and the audit evidence. It can be concluded that there are uncertainties relating to events
or circumstances that may lead to doubts on the ability of business in continuing operations,
the State Audit Office must mention in the report of its auditor with a notice on the disclosure in the related
financial statements. If the disclosure is not sufficient, the opinion of the State Audit Office will change.
The conclusion of the State Audit Office is based on the accounting audit evidence received from the
beginning until the date in the auditor's report of the State Audit Office. However, future events or
circumstances may cause the business to cease its operations.
• Assess the presentation of the structure and content of the financial statements as a whole including
the disclosure of financial statements and events in such a way that the information is presented as it should be.
The State Audit Office has communicated with the regulators in many important matters, including
the scope and period of the audit as planned, significant issues found from the audit as well as significant
deficiencies in the internal control system if being found during the audit of the State Audit Office.

(Mrs. Chittina  Siriwatcharakul)
Director of Financial and Procurement Audit Office No.17
(Mrs. Prachumporn  Buttrachai)
Auditor, Senior Professional Level

"The report of the auditor and the financial report has not been reviewed by the auditor."
The State Audit Office
24 March 2020
รายงานประจ�ำปี 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

3.1, 4.1
3.2, 4.2
3.3, 4.3
3.4, 4.4
3.11.2, 3.11.3

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3.5, 4.5
3.5, 4.5
4.7
3.7, 3.8, 4.8
3.8, 3.9, 4.9
3.7, 4.10
4.11

รวมสินทรัพย์

5,639,537,629
2,606,706,314
1,768,787,531
1,862,912,917
342,875,284
37,607,213
12,258,426,888

3,157,571,025
675,000,000
1,438,824,243
926,230,848
364,671,219
24,674,478
6,586,971,813

4,260,915,842
24,026,200
935,236,733
7,937,411,392
100,743,681,999
316,158,264
177,564,299
234,279,333
114,629,274,062

4,165,394,621
24,026,200
742,256,412
9,937,830,304
95,201,576,048
316,618,802
68,175,210
236,426,521
110,692,304,118

126,887,700,950

117,279,275,931

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2561

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
4.12
1,990,721,176
1,370,108,791
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
4.13
1,471,067,092
1,428,091,506
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย
4.14
2,196,800,000
1,800,000,000
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
410,913,570
337,021,845
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
3.11.2, 3.11.3
449,716,965
399,613,242
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี 3.13, 4.15
709,462,958
649,188,914
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
4.16
4,279,888,652
3,199,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.17
769,791,141
664,782,551
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
12,278,361,554
9,847,806,849
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3.13, 4.15
11,660,846,474
12,370,847,820
เงินกู้ยืมระยะยาว
4.16
10,910,000,000
11,062,051,315
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้
3.11.2, 3.11.3, 4.18
4,382,760,854
1,984,932,286
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอรับรู้
3.11.10, 4.18
2,227,280,790
2,427,807,143
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอรับรู้
3.11.10, 4.18
2,957,910,665
3,094,601,521
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
3.11.9, 4.19
24,845,681,273
22,129,027,266
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
3.14, 3.15, 4.20
2,598,887,917
1,653,184,272
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
4.21
20,569,180
53,336,895
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
3.13, 4.22
5,662,778,606
5,424,966,400
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
3.7, 3.16, 4.23
20,546,575
19,661,497
เงินประกันระยะยาว
4.24
2,231,268,247
2,122,832,378
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
67,518,530,581
62,343,248,793
รวมหนี้สิน		
79,796,892,135
72,191,055,642
ส่วนของทุน				
ทุนประเดิม  
2,204,438,020
2,204,438,020
งบประมาณอุดหนุน
30,919,654,450
30,919,654,450
รวมทุน
4.25
33,124,092,470
33,124,092,470
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
14,230,451,476
11,844,454,472
องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน
(263,735,131)
119,673,347
รวมส่วนของทุน		
47,090,808,815
45,088,220,289
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		
126,887,700,950
117,279,275,931

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นางทิชาภรณ์ สฤษฎิพันธาวาทย์)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
รายงานประจ�ำปี 2562
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การประปาส่วนภูมิภาค

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

3.1, 4.1
3.2, 4.2
3.3, 4.3
3.4, 4.4
3.11.2, 3.11.3

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3.5, 4.5
3.5, 4.5
4.7
3.7, 3.8, 4.8
3.8, 3.9, 4.9
3.7, 4.10
4.11

รวมสินทรัพย์

5,639,537,629
2,606,706,314
1,768,787,531
1,862,912,917
342,875,284
37,607,213
12,258,426,888

3,157,571,025
675,000,000
1,438,824,243
926,230,848
364,671,219
24,674,478
6,586,971,813

1,091,200,000
24,026,200
935,236,733
7,937,411,392
100,743,681,999
316,158,264
177,564,299
234,279,333
111,459,558,220

1,091,200,000
24,026,200
742,256,412
9,937,830,304
95,201,576,048
316,618,802
68,175,210
236,426,521
107,618,109,497

123,717,985,108

114,205,081,310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2561

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
4.12
1,990,721,176
1,370,108,791
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
4.13
1,471,067,092
1,428,091,506
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย
4.14
2,196,800,000
1,800,000,000
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
410,913,570
337,021,845
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
3.11.2, 3.11.3
449,716,965
399,613,242
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
3.13, 4.15
709,462,958
649,188,914
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
4.16
4,279,888,652
3,199,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.17
769,791,141
664,782,551
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
12,278,361,554
9,847,806,849
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3.13, 4.15
11,660,846,474
12,370,847,820
เงินกู้ยืมระยะยาว
4.16
10,910,000,000
11,062,051,315
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้
3.11.2, 3.11.3, 4.18
4,382,760,854
1,984,932,286
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอรับรู้
3.11.10, 4.18
2,227,280,790
2,427,807,143
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอรับรู้
3.11.10, 4.18
2,957,910,665
3,094,601,521
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
3.11.9, 4.19
24,845,681,273
22,129,027,266
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
3.14, 3.15, 4.20
2,598,887,917
1,653,184,272
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
4.21
20,569,180
53,336,895
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
3.13, 4.22
5,662,778,606
5,424,966,400
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
3.7, 3.16, 4.23
20,546,575
19,661,497
เงินประกันระยะยาว
4.24
2,231,268,247
2,122,832,378
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
67,518,530,581
62,343,248,793
รวมหนี้สิน		
79,796,892,135
72,191,055,642
ส่วนของทุน				
ทุนประเดิม  
2,204,438,020
2,204,438,020
งบประมาณอุดหนุน
30,919,654,450
30,919,654,450
รวมทุน
4.25
33,124,092,470
33,124,092,470
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
11,475,440,348
9,200,696,926
องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน
(678,439,845)
(310,763,728)
รวมส่วนของทุน		
43,921,092,973
42,014,025,668
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		
123,717,985,108 114,205,081,310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นางทิชาภรณ์ สฤษฎิพันธาวาทย์)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
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การประปาส่วนภูมิภาค

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

2562

2561

รายได้						
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
3.11.1, 4.26
27,749,012,360
26,567,721,843
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี 3.11.2, 3.11.3,
3.11.10, 4.27
574,535,549
433,170,250
รายได้อื่น
3.11.4 - 3.11.8, 4.28
1,270,733,834
986,384,562
		 รวมรายได้		
29,594,281,743
27,987,276,655
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
4.29
22,744,618,059
22,622,946,403
ค่าใช้จ่ายอื่น
4.30
83,980,474
117,423,892
ต้นทุนทางการเงิน
3.12, 4.31
2,615,163,788
1,796,576,479
		 รวมค่าใช้จ่าย		
25,443,762,321
24,536,946,774

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
432,277,582
446,480,260
ก�ำไรส�ำหรับปี		
4,582,797,004
3,896,810,141
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(367,676,117)
(979,197)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ในบริษัทร่วม
(17,964,105)
(77)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม
3,592,982
(145)
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในบริษัทร่วม
-   
2
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม
-   
(81)
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม                                         (1,361,238)
  (1,361,661)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
4,199,388,526
3,894,468,982
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

2562

2561

รายได้ 					
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
3.11.1, 4.26
27,749,012,360
26,567,721,843
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี 3.11.2, 3.11.3,
3.11.10, 4.27
574,535,549
433,170,250
รายได้อื่น
3.11.4 - 3.11.8, 4.28
1,591,757,834
1,280,656,562
			 รวมรายได้		
29,915,305,743
28,281,548,655
ค่าใช้จ่าย
				
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
4.29
22,744,618,059
22,622,946,403
ค่าใช้จ่ายอื่น
4.30
83,980,474
117,423,892
ต้นทุนทางการเงิน
3.12, 4.31
2,615,163,788
1,796,576,479
		
  รวมค่าใช้จ่าย		
25,443,762,321
24,536,946,774
ก�ำไรส�ำหรับปี		
4,471,543,422
3,744,601,881
			 			
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรขาดทุนในภายหลัง			
      ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(367,676,117)
(979,197)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
4,103,867,305
3,743,622,684
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบประมาณอุดหนุน

ทุน

รวมทุน

ก�ำไร (ขาดทุน)
สะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

ผลก�ำไร
(ขาดทุน) จาก
การประมาณการ
ตามหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัย
ส�ำหรับ
โครงการ
ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ผลก�ำไร
(ขาดทุน) จาก
การประมาณการ
ตามหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการ
ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้
เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ
ของ
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการอื่น
ของการ
การ
เปลี่ยนแปลง
เปลีย่ นแปลง
ที่เกิดจาก
ในมูลค่า ส่วนแบ่ง
ผู้ถอื หุ้น
เงินลงทุน ก�ำไรขาดทุน
รวม
ส่วนเกิน
เผื่อขาย เบ็ดเสร็จอื่น
องค์ประกอบอื่น
ในบริษทั ร่วม ในบริษัทร่วม มูลค่าหุ้น
ในส่วนของทุน

องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

รวม
ส่วนของทุน

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 10,248,044,331 (309,784,531) (14,680,401) 2,936,321
(2)
6,279,782 437,263,337 122,014,506 43,494,151,307
ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
-   
-   
-    (2,300,400,000)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    (2,300,400,000)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
-   
-   
-    3,896,810,141
(979,197)
(77)
(226)
2
(1,361,661)
-    (2,341,159) 3,894,468,982
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 11,844,454,472 (310,763,728) (14,680,478) 2,936,095
4,918,121 437,263,337 119,673,347 45,088,220,289
													
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 11,844,454,472 (310,763,728) (14,680,478) 2,936,095
4,918,121 437,263,337 119,673,347 45,088,220,289
ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
-   
-   
-    (2,196,800,000)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    (2,196,800,000)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
-   
-   
-    4,582,797,004 (367,676,117)
(17,964,105) 3,592,982
-    (1,361,238)
-    (383,408,478) 4,199,388,526
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 14,230,451,476 (678,439,845) (32,644,583) 6,529,077
3,556,883 437,263,337 (263,735,131) 47,090,808,815

ทุนประเดิม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
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ทุนประเดิม

งบประมาณอุดหนุน

ทุน

รวมทุน

องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน
ผลก�ำไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ
ตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ รวมองค์ประกอบอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน)
ของพนักงาน
รวมส่วนของทุน
สะสมยังไม่ได้จัดสรร
ในส่วนของทุน

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
7,756,495,045
(309,784,531)
(309,784,531) 40,570,802,984
ปรั   
บปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
-   
-   
-    (2,300,400,000)
-    (2,300,400,000)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
-   
-   
-   
3,744,601,881
(979,197)
(979,197)
3,743,622,684
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
9,200,696,926
(310,763,728)
(310,763,728) 42,014,025,668
								
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
9,200,696,926
(310,763,728)
(310,763,728) 42,014,025,668
ปรั   
บปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
-   
-   
-    (2,196,800,000)
-    (2,196,800,000)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
-   
-   
-   
4,471,543,422
(367,676,117)
(367,676,117)
4,103,867,305
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
11,475,440,348
(678,439,845)
(678,439,845) 43,921,092,973

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน					
ก�ำไรส�ำหรับปี
4,582,797,004
3,896,810,141
รายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน  :
ค่าเสื่อมราคา
5,689,306,187
5,388,024,948
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
88,789,524
110,230,029
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
310,144
(2,237,106)
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย
460,535
528,253
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
3
6
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
58,474,927
34,812,295
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-   
5
ค่าเสียหายจากเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติ
-   
(1,466)
ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
853,671
6,914,571
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
73,410,212
73,318,695
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ส�ำหรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
128,748
(23,431)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
583,576,707
48,535,851
หนี้สูญ
2,703,456
682,646
หนี้สงสัยจะสูญ
3,170,226
9,990,773
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี
(241,851,314)
(70,934,040)
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี
(195,999,156)
(218,823,852)
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี
(136,685,080)
(143,412,358)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
(873,890,353)
(741,548,506)
รายได้รับบริจาคจากเอกชน
(5,547,222)
(6,190,790)
รายได้เบ็ดเตล็ด
(47,500)
(590,282)
รายได้เงินปันผล
(19,049,653)
(18,122,963)
(ก�ำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง
(1,619,533)
1,583,170
ก�ำไรจากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง
(52,949)
(244,878)
ค่าเช่ารถยนต์
-   
248,441
ปรับมูลค่าเงินประกันการใช้น�้ำ
(3,271,141)
(343,895)
ค่าวัสดุด�ำเนินการใช้ไปในการติดตั้ง
311,766
-   
ต้นทุนการจ�ำหน่ายวัสดุ
(537,386)
-   
โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน
410,214,569
335,501,976
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
(32,767,715)
6,380,156
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
237,812,206
1,565,283,306
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
885,078
846,945
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
(432,277,582)
(446,480,260)
ดอกเบี้ยรับ
(130,381,447)
(72,658,527)
ดอกเบี้ยจ่าย
2,612,717,660
1,795,729,535
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน
12,271,944,592
11,553,809,388

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2562

2561

สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
(329,963,289)
(290,749,505)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(927,908,868)
519,961,761
วัสดุคงเหลือ
32,047,446
21,996,648
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
(1,593,079,109)
(1,305,769,296)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(386,902)
(1,640,832)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(1,262,269,000)
(2,044,067,910)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
62,597,699
43,884,241
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
(336,322,844)
(593,376,472)
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
50,103,723
25,977,949
รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำและวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้
2,639,679,881
2,055,866,326
เงินประกันระยะยาว
111,707,009
101,559,111
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
105,008,590
(249,166,187)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
10,823,158,928
9,838,285,222
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
รับดอกเบี้ย
115,946,597
66,964,122
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
(1,931,706,314)
(675,000,000)
เงินปันผลรับ
340,073,653
312,394,963
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(716,215,089)
(669,809,874)
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
(823,770,141)
(521,792,686)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(4,760,392,127)
(4,560,254,986)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
(2,757,009)
(7,497,266)
รับช�ำระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
2,322,057
2,127,765
เงินรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
3,546,381
7,571,140
		เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
(7,772,951,992)
(6,045,296,822)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
จ่ายดอกเบี้ย
(1,363,677,178)
(447,191,369)
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(1,923,939,075)
(1,923,798,243)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น
3,590,538,584
2,063,052,106
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
4,127,837,337
801,051,315
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(3,199,000,000)
(762,856,357)
เงินจ่ายน�ำส่งรัฐ
(1,800,000,000)
(2,972,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		
(568,240,332)
(3,241,742,548)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
2,481,966,604
551,245,852
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		
3,157,571,025
2,606,325,173
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		
5,639,537,629
3,157,571,025
รายการที่มิใช่เงินสด					
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
5,125,002
6,538,981
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
1,881,347,690
748,736,970

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน					
ก�ำไรส�ำหรับปี
4,471,543,422
3,744,601,881
รายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน  :
ค่าเสื่อมราคา
5,689,306,187
5,388,024,948
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
88,789,524
110,230,029
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
310,144
(2,237,106)
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย
460,535
528,253
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
3
6
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
58,474,927
34,812,295
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-   
5
ค่าเสียหายจากเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติ
-   
(1,466)
ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
853,671
6,914,571
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
73,410,212
73,318,695
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ส�ำหรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
128,748
(23,431)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
583,576,707
48,535,851
หนี้สูญ
2,703,456
682,646
หนี้สงสัยจะสูญ
3,170,226
9,990,773
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี
(241,851,314)
(70,934,040)
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี
(195,999,156)
(218,823,852)
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี
(136,685,080)
(143,412,358)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
(873,890,353)
(741,548,506)
รายได้รับบริจาคจากเอกชน
(5,547,222)
(6,190,790)
รายได้เบ็ดเตล็ด
(47,500)
(590,282)
รายได้เงินปันผล
(340,073,653)
(312,394,963)
(ก�ำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง
(1,619,533)
1,583,170
ก�ำไรจากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง
(52,949)
(244,878)
ค่าเช่ารถยนต์
-   
248,441
ปรับมูลค่าเงินประกันการใช้น�้ำ
(3,271,141)
(343,895)
ค่าวัสดุด�ำเนินการใช้ไปในการติดตั้ง
311,766
-   
ต้นทุนการจ�ำหน่ายวัสดุ
(537,386)
-   
โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน
410,214,569
335,501,976
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
(32,767,715)
6,380,156
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
237,812,206
1,565,283,306
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
885,078
846,945
ดอกเบี้ยรับ
(130,381,447)
(72,658,527)
ดอกเบี้ยจ่าย
2,612,717,660
1,795,729,535
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน
12,271,944,592
11,553,809,388

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
(329,963,289)
(290,749,505)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(927,908,868)
519,961,761
วัสดุคงเหลือ
32,047,446
21,996,648
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
(1,593,079,109)
(1,305,769,296)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(386,902)
(1,640,832)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(1,262,269,000)
(2,044,067,910)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
62,597,699
43,884,241
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
(336,322,844)
(593,376,472)
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
50,103,723
25,977,949
รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำและวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้
2,639,679,881
2,055,866,326
เงินประกันระยะยาว
111,707,009
101,559,111
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
105,008,590
(249,166,187)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
10,823,158,928
9,838,285,222
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
รับดอกเบี้ย
115,946,597
66,964,122
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
(1,931,706,314)
(675,000,000)
เงินปันผลรับ
340,073,653
312,394,963
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(716,215,089)
(669,809,874)
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
(823,770,141)
(521,792,686)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(4,760,392,127)
(4,560,254,986)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
(2,757,009)
(7,497,266)
รับช�ำระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
2,322,057
2,127,765
เงินรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
3,546,381
7,571,140
		เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
(7,772,951,992)
(6,045,296,822)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
จ่ายดอกเบี้ย
(1,363,677,178)
(447,191,369)
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(1,923,939,075)
(1,923,798,243)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น
3,590,538,584
2,063,052,106
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
4,127,837,337
801,051,315
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(3,199,000,000)
(762,856,357)
เงินจ่ายน�ำส่งรัฐ
(1,800,000,000)
(2,972,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		
(568,240,332)
(3,241,742,548)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
2,481,966,604
551,245,852
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		
3,157,571,025
2,606,325,173
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		
5,639,537,629
3,157,571,025
รายการที่มิใช่เงินสด					
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
5,125,002
6,538,981
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
1,881,347,690
748,736,970

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1.

การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

2.

เกณฑ์การจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปา
ในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานก่อสร้างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กับกิจการประปาชนบทและหน่วยงานก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มาจัดตั้งเป็นการประปาส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ
และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�้ำประปา รวมทั้งการด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับ
ธุรกิจการประปา เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชน
เป็นส�ำคัญ
ปัจจุบันที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
2.1 การน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความ
รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดรายการในงบการเงินที่เป็นไปตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ได้รวมรายการ
ของกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0209.2/4171 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544
เรื่อง งบการเงินของกองทุนบ�ำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
กองทุนสงเคราะห์รวมในงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และแสดงรายการ
ที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.2.1 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
การประปาส่วนภูมภิ าคได้นำ� มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน              
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารของการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วว่า ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อนโยบาย    
การบัญชีและงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค
2.2.2 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
		
มาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
การน�ำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
งบกระแสเงินสด
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2.2.2 มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 (ต่อ)
		
มาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
  และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
  
  เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) ก�ำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เกษตรกรรม
		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
เรื่อง
ฉบับที่ 1
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
ส่วนงานด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) การวัดมูลค่ายุติธรรม
ฉบับที่ 15
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
		
การตีความมาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
  
  เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
  
  หรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
รายงานประจ�ำปี 2562
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2.2.2 มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 (ต่อ)
		
การตีความมาตรฐานการบัญชี			 เรื่อง
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
เรื่อง
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
		
					
  และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
				
		
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)    การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
		
					
  (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
			
				
  ที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)   การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
							   และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
						  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เงินที่น�ำส่งรัฐ
ฉบับที่ 22
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศและสิง่ ตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
2.2.3 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
		 มาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
ฉบับที่ 1
การน�ำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
		
					
  และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 16
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 20
การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
							   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 33
ก�ำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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2.2.3 มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ)
		 มาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
ฉบับที่ 40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41
เกษตรกรรม
		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน			
เรื่อง
ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 12
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ฉบับที่ 15
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
		
การตีความมาตรฐานการบัญชี			
เรื่อง
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
  
  เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
  
  หรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
เรื่อง
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
  
  และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
  
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
  
  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 14
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
  และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 19
การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่น�ำส่งรัฐ
ฉบับที่ 22
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศและสิง่ ตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.2 และ 2.2.3 ผูบ้ ริหารของ กปภ. อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบ
ต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 ซึ่ง กปภ. จะเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้กบั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
และ 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และ 1 ตุลาคม 2563 ตามล�ำดับ เป็นต้นไป
รายงานประจ�ำปี 2562
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3.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
3.2

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเฉพาะในการใช้เงิน ได้แก่ เงินที่ กปภ.
ใช้คำ้� ประกันการกูเ้ งินเพือ่ เป็นสวัสดิการของพนักงาน เงินกองทุนเงินประกันการใช้นำ 
�้ และเงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้นำ 
�้
ซึ่ ง เงิ น ฝากธนาคารดั ง กล่ า วทั้ ง หมดเป็ น เงิ น ที่ กปภ. สามารถน� ำ มาใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นได้ ใ นกรณี ที่ ป ระสบปั ญ หา
เงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน
3.3

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค�ำนวณจากยอดลูกหนี้ค่าน�้ำที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และลูกหนี้อื่น
ซึ่งค้างช�ำระเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
3.4

วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด แสดงตามราคาทุนโดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือมูลค่าสุทธิ              
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ส�ำหรับวัสดุช�ำรุดล้าสมัยรอการสอบสวนและรอชดใช้จะตั้งค่าเผื่อส�ำหรับวัสดุดังกล่าว
เต็มจ�ำนวน
3.5

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย โดยบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน
ในบริษัทร่วม ส�ำหรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมน�ำไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตามวิธีราคาทุน
3.6

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุม กปภ. หรือถูกควบคุม
โดย กปภ. ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ กปภ. นอกจากนี้บุคคล หรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม ผู้บริหารคนส�ำคัญ และคณะกรรมการของ กปภ. รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารคนส�ำคัญ
หรือคณะกรรมการ กปภ. มีอ�ำนาจควบคุม หรือมีอ�ำนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. แต่ละรายการ กปภ. ค�ำนึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
3.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา หักค่าเสื่อมราคา
สะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า และค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
ท่อที่วางแล้วและครุภัณฑ์ที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย แสดงตามสภาพของทรัพย์สินนั้น โดยใช้
ราคาประเมิน ณ วันที่รับโอน (28 พฤษภาคม 2522)
ที่ ดิ น ที่ รั บ บริ จ าคจากหน่ ว ยงานราชการและที่ รั บ โอนมาจากการประปาสุ ข าภิ บ าลตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
แสดงตามราคาที่ได้รับมอบหรือราคาประเมิน ณ วันที่รับมอบ ส่วนที่ดินที่ได้รับจากเอกชนโดยการบริจาคการรับโอนทรัพย์สิน
การให้สัมปทาน จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรายการ ส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ที่มีวิธีการได้มาเช่นเดียวกันนั้น
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3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จะแสดงไว้เป็นรายได้รอรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอัตราร้อยละ 12.5 และ 3.33 ต่อปี
ตามอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ ตามล�ำดับ  
มาตรวัดน�้ำที่ติดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานไม่ว่าจะด�ำเนินการโดย กปภ. ผู้ใช้น�้ำด�ำเนินการติดตั้งเอง
มาตรรับบริจาค หรือผู้ใช้น�้ำที่ กปภ. รับโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ วันสิ้นงวด แสดงตามราคา ณ วันที่ได้มารวมค่าแรง
และอุปกรณ์ในการติดตั้ง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application Software) ที่ซื้อมาเพื่อใช้งาน
แสดงตามราคาทุนที่หักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
กปภ. รับรู้ต้นทุนค่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน
3.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท
ในอัตราร้อยละ 2 - 33.33 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์หลังหักค่าเสื่อมสภาพ มูลค่าราคาซากของสินทรัพย์อยู่ระหว่าง
อัตราร้อยละ 0 - 20 ของราคาทุนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น ที่ซื้อโดย กปภ. และที่ได้รับบริจาคซึ่งใช้ในการด�ำเนินงาน      
เพื่อหารายได้โดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน�้ำ แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
สิทธิการใช้ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตรา
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์นั้น ๆ ยกเว้นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) ไม่มีการตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
3.9

สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แสดงตามมูลค่าที่คณะกรรมการส�ำรวจและตีราคาทรัพย์สินของ กปภ.
ได้ประเมินไว้ ซึง่ ถือเป็นทุนทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1)   สืบเนือ่ งจาก
กปภ. ได้รบั โอนอสังหาริมทรัพย์จากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย โดยกระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิต์ ามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และเมื่อ กปภ. ไม่ใช้สินทรัพย์และคืนให้กระทรวงการคลังแล้ว จะรับรู้เป็นขาดทุนจากการจ�ำหน่าย
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กปภ. จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์
ทีไ่ ม่มตี วั ตนอืน่ ของ กปภ. โดยพิจารณาจากกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เชิงพาณิชย์เท่านัน้ ซึง่ กปภ. ใช้หลักเกณฑ์การแยกกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เชิงพาณิชย์
และเชิงสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการขอ PSO จาก สคร. โดยกลุ่มผู้ใช้น�้ำเชิงสังคมพิจารณาจากสาขาของ กปภ. ที่มีรายได้
จากผู้ใช้น�้ำกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ใช้น�้ำ  0 - 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน เกินร้อยละ 12.31 เมื่อเทียบกับรายได้ค่าน�้ำรวมของทั้งสาขา
นอกจากกลุ่มนี้แล้วถือเป็นกลุ่มผู้ใช้น�้ำเชิงพาณิชย์ทั้งหมด และพิจารณาข้อบ่งชี้ในแต่ละ กปภ. สาขาว่ามีผลขาดทุนต่อเนื่อง
5 ปี หรือไม่ หากข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่า กปภ. จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดลงหรือลดลง กปภ. จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงวดก่อน ๆ กปภ. จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนก�ำไรหรือขาดทุนทันที
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3.11 การรับรู้รายได้
3.11.1 รายได้คา่ จ�ำหน่ายน�ำ้ และบริการ รับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนีค้ า่ น�ำ้ ประปา
รายเดือนตามปริมาณการใช้น�้ำในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน
3.11.2 รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำตัดบัญชี เป็นค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำที่รับจากผู้ใช้น�้ำเอกชนและราชการ
แต่ละราย แสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ และบันทึกเป็นรายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำรอรับรู้ในส่วนของ
หนีส้ นิ เมือ่ งานแล้วเสร็จ โดยทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้คา่ ติดตัง้ มาตรวัดน�ำ้ ตัดบัญชีในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี
ตามอายุการใช้งานของมาตรวัดน�้ำ  ต้นทุนงานติดตั้งมาตรวัดน�้ำที่ยังไม่แล้วเสร็จ จะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อ
ระหว่างด�ำเนินการ
3.11.3 รายได้คา่ วางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ ตัดบัญชี เป็นค่าวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ ทีร่ บั จากผูใ้ ช้นำ�้ เอกชน
และราชการแต่ละราย แสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าติดตัง้ และวางท่อ และบันทึกเป็นรายได้คา่ วางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้
รอรับรูใ้ นส่วนของหนีส้ นิ เมือ่ งานแล้วเสร็จ โดยทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้คา่ ติดตัง้ ค่าวางท่อขยายเขตตัดบัญชีในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในอัตราร้อยละ 3.33 ต่อปี ตามอายุการใช้งานของท่อ ต้นทุนงานติดตัง้ วางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ ทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จ จะแสดงอยูใ่ น
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
3.11.4 รายได้ค่าปรับ กรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างคู่สัญญาของ กปภ. ได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าวันที่ก�ำหนด      
ในสัญญาจะมีการเรียกค่าปรับและรับรู้เป็นรายได้ค่าปรับ ถ้าหากได้รับการต่อสัญญา กปภ. ต้องจ่ายคืนค่าปรับดังกล่าวให้แก่
ผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้าง ถ้าต่อสัญญาให้ในปีงบประมาณทีไ่ ด้มกี ารหักค่าปรับไว้เงินทีจ่ า่ ยคืนจะน�ำไปลดรายได้คา่ ปรับ แต่ถา้ ต่อสัญญา
ในปีงบประมาณถัดไปจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายคืน และแสดงเป็นรายการหักอยู่ในรายได้อื่น
3.11.5 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
3.11.6 รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายแล้ว
3.11.7 รายได้อื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�ำระเงิน
3.11.8 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน ส�ำหรับรายการรับบริจาคอื่น ๆ จากภาคเอกชนที่เป็นเงินสด และ
ที่ดิน รวมทั้งวัสดุถาวร จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรายการ
3.11.9 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ที่จ่ายจากเงินงบประมาณ อุดหนุนจาก
รัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป และรายการเงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบทที่ได้รับจากราชการแสดงไว้เป็น
รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ตามอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาล
3.11.10   รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ตัดบัญชี ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ที่รับโอนจากเอกชนในการติดตั้ง  
และวางท่อให้ผู้ใช้น�้ำเอกชน และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์จากราชการ แสดงไว้เป็นรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์
ภาคเอกชนรอรับรู้ และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน ตามล�ำดับ และทยอยรับรู้
เป็นรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชีในอัตรา
ร้อยละ 12.5 และ 3.33 ต่อปี ตามอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ แสดงรวมอยู่ในรายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ
ตัดบัญชีในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.12 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ กปภ. จัดหาเงินทุนมาด�ำเนินงาน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
และค่าธรรมเนียมจ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเงินกูย้ มื ระยะยาวทีเ่ กิดจากเงินกูย้ มื ระยะยาวทีก่ มู้ าเพือ่ วัตถุประสงค์ให้ได้มาซึง่
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างก่อสร้าง รับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
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3.13 สัญญาเช่าการเงินและประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
กปภ. มีการท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำกับบริษัทเอกชนที่เข้าเงื่อนไขว่าข้อตกลงมีส่วนประกอบของสัญญาเช่า ดังนั้น
กปภ. บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
ส�ำหรับค่าเช่าที่จ่ายช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา โดย
ส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินจะแสดงในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
ส�ำหรับสัญญาซือ้ ขายน�ำ้ กับบริษทั เอกชนทีม่ ผี ลขาดทุนตลอดอายุสญ
ั ญา ซึง่ ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั กปภ.
จะน�ำผลขาดทุนดังกล่าวมาค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันเพื่อบันทึกเป็นประมาณการหนี้สิน
กปภ. ได้ทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เมื่อมีการแก้ไขสัญญาและปรับปรุง
ประมาณการหนี้สิน เพื่อสะท้อนให้เห็นประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
3.14 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
3.14.1 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ เป็นเงินส่วนที่ กปภ. กันไว้ให้พนักงานทุกเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนค่าจ้างของพนักงานแต่ละรายเฉพาะที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
3.14.2 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 โดย กปภ. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในนาม
พนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแต่ละรายในอัตราร้อยละ 9 10 และ 11 ของเงินเดือนสมาชิกรายนั้น ๆ
ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี เกินกว่า 10 ถึง 20 ปี และเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป ตามล�ำดับ (นับแต่เริ่มก่อตั้ง กปภ.
ถึงปัจจุบัน)
3.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
3.15.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น
กปภ. รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
3.15.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนด
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและกองทุนสงเคราะห์
พนักงานเป็นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการท�ำงานของพนักงาน โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่ นักงานจะได้รบั
จากการท�ำงานให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถกู คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริม่ ต้น
การประมาณการหนี้สินดัง กล่าวค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ล ะหน่ว ยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method)
เมื่อข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กปภ.
จะรับรู้ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.16 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ในการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่า กปภ. ใช้สมมติฐานต่าง ๆ เช่น
ระยะเวลารือ้ ถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการค่ารือ้ ถอนค�ำนวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล (Zero Coupon Yield Curve) และ SOE Spread Matrix (Risk Premium) ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่บันทึกสินทรัพย์
บนที่ดินเช่า เป็นอัตราคิดลด
ทั้งนี้ กปภ. ใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป เนื่องจาก กปภ. ไม่สามารถระบุข้อมูลและจ�ำนวนเงินของต้นทุน        
ค่ารื้อถอนในอดีต ซึ่งเป็นผลกระทบสะสมของงวดก่อน ๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้
รายงานประจ�ำปี 2562
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4.

ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินสด
เงินฝากธนาคาร

เงินระหว่างทาง
				

22.11
1,911.90
221.35
3,437.18
47.00
5,639.54

- ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน
     
รวม

21.25
2,276.89
26.91
800.00
32.52
3,157.57

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จ�ำนวน 1,911.90 ล้านบาท และ
2,276.89 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์ กปภ. จ�ำนวน 6.24 ล้านบาท และ 17.32 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
ส�ำหรับเงินฝากธนาคารประจ�ำระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ได้แยกแสดงไว้ในรายการเงินลงทุนชั่วคราว
เงินระหว่างทาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จ�ำนวน 47.00 ล้านบาท และ 32.52 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นเช็ค เช็ครอผ่านธนาคาร และเช็คคืน
4.2 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินฝากธนาคารเพื่อสวัสดิการพนักงาน
เงินกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ
เงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ
รวม
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     961.91
   306.88
1,768.79
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496.86
655.61
286.35
1,438.82

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - เอกชน
ลูกหนี้การค้า - ราชการ
                            รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
          ภาษีขายไม่ถึงก�ำหนด
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
     ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
          รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้
          ภาษีขายไม่ถึงก�ำหนด
                            ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
     รายได้ค้างรับ
หัก ภาษีขายไม่ถึงก�ำหนด
                           รายได้ค้างรับ - สุทธิ
     ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
     ลูกหนี้กรมสรรพากร
     ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
     อื่นๆ
    
                            รวมลูกหนี้อื่น
รวม

363.23
  368.40
731.63
(70.09)
  (48.61)
612.93

345.27
305.89
651.16
(67.33)
(43.44)
540.39

775.63
   (35.37)
(630.34)
    (0.11)
  109.81
164.30
    (0.23)
  164.07
682.98
253.63
2.53
36.96
1,249.98
1,862.91

106.55
(34.96)
(65.80)
(0.18)
5.61
48.37
(0.15)
48.22
135.23
165.82
2.32
28.64
385.84
926.23

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ลูกหนี้กระทรวงการคลัง มีจ�ำนวน 682.98 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินทดรอง
จ่ายแทนซึ่งจ่ายจากเงินรายได้ กปภ. เพื่อเบิกจ่ายแทนเงินอุดหนุน ปี 2554 และ 2562 จ�ำนวน 18.33 ล้านบาท เงินค้างรับฎีกา
เบิกเงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้รับภายในปีงบประมาณ 2562 จ�ำนวน 663.87 ล้านบาท และการจัดหาเงินกู้แบบ TERM LOAN
จ�ำนวน 0.78 ล้านบาท เพื่อลงทุนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำระยะเร่งด่วนประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
ของ กปภ. วงเงินกู้ 1,486.00 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยรัฐบาลรับภาระช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ร้อยละ 75 ของวงเงินกู้ และ กปภ. รับภาระช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ร้อยละ 25
ของวงเงินกู้
รายงานประจ�ำปี 2562
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รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้ คือ รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายในส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่า กปภ. จะได้รับเงินค่าปรับดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้น กปภ. จึงได้ตั้งเป็น
รายการรอรับรู้ไว้ และน�ำมาบันทึกหักลดยอดลูกหนี้อื่น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 รายได้ค่าปรับและ
ค่าเสียหายรอการรับรู้มีจ�ำนวน 630.34 ล้านบาท และ 65.80 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ลูกหนีส้ ว่ นราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 368.40 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จ�ำนวน 62.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.44 จ�ำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

ส่วนราชการ
1.  กระทรวงยุติธรรม
2.  กระทรวงกลาโหม
3.  กระทรวงมหาดไทย
4.  กระทรวงศึกษาธิการ
5.  กระทรวงสาธารณสุข
6.  ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
7.  หน่วยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ
รวม

2562
ล้านบาท ร้อยละ
49.81
183.50
15.37
56.61
12.02
44.28
10.07
37.10
6.88
25.35
2.04
7.52
14.04     3.81
368.40 100.00

2561
ล้านบาท ร้อยละ
138.80
45.38
47.82
15.63
41.88
13.69
12.09
36.98
6.84
20.91
1.88
5.75
13.75        4.49
100.00
305.89

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
44.70 32.20
8.79 18.38
2.40   5.73
0.32
0.12
4.44 21.23
1.77 30.78
2.11
  0.29
62.51 20.44

4.4 วัสดุคงเหลือ  จ�ำแนกตามประเภทวัสดุดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
วัสดุการผลิต
วัสดุด�ำเนินการ
วัสดุอะไหล่มาตร
น�้ำดื่มบรรจุขวดส�ำเร็จรูป
คืนวัสดุจากโครงการระหว่างก่อสร้าง
                                         รวม
หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
รวม
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211.08
20.44
2.18
              343.32
   (0.44)
342.88
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105.59
232.79
20.70
1.97
3.94
364.99
(0.32)
364.67

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 วัสดุคงเหลือจ�ำนวน 342.88 ล้านบาท และ 364.67 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เป็นยอดคงเหลือตามรายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ�ำปี หากมีจ�ำนวนสูงหรือต�่ำกว่า ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี ผลต่างจากจ�ำนวนเงินและจ�ำนวนหน่วย กปภ. จะบันทึกเป็นวัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง เพือ่ รอการตรวจสอบ
หาสาเหตุ และน�ำไปแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
4.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
ธุรกิจ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก
จ�ำกัด (มหาชน)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัท ประปาปทุมธานี
จ�ำกัด

ชนิด สัดส่วนการถือหุ้น
ของหุ้น
(ร้อยละ)
2562 2561

วิธีส่วนได้เสีย
2562

2561

วิธีราคาทุน
2562

2561

ผลิตและ หุ้นสามัญ 40.20 40.20 4,260.91 4,165.39 1,091.20 1,091.20
จ�ำหน่าย
น�้ำประปา
24.03    24.03     24.03
24.03
ผลิตและ หุน้ สามัญ 2.00 2.00
จ�ำหน่าย
น�้ำประปา

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่ า งปี 2562 บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน�้ ำ ภาคตะวั น ออก จ� ำ กั ด (มหาชน) ประกาศ
จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2561 ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.27 บาท
กปภ. ได้รบั เงินปันผล เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จ�ำนวน 180.58 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   ส�ำหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 จ�ำนวน 140.45 ล้านบาท
ในระหว่ า งปี 2561 บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน�้ ำ ภาคตะวั น ออก จ� ำ กั ด (มหาชน) ประกาศ
จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2560 ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.24 บาท
กปภ. ได้รบั เงินปันผล เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จ�ำนวน 160.51 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   ส�ำหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 จ�ำนวน 133.76 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในระหว่างปี 2562 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 39.474 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผล
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 จ�ำนวน 9.48 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 39.813 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 จ�ำนวน 9.57 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2561 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ในอัตราหุ้นละ 37.183 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผล
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 จ�ำนวน 8.93 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 38.247 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จ�ำนวน 9.19 ล้านบาท
รายงานประจ�ำปี 2562
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4.6 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
4.6.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ลูกหนี้อื่น 		
บริษัทร่วม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
					
รวม

0.88

0.76

0.88

0.76

เจ้าหนี้การค้า			
บริษัทร่วม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
81.57
57.89
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ประปานครสวรรค์ จ�ำกัด
11.83
11.47
บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
29.58
27.87
บริษัท ประปาบางปะกง จ�ำกัด
30.37
29.78
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
32.25
31.36
บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ำกัด
  34.88
34.48
					
รวม
220.48
192.85
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4.6.2 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561
รายได้ 		
     รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน
บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่าย 		
     ค่าซื้อน�้ำประปา
บริษัทร่วม
         บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
     ค่าซื้อน�้ำดิบเอกชน
บริษัทร่วม
     ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงประปา
        บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1.76

1.94

203.56
   1,130.95

182.65
1,089.11

689.46

293.95

   23.35

18.15
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
รายได้ 		
     รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน
    บริษัทร่วม
     เงินปันผลรับ
        บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่าย
     ค่าซื้อน�้ำประปา
        บริษัทร่วม
        บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
     ค่าซื้อน�้ำดิบเอกชน
        บริษัทร่วม
     ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงประปา
        บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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1.76

1.94

321.02

294.27

203.56
   1,130.95

182.65
1,089.11

689.46

293.95

   23.35

18.15

การประปาส่วนภูมิภาค

4.7

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 7,937.41 ล้านบาท และ 9,937.83 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา และ กปภ. รับรูด้ อกเบีย้ และค่าธรรมเนียมพันธบัตร
เป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 25.51 ล้านบาท และ 27.96 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในรอบบัญชีปี 2562 กปภ. มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่ด�ำเนินการในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งสิ้น
7 โครงการ วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 2,849.98 ล้านบาท ดังนี้
โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
1 งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการ 50.75 ล้านบาท
ประปาภายหลังการรับโอน (ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมภิ าคสาขา มูลค่าเพิม่ )
หนองบัวแดง (ภักดีชุมพล)
อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
สัญญาเลขที่
กปภ.ข. 6/174/2557
ลงวันที่ 18 กันยายน 2557

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 26 กันยายน 2557
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 20 กันยายน 2558  
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ กปภ.ข. 6/163/2558
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558
ขยายระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 4 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 27.29 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการเป็น
พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ซึ่ง กปภ. ได้ด�ำเนินการ
ขออนุญาตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
ก่อนการรับโอนและติดตาม
ประสานงานการขอใช้พื้นที่
ดังกล่าว กรมป่าไม้ยื่นเรื่อง
ขออนุญาตให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (ทส.) พิจารณา
ร่าง ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการขออนุญาต
เข้าท�ำประโยชน์ในเขตป่า
ที่ ครม. มีมติให้รักษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ และกลุ่ม
กฎหมายเสนอให้ส่งเรื่องให้
คณะท�ำงานปฏิรูประบบ
การขออนุญาตใช้ที่ดินป่าไม้
และป้องกันการทุจริต พิจารณา
แนวทางการด�ำเนินการ และ
เสนอให้ รมว.ทส. ให้ความ
เห็นชอบ ในหลักการปรับปรุง
ระเบียบ ปฏิบัติ และมติ ครม.
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ทส. ยัง
ไม่พิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวขัดต่อมติ ครม.
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง กปภ. ยื่น
ผ่อนผันมติ ครม. ดังกล่าว ตาม
หนังสือ ที่ มท 55713-4/4313
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
และ มท 55713-4/505
ลงวันที่ 21 กันยายน 2561
ถึงอธิบดีกรมป่าไม้
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4.7
โครงการ
ที่

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)
รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
814.03 ล้านบาท สัญญาเริ่มต้น
งานปรับปรุงขยาย
2
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จ�ำนวน 13 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
รวมทั้งสิ้น 753.75 ล้านบาท
สัญญาสิ้นสุด
มูลค่าเพิ่ม)
สาขาอรัญประเทศ
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
และสัญญาแก้ไข
สัญญาเลขที่ กจห. 61/2559
เลขที่ ฝกม. 9/2560
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ลงวันที่ 24 มกราคม 2560
ปรับลดวงเงิน 0.83
ล้านบาท และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 41/2560
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560    
ปรับเพิ่มวงเงิน 0.75
ล้านบาท และสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม  เลขที่ ฝกม.
73/2560 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2560
ขยายระยะเวลาตั้งแต่
วันนับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญาจนถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2560 ซึ่ง กปภ.
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้าง
เข้าด�ำเนินการในพื้นที่
ก่อสร้างสถานีจ่ายน�้ำ
ตชด. 126 และบวกระยะ
เวลาด�ำเนินการอีกจ�ำนวน
330 วัน และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 84/2561
ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
ขยายระยะเวลานับถัดจาก    
วันสิ้นสุดสัญญาจนถึง
ลงนามในสัญญาแก้ไขบวก
ระยะเวลาด�ำเนินการอีก
จ�ำนวน 330 วัน และสัญญา
แก้ไขเลขที่ ฝกม. 30/2562
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
ขยายระยะเวลา 270 วัน
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาแก้ไข และปรับ
เพิ่มวงเงิน 0.81 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไขเลขที่
ฝกม. 33/2562
ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
ปรับลดวงเงิน 1.55
ล้านบาท
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การด�ำเนินงาน

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินของรัฐที่รกร้าง
ว่างเปล่า ในส่วนงานสถานี
จ่ายน�้ำเสาสูง กปภ.ข. 1  
มีหนังสือที่ มท 55310/713
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
จ.สระแก้ว เพือ่ ขอให้ตรวจสอบ
การครอบครองที่ดิน และ
ส.ป.ก. จ.สระแก้ว มีหนังสือ
ตอบกลับ ที่ สก 0011/1206
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งว่าพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานี
จ่ายน�้ำเสาสูงอยู่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินโครงการป่าวัฒนานคร
แต่ไม่อยู่ในเขตด�ำเนินการ
ของ ส.ป.ก. จ.สระแก้ว
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็น
พื้นที่ระบุไว้ว่าเป็นที่ดินมี
หนังสือส�ำคัญ (CL1091) ซึง่
ส.ป.ก. จ.สระแก้ว ไม่สามารถ
น�ำมาด�ำเนินการปฏิรูปที่ดิน
ตามอ�ำนาจหน้าทีไ่ ด้  ดังนัน้
กปภ. ได้ยื่นขออนุญาตใช้
ทีด่ นิ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ โครงการ
ป่าวัฒนานคร ภายใต้การดูแล
ของ ส.ป.ก. จ.สระแก้ว
แปลงที่ดินบริเวณบ้านเสาสูง
(บางส่วน) เนือ้ ทีป่ ระมาณ 5 ไร่
พร้อมมอบอ�ำนาจให้ ผจก. กปภ.
สาขาวัฒนานครเป็นผูด้ ำ� เนินการ
ยื่นค�ำร้อง ในการขออนุญาต
ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
จนแล้วเสร็จ ซึ่ง ผจก. กปภ.
สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จ.สระแก้ว
ได้ท�ำการรังวัดที่ดิน เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2561 ได้เนื้อที่
ประมาณ 4-0-27 ไร่ และ กปภ.
สาขาวัฒนานคร ยื่นค�ำขอใช้
ที่ดินตามแบบ ส.ป.ก.4-29ก.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
ต่อ ส.ป.ก. จ.สระแก้ว ปัจจุบนั
อยูร่ ะหว่าง ส.ป.ก. จ.สระแก้ว
น�ำเสนอต่อเลขาธิการส�ำนักงาน
ปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
เพือ่ พิจารณา การขออนุญาต
ตามหนังสือ ที่ สก 0011/1865
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

4.7
โครงการ
ที่

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)
รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ที่ดินสาธารณประโยชน์
งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย 621.63 ล้านบาท
3
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิม่ )
สาขาเพชรบุรี อ.เมือง
- บ้านแหลม - บ้านลาด
- ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มก�ำลัง
การผลิต สถานีผลิตน�้ำ
บ้านลาด และระบบท่อ
ส่ง - จ่าย
สัญญาเลขที่ กจห. 10/2560
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

สัญญาเริ่มต้น
ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
วันที่ 3 เมษายน 2560
จ�ำนวน 6 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
สัญญาสิ้นสุด
รวมทั้งสิ้น 550.96 ล้านบาท
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 82/2561
ลงวันที่ 3 กันยายน 2561
ขยายระยะเวลานับถัดจาก    
วันสิ้นสุดสัญญาถึงวันที่
ลงนามในสัญญาแก้ไขบวก
ระยะเวลาด�ำเนินการ
เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 85 วัน
สิ้นสุดวันที่ 27 พฤศจิกายน
2561 และปรับลดวงเงิน
1.83 ล้านบาท และสัญญา
แก้ไข เลขที่ ฝกม.
142/2561  ลงวันที่ 13
ธันวาคม 2561 ปรับลด
วงเงิน 0.28 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไขเลขที่
ฝกม. 10/2562 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2562 ปรับเพิ่ม
วงเงิน 1.24 ล้านบาท
พร้อมขยายระยะเวลา         
นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา
ถึงวันที่ลงนามในสัญญา
แก้ไขบวกระยะเวลาอีก
จ�ำนวน 90 วัน และสัญญา
แก้ไขเลขที่ ฝกม. 61/2562
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ปรับเพิ่มวงเงิน 5.73
ล้านบาท และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 70/2562
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ปรับลดวงเงิน 0.04 ล้านบาท
พร้อมขยายระยะเวลา         
นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา
180 วัน สิ้นสุดวันที่
28 มกราคม 2563
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การด�ำเนินงาน

พืน้ ทีก่ ารก่อสร้างโครงการ
เป็นทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
ในส่วนงานสถานีจา่ ยน�ำ้ หาด
เจ้าส�ำราญ กปภ.
สาขาเพชรบุรี ใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้ชำ� ระค่าเช่าตัง้ แต่
เริม่ ใช้งานนานมาแล้ว และ
ไม่ได้ขออนุญาตด�ำเนินการ

4.7
โครงการ
ที่

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)
รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ที่ดินสาธารณประโยชน์
งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย 499.77 ล้านบาท
4
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิม่ )
สาขาเพชรบุรี อ.เมือง
- บ้านแหลม - บ้านลาด
- ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
ส่วนที่ 2 ก่อสร้างเพิ่มก�ำลัง
การผลิต สถานีผลิตน�ำ้ นายาง
และระบบท่อ ส่ง - จ่าย
สัญญาเลขที่ กจห.
11/2560  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

5

265.53 ล้านบาท
งานปรับปรุงขยาย
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาฬสินธุ์ (ยางตลาด) มูลค่าเพิม่ )
(กมลาไสย) อ.เมือง
- ยางตลาด - กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์
สัญญาเลขที่ กจห. 52/2559
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 3 เมษายน 2560
จ�ำนวน 6 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
สัญญาสิ้นสุด
รวมทั้งสิ้น 292.48 ล้านบาท
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และ สัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 81/2561
ลงวันที่ 3 กันยายน 2561  
ขยายระยะเวลานับถัดจาก
วันสิ้นสุดสัญญาถึงวันที่
ลงนามในสัญญาแก้ไขบวก
ระยะเวลาด�ำเนินการ
เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 315 วัน
สิ้นสุดวันที่ 15 กรกฎาคม
2562 และปรับลดวงเงิน
0.24 ล้านบาท และสัญญา
แก้ไขเลขที่ ฝกม. 6/2562            
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
ขยายระยะเวลานับถัดจาก
วันสิ้นสุดสัญญาถึงวันที่
ลงนามในสัญญาแก้ไขบวก
ระยะเวลาเพิ่มเติมอีก
จ�ำนวน 120 วัน สิ้นสุด
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
และปรับเพิ่มวงเงิน
0.95 ล้านบาท
สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 18 เมษายน 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 124/2559
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 79/2560
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560
มีการขยายระยะเวลา
จ�ำนวน 360 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาแก้ไข
สัญญาสิ้นสุด วันที่ 30
กรกฎาคม 2561 และปรับ
ลดวงเงิน 0.25 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 18/2561
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ปรับลดวงเงิน 1.76
ล้านบาท และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 89/2561
ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
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ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 14 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 152.28 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การประปาส่วนภูมิภาค

การด�ำเนินงาน

พืน้ ทีก่ ารก่อสร้างโครงการ
เป็นทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
ในส่วนงานสถานีจา่ ยน�ำ้
บ้านแหลม เนือ้ ที่ 3-14-34 ไร่
เป็นทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
ประเภทพลเมือง ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ซึง่ อยูใ่ นความดูแล
รักษาของกระทรวงมหาดไทย       
(ทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
ประจ�ำต�ำบลและหมูบ่ า้ น)
และในส่วนงานสถานีผลิตน�ำ้
นายาง เนือ้ ที่ 15-2-26 ไร่
ซึง่ กปภ. สาขาเพชรบุรไี ด้สทิ ธิ
การใช้ประโยชน์ตามเอกสาร
รังวัด ร.ว. 67 โดยไม่ได้ชำ� ระ
ค่าเช่าตัง้ แต่เริม่ ใช้งานนาน
มาแล้ว และไม่ได้ขออนุญาต
ด�ำเนินการ

พืน้ ทีก่ ารก่อสร้างโครงการเป็น
ทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ โดย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีหนังสือที่ มท 55000/16016
ลงวันที่ 18 กันยายน 2560
ถึง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ขออนุญาตใช้และขอถอน
สภาพทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
และผูว้ า่ การ กปภ. มีหนังสือที่
มท 55713-4/5191 ลงวันที่
27 กันยายน 2560 ถึง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ขอมอบอ�ำนาจให้ผจู้ ดั การ กปภ.
สาขากาฬสินธุ์ เป็นผูด้ ำ� เนินการ
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณา
ด�ำเนินการขอถอนสภาพ
ตามหนังสือ กปภ.
ที่ มท 55713-4/2843
ลงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2561
เรือ่ ง ขออนุญาตใช้และขอถอน
สภาพทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ฯ

4.7
โครงการ
ที่

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)
รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

ปรับลดวงเงิน 0.93 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 132/2561    
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
มีการขยายระยะเวลานับถัด
จากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึง
วันที่ กปภ. มีหนังสือให้
ผู้รับจ้างเข้าท�ำงานได้ และ
ขยายระยะเวลาอีกจ�ำนวน
180 วัน นับถัดจาก
วันที่ กปภ. มีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับจ้างเข้าท�ำงานได้ และ
ปรับเพิม่ วงเงิน 2.36 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไขเลขที่
ฝกม. 49/2562
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ปรับเพิม่ วงเงิน 0.06 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไขเลขที่
ฝกม. 62/2562
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
มีการขยายจ�ำนวน 40 วัน
นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาแก้ไขฉบับนี้ และปรับ
เพิ่มวงเงิน 0.26 ล้านบาท
ที่ดินสาธารณประโยชน์
6 งานปรับปรุงขยาย
347.05 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิ่ม)
สาขาสุรินทร์
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
สัญญาเลขที่ กจห. 67/2558  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จ�ำนวน 18 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
สัญญาสิ้นสุด
รวมทั้งสิ้น 308.90 ล้านบาท
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 37/2559
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559
ปรับลดวงเงิน 1.22 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 77/2559
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559     
ปรับลดวงเงิน 0.03 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 133/2559
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ขยายระยะเวลาจ�ำนวน
360 วัน นับถัดจากวันสิน้ สุด
สัญญา และปรับลดวงเงิน
11.63 ล้านบาท และสัญญา
แก้ไข เลขที่ ฝกม. 100/2560       
ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
ปรับลดวงเงิน 2.32 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 109/2560
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พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ในส่วนงานสถานีผลิตน�้ำ
แห่งใหม่ ต.คอโค ผ่านการ
เห็นชอบด้วยผลการประชาคม
และการประชุมสภา อบต.
คอโค โดย กปภ. ได้มีหนังสือ
ที่ มท 55320/6846 ลงวันที่
28 พฤศจิกายน 2556 ขอใช้
และขอถอนสภาพ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรังวัด
ที่ดิน โดยส�ำนักงานที่ดิน
จ.สุรินทร์ มีหนังสือ
ที่ สร 0020.3/9250 ลงวันที่  
19 เมษายน 2559 ถึง
นายอ�ำเภอเมืองสุรินทร์
เพื่อแจ้งก�ำหนดการ นัดหมาย
คอยระวังชี้แนวเขตการรังวัด
ที่ดินดังกล่าว

4.7
โครงการ
ที่

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)
รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ขยายระยะเวลาอีกจ�ำนวน
225 วัน นับถัดจาก
วันสิ้นสุดสัญญา และ
ปรับลดวงเงิน 1.61 ล้านบาท  
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 15/2561
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ปรับเพิม่ วงเงิน 0.05 ล้านบาท
และบันทึกต่อท้ายสัญญา
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ขยายระยะเวลาจ�ำนวน
54 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญา และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 60/2561       
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ปรับลดวงเงิน 0.004
ล้านบาท และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 71/2561
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ขยายระยะเวลาจ�ำนวน
20 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญา และปรับเพิ่มวงเงิน
0.25 ล้านบาท และสัญญา
แก้ไข เลขที่ ฝกม. 7/2562
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
ขยายระยะเวลาจ�ำนวน
90 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญา และปรับเพิ่มวงเงิน
1.88 ล้านบาท
7

251.22 ล้านบาท
งานจ้างเหมาก่อสร้าง
(ไม่รวมภาษี
ปรับปรุงขยาย
มูลค่าเพิม่ )
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสตึก - พยัคฆภูมิพิสัย
(วาปีปทุม) อ.สตึก พยัคฆภูมิพิสัย - วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
สัญญาเลขที่ กจห. 19/2559
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

สัญญาเริ่มต้น
ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จ�ำนวน 12 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
สัญญาสิ้นสุด
รวมทั้งสิ้น 181.90 ล้านบาท
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 130/2559       
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ปรับลดวงเงิน 2.22 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 25/2560
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
ปรับเพิม่ วงเงิน 2.20 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 45/2560
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ขยายระยะเวลาจ�ำนวน
360 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาแก้ไข
และปรับลดวงเงิน 0.19
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การประปาส่วนภูมิภาค

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ตามมติที่ประชุมประชาคม
ของเทศบาลต�ำบลสตึก
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
เห็นชอบให้ กปภ. ด�ำเนินการ
ขอใช้ และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์โดยไม่ขดั ข้อง
ปัจจุบันส�ำนักงานที่ดิน
จ.บุรีรัมย์ สาขาสตึก
รังวัดที่ดินตามค�ำขอแล้ว
อยู่ระหว่างจัดท�ำแผนที่
แนบท้ายประกาศ

4.7
โครงการ
ที่

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)
รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

ล้านบาท และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 44/2561
ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
ขยายระยะเวลาจ�ำนวน
10 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญาปรับเพิ่มวงเงิน
0.16 ล้านบาท และสัญญา
แก้ไข เลขที่ ฝกม. 32/2559
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ขยายระยะเวลานับถัดจาก
วันสิ้นสุดสัญญาจนถึง
วันลงนามในสัญญาแก้ไข
บวกระยะเวลาก่อสร้าง
เพิ่มอีกจ�ำนวน 75 วัน
และปรับลดวงเงิน 1.26
ล้านบาท   
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การด�ำเนินงาน

4.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่า
ครุภัณฑ์
รวม
อาคาร
ที่ดิน
การเงิน
และสิ่งก่อสร้าง

ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
3,069.38 122,350.41
21,598.02 16,538.01 163,555.82
- เพิ่มขึ้น
       3.50
9,464.64
1,955.34
11,423.48
- จ�ำหน่าย/ลดลง
(170.36)
(271.99)
(442.35)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
3,072.88 131,644.69
23,281.37 16,538.01 174,536.95
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(43,511.72) (12,606.16) (6,605.12) (62,723.00)
- เพิ่มขึ้น
(3,628.86)
(1,697.83)
(367.71)
(5,694.40)
- จ�ำหน่าย/ลดลง
105.24
215.50
320.74
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(47,035.34) (14,088.49) (6,972.83) (68,096.66)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(26.07) (1,027.33)
(74.41) (4,464.86)
(5,592.67)
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
(52.01)
(14.54)
(66.55)
- จ�ำหน่าย
0.07
3.06
3.13
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(26.07) (1,079.27)
(85.89) (4,464.86)
(5,656.09)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(6.26)
(18.26)
(24.52)
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
(8.71)
(15.11)
(23.82)
- จ�ำหน่าย
5.87
14.45
20.32
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
0.37
1.21
1.58
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(8.73)
(17.71)
(26.44)
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(14.05)
(14.05)
- ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
(1.05)
(1.05)
- จ�ำหน่าย
0.28
0.28
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
0.74
0.74
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(14.08)
(14.08)
ราคาตามบัญชี						
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
3,046.81 83,521.35
9,075.20
5,100.32 100,743.68
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
3,043.31 77,805.10
8,885.14
5,468.03
95,201.58
รายงานประจ�ำปี 2562
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4.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ที่บันทึกในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

ระบบผลิต
น�้ำประปา

รวม

ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
199.73
361.20
84.25
15,892.83
16,538.01
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
199.73
361.20
84.25
15,892.83
16,538.01
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(124.57)
(80.71)
(6,399.84)
(6,605.12)
- เพิ่มขึ้น
(9.55)
(0.47)
(357.69)
(367.71)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(134.12)
(81.18)
(6,757.53)
(6,972.83)
							
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(4,464.86)
(4,464.86)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(4,464.86)
(4,464.86)
							
ราคาตามบัญชี						
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
199.73
227.08
3.07
4,670.44
5,100.32
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
199.73
236.63
3.54
5,028.13
5,468.03
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ขาดบัญชีรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
สุทธิ จ�ำนวน 0.25 ล้านบาท และ 2.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ กปภ. ได้บันทึกลดยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยน�ำไปแสดง
ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประเภทรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง และได้ตั้งค่าเผื่อส�ำหรับสินทรัพย์
ดังกล่าวไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กปภ. มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
จ�ำนวน 172.74 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กปภ. มีสนิ ทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ ก่อสร้างทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่ได้รบั อนุญาต
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,142.06 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ
จ�ำนวน 331.58 ล้านบาท ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน 0.19 ล้านบาท ที่ดินสาธารณประโยชน์ จ�ำนวน 186.67 ล้านบาท
ที่ดินของกรมทางหลวง จ�ำนวน 315.92 ล้านบาท และที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า จ�ำนวน
307.70 ล้านบาท
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4.9

สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน

สิทธิการใช้ทรัพย์สิน

รวม

ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
314.97
686.71
1,001.68
- จ�ำหน่าย/ลดลง
(7.64)
(7.64)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
314.97
679.07
994.04
						
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(685.06)
(685.06)
- เพิ่มขึ้น
(0.46)
(0.46)
- จ�ำหน่าย/ลดลง
7.64
7.64
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(677.88)
(677.88)
					
ราคาตามบัญชี					
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
314.97
1.19
316.16
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
314.97
1.65
316.62
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กปภ. มีสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่หักค่าตัดจ�ำหน่ายครบแล้ว แต่ยังคง
ใช้งานอยู่ จ�ำนวน 0.46 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2562
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวม

ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
357.36
4.12
361.48
- เพิ่มขึ้น
167.86
167.86
- จ�ำหน่าย/ลดลง
(1.17)
(1.17)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
524.05
4.12
528.17
						
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(288.89)
(4.12)
(293.01)
- เพิ่มขึ้น
(58.47)
(58.47)
- จ�ำหน่าย/ลดลง
1.16
1.16
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(346.20)
(4.12)
(350.32)
						
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(0.29)
(0.29)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(0.29)
(0.29)
						
ราคาตามบัญชี					
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
177.56
177.56
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
68.18
68.18
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กปภ. มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หักค่าตัดจ�ำหน่ายครบแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
จ�ำนวน 358 บาท
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4.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินมัดจ�ำ
เงินฝากประกันตัวพนักงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สินทรัพย์ประปารอโอน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระมากกว่า 1 ปี - สุทธิ
รวม

0.74
26.62
161.95
  44.97
234.28

0.57
26.40
161.95
47.51
236.43

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2562
ลูกหนี้ที่มีก�ำหนดช�ำระ
ภายใน มากกว่า มากกว่า
1 ปี 1 ปี แต่
5 ปี
ไม่เกิน
5 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก  ดอกเบี้ยรับรอการรับรู้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

6.60 26.40
(4.07) (13.73)
2.53 12.67

ลูกหนี้ที่มีก�ำหนดช�ำระ
รวม

42.35 75.35
(10.05) (27.85)
32.30 47.50

ภายใน มากกว่า มากกว่า
1 ปี 1 ปี แต่ 5 ปี
ไม่เกิน
5 ปี

รวม

6.60 26.40 48.95 81.95
(4.28) (14.79) (13.05) (32.12)
2.32 11.61 35.90 49.83

กปภ. ได้ท�ำสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด�ำเนินการระบบประปาสัตหีบ มีก�ำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี
เป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระในระหว่างปี 2544 - 2574 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
คงเหลื อ เป็ น ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น สุ ท ธิ 47.50 ล้ า นบาท และ 49.83 ล้ า นบาท ตามล� ำ ดั บ โอนเป็ น ลู ก หนี้
ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 2.53 ล้านบาท และ 2.32 ล้านบาท ตามล�ำดับ คงเหลือเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 44.97 ล้านบาท และ 47.51 ล้านบาท ตามล�ำดับ

รายงานประจ�ำปี 2562
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4.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กรมสรรพากร

1,764.36
174.71
51.65
1,990.72

    
รวม

1,181.93
142.42
45.76
1,370.11

ในระหว่างปี 2562 กปภ. ได้มีการช�ำระหนี้ล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา จ�ำนวน 4 สัญญา เป็นจ�ำนวนเงิน
37.04 ล้านบาท
4.13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าซื้อน�้ำค้างจ่าย
เงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่ายรวม      
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
   
รวม

111.42
228.30
843.57
5.54
282.24
1,471.07

135.03
212.54
793.32
16.65
270.55
1,428.09

4.14 เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายยกมา
บวก  เพิ่มระหว่างงวด

1,800.00
2,196.80
3,996.80
(1,800.00)
2,196.80

หัก   น�ำส่งคลัง
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายยกไป		
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2,471.60
2,300.40
4,772.00
(2,972.00)
1,800.00

กระทรวงการคลังก�ำหนดให้ กปภ. น�ำเงินส่งรัฐ ในอัตราร้อยละ 45 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักโบนัสพนักงาน
และกรรมการ โดยก�ำหนดระยะเวลาน�ำส่งรายได้แผ่นดินปีละ 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 น�ำส่งเงินรายได้ระหว่างกาลภายในเดือนกรกฎาคม
ของทุกปี และครั้งที่ 2 ให้น�ำส่งเมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจ
มีเหตุขัดข้องหรือมีปัญหาด้านสภาพคล่องให้ขอผ่อนผันเป็นกรณีไป
ในปี 2562 กปภ. ได้ประมาณการเงินน�ำส่งรัฐในอัตราร้อยละ 45 ของก�ำไรสุทธิกอ่ นหักโบนัสพนักงานและกรรมการ
จ�ำนวน 2,196.80 ล้านบาท  โดยในปี 2562 กปภ. ได้น�ำเงินส่งรัฐแล้วจ�ำนวน 1,800.00 ล้านบาท เป็นเงินน�ำส่งรัฐของ ปี 2561
ทั้งจ�ำนวน ส่วนที่เหลือจ�ำนวน 2,196.80 ล้านบาท ที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายเป็นเงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายของ ปี 2562  
ทั้งจ�ำนวน
4.15 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

1,910.05
7,193.26
13,497.22
22,600.53
(10,230.22)
12,370.31
    (709.46)
11,660.85

รวม
หัก  ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
รวม
หัก  ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
รวม

1,910.66
7,596.97
15,004.11
24,511.74
(11,491.70)
13,020.04
(649.19)
12,370.85

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

709.46
3,107.12
8,553.73
12,370.31

  
รวม

649.19
3,218.55
9,152.30
13,020.04

สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นสัญญาที่ กปภ. ได้ท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน
เพื่อซื้อขายน�้ำประปา จ�ำนวน 9 สัญญา

รายงานประจ�ำปี 2562
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4.16 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
4.16.1 พันธบัตรที่ออกโดยการประปาส่วนภูมิภาค  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ
พันธบัตร กปภ.
ปี 2552 ครั้งที่ 1
ปี 2552 ครั้งที่ 2
ปี 2553 ครั้งที่ 1
ปี 2553 ครั้งที่ 2
ปี 2554 ครั้งที่ 1
ปี 2554 ครั้งที่ 2
ปี 2554 ครั้งที่ 3
ปี 2554 ครั้งที่ 4
ปี 2555 ครั้งที่ 1
ปี 2555 ครั้งที่ 2-1
ปี 2555 ครั้งที่ 2-2
ปี 2555 ครั้งที่ 2-3
ปี 2558 ครั้งที่ 1
ปี 2558 ครั้งที่ 2
ปี 2558 ครั้งที่ 3
ปี 2558 ครั้งที่ 4
ปี 2558 ครั้งที่ 5
ปี 2558 ครั้งที่ 6
ปี 2559 ครั้งที่ 2
ปี 2559 ครั้งที่ 3
ปี 2560 ครั้งที่ 2
ปี 2562 ครั้งที่ 1
ปี 2562 ครั้งที่ 2

				
				

วันที่ออก อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการจ่ายช�ำระคืน
พันธบัตร ต่อปี (ร้อยละ) ก�ำหนด วันที่ไถ่ถอน 30 กันยายน 30 กันยายน
2562
2561
ไถ่ถอน (ปี)
28 เม.ย. 52
28 พ.ค. 52
5 พ.ย. 52
26 ส.ค. 53
21 ก.พ. 54
31 มี.ค. 54
28 มิ.ย. 54
1 ก.ย. 54
31 ต.ค. 54
20 ก.ย. 55
20 ก.ย. 55
20 ก.ย. 55
16 ต.ค. 57
16 ต.ค. 57
28 พ.ค. 58
28 พ.ค. 58
24 ก.ย. 58
24 ก.ย. 58
21 ม.ค. 59
17 มี.ค. 59
30 ส.ค. 60
29 เม.ย. 62
28 พ.ค. 62

3.730
3.995
4.670
3.490
3.980
4.089
3.760
3.970
3.750
4.090
4.115
4.180
3.494
3.435
2.940
2.990
2.888
3.140
2.950
1.750
2.190
2.214
2.990

10
10
10
10
10
15
8
15
10
15
15
15
10
8
8
8
8
8
12
5
7
5
15

28 เม.ย. 62
28 พ.ค. 62
5 พ.ย. 62
26 ส.ค. 63
21 ก.พ. 64
31 มี.ค. 69
28 มิ.ย. 62
1 ก.ย. 69
31 ต.ค. 64
20 ก.ย. 70
20 ก.ย. 70
20 ก.ย. 70
16 ต.ค. 67
16 ต.ค. 65
28 พ.ค. 66
28 พ.ค. 66
24 ก.ย. 66
24 ก.ย. 66
21 ม.ค. 71
17 มี.ค. 64
30 ส.ค. 67
29 เม.ย. 67
28 พ.ค. 77

1,000.00
850.00
1,000.00 1,000.00
850.00
850.00
850.00
850.00
800.00
800.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
300.00
300.00
200.00
200.00
350.00
350.00
400.00
400.00
600.00
600.00
600.00
600.00
500.00
500.00
103.00
103.00
197.00
197.00
170.00
170.00
590.00
590.00
1,100.00 1,100.00
1,000.00
1,050.00
12,660.00 13,460.00
หัก   ส่วนของพันธบัตรที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
     (1,850.00) (2,850.00)
รวม เงินกู้ยืมระยะยาว				   10,810.00 10,610.00

กปภ. ได้ออกพันธบัตรเพื่อน�ำเงินไปใช้ลงทุน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจ�ำหน่าย และการประกัน
การจ�ำหน่ายพันธบัตรปี 2552 - 2562 ในอัตราร้อยละ 0.01 - 1.00 ของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่ายทั้งสิ้น ซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่าย ยกเว้นพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่าย ปี 2558 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 6 และปี 2559 ครั้งที่ 3 กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
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4.16.2 เงินกู้ยืมภายในประเทศ  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ
1
2
3
		
		
		

รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ก�ำหนดช�ำระคืน 30 กันยายน 30 กันยายน
(ร้อยละ) เงินต้นและดอกเบี้ย
2562
2561

เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 1 13 พ.ย. 2560 1.96318
13 พ.ย. 2562
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 2 22 ธ.ค. 2560
1.96318
13 พ.ย. 2562
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 3 9 พ.ย. 2561
1.96318
13 พ.ย. 2562
รวม				
หัก   ส่วนของเงินกู้ยืมภายในประเทศที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
รวม เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ			

100.00
92.71
305.30
498.01
(498.01)
-

100.00
92.71
192.71
192.71

เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ (สัญญา 2561/1)
เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 500.00 ล้านบาท เป็นเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกันเงินต้น
และดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขามหาสารคาม จ�ำนวน 244.77 ล้านบาท
กปภ. สาขาเพชรบุรี ส่วนที่ 1 จ�ำนวน 155.23 ล้านบาท และ กปภ. สาขาเพชรบุรี ส่วนที่ 2 จ�ำนวน 100.00 ล้านบาท
ระยะเวลาการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ 2 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายงวดแรก จ�ำนวน
100.00 ล้านบาท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และมีก�ำหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยก�ำหนดใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก
และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรก
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ก�ำหนดช�ำระคืน 30 กันยายน 30 กันยายน
(ร้อยละ) เงินต้นและดอกเบี้ย
2562
2561

1
2

เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 1 10 พ.ค. 2561 2.01321
10 พ.ค. 2563
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 2   8 พ.ค. 2562 2.01321
10 พ.ค. 2563
รวม				
		 หัก   ส่วนของเงินกู้ยืมภายในประเทศที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
		 รวม เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ			
รายงานประจ�ำปี 2562
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100.00
1,119.00
1,219.00
(1,219.00)
-

100.00
100.00
-      
100.00

เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ (สัญญา 2561/3)
เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 1,219.00 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกันเงินต้น
และดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. จ�ำนวน 7 โครงการ วงเงิน 1,052.00 ล้านบาท
และเพื่อด�ำเนินงานปกติ จ�ำนวน 3 โครงการ วงเงิน 167.00 ล้านบาท
ระยะเวลาการจ่ า ยช� ำระคื น เงิ น กู ้ 2 ปี นั บ จากวั น เบิ ก เงิ น กู ้ ง วดแรก โดยมี ก�ำ หนดการเบิ ก จ่ า ยงวดแรก
จ�ำนวน 100.00 ล้านบาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และมีก�ำหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ 0.05000 ต่อปี โดยก�ำหนดใช้
อัตราดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง
และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ก�ำหนดช�ำระคืน 30 กันยายน 30 กันยายน
(ร้อยละ) เงินต้นและดอกเบี้ย
2562
2561

1
2
3
4

เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 1 13 ก.ย. 2561 1.86112
13 ก.ย. 2563
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 2 28 ก.ย. 2561 1.86112
13 ก.ย. 2563
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 3 18 มิ.ย. 2562 1.86112
13 ก.ย. 2563
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 4   6 ก.ย. 2562 1.86112
13 ก.ย. 2563
รวม				
		 หัก   ส่วนของเงินกู้ยืมภายในประเทศที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
		 รวม เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ			

100.00
59.34
87.52
466.02
712.88
(712.88)
-

100.00
59.34
159.34
159.34

เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ (สัญญา 2561/4)
เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 805.00 ล้านบาท เป็นเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกันเงินต้น
และดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. จ�ำนวน 4 โครงการ วงเงิน 505.00 ล้านบาท
และเพื่อด�ำเนินงานปกติ จ�ำนวน 1 โครงการ วงเงิน 300.00 ล้านบาท
ระยะเวลาการจ่ า ยช� ำ ระคื น เงิ น กู ้ 2 ปี นั บ จากวั น เบิ ก เงิ น กู ้ ง วดแรก โดยมี ก� ำ หนดการเบิ ก จ่ า ยงวดแรก
จ�ำนวน 100.00 ล้านบาท ในวันที่ 13 กันยายน 2561 และมีก�ำหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ 0.15000 ต่อปี โดยก�ำหนดใช้
อัตราดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง
และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงไทย

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ก�ำหนดช�ำระคืน 30 กันยายน 30 กันยายน
(ร้อยละ) เงินต้นและดอกเบี้ย
2562
2561

1 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 1 2 ก.ย. 2562
1.67143
2 ก.ย. 2564
		 รวม เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย			

100.00
100.00

-  
-

เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย (สัญญา 2562/1)
เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,375.00 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกันเงินต้น
และดอกเบี้ย เพื่อด�ำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. จ�ำนวน 13 โครงการ
ระยะเวลาการจ่ า ยช� ำ ระคื น เงิ น กู ้ 2 ปี นั บ จากวั น เบิ ก เงิ น กู ้ ง วดแรก โดยมี ก� ำ หนดการเบิ ก จ่ า ยงวดแรก
จ�ำนวน 100.00 ล้านบาท ในวันที่ 2 กันยายน 2562 และมีก�ำหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลบอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ 0.04 ต่อปี โดยก�ำหนดใช้
อัตราดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง
และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก
4.17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เจ้าหนี้เงินประกันต่างๆ
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ

182.84
576.47
10.48
769.79

  
รวม
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191.44
454.04
19.30
664.78

4.18 รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้ รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรู้ และ
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอการรับรู้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรู้
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอการรับรู้
รวม

ลดลง
ยอดคงเหลือ
รับรู้รายได้ โอนออก 30 ก.ย. 62

ยอดยกมา
1 ต.ค. 61

เพิ่มขึ้น

1,984.92
2,427.81
3,094.60
7,507.33

2,639.68 (241.84)
(196.00)
-  
(136.69)
2,639.68 (574.53)

4,382.76
(4.53)     2,227.28
2,957.91
(4.53)
9,567.95

4.19 รายได้อุดหนุนรอการรับรู้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้อุดหนุนรอการรับรู้
รายได้เงินสมทบจากหน่วยงานราชการรอการรับรู้
รวม

ลดลง
ยอดคงเหลือ
รับรู้รายได้ โอนออก 30 ก.ย. 62

ยอดยกมา
1 ต.ค. 61

เพิ่มขึ้น

20,980.22
  1,148.81
22,129.03

3,539.50 (833.91)
51.40
(39.98)
3,590.90 (873.89)

(0.36)
(0.36)

23,685.81
1,159.87
24,845.68

4.20 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
วันลาพักผ่อนคงเหลือเมื่ออายุครบเกษียณ
ของที่ระลึกเมื่ออายุครบเกษียณ
ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นเวลานาน
เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน     
รวม
Annual Report 2019
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1,297.94
173.21
65.70
56.62
59.71
1,653.18

การเปลีย่ นแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานและค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงาน
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานต้นงวด (1 ตุลาคม 2561)
1,653.18
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- ต้นทุนบริการปัจจุบัน
643.37
    - ต้นทุนดอกเบี้ย
                                  54.74
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
367.68
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
9.15
หัก   ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง
   (1.43)
       พนักงานเกษียณอายุ
   (105.68)
      ผลต่างจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานกับจ่ายจริง
    (22.12)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด (30 กันยายน 2562)
2,598.89
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน - ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

2,598.89
                                       -  
2,598.89

กปภ. ก�ำหนดโครงการผลประโยชน์ตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงาน
ที่เกษียณอายุและท�ำงานครบระยะเวลาที่ก�ำหนด
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ กปภ.
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ร้อยละต่อปี
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตรามรณะประกาศโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
      ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2562

2561

1.65
0.3400 - 1.9024
7.50

3.12
0.2690 - 2.1333
7.50

ปี 2560

ปี 2560

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงาน
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการขึ้นเงินเดือน ประมาณการจากสถิติในอดีต
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะไทยประจ�ำปี 2560 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�ำนวณ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของ กปภ. มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานต่างๆ
ที่ใช้ในการค�ำนวณ การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเงินเฟ้อ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานหลัก ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
2562
2561
อัตราคิดลดเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

(277.71)
334.18

(156.64)
186.09

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ของ กปภ. คือ 19.22 ปี
กองทุนสงเคราะห์
กปภ. จัดตัง้ กองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมภิ าค ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค      
พ.ศ. 2522 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ
การประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 และก�ำหนดให้ กปภ. จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวนร้อยละ 10     
ของเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน
กปภ. ได้ปรับปรุงการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�ำงานให้กับ กปภ.
ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริม่ ต้น การประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าว
ค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กปภ. มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จ
ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 จ�ำนวน 64.89 ล้านบาท และ 59.71 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยแสดงเป็นประมาณการหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะยาว ในปี 2562 และ 2561 มีพนักงานที่เป็นสมาชิก
กองทุนสงเคราะห์เกษียณอายุ จ�ำนวน 2 ราย เป็นเงิน 5.54 ล้านบาท และจ�ำนวน 5 ราย เป็นเงิน 16.65 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ซึ่งได้แสดงไว้เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน ส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร
6.24
17.33
เงินค้างรับ
64.23
59.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
70.47
76.37
ลูกหนี้อื่น
  0.02
0.11
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(0.02)
(0.05)
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ
     0.06
รวมสินทรัพย์
70.47
76.43
หนี้สินและเงินกองทุน			
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย
5.54
16.65
รวมหนี้สิน		
5.54
16.65
   เงินกองทุน
   ยอดยกมา
59.71
68.33
บวก รับเงินสมทบจาก กปภ. ระหว่างงวด
5.47
16.87
หัก จ่ายระหว่างงวด
(5.54)
(16.65)
          ปรับปรุงในระหว่างงวด
(1.96)
(12.94)
ยอดหลังปรับปรุง
57.68
55.61
บวก  ก�ำไรจากการประมาณการตามหลัก        
           คณิตศาสตร์ประกันภัย – โครงการผลประโยชน์  
           หลังออกจากงาน
  7.21
4.10
รวม
64.89
59.71
บวก  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้       
    0.04
0.07
รวมเงินกองทุน
64.93
59.78
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
70.47
76.43
ภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน
64.89
59.71
รายงานประจ�ำปี 2562
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4.21 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประมาณการหนี้สินที่ตั้งเพิ่มระหว่างปี
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เกิดจริง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

53.34
27.13
(59.90)
20.57

4.22 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ไประหว่างปี
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
ต้นทุนทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

5,424.97
283.82
(614.10)
(262.75)
   830.84
5,662.78

4.23 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ต้นทุนทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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4.24 เงินประกันระยะยาว ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินประกันการใช้น�้ำ
เงินประกันตัวพนักงาน

2,204.62
26.65
2,231.27

    
รวม

2,096.43
26.40
2,122.83

กปภ. ได้มีหลักเกณฑ์การบริหารเงินประกันการใช้น�้ำและดอกผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น�้ำ 
โดยก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้นำ 
�้ พ.ศ. 2552 ซึง่ มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและควบคุมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนฯ และดอกผล
โดยให้คงเงินสดส�ำรองไว้ในบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ” ไม่น้อยกว่า 300.00 ล้านบาท เพื่อส�ำรองกรณีผู้ใช้น�้ำ                       
ขอคืนเงินประกันการใช้น�้ำ  และให้มีการปรับเพิ่มเงินส�ำรองได้ตามความเหมาะสม ส�ำหรับเงินประกันการใช้น�้ำส่วนที่เหลือ
หลังจากการส�ำรองเงินไว้แล้ว สามารถน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ กปภ. ได้ ทั้งนี้ให้ กปภ. ทยอยคืนเงินประกันการใช้น�้ำ
ที่น�ำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 50.00 ล้านบาท โดยฝากเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ จนกว่าจะครบจ�ำนวน
และจ่ า ยผลตอบแทนเข้ า กองทุ น ฯ ในอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ข องธนาคารนั้ น ๆ ณ วั น ที่ กปภ. จ่ า ยเงิ น คื น
โดยฝากเข้าบัญชีดอกผลจากกองทุนฯ ทุกเดือน
ในปี 2560 คณะกรรมการ กปภ. มีมติในการประชุมครัง้ ที่ 11/2559 เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อนุมตั ใิ ห้
กปภ. ยื ม เงิ น จากกองทุ น ฯ เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ ง จ� ำ นวน 625.00 ล้ า นบาท โดยมี ก� ำ หนดการเบิ ก จ่ า ยทั้ ง จ� ำ นวน                                        
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ในปี 2559 คณะกรรมการ กปภ. มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 อนุมัติให้                              
กปภ. ยืมเงินจากกองทุนฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายงวดแรก จ�ำนวน
680.00 ล้านบาท ในวันที่ 29 กันยายน 2559 และเบิกจ่ายงวดที่สอง จ�ำนวน 320.00 ล้านบาท ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559  
ระยะเวลาการช�ำระคืนเงินประกันการใช้นำ�้ ทีไ่ ด้นำ� ไปใช้ไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 50.00 ล้านบาท โดยมีกำ� หนดการ
ช�ำระคืนเงินประกันการใช้น�้ำที่ได้น�ำไปใช้งวดแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้ว่าการ กปภ.
ได้อนุมตั กิ ารขอชะลอการช�ำระคืนเงินประกันการใช้นำ�้ ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ตามระเบียบ กปภ.
ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ ข้อ 7 (5) วรรค 2 กรณี กปภ. ขาดแคลนเงินหมุนเวียน หรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
สามารถชะลอการจ่ายคืนเงินดังกล่าวได้ โดยให้น�ำเสนอผู้ว่าการ กปภ. เพื่ออนุมัติและรายงานให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบ
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กปภ. ได้ช�ำระคืนเงินประกันการใช้น�้ำแล้วจ�ำนวน 8 งวด งวดละ 50.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารต่างๆ จากการบริหารเงินกองทุนฯ ของ กปภ. ทุกเดือน
ตามประเภทบัญชีและธนาคารที่ให้ดอกผลสูงสุดในเดือนนั้นๆ เพื่อเพิ่มดอกผลให้กับบัญชีดอกผลจากกองทุนฯ โดยให้บันทึก
ดอกเบี้ยในวันท�ำการวันสุดท้ายของเดือน หากวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดให้กองทุนฯ ตั้งเป็น ดอกเบี้ยค้างรับและ
ค�ำนวณรวมเป็นดอกเบี้ยรับในงวดเดือนถัดไป ส่วน กปภ. บันทึกเป็นดอกเบี้ยค้างจ่าย
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4.25 ทุน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน

รวม		

2562

2561

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2,204.44
30,919.65
33,124.09

2,204.44
30,919.65
33,124.09

-

4.26 ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานในปี 2562 และปี 2561 มีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 4,471.54 ล้านบาท และ 3,744.60 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 726.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.41 วิเคราะห์ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ

รายได้					
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
27,749.01 26,567.72 1,181.29
4.45
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ ตัดบัญชี
574.53
433.17
141.36
32.63
รายได้อื่น
  1,591.76
1,280.66
311.10
24.29
รวมรายได้
29,915.30 28,281.55 1,633.75
5.78
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
22,744.62 22,622.95
121.67
0.54
ค่าใช้จ่ายอื่น
83.98
117.42
(33.44)
(28.48)
ต้นทุนทางการเงิน
  2,615.16
1,796.58
818.58
45.56
รวมค่าใช้จ่าย
25,443.76 24,536.95
906.81
3.70
ก�ำไรส�ำหรับปี
4,471.54 3,744.60
726.94
19.41
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการเพิ่มขึ้น 1,181.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.45 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำและปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำ
รายได้อนื่ เพิม่ ขึน้ 311.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.29 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ตัดบัญชี ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร ค่าปรับและค่าเสียหายจ่ายคืน และรายได้เงินสมทบจากหน่วยงานราชการ ตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้น 121.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.54 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 33.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.48 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของขาดทุนจากการประมาณการ
หนี้สินจากคดีความ เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ และขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 818.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.56 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการ
หนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2562 มีดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 2,596.23 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมค�้ำประกันพันธบัตร กปภ.
จ�ำนวน 18.93 ล้านบาท
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4.27 รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำ - เอกชน ตัดบัญชี
รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำ - ราชการ ตัดบัญชี
รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ - เอกชน ตัดบัญชี
รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ - ราชการ ตัดบัญชี
รายได้จากการรับโอนครุภัณฑ์ - เอกชน ตัดบัญชี
รายได้จากการรับโอนครุภัณฑ์ - ราชการ ตัดบัญชี
รายได้จากการรับโอนสิ่งก่อสร้าง - เอกชน ตัดบัญชี
รายได้จากการรับโอนสิ่งก่อสร้าง - ราชการ ตัดบัญชี
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี
รวม

131.63
5.58
33.88
   17.17
1.01
9.59
9.76
33.22
196.00
136.69
574.53

44.65
1.77
10.68
5.54
0.09
0.43
1.78
6.00
218.82
143.41
433.17

4.28 รายได้อื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินสมทบจากหน่วยงานราชการตัดบัญชี
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
   
รวม
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18.12
72.66
36.06
705.49
154.05
986.38

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินสมทบจากหน่วยงานราชการตัดบัญชี
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
   
รวม

340.08
130.38
39.98
833.91
247.41
1,591.76

312.40
72.66
36.06
705.49
154.05
1,280.66

4.29 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 แยกตามลักษณะของ
ค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าซื้อน�้ำ
ค่าไฟฟ้า
ค่าซ่อมแซม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
    
รวม
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88.79
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0.46
58.47
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4,125.00
5,384.65
110.32
7,673.92
2,293.17
1,002.32
0.53
34.81
1,998.23
22,622.95

4.30 ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

(0.03)
73.41
0.03
10.57
83.98

0.58
73.32
(3.19)
46.71
117.42

4.31 ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ค่าธรรมเนียมพันธบัตร
ดอกเบี้ยพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
ดอกเบี้ยเงินกู้อื่นๆ
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สิน – ค่ารื้อถอนอาคาร
รวม

18.93
458.51
7.18
24.61
830.84
1,274.21
      0.88
2,615.16

40.62
455.35
5.87
25.27
(60.57)
1,329.19
0.85
1,796.58

4.32 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง
รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวนรวม 15 คน ที่ได้รับจาก กปภ. เป็นค่าเบี้ยประชุม โบนัส
และค่าตอบแทน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จ�ำแนกได้ ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
โบนัสกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ

4.46
1.17
1.16
6.79

รวม

3.67
1.15
1.65
6.47

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวนรวม 12 คน ที่ได้รับจาก กปภ. เป็นเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ
และผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จ�ำแนกได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินเดือน
โบนัส
เงินตอบแทนพิเศษ
ผลประโยชน์อื่นๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

5.

17.21
1.65
0.08
2.59
13.77
35.30

รวม

11.14
1.23
0.03
1.61
10.26
24.27

ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

กปภ. มีคดีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวน 38 คดี คดีมีทุนทรัพย์ 33 คดี จ�ำนวนเงิน
283.85 ล้านบาท คดีไม่มีทุนทรัพย์ 5 คดี มีรายละเอียด ดังนี้
5.1 คดีฟ้องร้องผิดสัญญาจ้าง จ�ำนวน 5 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 5 คดี จ�ำนวน 99.02 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 1 คดี ศาลปกครองกลาง 3 คดี และศาลปกครอง 1 คดี
5.2 คดีฟ้อง กปภ. ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ขอคืนค่าปรับ จ�ำนวน 15 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 15 คดี
จ�ำนวน 170.70 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 2 คดี ศาลปกครองสูงสุด 6 คดี ศาลปกครองกลาง 3 คดี
ศาลปกครอง 2 คดี  ศาลอุทธรณ์ 1 คดี และศาลแขวง 1 คดี
5.3 คดีความผิดละเมิด จ�ำนวน 9 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 9 คดี จ�ำนวน 4.67 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด 1 คดี ศาลปกครองกลาง 4 คดี และศาลจังหวัด 4 คดี
5.4 คดีเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครอง การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล จ�ำนวน 8 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 4 คดี
จ�ำนวน 9.46 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง 1 คดี ศาลอุทธรณ์ 2 คดี และศาลแรงงาน 1 คดี
ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 4 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 3 คดี และศาลปกครองกลาง 1 คดี
5.5 คดีอาญา จ�ำนวน 1 คดี เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ทัง้ นี้ กปภ. ได้ตง้ั ส�ำรองส�ำหรับผลเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากผลของคดีดงั กล่าวในข้อ 5.1 – 5.5 บางคดี ไว้ในงบการเงิน
เป็นจ�ำนวนเงิน 20.57 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารของ กปภ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6.

โครงการเอกชนร่วมลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กปภ. มีสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน รวม 12 โครงการ ดังนี้

โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

1

โครงการให้สิทธิด�ำเนินการ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา
(BOOT) ให้แก่ กปภ.
ในเขตปทุมธานี และรังสิต

25 ปี
31 ส.ค. 2538

บริษทั ประปาปทุมธานี - สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 15 ต.ค. 2541 - 14 ต.ค. 2566
จ�ำกัด
- หลั ง จากวั น ที่ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาให้ ถื อ ว่ า กปภ.
ได้เข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ

2

โครงการให้เอกชนผลิต
น�้ำประปา (BOO)
เพื่อขายให้แก่ กปภ.
ในจังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม

30 ปี
23 มิ.ย. 2542

บริษัท เอ็กคอมธารา
จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 7 เม.ย. 2544 – 6 เม.ย. 2574
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขัน้ ต�ำ 
่ โดยให้บริษทั เป็นผูล้ งทุนในการก่อสร้าง
แบ่งเป็น 2 ส่วน
     ส่วนที่ 1 ระบบผลิตน�้ำประปา หาก
ครบก� ำ หนดอายุ สั ญ ญาแล้ ว ไม่ ป ระสงค์
จะด�ำเนินการต่อ บริษัทจะต้องเสนอขายให้
กปภ.
     ส่วนที่ 2 สถานีจา่ ยน�ำ้ ทีส่ ำ� นักงานประปา
ด�ำเนินสะดวก และสมุทรสงคราม บริษัท
จะต้องยกกรรมสิท ธิ์ในสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
ให้ แ ก่ กปภ. โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า ใดๆ นั บ แต่
วันที่บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ

3

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา (BOO)
เพื่อส�ำนักงานประปาภูเก็ต

10 ปี
28 ต.ค. 2542
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ขยายเป็น 25 ปี
27 ธ.ค. 2548

บริษัท
รีไควร์คอนสตรัคชั่น
จ�ำกัด (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
อาร์.อี.คิว.วอเตอร์
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด)

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธ.ค. 2543 – 14 ธ.ค. 2568
- สั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ กปภ. รั บ ซื้ อ น�้ ำ
จากบริษัทเพิ่ม และขยายระยะเวลาสัญญา
ออกไปเป็น 25 ปี นับจากวันส่งมอบน�ำ้ ประปา
วันที่ 15 ธันวาคม 2543
-   ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ

4

โครงการให้สิทธิเช่าบริหาร
และด�ำเนินกิจการ
ระบบประปาสัตหีบ

30 ปี
28 ก.ค. 2543
แก้ไขเพิ่มเติม
18 ต.ค. 2547

บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด
(มหาชน)

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 28 ก.พ. 2544 – 27 ก.พ. 2574
- บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่  
กปภ. ในอั ต ราร้ อ ยละ 7 ของรายได้ จ าก
การจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาและค่าบริการรายเดือน  
- แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม มีการก่อสร้างระบบ
ผลิ ต น�้ ำ ประปาใหม่ เ พิ่ ม เพื่ อ ส่ ง น�้ ำ ประปา
ให้ส�ำนักงานประปาพัทยา
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ
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6.

โครงการเอกชนร่วมลงทุน (ต่อ)

โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัท
ในอัตราค่าน�้ำที่ก�ำหนดตามปริมาณซื้อขาย
น�้ำขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชยให้  กปภ.
ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีทตี่ ำ�่ กว่าเกณฑ์สงู สุด
และร้อยละ 10 ในกรณีทตี่ ำ�่ กว่าเกณฑ์อนุโลม
สู ง สุ ด โดยจะจ่ า ยผลประโยชน์ ต อบแทน
ให้แก่ กปภ. ในอัตราร้อยละ 0.01 ของรายได้
จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ ให้สำ� นักงานประปาพัทยา
- กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที่ น� ำ มาติ ด ตั้ ง และ
การดั ด แปลงแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ต กเป็ น
กรรมสิทธิ์ของ กปภ. เมื่อครบอายุสัญญา
[ในส่ ว นของท่ อ จ่ า ยน�้ ำ  และส่ ว นของ
ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)]

5

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา (BOO) เพื่อขาย
ให้แก่ส�ำนักงานประปา
ในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสมุทรสาคร

30 ปี
21 ก.ย. 2543

บริษัท ทีทีดับบลิว
จ�ำกัด (มหาชน)
[เดิมชือ่ บริษทั วีเคซีเอส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
จากนั้นเปลี่ยนเป็น
บริษัท น�้ำประปาไทย
จ�ำกัด (มหาชน)]

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 21 ก.ค. 2547 – 20 ก.ค. 2577
- บริ ษั ท มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นระบบผลิ ต น�้ ำ ประปา
รวมไปถึ ง ที่ ดิ น โดยไม่ ต ้ อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์
ให้ กปภ.
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ 
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัท
ในอัตราค่าน�้ำที่ก�ำหนดตามปริมาณซื้อขายน�้ำ
ขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ.
ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีที่ต�่ำกว่าเกณฑ์
สูงสุดและร้อยละ 10 ในกรณีที่ต�่ำกว่าเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด

6

โครงการให้เอกชนผลิต
น�ำ้ ประปา (BOOT) เพือ่ ขาย
ให้แก่ส�ำนักงานประปา
นครสวรรค์ออก
จังหวัดนครสวรรค์

25 ปี
7 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
นครสวรรค์ จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มี.ค. 2546 – 28 ก.พ. 2571
- บริ ษั ท จะต้ อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห้ แ ก่ กปภ.
เมื่อครบก�ำหนดสัญญา นับแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�ำ้ ประปา (นับจากวันทีค่ รบก�ำหนดระยะเวลา
การตรวจสอบเพื่ อ รั บ มอบระบบผลิ ต
น�้ำประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ. ได้สั่งให้บริษัทก่อสร้างระบบ
จ่ า ยน�้ ำ ประปาเพิ่ ม เติ ม จากระบบจ่ า ย
น�ำ้ ประปาเดิมทีม่ อี ยู่ ซึง่ บริษทั ลงทุนไปก่อนแล้ว
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6.

โครงการเอกชนร่วมลงทุน (ต่อ)

โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา
กปภ. จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง แต่ในกรณี
ที่ กปภ. ด�ำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ้ ประปา
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้ำสูญเสียในระบบจ่ายน�้ำประปาที่ก่อสร้าง
เพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ

7

โครงการให้เอกชนผลิต
น�้ำประปา (BOOT)
เพื่อขายให้แก่ส�ำนักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด

8

โครงการให้เอกชนผลิต
น�้ำประปา (BOOT)
เพื่อขายให้แก่ส�ำนักงาน
ประปาบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษทั ประปาบางปะกง - สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2546 - 31 มี.ค. 2571
- บริ ษั ท จะต้ อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห้ แ ก่ กปภ.
จ�ำกัด
เมื่อครบก�ำหนดสัญญา นับแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�ำ้ ประปา (นับจากวันทีค่ รบก�ำหนดระยะเวลา
การตรวจสอบเพื่ อ รั บ มอบระบบผลิ ต
น�้ำประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
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- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2546 – 31 มี.ค. 2571
- บริ ษั ท จะต้ อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห้ แ ก่ กปภ.
เมื่อครบก�ำหนดสัญญา นับแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�ำ้ ประปา (นับจากวันทีค่ รบก�ำหนดระยะเวลา
การตรวจสอบเพือ่ รับมอบระบบผลิตน�ำ้ ประปา
ไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ. ได้สงั่ ให้บริษทั ก่อสร้างระบบจ่าย
น�้ำประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้ำประปา
เดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ.
จะจ่ายเงิน คืน ให้ในภายหลัง แต่ในกรณีที่
กปภ. ด�ำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ้ ประปา
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้ำสูญเสียในระบบจ่ายน�้ำประปาที่ก่อสร้าง
เพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

6.

โครงการเอกชนร่วมลงทุน (ต่อ)

โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา
- กรณีที่ กปภ. ได้สงั่ ให้บริษทั ก่อสร้างระบบจ่าย
น�้ำประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้ำประปา
เดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ.
จะจ่ายเงิน คืน ให้ในภายหลัง แต่ในกรณีที่
กปภ. ด�ำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ้ ประปา
เพิ่ ม เติ ม เอง บริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งควบคุ ม
อั ต ราน�้ ำ สู ญ เสี ย ในระบบจ่ า ยน�้ ำ ประปา
ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ

9

โครงการให้เอกชนผลิต
น�้ำประปาระบบ Reverse
Osmosis (RO) ตามสัญญา
ซื้อขายน�้ำประปา (BOO)
เพื่อขายให้แก่ส�ำนักงาน
ประปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้ำบนเกาะสมุย
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547

15 ปี
7 ก.ค. 2547

บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด
(มหาชน)

10

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา (BOO) เพื่อขาย
ให้แก่ส�ำนักงานประปา
พนัสนิคม และ
ส�ำนักงานประปาบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี

15 ปี
10 ก.ย. 2547

บริษัท อินดัสเตรียล       -   สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 5 ม.ค. 2548 – 4 ม.ค. 2563
วอเตอร์ รีซอร์ส         - กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัท
ในอัตราค่าน�้ำของปีนั้นตามปริมาณซื้อขาย
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
น�้ำขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพ
ด้ อ ยกว่ า บริ ษั ท จะต้ อ งช� ำ ระค่ า ชดเชย
ให้ กปภ. ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีต�่ำกว่า
เกณฑ์สูงสุด และร้อยละ 10 ในกรณีที่ต�่ำกว่า
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

11

โครงการสัญญาให้เอกชน
ผลิตน�้ำประปา (BTO)
เพื่อขายให้
ส�ำนักงานประปาระยอง
จังหวัดระยอง

25 ปี
14 มี.ค. 2549

กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป
คอนซอร์เตียม
ประกอบด้วย
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล
ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
- บริษัท ประปา
ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
- บริษัท ประปา
บางปะกง จ�ำกัด
- บริษัท ประปา
นครสวรรค์ จ�ำกัด
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- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 12 พ.ค. 2548 – 11 พ.ค. 2563
- ก� ำ หนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาปรั บ ราคาทุ ก ปี
ตามสูตรการค�ำนวณนับตั้งแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�้ำประปา

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 12 ก.ค. 2549 – 11 ก.ค. 2574
- กลุ ่ ม บริ ษั ท ด� ำ เนิ น การตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฝ่ายเดียว
ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมด ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน
แล้วนั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ทันที
โดยกลุ ่ ม บริ ษั ท มี เ พี ย งสิ ท ธิ ใ ช้ ป ระโยชน์
เพื่ อ ท� ำ การผลิ ต และขายน�้ ำ ประปาให้ แ ก่
กปภ. ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
- กปภ. จะช�ำระค่าตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท
ในอั ต ราที่ ก� ำ หนดตามปริ ม าณซื้ อ ขาย
น�้ำประปาขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด

Provincial Waterworks Authority

6.

โครงการเอกชนร่วมลงทุน (ต่อ)

โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา
- กลุ่มบริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาเริ่มต้น
มีมลู ค่า 6 ล้านบาท เมือ่ ครบ 1 ปี จะต้องน�ำ
หลั ก ประกั น ใหม่ ที่ มี มู ล ค่ า ร้ อ ยละ 5 ของ
ค่ า น�้ ำ ประปาตามปริ ม าณน�้ ำ ประปาขั้ น ต�่ ำ
และคื น หลั ก ประกั น ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ว างไว้
ก่อนหน้านี้

12

7.

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา (BOO) เพื่อขาย
ให้ส�ำนักงานประปาชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

20  ปี
3 มิ.ย. 2552

บริษัท ยูนิเวอร์แซล
ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธ.ค. 2552 - 30 พ.ย. 2572
- บริษทั ลงทุนด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั เองทัง้ สิน้
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัท
ในอัตราค่าน�้ำของปีนั้นตามปริมาณซื้อขาย
น�ำ้ ขัน้ ต�ำ่ ตามคุณภาพทีก่ ำ� หนด  กรณีคณ
ุ ภาพ
ด้อยกว่ามาตรฐาน บริษทั ไม่สามารถด�ำเนินการ
ส่งมอบน�้ำประปาได้ตามปริมาณที่ก�ำหนด
ของแต่ละช่วงเวลา (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยตาม
สัญญา) บริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ.
ในอัตราร้อยละ 10 ของปริมาณน�้ำประปา
ที่ต้องการซื้อต่อวันในช่วงเวลานั้นคูณด้วย
อัตราค่าน�้ำประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ช่วงเวลานั้นคูณด้วยจ�ำนวนวันนับตั้งแต่วันที่
ตรวจพบว่าน�ำ้ ประปามีคณ
ุ ภาพต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
จนถึงวันที่แก้ไขแล้วเสร็จในรอบเดือนใด ๆ
ตลอดระยะเวลาตามสัญญา  
- บริ ษั ท ต้ อ งวางหลั ก ประกั น สั ญ ญาในวั น
ท�ำสัญญาอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุน
งานนี้ เมื่อบริษัทน�ำหลักประกันเป็นหนังสือ
ค�้ ำ ประกั น ของธนาคารฉบั บ ใหม่ ใ นปี แ รก
ตั้งแต่วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปาและในรอบปี
ต่อ ๆ ไป จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าค่าน�้ำประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ปริมาณน�้ำที่ กปภ. ต้องซื้อตามปริมาณขั้นต�่ำ
รวมทั้งปีของแต่ละปี มาเปลี่ยนแทนฉบับเดิม
และ/หรือพ้นภาระผูกพันตามสัญญา

การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอ�ำนาจของ กปภ. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
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Statements of Financial Position
As at 30 September 2019  
Unit : Baht

Remarks

Financial statement-equity method applied
30 September 2019 30 September 2018

			
Assets					
Current Assets						
Cash and cash equivalents
3.1, 4.1
5,639,537,629
3,157,571,025
Current investments
2,606,706,314
675,000,000
Cash at bank with limitations
3.2, 4.2
1,768,787,531
1,438,824,243
Accounts receivable - trade and others
3.3, 4.3
1,862,912,917
926,230,848
Supplies
3.4, 4.4
342,875,284
364,671,219
Piping and installation under construction 3.11.2, 3.11.3
37,607,213
24,674,478
Total current assets			
12,258,426,888
6,586,971,813
Non-current assets						
Investments in associates
3.5, 4.5
4,260,915,842
4,165,394,621
Other long-term investments
3.5, 4.5
24,026,200
24,026,200
Advance payments
935,236,733
742,256,412
Assets under construction
4.7
7,937,411,392
9,937,830,304
Property, plant and equipment  
3.7, 3.8, 4.8
100,743,681,999
95,201,576,048
Right of possession over government property 3.8, 3.9, 4.9
316,158,264
316,618,802
Intangible assets
3.7, 4.10
177,564,299
68,175,210
Other non-current assets
4.11
234,279,333
236,426,521
Total non-current assets		
114,629,274,062
110,692,304,118
Total assets			
126,887,700,950
117,279,275,931
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority

Statements of Financial Position
As at 30 September 2019
Unit : Baht

Remarks

Financial statement-equity method applied
30 September 2019 30 September 2018

Liabilities and Equity 					
Current liabilities						
Accounts payable - trade and others
4.12
1,990,721,176
1,370,108,791
Accrued expenses
4.13
1,471,067,092
1,428,091,506
Accrued remittance to the Ministry of Finance
4.14
2,196,800,000
1,800,000,000
Accrued bonuses to directors and employees
410,913,570
337,021,845
Unearned piping works and installation income 3.11.2, 3.11.3
449,716,965
399,613,242
Current portion of financial lease liabilities
3.13, 4.15
709,462,958
649,188,914
Current portion of long-term loans
4.16
4,279,888,652
3,199,000,000
Other current liabilities
4.17
769,791,141
664,782,551
Total current liabilities			
12,278,361,554
9,847,806,849
Non-current liabilities						
Financial lease liabilities
3.13, 4.15
11,660,846,474
12,370,847,820
Long-term loans
4.16
10,910,000,000
11,062,051,315
Deferred income - distribution area expansion 3.11.2, 3.11.3, 4.18
4,382,760,854
1,984,932,286
Deferred income - private-donated assets
3.11.10, 4.18
2,227,280,790
2,427,807,143
Deferred income - public-donated assets
3.11.10, 4.18
2,957,910,665
3,094,601,521
Deferred income - government fund
3.11.9, 4.19
24,845,681,273
22,129,027,266
Employee benefit obligations
3.14, 3.15, 4.20
2,598,887,917
1,653,184,272
Provision on litigation
4.21
20,569,180
53,336,895
Provision on private joint venture contracts
3.13, 4.22
5,662,778,606
5,424,966,400
Provision on building and construction
demolishment
3.7, 3.16, 4.23
20,546,575
19,661,497
Long-term guarantee deposits
4.24
2,231,268,247
2,122,832,378
Total non-current liabilities		
67,518,530,581
62,343,248,793
Total liabilities			
79,796,892,135
72,191,055,642
Equity						
Capital
2,204,438,020
2,204,438,020
Contribution from the government
30,919,654,450
30,919,654,450
Total capital
4.25
33,124,092,470
33,124,092,470
Unappropriated retained earnings (losses)
14,230,451,476
11,844,454,472
Other components of equity
(263,735,131)
119,673,347
Total equity			
47,090,808,815
45,088,220,289
Total liabilities and equity		
126,887,700,950
117,279,275,931

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(Mrs. Tichaporn Sariddipanthawat)
Director of Finance and Accounting Department
รายงานประจ�ำปี 2562

(Mr. Nopparat Maythaveekulchai)
Governor
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Provincial Waterworks Authority

Statements of Financial Position
As at 30 September 2019
Unit : Baht

Remarks

Separate financial statements
30 September 2019 30 September 2018

			
Assets					
Current Assets						
Cash and cash equivalents
3.1, 4.1
5,639,537,629
3,157,571,025
Current investments
2,606,706,314
675,000,000
Cash at bank with limitations
3.2, 4.2
1,768,787,531
1,438,824,243
Accounts receivable - trade and others
3.3, 4.3
1,862,912,917
926,230,848
Supplies
3.4, 4.4
342,875,284
364,671,219
Pipeline and installation under construction 3.11.2, 3.11.3
37,607,213
24,674,478
Total current assets			
12,258,426,888
6,586,971,813
Non-current assets						
Investments in associates
3.5, 4.5
1,091,200,000
1,091,200,000
Other long-term investments
3.5, 4.5
24,026,200
24,026,200
Advance payments
935,236,733
742,256,412
Assets under construction
4.7
7,937,411,392
9,937,830,304
Property, plant and equipment  
3.7, 3.8, 4.8
100,743,681,999
95,201,576,048
Right of possession over government property 3.8, 3.9, 4.9
316,158,264
316,618,802
Intangible assets
3.7, 4.10
177,564,299
68,175,210
Other non-current assets
4.11
234,279,333
236,426,521
Total non-current assets		
111,459,558,220
107,618,109,497
Total assets			
123,717,985,108
114,205,081,310
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority

Statements of Financial Position
As at 30 September 2019
Unit : Baht

Separate financial statements
Remarks

30 September 2019

30 September 2018

Liabilities and Equity 					
Current liabilities
Accounts payable - trade and others
4.12
1,990,721,176
1,370,108,791
Accrued expenses
4.13
1,471,067,092
1,428,091,506
Accrued remittance to the Ministry of Finance
4.14
2,196,800,000
1,800,000,000
Accrued bonuses to directors and employees
410,913,570
337,021,845
Unearned piping works and installation income 3.11.2, 3.11.3
449,716,965
399,613,242
Current portion of financial lease liabilities
3.13, 4.15
709,462,958
649,188,914
Current portion of long-term loans
4.16
4,279,888,652
3,199,000,000
Other current liabilities
4.17
769,791,141
664,782,551
Total current liabilities			
12,278,361,554
9,847,806,849
Non-current liabilities						
Financial lease liabilities
3.13, 4.15
11,660,846,474
12,370,847,820
Long-term loans
4.16
10,910,000,000
11,062,051,315
Deferred income - distribution area expansion 3.11.2, 3.11.3, 4.18
4,382,760,854
1,984,932,286
Deferred income - private-donated assets
3.11.10, 4.18
2,227,280,790
2,427,807,143
Deferred income - public-donated assets
3.11.10, 4.18
2,957,910,665
3,094,601,521
Deferred income - government fund
3.11.9, 4.19
24,845,681,273
22,129,027,266
Employee benefit obligations
3.14, 3.15, 4.20
2,598,887,917
1,653,184,272
Provision on litigation
4.21
20,569,180
53,336,895
Provision on private joint venture contracts
3.13, 4.22
5,662,778,606
5,424,966,400
Provision on building and construction
demolishment
3.7, 3.16, 4.23
20,546,575
19,661,497
Long-term guarantee deposits
4.24
2,231,268,247
2,122,832,378
Total non-current liabilities		
67,518,530,581
62,343,248,793
Total liabilities			
79,796,892,135
72,191,055,642
Equity						
Capital
2,204,438,020
2,204,438,020
Contribution from the government
30,919,654,450
30,919,654,450
Total capital
4.25
33,124,092,470
33,124,092,470
Unappropriated retained earnings (losses)
11,475,440,348
9,200,696,926
Other components of equity
(678,439,845)
(310,763,728)
Total equity			
43,921,092,973
42,014,025,668
Total liabilities and equity		
123,717,985,108
114,205,081,310

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(Mrs. Tichaporn Sariddipanthawat)
Director of Finance and Accounting Department
รายงานประจ�ำปี 2562

(Mr. Nopparat Maythaveekulchai)
Governor
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Provincial Waterworks Authority

Statements of Comprehensive Income
For the year ended 30 September 2019
Unit : Baht

Remarks

Financial statement-equity method applied
2019
2018

Revenues						
Revenue from water sales and services 3.11.1, 4.26
27,749,012,360
26,567,721,843
Deferred distribution area expansion 3.11.2, 3.11.3,
revenue
3.11.10, 4.27
574,535,549
433,170,250
Other income
3.11.4 - 3.11.8, 4.28
1,270,733,834
986,384,562
Total revenue			
29,594,281,743
27,987,276,655
Expenses						
Operating and administrative expenses
4.29
22,744,618,059
22,622,946,403
Other expenses
4.30
83,980,474
117,423,892
Financial Costs
3.12, 4.31
2,615,163,788
1,796,576,479
Total expenses			
25,443,762,321
24,536,946,774
Share of profits of associates
432,277,582
446,480,260
Profit for the year			
4,582,797,004
3,896,810,141
Other comprehensive income:
Items that are not re-classified subsequently to profit and loss 			
Loss estimated from actuarial principle in the associates
(367,676,117)
(979,197)
Gain (loss) estimated from
actuarial principle in the associates
(17,964,105)
(77)
Income tax for other entries
of the total gains (losses) in the associates
3,592,982
(145)
Items that may be re-classified subsequently to profit and loss 			
Change in the value of the temporary security
in the associates
-   
2
Income tax - items that will be re-classified in
re-classified subsequently to profit and loss
-   
(81)
Comprehensive income attributable to the associates
(1,361,238)
(1,361,661)
Total comprehensive gains (losses) for the year
4,199,388,526
3,894,468,982
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority

Statements of Comprehensive Income
For the year ended 30 September 2019
Unit : Baht

Remarks

Separate financial statements
2019
2018

Revenues						
Revenue from water sales and services 3.11.1, 4.26
27,749,012,360
26,567,721,843
Deferred distribution area expansion 3.11.2, 3.11.3,
revenue
3.11.10, 4.27
574,535,549
433,170,250
Other income
3.11.4 - 3.11.8, 4.28
1,591,757,834
1,280,656,562
Total revenue		
29,915,305,743
28,281,548,655
Expenses						
Operating and administrative expenses
4.29
22,744,618,059
22,622,946,403
Other expenses
4.30
83,980,474
117,423,892
Financial Costs
3.12, 4.31
2,615,163,788
1,796,576,479
Total expenses		
25,443,762,321
24,536,946,774
Profit for the year			
4,471,543,422
3,744,601,881

Other comprehensive income:
Items that will not be re-classified subsequently to
		 profit and loss 		
			
    Loss estimated from actuarial principle
      in the associates                                                          (367,676,117)
           (979,197)
Total comprehensive gain (loss) for the year
4,103,867,305
3,743,622,684
						
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Contribution
from the
Government

Capital

Total capital

Gain (loss)
Income tax
estimated
Other
relating to Change in
from
transactions
components the value
actuarial
Gain (loss)
Shares of of changes
of the
of other
assumptions
estimated
other
by
from actuarial for employee comprehensive temporary
security comprehensive shareholders
income
Other
benefit
Unappropriated assumptions
in the income in the on share components
in the
retained earnings for employee project in the
premium
associates associates associates
of equity
benefit project associates
(losses)

Other comprehensive income

Other components of equity

Financial statements-equity method applied

Total Equity

Unit : Baht

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance forward at 1 October 2017 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 10,248,044,331 (309,784,531) (14,680,401) 2,936,321
(2)
6,279,782 437,263,337 122,014,506 43,494,151,307
Remittance to the Ministry of Finance
-   
-   
-    (2,300,400,000)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    (2,300,400,000)
Annual total gain (loss)
-   
-   
-    3,896,810,141
(979,197)
(77)
(226)
2
(1,361,661)
-    (2,341,159) 3,894,468,982
Balance at 30 September 2018
2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 11,844,454,472 (310,763,728) (14,680,478) 2,936,095
4,918,121 437,263,337 119,673,347 45,088,220,289
													
Balance forward at 1 October 2018 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 11,844,454,472 (310,763,728) (14,680,478) 2,936,095
4,918,121 437,263,337 119,673,347 45,088,220,289
Remittance to the Ministry of Finance
-   
-   
-    (2,196,800,000)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    (2,196,800,000)
Annual total gain (loss)
-   
-   
-    4,582,797,004 (367,676,117)
(17,964,105) 3,592,982
-    (1,361,238)
-    (383,408,478) 4,199,388,526
Balance at 30 September 2019
2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 14,230,451,476 (678,439,845) (32,644,583) 6,529,077
3,556,883 437,263,337 (263,735,131) 47,090,808,815

Capital

For the year ended 30 September 2019

Statements of changes in equity

Provincial Waterworks Authority
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Contribution
from the
Government

Capital

Total capital

Other components of equity
Other comprehensive
income items
gain (loss)
estimated from
actuarial
assumptions
Other
Unappropriated
components
retained earnings for employee
benefit project
of equity
(losses)

Separate financial statements

Total Equity

Unit : Baht

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance forward at 1 October 2017 2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
7,756,495,045
(309,784,531)
(309,784,531) 40,570,802,984
Remittance to the Ministry of Finance
-   
-   
-    (2,300,400,000)
-   
-    (2,300,400,000)
Annual total gain (loss)
-   
-   
-   
3,744,601,881
(979,197)
(979,197)
3,743,622,684
Balance at 30 September 2018
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
9,200,696,926
(310,763,728)
(310,763,728) 42,014,025,668
								
Balance forward at 1 October 2018 2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
9,200,696,926
(310,763,728)
(310,763,728) 42,014,025,668
Remittance to the Ministry of Finance
-   
-   
-    (2,196,800,000)
-   
-    (2,196,800,000)
Annual total gain (loss)
-   
-   
-   
4,471,543,422
(367,676,117)
(367,676,117)
4,103,867,305
Balance at 30 September 2019
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
11,475,440,348
(678,439,845)
(678,439,845) 43,921,092,973

Capital

For the year ended 30 September 2019  

Statements of changes in equity

Provincial Waterworks Authority

Provincial Waterworks Authority

Statements of cash flow

For the year ended 30 September 2019
Unit : Baht

Financial statements-equity method applied
2019
Cash flow from operating activities			
Profit for the year
4,582,797,004
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided
by (paid from) operating activities:Depreciation
5,689,306,187
Allowances for impairment of fixed assets
88,789,524
Reversing allowances for revaluation of assets
310,144
Right of possession over government property
460,535
Allowance for impairment of right of possession over
    government property
3
Amortization of intangible assets
58,474,927
Allowances for Impairtment of intangible assets
-   
Damages from fires and disasters
-   
Adjustment of assets under construction as expenses
853,671
Loss on disposal and amortization of fixed assets
73,410,212
Reversing allowances for revaluation and obsolete supplies
128,748
Employee benefit expenses
583,576,707
Bad debts
2,703,456
Doubtful accounts
3,170,226
Deferred revenue from water distribution area expansion
(241,851,314)
Deferred revenue from asset transfer - private sectors
(195,999,156)
Deferred revenue from asset transfer - public sectors
(136,685,080)
Deferred revenue recognition from government contribution
(873,890,353)
Revenue recognition from donation - private sectors
(5,547,222)
Miscelleneous income
(47,500)
Dividend income
(19,049,653)
Gain (loss) on missing fixed assets pending investigation
(1,619,533)
Gain on missing fixed assets under investigation
(52,949)
Car rent fees
-   
Adjustment of water use guarantee valuation
(3,271,141)
Material expenses used for installation
311,766
Supply distribution cost
(537,386)
Bonus for Board of Directors and employees
410,214,569
Provision on litigation
(32,767,715)
Share of profit from  investments-equity method applied - net
237,812,206
Provision on building and construction demolishment
885,078
Share of profit from  investments-equity method applied - net
(432,277,582)
Interest income
(130,381,447)
Interest expense
2,612,717,660
Operating profit before changes in operating assets and liabilities
12,271,944,592

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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2018
		
3,896,810,141
5,388,024,948
110,230,029
(2,237,106)
528,253
6
34,812,295
5
(1,466)
6,914,571
73,318,695
(23,431)
48,535,851
682,646
9,990,773
(70,934,040)
(218,823,852)
(143,412,358)
(741,548,506)
(6,190,790)
(590,282)
(18,122,963)
1,583,170
(244,878)
248,441
(343,895)
-   
-   
335,501,976
6,380,156
1,565,283,306
846,945
(446,480,260)
(72,658,527)
1,795,729,535
11,553,809,388

Provincial Waterworks Authority

Statements of cash flow

For the year ended 30 September 2019
Unit : Baht

Financial statements-equity method applied
2019

2018

Operating assets increase (decrease)				
Cash at bank with limitations
(329,963,289)
(290,749,505)
Accounts receivable - trade and others
(927,908,868)
519,961,761
Supplies
32,047,446
21,996,648
Piping and installation works in process
(1,593,079,109)
(1,305,769,296)
Other non-current assets
(386,902)
(1,640,832)
Operating liabilities increase (decrease)				
Accounts payable - trade and others
(1,262,269,000)
(2,044,067,910)
Accrued expenses
62,597,699
43,884,241
Accrued bonuses to directors and employees
(336,322,844)
(593,376,472)
Unearned pipeline and installation income
50,103,723
25,977,949
Deferred revenue from water meter installation and
piping for water distribution area expansion
2,639,679,881
2,055,866,326
Long-term marginal deposits
111,707,009
101,559,111
Other current liabilities
105,008,590
(249,166,187)
Net cash flow from operating activities		
10,823,158,928
9,838,285,222
Cash flow from investing activities					
Interest received
115,946,597
66,964,122
Increase in temporary investments
(1,931,706,314)
(675,000,000)
Dividend received
340,073,653
312,394,963
Increase in advance payments for construction
(716,215,089)
(669,809,874)
Increase in purchase of fixed assets
(823,770,141)
(521,792,686)
Increase in assets under construction
(4,760,392,127)
(4,560,254,986)
Increase in intangible assets
(2,757,009)
(7,497,266)
Received from the account receivable from financial lease
2,322,057
2,127,765
Cash received from disposal of fixed assets
3,546,381
7,571,140
		Net cash flow from investing activities		
(7,772,951,992)
(6,045,296,822)
Cash flow from financing activities					
Payment on interest
(1,363,677,178)
(447,191,369)
Payment on financial lease liabilities
(1,923,939,075)
(1,923,798,243)
Increase in revenue recognition from government contribution
3,590,538,584
2,063,052,106
Cash received from long-term loan
4,127,837,337
801,051,315
Cash paid from long-term loan
(3,199,000,000)
(762,856,357)
Remittance to Ministry of Finance
(1,800,000,000)
(2,972,000,000)
		Net cash flow from financing activities		
(568,240,332)
(3,241,742,548)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 		
2,481,966,604
551,245,852
Cash and cash equivalents at the beginning of the year		
3,157,571,025
2,606,325,173
Cash and cash equivalents at the end of the year		
5,639,537,629
3,157,571,025
Non-cash items			
Accounts payable from purchase of property, plant and equipment
5,125,002
Accounts payable from purchase of assets under construction
1,881,347,690

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
รายงานประจ�ำปี 2562
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6,538,981
748,736,970

Provincial Waterworks Authority

Statements of cash flow

For the yearr ended 30 September 2019
Unit : Baht

Separate financial statements
2019

2018

Cash flow from operating activities					
Profit for the year
4,471,543,422
3,744,601,881
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided
by (paid from) operating activities:Depreciation
5,689,306,187
5,388,024,948
Allowances for impairment of fixed assets
88,789,524
110,230,029
(Reversing) allowances for revaluation of assets
310,144
(2,237,106)
Amortization of right of possession over government property
460,535
528,253
Allowance for impairment of right of possession over
    government property
3
6
Amortization of intangible assets
58,474,927
34,812,295
Allowances for Impairtment of intangible assets
-   
5
Damages from fire and disasters
-   
(1,466)
Adjustment of assets under construction as expenses
853,671
6,914,571
Loss on disposal and amortization of fixed assets
73,410,212
73,318,695
(Reversing) allowances for revaluation and obsolete supplies
128,748
(23,431)
Employee benefit expenses
583,576,707
48,535,851
Bad debts
2,703,456
682,646
Doubtful accounts
3,170,226
9,990,773
Deferred revenue from water distribution area expansion
(241,851,314)
(70,934,040)
Deferred revenue from asset transfer - private sectors
(195,999,156)
(218,823,852)
Deferred revenue from asset transfer - public sectors
(136,685,080)
(143,412,358)
Deferred revenue recognition from government contribution
(873,890,353)
(741,548,506)
Private sector donation income
(5,547,222)
(6,190,790)
Miscelleneous income
(47,500)
(590,282)
Dividend income
(340,073,653)
(312,394,963)
(Gain) loss on missing fixed assets pending investigation
(1,619,533)
1,583,170
Gain on missing fixed assets under investigation
(52,949)
(244,878)
Car rent fees
-   
248,441
Adjustment of water use guarantee valuation
(3,271,141)
(343,895)
Material expenses used for installation
311,766
-   
Supply distribution cost
(537,386)
-   
Bonus for Board of Directors and employees
410,214,569
335,501,976
Provision on litigation
(32,767,715)
6,380,156
Share of profit from  investments-equity method applied - net
237,812,206
1,565,283,306
Provision on building and construction demolishment
885,078
846,945
Interest income
(130,381,447)
(72,658,527)
Interest expense
2,612,717,660
1,795,729,535
Operating profit before changes in operating assets and liabilities
12,271,944,592
11,553,809,388

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority

Statements of cash flow

For the year ended 30 September 2019
Unit : Baht

Separate financial statements
2019

2018

Operating assets (increase) decrease				
Cash at bank with limitations
(329,963,289)
(290,749,505)
Accounts receivable - trade and others
(927,908,868)
519,961,761
Supplies
32,047,446
21,996,648
Piping and installation works in process
(1,593,079,109)
(1,305,769,296)
Other non-current assets
(386,902)
(1,640,832)
Operating liabilities increase (decrease)				
Accounts payable - trade and others
(1,262,269,000)
(2,044,067,910)
Accrued expenses
62,597,699
43,884,241
Accrued bonuses to directors and employees
(336,322,844)
(593,376,472)
Unearned pipeline and installation income
50,103,723
25,977,949
Deferred revenue from water meter installation and
piping for water distribution area expansion
2,639,679,881
2,055,866,326
Long-term marginal deposits
111,707,009
101,559,111
Other current liabilities
105,008,590
(249,166,187)
Net cash flow from operating activities		
10,823,158,928
9,838,285,222
Cash flow from investing activities					
Interest received
115,946,597
66,964,122
Increase in temporary investments
(1,931,706,314)
(675,000,000)
Dividend received
340,073,653
312,394,963
Increase in advance payments for construction
(716,215,089)
(669,809,874)
Increase in purchase of fixed assets
(823,770,141)
(521,792,686)
Increase in assets under construction
(4,760,392,127)
(4,560,254,986)
Increase in intangible assets
(2,757,009)
(7,497,266)
Received from the account receivable from financial lease
2,322,057
2,127,765
Cash received from disposal of fixed assets
3,546,381
7,571,140
		Net cash flow from investing activities		
(7,772,951,992)
(6,045,296,822)
Cash flow from financing activities					
Payment on interest
(1,363,677,178)
(447,191,369)
Payment on financial lease liabilities
(1,923,939,075)
(1,923,798,243)
Increase in revenue recognition from government contribution
3,590,538,584
2,063,052,106
Cash received from long-term loan
4,127,837,337
801,051,315
Cash paid from long-term loan
(3,199,000,000)
(762,856,357)
Remittance to Ministry of Finance
(1,800,000,000)
(2,972,000,000)
		Net cash flow from financing activities		
(568,240,332)
(3,241,742,548)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 		
2,481,966,604
551,245,852
Cash and cash equivalents at the beginning of the year		
3,157,571,025
2,606,325,173
Cash and cash equivalents at the end of the year		
5,639,537,629
3,157,571,025
Non-cash items			
Accounts payable from purchase of property, plant and equipment
5,125,002
Accounts payable from purchase of assets under construction
1,881,347,690

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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6,538,981
748,736,970

Provincial Waterworks Authority

Notes to the Financial Statements
For the year ended 30 September 2019

1.

Establishment and Objectives

2.

Basis for preparation and presentation of the financial statements

Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state enterprise established in accordance with the State policy
to improve and expand provincial water supply for better effciency by transferring provincial waterworks
and construction water supply sector of Department of Public Works under the Ministry of Interior as well
as the rural water supply business and construction rural waterwork sector of Department of Health under
the Ministry of Public Health to establish Provincial Waterworks Authority under the Ministry of Interior by
legislating Provincial Waterworks Authority Act B.E. 2522 (1979) as of February 28, 1979 to operate and support
waterworks business by exploration, procurement of raw water source and acquisition of raw water for
production, distribution and sale of water supply including other relevant and related businesses useful for
the utility service in consideration of state benefts and people’s hygiene.
Head offce is located at 72 Soi Changwattana 1, Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210.
2.1

Presentation of the financial statements
The financial statements were prepared in accordance with the generally accepted accounting
principles under Accounting Act B.E. 2543 (2000), which includes accounting standards issued under the
Accounting Professions Act B.E. 2547 (2004), including the interpretations and accounting practice guideline
declared by Federation of Accounting Professions, which is in accordance with the presentation of the
financial statements in compliance with the announcement of Department of Business Development
in “The Determination of Contracted Form which must be in the Financial Statement B.E. 2559 dated
11 October 2016.” The transactions of PWA’s employee gratuity fund were included in PWA financial statements
in accordance with the Ministry of Finance’s letter No. MOF.0209.2/4171 dated 9 March 2001. PWA financial
statements present the financial position and operating performance results of PWA’s employee gratuity
fund for the year ended 30 September 2019. Similarly, the transactions related to PWA’s employee gratuity
fund were also presented in Notes 4.20 to the financial statements.
2.2 Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS), TAS Interpretations,
and Thai Financial Report Interpretation Committee (TFRIC)
		2.2.1 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2018.
Federation of Accounting Professions (FAP) has issued and improved the following TAS,
TFRS, TSIC and TFRIC effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2018, the
standards of which PWA has brought into practice under the consideration of PWA Management that there
is no signifcant impact on the accounting policies and financial statements of PWA.
		2.2.2 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2019.
			
Thai Accounting Standards		
Topic
TAS 1 (Revised 2018)
Presentation of financial statements
TAS 2 (Revised 2018)
Inventory
TAS 7 (Revised 2018)
Statement of cash ﬂow
TAS 8 (Revised 2018)
Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
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Thai Accounting Standards
Topic
TAS 10 (Revised 2018)
Events after the reporting period
TAS 12 (Revised 2018)
Income taxes
TAS 16 (Revised 2018)
Property, plant and equipment
TAS 17 (Revised 2018)
Lease agreements
TAS 18 (Revised 2018)
Revenue
TAS 19 (Revised 2018)
Employee benefits
TAS 20 (Revised 2018)
Accounting for Government Grants and Disclosure of
  Government Assistance
TAS 21 (Revised 2018)
The effects of changes in foreign exchange rates
TAS 23 (Revised 2018)
Borrowing costs
TAS 24 (Revised 2018)
Disclosures of associated persons or businesses
TAS 26 (Revised 2018)
Accounting and reporting of benefit plans after retirement
TAS 27 (Revised 2018)
Separate financial statements
TAS 28 (Revised 2018)
Investments in associates and joint ventures
TAS 29 (Revised 2018)
Financial reporting in hyperinﬂationary economy
TAS 33 (Revised 2018)
Earnings per share
TAS 34 (Revised 2018)
Interim financial reporting
TAS 36 (Revised 2018)
Impairment of assets
TAS 37 (Revised 2018)
Provision, contingent liabilities and contingent assets
TAS 38 (Revised 2018)
Intangible assets
TAS 40 (Revised 2018)
Investment property
TAS 41 (Revised 2018)
Agriculture
			
Thai Financial Reporting Standards		
Topic
TFRS 1
First-time adoption of Thai Financial Reporting Standards
TFRS 2 (Revised 2018)
Share-based payments
TFRS 3 (Revised 2018)
Business combination
TFRS 4 (Revised 2018)
Insurance contract
TFRS 5 (Revised 2018)
Non-current assets held for sale and discontinued operations
TFRS 6 (Revised 2018)
Exploration for and evaluation of mineral resources
TFRS 8 (Revised 2018)
Operating segment
TFRS 10 (Revised 2018) Consolidated financial statement
TFRS 11 (Revised 2018) Joint arrangements
TFRS 12 (Revised 2018) Disclosure of interests in other entities
TFRS 13 (Revised 2018) Fair value measurement
TFRS 15
Revenue from customer service agreements
			
Thai Standards and Interpretations Committee Topic
  
TSIC 10 (Revised 2018) Government assistance - no specifc relation to operating
				  activities
TSIC 15 (Revised 2018) Operating leases - incentives for lessees
TSIC 25 (Revised 2018) Income taxes - changes in the tax status of an entity or its
  shareholders
TSIC 27 (Revised 2018) Evaluating the substance of transactions involving the legal
  form of a lease
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Thai Standards and Interpretations Committee Topic
TSIC 29 (Revised 2018) Disclosure of service concession agreements
TSIC 32 (Revised 2018) Intangible assets - website costs
			
Thai Financial Reporting Standards and Interpretations Committee Topic
TFRIC 1 (Revised 2018) Changes in liabilities from decommission, restoration and
  similar liabilities
TFRIC 4 (Revised 2018) Determining whether an agreement contains lease agreement
TFRIC 5 (Revised 2018) Rights to interests arising from decommissioning, restoration
  and environmental rehabilitation funds
			 TFRIC 7 (Revised 2018)
Applying the restatement approach under TAS 29 (Revised 2018)
			
  Financial reporting in hyperinﬂationary economics
TFRIC 10 (Revised 2018) Interim financial reporting and impairment
TFRIC 12 (Revised 2018) Service concession arrangement
TFRIC 14 (Revised 2018) The limit on a defined benefit asset, minimum funding
  requirements and their interaction for TAS 19 (Revised 2018)
  Employee Benefits
TFRIC 17 (Revised 2018) Distribution of non-cash assets to owners
TFRIC 20 (Revised 2018) Stripping costs in the production phase of a surface mine
TFRIC 21 (Revised 2018)     Levies
TFRIC 22
Foreign currency transactions and advance consideration
2.2.3 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2020
			
Thai Accounting Standards
Topic
TAS 1
Presentation of financial statements
TAS 2
Inventory
TAS 7
Statement of cash ﬂow
TAS 8
Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
TAS 10
Events after the reporting period
TAS 16
Property, plant and equipment
TAS 20
Accounting for Government Grants and Disclosure of
  Government Assistance
TAS 21
The effects of changes in foreign exchange rates
TAS 24
Related party disclosures
TAS 26
Accounting and reporting by retirement beneft plans
TAS 27
Separate financial statements
TAS 29
Financial reporting in hyperinﬂationary economies
TAS 32
List of financial instruments
TAS 33
Earnings per share
TAS 34
Interim financial reporting
TAS 36
Impairment of assets
TAS 37
Provision, contingent liabilities and contingent assets
TAS 38
Intangible assets
TAS 40
Investment property
TAS 41
Agriculture
Annual Report 2019

233

Provincial Waterworks Authority

Thai Financial Reporting Standards		
Topic
TFRS 2
Share-based payments
TFRS 4
Insurance contract
TFRS 5
Non-current assets held for sale and discontinued operations
TFRS 6
Exploration for and evaluation of mineral resources
TFRS 7
Disclosure of financial instruments
TFRS 8
Operating segment
TFRS 10
Consolidated financial statement
TFRS 12
Disclosure of interests in other entities
TFRS 13
Fair value measurement
TFRS 15
Revenue from customer service agreements
Thai Standards and Interpretations Committee
Topic
Government assistance - no specific relation to operating activities
			 TSIC 10
TSIC 25
Income taxes - changes in the tax status of an entity or its
  shareholders
TSIC 29
Disclosure of service concession agreements
TSIC 32
Intangible assets - website costs
			
Thai Financial Reporting Standards and Interpretations Committee Topic
TFRIC 1
Changes in existing decommissioning, restoration and similar
				  liabilities
TFRIC 5
Rights to interests arising from decommissioning, restoration
  and environmental rehabilitation funds
TFRIC 7
Applying the restatement approach under TAS 29 Financial
  Reporting in Hyperinﬂationary Economics
TFRIC 10
Interim financial reporting and impairment
TFRIC 12
Service concession agreement
		
TFRIC 14
The limit on a defned beneft assets, minimum funding requirements
				
  and their interaction for TAS 19 Employee Benefits
TFRIC 16
Risk prevention of net investments in foreign agencies
TFRIC 17
Distribution of non-cash assets to owners
TFRIC 19
Repayment of financial liabilities by equity securiites
TFRIC 20
Stripping costs in the production phase of a surface mine
TFRIC 21
Levies
TFRIC 22
Foreign currency transactions and advance consideration
According to Note 2.2.2 and 2.2.3, the PWA's management is in the process of assessing
the impact of the financial statements for the year that the new Thai Accounting Standards (TAS) and
Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are effective for the financial statements by which accounting
periods beginning on or after 1 January 2019 and 1 January 2020. PWA aims to use TAS and TFRS effective
for financial statements for the accounting periods in or after 1 January 2019 and 1 January 2020 since
1 October 2019 and 1 October 2020, respectively.
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3.

Signifcant accounting policies

3.1 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprises cash on hand, cash at bank and deposits which are due
in 3 months excluding cash at bank used as collateral.
3.2 Cash at bank with limitations
Cash at bank with limitations has specifc purposes and conditions in using cash such as cash
used as loan guarantee for employee welfare, water use guarantee fund and yield of water use guarantee
fund, all of which can be used as revolving fund to continue PWA’s operations once facing revolving fund
shortage problem.
3.3 Allowance for doubtful accounts
This is calculated from accounts receivable excluding public agencies or state enterprises after
VAT and accounts receivables - others which accrued more than 6 months after the due date of settlement
in compliance with the rate and criteria determined by Ministry of Finance.
3.4 Supplies
Supplies at the ending period are stated at cost and calculated by using moving average or net
value, based on which one is lower. For obsolete supplies pending for investigation and compensation,
the allowance of such supplies would be accounted in full amount.
3.5 Investment in Associates and Other Long-term Investments
Investment in associates are accounted for using equity method and recognized the company’s
share of profit according to the investment proportion in associates. For the dividend in associates, it could
be deducted from the book value of the investment.
Other long-term investments are stated by using costing method.
3.6 Related Parties
PWA’s related parties means individuals or enterprises that have the authority to control PWA,
or are controlled by PWA directly or indirectly or under the common control with PWA. Besides, related
parties also include associated companies, key management personnel or PWA board of directors who have
the authority to control or jointly control or have the significant inﬂuence directly or indirectly.
In the consideration of the relationship between related parties and PWA, each party, PWA pays
attention to the substance of the relationship not merely to the legal form.
3.7 Property, Plant and Equipment and Intangible Assets
Property, plant and equipment and intangible assets are stated at cost on the date of purchase
or acquisition, less accumulated depreciation, accumulated amortization, allowance for impairment and
allowance from revaluation of assets.
		The laid pipelines and durable articles transferred from Department of Public Works and
Department of Health presented as the condition of assets by using the appraised value on the date of
transfer (28 May 1979).
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Property received from the state donation and transferred from sanitation waterworks in
conformity with the Cabinet’s resolution is stated at the received and appraised value on the acquisition
date. As for property received from private sector in the form of donation, transfer and concession is
recognized as revenue in full amount in the period of occurrence. Building and equipment acquired in the
same method, are stated as deferred revenue in non-current liabilities by recognizing as revenue at the rate
of 12.5 and 3.33 percent per year over their useful lives of durable Building and equipment respectively.
		Water meters already installed and ready to use conducted by PWA, customers, donated
meters, or customers transferred from other agencies are stated at cost on the acquisition date including
wage and installation fee.
		Intangible assets comprised the copyrights of Application Software purchased for use stated
at cost after deducting the accumulated amortization.
PWA recognizes demolished cost of construction located on leased land, as a part of assets
with present value of the appraised cost of demolishment as at the end of lease contract and deducted
by the depreciation of assets over their useful lives of such land lease agreement.
3.8 Depreciation and Amortization
Depreciation is calculated by using the straight-line method over their estimated useful lives
of each type of property, plant and equipment at the annual rate of 2 - 33.33 percent of the depreciated
amount after deducting the depreciation, salvage value at the rate of 0 - 20 percent of the asset costs.
		Depreciation of assets transferred from other agencies purchased by PWA, and donated to
generate income directly including water meters are stated as expense in profit and loss statement.
		Right of possession over the government property (building and construction except land)
is amortized by a straight-line method at the depreciation rate.
		Intangible assets are amortized by a straight - line method at the annual rate of 20 percent.
3.9 Right of Possession over Government Property
The right of possession over government property is stated at the appraisal value by the
Authority’s committee and treated as the Authority’s capital according to the Provincial Waterworks Authority
Act B.E. 2522 (1979). Article 9 (1) referring to PWA received immovable property transferred from the
Department of Public Works and the Department of Health owned by the Ministry of Finance according to
the Government Property Act B.E. 2518 (1975). When PWA does not use and return assets to the Ministry
of Finance, it will be recognized as loss on disposal of the right of possession over government property.
3.10 Impairment of Assets
At the end of each reporting period, PWA has assessed the impairment of property, plant and
equipment or PWA’s other intangible assets only from commercial customer group. PWA applied its criterion
of the segregation of customers in commercial and social aspects based on the principle for PSO from State
Enterprise Policy Offce (SEPO). Social customers are considered from PWA branches which earned income
from household customers consuming water supply between 0-20 cubic meters per month, exceeding
12.31 percent compared to total water supply income of each branch. Beyond this group, they are all
considered as commercial customers. PWA also takes into account an indication in each PWA’s branch
whether it get loss 5 years continually or not. In case there is an indication of impairment of assets,
an impairment loss is recognized in proft or loss.
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If in assessing the impairment of assets, there are indications that the loss from impairment of
assets recognized in the previous period has run out or decreased, the PWA will estimate the recoverable
value of that asset. While the impairment loss recognized in the previous period only will be reversed
if there is a change in the estimation used to determine the recoverable amount after the latest recognition
of loss on the condition that the book value of assets increased from the reversal of impairment losses
must not be higher than the book value that should be. If the business has not previously recognized an
impairment loss of assets in previous periods, the PWA will reverse the loss from impairment of assets
by recognizing it immediately in profit or loss.
3.11 Revenue Recognition
3.11.1 Revenue from water supply and service is recognized as income when issuing the receipt
and invoice of water supply based on the amount of consumption in each month.
3.11.2 Revenue from installation of water meter amortization Is the cost of installing water
meters that are received from private and government water users, shown in the advance payment account
for installation and piping installation and recorded as income for the water meter installation waiting
to be recognized as liabilities when the work is completed. It is gradually recognized as revenue from
installation of water meters, amortized in the statements of comprehensive income at the rate of
12.5% per year according to the useful life of the water meter. Cost of water meter installation works
that are not completed yet will be shown in the installation and piping work during operation.
3.11.3 Revenue from piping for water distribution area expansion is the cost of piping for the
water distribution area expansion received from each public and private water users shown in advance
receipt account of piping and installation, and recorded as deferred revenue from piping for water
distribution area expansion in respect of liabilities after work completion. This is gradually recognized as the
amortized revenue of water distribution area expansion  in the statement of comprehensive income at
the rate of 3.33 percent per year according to the useful life of the piping work. Cost of piping and
installation for the water distribution area expansion that has not been completed will be displayed in the
“Installation and Piping Works under Construction”.
3.11.4 Penalty income  In case sellers or parties to a contract with PWA (contractors) delay in
delivering job as specifed in the contract, penalty is charged and recognized as penalty income. I If the
contract is renewed in the fiscal year in which the penaly is deducted, the refund will be used to reduce
the penaly income. But if the contract is renewed in the next fiscal year, it will be recognized as expense
in the accounting period that is being repaid and shown as a deduction item in other income.
3.11.5 Interest income is recognized in the proportion of the time tn the  consideration of the
effective rate of return on assets.
3.11.6 Dividend income is recognized as income when the declaration of dividend is made.
3.11.7 Other income is recognized as income when receiving the settlement.
3.11.8 Private sector donation income Donation transactions from private sector in the form
of cash and land including fixed supplies are recognized as income in the whole amount for the period
of occurrence.
3.11.9 Deferred government grants income The asset transactions paid from appropriated
government grants since 2006 are stated as deferred government grants income in liabilities and recognized
as government income over its useful lives of assets in compliance with the the calculation criteria
of depreciation basis TAS 20 (Revised 2016): Accounting for Government Grants and Disclosure
of Government Assistance.
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3.11.10  Deferred asset transfer income for the asset list transferred from private sector in
piping and installation for private consumers and asset transfer income from public sector are presented
as deferred private sector donation income and deferred public sector donation income as liabilities
respectively and are gradually recognized as income from assets donated by private and public sectors
in the annual rate of 12.5 and 3.33 respectively according to the useful lives of durable Building and
equipment shown in deferred income from the expansion of water distribution area in comprehensive
profit and loss statement.
3.12 Financing Costs
Financing cost are expenses incurred from the PWA's funding to operate such as interest on
loans. And fee paid
Interest expenses and expenses relating to long-term loans arising from long-term borrowings
for the purpose of acquiring fixed assets which are under construction are recognized as cost of work
in progress. As for interest expenses and long-term loans incurred after the construction is completed
are recognized as expenses.
3.13 Financial Lease and the Esteemed Obligation from Private Joint Venture Contracts
The PWA has entered into a water purchase agreement with a private company that meets
the condition that the agreement contains components of the lease. Therefore, PWA records assets under
the said lease as assets at fair value or current value of money. The minimum that has to be paid under
the lease contract, whichever is lower. Assets acquired from finance leases are depreciated over
the estimated useful life of that asset or according to the lease term, whichever is shorter.
Lease payments are devided into financial expenses and a deduction from debts under a contract.
The financial expenses are shown in the statement of income throughout a lease agreement period.
For water purchase agreements with private companies that have losses throughout the contract
period, which currently causes the obligations to PWA, PWA will bring such loss as a basis for the calculation
of the present value so as to recognize it as provisions of debts.
PWA reviewed the provision at the end of the reporting period when the contract is revised
and the provision is adjusted to reflect the best estimates available at present.
3.14 Employee gratuity fund and provident fund contribution
   3.14.1 Employee gratuity fund contribution is the money that PWA has provided to employees
every month at the rate of 10 percent of the monthly salary of each employee, especially those who
are not members of the provident fund.
3.14.2 PWA provident fund contribution is registered under the Provident Fund Contribution
Act B.E. 2530 (1987) dated 28 February 1997. PWA monthly pays contributions to the provident fund on
behalf of each employee, a membership of the provident fund, at the rate of 9, 10 and 11 percent of
the salary of an individual employee whose working period is less than 10 years, between 10 and 20 years
and over 20 years respectively (since the establishment of PWA to the present).
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3.15 Employee Beneft Obligations
3.15.1 Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and provident fund contribution are recognized as expenses
on accrual basis.
3.15.2 Retirement employee benefits - Defined benefit plans
The employee benefit liabilities in relation to the severance payment under the labor
law and the Employee Welfare Fund are expenses throughout the employee's working life. This is by
estimating the amount of future benefit employees will receive from working for PWA throughout the
working period up to the year of retirement in the future based on actuarial principles. The said benefit has
been discounted to present value. The discount rate is the rate of return of government bonds as the initial
reference rate. The estimation of such liabilities is calculated by actuarial science using the Projected Unit
Credit Method.
When the assumptions used in actuarial valuation have changed, PWA will recognize
the profit (loss) from actuarial estimates that have occurred in full in the statement of comprehensive income.
3.16 Provisions of Demolished Costs on Building and Construction
In the provisions of building and construction demolished costs, PWA uses differentiated
assumptions such as the period of demolishment and the future inﬂation rate, the present value of
the estimate on the demolishment calculated by Zero Coupon Yield Curve and SOE Spread Matrix
(Risk Premium) at the end of accounting period, the assets of which were recorded on land lease at
the discounted rate.
In this regard, PWA uses the method of immediate change onwards since PWA is unable to
specify information and the amount of demolition costs in the past, which is the cumulative effect of
previous periods from changes in accounting policies.
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4.

Additional Information

4.1 Cash and cash equivalents consisted of the following: Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Cash on hand
Deposits at banks - Saving Accounts
- Current Accounts
- Fixed Accounts less than 3 month   
Cash in transit      
				
Total

2019

2018

22.11
1,911.90
221.35
3,437.18
47.00
5,639.54

21.25
2,276.89
26.91
800.00
32.52
3,157.57

Deposits at banks - saving accounts as at 30 September 2019 and 2018 amounted Baht
1,911.90 million and Baht 2,276.89 million included deposits at banks - PWA gratuity fund at the amount of
Baht 6.24 million and Baht 17.32 million respectively.  
As for deposits at banks – fixed accounts more than 3 month period, they were shown separately
in the temporary investment list.  
As at 30 September 2019 and 2018 cash in transit amounting to Baht 47.00 million and
Baht 32.52 million were mostly cheques, clearing cheques, and drafts respectively.  
4.2 Deposits at banks with limitations consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Deposits at banks for employee welfare
Water usage guarantee fund
Interests of water usage guarantee fund
Total

รายงานประจ�ำปี 2562

240

2019

2018

500.00
     961.91
   306.88
1,768.79

496.86
655.61
286.35
1,438.82
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4.3 Accounts receivable - trade and others consisted of the following: Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Trade accounts receivable
Trade accounts receivable – private
Trade accounts receivable - public
       
Trade accounts receivable - total
Less Allowance for doubtful accounts –  
trade accounts receivable
           Suspense output tax
Trade accounts receivable - net
Other accounts receivable
Less Allowance for doubtful accounts –  
			 other accounts receivable
Deferred income from penalty and
damage cost
Suspense output tax
         
Other accounts receivable - net
Accrued income
Less Suspense output tax
Accrued income - net
Accounts receivable – Ministry of Finance
Accounts receivable – Revenue Department
Accounts receivable – Financial lease
Others     
               Other accounts receivable - total
Total

2019

2018

363.23
  368.40
731.63
(70.09)

345.27
305.89
651.16
(67.33)

(48.61)
612.93
775.63
   (35.37)

(43.44)
540.39
106.55
(34.96)

(630.34)

(65.80)

(0.11)
  109.81
164.30
    (0.23)
  164.07
682.98
253.63
2.53
36.96
1,249.98
1,862.91		

(0.18)
5.61
48.37
(0.15)
48.22
135.23
165.82
2.32
28.64
385.84
926.23

As of 30 September 2019, account receivable of the Ministry of Finance amounted to Baht 682.98
million, consisting of an advance payment which was paid from the PWA revenue for disbursement instead
of subsidies for the year 2011 and 2019 amounting to Baht 18.33 million, the accrued income of petition
for subsidy within the fiscal year of 2019 amounting to Baht 663.87 million and the provision of Term Loan
amounting to 0.78 million baht for the investment in the PWA's water resources management project
as a quick win for the fiscal year 2015 (additional) with the loan amount of Baht 1,486 million. The Ministry
of Finance is the principal and interest guarantor under the cabinet resolution. The government is obliged
to repay principal and interest at the rate of 75% of the loan and PWA is obliged to repay the principal
repayment and interest at the rate of 25% of the loan.
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Deferred income from penalty and damage cost is the income from penalty and damage cost
in excess of 10% of the contract limit including value added tax. It is not certain that PWA will receive the
said penalty income or not, so PWA has set a deferred list which is entered by deducting other account
receivable. As at 30 September 2019 and 2018, deferred income from penalty and damage cost were
Baht 630.34 million and Baht 65.80 million respectively.
As of 30 September 2019, account receivable from public sector amounted to 368.40 million Baht
which increased from 30 September 2018 by 62.51 million Baht or 20.44 percent, classified by the
organizations as follows:
Public sector
1.  Ministry of Justice
2.  Ministry of Defense
3.  Ministry of Interior
4.  Ministry of Education
5.  Ministry of Public Health
6.  Royal Thai Police
7.  Other government agencies/
state enterprises
Total

2019

2018

Increase (Decrease)

Million Percent
Baht
183.50
49.81
56.61
15.37
44.28
12.02
37.10
10.07
25.35
6.88
7.52
2.04

Million Percent
Baht
138.80
45.38
47.82
15.63
41.88
13.69
36.98
12.09
20.91
6.84
5.75
1.88

Million Percent
Baht
44.70 32.20
8.79 18.38
2.40   5.73
0.12
0.32
4.44 21.23
1.77 30.78

14.04
368.40

13.75   
305.89

3.81
100.00

4.49
100.00

0.29
62.51

2.11
20.44

4.4 Supplies classified by types of materials are as follows:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2019
Materials for production
Materials for operation
Spare parts
Bottled drinking water
Returned supplies from project under construction
                              Total
Less allowance for revaluation and obsolete supplies
Total

109.62
211.08
20.44
2.18
              343.32
   (0.44)
342.88

2018
105.59
232.79
20.70
1.97
3.94
364.99
(0.32)
364.67

As at 30 September 2019 and 2018, supplies amounting to Baht 342.88 million and
Baht 364.67 million respectively were presented in the annual remaining balance of the committee’s
physical inventory count. In case of having higher or lower than the account balance, the differences,
either in amount or unit, were recorded as the supplies pending for adjustment and fact finding so as to
find out the cause of difference which was shown in other current assets.
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4.5 Investment in associates and other long-term investments consisted of the following: Unit: Million Baht

Type of
Business
Investment in
Associates
Eastern Water
Resources
Development and
Management Public
Company Limited
Other long-term
investment
Pathum Thani
Water Company
Limited

Type of Proportion
shares of shareholding Equity Method
(Percent)
2019 2018

2019

2018

Cost Method
2019

2018

Produce
and sell
water
supply

Common 40.20 40.20 4,260.91 4,165.39 1,091.20 1,091.20
shares

Produce
and sell
water
supply

Common
shares

2.00

2.00

24.03

24.03

24.03

24.03

Investment in associates
During 2019, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
announced a dividend payment for the year 2018 according to the resolution of the annual general meeting
of shareholders on 23 April 2019 at the rate of 0.27 baht. PWA received dividends on 17 May 2019 in
the amount of Baht 180.58 million and announced an interim dividend payment for the six-month period
ended 30 June 2019, according to the resolution of the Board of Directors Meeting No. 9/2019 on 14 August
2019 at the rate of 0.21 baht per share. PWA received dividends on 12 September 2019 in the amount of
Baht 140.45 million.
In 2018, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
made the declaration of dividend for the year 2017 according to the annual general meeting of the
shareholders’ approval dated 23 April 2018 at the rate of Baht 0.24 per share. PWA received dividend of
Baht 160.51 million on 18 May 2018 and declared interim dividend payment for the six-month period
ended 30 June 2018 on the board of directors’ meeting no. 9/2018 dated 9 August 2018 at Baht 0.20 per share.
PWA received dividend of Baht 133.76 million on 5 September 2018.
Other long-term investment
In 2019, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend for the year 2018
according to the board of directors’ meeting on dated 15 March 2018 at the rate of Baht 39.474 per share.
PWA received dividend of Baht 9.48 million on 29 March 2018 and declared interim dividend payment for
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4.6 Related Party Transactions
		
Significant related party transactions had the following brief details:
4.6.1 As at 30 September 2019 and 2018 consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2019

2018

Other accounts receivable			
Associates 			
Eastern Water Resources Development
and Management Public Company Limited
0.88
0.76
				
Total
0.88
0.76

Trade accounts payable 			
Associates 			
Eastern Water Resources Development
and Management Public Company Limited
81.57
57.89
Related companies
Nakhonsawan Water Supply Co., Ltd.
11.83
11.47
Chachoengsao Water Supply Co., Ltd.
29.58
27.87
Bangpakong Water Supply Co., Ltd.
30.37
29.78
Universal Utilities Co., Ltd.
32.25
31.36
EGCOM Tara Co., Ltd.
34.48
34.48
Total
220.48
192.85
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4.6.2 For the year ended 30 September 2019 and 2018

Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2019

2018

Revenues
Revenue from concession
    Associates
1.76
1.94
		
Expenses
Water supply purchasing cost  
   Associates
203.56
182.65
    Other related companies
   1,130.95
1,089.11
     Raw water purchasing cost from private
associates
689.46
293.95
Maintenance cost			
Other related companies
   23.35
18.15
Unit: Million Baht

Separate Financial Statements
2019

2018

Revenues
Revenue from concession
Associates
1.76
1.94
     Dividend income
     Associates
321.02
294.27
		
Expenses
     Water supply purchasing cost
        Associates
203.56
182.65
        Other related companies
   1,130.95
1,089.11
     Private raw water purchasing cost
      Associates
689.46
293.95
     Water supply maintenance cost
         Other related companies
   23.35
18.15

Annual Report 2019

245

Provincial Waterworks Authority

4.7 Assets under construction
		As at 30 September 2019 and 2018, assets under construction amounting to Baht 7,937.41 million
and Baht 9,937.83 million respectively were mainly the improvement and expansion of water supply under
construction, and PWA recognized bond interests as the cost assets under construction of Baht 25.51 million
and Baht 27.96 million respectively.
For the year of 2019, PWA has the assets under construction in unauthorized areas for 7 projects,
and the contract limit amounted to Baht 2,849.98 million as follows:
Project
No.

Project Details

Contract Limit

National Reserved Forest Land
1 The construction work Baht
to improve the water 50.75 million
supply business after (excluding VAT).
the transfer of  PWA
Nong Bua Daeng
(Phakdi Chumphon)
Branch, Amphoe Phakdi
Chumphon, Chaiyaphum
Province. The contract
no. 6/174/2014 dated
18 September 2014.

Duration

Disbursement Result

Implementation

The contract
commenced on 26
September 2014,
and ended on
20 September 2015,
and the amended
contract no. PWA
Khor.Por.Bhor. Khor.
6/163/2015 dated 17
June 2015 with the
extension of the
construction period
from 24 February 2015
until the date the
employer notifies the
delivery of the working
area to the contractor.

The contractor has been
paid for 4 installments,
totaling 27.29 million
baht (excluding VAT).

The project area is that of
the National Reserved
Forest in Amphoe Phakdi
Chumpol, Chaiyaphum
Province, which PWA has
asked for permission to
use since 2012 before the
transfer of ownership
and the requisition of
permission to use the area.
The Forest Department
submitted the letter to
request permission from
the Ministry of Natural
Resources and Environment
(Tor Sor.) to consider the
draft order for the
appointment of the
committee scrutinizing the
request for permission to
enter into the forest area
which the Cabinet has a
resolution to preserve it
as a national treasure and
the legal group proposed
to submit the matter to
the Reforming Land Use
and Protection against
Corruption Working Group
to consider the guidelines
and propose to the
Minister for approval in
the principle of improving
the regulations and
resolutions of the relevant
Cabinet, which the Ministry
has not yet approved
because the area is contrary
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4.7 Assets under construction
Project
No.

Project Details

Contract Limit

Duration

Disbursement Result

Implementation
to the Cabinet resolution
on 8 July 1980. Currently
PWA has submitted a
waiver for the said cabinet
resolution according to
the letter No. Mor Tor
55713-4/4313 dated
17 August 2018 and
Mor Tor 55713-4/505
dated 21 September 2019
to the Director-General of
the Forestry Department.

Public Domain State, Waste Land Type
2 The construction work Baht
to improve and expand 814.03 million
PWA Aranyaprathet
(excluding VAT).
Branch, Amphoe
Aranyaprathet, Sra Kaeo
Province with the
contract no. Kor.Chor.
Hor. 61/2016 dated 29
April 2016.

The contract
commenced on 26
May 2016, and ended
on 29 June 2017 and
the amended contract
no. Phor Kor Mor.
9/2017 dated 24
January 2017 to
decrease the budget
limit Baht 0.83 million
and the amended
contract no. Phor Kor
Mor. 41/2017 dated
2 May 2017 to increase
the budget limit Baht
0.75 million. The
amended contract no.
Phor Kor Mor. 73/2017
dated 18 July 2017,
the period of which
was extended since
the date after the end
date of the contract
until 31 July 2017.
the date which PWA
notifies the contractor
of the execution in the
construction area of
Water Supply Station
Tor Chor Dor. 126 plus
the working period
for another 330 days,
and the amended
contract no. Phor Kor
Mor. 84/2018 dated
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The contractor has been
paid for 13 installments,
totaling Baht 753.75
million (excluding VAT).
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The construction area of
the project is a wilderness
state land. The section of
the high-pole water
distribution station,
PWA Khor. 1, submitted a
letter No. 55310/713 dated
2 February 2018 to the
Office of Agricultural Land
Reform, Sra Kaeo Province,
to request for land tenure
examination. Then, the
Office of Agricultural Land
Reform, Sra Kaeo Province,
had a reply letter no.
Sor Kor 0011/1206 dated
20 February 2018,
informing that the area to
construct the high-pole
water distribution station
is in the land reform area
of Watthana Nakhon
Forest Project but not in
the area under the
operation of the Office of
Agricultural Land Reform,
Sra Kaeo Province. This is
because the area is
identified as a land with
important books (CL1091),
which the Office of
Agricultural Land Reform,
Sra Kaeo Province does
not have authority to
implement the land

4.7 Assets under construction
Project
No.

Project Details

Contract Limit

Duration

Disbursement Result

4 September 2018, the
period of which was
extended since the
date after the end
date of the contract
until the amended
contract signing date
plus the working period
for another 330 days,
and the amended
contract no. Phor
Kor Mor. 30/2019
dated 29 March 2019,
the period of which
was extended 270 days
after the amended
contract signing date
and increase the
budget limit Baht
0.81 million, and the
amended contract
no. Phor Kor Mor.
33/2019 dated
1 April 2019, and
decrease the budget
limit Baht 1.55 million.
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Implementation
reform. Therefore, PWA
submitted a request for
land use in the land
reform area of Watthana
Nakhon Forest Project
under the supervision of
the Office of Agricultural
Land Reform, Sra Kaeo
Province that is some part
of the land in Ban Soa
Sung, the area of which is
around 5 rai, and PWA also
delegated Manager of
PWA Watthana Nakhon
Branch to request for
permission to use the land
in the land reform area
until completion. The
Manager of PWA, Watthana
Nakhon Branch, together
with the officers of the
Office of Agricultural Land
Reform, Sra Kaeo Province,
conducted a land survey
on 23 May 2018, with an
area of 4-0-27 rai and PWA
Watthana Nakhon Branch
requested for permission
to use the land according
to Form Sor Por Kor 4-29
Kor. on 21 September 2018
to the Office of Agricultural
Land Reform, Sra Kaeo
Province.  At present, it is
raised to the attention of
the Office of Agricultural
Land Reform, Sra Kaeo
Province to consider the
request for permission
according to a letter no.
Sor Kor 0011/1865 dated
29 May 2019.

4.7 Assets under construction
Project
No.

Project Details

Contract Limit

Duration

Public Interest Land
3 The construction work Baht
The contract
to improve and expand 621.63 million commenced on
PWA Petchburi  Branch, (excluding VAT) 3 April 2017, and
ended on 7 May 2018,
Amphoe Muang - Ban
and the amended
Laem - Ban Lad contract no. Phor Kor
Cha-am – Petchburi
Mor. 82/2018 dated 3
Province
September 2018, the
Phase 1 Construction
period of which was
for expanding
extended since the
production capacity,
date after the end date
Ban Lad Water Supply
of the contract until
Station and Distribution
the amended contract
Pipeline System
signing date plus the
The contract no.
working period for
Kor Chor Hor 10/2017
another 85 days ended
dated 8 March 2017.
on 27 November 2018
and decrease the
budget limit Baht 1.83
million, and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 142/2018
dated 13 December
2018, and decrease
the budget limit Baht
0.28 million, and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 10/2019
dated 8 March 2019,
and increase the
budget limit Baht 1.24
million the period of
which was extended
since the date after
the end date of the
contract until the
amended contract
signing date plus the
working period for
another 90 days, and
the amended contract
no. Phor Kor Mor.
61/2019 dated 25 June
2019, and increase
the budget limit Baht
5.73 million, and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 70/2019
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Disbursement Result

Implementation

The contractor has been
paid for 6 installments,
totaling Baht 550.96
million (excluding VAT).

The project area is a land
of public interest that the
Chao Samran water supply
station at PWA Phetchaburi
Branch has utilized without
paying the rent fee since
the beginning for a long
time nor requesting for
permission to implement.
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4.7 Assets under construction
Project
No.

Project Details

Contract Limit

Duration

Disbursement Result

Implementation

The contractor has been
paid for 6 installments,
totaling Baht 292.48
million (excluding VAT).

The project construction
area is in part of Ban
Laem water distribution
station, the area of
3-14-34 rai is public land
in the type of civilian
mutual benefit. It is in
the care of the Ministry of
Interior. In part of the
15-2-26 rai of Nam Na Yang
Water Production Station,
which PWA Phetchaburi
Branch has the right to
use the land according to
the cadastral document
Ror. Wor. 67 without paying
the rent fee since it started
long ago nor requesting
for permission to
implement.

dated 1 August 2019,
and decrease the
budget limit Baht 0.44
million,  the period of
which was extended
180 days until
28 January 2020.
4

The contract
The construction work Baht
to improve and expand 499.77 million commenced on
PWA Petchburi  Branch, (excluding VAT) 3 April 2017, and
ended on 7 May 2018,
Amphoe Muang - Ban
and the amended
Laem - Ban Lad contract no. Phor Kor
Cha-am – Petchburi
Mor. 81/2018 dated
Province Phase 2
3 September 2018, the
Construction for
period of which was
expanding production
extended since the
capacity, Ban Lad Water
date after the end
Supply Station and
date of the contract
Distribution Pipeline
until the amended
System The contract no.
contract signing date
Kor Chor Hor. 11/2017
plus the working
dated 8 March 2017.
period for another 315
days until 15 July 2019
and decrease the
budget limit Baht 0.24
million, and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 6/2019
dated 31 January 2019,
the period of which
was extended since
the date after the end
date of the contract
until the amended
contract signing date
plus the working period
for another 120 days
until 12 November
2019 and increase
the budget limit
Baht 0.95 million.
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4.7 Assets under construction
Project
No.
5

Project Details

Contract Limit

Duration

The contract
The construction work Baht
to improve PWA Kalasin   265.53 million commenced on
(Yang Talad) (Kamalasai) (excluding VAT). 18 April 2016, and
ended on 10 August
Branch, Amphoe
2017. The amended
Muang – Yang Talad,
contract no. Phor Kor
Kalasin Province
Mor. 124/2016 dated
The contract no.
10 November 2016,
Kor.Jor.Hor. 52/ 2016
and the amended
dated 31 March 2016.
contract no. Phor Kor
Mor. 79/2017 dated
4 August 2017, the
period of which was
extended for 360 days
since the date after
the amended contract
is signed. The contract
ended 30 July 2018,
the limit of which was
decreased Baht 0.25
million and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 18/2018
dated 27 February
2018, the limit of
which was decreased
Baht 1.76 million, and
the amended contract
no. Phor Kor Mor.
89/2018 dated
14 September 2018,
the limit of which was
decreased Baht 0.93
million, and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 132/2018
dated 31 October 2018,
with the period
extension after the
contract expiration
until the date PWA
had a letter for the
contractor to work and
extend the period by
180 days after the date
PWA issued a letter to
notify the contractor
to work and increase
the budget limit of
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Disbursement Result

Implementation

The contractor has been
paid for 14 installments,
totaling Baht 152.28
million (excluding VAT).

The project area is a land
of public interest. The
Ministry of Interior
submitted a letter
55000/16016 dated
18 September 2017 to
the Governor of Kalasin to
ask for permission to use
and revoke the condition
of the public interest land
and the Governor of
PWA had a letter
No. 55713-4/5191 dated
27 September 2017 to
the Governor of Kalasin
province to delegate the
manager of PWA Kalasin
Branch to do this matter.
Currently Governor of
Kalasin Province is
considering the requisition
to revoke the condition
according to the PWA
letter, No. 55713-4/2843
dated 6 June 2018, in
relation to asking for
permission to use and to
revoke the condition of
the public land.
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4.7 Assets under construction
Project
No.

Project Details

Contract Limit

Duration

Disbursement Result

Implementation

The contractor has been
paid for 18  installments,
totaling Baht 308.90
million (excluding VAT)

The project construction
area is a public interest
land In the section of
the new water production
station, Tumbol Kor Ko,
approved by the resolution
of the civil society and the
meeting of Kor Ko Subdistrict
Administrative Council.
PWA submitted a letter
no. Mor Tor. 55320/6846
dated 28 November 2013
to request for using and
revoking the condition of
the land according to the
Ministry of Interior. Now
it is in the process of
cadastral survey by the
Land Office of Surin
Province with the letter
no. Sor Ror. 0020.3/9250
dated 19 April 2016 to
the Sheriff of Amphoe
Muang Surin to inform the
appointment schedule to
indicate the boundary line
of land surveying.

2.36 million baht, and
amended contract no.
Phor Kor Mor. 49/2019
dated 7 June 2019
increase the budget
limit of 0.06 million
baht and the amended
contract no. 62/2019
dated 24 June 2019
with an extension of
40 days after the
contract signing date
and increase the budget
limit Baht 0.26 million.
6

The contract
The construction work Baht
to improve and expand 347.05 million commenced on 16 July
PWA Surin Branch,
(excluding VAT) 2015, and ended on
27 October 2016. The
Amphoe Surin,
amended contract no.
Surin Province with
Phor Kor Mor. 37/2016
the contract no.
dated 30 March 2016
Kor Chor Hor. 67/2015
with the decreased
dated 30 June 2015.
limit Baht 1.22 million
and the amended
contract no. Phor Kor
Mor. 77/2016 dated
8 August 2016 with the
decreased limit Baht
0.03 million and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 133/2016
dated 6 December 2016,
the period of which was
extended for 360 days
since the end  date of
the contract and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 109/2017
dated 17 October 2017
has extended for
another 225 days since
the end date of the
contract with the
decreased limit Baht
1.61 million and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 15/2018
dated 19 February 2018
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4.7 Assets under construction
Project
No.

Project Details

Contract Limit

Duration

Disbursement Result

Implementation

The contractor has been
paid for 12  installments,
totaling Baht 181.90
million (excluding VAT)

The construction area of
the project is a public
interest land. According
to the resolution of the
congregation meeting of
Satuek Municipality on
26 September 2018,
agreed to allow PWA to
request for using and
revoking the condition of
public interest land without
any objection. At present,
Buriram Province Land
Office, Satuk Branch had
already done land
surveying as requested
and is under the process
of making a map as the
attachment to the
announcement.

with the increased limit
Baht 0.05 million, and
an addendum dated
21 May 2018 expand
for 54 days since the
date after the end date
of the contract and the
amended contract no.
Phor Khor Mor. 60/2018
dated 15 June 2018
with the decreased
limit Baht 0.004 million
and the amended
contract no. Phor Khor
Mor. 71/2018 dated
17 July 2018, the period
of which has extended
20 days after the end
date of contract with
the increase limit Baht
0.25 million, and the
amended contract
no. Phor Khor Mor.
7/2019 dated 31 January
2019, the period of
which has extended
90 days after the end
date of contract with
the increase limit
Baht 1.88 million.
7

The contract
The construction work Baht
to improve and expand 251.22 million commenced on
PWA  Satuek Branch,   (excluding VAT) 14 February 2016, and
ended on 28 May 2017,
Phayakkhaphum Phisai
and the amended
Wapi Pathum, Amphoe
contract no. Phor Kor
Satuek
Mor. 130/2017 dated
- Phayakkhaphum Phisai
30 November 2017
- Wapi Pathum
and the budget limit
Maha Sarakham Province
decreased Baht 2.22
Contract No. Kor Chor
million and the
Hor. 19/2016 dated
amended contract no.
29 January 2016.
Phor Kor Mor. 25/2017
dated 9 March 2017
and the budget limit
increased Baht 2.20
million, and the
amended contract no.
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4.7 Assets under construction
Project
No.

Project Details

Contract Limit

Duration

Disbursement Result

Phor Kor Mor. 45/2017
dated 26 May 2017
with the period
extension for 360 days
after the amended
contract signing date,
and budget limit
decreased Baht 0.19
million, and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 44/2018
dated 30 April 2018,
the period of which
was extended for
10 days after the end
date of the contract
with the increased limit
Baht 0.16 million, and
the amended contract
no. Phor Kor
Mor. 32/2018 dated
7 May 2018, the period
of which was extended
after the end date of
the contract until the
amended contract
signing date plus the
increasing period of
construction for 75 days
with the decreased limit
Baht 1.26 million.

รายงานประจ�ำปี 2562

254

การประปาส่วนภูมิภาค

Implementation

4.8 Property, plant and equipment
As at 30 September 2019 and 2018 consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Assets under
Building
Durable
Total
Property
financial
and
Articles
lease
Construction
Cost						
As at 1 October 2017
3,069.38 122,350.41
21,598.02 16,538.01 163,555.82
- Increase
       3.50
9,464.64
1,955.34
11,423.48
- Disposal/Decrease
(170.36)
(271.99)
(442.35)
As at 30 September 2018
3,072.88 131,644.69
23,281.37 16,538.01 174,536.95
Accumulated Depreciation 						
As at 1 October 2018
(43,511.72) (12,606.16) (6,605.12) (62,723.00)
- Increase
(3,628.86)
(1,697.83)
(367.71)
(5,694.40)
- Disposal/Decrease
105.24
215.50
320.74
As at 30 September 2018
(47,035.34) (14,088.49) (6,972.83) (68,096.66)
Allowance for the impairment
of assets
As at 1 October 2018
(26.07) (1,027.33)
(74.41) (4,464.86)
(5,592.67)
- Loss on impairment of assets
(52.01)
(14.54)
(66.55)
- Disposals
0.07
3.06
3.13
As at 1 September 2019
(26.07) (1,079.27)
(85.89) (4,464.86)
(5,656.09)
Allowance for the impairment
of obsolete assets
As at 1 October 2018
(6.26)
(18.26)
(24.52)
- Loss on valuation
(8.71)
(15.11)
(23.82)
- Disposals
5.87
14.45
20.32
- Reversing entry of impairment losses 0.37
1.21
1.58
As at 1 September 2019
(8.73)
(17.71)
(26.44)
Allowance for the value adjustment
Assets remaining						
As at 1 October 2018
(14.05)
(14.05)
- Loss from revaluation
(1.05)
(1.05)
- Disposal
0.28
0.28
- Reversing entry of impairment losses 0.74
0.74
As at 1 September 2019
(14.08)
(14.08)
Net book value						
As at 1 September 2019
3,046.81 83,521.35
9,075.20
5,100.32 100,743.68
As at 1 September 2018
3,043.31 77,805.10
8,885.14
5,468.03
95,201.58
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Assets under financial lease which are recorded in the category of property, plant and equipment
as at 30 September 2019 and 2018 consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Building
Durable Water Supply Total
Property
and
System
Construction Articles
Cost						
As at 1 October 2018
199.73
361.20
84.25
15,892.83
16,538.01
As at 1 September 2019
199.73
361.20
84.25
15,892.83
16,538.01
							
Accumulated Depreciation						
As at 1 October 2018
(124.57)
(80.71)
(6,399.84)
(6,605.12)
- Increase
(9.55)
(0.47)
(357.69)
(367.71)
As at 1 September 2019  
(134.12)
(81.18)
(6,757.53)
(6,972.83)
							
Allowance for the impairment of assets 						
As at 1 October 2018
(4,464.86)
(4,464.86)
As at 1 September 2019
(4,464.86)
(4,464.86)
							
Net book value 						
As at 1 September 2019
199.73
227.08
3.07
4,670.44
5,100.32
As at 1 September 2018  
199.73
236.63
3.54
5,028.13
5,468.03
As at 30 September 2019 and 2018, property, plant and equipment that were out of
account pending for adjustment and net investigation amounting to Baht 0.25 million and Baht 2.37 million
respectively. It was recorded as a deduction in property, plant and equipment and shown in other current
assets in a category of assets pending for adjustment and investigation as well as already recorded allowance
for such assets in full amount.
As at 30 September 2019, PWA has property, plant and equipment that were completely
depreciated but still in use amounting to Baht 172.74 million.
As at September 30, 2018, PWA had fixed assets in the type of plant and construction located
in the in the prohibited areas in the total amount of Baht 1,290.12 million, divided into fixed assets of
buildings and construction located in the state property amount to 479.64, in the National Reserved
Forests property amounting to Baht 0.19 million, in the public land amounting to Baht 186.67 million,
the property of the Department of Highways amounting to Baht 315.92 million and the public land in the
type of waste land amounting to Baht 307.70 million.

รายงานประจ�ำปี 2562

256

การประปาส่วนภูมิภาค

4.9 Right of possession over state property
As at 30 September 2019 and 2018 consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Right of possession
over state property

Right of using
assets

Total

Cost					
As at 1 October 2018
314.97
686.71
1,001.68
- Disposal/Decrease
(7.64)
(7.64)
As at 1 September 2019
314.97
679.07
994.04
						
Accumulated Amortization 					
As at 1 October 2018
(685.06)
(685.06)
- Increase
(0.46)
(0.46)
- Disposal/Decrease
7.64
7.64
As at 1 September 2019
(677.88)
(677.88)
					
Net book value					
As at 1 September 2018
314.97
1.19
316.16
As at 1 September 2019
314.97
1.65
316.62
As at 30 September 2019 and 2018, PWA has the right on using government lands that were
completely amortized but still in use amounting to Baht 0.46 million respectively.
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4.10 Intangible assets
As at 30 September 2019 and 2018 consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Computer Software

Assets under
financial lease

Total

Cost 					
As at 1 October 2018
357.36
4.12
361.48
- Increase
167.86
167.86
- Disposal/decrease
(1.17)
(1.17)
As at 30 September 2019
524.05
4.12
528.17
						
Accumulated Amortization 					
As at 1 October 2018
(288.89)
(4.12)
(293.01)
- Increase
(58.47)
(58.47)
- Disposal/decrease
1.16
1.16
As at 30 September 2019
(346.20)
(4.12)
(350.32)
						
Allowance for impairment of assets 					
As at 1 October 2018
(0.29)
(0.29)
As at 30 September 2019
(0.29)
(0.29)
						
Net book value 					
As at 30 September 2019
177.56
177.56
As at 30 September 2018
68.18
68.18
As at 30 September 2019, PWA has intangible assets that were completely amortized but still
in use amounting to Baht 358 million.
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4.11 Other Intangible assets consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Deposit
Employee position guarantee
Accounts receivable - financial lease assets pending for a transfer
Accounts receivable - financial lease with
maturity more than 1 year - net
				
Total
following:-

2019

2018

0.74
26.62
161.95

0.57
26.40
161.95

44.97

47.51

234.28

236.43

Accounts receivable - financial lease as at 30 September 2019 and 2018 consisted of the
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2019
Accounts receivable Accounts receivable maturity due
maturity due
Within More More Total
1 year than than
1 year 5 years
not
exceeding
5 years
Accounts receivable 6.60 26.40
financial lease
Less deferred interest received (4.07) (13.73)
Accounts receivable 2.53 12.67
financial lease - net

42.35

75.35

(10.05) (27.85)
32.30 47.50

Within More More Total
1 year than
than
1 year 5 years
not
exceeding
5 years
6.60 26.40

48.95

81.95

(4.28) (14.79) (13.05) (32.12)
2.32 11.61 35.90 49.83

PWA made the contract providing the right to lease, manage and operate the Sattahip waterworks
system for 30 years. As at 30 September 2019 and 2018, net accounts receivable - financial lease maturity due
during 2011 - 2031 amounted to Baht 47.50 million and Baht 49.83 million respectively consisting of accounts
receivable - maturity due in 1 year amounting to Baht 2.53 million and Baht 2.32 million respectively and
the remaining balance of non-current assets of Baht 44.97 million and Baht 47.51 million respectively.
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4.12 Accounts payable - trade and others consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Trade accounts payable
Other accounts payable
Accounts payable - Revenue Department
Total

2019

2018

1,764.36
174.71
    51.65
1,990.72

1,181.93
142.42
45.76
1,370.11

During the year 2019, PWA had delayed the repayment of 4 contracts in the amount of
Baht 37.04 million.
4.13 Expense payable consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2019
Interest payable
Electricity payable
Purchased water payable
Total employee gratuity fund payable
Other expenses payable
				
Total

111.42
228.30
843.57
     5.54
   282.24
1,471.07

2018
135.03
212.54
793.32
16.65
270.55
1,428.09

4.14 Levies payable consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Levies payable brought forward
Add  Increase during installments
Less  brought to Ministry of Finance
Levies payable brought forward
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2019

2018

1,800.00
2,196.80
2,300.40
(1,800.00)
2,972.00

2,471.60
3,996.80
4,772.00
2,196.80
1,800.00
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As determined by the Ministry of Finance, PWA has to pay levies at a rate of 45 percent of net
profit before bonus of employee and the board of director. The period of paying levies was set twice a year;
firstly, within July every year; and secondly, within March every year after the Auditing Office had verified
and certified the balance sheet. If the State Enterprise has liquidity problem, it is allowed to grant case by case.   
In 2019, PWA has estimated the levies at a rate of 45 percent of net profit before employee
bonus and the Board of Director in the amount of Baht 2196.80 million. In 2019 PWA paid levies amounting
to Baht 1,800.00 million baht, which was belong to that of the year 2019 in full. For the remaining amount
of Baht 2,196.80 million, it was recorded in the 2019 levies payable account in full.
4.15 Liabilities under financial lease agreement consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2019
Within 1 year
More than 1 year but not exceeding 5 years
More than 5 years
Total
Less financial expense in the future
                                Total
Less current portion of long-term debts
		
Total

1,910.05
7,193.26
13,497.22
22,600.53
(10,230.22)
12,370.31
    (709.46)
11,660.85

2018
1,910.66
7,596.97
15,004.11
24,511.74
(11,491.70)
13,020.04
(649.19)
12,370.85

As of 30 September 2019, liabilities under financial leases consisted of the following:
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2019
Within 1 year
More than 1 year, not exceeding 5 years
More than 5 years   
				
Total

709.46
3,107.12
8,553.73
12,370.31

2018
649.19
3,218.55
9,152.30
13,020.04

Financial lease agreement as at 30 September 2019 is the contract that PWA has enter into
joint venture agreements with private companies to purchase/sell the water supply for 9 contracts.
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4.16 Long-term loans
4.16.1   PWA Bond consisted of the following:Unit: Million Baht

Item Transactions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
		

Financial Statements - equity
method applied/
Separate Financial Statements
Annual
Bond issued interest
rate Term of repayment
30
30
date
per year Maturity Date of September September
(Percent) Period redemption
2019
2018
(year)

   PWA Bond
Year 2009 No.1 28 April 2009
Year 2009 No.2   28 May 2009
Year 2010 No.1
5 Nov 2009
Year 2010 No.2 26 Aug 2010
Year 2011 No.1   21 Feb 2011
Year 2011 No.2   31 Mar 2011
Year 2011 No.3   28 Jun 2011
Year 2011 No.4   1 Sep 2011
Year 2012 No.1 31 Oct 2011
Year 2012 No.2-1 20 Sep 2012
Year 2012 No.2-2 20 Sep 2012
Year 2012 No.2-3 20 Sep 2012
Year 2015 No.1      16 Oct 2014
Year 2015 No.2     16 Oct 2014
Year 2015 No.3      28 May 2015
Year 2015 No.4      28 May 2015
Year 2015 No.5      24 Sep 2015
Year 2015 No.6 24 Sep 2015
Year 2016 No.2       21 Jan 2016
Year 2016 No.3      17 Mar 2016
Year 2017 No.2 30 Aug.2017
Year 2019 No.1 29 Apr 2019
Year 2019 No.2 28 May 2019

3.730
3.995
4.670
3.490
3.980
4.089
3.760
3.970
3.750
4.090
4.115
4.180
3.494
3.435
2.940
2.990
2.888
3.140
2.950
1.750
2.190
2.214
2.990

10
10
10
10
10
15
8
15
10
15
15
15
10
8
8
8
8
8
12
5
7
5
15

28 Apr 2019
1,000.00
28 May 2019
850.00
5 Nov 2019
1,000.00 1,000.00
26 Aug 2020
850.00
850.00
21 Feb 2021
850.00
850.00
31 Mar 2026
800.00
800.00
28 Jun 2019
1,000.00
1 Sep 2026
1,000.00 1,000.00
31 Oct 2021
1,000.00 1,000.00
20 Sep 2027
300.00
300.00
20 Sep 2027
200.00
200.00
20 Sep 2027
350.00
350.00
  16 Oct 2024
400.00
400.00
16 Oct 2022
600.00
600.00
28 May 2023
600.00
600.00
28 May 2023
500.00
500.00
24 Sep 2023
103.00
103.00
24 Sep 2023
197.00
197.00
21 Jan 2028
170.00
170.00
7 Mar 2021
590.00
590.00
30 Mar 2024
1,100.00 1,100.00
29 Apr 2024
1,000.00
28 May 2034
1,050.00
     12,660.00     13,460.00
Less portion of bonds within 1 year repayment period
(1,850.00) (2,850.00)
Total Long-term loans				 10,810.00		 10,610.00

PWA issued bonds for investment with charging fees for sale and guarantee bond purchase for
the year 2009 - 2019 at the rate of 0.01 - 1.00 percent of total bonds issued, which were guaranteed by
the Ministry of Finance in both principal and interest bond issued, except for the bonds issued in 2015
in the 2nd time, the 4th time and the 6th time, and in 2016 in the 3rd time which were not guaranteed
by the Ministry of Finance in principal and interest.
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4.16.2  Domestic loans consisted of the following:Unit: Million Baht

Item
1
2
3
		
		
		

List of
Bangkok Bank
Loans

Financial Statements equity method applied/
Separate Financial Statements
30
30
Loan
Rate of
Payment Due
September
September
Withdrawal Interest Date of Principal
2019
2018
Date
(Percent) and Interests

1st loan withdrawal 13 Nov 2017 1.96318
13 Nov 2019
nd
13 Nov 2019
2 loan withdrawal 22 Dec 2017 1.96318
rd
13 Nov 2019
3 loan withdrawal   9 Nov 2018 1.96318
Total 				
Less the portion of domestic loan with 1-year repayment period
Total domestic loan from Bangkok Bank 		

100.00
92.71
305.30
498.01
(498.01)
-

100.00
92.71
192.71
192.71

Bangkok Bank Loans (Contract no. 2018/1)
Loans from Bangkok Bank, amounting to Baht 500.00 million, are not guaranteed by
the Ministry of Finance in both principals and interests, the amount of which is used for investment on
the improvement construction project for PWA Mahasarakam Branch in the amount of Baht 244.77 million,
for PWA Petch Buri Branch Part 1 in the amount of Baht 155.23 million and for PWA Petch Buri Branch Part 2
in the amount of Baht 100.00 million.
Loan repayment period is 2 years from the first loan withdrawal date. The initial disbursement
of Baht 100.00 million was made on 13 November 2017, and all loans were determined to be withdrawn
within 12 months from the first loan withdrawal date.
The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate, and determined to use the BIBOR
at the date of the first loan withdrawal with adjustment every 6 months in case of changes while the interest
is to be repaid every 6 month from the first loan withdrawal date.
Unit: Million Baht

Item
1
2
		
		
		

List of
Bangkok Bank
Loans

Financial Statements equity method applied/
Separate Financial Statements
30
30
Loan
Rate of
Payment Due
September
September
Withdrawal Interest Date of Principal
2019
2018
Date
(Percent) and Interests

    1st Withdrawal
10 May 2018 2.01321
10 May 2020
nd
  8 May 2019 2.01321
10 May 2020
    2 Withdrawal
Total 				
Less the portion of domestic loan with 1-year repayment period
Total domestic loan from Bangkok Bank 			
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100.00
100.00
100.00

Bangkok Bank Loans (Contract no. 2018/3)
Loans from Bangkok Bank, amounting to Baht 1,219.00 million, are not guaranteed by the
Ministry of Finance in both principals and interests, the amount of which is used for investment on
the 7 PWA improvement construction projects in the amount of Baht 1,052.00 million, and for normal
operation on 3 projects in the amount of Baht 167.00 million.
The repayment period is 2 years from the first installment of loan withdrawal date with the first
disbursement amounting to Baht 100.00 million on 10 May 2018 and the total loan withdrawal is due within
12 months from the first installment of loan withdrawal date.
The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate, and determined to use the BIBOR
at the date of the first installment of loan withdrawal with adjustment every 6 months in case of changes
while the interest is to be repaid every 6 month from the first installment of loan withdrawal date.
Unit: Million Baht

List of
Item Bangkok Bank
Loans

Loan
Withdrawal
Date

Financial Statements equity method applied/
Separate Financial Statements
30
30
Rate of
Payment Due
Interest Date of Principal September September
2019
2018
(Percent) and Interests

1 1st Withdrawal 13 September 2018 1.86112 13 September 2020
2 2nd Withdrawal 28 September 2018 1.86112 13 September 2020
1.86112 13 September 2020
3 3rd Withdrawal 18 June 2020
th
4 4 Withdrawal 6 September 2020 1.86112 13 September 2020
		Total 				
Less the portion of domestic loan with 1-year repayment period
		Total domestic loan from Bangkok Bank 		

100.00
59.34
87.52
466.02
712.88
(712.88)
-

100.00
59.34
100.00
159.34

Bangkok Bank Loans (Contract no. 2018/4)
Loans from Bangkok Bank, amounting to Baht 805.00 million, is a loan that the Ministry of Finance
does not guarantee principals and interests for the investment on the 4 construction projects for
improvement amounting to Baht 505.00 million, and on 1 project for normal operation amounting to
Baht 300.00 million.
The repayment period is 2 years from the first installment of loan withdrawal date with the first
disbursement amounting to Baht 100.00 million on 13 September 2018 and the total loan withdrawal
is due within 12 months from the first installment of loan withdrawal date.
The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate plus the difference in interest
rate 0.15000% per year, and determined to use the BIBOR at the date of the first installment of loan
withdrawal with adjustment every 6 month in case of changes while the interest is to be repaid every
6 month from the first installment of loan withdrawal date.
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Unit: Million Baht

List of
Item Krungthai Bank
Loans

Loan
Withdrawal
Date

Financial Statements equity method applied/
Separate Financial Statements
30
30
Rate of
Payment Due
Interest Date of Principal September September
2019
2018
(Percent) and Interests

1    1st Withdrawal 2 September 2019 1.67143 2 September 2021
		 Total loans from Krungthai Bank			

100.00
100.00

-

Krungthai Bank Loans (Contract no. 2019/1)
Loans from Government Savings Bank, amounting to Baht 1,375.00 million, are not guaranteed
by the Ministry of Finance in both principals and interests for PWA 13 construction projects.
The repayment period is 2 years from the loan withdrawal date with the first disbursement
amounting to Baht 100.00 million on 2 September 2019 and the total loan withdrawal is due within
12 months from the first installment of loan withdrawal date.
The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate minus the difference in interest
rate 0.04% per year, and determined to use the BIBOR at the date of the first installment of loan withdrawal
with adjustment every 6 months in case of changes while the interest is to be repaid every 6 month from
the first installment of loan withdrawal date.
4.17 Accounts payable - trade and others consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Guarantee fund payables
Performance guarantee fund
Others
				
Total
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2019

2018

182.84
576.47
10.48
769.79

191.44
454.04
19.30
664.78
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4.18 Deferred water distribution revenue and deferred asset transfer revenue from public and
private sectors
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Decrease
Bring
Balance
Increase
forward
Deferred Transfer 30 Sep 19
1 Oct 18
Revenue
Deferred water distribution piping revenue
Deferred asset transfer revenue - private sector
Deferred asset transfer revenue - public sector
Total

1,984.92
2,427.81
3,094.60
7,507.33

2,639.68 (241.84)
(196.00)
-  
(136.69)
2,639.68 (574.53)

4,382.76
(4.53)     2,227.28
2,957.91
(4.53)
9,567.95

4.19 Deferred subsidized revenue

Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Decrease
Bring
Balance
Increase
forward
Deferred Transfer 30 Sep 19
1 Oct 18
Revenue
Deferred subsidized revenue
Deferred from government agencies
Total

20,980.22
  1,148.81
22,129.03

3,539.50 (833.91)
51.40
(39.98)
3,590.90 (873.89)

(0.36)
(0.36)

23,685.81
1,159.87
24,845.68

4.20 Employee benefit obligation consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2019
Severance payments under labor law
Balance vacation when retirement
Souvenirs for retirement
Souvenirs for long-time of service
Employee gratuity fund
				
Total
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2018
1,297.94
173.21
65.70
56.62
59.71
1,653.18

A change in the present value of employee benefit obligation and expenses - employee
benefits in statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2019 as follows:
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Present value of employee benefit obligation at the beginning of installment
1,653.18
(1 October 2018)
Employee benefit obligation in statement of comprehensive income
- Current service costs
643.37
- Interest cost
                              54.74
Loss from the estimation on actuarial basis
- Benefit project after retirement
367.68
Loss from the estimation on actuarial basis
- Other long-term benefit projects
9.15
Less Actual payment of benefit
(1.43)
Retired employees
(105.68)
Difference between the estimation and the actual payment of employee
  
benefit obligation
(22.12)
Present value of employee benefit obligation at the end of installment
(30 September 2019)
2,598.89
Employee benefit obligation in statement of financial position as at 30 September 2019
consisted of the following:
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Present value of employee benefit obligation at the end of installment
2,598.89
Fair value of project assets
                                               Employee benefit obligation – presented in the statement of financial position
2,598.89
PWA determines the benefit plan for severance payment for its employees under the labor law
and the benefits in accordance with the regulation of PWA concerning souvenirs for the employees who
retire and the employees who have completed the specified working period of time.
PWA’s key assumptions estimated in accordance with actuarial basis
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Percent per Year
2019
2018
Discounted rate
Employee turnover rate
Salary increment rate
Mortality rate announced by
      the Office of Insurance Commission

1.65
0.3400 - 1.9024
7.50

3.12
0.2690 - 2.1333
7.50

2017

2017

Assumptions about the discount rate estimated from the average yield of government bonds
as at the end of the reporting period and reflect estimates of the timing of benefits payments.
Assumptions about employee turnover rate estimated from historical data based on the age
range of employees.
Assumptions about the rate of salary increment estimated from past statistics.
Assumptions about the mortality rate estimated from the possibility of retirement in the future
reasonably based on the 2017 Thai Mortality Table of the Office of Insurance Commission.
An analysis of the sensitivity of key assumptions in calculation
PWA’s provisions on employee benefits are sensitive to changes in assumptions used for
calculation. Changes in assumptions can occur due to changes of market and inflation conditions including
impacts of possible changes of the following key assumptions:
Unit: Million Baht

Impacts to Provisions
on Employee Benefits
2019
Average discounted rate
Increase 1 percent
Decrease 1 percent

(277.71)
334.18         

2018
(156.64)
186.09

Weighted average duration of the obligation of PWA benefits is 19.22.
Employee gratuity fund
PWA established employee gratuity fund as stated in article 36 of Provincial Waterworks
Authority Act B.E. 2522 (1979) for the purpose of being a fund for aiding employees who retire in accordance
with the regulations. PWA’s provident fund Act B.E. 2523 (1980) determines that PWA is required to make
a contribution to the fund of 10 percent of employees’ salaries and wages.
PWA adjusted the estimation of future benefit for employees who worked with PWA throughout
working period until retirement based on actuarial basis by discounting to present value at the rate of return
on government bond as initial reference rate. Such estimation is calculated on actuarial method by Projected
Unit Credit Method.
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As at 30 September 2019 and 2018, PWA has the employee benefit obligation according to
Provincial Waterworks Authority’s employee gratuity fund B.E 2523 (1980) amounting to Baht 64.89 million
and Baht 59.71 million respectively by presenting the estimated liabilities in the long-term liabilities.
In 2019 and 2018, there were 2 employees who are the membership of employee gratuity fund in the
amount of Baht 5.54 million and 5 person in the amount of Baht 16.65 million respectively which were
presented as employee gratuity fund payable in current liabilities in the portion of expense payable.
Details of assets, liabilities and fund as follows:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2019
2018

Assets 			
Current assets
Deposits at bank
6.24
17.33
Unearned cash
64.23
59.04
Total current assets
70.47
76.37
Other receivables
  0.02
0.11
Less Allowance for doubtful accounts
(0.02)
(0.05)
Other account receivables - Net
0.06
Total assets
70.47
76.43
Liabilities and fund 			
Employee gratuity fund payable
5.54
16.65
Total liabilities
5.54
16.65
Fund
Carrying balance before adjustment
59.71
68.33
Add PWA contribution received interim period
5.47
16.87
Adjustment during the period
Less payment during the period
(5.54)
(16.65)
Adjustment during the period
(1.96)
(12.94)
Balance after adjustment
           57.68
55.61
Add profit from estimation calculated on
actuarial method – Benefit project
after retirement
7.21
4.10             
Total
64.89
59.71
Add revenue higher than expense for this period
0.04
0.07
Total fund
64.93
59.78
Total liabilities and fund
70.47
76.43
Employee benefit obligation
64.89
59.71
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4.21 Provisions on litigation
As at 30 September 2019, the provisions from liabilities consisting of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Balance as at 1 October 2018
Provisions increased during the year
Reversing entry of incurred provisions
Balance as at 30 September 2019

53.34
27.15
(59.90)
20.57

4.22 Provisions on private joint venture agreements
As at 30 September 2019, provisions on joint venture agreements consisted of the following: Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Balance as at 1 October 2018
Provisions increased during the year
Provisions used during the year
Reversing entry of incurred provisions
Financing costs
Balance as at 30 September 2019

     

5,424.97
283.82
(614.10)
(262.75)
830.84
5,662.78

4.23 Provisions on the building and construction demolishment
As at 30 September 2019, provisions on the building and construction demolishment consisted
of the following: Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Balance as at 1 October 2018
Financing costs
Balance as at 30 September 2019
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4.24 Long-term guarantee consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2019
Water usage guarantee
Employee guarantee
				
Total

2,204.62
26.65
2,231.27

2018
2,096.43
26.40
2,122.83

Long-term guarantee deposits
PWA has a policy to manage water usage guarantee and its interests so as to generate benefits
for users. According to the Regulation of Provincial Waterworks Authority effective from 23 November 2009
regarding “Water Usage Guarantee Administration B.E. 2552 (2009), the committee is responsible for
controlling water usage guarantee fund and its interest by depositing cash in the account “Water usage
guarantee fund” not less than Baht 300 million in order to reserve a fund for refunding of water usage
guarantee to customers, and increasing reserve as appropriated. The remaining water usage after deducting
reserve for funding of water usage guarantee to customers can be used as working capital. PWA can repay
water usage guarantee fund which was used as working capital to water usage guarantee fund account not
less than Baht 50 million each quarter until the amount was fully covered; and pay a return to the fund at
the same interest rate established by the Bank for saving accounts of state enterprises by depositing in the
“Interest from water usage guarantee” account on a monthly basis.
In 2017, the PWA Board of Directors passed the resolution in the 11th meeting of 2016 on
22 November 2016 approving PWA to borrow money amounting to Baht 625.00 million from the fund to
increase its liquidity with the total disbursement on 25 September 2016.
In 2016, the PWA Board of Directors passed the resolution in the 9th meeting of 2016 on
20 September 2016 approving PWA to borrow money amounting to Baht 1,000.00 million from the fund
to increase its liquidity with the first disbursement of Baht 680.00 million on 29 September 2016, and
the second disbursement of Baht 320.00 million on 10 October 2016.
The repayment period for water usage guarantee is not less than Baht 50.00 million per quarter
with the first installment of the water usage guarantee to be repaid on 30 December 2016. As at 29 December
2016, Governor of PWA has requested to delay the repayment for water usage guarantee for 1 year on
30 December 2017 under the PWA regulation on the fund management Article 7 (5), paragraph 2, providing
that when PWA lacks revolving fund or has financial liquidity problems, it can delay the repayment by
requesting the PWA Governor for approval and reporting to the PWA Board of Directors.
The interest rate of the loan is based on that of the type of bank accounts which the PWA
has withdrawn from the fund at the current interest rate at the end of the month. The interest is to be
recorded on the fund income account of that month as announced by the bank and on the last business
day of the month. If the last day of the month falls on the holiday, such interest is to be recorded by
the fund as the accrued interest which is totally calculated as interest income in the next month, and
to be recorded by PWA as interest payable.
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4.25 Capital consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Increase
2019
2018
(Decrease)
Capital
Contribution from the government
Total		

2,204.44
30,919.65
33,124.09

2,204.44
30,919.65
33,124.09

-

4.26 Operating Performance
In 2019 and 2018, the operating performance generated profit for the year of Baht 4,471.54
million and Baht 3,744.60 million respectively. When compared to 2018, the profit in 2019 increased
by 726.94 million Baht or 19.41 percent which can be analyzed as follows:
Unit: Million Baht

Separate Financial Statements
2019
2018
Increase (Decrease)

Amount

Percent

Revenues							
Revenue from water supply sale
and services
27,749.01 26,567.72 1,181.29
4.45
Deferred revenue from water
distribution expansion
574.53
433.17
141.36
32.63
Other incomes
  1,591.76
1,280.66
311.10
24.29
Total revenues
29,915.30 28,281.55 1,633.75		
5.78
Expenses
Operating and administrative
expenses
22,744.62 22,622.95
121.67
0.54
Other expenses
83.98
117.42
(33.44)
(28.48)
Financing costs
  2,615.16
1,796.58
818.58
45.56
Total expenses
25,443.76 24,536.95
906.81		
3.70
Profit for the year
4,471.54 3,744.60
726.94		 19.41
Revenues from water supply sale and service were increased by Baht 1,181.29 million or
4.45 percent due to an increase in customers and quantity of water supply.
Other incomes were increased by Baht 311.10 million or 24.29 percent mainly due to an increase
in government subsidized income, interest income from bank deposits, fines and damages and amortized
contributions from government agencies.  
รายงานประจ�ำปี 2562

272

การประปาส่วนภูมิภาค

Expenses from operation and administration were increased by Baht 121.67 million or
0.54 percent, mainly from an increase from personnel expenses, depreciation of property, plant and
equipment including other expenses.
Other expenses were decreased by Baht 33.44 million or 28.48 percent, mainly from a decline
in loss from provision for liabilities - lawsuit, donation for public interest and loss from permanent asset
pending for investigation.
Financing costs were increased by Baht 818.58 million or 45.56 percent due to an increase
of paid interest from provision for liabilities with the interest in 2019 amounting to Baht 2,596.23 million
and PWA’s bond guarantee fees amounting to Baht 18.93 million.
4.27 Deferred revenue from water distribution expansion consisted of
Unit: Million Baht

Financial Statements equity method applied/
Separate Financial Statements
2019
2018
Deferred meter installation revenue - private sector
Deferred meter installation revenue - public sector
Deferred water distribution piping revenue - private sector
Deferred water distribution piping revenue - public sector
Deferred durable material transfer revenue - private sector
Deferred durable material transfer revenue - public sector
Deferred construction transfer revenue - private sector
Deferred construction transfer revenue - public sector
Deferred asset transfer revenue - private sector
Deferred asset transfer revenue - public sector
Total

131.63
5.58
33.88
   17.17
1.01
9.59
9.76
33.22
196.00
136.69
574.53

44.65
1.77
10.68
5.54
0.09
0.43
1.78
6.00
218.82
143.41
433.17

4.28 Other revenues consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
2019
Dividend income
Interest received
Deferred revenue from donation - public sectors
Deferred revenue from government contribution
Other revenues
   
				
Total
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19.05
130.38
39.98
833.91
247.41
1,270.73

Provincial Waterworks Authority

2018
18.12
72.66
36.06
705.49
154.05
986.38

Unit: Million Baht

Separate Financial Statements
Dividend income
Interest received
Deferred revenue from donation - public sectors
Deferred revenue from government contribution
Other revenues
   
Total

2019

2018

340.08
130.38
39.98
833.91
247.41
1,591.76

312.40
72.66
36.06
705.49
154.05
1,280.66

4.29 Expenses of operation and administration
Expenses of operation and administration for the year ended on 30 September 2019 and 2018
are classified by the characteristics of expenses as follows:
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Employee expenses
Depreciation on property, plant and equipment
Loss on the impairment of assets
Purchased water expense
Electricity expense
Repairing expense
Amortization of right of possession over
government property
Amortization of intangible assets
Other expenses
    
			
Total
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2019

2018

4,948.53
5,685.95
88.79
6,121.71
2,473.47
1,153.62

4,125.00
5,384.65
110.32
7,673.92
1,002.32
1,123.00

0.46
58.47
2,213.62
22,744.62

0.53
34.81
1,998.23
22,622.95
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4.30 Other expenses consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Distributed material costs
Loss from distribution of assets
Loss from adjustment of residual value of assets
Other expenses
Total

2019

2018

(0.03)
73.41
0.03
10.57
83.98

0.58
73.32
(3.19)
46.71
117.42

4.31 Financing costs consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Fees for government bond
PWA bond interest
Commercial Bank’s loan interest
Other loan interest
Interest payable from provision for liabilities
Interest payable according to financial lease contract
Interest payable from provision for liabilities –
building demolition costs
			
Total
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2019

2018

18.93
458.51
7.18
24.61
830.84
1,274.21
      
0.88
2,615.16

40.62
455.35
5.87
25.27
(60.57)
1,329.19

Provincial Waterworks Authority

0.85
1,796.58

4.32 Transactions related to Top Executives
The transactions related to Top Executives included in the administrative expenses in
the statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2019 and 2018 were composed
of as follows:
Remuneration of Board of Directors
The remuneration of Board of Directors and top management of 15 persons paid by PWA comprised meeting allowance, bonus and remuneration for the year ended 30 September 2019 and 2018 as
described below:
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Board of Directors - meeting allowance
Board of Directors - bonus
Board of Directors - remuneration
				
Total

2019

2018

4.46
1.17
1.16
6.79

3.67
1.15
1.65
6.47

Remuneration for Top Executives
The remuneration for Top Executives of 12 persons paid by PWA consisted of salary, bonus,
extra remuneration and retirement benefits for the year ended 30 September 2019 and 2018 as described below:
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method
applied/Separate Financial Statements
Salary
Bonus
Extra remuneration
Other benefits
Retirement benefits

Total
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2019

2018

17.21
1.65
0.08
2.59
13.77
35.30

11.14
1.23
0.05
1.61
10.26
24.27
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5.

Contingent liabilities

As at 30 September 2019, PWA had 38 cases of damage sued consisting of 33 cases with monetary
claim totaling Baht 283.85 million and 5 cases without monetary claim as follows:5.1 The five cases of breach of contracts comprised five cases with monetary claim totaling
Baht 99.02 million. One case is under the consideration of the Supreme Administrative Court, three cases
under the consideration of the Central Administrative Court and one case under the consideration of
the Administrative Court.
5.2 Among 15 cases of unfair contracts and request for the refund of fine, 15 cases are with
monetary claim amounted to Baht 170.70 million. Out of these cases, two cases are under the consideration
of the Supreme Court, six cases under the consideration of the Supreme Administrative Court, three cases
under the consideration of the Central Administrative Court, two cases under the consideration of the
Administrative Court, one case under the consideration of the Appeal Court, and one case under the
consideration of the District Court.
5.3 Out of the nine cases of tort, nine cases are with monetary claim amounted to Baht 4.67 million.
Among these cases, one case is under the consideration of the Supreme Administrative Court, four cases
under the consideration of the Central Administrative Court, and four cases under the consideration of
the Provincial Court.
5.4 Out of the eight cases of revoke to administrative act with unreasonable ground, four cases
are with monetary claim amounted to Baht 9.46 million, one case under the consideration of the
Administrative Court, two cases under the consideration of the Appeal Court. and one case under the
Labour Court. Where as four cases are without monetary claim, three cases under the consideration of
the Supreme Administrative Court, and one case under the consideration of the Central Administrative Court.
5.5 One criminal case without monetary claim is under the consideration of the Appeal Court.
However, PWA has reserved for the contingent damages which may be occurred due to the result
of some cases as mentioned in 5.1 - 5.5 in the financial statement amounting to Baht 20.57 million,
and PWA management considered this is adequate for contingent damages that may occur.
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6.

Private joint venture projects

As at 30 September 2019, PWA has the private joint venture contracts totaling of 12 projects as follows:

Project Private joint venture
contract
No.

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested

Conditions in the contract

1

Pathum Thani-Rangsit
Water Supply Project
(BOOT)

25 years
31 August 1995

Pathum Thani
Water Co., Ltd.

2

Ratchaburi-Samut
Songkhram Water
Supply Project (BOO)

30 years
23 June 1999

EGCOM TARA Co., Ltd. - The contract commenced from
7 April 2001 to 6 April 2031.
- The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
are  determined. The  construction by
the Company consisted of the following
two parts:
Part 1 The production system is proposed
to sell to PWA when the contract ends.
Part 2 The construction of substations
at Damneon Saduak Waterworks and
Samut Songkhram Waterworks will be
transferred to PWA once completely
constructed.

3

Phuket Water Supply
Project (BOO)

10 years
28 October 1999
amended contract
to extend
to 25 years
27 December 2005

Require
- The contract commenced from
Construction Co., Ltd. 15 December 2000 to
(recently named
14 December 2025.
R.E.Q. Water Services - The amended contract specifies more
Co., Ltd.)
water quantity purchased by PWA and
a contract extension of 25 years starting
from 15 December 2000.
- The water price rate is set according to
   the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.
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- The contract commenced from
15 October 1998 to 14 October 2023.
- After the end of the contract, the
facilities constructed by the company
will be transferred to PWA.
-  The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.
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6.

Private joint venture projects

Project Private joint venture
contract
No.
4

Sattahip Water Supply
Management System
and Lease Grant
Project

5

Nakhon Pathom Samut Sakhon Water
Supply Project (BOO)

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested
30 years
28 July 2000
Amended
18 October 2004

Eastern Water
Resource
Development
and Management
Public Company
Limited

TTW PLC. or
30 years
21 September 2000 Thai Tap Water
Supply Public
Company Limited
(previously named
VKCS (Thailand)
Co., Ltd.)
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Conditions in the contract
- The contract commenced from
28 February 2001 to 27 February 2031.
- The Company pays a return at a specified
rate of 7% of monthly water sales and
service.  
- The amended contract specified an
additional construction of production
system for Pattaya Waterworks.
- The water price rate was set according
to the specified calculation formula
and the minimum water quantity
purchased.
- PWA has to compensate for the
minimum water quantity as the quality
determined.  In case of the quality is
lower than the standard, the Company
has to compensate at the rate of 5%
if lower than the highest level and 10%
if lower than the acceptable level.
The Company will pay to PWA at the
rate of 0.01% of total revenue from
distributing water to Pattaya Waterworks.
- Any facilities constructed by the
Company will belong to PWA after the
contract ends in terms of distribution
system and remote control system or
SCADA.
- The contract commenced from
21 July 2004 to 20 July 2034.
- The ownership of the facilities
constructed including land will be
retained to the Company when the
contract ends.
- The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.
- PWA has to compensate for the
minimum water quantity as the quality
determined.  In case of the quality is
lower than the standard, the Company
has to compensate at the rate of 5%
if lower than the highest level and 10%
if lower than the acceptable level.
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6.

Private joint venture projects

Project Private joint venture
contract
No.

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested

Conditions in the contract

6

Nakhon Sawan Aok
Water Supply Project
(BOOT)

Nakhon Sawan Water - The contract commenced from
25 years
1 March 2003 to 28 February 2028.
7 November 2000 Supply Co., Ltd.  
- The ownership of facilities constructed
will be transferred to PWA at the
end of the contract, (after examining
the production system in another
600 days).
- The Company is responsible for the
improvement, maintenance and
expansion of the production system
and the water supply to the consumers
on behalf of PWA.
- In case the additional water supply
system is constructed by the Company,
PWA has to pay back for the investment
afterwards but if constructed by PWA,
the Company has to control the rate
of water lost from such water supply
system additionally constructed.
- The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.

7

Chachoengsao Water
Supply Project (BOOT)

Chachoengsao
25 years
9 November 2000 Water Supply
Co., Ltd.
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- The contract commenced from
1 April 2003 to 28 February 2028.
- The ownership of facilities constructed
will be transferred to PWA at the
end of the contract, (after examining
the production system in another
600 days).
- The Company is responsible for the
improvement, maintenance and
expansion of the production system
and the water supply to the consumers
on behalf of PWA.
- In case the additional water supply
system is  constructed by the Company,
PWA has to pay back for the investment
afterwards but if constructed by PWA,
the Company has to control the rate
of water lost from such water supply
system additionally constructed.
- The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.
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6.

Private joint venture projects

Project Private joint venture
contract
No.
8

Bangpakong Water
Supply Project (BOOT)

9

Reverse Osmosis
Water Production
Project (BOO) to
resolve water shortage
of Koh Samui Waterworks
according to the
Cabinet’s resolution
dated 28 December
2004

10

Phanatnikom and
Banboeng Water
Supply Project (BOO)

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested
Bangpakong
25 years
9 November 2000 Water Supply
Co., Ltd.

15 years
7 July 2004

Eastern Water
Resources
Development
and Management
Public Company
Limited

Industrial
15 years
10 September 2004 Water Resource
Management
Co., Ltd.
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Conditions in the contract
-  The contract commenced from
1 April 2003 to 31 March 2028.
-   The ownership of facilities constructed
will be transferred to PWA at the
end of the contract, (after examining
the production system in another
600 days).
- The Company is responsible for the
improvement, maintenance and
expansion of the production system
and the water supply to the consumers
on behalf of PWA.
-   In case the additional water supply
system is  constructed by the Company,
PWA has to pay back for the investment
afterwards but if constructed by PWA,
the Company has to control the rate
of water lost from such water supply
system additionally constructed.
- The water price rate is set according to
the   specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.
-  The contract commenced from
12 May 2005 to 11 May 2020.
- The water price rate is set to adjust
every year according to the specified
calculation formula.

- The contract commenced from
5 January 2005 to 4 January 2020.
- PWA has to compensate to the Company
for the minimum water quantity as
the determined quality at the water
price rate of each year.  In case of the
quality is lower than the standard,
the Company has to compensate to
PWA at the rate of 5% if lower than
the highest level and 10% if lower than
the acceptable level.
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6.

Private joint venture projects

Project Private joint venture
contract
No.
11

Rayong Water Supply
Project (BTO)

12

Chonburi Water Supply
Project (BOO)

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested
25 years
14 March 2006

20 years
3 June 2009
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Conditions in the contract

UU Group
- The contract commenced from
Consortium
12 July 2006 to 11 July 2031.
consists of
- The ownership of the facilities constructed
- Universal Utilities
by the Consortium will be immediately
   Co., Ltd.
transferred to PWA. The Consortium has
- Chachoengsao
an authorization to produce and sell
Water Supply
water to PWA.
Co., Ltd.
- PWA has to compensate to the
- Bangpakong
Consortium for the minimum water
Water Supply
quantity and quality.
Co., Ltd.
- A guarantee of Baht 6 million is required
- Nakhon Sawan
in the first year and a new guarantee
Water Supply
of 5% of water sales according to the
   Co., Ltd.
minimum water quantity is required
to replace in the following years.
A previous guatantee then must be
returned to the Consortium.
Universal Utilities
Co., Ltd.

282

- The contract commenced from
1 December 2009 to 30 November 2029.
- The Company has to construct the
facilities by its own investment.
- PWA has to compensate to the
Company for   at the water rate of
that year according to the minimum
water volume and determined quality.
In case of the quality is lower than
the standard, and the company is
unable to deliver the tap water to
the specified quantity of each period
(except for force majeure according to
the contract), the company has to pay
compensation to PWA at the rate of
10% of the amount of water needed
to buy per day during that period
multiplied by the rate of tap water
including VAT of that time multiplied
by the number of days since the date
that the tap water is found to be
of lower quality until the date of
completion in any months throughout
the contract period.
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6.

Private joint venture projects

Project Private joint venture
contract
No.

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested

Conditions in the contract
-  The company has to place a guarantee
on the contract date of 10% of the
investment value for this event. When
the company uses the collateral as a
bank guarantee in the new version in
the first year since The date of tap water purchase and sale in the following
years, not less than 5% of the value
of the water bill, including VAT, based
on the amount of water that PWA has
to buy according to the minimum
quantity, including the year of each
year, to replace the original Existing
and/or contractual obligations.

7.

Approval of Financial Statements

These financial statements were approved by PWA’s board of directors as at 24 March 2020.
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่3
หมวดที
รายงานผลการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ประจ�ำปี งบประมาณ 2562
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รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี งบประมาณ 2562
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิของประชาชนโดยได้ก�ำหนดสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐ และก�ำหนดหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน  
ในปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาค ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อย่างเคร่งครัด  ดังต่อไปนี้
1. มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปาส่วนภูมิภาค
2. จัดฝึกอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแนวทางในการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางกายภาพ โดยนางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นวิทยากรบรรยายและมีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเป็นผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 107 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์
ส�ำนักงานใหญ่ กปภ.

3. การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ�ำนวน 2,227 ราย
4. สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบต่างๆ มีดังนี้
4.1 ทาง E-mail จ�ำนวน 355 ราย
4.2 ทาง PWA Contact Center 1662 จ�ำนวน 141,017 เรื่อง
4.3 ทาง Web Site กปภ. จ�ำนวน 2,069 เรื่อง
4.4 ทาง Facebook จ�ำนวน 147 เรื่อง
4.5 ทาง GCC1111 จ�ำนวน 183 เรื่อง  
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5. เจ้าหน้าที่ของ กปภ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายและทางอิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ในวันพุธที่ 28  สิงหาคม  2562

รายงานประจ�ำปี 2562
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ประปา
ใสสะอาด

รายงาน
ความยั่งยืน

ประจ�ำปี 2562
Sustainability Report 2019
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สารบัญ
002

สารจากผู ้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

004

รู ้จัก PWA

011

ใส่ใจดูแลผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน

014

ประเด็นส�ำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรปี 2562

018

เพิ่มประสิทธิภาพ : ประปาใสสะอาด

นโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562
องค์กรแห่งความโปร่งใส
พัฒนาบุ คลากร
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน�้ำ

034

เพิ่มรายได้ : บริการทั่วถึง

ก�ำหนดกลยุ ทธ์การตลาด เพิ่มรายได้ให้องค์กร
ทุกข้อร้องเรียนล้วนได้รับการใส่ใจ
มาตรการรับมือภัยแล้ง กปภ.
ผลักดัน IT สู่การเป็นเครื่องมือส�ำคัญสู่ PWA 4.0
ที่สุดแห่งความพึงพอใจ

052

ลดต้นทุนการผลิต : ประปาคู่ชุมชน

การบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบ
สังคมที่เราต้องดูแล
เสริมสร้างและปลูกฝั งการใช้น้�ำอย่างรู ้คุณค่า
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สารจากผู ้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชั ย

ผู ้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ในฐานะหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการผลิ ต และส่ ง จ่ า ย
น�ำ้ ประปาทีส่ ะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization: WHO) ให้บริการพี่น้อง
ประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทุ ก
กระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ จนถึงปลายก๊อก
และการสร้างมิติความยั่งยืน โดยน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กร ตลอดจนค�ำนึงถึงผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียอย่างรอบด้าน ตามวิสยั ทัศน์ “ผูใ้ ช้นำ�้ ประทับใจ
ในคุณภาพและบริการทีเ่ ป็นเลิศ (Customers are delighted
with water quality and excellent services) โดยมี
เป้าหมายสู่การเป็นผู้น�ำด้านน�้ำประปาในภูมิภาค (Leader
of waterworks in region)
รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ด้ ว ยความท้ า ทายในการด� ำ เนิ น งานท่ า มกลางยุ ค
Digital Platform กปภ. จึงได้กำ� หนดกรอบนโยบายการด�ำเนินงาน
“PWA 4.0 สู่ความยั่งยืน” เพื่อเป็น Roadmap ขับเคลื่อน
องค์กร มุ่งไปสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็น
องค์กรระดับสากล สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ที่มุ่งเน้นสร้างรากฐานประเทศด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เตรียมพร้อมสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมใน 3 มิติ คือ
“ประปาใสสะอาด” เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานโดยอาศัย
การก�ำกับดูแลที่ดี มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมการผลิตและ
จ่ายน�้ำประปา “ประปาทั่วถึง” เพิ่มรายได้จากการก�ำหนด
กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด สร้ า งแรงจู ง ใจการใช้ น�้ ำ จากผู ้ บ ริ โ ภค
ทัง้ รายย่อย รายใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ “ประปาคูช่ มุ ชน”
ลดต้นทุนการผลิต มุ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งน�้ำอย่าง
ยั่ ง ยื น และใส่ ใ จดู แ ลสั ง คมผ่ า นโครงการความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคม (CSR)
ยิ่งไปกว่านั้น กปภ. มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กร
โดยพั ฒ นาให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 6 (รับรอง
การมีนำ�้ ใช้ การจัดการน�ำ้ และสุขาภิบาลทีย่ งั่ ยืน) เป้าหมายที่ 15
(การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก) เป้าหมายที่ 16
(สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน) เป้าหมายที่ 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
มี เ ป้ า หมายให้ พี่ น ้ อ งประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง น�้ ำ ประปา
ที่ เ ต็ ม เปี ่ ย มไปด้ ว ยคุ ณ ภาพ สะอาดและปลอดภั ย อี ก ทั้ ง
ยั ง เป็ น ต้ น ทุ น ที่ ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยอีกด้วย
ภายใต้ความมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืนภายใต้ค่านิยม
“มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน” ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงาน
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน ทีเ่ ป็นอีกหนึง่ กลไกขับเคลือ่ นส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
ของ กปภ. สู่เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนอย่างรอบด้าน
ทัง้ ในมิตขิ องสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม และเราชาว กปภ.
พร้อมแล้วทีจ่ ะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ มุง่ มัน่ ในการบริการ
น�้ำประปาอย่างมีคุณภาพบนวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจ
ในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ”
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เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มรายได้

ประปาใสสะอาด

สร้ า งกระบวนการท� ำ งาน

ให้โปร่งใสภายใต้การก�ำกับกิจการ
ที่ ดี มุ ่ ง เน้ น ถึ ง การใช้ จ ่ า ยอย่ า งมี
คุ ณ ค่ า พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ
ใช้ควบคุมการผลิตและการจ่ายน�้ำ
ที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมน�้ำ
ผลิตให้มีคุณภาพระดับสากล

ลดต้นทุนการผลิต

ประปาทั่วถึง

ประปาคู่ชุมชน

เน้ น การเพิ่ ม จ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ น้� ำ

บริ ห ารจั ด การแหล่ ง น�้ ำ ดิ บ
ให้มีความยั่งยืน สร้างพันธมิตร

จ า ก น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล ใ น พื้ น ที่
เศรษฐกิ จ ต่ า งๆ สร้ า งแรงจู ง ใจ
การใช้น�้ำกลุ่มผู้ใช้น�้ำรายย่อยและ
รายใหญ่ และผู้ใช้น�้ำจากองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปรั บ ปรุ ง
ระบบบริ ก ารลู ก ค้ า ให้ ทั น สมั ย
เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
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ที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ เอาใจใส่
ดูแลความต้องการของผู้ใช้น�้ำอย่าง
ใกล้ชิด รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น
การผลิต ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า
สารเคมี น�้ำสูญเสีย ค่าน�้ำดิบ และ
บุคลากร

Provincial Waterworks Authority

รู ้จัก PWA

ธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน�้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบ
การให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน�้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดย กปภ. แบ่งหน่วยงานรับผิดชอบตามพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค 10 เขต
รวม กปภ. สาขาทั้งหมด 234 สาขา
ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา กปภ. มุ่งมั่นให้บริการน�้ำประปาคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการอุปโภคบริโภค
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ กปภ. ได้ด�ำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. ฉบับที่ 3 ปี 2560-2564 ซึ่งประกอบด้วย
การก�ำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความสามารถพิเศษของ กปภ. ความยัง่ ยืน ความเสีย่ ง การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตลอดจนพื้นที่ให้บริการ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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ธุรกิจน�้ำประปาพร้อมส่งมอบการบริการที่เป็ นเลิศสู่ประชาชน

นับตั้งแต่เริ่มให้บริการ กปภ. ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้านการผลิต
กปภ. ใช้แหล่งน�้ำ ซึ่งสามารถจ�ำแนกได้ 3 ประเภท เพื่อน�ำมาผลิตน�้ำประปา โดยส่วนใหญ่ใช้น�้ำจากผิวดิน บางส่วนใช้น�้ำทะเล
มาผลิตน�้ำประปาผ่านระบบ RO (Reverse Osmosis) ในพื้นที่ที่เป็นเกาะ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพะงัน อีกทั้ง
มีระบบส�ำรองจากน�้ำบาดาล เพื่อความมั่นใจว่าสามารถผลิตน�้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ในด้านการจ�ำหน่าย
และให้บริการ กปภ. วางระบบท่อประปา เพื่อส่งน�้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยผ่านเส้นท่อไปถึงบ้านผู้ใช้น�้ำ โดยจัดเก็บรายได้
ค่าจ�ำหน่ายน�้ำตามโครงสร้างราคาค่าน�้ำที่ก�ำหนด ส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้น�้ำที่มีการประกันปริมาณการซื้อน�้ำขั้นต�่ำ เช่น ธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กปภ. จะคิดอัตราค่าจ�ำหน่ายน�้ำในราคาขายส่ง (Bulk
Sale) ซึ่งเป็นราคาที่ต�่ำกว่าโครงสร้างปกติ
นอกจากนี้ กปภ. ยังมีบริการเสริมอื่นๆ ได้แก่
• น�้ำดื่มบรรจุขวด
• การติดตั้งมาตรวัดน�้ำให้กับผู้ใช้น�้ำรายใหม่
• รับออกแบบก่อสร้างระบบประปา ให้บริการด้านวิชาการ
• ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน�้ำให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ
Sustainability Report 2019
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ความสามารถพิเศษ

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกเกี่ยวกับทักษะและขีดความสามารถองค์กร พบว่าจุดเด่นที่ กปภ. ได้รับ
การยอมรับจากบุคคลภายนอก คือ
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในระบบประปา
2. การเข้าถึงและความใกล้ชิดประชาชนและชุมชน
3. ความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และจัดการคุณภาพน�้ำ

ยึดมั่นวิสัยทัศน์
ผู ้ใช้น้�ำประทับใจในคุณภาพ
และบริการที่เป็นเลิศ

Customers are delighted with
water quality and excellent services

ค่านิยมองค์กร
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รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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โครงสร้างบริหาร
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พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม 74 จังหวัด ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร นนทบุ รี
และสมุ ทรปราการ)

กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบการให้บริการน�้ำประปา ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) รวมทั้งพื้นที่
ทีห่ น่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ บริหารจัดการน�ำ้ ประปาเอง เช่น การประปาเทศบาล การประปา อบต. และการประปาหมูบ่ า้ น
เป็นต้น กปภ. มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านบริการ โดยแบ่งตามพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย กปภ. เขต 10 เขต รับผิดชอบ
กปภ. สาขา ซึ่งมีทั้งสิ้น 234 สาขา และหน่วยบริการย่อยอีก 347 หน่วยบริการ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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กปภ. จ�ำแนกลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่อยู่อาศัย 2) กลุ่มราชการและธุรกิจขนาดเล็ก และ3) กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ประกอบกิจการและเกณฑ์ปริมาณการใช้น�้ำ โดย กปภ. พร้อมตอบสนอง
ความสมดุลระหว่างการด�ำรงอยูข่ ององค์กรกับสุขภาวะของลูกค้าทุกกลุม่ ให้ได้รบั การบริการสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง
และพึงพอใจต่อการให้บริการของ กปภ.

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

กปภ. ส�ำรวจและรวบรวมความเสีย่ ง เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ความเสีย่ งและจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสีย่ งระดับองค์กร
ที่ส่งผลกระทบกับเป้าหมายขององค์กร

ความเสี่ยง
ระดับสูงมาก

1.
2.
3.
4.
5.

จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำเพิ่มต�่ำกว่าเป้าหมาย
ปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายต�่ำกว่าเป้าหมาย
อัตราน�้ำสูญเสียสูงกว่าเป้าหมาย
การบริหารโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ล่าช้า
คุณภาพน�้ำประปาไม่ผ่านเกณฑ์

ความเสี่ยง
ระดับสูง
1. การขาดแคลนน�้ำดิบ
2. ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
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วิเคราะห์กลยุ ทธ์องค์กร (SWOT Analysis)

จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

1. ตามพระราชบัญญัติ กปภ.
มีอ�ำนาจด�ำเนินกิจการ
ประปาซึ่งสามารถขยาย
พื้นที่ให้บริการ
ในส่วนภูมิภาคได้มากกว่า
องค์กรอื่น
2. มีความรู้ และเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการ
กิจการประปา
3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. มีสาขามาก สามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ง่าย
5. มีโครงข่ายท่อส่งน�้ำ
กระจายทั่วประเทศ
6. เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
การยอมรับในคุณภาพ
น�้ำประปา และ
การให้บริการ
7. มีความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือที่ดีกับองค์กร
และหน่วยงานต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน�้ำ

1. ท่อส่งจ่ายน�้ำจ�ำนวนมาก
มีอายุการใช้งานนาน
2. การจัดการโครงสร้าง
การบริหารงานไม่สมดุล
กับภาระงาน
3. การบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการผลิต
จ่ายน�้ำ การบริหารจัดการ
การให้บริการ
ยังไม่ครบถ้วน
4. ราคารับซื้อน�้ำ
ตามสัญญารับซื้อน�้ำ
จากเอกชนบางพื้นที่มี
ราคาสูงกว่าราคาขายเฉลี่ย

1. นโยบายรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย
ให้ประชาชนมีน�้ำประปา
ใช้ในทุกพื้นที่
2. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด้านชายแดน
ระบบคมนาคมของรัฐ
เพื่อรองรับ AEC ท�ำให้
มีการเติบโตของเมือง
และการขยายตัวของ
อสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้
ความต้องการใช้น�้ำประปา
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
3. นโยบายรัฐบาล และ
กฎหมายเกี่ยวกับน�้ำอื่นๆ
สนับสนุนและให้
ความส�ำคัญกับการจัดสรร
น�้ำดิบในการอุปโภค
บริโภค เป็นอันดับแรก
4. กปภ. มีโอกาสที่จะสร้าง
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ร่วมกับ อปท. และ
ต่างประเทศ ในการขยาย
บริการด้านน�้ำประปา
5. การขยายบริการน�้ำประปา
มีจ�ำนวนมาก เนื่องจาก
มีความต้องการของ
ผู้ใช้น�้ำเพิ่มมากขึ้น

1. พื้นที่ให้บริการ
กระจัดกระจาย และ
ห่างไกล ท�ำให้ยากต่อ
การให้บริการ และ
ท�ำให้ต้นทุนสูง
2. แหล่งน�้ำดิบได้รับ
ผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง สภาพอากาศ
แปรปรวน เกิดปัญหา
น�้ำเสีย น�้ำเค็ม น�้ำท่วม
ภัยแล้ง
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการด้านน�้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภค
มากขึ้น
4. อปท. มีอ�ำนาจ
ในการด�ำเนินการ
สาธารณูปโภคในพื้นที่
ทับซ้อน
5. องค์กรไม่มีแหล่งน�้ำดิบ
เป็นของตนเอง
6. ประชาชนที่รับการบริการ
จาก กปภ. ในยุคดิจิทัล
มีพฤติกรรมที่ต้องการ
ความคาดหวังต่อบริการ
ที่สูงขึ้น

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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ใส่ใจดูแลผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน
นอกจากภารกิจในการส�ำรวจและจัดหาแหล่งน�้ำดิบ ผลิต และส่งจ่ายน�้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัด ทั่วประเทศ
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) แล้ว กปภ. ยังตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเริ่มต้น
จากการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบทบาทที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานขององค์กรเพื่อก�ำหนดช่องทางการสื่อสาร เช่น
การประชุม สัมมนา รายงานประจ�ำปี และช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นการถ่ายทอดค่านิยมและเป้าประสงค์ขององค์กรให้เกิดความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน
อีกกระบวนการที่ส�ำคัญคือ การรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อน�ำมาพัฒนา
ทุกกระบวนการท�ำงานให้ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนให้บรรลุประสิทธิผล อีกทั้งเป็นปัจจัยน�ำเข้าที่ส�ำคัญ
ในการวางแผนงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ

คู่ส่งมอบ
องค์กร

บทบาทที่ส�ำคัญ

• กรมชลประทาน
• องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
• East Water

ส่งมอบน�้ำดิบ

• การประปานครหลวง
• East Water,
Thai Tap, UU

ส่งมอบน�้ำประปา

• ผู้จ�ำหน่ายวัสดุการผลิต
(สารส้ม, คลอรีน),
วัสดุอุปกรณ์
(ท่อ มาตรวัดน�้ำ)
• ผู้รับจ้างก่อสร้าง
• ผู้รับจ้างงานบริการ
Outsources (ต่อท่อ/
ซ่อมท่อ อ่านมาตร
เก็บเงิน etc.)
• อุปกรณ์ IT (ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ)
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ความต้องการที่ส�ำคัญของ กปภ.
- ปริมาณน�้ำดิบที่เพียงพอ

- สนับสนุนให้ประชาชนมีน�้ำใช้และ
มีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
- ปริมาณน�้ำประปาที่เพียงพอและ
ราคายุติธรรม
ส่งมอบสารเคมี ท่อ มาตรวัดน�้ำ - ได้รับสารเคมี ท่อ มาตรวัดน�้ำและ
และอุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์ประปาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานและทันต่อความต้องการ
รับจ้างก่อสร้างระบบประปา
- งานก่อสร้างและงานบริการ
วางท่อ จ่ายน�ำ้ ซ่อมท่อ อ่านมาตร ที่มีคุณภาพ
เก็บเงิน ฯลฯ
ส่งมอบอุปกรณ์ IT ทั้งฮาร์ดแวร์ - อุปกรณ์ IT ได้คุณภาพ
และซอฟต์แวร์
ตามมาตรฐาน
ส่งมอบไฟฟ้าให้กับ
- กระแสไฟฟ้าทีต่ อ่ เนือ่ งและเพียงพอ
การประปาส่วนภูมิภาค
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Website กปภ.
การประชุม/
สัมมนาต่างๆ
รายงานประจ�ำปี

คู่ความร่วมมือ
องค์กร

บทบาทที่ส�ำคัญ

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดการระบบการบริการ
(อปท.)
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน

• กรมชลประทาน

บริหารจัดการน�้ำและจัดสรรน�้ำ
เพื่อการเกษตร การพลังงาน
และการสาธารณูปโภค

• กิจการประปาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้
ด้านกิจการประปา
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่วมมือกันบริหารจัดการ
และพัฒนาเทคโนโลยี

• กรมทางหลวงชนบท

พัฒนาก่อสร้างทาง
และบ�ำรุงรักษาทางหลวงชนบท
ร่วมมือกันบูรณาการการใช้
น�้ำบาดาลและน�้ำประปา
ในการอุปโภคบริโภค รวมถึง
ภาคอุตสาหกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

• กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล

• กรมอนามัย

การส่งเสริมความเชื่อมั่น
คุณภาพน�้ำประปา

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ความต้องการที่ส�ำคัญของ กปภ.
- การประสานงานที่ใกล้ชิด
และรวดเร็ว
- การขอใช้พนื้ ทีใ่ นการวางท่อประปา
- การขอใช้แหล่งน�้ำในพื้นที่ อปท.
- ความร่วมมือในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณน�้ำ
เพื่อการบริหารจัดการให้ผู้ใช้น�้ำ
มีน�้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง
- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านระบบประปา และ
การบริหารจัดการระบบประปา
- มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า
ของพลังงาน ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านพลังงาน ลดสภาวะโลกร้อน
- ความร่วมมือด้านการก่อสร้าง
และการวางท่อประปา
- การสนับสนุนข้อมูลทั้งด้านการ
ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูล
ด้านแหล่งน�้ำบาดาลและการส�ำรวจ
แหล่งน�้ำบาดาล รวมถึงการใช้น�้ำ
บาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น�้ำดิบในช่วงหน้าแล้ง
- ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพ
น�้ำประปา เพื่อให้ประชาชน
ได้อุปโภคบริโภคน�้ำประปา
ที่สะอาดได้มาตรฐาน
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กลไกส�ำคัญ
ในการสื่อสาร

Website กปภ.
การประชุม/
สัมมนาต่างๆ
รายงานประจ�ำปี

การประชุม/
สัมมนาต่างๆ

ลูกค้า

กปภ. มีแนวทางการรับฟังลูกค้าที่เป็นระบบ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าต่อการให้บริการของ กปภ.
โดยผลส�ำรวจในปี 2562 แสดงให้เห็นล�ำดับความต้องการของลูกค้า ดังนี้
กลุ่มที่อยู่อาศัยอื่นๆ
1. คุณภาพน�้ำประปา
2. การให้บริการหลังการขาย
3. ปริมาณน�้ำประปาที่ไหล

กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ราชการ
1. การให้บริการหลังการขาย
2. คุณภาพน�้ำประปา
3. ปริมาณน�้ำประปาที่ไหล

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่
และอุตสาหกรรม
1. คุณภาพน�้ำประปา
2. ปริมาณน�้ำประปาที่ไหล
3. การให้บริการหลังการขาย

พนักงาน

กปภ. รับฟังความต้องการของพนักงานทุกคน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตงานที่ดีทุกด้าน ซึ่งจะน�ำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี
มีความสุขในการท�ำงานและรู้สึกผูกพันต่อองค์กร จากผลส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ในปี 2562 แสดงระดับ
ความส�ำคัญของปัจจัยที่สร้างความผูกพันให้พนักงาน ดังนี้
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปัจจัยสร้างความผูกพัน
ลักษณะงานที่ได้รับ
นโยบายขององค์กร
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ผู้บริหารระดับสูง
การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ผลตอบแทน
การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
การประเมินผลและชมเชยผลงาน
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ค่าเฉลี่ย

0.744
0.707
0.769
0.834
0.751
0.734
0.772
0.732
0.702

3.80
3.76
3.76
3.75
3.62
3.55
3.53
3.45
3.41
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ประเด็นส�ำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร ปี 2562
กปภ. น�ำหลักการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) ตามมาตรฐานสากลคือ Global
Reporting Initiative (GRI) มาประยุกต์ใช้
ด้านสังคม
- นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
- นโยบายการป้องกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ
- กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน�้ำที่มีประสิทธิภาพ
- กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน�้ำดื่ม
- กลยุทธ์การตลาดของ กปภ.
- กระบวนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
ด้านสิ่งแวดล้อม
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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นอกจาก กปภ. ยึดหลักการรายงานความยั่งยืนตามกรอบการรายงานมาตรฐานสากลคือ GRI Standard ซึ่งแบ่งออก
เป็นมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญของ กปภ. สอดรับ
ไปกับเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนระดับโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

การก�ำหนดเป้าหมายและการด�ำเนินงานของ กปภ. ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

กปภ. ได้คัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นกรอบในการด�ำเนินงานและขับเคลื่อนองค์กร ตอบสนอง
ตามเสาหลัก 3 ด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. เป้าหมายที่ 3 (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)
2. เป้าหมายที่ 6 (การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล)
3. เป้าหมายที่ 10 (ลดความเหลื่อมล�้ำ)
4. เป้าหมายที่ 12 (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน)
5. เป้าหมายที่ 14 (การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล)
6. เป้าหมายที่ 15 (การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก) และเป้าหมายที่ 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
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โดย กปภ. ได้บรู ณาการเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนขององค์การสหประชาชาติ ศึกษาและด�ำเนินการควบคูก่ บั ยุทธศาสตร์
การด�ำเนินงานของ กปภ. โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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ประเด็นความยั่งยืนของ กปภ. ที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการป้องกัน
ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน�้ำ
ที่มีประสิทธิภาพ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน�้ำดื่ม

กลยุทธ์การตลาดของ กปภ.

กระบวนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นตามกรอบ
และขอบเขตของผลกระทบ
การรายงาน GRI
ภายในองค์กร
ภายนอกองค์กร
กลุ่มพนักงาน
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
- กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า
และผู้รับจ้าง
- กลุ่มลูกค้า
กลุ่มพนักงาน
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
- กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า
ด้านสังคม
และผู้รับจ้าง
- กลุ่มลูกค้า
กลุ่มพนักงาน
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
- กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า
และผู้รับจ้าง
- กลุ่มลูกค้า
กลุ่มพนักงาน
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
- กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า
และผู้รับจ้าง
- กลุ่มลูกค้า
กลุ่มพนักงาน
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
- กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า
และผู้รับจ้าง
- กลุ่มลูกค้า
กลุ่มพนักงาน
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
- กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า
ด้านเศรษฐกิจ
และผู้รับจ้าง
- กลุ่มลูกค้า
กลุ่มพนักงาน
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
- กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า
และผู้รับจ้าง
- กลุ่มลูกค้า
กลุ่มพนักงาน
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
- กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า
และผู้รับจ้าง
- กลุ่มลูกค้า
กลุ่มพนักงาน
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
- กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า
ด้านสิ่งแวดล้อม
และผู้รับจ้าง
- กลุ่มลูกค้า

ประเด็นความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ดังกล่าว ได้ถ่ายทอดมาสู่นโยบายของ กปภ.
“ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน”
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เพิ่มประสิทธิภาพ

ประปาใสสะอาด

สร้างกระบวนการท�ำงาน
ให้โปร่งใสภายใต้การก�ำกับดูแลที่ดี
มุ ่งเน้นถึงการใช้จ่ายอย่างมีคุณค่า
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อใช้ควบคุมการผลิต
และการจ่ายน�้ำที่มีประสิทธิภาพ
และควบคุมน�้ำผลิตให้มีคุณภาพระดับสากล

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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นโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562
(Corporate Governance: CG)

การก�ำกับดูแลกิจการเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความยัง่ ยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักคือการก�ำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ให้ไปท�ำหน้าที่ทางการบริหาร
เพือ่ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม กปภ. มีหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 9 หมวด
1. บทบาทของรัฐ
2. ความเท่าเทียม
3. คณะกรรมการ
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม
6. การเปิดเผยข้อมูล
7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
8. จรรยาบรรณ
9. การติดตามผลการด�ำเนินงาน
นอกจากนี้ กปภ. มุ่งมั่นด�ำเนินกิจการให้ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การก�ำกับดูแลที่ดี
โดยรับผิดชอบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมตรวจสอบได้ จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
ที่ดีของ กปภ. ซึ่งสอดคล้องกับหลักส�ำคัญอันเป็นมาตรฐานสากล ดังนี้
1. ด�ำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบได้
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ และยึดกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของ กปภ. เป็นหลักส�ำคัญ
2. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบ ให้ได้ผลส�ำเร็จของงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ปฏิบัติต่อลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนองตอบต่อ
ความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
4. ส่งเสริมให้มีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ
กปภ. โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปภ. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามสิทธิ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการด�ำเนินโครงการต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้
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5. ส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน เพื่อให้เกิดการท�ำงานเชิงรุกและสนองตอบต่อ
การแข่งขันของ กปภ. ในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการด�ำเนินกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
6. ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ กปภ.
7. สนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการท�ำงานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนตลอดจน
เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่มีต่อการด�ำเนินกิจการขององค์กร รวมทั้งมุ่งเน้น
การแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค และค�ำนึง
ถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้ำเป็นส�ำคัญ
8. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านคณะกรรมการ กปภ.
และคณะอนุกรรมการ

กปภ. น� ำ หลัก การก�ำกับ ดูแลที่ดีมาใช้ โดยคณะกรรมการ กปภ. มีบทบาทหน้าที่แ ละความรับผิดชอบที่ ส�ำ คั ญ
และภายใต้กรอบแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลทีด่ ี และมาตรฐานจรรยาบรรณทีด่ ตี ามหลัก CG มีมาตรฐานจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อก�ำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่มี
ความส�ำคัญในด้านต่างๆ รวม 10 คณะ คือ
คณะกรรมการ กปภ.

1.
คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
ของ กปภ.

4.
คณะอนุกรรมการ
กฎหมายและ
การอุ ทธรณ์
ร้องทุกข์

2.
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.
คณะอนุกรรมการ
ติดตาม
การด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย

5.
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กร

3.
คณะกรรมการอิสระ

9.
คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการน�้ำ

7.
คณะอนุกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ.

6.
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กปภ.
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10.
คณะอนุกรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ผู ้ว่าการ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค

โครงสร้างการก�ำกับดูแลที่ดีของ กปภ.

คณะท�ำงานส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
มีมติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ. โดยเชือ่ มโยงภารกิจงานของ
คณะท�ำงานส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ กปภ.) และคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ. โดยผู้ว่าการ กปภ. เป็นประธาน
เพื่อให้ความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนและก�ำกับดูแลที่ดีของ กปภ. และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสเกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
ผังโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
Transparency

Accountability

I❤
CG

Equitable Treatment
Value Creation
Responsibility

Ethics

Board

Participation

1.

2.

SUPPORT & DEVELOP

Good Corporate Governance
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.

3.

4.

5.

คณะอนุกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรมของ กปภ.
(ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ กปภ.)

คณะกรรมการพิจารณา
ข้อมูลข่าวสารของ กปภ.

คณะท�ำงาน
องค์กรโปร่งใส

กองวินัยและ
ส่งเสริมจริยธรรม

กองบริการกลาง

ส�ำนักผู ้ว่าการ
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องค์กรแห่งความโปร่งใส

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั นของ กปภ.

กปภ. มีเจตนารมณ์แน่วแน่ทจี่ ะด�ำเนินงานภายใต้หลักการและแนวทางของการก�ำกับดูแลทีด่ ี (Corporate Governance)
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในอันทีจ่ ะท�ำให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานสากล ด�ำเนินภารกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียศรัทธาและยอมรับ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และนโยบายการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบของภาครั ฐ
คณะกรรมการ กปภ. จึงก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. เพื่อให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
1. การประปาส่วนภูมิภาค ต้องเป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. ต้องไม่ยอมรับ ไม่ส่งเสริม ไม่มีส่วนร่วม ไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีเจตนาในการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้องทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. จะต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น เพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่องค์กรก�ำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง
กับ กปภ. ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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7. ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
ซึง่ ต้องอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 103
8. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ ริหาร ต้องปกป้อง คุม้ ครอง และให้ความมัน่ ใจแก่ ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล
อย่างทั่วถึง
9. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อปลุกและ
ปลูกจิตส�ำนึกให้ทกุ คนต้องปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริตโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมือต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
10. กปภ. จะด�ำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท�ำการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉย พบว่ามีการกระท�ำความผิดแล้วไม่ด�ำเนินการใดๆ โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงขั้นสูงสุด
การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ด�ำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับ กปภ. ได้ท�ำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยตกลงให้ความร่วมมือ สนับสนุน ร่วมกันขับเคลือ่ นและผลักดันให้เกิดมาตรการ แนวทางด�ำเนินการ
รวมทั้งก�ำกับติดตามผล เพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริตให้บรรลุตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ กปภ.
เพื่อให้การด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเจตจ�ำนงของรัฐบาล
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. และก�ำหนดให้มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.
(ศปท.กปภ.) มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
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ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ กปภ.
2. จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอผู้ว่าการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด�ำเนินการ
3. เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน
กปภ.
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต และให้ความร่วมมือสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามผลการด�ำเนินงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการรายงานทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการและ/หรือหน่วยงานภายนอกตามเวลาที่ก�ำหนด
6. ด�ำเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

1. จัดท�ำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2. เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
3. เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร เพื่อน�ำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
โดยมีแนวทางน�ำไปสู่ภาคการปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. พิจารณากลัน่ กรองและให้ความเห็นชอบ หรือมีมติ หรือมีความเห็น เพือ่ น�ำเสนอผูว้ า่ การเพือ่ ทราบ หรือพิจารณาสัง่ การ
ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของ กปภ.

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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5. ก�ำหนดแนวทางส่งเสริมผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ จี ริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน
กปภ.
6. ติดตามการด�ำเนินงานอื่นๆ รวมถึงการรายงาน การพิจารณาตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการและหรือแจ้งหน่วยงานภายนอกตามเวลาที่ก�ำหนด
7. ด�ำเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.

1. มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) เป็นหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ กปภ.
2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เลขานุการ ศปท.กปภ. รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอหัวหน้า ศปท.กปภ. เพื่อเสนอต่อ
ผู้ว่าการต่อไป ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีการอ้างพยานหลักฐานเพียงพอที่จะตรวจสอบต่อไปได้
มิใช่ลักษณะกลั่นแกล้งและสร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่จะด�ำเนินการได้
3. ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนัน้ ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่วา่ เหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั เรือ่ งร้องเรียนแนะน�ำให้ผรู้ อ้ งเรียนแก้ไข
หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าเห็นว่าข้อมูลการร้องเรียนไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในข้อร้องเรียน ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อหัวหน้า ศปท.กปภ. เพื่อด�ำเนินการต่อไป
4. กรณีทผี่ วู้ า่ การการประปาส่วนภูมภิ าค เห็นสมควรให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผใู้ ด
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เลขานุการ ศปท.กปภ. หรือ ผู้อ�ำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมด�ำเนินการตามค�ำสั่งนั้น
5. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหา
ข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท�ำความเห็นเสนอต่อ
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ว่ามีการกระท�ำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท�ำผิดวินัยหรือไม่
หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าการ กปภ. เพื่อยุติเรื่อง
6. ในการพิจารณาไต่สวนสอบสวนข้อเท็จจริงให้ดำ� เนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีผ่ ถู้ กู กล่าวหาพิสจู น์
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
7. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด�ำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนต่อผูว้ า่ การ กปภ. ตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนด
ทัง้ นี้ การด�ำเนินการใดๆ ต้องยึดแนวทางตามมาตรการให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ ง ผูใ้ ห้เบาะแส หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการร้องเรียน
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ก�ำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรือ่ งราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท�ำผิด
วินัย และส�ำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0105/ว 4843 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 ขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา
ของผูท้ ถี่ กู กล่าวโทษ ใช้ดลุ พินจิ สัง่ การทีส่ มควรเพือ่ คุม้ ครองผูร้ อ้ ง หรือบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูล อย่าให้ตอ้ งรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม
ซึง่ อาจเนือ่ งมาจากการร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูล รวมทัง้ ยึดถือปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการ ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 อย่างเคร่งครัด
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กปภ. คว้า 90.35 คะแนน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�ำปี 2562

ITA
62
กปภ.คว้า 90.35 คะแนน
อยู ่ในระดับ A

ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
จากการประเมินของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

การประปาส่วนภูมิภาค มุ ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน
การประปาส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานใหญ่

เว็บไซต์ www.pwa.co.th

PWA Contact Center โทร. 1662

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพน�้ำเป็ นเลิศ
ส�ำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปี 2562 เพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม
โดยในการตรวจประเมินประมวลผลคะแนนของรัฐวิสาหกิจ ประเมินจากผลการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรและสอบถาม
ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก อาทิ ผูร้ บั บริการ ผูร้ บั จ้าง หรือหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประเมินผลจะด�ำเนินการภายใต้กรอบการประเมิน 10 ด้าน ได้แก่ 1. การเปิดเผยข้อมูล 2. การป้องกัน
การทุจริต 3. การปฏิบัติหน้าที่ 4. การใช้อ�ำนาจ 5. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 6. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 7. การใช้งบประมาณ
8. คุณภาพการด�ำเนินงาน 9. การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 10. การปรับปรุงการท�ำงาน ซึ่ง กปภ. ได้รับผลการประเมิน
ในภาพรวมอยู่ที่ 90.35 คะแนน อยู่ในล�ำดับที่ 17 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน โดย
หลักเกณฑ์การประเมินของ ITA โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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1. การเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity) ของ กปภ. ผ่านเว็บไซต์หลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการเปิดเผย
ข้อมูลและการป้องกันการทุจริต
2. แบบส�ำรวจข้อมูลจากบุคลากรภายใน (IIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้
อ�ำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
3. แบบส�ำรวจข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอกของ กปภ. (EIT) ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพการด�ำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท�ำงาน
คะแนน 90.35 ที่ กปภ. ได้รับจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจ�ำปี 2562 โดยส�ำนักงาน ป.ป.ช. ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานที่โปร่งใส ประชาชน
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด�ำเนินงานและหน่วยงานมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

พัฒนาบุ คลากร

กปภ. ได้วางนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
อย่างครอบคลุมทั้งในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
และผู้น�ำ การส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม “มุง่ -มัน่ -เพือ่ ปวงชน”
การช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์กบั พนักงาน
ทุกคน และการดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัยของพนักงาน
ทั้งองค์กร
Sustainability Report 2019
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แผนงานการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

กปภ. มีกระบวนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาบุคลากร โดยได้จดั ท�ำแผนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทีม่ อี งค์ประกอบและค�ำนึงถึง
ปัจจัยด้านความต้องการด้านการเรียนรู้ของบุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม และค�ำนึงถึงลักษณะโดยรวมของบุคลากรของ กปภ. เป็นพื้นฐาน และก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ของ
แผนพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา ประกอบด้วย 1) แผนการพัฒนาบุคลากร 2) แผนการจัดการองค์ความรู้ และ 3) แผนวิจัย
พัฒนาและสร้างนวัตกรรม
แผนการพัฒนาการเรียนรู้
แผนการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์การเรียนรู้และการพัฒนา
1. TRAINING
2. NON-TRAINING

แผนการจัดการองค์ความรู้

แผนวิจัยพัฒนา
และสร้างนวัตกรรม

1. การจัดการความรู้ภายในองค์กร
- รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้
- จัดเก็บองค์ความรู้
- เผยแพร่องค์ความรู้
2. การจัดการความรู้ภายนอกองค์กร
- รวบรวมความรู้จากภายนอกหน่วยงาน
- น�ำความรู้จากภายนอกมาพัฒนา
องค์ความรู้ภายในองค์กร
- พัฒนาองค์ความรู้ใหม่
- เผยแพร่องค์ความรู้
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรม
2. ส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่
ในการปฏิบัติงาน
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ก่ผนู้ ำ� ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ให้มีความรู้เหมาะสมกับต�ำแหน่ง
เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะความสามารถของ
ต�ำแหน่งงาน
1. เพื่อจัดการความรู้ขององค์กรให้เป็นระบบ
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความรู้
และน�ำความรู้ไปปฏิบัติงาน
1. เพื่อแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กร
2. เพื่อน�ำความรู้จากภายนอกองค์กร
มาพัฒนาเป็นความรู้ภายในองค์กร

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมส�ำหรับพัฒนา
ระบบผลิต-จ่ายน�้ำ
2. เพื่อพัฒนาระบบให้บริการลูกค้า
3. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนขององค์กร

การประปาส่วนภูมิภาค

แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผู กพันของพนักงาน
บ่มเพาะต้นกล้า เสริมสร้างความผู กพัน อาวุ ธส�ำคัญพัฒนาก�ำลังให้กับองค์กร

พนักงานถือเป็นฟันเฟืองที่ส�ำคัญในการผลักดันองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย ซึ่ง กปภ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
ความผูกพันต่อพนักงานผ่านยุทธศาสตร์และโครงการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับคะแนนความพึงพอใจของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร โดยน�ำข้อมูลจากการส�ำรวจความพึงพอใจ การส�ำรวจการลาออกของพนักงาน (Exit Interview) นโยบายการบริหารงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรของผู้ว่าการและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดท�ำแผนงานเสริมสร้าง
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2561-2565 อีกทัง้ ยังมุง่ เน้นในการรักษาบุคลากรใหม่ให้คงอยูก่ บั องค์กร
ในระยะยาว พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานใน กปภ. โดยอาศัยปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพัน คือ
1. การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
2. การประเมินผลและชมเชยผลงาน
3. สถานะของพนักงานในองค์กร
4. การสรรหาและพัฒนาบุคลากร
5. นโยบายองค์กร
6. การอ�ำนวยความสะดวกท�ำให้พนักงานเกิดความพอใจ
7. สภาพสถานที่ท�ำงาน
8. สภาพองค์กร
9. การสื่อสาร / ข้อมูลข่าวสาร
แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2562-2564 จึงเป็นการก�ำหนดกิจกรรม
ที่เสริมเพิ่มเติมกิจกรรมที่มีการด�ำเนินการอยู่แล้วข้างต้น และตามนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าการได้เน้นย�้ำเรื่องการพัฒนา
บุคลากร โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมให้คนท�ำงาน สร้างผลงาน มีความรับผิดชอบ และรักองค์กร รวมถึงการสร้าง
ความเชื่อมั่นในองค์กร โดยครอบคลุมปัจจัยที่ค้นพบจากการส�ำรวจรวมทั้งมุ่งเน้นในการรักษาบุคลากรใหม่ให้คงอยู่กับองค์กร
ในระยะยาวและพร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับ กปภ. ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล กปภ. ปี 2560-2564
โดยจะแสดงตามความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ต่อ กปภ. ปี 2562-2564 รวมถึงแผนผังกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
กลยุทธ์
การออกแบบรักษาบุคลากร

การยกระดับความผูกพัน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร กปภ.

ปัจจัยความพึงพอใจ
และความผูกพัน
การสรรหา
และพัฒนาบุคลากร

กิจกรรม

จุดประสงค์

โครงการพัฒนาระบบ
เพื่อยกระดับความผูกพัน
พี่เลี้ยงของ กปภ.
ของบุคลากร
การถ่ายทอดประสบการณ์หรือ
องค์ความรู้ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศ /
หลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
การด�ำเนินงาน
การบริหารจัดการโยกย้ายพนักงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล
กลับภูมลิ ำ� เนาตามหลักเกณฑ์การแต่งตัง้
โยกย้ายพนักงาน
ผู้บริหารระดับสูง
การรณรงค์ให้ผบู้ ริหารเป็นแบบอย่างทีด่ ี
และผู้บังคับบัญชาโดยตรง (Role Model)
- นโยบายขององค์กร
การถ่ายทอดและปลูกฝังแนวคิด
- การสื่อสาร / ข้อมูลข่าวสาร การสร้างผลงานจิตส�ำนึกแห่ง
ความรับผิดชอบและความรักองค์กร
ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและช่องทาง
การสื่อสารภายใน กปภ.
การสื่อสาร / ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารภายในผ่าน Social Media
และสื่อภายใน กปภ.
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กลยุทธ์
การพัฒนาบทบาทของ HR
ในการท�ำงานเชิงรุก
(HR Proactive)
การทบทวนโครงสร้าง
ค่าตอบแทนแบบองค์รวม
ทั้งระบบ ให้ตอบสนองต่อ
ความหลากหลาย
ในความต้องการของ
แต่ละกลุ่มบุคลากร

ปัจจัยความพึงพอใจ
กิจกรรม
และความผูกพัน
โครงการกิจการสัมพันธ์สัญจร
- ผู้บริหารระดับสูง
และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
- การสือ่ สาร / ข้อมูลข่าวสาร
การสื่อสาร / ข้อมูลข่าวสาร โครงการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
ผลตอบแทน
การปรับปรุงสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของ กปภ.

จุดประสงค์
หน่วยงานด้านทรัพยากร
บุคคลมีการด�ำเนินงาน
เชิงรุก

การประเมินประสิทธิผลของบุคลากร กปภ.

กปภ. มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การพัฒนาในชั้นเรียน (Training) ซึ่งแบ่งออกเป็นการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (In-house Training) และ
การฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน (Public Training) ด�ำเนินการประเมินผลโดยส�ำนักวิทยาการซึ่งจะด�ำเนินการประเมินและ
ติดตามผลในทุกหลักสูตร โดยการฝึกอบรมภายในจะมีการประเมินทั้งก่อนการฝึกอบรม/หลังการฝึกอบรมและการติดตามผล
โดยมีแบบประเมินสอบถามผูผ้ า่ นการฝึกอบรมและผูบ้ งั คับบัญชา ในส่วนของการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน ผูผ้ า่ นการฝึกอบรม
จะต้องจัดท�ำรายงานผลการฝึกอบรมและจะมีการติดตามประเมินผลภายหลัง ทั้งกับตัวผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา
2. การพัฒนานอกชั้นเรียน (Non-Training) ในรูปแบบต่างๆ ผู้บังคับบัญชาผู้ที่ได้รับการพัฒนา เป็นผู้ก�ำหนดวิธีการ
พัฒนาตามความเหมาะสม และจะให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการพัฒนาตามแบบรายงานผลที่ส�ำนักวิทยาการก�ำหนด และ
รายงานให้ส�ำนักวิทยาการทราบ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลประเมินผลสมรรถนะรายบุคคลให้กับ
ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคลต่อไป
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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การประเมินผลดังกล่าว จะมีแนวทางการด�ำเนินการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ประเมินผลความพึงพอใจ (Reaction) โดยใช้แบบสอบถามที่ก�ำหนดส�ำหรับทุกหลักสูตร
2) ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3) ประเมินพฤติกรรม (Behavior) เพื่อสอบทานว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น�ำความรู้ไปใช้
และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�ำงาน มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่เพียงใด

แผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านที่ 1

ด้านการร่วมมือ

ด้านที่ 2

ประกอบด้วย 4 โครงการ
• โครงการดาวเด่นประจ�ำไตรมาส
• โครงการ Big Cleaning Day
• โครงการแข่งขันกีฬาสี กปภ.
• โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต
ด้านที่ 4

ด้านการมีความคิดริเริ่ม
และนวัตกรรม

ประกอบด้วย 1 โครงการ
• โครงการมอบทุนวิจัย
และรางวัลนวัตกรรม

ด้านที่ 3

และต่างสถานที่

ด้านการสื่อสารที่เป็นสองทิศทาง
ระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน
และผู ้บริหาร

ด้านที่ 5

ด้านที่ 6

ด้านการแบ่งปั นทักษะของบุ คลากร
ทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน

ประกอบด้วย 2 โครงการ
• โครงการสนทนาประสาประปา
• โครงการศึกษาดูงาน

ด้านการให้อ�ำนาจตัดสินใจ

ประกอบด้วย 1 โครงการ
• การทบทวนการมอบอ�ำนาจ
ทางการบริหาร

ประกอบด้วย 2 โครงการ
• โครงการสนทนายามเช้า
(Morning Talk)
• โครงการประชุมสายงาน

ด้านการก�ำหนดเป้าประสงค์
ระดับบุ คคล

ประกอบด้วย 1 โครงการ
• การปรับปรุงระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Performance
Management System : PMS)
แบบองค์รวมทั้งระบบ

กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน�้ำ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรของ กปภ. ได้มีการก�ำหนดเป็นแผนงาน 6 ด้าน ได้แก่
กระบวนการผลิตน�้ำประปาและควบคุมคุณภาพน�้ำ เป็นกระบวนการท�ำงานหลักของ กปภ. เพื่อให้ได้น�้ำประปา
(Tap Water) รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าในด้านต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ (น�้ำดิบ) และผลิตภัณฑ์ (น�้ำประปา) เพื่อให้ได้สินค้า
ที่มีคุณภาพสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก สามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย และเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการผลิตของ กปภ. คือกองควบคุมคุณภาพน�้ำ (กคน.) ซึ่งได้ทบทวน และปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุม 5 กระบวนการย่อย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
1. กระบวนการสูบส่งน�้ำดิบ
2. กระบวนการผลิตน�้ำประปาและควบคุมคุณภาพน�้ำ
3. กระบวนการบริหารจัดการสารเคมี
4. กระบวนการบ�ำรุงรักษาระบบผลิตน�้ำและควบคุมคุณภาพน�้ำ
5. กระบวนการควบคุมการใช้พลังงานระบบผลิตน�้ำ
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กปภ. โดย กองควบคุมคุณภาพน้ํา (กคน.) รวมกับ กองศูนยขอมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(กศผ.) และ กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ําสูญเสีย (กทน.) รวมจัดทําแผนที่แสดงขอมูลคุณภาพของสถานีผลิต
น้ํา ทั่ ว ประเทศ บนช อ งทางเว็ บ ไซต

http://dmama.pwa.co.th/rtumonitor/maps_water_qlt.php

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศตรวจสอบคุ
ณภาพน�า้ ำถึทัง่วขประเทศ
เพื่อใหผูใชน้ําและประชาชนผู
สนใจคุ
ณภาพน้ําประปาสามารถเข
อมูลไดอยางถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว

กปภ. โดย กองควบคุมคุณภาพน�้ำ (กคน.) ร่วมกับ กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศผ.) และ
นับเปนการปฏิ
บัติงานเชิ
งรุกของ
ลคุณภาพน้ผําลิประปาจากระบบ
OIS ไดแก
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศน�
้ำสูญเสีกปภ.สาขา
ย (กทน.) ร่วมจัโดยอาศั
ดท�ำแผนทีย่แการดึ
สดงข้องมูขลอคุณมูภาพของสถานี
ตน�้ำทั่วประเทศ บนช่องทาง
เว็บไซต์ http://dmama.pwa.co.th/rtumonitor/maps_water_qlt.php เพื่อให้ผู้ใช้น�้ำและประชาชนผู้สนใจคุณภาพ
คาความเป
นกรด-ดาง (pH)
น ก(Turbidity)
และคลอรี
โดยค
น�้ำประปาสามารถเข้
าถึงข้อมูความขุ
ลได้อย่างถู
ต้อง สะดวก และรวดเร็
ว นับเป็นนคงเหลื
การปฏิบอัติง(Res.
านเชิงรุกCl2)
ของ กปภ.
สาขาาเกณฑ
โดยอาศัมยาตรฐาน
งข้อมูลคุณภาพน�้ำประปาจากระบบ OIS ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) และคลอรีนคงเหลือ
คุณภาพน้การดึ
ํ(Res.
าประปา
กปภ.อยูที่ pH 6.5-8.5 และความขุนไมเกิน 4.0 NTU
Cl2) โดยค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้ำประปา กปภ. อยู่ที่ pH 6.5-8.5 และความขุ่นไม่เกิน 4.0 NTU

ได้รบั ต้นฉบับวันที่ 22 พ.ค. 63 \\Nas16abba\editorial\_รวมงาน
รวม ต้นฉบับ รายงานประจําปี 2563\ต้นฉบับ รายงานประจําปี + SD Re
การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562\รายงานความยั่งยืน 2562

- ภาพแสดงตัวอยาง -

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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คุณภาพน�้ำที่เป็ นเลิศ

กปภ. ใส่ใจคุณภาพน�้ำโดยตรวจวัดคุณภาพอยู่สม�่ำเสมอ เพื่อ
สรุปผลคุณภาพน�้ำประปา ทั้งนี้รายการทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(MOU Report) ประจ�ำปีบัญชี 2562 ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์การวัดคุณภาพ
น�้ำประปา ประกอบด้วย กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย จากห้องปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์ของ กปภ. จากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานอิสระ
ได้ แ ก่ ศู น ย์ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกรมอนามั ย หน่ ว ยเครื่ อ งมื อ กลาง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ปรากฏว่า คุณภาพน�้ำ
ของ กปภ. ทั้ง 3 ด้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
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เพิ่มรายได้

บริการทั่วถึง

เน้นการเพิ่มจ�ำนวนลูกค้า
ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ
การสร้างแรงจู งใจใช้น้�ำในกลุ่มลูกค้ารายย่อย
และรายใหญ่ และผู ้ใช้น้�ำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ปรับปรุ งระบบบริการลูกค้าให้ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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ก�ำหนดกลยุ ทธ์การตลาด เพิ่มรายได้ให้องค์กร

แม้ว่า กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน แต่ดว้ ยยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป การแข่งขันทางเทคโนโลยีและคูแ่ ข่งทีม่ ากขึน้ การวางแนวทางการตลาดจึงเข้ามามีบทบาท
ในการด�ำเนินกิจการองค์กรมากขึ้น
จากกลยุทธ์กระทรวงมหาดไทยตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์
องค์กร ซึ่งก�ำหนดให้ กปภ. ด�ำเนินภารกิจโดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียม กปภ. จึงมุง่ บริหารงานสร้างสมดุลในการตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานให้แก่ลกู ค้าทุกประเภทลูกค้า
กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มตลาดเป้าหมาย มาซื้อและใช้น�้ำประปาทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคม รวมถึงพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ เช่น การรับฟังความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดกิจกรรมให้บริการซ่อมแซมระบบประปาโดยไม่คิดค่าแรง เป็นต้น
การจ�ำแนกลูกค้าและแบ่งส่วนตลาดของ กปภ.
ลูกค้าประเภทที่ 1

ที่อยู่อาศัย
และอื่นๆ

ลูกค้าประเภทที่ 2

ธุรกิจ
ขนาดเล็ก

หน่วยงาน
ราชการ

ขายปลีก

ลูกค้าประเภทที่ 3

อปท.
ขายส่ง
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นิคม
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม
ขายปลีกและขายส่ง
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รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจขนาดใหญ่

รุ กตลาดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC / SEZ

จากนโยบายของรัฐ คือแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ปี 2560-2564 และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันออกเพือ่ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบน�้ำประปา รวมถึงโครงการพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ซึ่ง กปภ. ได้ส�ำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ซึง่ เป็นลูกค้าเป้าหมายของ กปภ. และรายงานความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนือ่ งในคณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย เพือ่ มอบให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเร่งรัดการขออนุญาตต่างๆ เช่น การขอใช้ทดี่ นิ แหล่งน�ำ้ ดิบ รวมถึงจัดท�ำแผนงาน
รองรับส�ำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ที่พื้นที่ที่ กปภ. วางท่อประปาผ่านแล้ว แต่ยังไม่เป็นลูกค้าของ กปภ. ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ที่ กปภ. วางท่อผ่านเส้นทางหลักแล้ว แต่ กปภ. ยังไม่ได้วางท่อเข้าซอยและรับโอนกิจการประปาจาก อปท. รวมถึง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลดค่าติดตัง้ ประปา 15% การเปิดรับจองสิทธิลว่ งหน้าเมือ่ การก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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สร้างแบรนด์ ด้วย I CARE Model

ลูกค้าคือบุคคลส�ำคัญในก�ำหนดแนวทางการตลาดของ กปภ. ตามแนวคิดหลัก “ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า”
กปภ. ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ดา้ นการบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและจัดท�ำมาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ของ กปภ. หรือ I CARE
Model โดยน�ำแนวคิด CRM (Customer Relationship Management) มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรและด�ำเนินการ
อย่างเป็นระบบทุกปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ. “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” ซึ่ง I CARE Model
ประกอบด้วย 5 แนวทาง
I - Integration
การบูรณาการน�ำเสียง
ของลูกค้าไปใช้

การน�ำสารสนเทศเสียงของลูกค้าที่ได้จากการวิเคราะห์ไปบูรณาการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์

C - Communication
การติดต่อสื่อสาร
รับฟังลูกค้า

รับฟังเสียงของลูกค้าจากทุกช่องทางของ กปภ. ทุกวัน โดยบันทึกข้อมูลเสียงของ
ลูกค้าแบบแยกประเภทอย่างเป็นระบบและรายงานทันทีทางเว็บไซต์หลังจากรับฟังเสียง
ของลูกค้า

A - Analysis
การวิเคราะห์เสียง
ของลูกค้า

กปภ. สาขา กปภ. เขต และ กองลูกค้าสัมพันธ์ กปภ. น�ำข้อมูลเสียงของลูกค้า
ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�ำมาจัดท�ำแผนปรับปรุงบริการและลูกค้าสัมพันธ์ประจ�ำปี
ทั้งใน กปภ.สาขา กปภ.เขต และเป็นแผนปรับปรุงบริการและลูกค้าสัมพันธ์ประจ�ำปีของ
องค์กร

R - Relation
การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า

กปภ. ทุ ก สาขา ออกพบปะสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
พร้อมสอบถามความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าแบบแยกประเภทลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

E - Evaluation
การประเมินผล
การบริการและ
ลูกค้าสัมพันธ์

กปภ. ทุกสาขาและที่ปรึกษาส�ำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความภักดี
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ น�ำไปปรับปรุงบริการต่อไป
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ภาพที่ 3.1 ก (2) - 2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางติดต่อสื่อสารรับฟังเสียงของลูกค้ากับแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ ของ กปภ.
A
กปภ. การสอบถามความคิดเห็น
ความต้องการความคาดหวัง
ของลูกค้า (กปภ. ด�ำเนินการเอง
เพื่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า)

Relation
Communication

B
ที่ปรึกษาส�ำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
ความผูกพันภักดี ความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า (จ้างที่ปรึกษาด�ำเนินการ
เพื่อความเป็นกลาง)
ระดับความพึงพอใจ
ความไม่พึงพอใจ ความภักดี
แบบแยกประเภท

เสียงของลูกค้า
ความต้องการ
และความคาดหวัง
แบบแยกประเภท

Analysis

Integration

สารสนเทศ
ระดับปฏิบัติการ

สารสนเทศ
ระดับยุทธศาสตร์

ขอบเขต
ระดับหน่วยงาน

แผนปรับปรุงบริการ
และลูกค้าสัมพันธ์
ประจ�ำปีของ
กปภ.เขต

แผนปรับปรุงบริการ
และลูกค้าสัมพันธ์
ประจ�ำปีของ
กปภ.สาขา

ข้อมูลป้อนกลับ

ข้อร้องเรียน

ขอบเขต
ระดับองค์กร

แผนยุทธศาสตร์องค์กร
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี
ของ กปภ.

แผนงานออกแบบ /
ปรับปรุงระบบงาน
และกระบวน
การท�ำงานที่ส�ำคัญ

พัฒนา
สมรรถนะและ
อัตราก�ำลัง

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

พัฒนา
และสรรหา
บุคลากร

038

ด�ำเนินการผลิต /
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ประสิทธิภาพ
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ลูกค้ารับบริการ

รับฟังลูกค้ารอบด้านทั้ง 12 ช่องทาง
กปภ. รับฟังลูกค้าเพือ่ ค้นหาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอและรอบด้านผ่าน 12 ช่องทาง คือ
1) PWA Contact Center 1662
7) บันทึกข้อความ / หนังสือ / จดหมาย
2) Website กปภ.
8) โทรศัพท์ กปภ. สาขา / กปภ. เขต
3) E-mail
9) ไปพบเจ้าหน้าที่
4) Facebook
10) Line Group
5) GCC Hotline 1111
11) ศูนย์ด�ำรงธรรม
6) สื่อมวลชน
12) ลงพื้นที่พบลูกค้า

ทุกข้อร้องเรียนล้วนได้รับการใส่ใจ
การให้บริการลูกค้าประชาชนโดยยึดหลัก “ลูกค้าคือคนส�ำคัญ” เป็นแนวคิดที่ กปภ. ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าประชาชนที่มีต่อการใช้น�้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการของ กปภ.
เร่งด�ำเนินการเชิงรุกและกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการบริการของ กปภ. ให้เข้าถึงหน้างาน
โดยทันที พร้อมชีแ้ จงให้ลกู ค้าทราบถึงผลการด�ำเนินงานโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม กปภ. มีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผู้ใช้น�้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตามข้อตกลงในการให้บริการลูกค้า
(Service Level Agreement : SLA)
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ.
ช่ องทางการรับเรื่องร้องเรียน
2
Website
กปภ.
1
PWA
Contact Center
1662

4
Facebook
3
E-mail

6
่สือมวลชน
5
GCC
1111

8
โทรศัพท์

7
บันทึก / หนังสือ /
จดหมาย

10
Application
LINE
9
ไปพบ
เจ้าหน้าที่

11
ศูนย์ด�ำรงธรรม

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
1
จ�ำแนกเรื่อง
ร้องเรียน
โดย กลส. /
กปภ.สาขา

2
บันทึก
จ�ำนวนนับและ
ก�ำหนด SLA
เพื่อส่งต่อ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โดย กลส. หรือ
กปภ.สาขา

3

4

ลงพื้นที่
หน้างาน
แก้ไขปั ญหา
โดยมิสเตอร์
ประปา /
ผู ้เกี่ยวข้อง

ติดตาม
แจ้งผล
ผลการแก้ไข
การแก้ไข
ปั ญหา
ปั ญหาและ
โดย กลส. สอบถามความ
พึงพอใจ
ของลูกค้า โดย
กปภ.สาขา และ
ปิ ดข้อร้องเรียน
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6

7

8

บันทึกข้อมู ล
ตรวจสอบ
รายงานผล
ลงในระบบ OIS การปฏิบัติงาน การจัดการ
เพื่อรายงาน
ของ
ข้อร้องเรียน
ผลการแก้ไข
กปภ.สาขา
ให้ผู้บริหาร
ปั ญหา
โดย กลส.
ระดับสูงทราบ
โดย กลส. /
ทุกไตรมาส
กปภ.สาขา
โดย กลส.

Provincial Waterworks Authority

ข้อตกลงในการให้บริการลูกค้า (Service Level Agreement : SLA) ของ กปภ.
หมวดหมู่ข้อร้องเรียน
1. หมวดหมู่ข้อร้องเรียน
1) ด้านปริมาณน�้ำ
1.1) น�้ำไม่ไหล
1.2) น�้ำไหลอ่อน น�้ำไหลๆ หยุดๆ น�้ำไหลเป็นเวลา
2) ด้านท่อแตกรั่ว
2.1) ท่อแตกรั่วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วลงมา (ท่อที่อยู่อาศัย)
2.2) ท่อแตกรั่วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เกินกว่า 2 นิ้วถึง 4 นิ้ว (ท่อเมนรอง)
2.3) ท่อแตกรั่วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เกินกว่า 4 นิ้วขึ้นไป (ท่อเมน)
3) ด้านคุณภาพน�้ำ
3.1) น�้ำมีกลิ่น (เน่าเหม็น คลอรีน)
3.2) น�้ำมีสีผิดปกติ (ด�ำ ส้ม-เหลืองสารอินทรีย์ สนิม แดงโคลน)
3.3) น�้ำมีสีเจือปนอื่น (หญ้าเน่า ตัวร้อยขา หนอนแมลง ฯลฯ)
3.4) น�้ำขุ่น (มีตะกอน)
4) ด้านการบริการ
4.1) ให้บริการล่าช้า
4.2) ให้บริการไม่ดี ไม่เรียบร้อย ไม่ได้รับความสะดวก
4.3) ไม่สะดวกในการขอข้อมูลจาก กปภ.
4.4) แนะน�ำการให้บริการคลุมเครือไม่ชัดเจน
4.5) มาตรวัดน�้ำช�ำรุด อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ มีรอยร้าว
4.6) ผลกระทบจากการระบายตะกอนของระบบผลิต
4.7) ค่าน�้ำและหน่วยน�้ำผิดปกติ
4.8) ข้อผิดพลาดจากการอ่านมาตร
5) ด้านบุคลากร
5.1) พนักงานปัดความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ลูกค้า
5.2) พูดจา แต่งกาย แสดงพฤติกรรมไม่สุภาพ
5.3) ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ
2. หมวดหมู่การติดตามเร่งรัดข้อร้องเรียนเดิม
3. หมวดหมู่ข้อสอบถามทั่วไป
3.1) ข้อร้องเรียนใดๆ ที่ผู้รับข้อร้องเรียนมีฐานข้อมูลปัจจุบันจาก กปภ.สาขา
และสามารถให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้ร้องได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งต่อผู้ปฏิบัติหน้างาน
3.2) ข้อร้องเรียนทั่วไปที่ลูกค้าเข้าใจคลาดเคลื่อน
3.3) ความต้องการ ความคาดหวัง การร้องขอการแจ้งเหตุ การชมเชย
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ กปภ.
3.4) ต้องการเป็นลูกค้าผู้ใช้น�้ำของ กปภ .
3.5) ต้องการให้ขยายเขตจ่ายน�้ำ
3.6) ต้องการให้ช่วยแนะน�ำผู้รับจ้างวางท่อ ซ่อมท่อภายในบ้าน
3.7) สอบถามการจ�ำแนกประเภทผู้ใช้น�้ำ
3.8) สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจการ กปภ.
3.9) ได้รับความเดือดร้อนส่วนตัวจากพนักงาน กปภ.
3.10) ร้องเรียนคุณภาพน�้ำบาดาลและน�้ำประปาของหน่วยงานอื่น
3.11) สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ในพื้นที่บริการของ อบต. กปน. เป็นต้น
3.12) อื่นๆ
หมายเหตุ : ตาม พ.ร.บ. การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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ระยะเวลาแก้ปัญหาแล้วเสร็จ
ในสถานการณ์ปกติ
1 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน
3 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
ทันที
ทันที
ทันที
ทันที
ทันที
ทันที
ทันที
ทันที
ทันที
ทันที
ทันที
ทันที

กรณีท่อแตกท่อรั่วทุกขนาด ต้องซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา SLA 24 ชั่วโมง หากเป็นกรณีสถานการณ์
ไม่ปกติทเี่ ป็นทีท่ ราบกันทัว่ ไป เช่น มีพายุนำ�้ ท่วม ภัยแล้ง และเป็นเหตุทำ� ให้ กปภ.สาขาไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
24 ชั่วโมง ให้ขยายระยะเวลา SLA ได้เฉพาะการซ่อมท่อขนาด 4 นิ้วขึ้นไปเป็น 2 วัน โดยต้องระบุเหตุการณ์ไม่ปกติก�ำกับไว้ด้วย

มาตรการรับมือภัยแล้ง กปภ.

40 ปี แห่งความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจัดหาแหล่งน�ำ้ ดิบ ผลิต และส่งจ่ายน�ำ้ ประปาทีส่ ะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน กปภ. เป็นหน่วยงาน
ของรัฐทีใ่ ห้บริการสาธารณูปโภคทีไ่ ม่คาดหวังก�ำไรแต่ทำ� เพือ่ ประชาชน โดยมีพฒ
ั นาการการให้บริการทีด่ ขี นึ้ ท่ามกลางสถานการณ์
ทีท่ รัพยากรน�ำ้ ตามธรรมชาตินบั วันยิง่ ขาดแคลนและหายากยิง่ ขึน้ แต่ กปภ. ยังมีความพร้อมอย่างต่อเนือ่ ง รับมือแก้ไขสถานการณ์
ภัยแล้งเคียงคู่ไปกับประชาชน
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กปภ. ใช้มาตรการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้ำในฤดูแล้ง

ความพร้อมด้านแหล่งน�้ำดิบ ติดตามสถานการณ์น�้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการแหล่งน�้ำโดยมุ่งเน้นให้ กปภ.
ทุกสาขามีปริมาณน�ำ้ ดิบทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอตลอดฤดูแล้ง รวมทัง้ มีการส�ำรวจประเมินแหล่งน�ำ้ ดิบ เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
กับระบบการผลิตน�ำ้ ประปา พร้อมจัดเตรียมเครือ่ งสูบน�ำ้ และอุปกรณ์สำ� หรับเร่งสูบน�ำ้ เข้าสระเก็บน�ำ้ ดิบ ปรับปรุงบ่อบาดาลเดิม
และเครื่องสูบน�้ำ เพื่อให้ใช้งานได้ทันท่วงที ตลอดจนประสานงานกับกรมชลประทาน
ความพร้อมด้านการผลิตและจ่ายน�้ำ บริหารจัดการผลิตและจ่ายน�้ำ เพื่อรักษาปริมาณน�้ำดิบที่คงอยู่ให้สามารถผลิต
น�้ำประปาได้ตลอดฤดูแล้ง และจัดเตรียมก�ำลังคน รถยนต์บรรทุกน�้ำให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยให้ กปภ. สาขา
ใกล้เคียงทีม่ ศี กั ยภาพเพิม่ ก�ำลังการผลิตให้ความช่วยเหลือ กปภ.สาขาทีข่ าดแคลนน�ำ้ พร้อมทัง้ ประสานกับท้องถิน่ และประชาชน
ให้ใช้น�้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
ความพร้อมด้านการช่วยเหลือประชาชน เตรียมพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หากมีความจ�ำเป็นต้องน�ำ
รถบรรทุกน�้ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ขาดแคลนน�้ำในการอุปโภคบริโภคทั้งในและนอกเขตบริการ
โดยให้รถบรรทุกน�ำ้ ของราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ไปติดต่อ กปภ. สาขาในพืน้ ทีต่ ามแนวคิด “ใกล้ทไี่ หน ไปทีน่ นั่ ” และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ภยั แล้งทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนิน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งให้ส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นทราบ
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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ผลักดัน IT สู่การเป็ นเครื่องมือส�ำคัญสู่ PWA 4.0

ด้วยความตระหนักในศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านประปา 41 ปี ของ กปภ. และเชื่อมั่นว่าค่านิยม “มุ่ง-มั่นเพื่อปวงชน” เป็นเครื่องมือให้คณะผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนช่วยกันเปลี่ยนผ่าน องค์กรสู่ PWA 4.0 จนมีโครงสร้าง
พื้นฐานไอทีพร้อมรองรับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน กปภ. จึง
สนับสนุนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน IT และก�ำหนดงบประมาณ 1% ของรายได้ตอ่ ปี หรือประมาณ 300 ล้านบาท
เพื่อพัฒนาด้าน IT ของ กปภ. โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ด้านบูรณาการและช่องทางการให้บริการประชาชน
มุง่ เน้นสนับสนุนการตัดสินใจบริหารงานและการให้บริการลูกค้า โดยมีการจัดสรรงบประมาณ 30% ของงบประมาณ
ด้าน IT
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย
มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของพนักงานและให้บริการลูกค้า โดยมีการจัดสรรงบประมาณ 30% ของ
งบประมาณด้าน IT
3. ด้านโปรแกรมประยุกต์ และบริการดิจิทัล
มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมีการจัดสรรงบประมาณ 30% ของ
งบประมาณด้าน IT
4. ด้านบุคลากรและองค์กรแห่งการเรียนรู้
มุ่งเน้นสนับสนุนการปฏิบัติงาน และสร้างองค์ความรู้เพื่อน�ำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
10% ของงบประมาณด้าน IT
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ผลลัพธ์เชิ งประจักษ์ ชี้ ชัดความส�ำเร็จในการน�ำ IT
มาใช้ในการบริการลูกค้าครอบคลุม 3 ด้าน

ด้านระบบบริการลูกค้า
1. ติดตั้งและใช้งานระบบ CIS ของ กปภ. 234 สาขา ลูกค้าช�ำระค่าน�้ำต่างสาขาได้ทุกที่
2. PWA Always-on บริการลูกค้ายุคดิจทิ ลั “ทุกทีท่ กุ เวลา” ปัจจุบนั ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทาง Online / on mobile
45.77%
3. เปิดตัว PWA Line Official บริการข้อมูลค่าน�้ำประปา ตรวจสอบพื้นที่หยุดจ่ายน�้ำ แจ้งท่อแตกรั่ว และขอติดตั้ง
ประปาส�ำหรับลูกค้ารายใหม่
ด้านระบบผลิต
จัดท�ำฐานข้อมูลระบบ SCADA ให้แสดงผลผ่านเว็บแบบ Real Time โดยการเชือ่ มโยงกับระบบ SCADA คือ ระบบควบคุม
ระยะไกลจากโรงผลิตน�้ำ เช่น ควบคุมเครื่องสูบน�้ำ ควบคุมประตูน�้ำต่างๆ ในระบบผลิต โดยเป็นการน�ำข้อมูลมาบริหารจัดการ
ให้การผลิตน�้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
ด้านระบบจ�ำหน่ายน�้ำ
1. เชื่อมโยงข้อมูลจาก DMA เพื่อบริหารจัดการน�้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์
2. จัดท�ำศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรหรือ GISC เพื่อรวบรวมระบบสารสนเทศที่มีอยู่
หลากหลายมารวมเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ให้พร้อมน�ำไปวิเคราะห์และคาดการณ์ประโยชน์แก่ กปภ.
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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สื่อสารถึงลูกค้าอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวสู่ยุค PWA 4.0
ด้วย LINE @PWAThailand
“แค่มี PWA Line ก็สบายเรื่องประปา”

PWA Line Official คื อ บริ ก ารบนแอปพลิ เ คชั น ไลน์ ข องการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ที่ จ ะ
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการสามารถท�ำธุรกรรมออนไลน์ตา่ งๆ ได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยิง่ ขึน้

ได้รบั ต้นฉบับวันที่ 22 พ.ค. 63 \\Nas16
รวม ต้นฉบับ รายงานประจําปี 2563\ต้นฉบ
จากผลงานนวัตกรรมใช้งานเฉพาะพื้นที่ขยายผลดีไปทั่วประเทศ
การประปาส่
มิภาค7 ปีและนั
2562\รายงานคว
PWA Line Official พัฒนาโดยส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกั
บการประปาส่ววนภูนภู
มิภาคเขต
กวิชาการ

คอมพิวเตอร์ จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มุ่งตอบโจทย์ลูกค้ายุค 4.0 จนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นเหรียญเงินของ กปภ.
ปี 2561 และ รางวัลบริการภาครัฐ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ระดับชมเชย ปี 2562 ภายใต้
ชื่อผลงาน “PWA1662 : Line Official ยกส�ำนักงานประปามาไว้ในไลน์” และได้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมระดับองค์กร

cial คือประตูPWAเชืLine
่อมโยงระบบงานสู
ก

ารบริ
ก
ารที
ส
่
ะดวกรวดเร็
ว
่
่
Official คือประตูเชื อมโยงระบบงานสู่การบริการทีสะดวกรวดเร็ว
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1
รวดเร็ว
2
แจ้งเตือน
7
PWA
Live Chat

3
ตรวจสอบ

6
การบริการ

HEADLINES

5
ขอติดตั้ง
ผ่าน LINE

4
แจ้งข้อมู ล

ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างความพึงพอใจของลูกค้า

1. รวดเร็วด้วยบริการตรวจสอบค่าน�้ำและช�ำระค่าน�้ำผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
2. บริการแจ้งเตือนก่อนครบก�ำหนดช�ำระ
เมื่อผู้ใช้งานที่ได้เลือกให้ระบบแจ้งเตือนครบก�ำหนดช�ำระผ่าน Line หรือ SMS ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน
การครบก�ำหนดช�ำระให้กับผู้ใช้งานที่ยังมียอดค้างช�ำระ โดยจะส่งล่วงหน้า 1 วันก่อนครบก�ำหนดการช�ำระ ตามช่องทางที่
ผู้ใช้งานได้เลือกไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ตรวจสอบพื้นที่หยุดจ่ายน�้ำ
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข่าวสารการหยุดจ่ายน�้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กปภ. สาขาที่ใช้บริการ หรือสามารถเลือก
ตรวจสอบข่าวสารการหยุดจ่ายน�้ำในพื้นที่ กปภ. สาขาต่างๆ ได้ทั่วประเทศ
4. แจ้งท่อแตก-รั่ว และแจ้งปัญหาการใช้บริการ
หากผู้ใช้งานที่พบเห็นท่อประปาแตกรั่ว หรือพบปัญหาในการใช้บริการ หรือต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนและแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูลให้กับ กปภ. เพื่อด�ำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
5. การขอติดตั้งประปาผ่าน LINE
6. เข้าถึงข้อมูลการให้บริการอื่นๆ ของ กปภ.
ครอบคลุมบริการอื่นๆ ที่หลากหลายบริการ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์, ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ
ใน กปภ., Facebook ของ กปภ., โทรศัพท์ถึง PWA Contact Center 1662, โปรแกรมค�ำนวณค่าน�้ำประปา เป็นต้น
7. PWA Live Chat
ผู้ใช้งานสามารถแช็ตพูดคุยกับน้องมิสเตอร์ประปาซึ่งเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (BOT) ในช่องแช็ตได้ หากค�ำถามใด
ที่น้องมิสเตอร์ประปาไม่สามารถให้ค�ำตอบได้ จะมีเจ้าหน้าที่ Contact Center เข้ามาให้บริการตอบค�ำถาม
รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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อีกก้าวความส�ำเร็จของ PWA 4.0 กปภ. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจ�ำปี 2562
Digital Government Awards 2019
โดยส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

กปภ. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกส�ำเนาเอกสารราชการ
จากงาน “Digital Government Awards 2019” ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
กปภ. ตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยน�ำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสือ่ สารมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน
ผ่านช่องทางดิจิทัล อาทิ บริการขอติดตั้งประปา บริการช�ำระค่าน�้ำประปา บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ บริการแจ้งปัญหา
ข้อร้องเรียน และด�ำเนินโครงการลดกระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขอรับบริการจาก กปภ. โดยไม่ต้องใช้ส�ำเนาเอกสารราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องมาตรการอ�ำนวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน โดยการไม่เรียกส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและ
รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกส�ำเนาเอกสารราชการจากงาน “Digital Government Awards 2019”
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่ง กปภ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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นวัตกรรมเด่น

กปภ. มีแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะยาว พ.ศ. 2561-2565 ที่สอดรับกับนโยบายหลัก
ของรัฐบาลที่มุ่งสู่ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” ซึ่งระบุ
ถึงการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา และสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่ส�ำคัญในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายสู่
พืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านการจัดการความรูแ้ ละการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. สามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการน�ำ้ ประปาให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า เชือ่ มโยงการจัดการความรู้ และสอดคล้อง
กับนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล และนโยบาย PWA 4.0 ของ กปภ.

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2562 ด้านนวัตกรรมประเภทดีเด่น
จากผลงาน “ชุ ดทดสอบค่าเหล็กในน�้ำแบบแผ่นเทียบสี”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award)
ประจ�ำปี 2562 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่
ด้วยดิจิทัล” โดยมี ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบ
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�ำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ กปภ. ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม
“ประเภทดีเด่น” จากผลงาน “ชุดทดสอบค่าเหล็กในน�้ำแบบแผ่นเทียบสี” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
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ที่สุดแห่งความพึงพอใจ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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กปภ. ได้สำ� รวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ กปภ. พบว่า ปี 2562 ลูกค้ารูส้ กึ พึงพอใจด้วยคะแนน 4.102
จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดนับแต่ที่ กปภ. ด�ำเนินโครงการส�ำรวจความพึงพอใจ
กปภ. ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยที่ปรึกษา (Third Party) เป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่ปี 2551 โดยในปี 2562
มอบหมายให้สำ� นักงานศูนย์วจิ ยั และให้คำ� ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผูส้ ำ� รวจความพึงพอใจของลูกค้าทัง้ 3 กลุม่
คือ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มราชการและธุรกิจขนาดเล็ก และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนลูกค้า
คาดหวังในอนาคต รวม 5,500 ตัวอย่าง ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการน�้ำประปาทั่วประเทศ โดยจากผลคะแนนเฉลี่ย
ในภาพรวม 4.102 (คะแนนเต็ม 5) ถือว่าลูกค้ามีความพึงพอใจบริการของ กปภ. ในระดับสูง ส�ำหรับบริการทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
3 อันดับแรก คือ ความพึงพอใจด้านการช�ำระค่าบริการและกระบวนการให้บริการ ได้คะแนน 4.167 รองลงมาเป็นความพึงพอใจ
ด้านบริการของพนักงานในภาพรวม ได้คะแนน 4.144 และความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ ได้คะแนน 4.123
ทั้งนี้ กปภ. ได้ด�ำเนินนโยบายที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า “ได้ดีขึ้นกว่าอดีต” โดยน�ำประสบการณ์
เรียนรู้จากการท�ำส�ำรวจ 12 ปีต่อเนื่อง มาปรับปรุงคุณภาพบริการ ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
กว่าเดิม เช่น ในแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559 และ (ฉบับที่ 3) ปี 2560-2564 กปภ.
ได้ขบั เคลือ่ นนโยบายและโครงการต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ผูใ้ ช้นำ�้ ประทับใจในคุณภาพและบริการทีเ่ ป็นเลิศ” ผ่านการด�ำเนิน
โครงการต่างๆ เช่น โครงการประปาทันใจ (มิสเตอร์ประปา) โครงการส�ำนักงานประปาทันสมัย (GECC) โครงการ PWA Contact
Center 1662 โครงการ Water Safety Plan โครงการ PR 4.0 และโครงการเพิ่มช่องทางสื่อสารทางออนไลน์กับลูกค้า เป็นต้น
โครงการเหล่านี้ที่ด�ำเนินการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลท�ำให้ กปภ.สาขาส่วนใหญ่มีบริการที่ดีขึ้น ละเอียดขึ้นจนสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น
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ลดต้นทุนการผลิต

ประปาคู่ชุมชน

บริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบให้มีความยั่งยืน
สร้างพันธมิตรที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ
เอาใจใส่ดูแลความต้องการของผู ้ใช้น้�ำอย่างใกล้ชิด
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่ วยลดต้นทุนการผลิตที่ส�ำคัญ

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
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การบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบ

น�้ำดิบเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในการผลิตน�้ำประปา การน�ำน�้ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตน�้ำประปา
ต้องมีการตรวจวัดคุณภาพของน�้ำดิบ สามารถอ้างอิงตามมาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรือ่ งก�ำหนดมาตรฐาน
คุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณภาพน�้ำดิบและระบบผลิตน�้ำประปา โดยส่วนใหญ่ระบบผลิต
น�้ำประปาของ กปภ. จะเป็นระบบผลิตน�้ำแบบ Conventional ซึ่งระบบดังกล่าว เป็นระบบที่อาศัยกระบวนการสร้าง และ
รวมตะกอน เพื่อให้อนุภาคตกตะกอน จนกระทั่งผ่านกระบวนการกรอง แต่ระบบดังกล่าวไม่สามารถก�ำจัดสารละลายในน�้ำ
บางประเภทได้ ดังนั้น การตรวจวัดคุณลักษณะของน�้ำดิบ จะช่วยให้สามารถวางแผนการผลิตน�้ำประปาได้อย่างเหมาะสม
และได้นำ�้ ประปาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน�ำ้ ประปาของ กปภ. ส�ำหรับ กปภ. มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพน�้ำดิบ
แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
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ระดับ กปภ.สาขา
กปภ.สาขา จะมีหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้้าดิบ ในรายการทดสอบเบื้องต้นด้วยเครื่องมือภาคสนาม
ส้าหรับใช้ในการวางแผนการผลิตน้้าประปา จ้านวน 4 รายการ คือ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น
(Turbidity)
สีปรากฏสาขา
(Appearance Colour) และกลิ่น (Odour) เพื่อน้าข้อมูลไปท้าการทดสอบจาร์เทสต์
ระดับ กปภ.
สาขา จะมี
หน้าที่ตรวจวั
ณภาพน�
บในรายการทดสอบเบื
้องต้นด้วทียเครื
่องมือณภาคสนาม
หาปริกปภ.
มาณสารเคมี
ที่เหมาะสมส้
าหรัดบคุการผลิ
ตน้้ำ้าดิประปา
แต่ส้าหรับกปภ.สาขา
่ประสบคุ
ภาพน้้าในด้ส�าำนหรับใช้
ในการวางแผนการผลิ
ตน�้ำประปา
จ�ำนวน
รายการ คือ่ น ๆความเป็
างน(pH)
(Turbidity) สีปต รากฏ
อื่นๆ อาจมี การตรวจวั
ดคุ ณภาพน้
้ าดิ บ4ในรายการอื
เพิ่ มเตินมกรด-ด่
เพื่ อเป็
ข้ อมู ลความขุ
ส้ า หรั บ่นวางแผนการผลิ
(Appearance Colour) และกลิ่น (Odour) เพื่อน�ำข้อมูลไปท�ำการทดสอบจาร์เทสต์หาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมส�ำหรับ
น้้าตประปาได้
น สเหล็
ส แอมโมเนี
ย เป็ณนภาพน�
ต้น เกณฑ์
าตรฐานน้
้าประปาในกระบวนการผลิ
-จ่ายน้้า ่นๆ
การผลิ
น�้ำประปาเช่แต่
�ำหรักบแมงกานี
กปภ. สาขา
ที่ประสบคุ
้ำในด้มานอื
่นๆ อาจมี
การตรวจวัดคุณภาพน�้ำดิบตในรายการอื
แสดงดั
เพิม่ เติ
ม เพือ่ งเป็ภาพ
นข้อมูลส�ำหรับวางแผนการผลิตน�ำ้ ประปาได้ เช่น เหล็ก แมงกานีส แอมโมเนีย เป็นต้น เกณฑ์มาตรฐานน�ำ้ ประปา
ในกระบวนการผลิต-จ่ายน�้ำ แสดงดังภาพ
 น้้าดิบ
pH 5.0-9.0
สีกลิ่น ธรรมชาติ

 น้้าหลังเติมสารตกตะกอน
pH 6.5-8.5

 น้้าก่อนกรอง
pH 6.5-8.5
Turbidity 10 NTU

 น้้าหลังกรอง
pH 6.5-8.5
Turbidity ≤ 4 NTU
สีปรากฏ ≤ 15 unit
Mn ≤ 0.3 mg/l
เหล็ก ≤ 0.3 mg/l

 น้้าประปา
pH 6.5-8.5
Turbidity ≤ 4
NTU
สีปรากฏ ≤ 15 unit
Mn ≤ 0.3 mg/l
คลอรีน 0.6-2.5
mg/l

 น้้าในระบบจ่าย
pH 6.5-8.5
สีปรากฏ ≤ 15 unit
Turbidity ≤ 4 NTU
Mn ≤ 0.3 mg/l
ไม่พบโคลิฟอร์ม
คลอรีน ≥ 0.2 mg/l

ภาพที่ 1 เกณฑ์ก้าหนดการควบคุมคุณภาพน้้าในกระบวนการผลิต-จ่ายน้้า (ระบบผลิต Conventional)
ภาพที่ 1 เกณฑ์ก�ำหนดการควบคุมคุณภาพน�้ำในกระบวนการผลิต-จ่ายน�้ำ (ระบบผลิต Conventional)

ระดับ กปภ. เขต
กปภ.เขต โดยงานควบคุมคุณภาพน�้ำ 1 2 และ 3 (ห้องปฏิบัติการสาขา; Lab Cluster) มีหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน�้ำดิบ
และน�้ำประปา ในรายการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานน�้ำประปา กปภ. (ด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ดัชนีมลภาวะ และ
โลหะหนัก) ซึง่ เป็นรายการทดสอบทีต่ อ้ งใช้เครือ่ งมือหรือวิธกี ารทดสอบเฉพาะ และต้องด�ำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์ทมี่ คี วามรู้
ความช�ำนาญ เพื่อให้ได้ผลทดสอบที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส�ำหรับใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและใช้เป็นข้อมูล
ในการควบคุมคุณภาพน�้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำและร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้ำ ตามที่ กปภ. สาขา
ร้องขอ
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ตารางแสดงรายการทดสอบ และความถี่ในการทดสอบคุณภาพน�้ำในระดับห้องปฏิบัติการสาขา
รายการทดสอบ

ความถี่
น�้ำประปาจาก น�้ำระบายทิ้ง
น�้ำดิบ
น�้ำประปา
ระบบจ่ายน�้ำ สูส่ าธารณะ
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี*
-

1) ด้านกายภาพ
2) ด้านเคมี
3) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอีโคไล
4) แบคทีเรียก่อโรค
5) ดัชนีมลภาวะ (DO BOD COD แอมโมเนีย
และฟอสเฟต)
6) ด้านสารเป็นพิษ (โลหะหนัก)
1 ครั้ง/ปี
7) สาหร่าย (ชนิด และปริมาณ COD BOD
ตามช่วงเวลา
และ DO
ที่เกิดปัญหา
หรือตามความ
เหมาะสม
8) อุณหภูมิ pH TDS SS BOD และ COD
-

-

-

-

-

-

-

-

2 ครั้ง/ปี **

-

หมายเหตุ : * ให้ทดสอบคุณภาพน�้ำด้านดัชนีมลภาวะใน กปภ. สาขา ที่มีความเสี่ยงคุณภาพน�้ำดิบ
** ให้ด�ำเนินการเฉพาะ กปภ. สาขา ที่ใช้แหล่งน�้ำผิวดิน (ที่ไม่ใช่น�้ำทะเล)

ประปา
ใสสะอาด
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ระดับส่วนกลาง (กองควบคุมคุณภาพน�้ำ)

กองควบคุมคุณภาพน�้ำ ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบรับนโยบายและด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานระดับ กปภ. เขต และ กปภ. สาขา ในกระบวนผลิต-จ่ายน�้ำประปา จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ำ วิธีทดสอบ อัตราทดสอบ และท�ำการรวบรวม ประมวล และสรุปผลคุณภาพน�้ำของ กปภ. สาขา
รวมถึงตรวจวัดคุณภาพน�้ำดิบและน�้ำประปา ในรายการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการสาขา ไม่สามารถด�ำเนินการได้
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ตารางแสดงรายการทดสอบ และความถี่ในการทดสอบคุณภาพน�้ำในระดับกองควบคุมคุณภาพน�้ำ
ความถี่ในการทดสอบ

รายการทดสอบ

น�้ำดิบ

1) ด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา
2) ด้านดัชนีมลภาวะและสารเป็นพิษโลหะหนัก
3) ไซยาไนด์ สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ไตรฮาโลมีเทน และสารอินทรีย์คาร์บอน
ทั้งหมด
4) สาหร่าย (ชนิด และปริมาณ) BOD COD
และ DO
5) กัมมันตภาพรังสี
6) คุณภาพของสารเคมี สารกรองและท่อน�้ำ

หมายเหตุ : 1.
		
		
2.
		
3.

น�้ำประปา

ตามแผนงานโครงการและให้บริการทดสอบ
แก่หน่วยงานภายใน กปภ.
ตามแผนงานโครงการและให้บริการทดสอบ
แก่หน่วยงานภายใน กปภ.

สารกรอง
และท่อน�้ำ
-

1 ครั้ง/ปี
ตามแผนโครงการและ
ให้บริการทดสอบ
แก่หน่วยงานภายใน กปภ.
1 ครั้ง/10 ปี
-

-

ตามแผนงานโครงการและ
การให้บริการทดสอบแก่
หน่วยงานภายใน กปภ.

การเก็บตัวอย่างน�้ำเพื่อทดสอบคุณภาพน�้ำตามตารางที่ 2-8 ในข้อ 3 และข้อ 5 ให้งานควบคุมคุณภาพน�้ำ 1 /
งานควบคุมคุณภาพน�้ำ 2 / งานควบคุมคุณภาพน�้ำ 3 กปภ.ข. 1-10 เก็บตัวอย่าง หรือประสาน กปภ. สาขา ให้เก็บตัวอย่างน�้ำ
เพื่อรวบรวมจัดส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการ กศน. ด�ำเนินการต่อไป
การให้บริการทดสอบคุณภาพน�้ำ คุณภาพสารเคมี สารกรอง และท่อน�้ำแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ให้เป็นไปตามใบค�ำขอน�ำตัวอย่างทดสอบ
สนับสนุนตามที่ กปภ. ร้องขอ ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบคุณภาพน�้ำได้

ส�ำหรับกระบวนการปฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาและควบคุมคุณภาพน�ำ้ กปภ. สาขาด�ำเนินการตามหลักการ
ของโครงการจัดการน�ำ้ สะอาด (Water Safety Plan: WSP) และหลักการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity
Management: BCM) โดยจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงของปัญหาด้านคุณภาพน�้ำดิบ และ
เฝ้าระวังคุณภาพน�้ำ ในกรณีที่คุณภาพน�้ำมีการเปลี่ยนแปลงและระบบผลิตผิดปกติอันเนื่องมาจากอุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นระบบเมื่อเกิดปัญหาตามแนวทางความเสี่ยงที่ได้จัดท�ำไว้
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สังคมที่เราต้องดูแล

กปภ. มุง่ มัน่ ดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อมผ่านโครงการความรับผิดชอบของสังคมของ กปภ. อย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นการดูแล
รอบด้านทั้งมิติของชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ
โดยด�ำเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000
กลยุทธ์ CSR ของ กปภ.
• ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
• ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
• ด้านการใส่ใจผู้บริโภค
รายงานความยั่งยืน ปี 2562

058

การประปาส่วนภูมิภาค

ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุ มชน
โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
ในมิตกิ ารดูแลชุมชน กปภ. ได้ขบั เคลือ่ นแนวทางปฏิบตั โิ ครงการ กปภ.รักษ์ชมุ ชนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานข้อแนะน�ำ
ISO 26000 ได้แก่
1) ให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส�ำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ 74 จังหวัด
2) ก�ำหนดชุมชนที่ส�ำคัญต่อ กปภ. และระบุชุมชนในพื้นที่ให้บริการ
3) ก�ำหนดกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนชุมชน รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษของ กปภ.
4) ผู้น�ำระดับสูงกับบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
5) มีตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญด้านการสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ
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รวม ต้นฉบับ รายงานประจําปี 2563\ต้นฉบับ รายงานประจําปี + S
การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562\รายงานความยั่งยืน 2562

3) ชุมชนเป็นผู้ร้องขอให้ กปภ. ร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่ง กปภ.และชุมชนได้ใช้ปร
4) กปภ. มีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการจะใช้แหล่งน้้า/ที่ดินของชุมชนเพื่อ
การในอนาคตซึ
่งกการขอใช้
แรักหล่
งน้้า/ทีอ่ดความต้
ินจะมี
ผอลต่
อการสร้มาชนและผู
งความยั
่งยืนเสีน่วให้
แก่การด้าเน
การด้าเนิบรินโครงการ
ษ์ชุมชน
งการของชุ
เพื่อให้กกปภ.รั
ารด�ำเนินโครงการ
กปภ. ตอบสนองต่
ษ์ชุมชน ตอบสนองต่
อความต้
องการของชุมชนและผู
้มีส่วนได้ส้ม่วีส
ยนได้
กปภ.ส่วนเสีย
่และกิจจกรรมที
บก
สนุารสนั
น้น
ชุมที
ชน่ทบ
ดัี่มงสนุ
นีีป้ ระเด็
ทั้งจึนีงก�้ชำกหนดกรอบเกณฑ์
ุมารพิ
ชนในพื
้นทีการพิ
่ภัยมจารณาชุ
แล้
ง มพื้นชนพื
้นทีที่แ้นที่เละกิ
ศรษฐกิ
จพิ่จะให้
เศษก่จารสนั
และพื
นชน
อ่อนไหวในเชิ
งบริหาร
ดกรอบเกณฑ์
จ
ารณาชุ
ชนพื
กรรมที
ะให้
น
ชุ
ม
ดั
ง
นี
้
1) กปภ. ได้ใช้แหล่งน�้ำ/ที่ดินหรือได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำ/ที่ดินของชุมชน
5)ความกั
ภารกิ
ของ กปภ. จะส่
ผลหรือคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
2) ชุมชนมี
งวลถึจงผลกระทบจากภารกิ
จของงกปภ.
กปภ. ได้ใช้แหล่3) งส้ชุน้มาชนเป็
้าหรั/ทีบน่ดผูกิ้รินจ้องขอให้
หรื
อได้
ระโยชน์
งน้มนชนได้
้าชุ/ทีมใชน
ของชุ
มงนชน
กปภ.ใช้ร่ป
วมพั
ฒนาชุมชนจซึ่งากแหล่
กปภ. และชุ
ช้่ดปิน
ระโยชน์
ร่วมกั
กรรมที
่
กปภ.
จะให้
ก
ารสนั
บ
สนุ
หมายถึ
กิจกรรมที่ กปภ.น้าความสา
4) กปภ. มีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการจะใช้แหล่งน�้ำ/ที่ดินของชุมชนเพื่อการขยายพื้นที่บริการในอนาคต
ชุมชนมีไปช่
ความกั
งวลถึ
ผลกระทบจากภารกิ
จงของ
ซึ่งการขอใช้
แหล่มงงสร้
น�้ำ/ทีา่ดงความเข้
ินจะมีผลต่อการสร้
างความยั
ำเนินภารกิ
กปภ. ทั้งนี้ชุมชนในพื
ว ยเสริ
ม แข็
ให้่งยืแนให้กปภ.
ก่แชก่กุ มารด�ชนท้
อ งถิจของ
่ น ในความร่
ว มมื้นทีอ่ภทีัยแล้่ จงะรั ก ษาส
่เ้อศรษฐกิ
จพิเศษกปภ.
และพื้นทีร่่ทวี่มีปมพั
ระเด็ฒ
นอ่นาชุ
อนไหวในเชิ
งบริซึห่งาร กปภ.และชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ชุมชนเป็ทรันพืพผู้น้รทียากรธรรมชาติ
งขอให้
ม
ชน
เช่นงผลหรืการเฝ้
ระวั
ง การรัอชุกมชนษาคุณภาพน้้า และการมีแหล่งน้้าที่ยั่งยืน เ
5) ภารกิจของ กปภ. จะส่
อคาดว่าาจะส่
งผลกระทบต่
หรับกิจกรรมที
่ กปภ. จะให้บการสนั
บสนุนชุมชนแหมายถึ
น�ำความสามารถพิ
เศษที่มีอยู่เข้าไปช่้น
วยที่
กปภ. มีสะอาดท้
แผนยุทส�ำธศาสตร์
/แผนปฏิ
ัติการจะใช้
หล่
งน้องกิเนื
้าจกรรมที
/ที่อ่ดง ิน่ ซึกปภ.
ของชุ
ม2562
ชนเพื่อนีการขยายพื
า
ให้
ช
ุ
ม
ชนได้
อ
ุ
ป
โภคบริ
โ
ภคอย่
า
งต่
่
ง
ในปี
้
โครงการ
รักษ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในความร่วมมือที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเฝ้าระวักปภ.
ง
ตซึ่งการขอใช้
หล่
น้้า/ที
่ดินจะมี
อ่ยั่งการสร้
นให้แำให้ก่จชกากโครงการถึ
นภารกิ
ณงภาพน�
้ำ่วางไว้
และการมี
แหล่ผงลต่
น�ป
้ำทีระชาชนได้
ยืน เพื่อให้างความยั
กปภ.
ผลิตน�่ง้ำยื
สะอาดท�
ุมารด้
ชนได้อาุปเนิ
โภคบริ
โภคอย่
าจงต่ของ
อเนื่องกปภ.
เกินการรัเป้กแาษาคุ
หมายที
โดยมี
รับผลประโยชน์
ง 10,800
ครัวเรือน
ซึ
ง
่
ในปี
2562
นี
้
โครงการ
กปภ.
รั
ก
ษ์
ช
ม
ุ
ชนได้
ด
ำ
�
เนิ
น
การเกิ
น
เป้
า
หมายที
ว
่
างไว้
โดยมี
ป
ระชาชนได้
ร
บ
ั
ผลประโยชน์
จ
ากโครงการ
ที่ภัยแล้ง ถึพืง ้น10,800
ที่เศรษฐกิ
จพิเศษ และพื้นที่ที่มีประเด็นอ่- อภาพกิ
นไหวในเชิ
งบริหาาร
จกรรมต่
งๆ ครัวเรือน
ภารกิจของ กปภ. จะส่งผลหรือคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
กิจกรรมที่ กปภ. จะให้การสนับสนุนชุมชน หมายถึงกิจกรรมที่ กปภ.น้าความสามารถพิเศษที่มีอยู่เข้า
ร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในความร่ ว มมื อ ที่ จ ะรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มและ
ชาติ เช่น การเฝ้าระวัง การรักษาคุณภาพน้้า และการมีแหล่งน้้าที่ยั่งยืน เพื่อให้ กปภ.ผลิตน้้า
ชนได้อุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 นี้ โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชนได้ด้าเนินการ
วางไว้ โดยมีประชาชนได้รับผลประโยชน์จากโครงการถึง 10,800 ครัวเรือน
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้
อม จกรรมต่างๆ - ภาพกิ

โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้้าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land)
โครงการ กปภ.ปลู กป่ าต้นน้้า เพื่อแผ่ นดิน เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็ จพร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land) โดยปลูกป่าต้นน้้าผ
งแวดล้อุอทมยานแห่ งชาติกุ ย บุ รี เพื่ อสนองพระราชด้ าริ และสานต่อพระราชปณิธ านของพระบ
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไ
าร กปภ.ปลู
าต้นน้้าเพื่อแผ่นดิกนลัเทิ
ดพระเกี
พระบาทสมเด็
พระบรมชนกาธิ
เบศรงน้้า
ป่าต้นกน้ป่้าของประเทศไทยให้
บมาสมบู
รณ์ยแรติละสร้
างสายน้้าล้าจธารต่
างๆ อันเป็นแหล่
ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ
ตร (Father’s
Land)
น้้าประปาเพื
่อแจกจ่ายให้
แก่ประชาชนได้
อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้เปิดโอกา
่ งยืนาด
การประปาส่
วนภูมิภาครักษ์สิ่งจแวดล้
รายงานความยั
ปี 2562
าร กปภ.ปลู
ต้นน้ส้่วานเสี
เพื่อยแผ่
นดิน เทิ
พระเกี
พระบาทสมเด็
พระบรมชนกาธิ
และผู้มกีสป่่วานได้
โดยรอบป่
ไม้
มีส่ว060
นร่ยวรติ
มในการอนุ
อมและสัตว์ปเบศร
่า
ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land) โดยปลูกป่าต้นน้้าผืนใหญ่ 2,000 ไร่ ณ

ได้รบั ต้นฉบับวันที่ 22 พ.ค. 63 \\Nas16abba\edit
รวม ต้นฉบับ รายงานประจําปี 2563\ต้นฉบับ รายงานประ
การประปาส่
วนภูมิภาค ปี 2562\รายงานความยั่งยืน 256
่

ได้รบั ต้นฉบับวันที 22 พ.ค. 63 \\Nas16abba\editorial\_รวมงาน
รวม ต้นฉบับ รายงานประจําปี 2563\ต้นฉบับ รายงานประจําปี + SD R
การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562\รายงานความยั่งยืน 2562

มาร่วมสร้างโป่งเทียม โดยมีพนักงาน กปภ. ร่วมแรงร่วมใจกว่า 4,059 คน สร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดย
375
วเรืาองโป่
น งเทียม โดยมีพนักงาน กปภ. ร่วมแรงร่วมใจกว่า 4,059 คน สร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ
มาร่ครั
วมสร้
375 ครัวเรือน
- ภาพกิจกรรมต่างๆ –
- ภาพกิจกรรมต่างๆ –

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
านการใส่
จผู้บ้บกปภ.ปลู
ริริโโภค
โครงการ
ด้าด้นการใส่
ใใจผู
ภคกป่าต้นน�ำ้ เพือ่ แผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ
ร (Father’s Land)
โครงการ
ใส่ใจผู้บริโตภค
โครงการโครงการ
ใส่ใจผูกปภ.
้บริโภค
ปลูกป่าต้นน�้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
(กิมหาราช
จกรรมบรมนาถบพิ
อบรมวิชตาการประปาและกิ
จกรรมตรวจสอบคุ
ภาพน้
ร (Father’s Land) โดยปลู
กป่าต้นน�ำ้ ผืนใหญ่ ณ
2,000
ไร่ ณ้า)อุทยานแห่งชาติกยุ บุรี เพือ่ สนองพระราชด�ำริ
(กิจและสานต่
กรรม อบรมวิ
ช
าการประปาและกิ
จ
กรรมตรวจสอบคุ
ณภาพน้
้า) ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อพระราชปณิ
จ พระบรมชนกาธิ
ลอดุ
โครงการใส่
ใจผูธ้บานของพระบาทสมเด็
ริโภค ตอบสนองนโยบายรั
ฐบาล เบศร
“ทุกพืมหาภู
้นที่ตม้อิพงมี
น้าใช้” โดยน้าความสามารถพิเศษ
ด้านการอนุ
ร
ั
ก
ษ์
ท
รั
พ
ยากรป่
า
ไม้
และเพื
่
อ
ฟื
้
น
คื
น
ผื
น
ป่
า
ต้
น
น�
้
ำ
ของประเทศไทยให้
ก
ลั
บ
มาสมบู
และสร้
างสายน�
้ำล�ำธารต่
างๆ
โครงการใส่
ใจผู้บริโภค่อมัตอบสนองนโยบายรั
ฐบาล “ทุ้นกทีพื่ อี้นกทีทั้ง่ตยัร้อณ์งงมี
น้าใช้
” โดยน้
าและสร้
ความสามารถพ
ของ
กปภ.
ไปขยายผลความเชื
่
น
ให้
แ
ก่
ห
น่
ว
ยงานประชาชนในพื
ลดความเหลื
่
อ
มล้
้
า
าง
อันเป็นแหล่งน�ำ้ ดิบส�ำคัญในการผลิตน�ำ้ ประปาเพือ่ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้อปุ โภคบริโภคอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาส
ของ
กปภ.
มัใช้่นนให้
แาก่ไม้หมน่ีส่ววนร่ยงานประชาชนในพื
้นมและสั
ที่ (WHO)
อีตกว์ทัป่า้งยัและด้
งลดความเหลื
คุณให้ภาพชี
วิตไปขยายผลความเชื
ให้ประชาชนทุ
กพืส้น่วนเสี
ที่ไ่อยด้โดยรอบป่
้าสะอาดมาตรฐานองค์
วยค่านิยม ่อ“มุมล้
่ง- ้าและส
พนักงาน
กปภ.
และผู้มีส่วนได้
วมในการอนุกรารอนามั
ักษ์สิ่งแวดล้ยอโลก
ไร่บซึัตง่ มีิรสับว่ ผินช่ดวชอบต่
ยในการรั
เวศของผื
าและสร้
างแหล่และด้
งต้นน�าำ้ งเป็
คุณมั่นภาพชี
วิตงจากที
ให้ป่ กปภ.
ระชาชนทุ
พืน้นน�อำ้ งค์
ทีผืน่ไกด้ใหญ่
ใช้แ2,000
นนวปฏิ
้าสะอาดมาตรฐานองค์
การอนามั
ยอโลก
(WHO)
วยค่นานิยม
-เพื่อหลั
ปวงชน”
ซึ่งได้ได้ปปลูลูกกฝัป่กงาต้ให้
รมี
อชุกมษาระบบนิ
ชน
สิ่งแวดล้
มนป่และประชาชนอย่
ขนาดใหญ่แล้ว ในปี 2562 กปภ. ยังคงดูแลผืนป่าอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างโป่งเทียมให้สัตว์ป่า โดยได้ความร่วมมือร่วมใจ
ากนกลไกการก้
าปกัาลูบทีก่อดูุทฝัแยานฯ
เพืก่อรมี
น้ าแองค์
กรสูมชนรอบอุ
ยืชอบต่
นในอนาคต
กปภ.
เป้ าอพหมายให้
เชื่ อมโยง าง
มั่นระบบผ่
-เพื
่อปวงชน”
่งได้
งลที
ให้่ ดอี และประชาชนในชุ
งค์
นวปฏิ
บ่ คัตวามยั
ิรับผิท่ งดยานฯ
ชุมาชน
มนักและประชาชนอย่
จากพนั
งาน กปภ.ซึเจ้
าหน้
มาร่อวมสร้
งโป่งสิเที่งจึยแวดล้
มงมีโดยมี
งาน กปภ.
ร่วมแรงร่วมใจกว่เศษสู
า 4,059
างประโยชน์ต้ว่อชุคืมอชนโดยรอบ
375 ครัวเรืานการใช้
อน
ความสามารถพิ
่กลุ่มคนเป้าสร้หมายรอบรั
ชุมชนโดยรอบด้
น้าสะอาดปลอดภัยเช่นเดียวกับชุมชน

ระบบผ่ า นกลไกการก้า กั บ ดูแ ลที่ ดี เพื่อ น้ า องค์ กรสู่ ความยั่ งยื นในอนาคต กปภ. จึ งมี เป้ าหมายให้ เชื่ อ
ในรั้ว โดยก้าหนดโครงการใส่
จผู้บริโภค ้วเพืคื่อน้อาชุความเชี
่ยวชาญด้าานกิ
จการประปาของ
กปภ. ไปแบ่
ความสามารถพิ
เศษสู่กลุ่มเป้าใหมายรอบรั
มชนโดยรอบด้
นการใช้
น้าสะอาดปลอดภั
ยเช่งปันนเดีให้ยวกับช
ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) เพื่อให้ อบต. ที่ผ่าน
ในรั้ว โดยก้าหนดโครงการใส่ใจผู้บริโภค เพื่อน้าความเชี่ยวชาญด้านกิจการประปาของ กปภ. ไปแบ่งป
การอบรมวิชาการประปาแล้วสามารถดูแลกิจการประปาท้องถิ่นได้อย่างถูก สุขลักษณะและช่วยตรวจสอบ
061 ProvincialกWaterworks
Authority
Sustainability Report
ความรู
้ทางวิ
ชาการและประสบการณ์
แก่บ2019
ุคลากรขององค์
ารบริ
ารส่
วนต้ไาปตรวจสอบคุ
บล (อบต.)ณเพืภาพน้
่อให้้าทีอบต.
ท
คุณภาพน้
้า โดยน้
าความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุ
ณภาพน้้าของนั
กวิทหยาศาสตร์
่
การอบรมวิชาการประปาแล้วสามารถดูแลกิจการประปาท้องถิ่นได้อย่างถูก สุขลักษณะและช่วยตรวจ

ด้านการใส่ใจผู้บริโภค
โครงการ ใส่ใจผู้บริโภค
(กิจกรรม อบรมวิชาการประปาและกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน�้ำ)

โครงการใส่ใจผูบ้ ริโภค ตอบสนองนโยบายรัฐบาล “ทุกพืน้ ทีต่ อ้ งมีนำ�้ ใช้” โดยน�ำความสามารถพิเศษของ กปภ. ไปขยายผล
ความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงานประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้
น�้ำสะอาดมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และด้วยค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” ซึ่งได้ปลูกฝังให้องค์กรมีแนวปฏิบัติ
รับผิดชอบต่อชุมชน สิง่ แวดล้อม และประชาชนอย่างเป็นระบบผ่านกลไกการก�ำกับดูแลทีด่ ี เพือ่ น�ำองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืนในอนาคต
กปภ. จึงมีเป้าหมายให้เชื่อมโยงความสามารถพิเศษสู่กลุ่มเป้าหมายรอบรั้ว คือ ชุมชนโดยรอบด้านการใช้น�้ำสะอาดปลอดภัย
เช่นเดียวกับชุมชนในรัว้ โดยก�ำหนดโครงการใส่ใจผูบ้ ริโภค เพือ่ น�ำความเชีย่ วชาญด้านกิจการประปาของ กปภ. ไปแบ่งปันให้ความรู้
ทางวิชาการและประสบการณ์แก่บคุ ลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) เพือ่ ให้ อบต. ทีผ่ า่ นการอบรมวิชาการประปาแล้ว
สามารถดูแลกิจการประปาท้องถิน่ ได้อย่างถูกสุขลักษณะและช่วยตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ โดยน�ำความเชีย่ วชาญด้านการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำของนักวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบคุณภาพน�้ำที่ผลิตโดย อบต. เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ใช้น�้ำของ อบต.
มีสขุ อนามัยทีด่ สี ามารถลดความเหลือ่ มล�ำ้ ให้ประชาชนทุกพืน้ ทีไ่ ด้ใช้นำ�้ สะอาดมาตรฐานเดียวกันและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ เี ท่าเทียมกัน
ส�ำหรับปี 2562 กปภ. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน�้ำสะอาดมาตรฐานสากลแก่
อบต. รวมทั้งให้บริการตรวจสอบคุณภาพน�้ำที่ผลิตโดย อบต. จ�ำนวน 423 อบต. มีผู้ได้รับประโยชน์ 387,651 ครัวเรือน
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โครงการ ส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้ำประปาของ กปภ. (Water is Life)

กปภ. ยึดมั่นการควบคุมคุณภาพน�้ำประปาเป็นเรื่องส�ำคัญมาตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบ
วางรากฐานระบบประปาแก่ประชาชน ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นโครงการตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการน�้ำประปาดื่มได้ โครงการจัดการน�้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ตลอดจนโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) รวม 31 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำโดยผู้เชี่ยวชาญ
ส�ำหรับปี 2562 มี กปภ. สาขาได้รบั การรับรองจากกรมอนามัยเพิม่ อีก 95 สาขา มีผไู้ ด้รบั ประโยชน์ถงึ 332,317 ครัวเรือน
ส่งผลให้ปัจจุบันมี กปภ. สาขาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life แล้ว 172 สาขา
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โครงการเพื่อสังคมของ กปภ. ทั้ง 3 ด้าน ได้สะท้อนถึงการให้ความส�ำคัญต่อการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ จนถึงปลายน�้ำ มีผู้ได้รับประโยชน์ 3,055,014 คน ก่อให้เกิดวิถีความยั่งยืนพึ่งพาอาศัยระหว่างสิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้น�้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนอื่น ล่าสุด กปภ. ได้รับฟังความคิดเห็นของชุมชนว่ารู้สึกพึงพอใจต่อการด�ำเนินโครงการ
CSR ของ กปภ. สรุปผลได้ดังนี้
1. โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
4.38 คะแนน
2. โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land)
4.34 คะแนน
3. โครงการใส่ใจผู้บริโภค
4.70 คะแนน
4. โครงการ ส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้ำประปาของ กปภ. (Water is Life)
คะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพน�้ำประปา
4.08 คะแนน
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นอกจากนี้ กปภ. ยังดูแลสังคมผ่านโครงการอื่นๆ ดังตาราง
โครงการ
1. ปันน�้ำใจ จ่ายน�้ำประปา

ภาคีเครือข่าย

•
•
•
2. น�้ำดื่มบรรจุขวด
•
•
3. บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล
•
และสาธารณประโยชน์
•
4. ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานต่างๆ
•
5. บริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
•
•
6. กปภ. ปลูกปะการังในพื้นที่อ�ำเภอเกาะสมุย •
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
•
•
7. CSR ภายใน กปภ. (เช่น มอบทุนการศึกษา •
•
แก่บุตรหลานพนักงาน กปภ., มอบทุน
พนักงานทีเ่ กษียณ, กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ •
ของศูนย์เลี้ยงเด็ก กปภ. สนับสนุนงานกีฬา
รัฐวิสาหกิจและกีฬาภายใน กปภ.)
8. ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ปล่อยพันธุ์ปลา ฯลฯ •
9. โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน •
10. โครงการ กปภ.ส่งน�้ำใจให้น�้ำดื่ม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
11. โครงการน�้ำประปา กปภ. – อปท. เพื่อปวงชน
(รองรับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
12. โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15%
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
13. โครงการน�้ำประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
14. โครงการ 6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน�้ำใจ
คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์

กองทัพบก
• กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค • บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรมทางหลวง
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
• ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
องค์กรต่างๆ
• ประชาชน
หน่วยงานราชการในท้องถิ่น • โรงเรียน
องค์กรต่างๆ
• ประชาชน
หน่วยงานราชการ
• รัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัย
หน่วยงานราชการและเอกชน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้น�ำชุมชน
มูลนิธิ กปภ.
ศูนย์เลี้ยงเด็ก กปภ.
สมาคมสโมสร กปภ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - องค์กรต่างๆ
ประชาชน

• 74 จังหวัดและประชาชน
• อปท. ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด
สระแก้ว ปราจีนบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
ยโสธร อ�ำนาจเจริญ และมุกดาหาร
• ประชาชน

ผู้ได้รับประโยชน์
(คน/ครัวเรือน/
หน่วยงาน)
1,676,437 คน
877,648 คน
29 หน่วยงาน
3,150 คน
9,232 คน

171,455 คน
30,244 คน
7,561 ครัวเรือน
286,608 คน
24 หน่วยงาน

• ประชาชน
• กรมราชทัณฑ์
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• องค์การตลาด

• การประปาส่วนภูมิภาค
• การประปานครหลวง
• องค์การจัดการน�้ำเสีย

240 คน

สรุปในภาพรวมแล้ว มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ CSR ของ กปภ. 3,055,014 คน 7,561 ครัวเรือน 53 หน่วยงาน
และจากผลส�ำรวจพบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อโครงการ CSR ของ กปภ. ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.039 คะแนน (คะแนนเต็ม
5 คะแนน)
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เสริมสร้างและปลูกฝั งการใช้น้ำ� อย่างรู ้คุณค่า

ทรัพยากรน�้ำ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นปัจจัยส�ำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญ
นั่นคือการสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้าง และปลูกฝังการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างฉลาด คุ้มค่ามากที่สุด โดย กปภ. ได้ด�ำเนินโครงการ
การใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า (Demand Side Management : DSM) มาอย่างต่อเนือ่ งผ่านการรณรงค์ โครงการต่างๆ พร้อมถ่ายทอด
เป็นนวัตกรรมการประหยัดน�้ำ
กปภ. ได้ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำอย่างรู้คุณค่า ของ กปภ. เพื่อด�ำเนินการโครงการ DSM Best Practice กับคู่ความร่วมมือที่เป็นผู้ใช้น�้ำ
ของ กปภ. โดยใช้หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน�้ำ ซึ่งด�ำเนินการ
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส�ำนึกการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า ส�ำรวจอุปกรณ์ท่อประปาภายใน
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน�้ำ พร้อมทั้งมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้น�้ำก่อนและหลังด�ำเนินกิจกรรม ค�ำนวณอัตราน�้ำใช้เฉลี่ย
และส�ำรวจความพึงพอใจ ประเมินผลความคุ้มค่า เพื่อจัดท�ำรายงานผลด�ำเนินการและข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการ (DSM
Proposal) ให้คคู่ วามร่วมมือใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการเอง ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินโครงการ โดยมุง่ เน้นการด�ำเนินการ
ในพื้นที่ท่องเที่ยว เกาะ พื้นที่ขาดแคลนน�้ำและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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การด�ำเนินการโครงการ DSM Best Practice ปี 2559-2562 กปภ. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือ
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยใช้หลักการ “สาขาเดิมต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยติดตามผลจากคู่ความร่วมมือเดิมและเข้าด�ำเนินการ
กับคูค่ วามร่วมมือใหม่ และต้องมีสาขาใหม่เริม่ ด�ำเนินการเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ นอกจากนัน้ ยังเพิม่ เติมหลักการและแนวทางด�ำเนินการ
เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ ตั้งแต่ การใช้หลักการ 3R การใช้อุปกรณ์ประหยัดน�้ำ การคัดเลือกคู่ความร่วมมือจากผู้ใช้น�้ำที่มีการใช้น�้ำ
มากที่สุด 20 ล�ำดับแรก และการติดตามโครงการ ซึ่งผลการด�ำเนินการที่ผ่านมา ได้ด�ำเนินการร่วมกับคู่ความร่วมมือ ซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ สถานศึกษา รวม 77 แห่ง ดังตาราง ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุม กปภ.
สาขา 234 แห่ง ทั่วประเทศ
ปี
2559
2560
2561
2562
ปีต่อๆ ไป

จ�ำนวน (แห่ง)

อุปกรณ์
ประหยัดน�้ำ

หลักการ 3R

TOP 20
ของ กปภ.

การติดตาม
โครงการ

6
√
11
√
√
20
√
√
√
40
√
√
√
√
เพิ่มพื้นที่ด�ำเนินการและพัฒนาหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุม กปภ.สาขา 234 แห่งทั่วประเทศ

ตัวอย่างผลการด�ำเนินการ โครงการ DSM Best Practice ปี 2562

โรงพยาบาลชลบุรี ร่วมกับ กปภ. สาขาชลบุรี เข้าส�ำรวจพื้นที่และ
หาน�้ำสูญเสีย ไม่พบจุดแตกรั่ว แต่พบรอยรั่วซึมมีนำ�้ ไหลตลอดเวลาจากระบบ
สุขภัณฑ์จึงได้ด�ำเนินการแก้ไขรอยรั่ว และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน�้ำ โดย
ด�ำเนินการจัดบูทบรรยายทฤษฎีหลัก 3R โดยการลดน�ำ้ สูญเสีย ค้นหาท่อแตก-ท่อรัว่
ภายในบ้าน การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน�้ำและการใช้น�้ำอย่างประหยัดและ
ติดโปสเตอร์รณรงค์การประหยัดน�้ำ

Sustainability Report 2019

067

Provincial Waterworks Authority

สถานี ร ถไฟอุ บ ลราชธานี ร่ ว มกั บ กปภ. สาขา
อุบลราชธานี ด�ำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน�้ำ และ
ด�ำเนินการตามหลัก 3R ในด้านของการ Reuse โดยน�ำน�้ำทิ้ง
จากห้องน�ำ้ ชาย/หญิง อาคารหอประชุมสถานีรถไฟอุบลราชธานี
มาใช้ในการรดน�้ำต้นไม้บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ โดยด�ำเนิน
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้นำ�้ อย่างประหยัดและรูค้ ณ
ุ ค่า
จั ด กิ จ กรรมตอบค� ำ ถาม มอบของที่ ร ะลึ ก แจกแผ่ น พั บ
ประชาสั ม พั น ธ์ บริ เ วณสถานี ร ถไฟ และติ ด สติ ก เกอร์
ประชาสัมพันธ์บริเวณห้องน�้ำสถานีรถไฟ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 500 คน

โรงเรียนอนุบาลล�ำปาง ร่วมกับ กปภ. สาขาล�ำปาง ด�ำเนินการเข้าส�ำรวจพื้นที่ ทดสอบอัตราการไหลของอุปกรณ์เดิม
เปรียบเทียบผลการลดการใช้น�้ำก่อน-หลังการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน�้ำ จัดท�ำรายงานผลด�ำเนินการและข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินการ (DSM Proposal) และส่งมอบให้คู่ความร่วมมือ ด�ำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรน�้ำ
อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า ประโยชน์ของน�ำ้ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ วิธกี ารใช้นำ�้ อย่างประหยัดให้กบั นักเรียนเพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปปฏิบตั ิ
และถ่ายทอดให้กับครอบครัว
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72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 1
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
72 Chaeng Watthana Soi 1 Road
Talat Bangkhen, Lak Si, Bangkok 10210
Website: www.pwa.co.th
Facebook: facebook.com/provincialwaterworksauthority
LINE: @pwathailand

