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วิสัยทัศน
Vision
•

เปนองคกรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ ใหบริการน้ำประปาอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง
และไดมาตรฐาน
PWA shall be a good organization with high efficiency
in providing full access to standard drinking water supply service
to population throughout the country.

พันธกิจ
Mission
•
•

•

ประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา
To conduct and promote public water supply business.
สำรวจ จัดหาแหลงน้ำดิบ และจัดให ไดมาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช ในการผลิต จัดสง
และจำหนายน้ำประปา
To survey sources for raw water acquisition.
ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา
To conduct related business.

คานิยมหลักขององคกร
Corporate Values
• Participation : การรวมคิดรวมทำ
หมายถึง การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมรับรู เสนอความเห็น รวมดำเนินการ
หรือรวมตัดสินใจอยางมีเอกภาพ

• Responsibility : ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
หมายถึง ความสำนึกในความรับผิดชอบที่มีตอ
หนาที่ ตอสังคม และตอลูกคา รวมถึงความเอาใจใส
ตอปญหา ตลอดจนความกระตือรือรนในการแกปญ
 หา
ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ

• Efficiency : ความประหยัด คุมคา
และรักษาสิ่งแวดลอม
หมายถึง การบริหารจัดการโดยใชทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
รณรงค ใหคนในองคกรประหยัดและใชทรัพยากร
อยางคุมคา โดยคำนึงถึงการใช การปกปอง และ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในทิศทางที่ยั่งยืน

• Transparency :
ความถูกตองโปรงใส
หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน
ทำงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ใหความเปนธรรม
กับทุกฝาย โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมา สะดวก ถูกตอง
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได

• Amity :
ความเอื้ออาทรตอลูกคา
หมายถึง การใหความเปนมิตร ความเชื่อถือ ความ
หวังดี และความมีน้ำใจตอลูกคาทุกระดับ
ดวยความเทาเทียมกัน

• Credibility :
ความเชื่อถือศรัทธาตอองคกร
หมายถึง การมุงมั่นดำเนินงานในเชิงสรางสรรค
มีทัศนคติที่ดี มีความเคารพรักตอองคกร
และเชื่อมั่นวาองคกรจะมีความเจริญยิ่งขึ้นสืบไป

วัฒนธรรมองคกร
Organizational Culture
•

สรางทีมงาน
Team–work Strengthening

•

สานประสิทธิภาพ
Synergy

•

ปรับเปลี่ยนไว
Versatility

•

ถูกใจลูกคา
Service – Mindedness

•

กลานำไอที
Information Technology

ยึดมั่นในกรอบแนวทาง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ดวยความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม

ใหมีสมรรถนะ
เปนนักบริการมืออาชีพ

ขยายพื้นที่บริการ
น้ำประปา

เปาประสงค Goal

ใหทั่วถึงและเพียงพอ

เพิ่มรายไดลดคาใชจาย
ใหแกองคกร
โดยแยกการลงทุน
ดานธุรกิจและสังคม
ใหชัดเจน

พัฒนาองคกรให
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
โดยยึดลูกคาเปน
ศูนยกลาง
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ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ภาวะไมปกติทางการเมือง
และปญหาสังคม ตลอดจนภัยธรรมชาติที่รุนแรงในป 2553
ลวนเปนปจจัยสำคัญ ทีส่ ง ผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม
และทำใหคนไทยมีความทุกข โดยเฉพาะกับประชาชนที่มี
ชีวิตความเปนอยูยากลำบากอยูแลว รวมถึงการดำเนินงาน
ของ กปภ.ในป 2553 ก็ ไ ด รั บ ผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณภัยแลงและอุทกภัยป 2553 แตประชาชนยังคง
ได รั บ บริ ก ารน้ ำ ประปาอย า งต อ เนื่ อ ง ยกเว น ในบางพื้ น ที่
ที่ จ ำเป น ต อ งแบ ง จ า ยน้ ำ เป น เวลาเพื่ อ ยื ด ระยะเวลาให มี
น้ำประปาใชตลอดทั้งป อยางไรก็ตาม แมวาผลกระทบตางๆ
จะรุนแรงเกินปองกัน แตเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มี
แนวทางชัดเจน จึงทำให กปภ.สามารถกาวผานสถานการณ
ต า งๆ และมี ผ ลการดำเนิ น งานดี ขึ้ น ทุ ก ด า น โดยมี ร างวั ล
รัฐวิสาหกิจดีเดนประจำป 2553 ดานการรายงานและเปด
เผยขอมูลดีเดน เปนเครื่องยืนยันความสำเร็จ ทำใหผูปฏิบัติ
งานมี พ ลั ง ใจขั บ เคลื่ อ นองค ก รให ก า วสู ก ารเป น องค ก ร
สมรรถนะสูงหรือ High Performance Organization : HPO

ตลอดระยะเวลาที่เปนประธานกรรมการ กปภ. ไดรับรู
ถึงปญหาอุปสรรคและขอจำกัดที่อยูเหนือการควบคุมของ
องคกร โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่ทำใหแหลง
น้ำดิบมีปญหาตองแกไขดวยมาตรการตางๆ ตลอดทั้งป เชน
ปญหาขาดแคลนแหลงน้ำตนทุน แหลงน้ำสำรอง ปญหา
คุณภาพน้ำดอยลงมาก ปญหามลพิษจากชุมชน และปญหา
ต น ทุ น การจั ด หาน้ ำ ดิ บ สู ง ด ว ยเหตุ ผ ลต า งๆ ทั้ ง ค า น้ ำ ดิ บ
คาขนสงน้ำดิบ และการใชน้ำทะเล แตกระนั้นก็ตาม กปภ.
ก็ ไ ม เ คยละเลยภารกิ จ ด า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ
สังคม หรือ Corporate Social Responsibility : CSR ที่มี
จุดเดนคือการปลูกฝงพนักงานทุกคนใหมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานทุกกระบวนงาน
อันเปนผลลัพธที่เกิดจากการเชื่อมโยงองคความรู CSR ให
สอดคลองกับบริบทขององคกรจนเกิดเปนแนวคิด Model
CSR @ PWA และมีการสื่อสารสรางความรูความเขาใจ
กับพนักงานทัว่ ทัง้ องคกรอยางเพียงพอ ทำใหมกี ารขับเคลือ่ น
กิจกรรม CSR อยางเปนระบบตอเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการ กปภ. ผมขอชื่นชมคณะผู
บริหาร และพนักงานทุกระดับสำหรับการทำงานอยางทุมเท
ตลอดป ๒๕๕๓ จนสามารถนำพาองคกรไปสูทิศทางที่มั่นคง
เพื่ อ ก า วไปให ถึ ง เป า หมายสู ง สุ ด คื อ การเป น องค ก ร
สมรรถนะสูง โดยประชาชนในสวนภูมิภาค 73 จังหวัดมีน้ำ
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง

นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ
ประธานกรรมการการประปาสวนภูมิภาค

(Mr. Chakan Sangraksawong)
Chairman of PWA’s Board of Directors
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Provincial Waterworks Authority

Throughout the period I have been the
Chairman of the Board of Directors, I acknowledge the
problems, hindrances and limitations that are beyond
PWA’s control, especially the effects of global
warming causing a myriad of problems to raw water
sources, which needs different measures to resolve
the whole year. The problems encountered are, for
instance, the lack of cost water sources, reserve water
sources, deterioration of water quality, contamination
incurred by communities, including the high costs of
raw water procurement due to such reasons as raw
water cost, raw water transport cost and use of sea

water for water supply production. Despite the
aforementioned shortcomings, PWA has never
ignored its significant mission of responsibility for
society or corporate social responsibility (CSR), with
the prominent point of fostering all PWA staffs’
responsibility for society and the environment in all
procedures of their work performance, resulting from
the linkage of CSR knowledge in compliance with
PWA mission, giving rise to the concept of the Model
CSR @ PWA. In this connection, PWA has sufficient
communication with and generate a good
understanding among its staffs throughout the
organization, which helps push forward its systematic
and consistent CSR activities.
On behalf of PWA’s Board of Directors, I
would like to express my sincere appreciation to
PWA’s management, and all its staffs and employees
to have exerted their efforts in work performance
throughout 2010, enabling PWA to move towards a
stable direction so as to achieve its supreme objective
of becoming a high performance organization (HPO),
with regional population in 73 provinces across
Thailand having adequate water and all over.

Annual Report 2010

In the previous year, the global economic
crisis, political and social irregularities, including
violent natural disasters were significant factors
affecting all sectors in society and making Thai people
suffer, particularly those whose lives are already in
difficulties. PWA was no exception. Its operating
performance in 2010 was directly impacted by
periodic droughts and floods in the same year.
Nonetheless, the people still derived continuous water
supply services, except for some areas where
intermittent water distribution had to be made in order
to extend the period when the water supply service
could be provided throughout the year. Though the
impacts were severe beyond prevention, PWA’s
guideline for risk management was clear, enabling
PWA to go through the difficult situation, with better
operating performance consequences in all aspects.
This was reflected in “The Outstanding State
Enterprise” award 2010 for outstanding report and
disclosure of data, presented to PWA by the Finance
Ministry. The award confirmed PWA’s accomplishment
apart from providing moral support to PWA staffs in
driving their agencies towards a high performance
organization (HPO).

สารผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
Message from PWA Governor

ในรอบปที่ผานมา กปภ. มีการดำเนินงานหลักในการ
ใหบริการน้ำประปาแกลูกคาผูใชน้ำในสวนภูมิภาค ไดแก
การจัดหาและพัฒนาแหลงน้ำดิบ การปรับปรุงขยายกำลัง
ผลิต การปรับปรุงเสนทอเกา และการขยายเขตจำหนายน้ำ
บริการใหทั่วถึง ซึ่งไดผลการดำเนินงานตามเปาหมาย สงผล
ให ลู ก ค า ผู ใ ช น้ ำ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ซึ่ ง บทบาทในการให
บริ ก ารน้ ำ ประปานั บ ว า มี ค วามสำคั ญ ยิ่ ง ต อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากการดำเนินงาน
หลั ก นี้ แ ล ว กปภ. ยั ง ศึ ก ษาโครงสร า งค า น้ ำ ประปาที่ จ ะ
สอดคลองกับตนทุนการจัดหาน้ำประปาแตละพื้นที่เพื่อมิให
เกิดผลกระทบตอฐานะการเงินขององคกรในระยะยาว อีกทั้ง
ยังจัดทำแผนยุทธศาสตรองคกร (ฉบับที่ 2) ป 2555 – 2559
เพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาองค ก รให เ ติ บ โตอย า งมี
เสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ผลการดำเนินงานดัง
กลาวสะทอนถึงความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานของผู
บริหารและพนักงานทุกคน
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ป 2553 เปนปที่ กปภ.ใชโครงสรางการบริหารใหม ซึ่ง
ออกแบบใหมุงยกระดับขีดความสามารถขององคกรในการ
ก า วสู ก ารเป น องค ก รสมรรถนะสู ง (High Performance
Organization : HPO) ภายใต น โยบายมุ ง เน น ลู ก ค า
(Customer Focus) และพั ฒ นากระบวนการภายในให
สนับสนุนกลยุทธดานลูกคาผูใชน้ำทั้งกระบวนการงานหลัก
กระบวนการงานสนับสนุนและกระบวนการบริหารจัดการ
เคี ย งคู กั น ไปกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ศั ก ยภาพรองรั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง โดยบูรณาการการดำเนินงาน
อยางสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance) และสนับสนุนใหพนักงานมีจิตสาธารณะ
ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง

ทายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผูบริหาร พนัก
งาน กปภ. รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่มีสวนรวมใน
การพั ฒ นาและสร า งความเจริ ญ เติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งให
กปภ.แห ง นี้ อ ยู คู กั บ สั ง คมไทยมาเป น เวลารวม 32 ป จน
สามารถบริ ก ารน้ ำ ประปาให เ กิ ด ประโยชน ต อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยรวม

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ)
ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค

(Mr. Wiset Charmnarnwong)
PWA Governor
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Provincial Waterworks Authority

Over the past year, PWA had implemented its
major mission of providing water supply services to
water consumers in the provinces, for instance, the
procurement and development of raw water sources,
the rehabilitation and extension of production
capacity, the rehabilitation of old pipes, and the
expansion of water distribution areas to cover more
customers. Such performance could, of course, attain
its objectives, resulting in water consumers’ sound
quality of life. It is therefore undeniable that PWA’s
role in providing water supply services was very
significant to the country’s economic and social
development. In addition to its main mission
implementation, PWA had also studied the water tariff
structure appropriate to the water supply procurement
cost in each area in order to avoid the negative
impact on PWA’s financial status in the long term.

Furthermore, PWA also formulated its strategic plan
(volume 2) for 2012 – 2016 to be used as a guideline
for developing the organization with an aim to achieve
steady and sustainable growth. The consequence of
such implementation well reflected the concerted
efforts of PWA’s management’s and staffs’
performance.
Finally, I would like to express my sincere thank
to PWA’s Board of Directors, management and staffs,
as well as all parties concerned, who have constantly
taken part in developing and generating growth for
PWA, making it possible for PWA to live aside with
Thai society for 32 years and provide water supply to
the Thai population, which is indispensable to the
overall economic and social development of the
country.

Annual Report 2010

The year 2010 was the year in which PWA used
its new administrative structure, which had been
designed to increase the capability of the organization
in order to become a high performance organization
(HPO), under a customer-focused policy as well as a
policy of developing internal processes in support of
the customer strategy, ranging from the principal work
process and support work process to the
management process, in parallel with personnel
development so as to have potential to adjust
themselves to the changing environment. The
implementation of the above PWA’s objective is
integrated and in accordance with the principle of
good corporate governance while PWA encourages
its staffs to possess a public mind to be continuously
responsible for society and the environment.

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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คณะกรรมการ
การประปาสวนภูมิภาค

ป 2553
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• กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522)
• ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กปภ.
• ประธานอนุกรรมการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ของ กปภ.
• อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูว า การ กปภ.
• อายุ 59 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประสบการณทำงาน
• ผูว า ราชการจังหวัดอุทยั ธานี
• ผูว า ราชการจังหวัดเชียงราย
• ผูว า ราชการจังหวัดลำพูน
• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝา ยบริหาร
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตำแหนงงานป 2553
• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
• กรรมการการไฟฟานครหลวง
• กรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

Provincial Waterworks Authority

• ประธานกรรมการ กปภ.
( มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2552)
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธของ กปภ.
• อายุ 60 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณทำงาน
• รองปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
• อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตำแหนงงานป 2553
• อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
• กรรมการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด
• กรรมการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

นายอุดม พัวสกุล

Annual Report 2010

นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ

นายแพทยสมยศ ดีรัศมี

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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• กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522)
• กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
• อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูวาการ กปภ.
• ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ กปภ.
• อายุ 58 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขามะเร็งอวัยวะสืบพันธุสตรี สถาบัน National Cancer
Center ประเทศญี่ปุน
• วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
แพทยสภา
ประสบการณทำงาน
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
• ผูอำนวยการศูนยปองกันและควบคุมมะเร็ง จังหวัดชลบุรี
• ผูอำนวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ
• รองอธิบดีกรมการแพทย
• อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย
ตำแหนงงานป 2553
• อธิบดีกรมอนามัย

นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา
• กรรมการ กปภ. (มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2552)
• ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
• ประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณรอ งทุกขของ กปภ.
• กรรมการอิสระ
• อนุกรรมการปรับปรุงกิจการ กปภ.
• อายุ 57 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Master of Law, University of Pennsylvania,U.S.A.
• ปริญญาโท Master of Comparative Law, George Washington University, U.S.A.
• ปริญญาบัตร หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 4515 (วปรอ.)
• หลักสูตรการเมืองการปกครอง รุนที่ 9 สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม รุนที่ 12
สถาบันบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ศาลยุติธรรม
• หลักสูตรสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน รุนที่ 8
• หลักสูตร DCP รุน 70 ประจำป 2549
ประสบการณทำงาน
• รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา
• ตุลาการศาลปกครองในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสงขลา
• อัยการในสำนักงานอัยการสูงสุด
• เลขานุการโท กรมสนธิสัญญา กระทรวงการตางประเทศ
• อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหนงงานป 2553
• รองอธิบดีอัยการฝายปรึกษา สำนักงานอัยการสูงสุด
• กรรมการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
• ที่ปรึกษากฎหมาย การทาอากาศยานแหงประเทศไทย
• ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
• กรรมการ กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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กรรมการ กปภ. (มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2552)
กรรมการอิสระ
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูวาการ กปภ.
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของกปก.
อนุกรรมการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ของกปก.
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
• อายุ 48 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี (การตลาด)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท MBA (Marketing) Northrop University,
Los Angeles, California, U.S.A.
ตำแหนงงานป 2553
• กรรมการผูจ ดั การบริษทั เพรสทิจ ไดเรคท มารเก็ตติง้ จำกัด
• กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคกรมหาชน)

• กรรมการ กปภ. (มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2552)
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
• อนุกรรมการกฏหมายและการอุทธรณรองทุกขของ กปภ.
ดำรงตำแหนงวันที่ 29 ม.ค. 2552 - 8 มิ.ย. 2553
• ประธานอนุกรรมการปรับปรุงกิจการ กปภ.
• ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูว า การ กปภ.
• อายุ 60 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฺฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(นิดา)
• หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอรุนที่ 32 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับ 8 กระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 45
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประสบการณทำงาน
• อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
• ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
• ผูวาราชการจังหวัดชุมพร
• ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
• ผูวาราชการจังหวัดสตูล
• รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี
• รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต
• รองผูวาราชการจังหวัดพังงา
ตำแหนงงานป 2553
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ประธานกรรมการการไฟฟานครหลวง

Provincial Waterworks Authority

•
•
•
•
•

นายมานิต วัฒนเสน

Annual Report 2010

นายมนตรี โสตางกูร

นางเสาวนีย กมลบุตร

นายวิเชียร ชวลิต

รายงานประจำป 2553
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• กรรมการ กปภ. (มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553)
• ประธานกรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
• อนุกรรมการปรับปรุงกิจการ กปภ.
• อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูวาการ กปภ.
• อายุ 58 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร DCP รุน 69 ประจำป 2549
• หลักสูตร RCC รุน 7 ประจำป 2551
• หลักสูตร RCP รุน 23 ประจำป 2553
ประสบการณทำงาน
• ผูตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
• รองอธิบดี กรมสรรพากร
• ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
ตำแหนงงานป 2553
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ประธานกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานความรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (คพพ.)

• กรรมการ กปภ. (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2553)
• รองประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณรองทุกข
ของ กปภ.
• อนุกรรมการปรับปรุงกิจการ กปภ.
• อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูวาการ กปภ.
• อายุ 55 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทำงาน
• ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร
• ผูวาราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
• รองผูวาราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
• รองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย
ตำแหนงงานป 2553
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
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• กรรมการและเลขานุการ กปภ. (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2552)
• กรรมการกิจการสัมพันธของ กปภ.
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
• อนุกรรมการปรับปรุงกิจการ กปภ.
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ กปภ.
• อายุ 59 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• M.Eng (Water Resources Eng.) Asian Institute of Technology (AIT)
ประสบการณทำงาน
• รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3) การประปาสวนภูมิภาค
• รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 4) การประปาสวนภูมิภาค
• รองผูวาการ (บริหารและการเงิน) การประปาสวนภูมิภาค
• รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3) การประปาสวนภูมิภาค
ตำแหนงงานป 2553
• ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
• กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
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• กรรมการ กปภ. (มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553)
• รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
• กรรมการอิสระ
• อายุ 56 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร สาขาการจัดการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร DCP รุน 29 ประจำป 2546
• หลักสูตร DCP RE - Refresher Course รุน 5 ประจำป 2550
• Financial Statements for Directors รุน 3 ประจำป 2551
ประสบการณทำงาน
• ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• ผูอำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ
• ผูอำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สคร.
• รองผูอ ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.)
ตำแหนงงานป 2553
• ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
• กรรมการและประธานกรรมการแผนงานและงบประมาณ
ธนาคารออมสิน
• กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อสมท.

นายวิเศษ ชำนาญวงษ
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นางดนุชา ยินดีพิธ
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ผังโครงสรางการบริหารงาน
การประปาสวนภูมิภาค

ป 2553

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ (audit Committee)

คณะผูบริหาร การประปาสวนภูมิภาค

คณะผูบริหาร การปะปาสวนภูมิภาค

คณะกรรมการ การประปาสวนภูมิภาค
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คณะผูบริหาร

คณะผูบริหาร การประปาสวนภูมิภาค

นายวิเศษ ชำนาญวงษ
ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
Mr.Wiset Chamnarnwong
Governor

รายงานประจำป 2553
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นางรัตนา กิจวรรณ
รองผูวาการ (แผนและยุทธศาสตร)
/หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน
Mrs.Ratana Kitchawan
Deputy Governor (Plans & Strategies)
& Chief Financial Ofﬁcer

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป
รองผูวาการ (วิชาการ)
Mr.Vichian Udomratanasilpa
Deputy Governor (Technical Affairs)
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นางศิริพร เล็กอุดม
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 2)
Mrs.Siriporn Lek-udom
Deputy Governor (Operation 2)

นายประกิต จั่นอุไร
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3)
Mr.Prakit Jan-urai
Deputy Governor (Operation 3)

นายวีระพันธ เห็นประเสริฐ
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 4)
Mr.Weerapan Henprasert
Deputy Governor (Operation 4)

นายสมชาย มนตบุรีนนท
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 5)
Mr.Somchai Montburinont
Deputy Governor (Operation 5)
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นายฤทธิรงค จัยสิน
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 1)
Mr.Ritthirong Jaiyasin
Deputy Governor (Operation 1)
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นางสาวอรพิน อัศวนิก
รองผูวาการ (บริหาร)
Miss Orapin Assavanig
Deputy Governor (Administration)

นางสาวทัศนีย เตีย
ผูชวยผูวาการ (แผนและยุทธศาสตร)
Miss Tassanee Tia
Assistant Governor
(Plans and Strategies)

นายวรวุฒิ เปาศิลา
ผูชวยผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Mr.Voravuth Paosila
Assistant Governor
(Information Technology)

นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
ผูชวยผูวาการ (วิชาการ)
Miss Suwimol Padoungtanamongkol
Assistant Governor
(Technical Affairs)
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นางสาวธนิตา ทองธวัช
นางสาวจันทิรา จุโฬทก
ผูอำนวยการ
ผูชวยผูวาการ
สำนักตรวจสอบ (ชั้น 11)
(สำนักผูวาการและสื่อสารองคกร)
Miss Thanita Thongtawach Miss Chantira Chulothok
Director,
Assistant Governor
Ofﬁce of Auditors (Level 11)
(Ofﬁce of Governor and Corporate
Communication)

นางพรรณพิลาส ไมงาม
ผูชวยผูวาการ (บริหาร)
Mrs.Panpilard Mai-ngam
Assistant Governor
(Administration)
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นายชโยดม กาญจโนมัย
ผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 2
Mr.Chayodom Kanchanomai
Director, Regional Ofﬁce 2

นายทินกร ดานพงศสุวรรณ
ผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 3
Mr.Thinakorn Danpongsuwan
Director, Regional Ofﬁce 3

นายถาวร นิติภาวะชน
ผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 4
Mr.Thaworn Nitipavachon
Director, Regional Ofﬁce 4

นายธีระ ประสพศักดิ์
ผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 5
Mr.Theera Prasopsak
Director, Regional Ofﬁce 5
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นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ
ผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 1
Mr.Somnug Limtongsittikoon
Director, Regional Ofﬁce 1
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นางกุลธิดา กุลทนันท
ผูเชี่ยวชาญ กปภ. ดานการกลั่นกรอง
กฎหมาย และ พ.ร.บ.กปภ. รวมทัง้ ปรับปรุง
สัญญาโครงการเอกชนรวมลงทุน
Mrs.Kulthida Kultanan
Specialist (Legal Affairs and Private
Sector Participation)

นายนคร ลอยกุลนันท
ผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 7
Mr.Nakorn Loykulnanta
Director, Regional Ofﬁce 7

นายเอกชัย อัตถกาญนนา
ผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 8
Mr.Eakachai Attakanna
Director, Regional Ofﬁce 8

รายงานประจำป 2553
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นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล
ผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 6
Mr. Somkiat Piriyagagul
Director, Regional Ofﬁce 6

นายกิตติ วิภาสวงศ
ผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 9
Mr.Kitti Wipasvongse
Director, Regional Ofﬁce 9

นายชุมพล โชคพงษอุดมชัย
นายวิชัย พุมเมือง
ผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 10
การประปาสวนภูมิภาคเขต 1
Mr.Chompol Chokeponguedomchai Mr. Wichai Poommaung
Director, Regional Ofﬁce 10
Assistant Director, Regional Ofﬁce 1
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นายบุญยก คงกิจ
ผูช ว ยผูอ ำนวยการ
การประปาสวนภูมภิ าคเขต 4
Mr.Bunyok Kong-gij
Assistant Director, Regional Ofﬁce 4

นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ
ผูช ว ยผูอ ำนวยการ
การประปาสวนภูมภิ าคเขต 5
Mr.Sawanat Peuksuwan
Assistant Director, Regional Ofﬁce 5

นายเสริม หึกขุนทด
ผูช ว ยผูอ ำนวยการ
การประปาสวนภูมภิ าคเขต 6
Mr. Serm Huekkhuntod
Assistant Director, Regional Ofﬁce 6

นายสังเวียร บุญจรัส
ผูช ว ยผูอ ำนวยการ
การประปาสวนภูมภิ าคเขต 7
Mr. Sangwein Booncharus
Assistant Director, Regional Ofﬁce7
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นายประเสริฐ อูทอง
ผูช ว ยผูอ ำนวยการ
การประปาสวนภูมภิ าคเขต 3
Mr.Prasert Uthong
Assistant Director, Regional Ofﬁce 3
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นายศักดิ์สมิทธิ์ เอี่ยมสินธุ
ผูชวยผูอำนวยการ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 2
Mr.Saksmith Iemsin
Assistant Director, Regional Ofﬁce 2

นายหลักชัย พัฒนเจริญ
ผูช ว ยผูอ ำนวยการ
การประปาสวนภูมภิ าคเขต 9
Mr.Luckchai Patanajaroen
Assistant Director, Regional Ofﬁce 9

นายณรงค วงษพยัคฆ
ผูช ว ยผูอ ำนวยการ
การประปาสวนภูมภิ าคเขต 10
Mr.Narong Wongpayak
Assistant Director, Regional Ofﬁce 10

นายสมชาย จันทรเทียน
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี
Mr.Somchai Jantien
Manager, Chol Buri Waterworks
(Extraordinary Branch Ofﬁce)

นายธานี ทองประชุม
ผูจ ดั การ กปภ. (ชัน้ พิเศษ) สาขาพัทยา
Mr.Thanee Thongprachum
Manager, Pattaya Waterworks
(Extraordinary Branch Ofﬁce)

นายสมชาย ศรีสุนทร
ผูจ ดั การ กปภ. (ชัน้ พิเศษ) สาขารังสิต
Mr.Somchai Srisunthorn
Manager, Rangsit Waterworks
(Extraordinary Branch Ofﬁce)

รายงานประจำป 2553
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นายสืบศักดิ์ แจมใส
ผูช ว ยผูอ ำนวยการ
การประปาสวนภูมภิ าคเขต 8
Mr.Suebsak Jamsai
Assistant Director, Regional Ofﬁce 8
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วาที่รอยโท สุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ
ผูจ ดั การ กปภ.(ชัน้ พิเศษ)
สาขาเชียงใหม
Acting Lt. Surasak Limjareon
Manager, Chiang Mai Waterworks
(Extraordinary Branch Ofﬁce)

นางสาวปญจนา คำนูญเศรษฐ
ผูอำนวยการ
สำนักผูวาการ
Miss Punjana Kumnoonsate
Director,
Ofﬁce of the Governor

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
ผูอำนวยการ
สำนักสือ่ สารองคกรและลูกคาสัมพันธ
Mrs.Surattana Boonpienpol
Director, Ofﬁce of the Corporate
Communication and Customer
Relations

นายวิโรจน ใบแกว
ผูอำนวยการ
ฝายตรวจสอบหนวยงานสวนกลาง
Mr.Wirote Baikaew
Director,
Central Audit Department
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นายเฉลิมพร จันฤๅไชย
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาอุดรธานี
Mr. Chalirmporn Chanruechai
Manager, Udon Thani Waterworks
(Extraordinary Branch Ofﬁce)
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นายอนันต ชัยยุทธ
ผูจ ดั การ กปภ. (ชัน้ พิเศษ)
สาขาขอนแกน
Mr. Anan Chaiyut
Manager, Khon Kaen Waterworks
(Extraordinary Branch Ofﬁce)

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
ผูอ ำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr.Niwat Satitkanchana
Director,
Ofﬁce of Information Technology

นายพิสิฐ หงสวณิชยกุล
ผูอ ำนวยการ
ฝายยุทธศาสตรองคกร
Mr.Pisit Hongvanishkul
Director,
Corporate Strategy Department

นายเธียรชัย ประมูลมาก
ผูอ ำนวยการ
ฝายแผนงานโครงการ
Mr.Thienchai Pramoonmark
Director,
Project Planning Department

นางสาวประภา พวงแกว
ผูอ ำนวยการ
ฝายการเงินและบัญชี
Miss Prapa Poungkeaw
Director,
Finance and Accounting Department

นางสาวจรรยา คำสวัสดิ์
ผูอำนวยการ
ฝายบริหารความเสี่ยง
Miss Chanya Khumsawasdi
Director,
Risk Management Department
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นายสงบ รัตนสุวรรณ
ผูอำนวยการ
ฝายตรวจสอบหนวยงานสวนภูมิภาค
Mr. Sa-ngob Rattanasuwan
Director,
Provincial Audit Department
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นางจิตสุภา ไตรธรรม
ผูอ ำนวยการ
ฝายทรัพยากรน้ำ
Mrs. Chitsupha Tritrum
Director,
Water Resources Department

นายบรรจบ ศรีสลวย
ผูอ ำนวยการ
ฝายทรัพยากรบุคคล
Mr.Bunjob Srisaluay
Director,
Human Resources Department

ส.ต.ต.บำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
ผูอ ำนวยการ
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
Pol. L/C. Bumrungsak Chingwungtakor
Director,
Human Resources Management
Department

นางดาวรุง ปติปญญา
ผูอ ำนวยการ
ฝายอำนวยการ
Mrs. Dowrung Pitipunya
Director,
Administration Department
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นายสิทธิชัย สะภูมี
ผูอ ำนวยการ
ฝายควบคุมการกอสราง
Mr. Sittichai Sapumee
Director,
Construction Supervision Department
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นายเอกรัตน นาคะกุล
ผูอำนวยการ
ฝายวิศวกรรม
Mr. Ekarat Nakakul
Director,
Engineering Department

นางจันทิมา ถมศิริ
ผูอ ำนวยการ
สำนักปฏิบตั กิ าร 1
Mrs.Jantima Thomsiri
Director,
Ofﬁce of Operation 1

นายทวีวัฒน นิ่มวรพันธุ
ผูอ ำนวยการ
สำนักปฏิบตั กิ าร 2
Mr. Thaweewat Nimworaphan
Director,
Ofﬁce of Operation 2

นายอารยะ งามวงศวาน
ผูอ ำนวยการ
สำนักปฏิบตั กิ าร 3
Mr.Araya Ngamwongwan
Director,
Ofﬁce of Operation 3

นายสมชัย บุญสม
ผูอ ำนวยการ
สำนักปฏิบตั กิ าร 4
Mr.Somchai Bunsom
Director,
Ofﬁce of Operation 4

นายพิชญ ชูช'น
ผูอำนวยการ
สำนักปฏิบัติการ 5
Mr.Pichaya Chuchuen
Director,
Ofﬁce of Operation 5
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นางสาวสำอาง สินิทธานนท
ผูอ ำนวยการ
ฝายกฎหมาย
Miss Samang Sinitanon
Director,
Legal Department

33
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และตอบสนองความคาดหวังของผูใชน้ำ เพื่อให กปภ. เปนองคกรชั้นดี โดยคณะกรรมการ กปภ.ได
กำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลที่ดีใหสอดคลองกับภารกิจของ กปภ. อันเปนแนวทางในการดำเนินงานและหลักการ
ปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ กปภ. ทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อสงเสริมให กปภ.มีการกำกับดูแล
และการบริหารจัดการที่ดี

• นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการ กปภ. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยให กปภ.ดำเนินธุรกิจน้ำประปาและบริหารจัดการ
ดวยหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตอผูมีสวนไดเสียอยางมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถและ
ทรัพยากร ยึดมั่นตามหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด โดยสุจริต เทาเทียมกันและเปนธรรม กำหนดวิสัยทัศน นโยบาย
กลยุทธและแผนงานทีส่ ำคัญ คัดสรรบุคลากรในการบริหารงานทีเ่ หมาะสม สนับสนุนและสงเสริมใหมรี ะบบควบคุมภายในทีด่ ี
เปดเผยขอมูลสารสนเทศดวยความโปรงใส เพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา ผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถตรวจสอบได ดำเนิน
กิจกรรมที่มีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหผลการดำเนินงานเปนที่ยอมรับเชื่อถือ รวมทั้งเกิดประโยชน
ตอผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางยั่งยืน อันเปนตัวแปรสำคัญที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวใหแก กปภ.
ในป 2553 มีการปรับปรุงนโยบายใหสอดคลองกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจและได
เผยแพรนโยบายและหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของ กปภ.
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางสุจริตเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมทั้งประกอบกิจกรรมตางๆ ตาม
พันธกิจ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กำหนดไว และมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

• องคประกอบ คุณสมบัติ การแตงตั้งคณะกรรมการ กปภ.
ตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 12 กำหนดใหคณะกรรมการ กปภ.ประกอบดวยประธานกรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย ผูวาการ และกรรมการอื่นไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ โดยคณะรัฐมนตรี
เปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีผูวาการเปนเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. โดยตำแหนง นอกจาก
คณะกรรมการจะตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2543 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
คณะกรรมการ กปภ. มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพน
ตำแหนงกอนวาระหรือมีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มระหวางวาระ ผูที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่ม
อยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่แตงตั้งไวแลว และหากพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
ป 2553 คณะกรรมการ กปภ. จำนวน 11 ทาน เปนกรรมการโดยตำแหนงจำนวน 3 ทาน ไดแก อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย และผูวาการ กปภ. และกรรมการอื่นจำนวน 8 ทาน ดังตาราง

รายนามคณะกรรมการ กปภ.ประจำปงบประมาณ 2553
ชื่อ – สกุล
1. นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ

ตำแหนงในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ
รับตำแหนงประธานกรรมการ กปภ. เมื่อวันที่
20 มกราคม 2552 ถึง ปจจุบัน
รับตำแหนงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ถึง
ปจจุบัน (มติ ครม. แตงตั้งเปนอธิบดีเมื่อวันที่
9 ตุลาคม 2551)

3. อธิบดีกรมอนามัย
(นายแพทยสมยศ ดีรัศมี)

กรรมการ

รับตำแหนงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ถึง
ปจจุบัน (มติ ครม.แตงตั้งเปนอธิบดีเมื่อวันที่
13 ตุลาคม 2552)

4. นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา

กรรมการ

รับตำแหนงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ถึง
ปจจุบัน

5. พลตำรวจโท สมยศ พุมพันธุมวง

กรรมการ

รับตำแหนงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 และ
ลาออกจากตำแหนงเมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2553

กรรมการ

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ กปภ. แทน
พลตำรวจโท สมยศ พุมพันธุมวง เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2553 ถึง ปจจุบัน

6. นายมนตรี โสตางกูร

กรรมการ

รับตำแหนงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ถึง
ปจจุบัน

7. นายมานิต วัฒนเสน

กรรมการ

รับตำแหนงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ถึง
ปจจุบัน

8. นางลีนา เจริญศรี

กรรมการ

รับตำแหนงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 และ
ครบวาระเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 *

9. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร

กรรมการ

รับตำแหนงเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 และ
พนจากตำแหนงตามมติ ครม. เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2553

นางเสาวนีย กมลบุตร

กรรมการ

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ กปภ.แทน
นายรังสรรค ศรีวรศาสตร เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2553 ถึง ปจจุบัน

กรรมการ

รับตำแหนงเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ถึง
ปจจุบัน

กรรมการและเลขานุการ

ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552
ถึง ปจจุบัน

นางดนุชา ยินดีพิธ

10. นายวิเชียร ชวลิต
11. ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
(นายวิเศษ ชำนาญวงษ)

* นางลีนา เจริญศรี ครบวาระเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เนื่องจากอายุครบ 65 ปบริบูรณตามมาตรา 5 สำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และรอการแตงตั้งทดแทน
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2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(นายอุดม พัวสกุล)

• บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
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คณะกรรมการ กปภ. มีบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้
1. กำหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายในการดำเนินงานของ กปภ. ทบทวนและใหความเห็นชอบตอยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกร กลยุทธ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของ กปภ. และของรัฐบาล รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมาย (Key
Performance Indicators : KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ โดยพิจารณาถึงปจจัยความเสี่ยงและการวางแผนทางการ
บริหารจัดการที่มีความเหมาะสม กำกับดูแลฝายบริหารใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ
ดูแลและติดตามใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งใหความมั่นใจวาระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชี
มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได แต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ ดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของ กปภ. ตลอดจนเสริ ม สร า งองค ค วามรู ข อง
คณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานอยางเปนเอกภาพ
2. เปนผูนำในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิรูปงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ กปภ. ตลอดจนสอดสองดูแล จัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดขึ้น
ระหวางฝายบริหาร และกรรมการ
3. มีอิสระและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเทาเทียมกัน ถึงแมวากรรมการจะมาจากหนวยงานที่แตกตาง
กันและมีบทบาทตามภาระหนาที่ที่ตางกันก็ตาม
4. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดยอย ที่มีความรู ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อชวยพิจารณา
กลั่นกรองงานที่ไดรับมอบหมายที่มีความสำคัญอยางรอบคอบ กอนนำเสนอคณะกรรมการ
5. มีการประเมินผลตนเองรายป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
6. มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการเงินและที่ไมใชทางการเงินอยางเพียงพอ นาเชื่อถือและทันเวลา
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียของ กปภ. ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลและมีชองทางการสื่อสารกับ
กปภ. ที่เหมาะสมและรวดเร็ว
7. มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตำแหนงบริหารที่สำคัญอยางเปนระบบเหมาะสม
โปรงใสและเปนธรรม

• ความเปนอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการ กปภ.ที่เปนอิสระจากภายนอก ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความ
สามารถในสาขาตางๆ กรรมการแตละทานสามารถแสดงความเห็นของตนเองและใชดุลยพินิจที่เปนอิสระในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธในเรื่องตางๆ ไดเปนอยางดี โดยใชทักษะและประสบการณของตน ตลอดจนพิทักษผลประโยชนของภาครัฐและ
ผูมีสวนไดเสียจากภายนอก เปนผูที่สามารถผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดำเนินการตางๆ ไดเมื่อจำเปน
สามารถเขาถึงขอมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนในฐานะกรรมการ กปภ. ไดอยางมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ไดมีการแตงตั้งกรรมการ กปภ.เปนคณะกรรมการอิสระ มีการจัดทำหนังสือรับรองความเปนอิสระ
ของตน มีการประชุมกันเองเปนครั้งคราวและรายงานผลการประชุมใหคณะกรรมการ กปภ. ทราบ รวมทั้งเขาประชุม
คณะกรรมการ กปภ. และคณะอนุกรรมการตางๆ ของ กปภ. เปนประจำ

• การสงเสริมและใหความรูแกคณะกรรมการ

คณะกรรมการ กปภ.ไดกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตามนโยบายหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเปนการปองกัน
มิ ใ ห เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ในการดำเนิ น กิ จ การของ กปภ. คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ในกิจการของ กปภ. ตลอดจนสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีประสิทธิภาพ
หลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับการเงินหรือความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่จะสงผลให กปภ. ตองเสียประโยชนหรือ
กอใหเกิดความขัดแยงหรือขัดขวางการปฏิบัติงาน โดยใหพนักงานทุกคนตองรายงานขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชน
เปนประจำทุกป เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 รวมทั้งมอบหมายใหสำนักตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
เปนผูสอดสองดูแลการปฏิบัติงานดังกลาว ใหเปนไปอยางโปรงใสตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี
นอกจากนี้ กปภ. ยังมีรายการระหวางกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงได โดย กปภ. ไดทำสัญญา
ร ว มลงทุ น ร ว มงานกั บ เอกชน ซึ่ ง แบ ง เป น ประเภทของสั ญ ญา ดั ง นี้ 1) ให สิ ท ธิ เ อกชนในการดำเนิ น การผลิ ต และ
จำหนายน้ำประปาใหแก กปภ. 2) ใหเอกชนเชาบริหารและดำเนินกิจการระบบประปา และ 3) ซื้อ/ขายน้ำประปากับเอกชน
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• ความขัดแยงทางผลประโยชน
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กปภ. ไดมกี ารแจกเอกสารประกอบการดำรงตำแหนง ใหกรรมการทีเ่ ขารับตำแหนงใหมไดรบั ทราบขอมูลภาพรวม
โครงสรางองคกร นโยบาย กลยุทธและแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ กปภ. การดำเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตรในการบริหารงานดานการลงทุน การเงิน การตลาด การบริการ การผลิตและจายน้ำ ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ฐานะการเงิ น ป ญ หาและอุ ป สรรคต า งๆ ตลอดจนข อ มู ล ด า นกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาคและพระราชบัญญัติคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กปภ.
คูม อื การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี รายงานประจำปและขอมูลอืน่ ๆ ทีเ่ ปนประโยชนสำหรับการปฏิบตั งิ านของกรรมการ กปภ. สงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการ กปภ. โดยจัดใหคณะกรรมการเขารับการสัมมนาในหลักสูตรตางๆ
และการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับดานเทคโนโลยี ดานระบบ
ประปา ดานแหลงน้ำ การอนุรักษทรัพยากรน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และหนาที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและการบริหาร
จัดการ องคกรใหดีขึ้น อาทิ เชน
1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตรองคกร ป 2554-2558 และการกำหนดเปาหมายการดำเนินงานป
2554 ระหวางวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2552
2. การสัมมนารับฟงความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางจัดตั้งสถาบันบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ภายใตโครงการเสริม
สรางธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553
3. การเสวนา บทบาทของกรรมการรัฐวิสาหกิจกับการสรางธรรมาภิบาลในหนวยงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ 2553
4. การเยี่ยมชม ดูงานดานการบริหารจัดการระบบประปาของบริษัท K-Water จำกัด ประเทศเกาหลี ระหวางวันที่
3 - 7 พฤศจิกายน 2552
5. การเยี่ยมชม ดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบประปา ณ สาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว ระหวาง
วันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ 2553
6. การเยี่ยมชม ดูงาน ดานแหลงน้ำ ดานระบบประปา ดานอนุรักษทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย ณ
ประเทศโครเอเชีย สโลวีเนีย และออสเตรีย ระหวางวันที่ 9 – 17 กันยายน 2553

รายการระหวางกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีผลประโยชน
บริษัท

การประปาสวนภูมิภาค
รายงานประจำป 2553

วันทำสัญญา

อนุสัญญา

• สัญญาใหสิทธิดำเนินการผลิตและ
จำหนายน้ำประปาในพื้นที่สำนักงาน
ประปาปทุมธานี และสำนักงานประปา
รังสิต จ.ปทุมธานี

31 สิงหาคม 2538

• สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อขายใหแก
สำนักงานประปารังสิต จ.ปทุมธานี

15 กันยายน 2549

2. บจก.เอ็กคอมธารา

สัญญาใหเอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขาย
ใหแกสำนักงานประปาใน จ.ราชบุรี
และจ.สมุทรสงคราม

23 มิถุนายน 2542

30 ป

3. บจก.อาร.อี.คิว.วอเตอร
เซอรวิสเซส

สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อขายใหแก
สำนักงานประปาภูเก็ต จ.ภูเก็ต

28 ตุลาคม 2542

25 ป

4. บมจ.จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก

สัญญาใหเชาบริหารและดำเนินกิจการ
ระบบประปาสัตหีบ จ.ชลบุรี

28 กรกฎาคม 2543

30 ป

7 กรกฎาคม 2547

15 ป

• สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อขายใหแก
สำนักงานประปาใน จ.นครปฐม และ
จ. สมุทรสาคร
• สัญญาซื้อขายน้ำประปา (เพิ่มเติม)

21 กันยายน 2543

30 ป

29 ธันวาคม 2551

ระยะเวลาตาม
สัญญาเดิม

7. บจก.ประปานครสวรรค

สัญญาใหเอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขาย
ใหแกสำนักงานประปานครสวรรค
จ.นครสวรรค

7 พฤศจิกายน 2543

25 ป

8. บจก.ประปาบางปะกง

สัญญาใหเอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขาย
ใหแกสำนักงานประปาบางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา

9 พฤศจิกายน 2543

25 ป

9. บจก.ประปาฉะเชิงเทรา

สัญญาใหเอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขาย
ใหแกสำนักงานประปาฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา

9 พฤศจิกายน 2543

25 ป

10. บจก.อินดัสเตรียล
วอเตอร รีซอรส
แมนเนจเมนท

สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อขายใหแก
สำนักงานประปาพนัสนิคมและ
สำนักงานประปาบานบึง จ.ชลบุรี

10 กันยายน 2547

15 ป

11. กลุมบริษัท ยูยูกรุป
คอนซอรเตียม

สัญญาใหเอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขาย
ใหแกสำนักงานประปาระยอง จ.ระยอง

14 มีนาคม 2549

25 ป

1. บจก.ประปาปทุมธานี
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สัญญา
(รูปแบบโครงการ)

5. บมจ.จัดการและพัฒนา สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อขายใหแก
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก สำนักงานประปาเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
6. บมจ.น้ำประปาไทย

25 ป

• คาตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
และผูบริหารสูงสุด

• การประชุมคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
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ในป 2553 คณะกรรมการ กปภ. มีการประชุมโดยสม่ำเสมอเดือนละหนึ่งครั้งหรือมากกวา 1 ครั้งตามความจำเปน
เรงดวน โดยมีการกำหนดแผนการประชุมประจำปและกำหนดเวลาในการประชุมแตละเดือนเปนการลวงหนา เพื่อให
กรรมการและผูบริหารทุกคนไดรับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเขารวมการประชุมไดอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้อาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยฝายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. จะเปนผูรับผิดชอบในการจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งระบุวาระการประชุมไวอยางชัดเจนพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาอยางนอย
7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ กปภ. ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม ยกเวนในกรณีเปนเรื่องดวน
ตลอดจนจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถวนและเสนอใหมีการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป กอนจัดเก็บ
รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมอยางเปนระบบและสามารถสืบคนได
คณะกรรมการ กปภ.ไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อกำกับดูแลและกลั่นกรองงาน
ที่มีความสำคัญในดานตางๆ รวม 9 คณะ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการปฎิบัติงานที่สำคัญของ
คณะกรรมการ กปภ. โดยแตละคณะมีการประชุมในป 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) ดังตอไปนี้
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กปภ. ไดกำหนดคาตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไวอยางชัดเจน
และโปรงใส เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ที่กำหนดให กปภ. อยูในประเภทรัฐวิสาหกิจ กลุมที่1
โดยกำหนดอัตราคาเบี้ยกรรมการของคณะกรรมการ กปภ. ในอัตราไมเกินคนละ 10,000 บาทตอเดือน โดยประธานกรรมการ
จะไดรับเบี้ยกรรมการสูงกวากรรมการในอัตรารอยละ 25 สำหรับคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการ กปภ.แตงตั้งนั้น ในสวนของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไดรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ เหมาจายเปนรายเดือน (ทุกเดือน) และคาตอบแทนของคณะ
อนุกรรมการ กปภ.ไดรับเบี้ยประชุมเหมาจายเปนรายเดือน (ที่มีการประชุม) ในอัตราเทากับเบี้ยประชุมกรรมการ กปภ. หาก
เดือนใดมีการประชุมมากกวา 1 ครั้ง ใหจายเบี้ยอนุกรรมการไดเพียงครั้งเดียว สวนอนุกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกใหไดรับ
เบี้ยอนุกรรมการเปนรายครั้งในอัตราสูงสุดไมเกินครั้งละ 1,000 บาท
สำหรับการกำหนดคาตอบแทนผูบริหารสูงสุดนั้น คณะกรรมการ กปภ. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผูวาการ กปภ.เปนผูพิจารณากำหนดผลตอบแทนของผูบริหารสูงสุดตามหนาที่ความรับผิดชอบและผลการ
ดำเนินงานของ กปภ. สวนโบนัสกรรมการและผูบริหารเปนไปตามผลประกอบการประจำปของ กปภ.

คณะกรรมการ กปภ. มีการประชุมรวม 13 ครั้ง ดังตาราง
ชื่อ-สกุล

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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ตำแหนง

รอยละ
จำนวนเงิน
รวมประชุม/
ที
เ
่
ข
า
ประชุ
ม
ตอบแทนที่ไดรับ
การประชุมทัง้ หมด
(บาท) *

1. นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ

ประธาน
กรรมการ

13/13

100.00

150,000**

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(นายอุดม พัวสกุล)

กรรมการ

9/13

69.23

90,000

3. อธิบดีกรมอนามัย
(นายแพทยสมยศ ดีรัศมี)

กรรมการ

7/13

53.85

60,000**

4. นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา

กรรมการ

12/13

92.30

110,000**

5. พล.ต.ท.สมยศ พุมพันธุมวง
นางดนุชา ยินดีพิธ

กรรมการ
กรรมการ

5/7
5/6

71.43
83.33

50,000
40,000**

6. นายมนตรี โสตางกูร

กรรมการ

7/13

53.85

70,000

7. นายมานิต วัฒนเสน

กรรมการ

12/13

92.31

120,000

8. นางลีนา เจริญศรี

กรรมการ

8/8

100.00

80,000

9. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
นางเสาวนีย กมลบุตร

กรรมการ
กรรมการ

6/7
5/6

85.71
83.33

60,000
50,000

กรรมการ

5/6

83.33

50,000

กรรมการและ
เลขานุการ

13/13

100.00

120,000**

10. นายวิเชียร ชวลิต
11. ผูวาการ กปภ.
(นายวิเศษ ชำนาญวงษ)

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม
** เขาประชุมในเดือนสิงหาคม 2553 จำนวน 2 ครัง้ ซึง่ ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังกำหนดใหจา ยคาตอบแทน
ไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง

1. คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการ กปภ. แต ง ตั้ ง กรรมการตามหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการกำกั บ ดู แ ลที่ ดี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น
คณะกรรมการอิสระ 4 ทาน โดยมีการประชุมรวม 2 ครั้ง ดังตาราง
รอยละ
รวมประชุม/
จำนวนเงิน
ที
เ
่
ข
า
ประชุ
ม
ชื่อ-สกุล
ตำแหนง
การประชุมทั้งหมด
ตอบแทน
ที่ไดรับ (บาท)*
1. นางเสาวนีย กมลบุตร

ประธานกรรมการ

2/2

100

12,500**

2. นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา

กรรมการ

2/2

100

10,000**

3. นายมนตรี โสตางกูร

กรรมการ

2/2

100

10,000**

4. นางดนุชา ยินดีพิธ

กรรมการ

1/2

50

10,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาสวนภูมิภาค

รอยละ
รวมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด ที่เขาประชุม

จำนวนเงิน
ตอบแทน
ทีไ่ ดรบั (บาท)*

ชื่อ-สกุล

ตำแหนง

1. นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

6/6

100.00

150,000

2. อธิบดีกรมอนามัย
(นายแพทยสมยศ ดีรัศมี)

กรรมการ

5/6

83.33

110,000

3. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
นางเสาวนีย กมลบุตร

กรรมการ
กรรมการ

4/4
2/2

100.00
100.00

80,000
40,000

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุมจายเปนรายเดือนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

Provincial Waterworks Authority

คณะกรรมการ กปภ. แตงตั้งกรรมการ 3 ทานเปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. มีอำนาจหนาที่
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ดูแลกระบวนการจัดทำและเปดเผยขอมูล
ทางการเงินของ กปภ. ใหมีความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือ โดยมีการประชุมรวม 6 ครั้ง ดังตาราง
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* จำนวนเงินตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม
** มีการเขาประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ ดวย มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังกำหนดใหจายคาตอบแทนไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง

3. คณะกรรมการกิจการสัมพันธการประปาสวนภูมิภาค
คณะกรรมการ กปภ. แตงตั้งกรรมการ 2 ทานเปนกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ กปภ. มีอำนาจหนาที่
และดำเนินการตามมาตรา 20 และ 23 แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 โดยมีการประชุมรวม 9
ครั้ง ดังตาราง

ชื่อ-สกุล

ตำแหนง

รอยละ
รวมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด ที่เขาประชุม

จำนวนเงิน
ตอบแทน
ทีไ่ ดรบั (บาท) *

1. นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ

ประธานกรรมการ

9/9

100

100,000

2. ผูวาการ กปภ.
(นายวิเศษ ชำนาญวงษ)

กรรมการ

9/9

100

9,000

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม

รายงานประจำป 2553
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4. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณรองทุกข
ของการประปาสวนภูมิภาค
คณะกรรมการ กปภ. แตงตั้งกรรมการ 4 ทานเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณรองทุกข
ของ กปภ. มีอำนาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบพิจารณาใหความเห็นในกรณีมปี ญ
 หาหรือขอสงสัยตองวินจิ ฉัยสัง่ การในเรือ่ งเกีย่ วกับ
กฏหมาย สัญญา ขอบังคับ ระเบียบ คำสัง่ และการอุทธรณคำสัง่ ทางปกครอง รวมทัง้ พิจารณากลัน่ กรอง เรื่องเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจางกอนนำเสนอคณะกรรมการ กปภ. โดยมีการประชุมรวม 11 ครั้ง ดังตาราง
รอยละ
รวมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด ที่เขาประชุม

ชื่อ-สกุล

ตำแหนง

1. นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา

ประธานอนุกรรมการ

11/11

100.00

จำนวนเงิน
ตอบแทน
ทีไ่ ดรบั (บาท)*
112,500**

2. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
นางเสาวนีย กมลบุตร
นายวิเชียร ชวลิต

รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ

2/7
0/1
2/3

28.57
66.67

11,250**
22,500

อนุกรรมการ

0/3

-

-

3. นายมานิต วัฒนเสน

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม
** มีการเขาประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ ดวย มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง กำหนดใหจายคาตอบแทนไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง

5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการประปาสวนภูมิภาค
คณะกรรมการ กปภ. แตงตั้งกรรมการ 5 ทาน เปนกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. มี
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลใหมีการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบโดยมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ดังตาราง
รอยละ
จำนวนเงิน
รวมประชุม/
ตอบแทน
ชื่อ-สกุล
ตำแหนง
การประชุมทัง้ หมด ที่เขาประชุม
ที่ไดรับ (บาท) *
ประธานอนุกรรมการ

5/5

100

62,500

2. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
นางเสาวนีย กมลบุตร
นางดนุชา ยินดีพิธ

รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ

0/2
1/2

50

11,250

3. นายมานิต วัฒนเสน

อนุกรรมการ

3/5

60

20,000**

4. นายมนตรี โสตางกูร

อนุกรรมการ

3/5

60

30,000**

5. ผูวาการ กปภ.
(นายวิเศษ ชำนาญวงษ)

อนุกรรมการ

5/5

100

40,000**

6. คณะอนุกรรมการปรับปรุงกิจการการประปาสวนภูมิภาค
คณะกรรมการ กปภ. แตงตั้งกรรมการ 5 ทาน เปนกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุงกิจการ กปภ. มีอำนาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ กลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจำป แผนการดำเนินงานดานการเงินและการลงทุนที่
เปนประโยชน รวมทั้งเสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมและขยายธุรกิจ กปภ. โดยมีการ
ประชุมรวม 5 ครั้ง ดังตาราง

ชื่อ-สกุล
1. นางลีนา เจริญศรี
นายมานิต วัฒนเสน

ตำแหนง

รอยละ
รวมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด ที่เขาประชุม

จำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ไดรับ (บาท) *

ประธานอนุกรรมการ

3/3

100

37,500

ประธานอนุกรรมการ

2/2

100

12,500**

2. พล.ต.ท.สมยศ พุมพันธุมวง
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(นายอุดม พัวสกุล)

อนุกรรมการ

3/3

100

30,000

อนุกรรมการ

0/2

-

-

3. นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา

อนุกรรมการ

4/5

80

10,000**

Provincial Waterworks Authority

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม
** มีการเขาประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ ดวย มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง กำหนดใหจายคาตอบแทนไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง
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1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(นายอุดม พัวสกุล)

4. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
นางเสาวนีย กมลบุตร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

3/3
2/2

100
100

30,000
20,000

5. ผูวาการ กปภ.
(นายวิเศษ ชำนาญวงษ)

อนุกรรมการ

4/5

80

20,000**

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม
** มีการเขาประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ ดวย มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง กำหนดใหจายคาตอบแทนไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง

7. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)
คณะกรรมการ กปภ. แตงตั้งกรรมการ 3 ทาน เปนกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) มี
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจหรือการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวทางปฏิบัติสากล รวมทั้งติดตามและเผยแพรวัฒนธรรมการกำกับดูแลที่ดีของ กปภ.ใหเปนที่เขาใจทุก
ระดับ โดยมีการประชุมรวม 1 ครั้ง ดังตาราง
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ชื่อ-สกุล

ตำแหนง

รอยละ
รวมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด ที่เขาประชุม

จำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ไดรับ (บาท) *

ประธานอนุกรรมการ

1/1

100

12,500

2. นายมนตรี โสตางกูร

อนุกรรมการ

1/1

100

10,000**

3. ผูวาการ กปภ.
(นายวิเศษ ชำนาญวงษ)

อนุกรรมการ

1/1

100

- **

1. อธิบดีกรมอนามัย
(นายแพทยสมยศ ดีรัศมี)

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม
** มีการเขาประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ ดวย มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง กำหนดใหจายคาตอบแทนไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง

8. คณะอนุกรรมการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ของการประปาสวนภูมิภาค (Corporate Social Responsibility : CSR)
คณะกรรมการ กปภ. แตงตั้งกรรมการ 2 ทาน เปนกรรมการในคณะอนุกรรมการดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กปภ. (CSR) มีอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ กำหนดนโยบาย ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานดานการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. ใหเปนตามเปาหมายและแผนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง
สงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ชุมชน ลูกคาและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของ
กปภ. โดยมีการประชุมรวม 2 ครั้ง ดังตาราง

ชื่อ-สกุล

ตำแหนง

รอยละ
รวมประชุม/
ที
เ
่
ข
าประชุม
การประชุมทัง้ หมด

จำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ไดรับ (บาท) *

1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานอนุกรรมการ
(นายอุดม พัวสกุล)

2/2

100

12,500**

2. นายมนตรี โสตางกูร

2/2

100

10,000**

อนุกรรมการ

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม
** มีการเขาประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ ดวย มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง กำหนดใหจายคาตอบแทนไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง

9. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูวาการ กปภ.

ชื่อ-สกุล

จำนวนเงิน
ตอบแทน
ที่ไดรับ (บาท) *

ประธานอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ

1/1
1/1

100
100

12,500
- **

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(นายอุดม พัวสกุล)

อนุกรรมการ

1/2

-

10,000

3. อธิบดีกรมอนามัย
(นายแพทยสมยศ ดีรัศมี)

อนุกรรมการ

2/2

100

20,000

4. นางลีนา เจริญศรี
นายวิเชียร ชวลิต

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1/1
1/1

100
100

10,000
- **

5. นายมนตรี โสตางกูร

อนุกรรมการ

2/2

100

20,000

6. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
นางเสาวนีย กมลบุตร

อนุกรรมการ

1/1
1/1

100
100

10,000
- **

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม
** มีการเขาประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ ดวย มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง กำหนดใหจายคาตอบแทนไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง

Provincial Waterworks Authority

1. พล.ต.ท.สมยศ พุมพันธุมวง
นายมานิต วัฒนเสน

ตำแหนง

รอยละ
รวมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด ที่เขาประชุม
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คณะกรรมการ กปภ. แตงตั้งกรรมการ 6 ทาน เปนกรรมการในคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูวาการ กปภ. มีอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ กำหนดภารกิจ เปาประสงคและเปาหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจ
และตัวชี้วัด (KPI) ของผูวาการ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานผูวาการใหสอดคลองกับภารกิจและ
คาตอบแทน โดยมีการประชุมรวม 2 ครั้ง ดังตาราง

• การรายงานทางการเงินและการบริหาร
การประปาสวนภูมิภาค จัดใหมีการรายงานทางการเงิน ที่ถูกตอง เชื่อถือได โปรงใสและทันเวลา ในรูปแบบที่
เหมาะสม ทั้งขอมูลทางการเงิน ประกอบดวยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรฐานบัญชีและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป และรายงานสารสนเทศผลการดำเนินงานดานการเงินและ
การบริหาร รวมทั้งขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป

• การเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส

รายงานประจำป 2553
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คณะกรรมการ กปภ. ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลสารสนเทศทั้งที่เปนสารสนเทศทาง การเงินและไมใช
ทางการเงินอยางครบถวนเพียงพอ ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ำเสมอ และทันเวลา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียของ กปภ.
ไดรับทราบสารสนเทศอยางเทาเทียมกันและดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยไดนำ
ขอมูลขาวสารดังกลาวเผยแพรไวในรายงานประจำปและเว็บไซตของ กปภ. รวมทั้งไดเชื่อมโยงขอมูลผานทางเว็บไซตของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของและบันทึกขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการ กปภ. ผานทาง www.sepo.co.th ของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเผยแพรขอมูลในระบบอินทราเน็ตภายในของ กปภ. นอกจากนี้ยังมีศูนยรับ
เรื่องรองเรียนหรือระบบ PWA Call Center สายดวน 1662 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขจากลูกคาและตอบ
ขอซักถามตางๆ ของประชาชนเพื่อนำไปสูการตรวจสอบและแกไขอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักสากล
ความเปนมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
จากการดำเนินงานดังกลาว ทำให กปภ. ไดรบั รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน (SOE Awards) ประจำป 2553 ประเภท
การรายงานและเปดเผยขอมูลดีเดน จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2553
ในฐานะเปนหนวยงานทีม่ นี โยบายและแนวปฎิบตั ดิ า นการเปดเผยขอมูลองคกรทีเ่ ผยแพรขอ มูลขาวสารทัง้ ภายในและ
ภายนอกองคกรอยางครบถวน เชือ่ ถือได ทันกาลและสอดคลองกับแนวทางการกำกับดูแลทีด่ ี โดยมีความโดดเดนในการ
ประยุกตใชแนวทางของ The Global Reporting Initiative (GRI) ซึง่ เปนแนวทางสากลในการรายงานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม หรือ CSR @ PWA ในรายงานประจำปอยางชัดเจน อีกทัง้ ยังมีชอ งทางเปดเผยขอมูลองคกรทีห่ ลากหลาย ตลอดจน
มีคมู อื ปฎิบตั งิ านตางๆ เผยแพรใหพนักงานทุกระดับถือปฎิบตั ิ และมีการสำรวจความพึงพอใจดานการเปดเผยขอมูล
ทัง้ ภายในและภายนอกองคกรอยางสม่ำเสมอ

2553 : การประปาสวนภูมิภาค บนเสนทางความรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดระยะเวลากว า 31 ป ที่ กปภ. ดำเนิ น กิ จ การประปาภายใต ห ลั ก จริ ย ธรรมโดยยึ ด มั่ น อยู บ นหลั ก
“ธรรมาภิบาล” ควบคูกับ “การใสใจสังคมและดูเเลสิ่งเเวดลอม หรือ Corporate Social Responsibility : CSR” โดยมี
เปาหมายเพื่อสรางความมั่นคงใหแกกิจการประปาเพื่อปวงชนแลว กปภ. ยังมุงมั่นสรางความผาสุกใหแกคนในสังคม และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) โดยดำเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคมแบบบูรณาการครบหวงโซธุรกิจ หรือ
Integrated CSR across Value Chain ครอบคลุมตั้งแตตนน้ำไปจนถึงปลายน้ำ คือ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใน
กระบวนการหลักทางกิจการประปา (CSR-in-process) ควบคูไปกับการดำเนินโครงการภายหลังกระบวนการทำงานหลัก
(CSR-after-process) เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อใหพนักงาน กปภ. ทั่วทั้งองคกร
สั่งสมคุณงามความดีที่ไดปฏิบัติตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมอยางมีจิตสาธารณะ (Individual Social Responsibility)

นโยบายดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กปภ.

คณะกรรมการ กปภ. ผูบริหารและพนักงาน กปภ. ไดแสดงความมุงมั่นตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ดังประกาศจริยธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ภายใตกรอบและแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ ผูว า การ ผูบ ริหารและพนักงาน
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ใหคำมั่นสัญญาวาจะบริหารจัดการและปฏิบัติงานดวยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดังนี้
1) สงเสริมและปลูกฝงจิตสำนึกของความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมใหเกิดขึน้ ในหมูผ บู ริหารและพนักงาน
ทุกระดับอยางตอเนื่อง
2) คำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยตระหนักถึงการนำทรัพยากรมาใชอยางประหยัดและเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกรและสังคม
3) ปฏิบัติและควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดลอม
4) สนับสนุนกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพแวดลอม และประโยชนสาธารณะ ตลอดจนใหความรวมมือปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ

Provincial Waterworks Authority

ประกาศจริยธรรมของ กปภ.
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ด ว ยความมุ ง มั่ น ในการส ง เสริ ม การพั ฒ นาสู ค วาม
ยั่งยืน (Sustainable Development) และสนับสนุนความอยูดี
มีสุขของสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไมวาจะเปนลูกคา
พนักงาน ประชาชนทั่วไป คูคา ฯลฯ กปภ. จึงมีนโยบายดานการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
1) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก การมี
ส ว นร ว มของประชาชนและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ควบคู กั บ การ
เสริมสรางประสิทธิภาพและการเติบโตขององคกร
2) บริหารจัดการดวยความโปรงใส มีจริยธรรม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
3) เปนองคกรผูนำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถอยูรวมกับสังคมและชุมชนดวย
ความเกื้อกูลและยั่งยืน
4) เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางเปนรูปธรรมแกพนักงานทุกระดับ

โครงสรางหนาที่ผูรับผิดชอบ CSR ของ กปภ.
คณะกรรมการ กปภ. ไดวางกรอบนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร โดย
แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและกำหนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการดานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. ในการทำหนาที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ วางแนวทางการดำเนินงาน ติดตามผลการ
ดำเนินงาน และสงเสริมการมีสวนรวมของผูบริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกคา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนกำกับดูแล กปภ.
ใหสามารถดำเนินงานดาน CSR ที่ถูกทิศทางอยางมีประสิทธิภาพสอดรับกับเปาประสงคตามยุทธศาสตรขององคกร และ
บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมในวงกวาง

การขับเคลื่อน CSR ของ กปภ.
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ในการขับเคลื่อน CSR กปภ. มุงเนนภารกิจเพื่อการพัฒนาสังคมดานตางๆ ใน 4 มิติ หรือ CSR 4 CARE คือ มิติ
ดานชุมชนและสังคม (Social Care) มิติดานสิ่งแวดลอม (Environment Care) มิติดานผูบริโภค (Consumer Care) และมิติ
ดานจิตสาธารณะ (Public Care) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. สือ่ สารแนวความคิดเรือ่ ง CSR @ PWA ใหพนักงานทัว่ ทัง้ องคกรเขาใจและมีทศั นคติทถี่ กู ตองวากิจกรรม CSR
มิใชภาระทีห่ นักอึง้ ตองแบกรับ แตเปนความรับผิดชอบทีป่ ฏิบตั ไิ ดงา ยๆ ภายในเนือ้ งานตามแนวคิด “ทำงาน กปภ.
ใหมี CSR ทุกขั้นตอน”
2. สรางวัฒนธรรมองคกรแบบมีสวนรวมโดยเนนใหพนักงาน กปภ. ทุกคนในทุกหนวยงานทั้งสวนกลางและสวน
ภู มิ ภ าคเป น ผู ด ำเนิ น กิ จ กรรม CSR ด ว ยตนเอง ภายใต แ นวคิ ด “พนั ก งาน กปภ. ทุ ก คนมี ดี เ อ็ น เอ
จิตสาธารณะ”
ทั้งนี้ กปภ.เนนอยางยิ่งกับการมีสวนรวมของผูบริหารและพนักงานทุกระดับในทุกหนวยงานอันเปนปจจัยแหง
ความสำเร็จของ CSR และคาดหวังวาเมื่อการขับเคลื่อน CSR แทเชนนี้เกิดขึ้นทั่วทั้งองคกรแลว กปภ.ก็จะไดรับอานิสงสจาก
การดำเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในดานของภาพลักษณองคกร ความยอมรับจากชุมชนและสังคม ความ
ไววางใจจากผูบริโภคอุปโภค ความภาคภูมิใจในหมูพนักงาน รวมถึงโอกาสทางภารกิจที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่สังคมจะได
รับประโยชนจากกิจกรรม CSR โดยตรง

แผนงาน CSR ระยะยาวของ กปภ. (2553 – 2558)
คณะกรรมการ กปภ. กำหนดแผนงาน CSR ระยะยาวของ กปภ. ในระหวางป 2553-2558 ใหมีการดำเนินงานใน
ลักษณะ CSR เชิงกลยุทธ หรือ Strategic CSR หรือแบบตั้งรับ Responsive CSR ซึ่งคำนึงถึงปจจัยความตองการหรือสภาพ
ปญหาของสังคมที่ กปภ. ควรเขาไปมีบทบาทตอบสนอง เพื่อปลูกฝงจิตสาธารณะของพนักงานใหพรอมกอนพัฒนาไปสู
ลักษณะ CSR เชิงสรางสรรค หรือ Creative CSR แบบรุกเชิงปองกันที่มีการคิดนวัตกรรมและรูปแบบการทำงานรวมกันของ
เครือขายชุมชนกับ กปภ. โดยกำหนดกลยุทธในการขับเคลื่อน CSR ดังนี้
1. กลยุ ท ธ ใ ส ใ จสั ง คมดู แ ลสิ่ ง แวดล อ ม เป น การแสดงความเอาใจใส ห ว งใย ดู แ ล และร ว มช ว ยเหลื อ
ประเทศชาติดานชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากโครงการที่อยูในกระบวนการผลิตและบริการ หรือ
CSR-in-process สูโครงการที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและบริการ หรือ CSR-after-process โดยมี
โครงการ/กิจกรรม CSR ทั้งในระดับองคกรที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง และระดับหนวยงานที่พนักงาน
คิดริเริ่มสรางสรรคเอง
2. กลยุทธสรางสังคมเอื้ออาทร เปนการปลูกฝงจิตสาธารณะ (Individual Social Responsibility) ใหแก
กลุมเปาหมาย 3 ระยะ คือ เริ่มจากพนักงานภายในรั้วองคกรกอน แลวขยับสูสังคมใกล หรือรอบรั้ว กปภ. ซึ่ง
หมายถึง การปลูกฝงจิตสาธารณะใหแกชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อกาวสูสังคมไกล หรือนอกรั้ว กปภ.
ซึ่งหมายถึงการเปนองคกรตัวอยางที่ชวยเหลือสังคมอยางสม่ำเสมอจนเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

3. กลยุทธบูรณาการ CSR @ PWA ทั่วทั้งองคกร โดยมีการเชือ่ มโยงประเด็นทางทรัพยากรบุคคล (Human
Resources)และการสื่อสารองคกร (Corporate Communication) เนื่องจาก CSR มิใชเรื่องเฉพาะของหนวยงานใด
หนวยงานหนึง่ แตเปนความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในองคกรทีจ่ ะรวมกันเสริมสรางมูลคาของตราองคกร (Brand Value)
ทั้งนี้ กปภ. เนนการดำเนินงานในทุกกระบวนงานใหดูแลรักษา ปกปองผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายใตมาตรฐาน
สากลและไมใหมีผลกระทบดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกชุมชน และ
สนับสนุนชุมชนใหเขมแข็ง

การประเมินผลการดำเนินงาน CSR ของ กปภ.

Provincial Waterworks Authority

ขั้นที่ 4 ควรทำดวยความสมัครใจ โดยเปนผูบริจาค เปนผูอาสาทำความดีในรูปแบบตางๆ ซึ่งขั้นนี้จะทำ
หรือไมทำก็ได แตหากทำจริงจัง เปนระบบและตอเนื่อง สังคมก็จะยกยองและชื่นชม เชนที่ กปภ. กำลังทำอยู คือ โครงการ
ชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย สาธารณประโยชน สาธารณกุศล โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ.
เพื่อนองคนดี โครงการคายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ โครงการเติมใจใหกัน เปนตน
ทั้งนี้ ในขั้นตอนของการประเมินผล กปภ. ออกแบบใหมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่มุงผลลัพธและผลผลิต ควบคูกับ
การพิจารณาใชเครื่องมือในการจัดการและวัดผลการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน CSR วาสังคมไดรับ
อะไรจาก กปภ. บาง มากกวาที่จะวัดวา กปภ. ไดใหอะไรกับสังคม เนื่องจากในระหวางทางจะมีสิ่งรบกวน (noise) และ
การรั่วไหล (Leak) ตางๆ นอกเหนือจากคุณภาพของผูใหและผูรับที่เปนปจจัยซึ่งตองไดรับการควบคุมและจัดการอยาง
เหมาะสม
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ในการขั บ เคลื่ อ น CSR คณะกรรมการ กปภ.
ใหความสำคัญกับตัวบงชี้ความสำเร็จในทุกขั้นตอนทั้ง Input,
Process, Output, Outcome และ Impact เพื่อใหเกิดคุณงาม
ความดีที่ปฏิบัติตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
ตามแนวคิด 4 ขั้นบันไดของการทำ CSR ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ต อ งทำตามกฎหมายกำหนด ขั้ น นี้
กปภ. มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเข ม งวดตามกฎหมายคุ ม ครองผู
บริโภค กฎหมายแรงงาน การจายภาษี เปนตน เชน การจัดซื้อ
จั ด จ า งที่ มี ค วามโปร ง ใสตรวจสอบได ต ามระเบี ย บพั ส ดุ
การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมตามกฎหมายแรงงาน
การรับประกันคุณภาพน้ำประปาตามขอแนะนำขององคการ
อนามัยโลก ป 2006 การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ำประปา
อยางถูกตองครบถวนตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร เปนตน
ขั้นที่ 2 ตองทำเพราะประโยชนทางเศรษฐกิจ
ขั้นนี้ กปภ.ตระหนักอยูเสมอวารายไดที่ไดมาตองไมไดมาจาก
การเบี ย ดเบี ย นสั ง คม โดยจำหน า ยน้ ำ ในราคาที่ เ ป น ธรรม
ตอลูกคา การใหบริการที่ดีมีมาตรฐาน การรวมพัฒนาชุมชน
และสั ง คม การเลื อ กใช วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
การจัดการของเสีย การประหยัดพลังงาน เปนตน
ขั้นที่ 3 ตองทำเพราะเปนจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ขอนี้หากไมปฏิบัติตามก็ไมถึงขั้นถูกดำเนินคดี แตจะถูกตำหนิ
จากสังคม เชน จรรยาบรรณในวงการแพทย วงการวิศวกร
สำหรับ กปภ. ก็มีการประกาศจริยธรรม มีคูมือจรรยาบรรณ
ไวเปนกรอบแนวทางปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน

ผลการดำเนินงาน CSR ป 2553

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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ป 2553 กปภ.มีผลการดำเนินงานดาน CSR @ PWA ซึ่ง กปภ.ทุกหนวยงานในสวนกลาง กปภ.เขต และ กปภ.
สาขาทั่วประเทศไดสานตอโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใน
4 มิติอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. ดานทรัพยากรบุคคล
1.1 สือ่ สารแนวความคิด CSR@ PWA สูพ นักงานทัว่ ทัง้ องคกรอยางตอเนือ่ งตลอดทัง้ ป โดยการผลิต CD ชุดความรู
CSR ชุดความคิด CSR และชุดปฏิบัติการ CSR และเผยแพรใหพนักงานเรียนรูอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จากการประเมินความรู
ความเขาใจของพนักงาน พบสถิติวา พนักงานรอยละ 92.67 มีความรูความเขาใจ CSR @ PWA เปนอยางดี
1.2 พนักงาน กปภ. มีทัศนคติตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. ในทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมที่คิดวากิจกรรม CSR เปนภาระหนักอึ้งที่ตองแบกรับไว ปจจุบันยอมรับวากิจกรรม CSR เปนเรื่องงายๆ ที่ทำได
ภายในเนื้องานที่รับผิดชอบและพยายามทำงาน กปภ. ใหมี CSR
1.3 พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอยางมี CSR ทำใหองคกรและผูมีสวนไดเสียมั่นใจไดวา
ทุกกระบวนงานไดบูรณาการแนวคิด CSR ทั้งหวงโซธุรกิจ
2. ดานองคกร
2.1 โครงการ CSR ตางๆ ไดรับความรวมมืออยางดีจากภาคีเครือขาย เนื่องจากเปนโครงการที่เกิดขึ้นจาก
ความตองการของชุมชนเปนตัวตั้ง โดย กปภ. เปนผูดำเนินการใหความชวยเหลือ กปภ. จึงไดรับการยอมรับจากชุมชนเปน
อยางดีและไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของในชุมชน นอกจากนั้น ยังสามารถสรางความผูกพันกับผูเกี่ยวของทุกกลุม ทำให
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับการดำเนินกิจการของ กปภ.
2.2 กปภ. มีระบบการรายงานโครงการ/กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเปนรายครั้ง รายไตรมาส
ราย 6 เดือน และรายปที่ชัดเจน ทำใหทุกหนวยงานสามารถทราบผลการดำเนินงานดาน CSR สำหรับขยายผลเชิงบริหาร
จัดการตอไป
2.3 โครงการ CSR สามารถพัฒนาความสัมพันธในการทำงานรวมกันระหวาง กปภ. กับชุมชน ทำใหมีความ
ผูกพันและมีเปาหมายรวมกันเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสังคม
3. ดานภาคีเครือขาย
3.1 เยาวชนที่เขารวมโครงการดานทรัพยากรน้ำ ใหความกระตือรือรนตอการเรียนรูเรื่องแหลงน้ำ การรักษา
ทรัพยากรน้ำ การประหยัดน้ำ และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่ กปภ. จัดให โดยมีเยาวชนรอยละ 77.89 เห็นดวยกับการ
ลดใชน้ำบาดาล
3.2 สื่ อ มวลชนและประชาชนรั บ รู ก ารดำเนิ น โครงการ CSR ของ กปภ. ด า นต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ งทาง
หนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่ กปภ. จัดทำเปนประจำทุกเดือนและทุก 2 เดือน ทำใหมีทัศนคติที่ดีตอ กปภ. ในแนวคิด
“กปภ. เปนธุรกิจเพื่อสังคม”
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในป 2553 มีภาคีประชาชนไดรับประโยชนประมาณ 2,066,262 ครัวเรือน มีคาใชจาย
ดำเนิ น งาน 79,191,811.82 บาท โดยพนั ก งาน กปภ. ทั้ ง ในระดั บ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมต า งๆ
6,896 คน ดังตาราง

ตารางแสดงผลการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของ กปภ. ป 2553
วัตถุประสงค

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
ภาคีเครือขาย

• ใหการสนับสนุนน้ำประปา
เพื่อนำไปแจกจายแก
ประชาชน 136 ชุมชน
• ผูไดรับประโยชน 608,902
ครัวเรือน
• พนักงาน กปภ. มีสวนรวม
2,232 คน
• แจกน้ำดื่มบรรจุขวด 520
ชุมชน
• ผูไดรับแจก 578,698 คน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
4,136 คน

• ประชาชนทั่วไปที่ • ใหการสนับสนุน 114
กิจกรรม
เขารวมกิจกรรม
เพื่อสังคมและการ • รวมเปนเงิน
27,702,730.42 บาท
กุศล

4) มอบทุน/อุปกรณการศึกษา
ชวยเหลือการศึกษาแก
นักเรียนเรียนดีแตยากจน
หรือดอยโอกาสในพื้นที่
บริการของ กปภ.

• กปภ.มอบทุนการศึกษาให
• นักเรียนเรียนดี
แกนักเรียน 9,044 คน จาก
แตยากจนหรือ
17 โรงเรียน
ดอยโอกาสในพื้นที่
บริการของ กปภ. • รวมเปนเงิน 302,325 บาท
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
528 คน

2. ดานสิ่งแวดลอม :
1) เพื่ออนุรักษและดูแล 1) โครงการปลูกปาสรางฝาย
และดูแลรักษาแหลงน้ำ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตลอด
จนลดผลกระทบจาก
สภาวะโลกรอน
2) โครงการ กปภ. สัญจร
หวงใยแผนดินทรุด
...เลานองใหบอกตอ

• พนักงาน กปภ.มี • ปลูกปาสรางฝาย/ปลูก
ตนไม 58 พื้นที่
สวนรวมรักษา
ตนน้ำเพื่ออนุรักษ • พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
1,547 คน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
• ประชาชนและภาค •
อุตสาหกรรมใน
พื้นที่ จ.นครปฐม
และ จ.สมุทรสาคร

จัดกิจกรรมรณรงคใหกับ
นักเรียนของโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการในพื้นที่ 2
จังหวัด 12,109 คน จาก 6
โรงเรียน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
67 คน
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3) การบริจาคเงินชวยเหลือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน
และสาธารณกุศล
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1. ดานชุมชนและ
1) โครงการจายน้ำประปา/ น้ำ • ประชาชนในพื้นที่
สังคม :
และนอกพื้นที่
ดื่มฟรีชวยบรรเทา
เพื่อชวยเหลือประชาชนที่
บริการของ
สาธารณภัยและ
ไดรับความเดือดรอนจาก
กปภ.ที่ไดรับ
ภัยธรรมชาติ
สาธารณภัยและ
ความเดือดรอน
ภัยธรรมชาติ ตลอดจน
น้ำดื่มน้ำใช
การมีสวนรวมสนับสนุน
กิจกรรสาธารณประโยชน
และสาธารณกุศล
2) โครงการน้ำดื่ม กปภ. บรรจุ • ชุมชนพื้นที่ที่ กปภ.
และกระทรวง
ขวดรวมกิจกรรม
มหาดไทยจัด
สาธารณประโยชนและ
กิจกรรมเพื่อสังคม
สาธารณกุศล

ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค

โครงการ/กิจกรรม
3) โครงการบำบัดตะกอนจาก
ระบบผลิตน้ำประปาเพื่อ
รักษาสิ่งแวดลอม

กลุมเปาหมาย/
ภาคีเครือขาย
• ประชาชนทั่วไป

2) เพื่อปลูกฝงจิตสำนึก 1) โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ • ชุมชนพื้นที่ที่มี
กปภ. เขตและ
เยาวชนใหตระหนักถึง
กปภ. สาขาตั้งอยู
คุณคาของแหลงน้ำ รูจัก
ประหยัดน้ำ ดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ำ และ
มีสวนรวมชวยชาติลด
ผลกระทบจากสภาวะ
2) โครงการคายเยาวชนไทย • เยาวชน 3 รุน
โลกรอน
รวมใจรักน้ำ

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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3) โครงการเรียนรูเรื่องแหลง • ทุกคณะที่แจง
ความประสงค
น้ำดิบและกระบวนการผลิต
มายัง กปภ.สาขา
น้ำประปา

3. ดานผูบริโภค :
1) เพื่อชวยเหลือเกี่ยวกับ 1) โครงการเติมใจใหกัน
สุขอนามัยของประชาชน
และชุมชน โดยการตรวจ
สอบระบบประปาภายใน
บานใหถูกสุขอนามัยและ
ซอมแซมแกไขใหฟรี รวมทัง้
ใหความรูความเขาใจ
เรื่องวิธีการดูแลระบบ
ประปาภายในบานให
สะอาดอยูเสมอ

• ลูกคาของ
กปภ.สาขา

ผลการดำเนินงาน
• กปภ.สาขาหาดใหญ
และ กปภ.สาขาสงขลา
ขุดลอกคลองอูตะเภา
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
74 คน
• มีโรงเรียนประหยัดน้ำ
30 โรงเรียน
• นักเรียนเขารวมกิจกรรม
17,343 คน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
459 คน
• จัดกิจกรรมคายเยาวชน
ไทยรวมใจรักน้ำ 3 รุน ณ
กองฝกอบรมภูมิภาค 1-3
• นักเรียนเขารวมโครงการ
145 คน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
36 คน
• คณะอาจารย นักเรียน/
นักศึกษาเขาเยี่ยมชมดูงาน
54 คณะ จำนวน 3,403
คน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
750 คน
• จัดกิจกรรมเติมใจใหกัน
207 ชุมชน
• ประชาชนไดรับประโยชน
136,585 ครัวเรือน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
3,350 คน

วัตถุประสงค
2) เพื่อชวยเหลือตรวจ
สอบคุณภาพน้ำดื่ม
ภายในสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
ภาคีเครือขาย

2) โครงการตรวจสอบคุณภาพ • นักเรียนใน พื้นที่
น้ำดื่มในโรงเรียน
บริการของ กปภ.
เขต 1 – 10

3) โครงการชวยเหลือวิชาการ
3) เพื่อแบงปนความรู
ประปาแกองคกรปกครอง
และประสบการณกิจการ
สวนทองถิน่
ประปาใหแก อบต.

• ทุก อบต.ที่แจง
ความประสงค
มายัง กปภ.สาขา

ผลการดำเนินงาน
• เก็บตัวอยางน้ำดื่ม 45
โรงเรียน
• นักเรียนไดรับประโยชน
126,653 คน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
224 คน
• อบต.ที่ผานการอบรมวิชา
การประปา 32 คณะ
• เจาหนาที่ อบต.ที่ผานการ
อบรมวิชาการประปา
1,951 คน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
62 คน
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4) เพื่อใหประชาชน
บริโภคน้ำประปาที่มี
คุณภาพดื่มไดซึ่งจะชวย
ชุมชนลดปญหาขวด
พลาสติกยอยสลายยาก

4) โครงการน้ำประปาดื่มได

• ลูกคาและ
ประชาชนในพื้นที่
บริการของ กปภ.
• กรมอนามัย

• ประกาศพืน้ ทีน่ ำ้ ประปาดืม่ ได
10 พื้นที่
• ประชาชนไดรับประโยชน
97,984 ครัวเรือน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
141 คน
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5) เพื่อใหลูกคาไดรับ
การบริการทีด่ จี ากพนัก
งานและลูกจางอยาง
เทาเทียมกัน

5) โครงการสำนักงานประปา
ทันสมัย

• ลูกคาของ กปภ.

• ปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน
ทัง้ ระดับติดตา (เชิงกายภาพ)
• และระดับตรึงใจ (เชิง
จิตภาพ) ตามมาตรฐาน
ของสำนักงาน
• ประปาทันสมัย 69 สาขา
• ประชาชนไดรับประโยชน
639,776 ครัวเรือน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
981 คน
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วัตถุประสงค

โครงการ/กิจกรรม

4. ดานการพัฒนาจิต
สาธารณะของพนักงาน :
1) เพื่อปลูกฝงพนักงาน 1) โครงการรวมสรางสังคม
และลูกจางใหยึดคุณ
คุณธรรม
ธรรมจริยธรรมเปน
แนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิด
ชอบตอสังคมและสิ่ง
แวดลอม

การประปาสวนภูมิภาค
รายงานประจำป 2553

• พนักงาน กปภ.
ซึมซับเรื่องขวัญ
และกำลังใจใน
การทำความดีซึ่ง
จะถายทอดความ
เอื้ออาทรนี้ไปสู
ลูกคาและสังคม
โดยรวม

ผลการดำเนินงาน

• เรียนเชิญนายมีชัย วีระ
ไวทยะ บรรยายเรื่องการ
สรางจิตสาธารณะชวย
เหลือสังคมและชุมชน เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2552
• ติดขอความคุณธรรมและ
มาตรฐานจรรยาบรรณใน
หองปฏิบตั งิ านของผูบ ริหาร
ระดับฝายขึ้นไป และหอง
สุขาทั่วไปโดยมีการปรับ
ขอความทุกเดือน

2) โครงการนักบริการมือทอง
สมองเพชร

• พนักงาน กปภ. มุง • พนักงานผูปฏิบัติหนาที่
ภาคสนามที่บริการลูกคา
มั่นสรางความ
ดวยความใสใจแบบ
ประทับใจใหกับ
• เติมน้ำใจใสน้ำประปา
ลูกคาที่มารับ
ไดรับรางวัล “นักบริการ
บริการ
มือทองสมองเพชร”
รวม10 คน

3) โครงการตามหาคน
คุณธรรม

• พนักงาน กปภ. มี • พนักงานไดรับรางวัล “คน
คุณธรรมประจำป 2553”
ขวัญและกำลังใจ
รวม 39 คน
จากการทำความดี
และขยายผลเปน
บุคคลตนแบบคุณ
ธรรมจริยธรรมของ
องคกรตอไป
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2) เพื่อปลูกฝงพนักงาน
ใหมี “จิตสาธารณะ” รับ
ผิดชอบตอสังคมภายใต
แนวคิด “พนักงาน
กปภ.ทุกคนมีดีเอ็นเอ
จิตสาธารณะ”

กลุมเปาหมาย/
ภาคีเครือขาย

• ผูดอยโอกาสกลุม
1) กิจกรรมเลี้ยงอาหาร
ตางๆ เชน เด็ก
กลางวันและบริจาค
กำพรา คนชรา
เครื่องอุปโภคบริโภคใหกับ
ผูท ุพพลภาพ
ผูดอยโอกาสกลุมตาง ๆ เชน
เด็กกำพรา คนชรา ผูท พุ พลภาพ • พนักงาน กปภ.มี
“จิตสาธารณะ”
รับผิดชอบตอสังคม

• จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร
กลางวันและบริจาคเครื่อง
อุปโภคบริโภคใหกับผูดอย
โอกาสกลุมตางๆ 15 แหง
• ผูดอยโอกาสไดรับ
ประโยชน 2,201 คน
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
330 คน

2) กิจกรรมบริจาคโลหิต

• จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
2 ครั้ง
• พนักงาน กปภ.มีสวนรวม
39 คน

• ประชาชนทั่วไป
• พนักงาน กปภ.มี
“จิตสาธารณะ”
รับผิดชอบตอสังคม

โครงการ CSR ตอเนื่องของ กปภ.
1. โครงการชวยเหลือผูประสบ
ภัยแลง ปที่ 31

จากวิ ก ฤติ ก ารณ แ ผ น ดิ น ทรุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะแผนดินทรุดที่มีตนเหตุ
มาจากการสูบน้ำบาดาลในปริมาณที่มากเกินความสมดุล
ของธรรมชาติที่จะสรางน้ำใตดินขึ้นมาทดแทน ทำใหแผนดิน
ทรุดตัวลงอยางตอเนื่องทุกปในเขตพื้นที่ดังกลาว ที่ผานมา
กปภ. ไดเรงสรางระบบน้ำประปาผิวดินเพื่อสนับสนุนการเลิก
ใชน้ำบาดาลของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัด
กิ จ กรรมรณรงค ใ ห ป ระชาชนในพื้ น ที่ จ.สมุ ท รสาคร และ
จ.นครปฐม เลิกและลดใชน้ำบาดาล อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ปจจุบันสถานการณน้ำบาดาลดีขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น ขณะที่ดานคุณภาพน้้ำบาดาลยังไมเปนไปตามมาตรฐานน้้ำบาดาล
ที่จะอุปโภคบริโภคได ประกอบกับมีผูประกอบการบางสวนยังคงใชน้ำบาดาลอยู ดังนัน้ เพือ่ เปนการสานตอเจตนารมณในการ
คืนสภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนลดและปองกันความเสียหายและความเดือดรอนจากปญหาดินทรุดตัว โดยแนวทางหนึ่งที่
สามารถทำได คือ เริ่มที่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเปนฟนเฟองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
กปภ. ซึ่งมีนโยบายดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ประกอบกับมีความหวงใยคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของชาวสมุทรสาครและนครปฐม จึงจัด “โครงการ กปภ. สัญจรหวงใยแผนดินทรุด...เลานองใหบอกตอ” เพื่อ
รณรงคสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโทษภัยของการสูบน้ำบาดาลมากเกินสมดุลทางธรรมชาติ ระหวางวันที่ 20
มกราคม - 9 กุมภาพันธ 2553 ดวยการสรางแนวรวมดานการรณรงคลดใชน้ำบาดาลใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 - 6 จาก 6 โรงเรียนภาคีเครือขายในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.นครปฐม คือ
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2. โครงการหยุดวิกฤติแผนดินทรุด ปที่ 8
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จากวิ ก ฤตการณ ส ภาวะโลกร อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป
2553 ประเทศไทยประสบปญหาภัยแลงในจังหวัดตางๆ ทั่ว
ประเทศ ทำใหประชาชนในหลายจังหวัดทัว่ ทุกภูมภิ าคไดรบั
ความเดือดรอน การประปาสวนภูมภิ าค (กปภ.) ในฐานะหนวย
งานรับผิดชอบการจัดหาน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคได
ตระหนักถึงความเดือดรอนที่ประชาชนจะไดรับ ซึ่งถือเปน
นโยบายหลักในการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR) ที่ กปภ. ใหความสำคัญควบคูไปกับการใหบริการน้ำประปาแกประชาชนอยางมีคุณภาพและทั่วถึง จึงได
ดำเนินการมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากภัยแลง เชน การขุดลอกแหลงน้ำดิบ การสำรวจหาแหลงน้ำ
ธรรมชาติเพิ่มเติม การจัดเตรียมกำลังคนและรถยนตบรรทุกน้ำ การตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณตางๆ
ให พ ร อ มและเพี ย งพอสำหรั บ การใช ง านตลอดเวลา รวมถึ ง การตรวจสอบดู แ ลมาตรฐานการผลิ ต และจ า ยน้ ำ ประปา
อยางเขมงวด เปนตน นอกจากมาตรการเหลานี้แลว กปภ. ยังไดรวมมือกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟา
ส ว นภู มิ ภ าค และบริ ษั ท ปตท.จำกั ด (มหาชน) ดำเนิ น โครงการ “ราษฎร รั ฐ ร ว มใจ ช ว ยภั ย แล ง ”และร ว มมื อ กั บ
กรมทางหลวง ดำเนินโครงการ “กรมทางหลวง-การประปาสวนภูมิภาค รวมใจตานภัยแลง” เพื่อรวมบำบัดทุกขและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน โดยใหการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจายประชาชนที่ประสบปญหาขาดแคลน
น้ำอุปโภคบริโภคในพืน้ ทีห่ า งไกลและทุรกันดาร ซึง่ ในป 2553 กปภ. ไดแจกจายน้ำฟรีรวมทัง้ สิน้ 581.389 ลานลิตร คิดเปนเงิน
9,302,226 บาท

1) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
2) โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3) โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ อ.กระทุมแบน จ.นครปฐม
4) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
5) โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม
6) โรงเรียนสามพรานวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม
สำหรับกิจกรรมตางๆ ของโครงการนั้น ประกอบดวย การแสดงบูทนิทรรศการ หรือชุดแบบจำลอง (Model) ตางๆ
การแสดงบนเวทีเพื่อสอดแทรกขอมูลความรูเรื่องน้ำบาดาลและการแลกเปลี่ยนประสบการณโทษภัยจากการสูบน้ำบาดาล
มากเกินไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรวมแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับผลกระทบจากการใชน้ำบาดาลกับสื่อมวลชนและ
ดาราชื่อดังเพื่อกระตุนเยาวชนชวยกันบอกตอใหลดใชน้ำบาดาล
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3. โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ปที่ 3
โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เปนโครงการเพื่อสังคม (CSR) ของ กปภ. ที่มุงปลูกฝงใหเยาวชนเห็นความสำคัญ
ของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลแหลงน้ำที่สำคัญ
ซึ่ง กปภ. ไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตป 2551 โดยมีภาคีเครือขายเปนโรงเรียนที่อยูในทุก กปภ.เขต และทุก กปภ.สาขา โดยมี
เปาหมายวาเมื่อถึงป 2558 จะมีโรงเรียนภาคีเครือขายที่อยูในทุกพื้นที่ของ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา
กิจกรรมภายในโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ประกอบดวย กิจกรรมมากมายที่กอใหเกิดการเรียนรู การรับรู
ทัง้ การใหความรูใ นเรือ่ งของระบบประปา การผลิตน้ำประปา การอนุรกั ษแหลงน้ำดิบ การตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ำ การหาจุด
รั่วไหล การใชน้ำอยางคุมคา การใชน้ำอยางประหยัด โดยใหความรูผานวิทยากร การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา
ตั้งแตขั้นตอนการสูบน้ำจากแหลงน้ำดิบผานระบบผลิตจนกลายเปนน้ำสะอาด นอกจากนี้ เยาวชนจะมีสวนรวมในการใช
ความรูความสามารถจากการเรียนรูและประสบการณจริงมาใชดวยการรวมประกวดคำขวัญ และเรียงความเกี่ยวกับ
การประหยัดน้ำ และการใชน้ำอยางรูคุณคา ซึ่งคำขวัญที่ไดรับการคัดเลือกก็จะไดรับการเผยแพรภายในบริเวณโรงเรียน
เพื่อรณรงคใหเกิดความตระหนักเรื่องการอนุรักษน้ำตอไป
ในป 2553 กปภ. มีโรงเรียนประหยัดน้ำ 83 โรงเรียน ครอบคลุม 50 จังหวัด ดังนี้
โรงเรียน
โรงเรียนชลกัลยานุกูล
โรงเรียนบางละมุง
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

2. จังหวัดระยอง

โรงเรียนวัดปาประดู

3. จังหวัดตราด

โรงเรียนกิตติวิทยา

4. จังหวัดสระแกว

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

5. จังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

6. จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
โรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล”

7. จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนปยะบุตร

8. จังหวัดอางทอง

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา
โรงเรียนวัดใหญชัยมงคล (ภาวนารังสี)

10. จังหวัดนครนายก

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง

11. จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนรุงอรุณวิทยา
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

12. จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลบางแพ
โรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ”
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โรงเรียน

13. จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
โรงเรียนสระยายโสม
โรงเรียนวัดเดิมบาง
โรงเรียนวัดดานชาง

14. จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

15. จังหวัดประจวบคีรีขันธ

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)

16. จังหวัดสุราษฎรธานี

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา

17. จังหวัดชุมพร

โรงเรียนเทศบาลวัดดานประชากร
โรงเรียนเทศบาล 1 (บานทาตะเภา) ระบบสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

18. จังหวัดระนอง

โรงเรียนอนุบาลระนอง

19. จังหวัดพังงา

โรงเรียนทายเหมืองวิทยา

20. จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู)

21. จังหวัดกระบี่

โรงเรียนอนุบาลกระบี่

22. จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดหนองแตน

23. จังหวัดสงขลา

โรงเรียนวิเชียรชม
โรงเรียนเทศบาล 2 (ออนอุทิศ)
โรงเรียนเทศบาล 2

24. จังหวัดพัทลุง

โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน

25. จังหวัดสตูล

โรงเรียนอนุบาลละงู
โรงเรียนอนุบาลสตูล

26. จังหวัดขอนแกน

โรงเรียนอนุบาลขอนแกน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ
โรงเรียนบานไผ ขก.5 (ฝายมัธยม)
โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
โรงเรียนบานหนองโก
โรงเรียนชุมชนบานชนบท

27. จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนภูเขียว

28. จังหวัดเลย

โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนภูเรือวิทยา

29. จังหวัดหนองคาย

โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนเทศบาล 1 สวางวิทยา

จังหวัด

โรงเรียน

31. จังหวัดนครพนม

โรงเรียนธาตุพนม

32. จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

33. จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ

34. จังหวัดยโสธร

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

35. จังหวัดสุรินทร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

36. จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

37. จังหวัดมุกดาหาร

โรงเรียนเมืองใหม

38. จังหวัดเชียงใหม

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
โรงเรียนแมริมวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
โรงเรียนบานสันกำแพง

39. จังหวัดลำพูน

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ

40. จังหวัดลำปาง

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ทานางอุปถัมภ)

41. จังหวัดแพร

โรงเรียนนารีรัตน

42. จังหวัดพะเยา

โรงเรียนดอกคำใตวิทยาคม

43. จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห

44. จังหวัดนครสวรรค

โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัติ

45. จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

46. จังหวัดตาก

โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ

47. จังหวัดสุโขทัย

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค)

48. จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

49. จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง

50. จังหวัดเพชรบูรณ

โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
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โรงเรียนนาออยคำสะอาด
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
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30. จังหวัดสกลนคร

4. โครงการคายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ ปที่ 9
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กปภ. ในฐานะหนวยงานใหบริการเชิงสังคมดาน
น้ ำ ประปาเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคของประชาชนทั่ ว ทุ ก
ภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเสริม
สรางประโยชนตอสังคม (CSR) จึงไดจัด “โครงการเยาวชน
ไทยรวมใจรั ก น้ ำ ” ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ป 2545 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเยาวชน ซึ่งเปนกำลังสำคัญ
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไดเรียนรูคุณ
คาและความสำคัญของทรัพยากรน้ำและน้ำประปา รวมทั้ง
ใชเวลาวางในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนใหเกิดประโยชนและ
พาตนใหหางไกลยาเสพติดโดยเปดโอกาสใหเยาวชนอายุ
ระหวาง 10-12 ป รวมทำกิจกรรมที่เปนประโยชนเรียนรูเรื่องน้ำ อาทิ กระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
การอานมาตรวัดน้ำ การตรวจสอบคนหาน้ำสูญเสีย และการใชนำ้ อยางประหยัด ผานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทัง้ เชิงวิชาการ
ทัศนศึกษา การละเลน รวมไปถึงธรรมะที่ไดสอดแทรกไวเปนแนวทางพัฒนาทักษะชีวิตความเปนอยูของเยาวชนใหเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น
ตลอดชวงเวลา 8 ปที่ผานมา กปภ. ไดผลิตเยาวชนคุณภาพรวม 23 รุน สำหรับป 2553 ซึ่งถือเปนปที่ 9 ไดจัด
กิจกรรมคายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำขึ้นอีก 3 รุน คือ
รุนที่ 24 ระหวางวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2553
กองฝกอบรมภูมิภาค 1 เชียงใหม
รุนที่ 25 ระหวางวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2553
กองฝกอบรมภูมิภาค 2 ขอนแกน
รุนที่ 26 ระหวางวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2553 กองฝกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา
เมื่อเยาวชนไดเรียนรูถึงคุณคาของน้ำผานกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการคายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ ก็จะเกิด
จิ ต สำนึ ก ในการรั ก น้ ำ และพร อ มที่ จ ะเป น แกนนำรณรงค ใ ห ค รอบครั ว และสั ง คมร ว มมื อ กั น รั ก ษาแหล ง น้ ำ ของชุ ม ชน
ใหสะอาดและใชน้ำอยางประหยัด

5. โครงการเติมใจใหกัน ปที่ 6
“โครงการเติ ม ใจให กั น ” เป น โครงการที่ กปภ.
เริ่มดำเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2548 โดยมุงเนนดานการ
พั ฒ นาการบริ ก ารให ถู ก ใจลู ก ค า ตามแนวคิ ด เติ ม น้ ำ ใจใส
น้ ำ ประปา ซึ่ ง กปภ. 230 สาขา นำที ม โดยผู จั ด การประปา
พร อ มที ม บริ ก าร ที ม ค น หาน้ ำ สู ญ เสี ย ที ม ซ อ มบำรุ ง และ
ที ม ประชาสั ม พั น ธ ออกไปเยี่ ย มเยี ย นลู ก ค า ถึ ง บ า น เพื่ อ ให
บริการชวยเหลือตรวจสอบและซอมแซมระบบประปาภายในบาน
ให ถู ก สุ ข อนามั ย โดยไม เ สี ย ค า แรง ค น หาน้ ำ รั่ ว ไหลในระบบ
เสนทอ รวมทัง้ ไดพดู คุยรับฟงปญหาจากลูกคาพรอมใหคำแนะนำ
และใหค วามรูค วามเขาใจที่ถูกตองในเรื่องของกระบวนการ
จัดหาน้ำดิบ กระบวนการผลิตน้ำประปา ตลอดจนการสูญเสีย
น้ ำ จากสถานการณ แ หล ง น้ ำ ในป จ จุ บั น เพื่ อ ให ลู ก ค า เกิ ด
ความตระหนั ก และรู คุ ณ ค า ของน้ ำ ประปาโดยหั น มาใช น้ ำ
อยางประหยัด รวมไปถึงการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา
แลวนำคำติชมและขอเสนอแนะตาง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการที่ดียิ่งขึ้น

ในป 2553 กปภ. ไดออกใหบริการเติมใจประชาชนเปนปที่ 6 โดยมีลูกคาไดรับบริการดวย “จิตสาธารณะ” ของ
พนักงาน กปภ. รวมแลวทั้งสิ้น 136,585 ครัวเรือน ครอบคลุม 207 ชุมชนในพื้นที่ใหบริการของ กปภ. โครงการเติมใจใหกัน
จึงนับเปนหนึ่งในโครงการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ซึ่งสงผลใหประชาชนเขาใจการทำงานเพื่อสังคม
ของ กปภ. มากขึ้น รวมทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา ประชาชน และชุมชนโดยรอบอีกดวย

6. โครงการน้ำประปาดื่มได ปที่ 11

รวม
(แหง)

กปภ.สาขาที่ดำเนินการ

1

ชลบุรี
พนมสารคาม
ตราด
อรัญประเทศ

ศรีราชา
บานฉาง
คลองใหญ
ปราจีนบุรี

พัทยา
ปากน้ำประแสร
สระแกว
กบินทรบุรี

บางคลา
ขลุง
วัฒนานคร

15

2

พระพุทธบาท
ชัยบาดาล
เสนา
สีคิ้ว

หนองแค
อางทอง
ทาเรือ
โชคชัย

บานหมอ
วิเศษชัยชาญ
นครนายก

บานหมี่
พระนครศรีอยุธยา
ปากชอง

14

3

บานโปง
เดิมบางนางบวช
พนมทวน
ปราณบุรี

ดำเนินสะดวก
ดานชาง
ทามะกา
กุยบุรี

ปากทอ
อูทอง
เพชรบุรี

สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ

14

4

สุราษฎรธานี
น.เวียงสระ-พระแสง
ชุมพร
ทาแซะ
ภูเก็ต
ทุงสง
น.พระพรหมนครศรีธรรมราช

บานนาสาร
พังงา
จันดี

เกาะสมุย
ทายเหมือง

11

5

สะเดา
ยานตาขาว
สุไหงโก-ลก

เขาชัยสน
ละงู

ตรัง
นราธิวาส

9

พัทลุง
สตูล
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โครงการน้ำประปาดื่มไดนับเปนอีกหนึ่งกิจกรรม
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ที่ กปภ.จัดทำขึ้น
โดยรวมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนิน
โครงการน้ำประปาดืม่ ไดมาอยางตอเนือ่ งตัง้ แตป พ.ศ. 2543
โดยมุงปรับปรุงพัฒนาระบบประปา การบำรุงรักษา และ
ควบคุ ม ระบบประปาให มี ก ารผลิ ต น้ ำ ประปาที่ ส ะอาดได
มาตรฐานตามเกณฑคณ
ุ ภาพน้ำประปาขององคการอนามัยโลก
(WHO) โดยจะมีการตรวจวิเคราะห และเฝาระวังคุณภาพ
น้ำประปาที่ไหลผานระบบทอใหมีมาตรฐานความสะอาด
ระชาชนไดบริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพดื่มได และเปนการแบงเบา
ปลอดภัย และสามารถดื่มไดจากกอกโดยตรง เพื่อใหประชาช
ภาระคาใชจายในการซื้อน้ำบริโภคของประชาชน อีกทั้งยังชวยลดปญหาขวดพลาสติกยอยสลายยาก ควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนภูมิภาคอีกดวย
ในป 2553 การประปาสวนภูมิภาคสาขาตางๆ ไดรับการประกาศรับรองจากกรมอนามัยใหเปนพื้นที่น้ำประปาดื่ม
ไดรวม 135 แหง ดังนี้

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค

62

หนองเรือ
มหาสารคาม
ภูเขียว

12

6

ขอนแกน
น้ำพอง
น.ยางตลาด กาฬสินธุ
กุฉนิ ารายณ
น.เกษตรสมบูรณ หนองบัวแดง
สุวรรณภูมิ

7

อุดรธานี
เชียงคาน
โพนพิสัย
ศรีสงคราม

น.กุดจับ บานผือ
น.ภูเรือ ดานซาย
พังโคน

น.นากลาง หนองบัวลำภู เลย
น.สังคม
บึงกาฬ
ศรีเชียงใหม
นครพนม
ธาตุพนม

8

น.วารินชำราบ อุบลราชธานี
เขมราฐ
สตึก
ศรีสะเกษ

ยโสธร
นางรอง
มุกดาหาร

พิบูลมังสาหาร
มหาชนะชัย
สุรินทร

เดชอุดม
บุรีรัมย
รัตนบุรี

13

9

เชียงใหม
ลำพูน
เถิน
เชียงราย
แมสาย

ฮอด
บานโฮง
เดนชัย
พาน

สันกำแพง
ลำปาง
นาน
เทิง

แมฮองสอน
เกาะคา
พะเยา
เวียงเชียงของ

17

10

นครสวรรค
ชัยนาท
สุโขทัย
พิจิตร
หลมสัก

ทาตะโก
ขาณุวรลักษบุรี
ศรีสำโรง
บางมูลนาก

ลาดยาว
ตาก
ศรีสัชนาลัย
ตะพานหิน

พยุหะคีรี
แมสอด
อุตรดิตถ
เพชรบูรณ

17

กาฬสินธุ
ชัยภูมิ
รอยเอ็ด

13

135
หมายเหตุ น. หมายถึง หนวยบริการ

7. โครงการสำนักงานประปาทันสมัย
ปที่ 4
จากจุ ด เริ่ ม ต น ของการพั ฒ นาภาพลั ก ษณ ใ หม
ของ กปภ. ใหมีความโดดเดน และยึดลูกคาเปนศูนยกลาง
ในป 2550 กปภ. จึงดำเนินโครงการ “1 เขต 1 สำนักงาน
ประปาต น แบบ” เพื่ อ เป น ต น แบบให กปภ.สาขาต า งๆ
ปรับปรุงรูปลักษณใหมใหสดใสและการบริการให “ถูกใจ
ลูกคา” จนกระทั่งกาวสูการเปน “สำนักงานประปาทันสมัย”
ในปตอๆ มา
โครงการ “1 เขต 1 สำนักงานประปาตนแบบ”
และโครงการ “สำนักงานประปาทันสมัย” ในป 2551 จึงเปน
โครงการที่ดำเนินการตอเนื่องกัน โดยมุงเนนการปรับปรุง
และพัฒนาใน 2 ดาน คือ “ระดับติดตาและระดับตรึงใจ” ซึ่ง
“ระดับติดตา” เปนการปรับปรุงรูปลักษณภายนอกในเชิง
กายภาพที่ ส ามารถมองเห็ น ได อ ย า งชั ด เจน เช น อาคาร
สถานที่ เคานเตอรบริการ ใหสะอาด สดใส สบายตา และ
การเพิ่ ม สิ่ ง อำนวยความสะดวกให ลู ก ค า ด ว ยการจั ด หา
โทรทัศน หนังสือพิมพ น้ำดืม่ บริการแกลกู คาทีม่ านัง่ รอ รวมถึง

การนำเทคโนโลยีมาใชในดานการบริการ เชน เครือ่ งรับบัตรคิวและปรับปรุงเคานเตอรใหดูทันสมัยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยมี
การใช “สีฟาสดใสคาดดวยสีขาว” เปนสีสัญลักษณของสำนักงานประปาทันสมัย ตั้งแตเสื้อพนักงาน ปายชื่อสำนักงาน
ตัวอาคาร รวมถึงหอถังสูง สวน “ระดับตรึงใจ” นั้น เปนการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงานที่ลูกคา
สามารถสัมผัสไดดวยความรูสึก จากการมีอัธยาศัยไมตรี ความกระตือรือรน และเอาใจใสลูกคาอยางจริงใจ ทั้งนี้ นับเปน
การแสดงใหเห็นถึงความมุง มัน่ ในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ กปภ. ในมิตใิ สใจผูบ ริโภค (Consumer Care)
เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการที่ดีจากพนักงานอยางเทาเทียมกัน
สำหรับป 2553 กปภ. มี กปภ.สาขาทีไ่ ดพฒ
ั นาปรับปรุงตนเองตามกรอบมาตรฐานของ “สำนักงานประปาทันสมัย”
แลว 171 สาขา ดังนี้
กปภ.
เขต
1

รวม
(สาขา)

กปภ.สาขาที่ดำเนินการ
ชลบุรี
พัทยา
พนมสารคาม
จันทบุรี
สระแกว

พนัสนิคม
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ขลุง
อรัญประเทศ

ศรีราชา
บางปะกง
บานฉาง
ตราด
ปราจีนบุรี

แหลมฉบัง
บางคลา
ปากน้ำประแสร
คลองใหญ

19

2

พระพุทธบาท
บานหมี่
พระนครศรีอยุธยา
รังสิต
สีคิ้ว

มวกเหล็ก
ชัยบาดาล
เสนา
นครนายก
ปกธงชัย

บานหมอ
สิงหบุรี
ทาเรือ
นครราชสีมา
โชคชัย

ลพบุรี
อางทอง
ปทุมธานี
ปากชอง
พิมาย

20

3

บานโปง
สมุทรสาคร
ศรีประจันต
กาญจนบุรี

ราชบุรี
ออมนอย
เดิมบางนางบวช
เลาขวัญ

ปากทอ
สามพราน
ดานชาง
ทามะกา

สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี
อูทอง
เพชรบุรี

16

4

สุราษฎรธานี
หลังสวน
กระบี่
จันดี

กาญจนดิษฐ
ระนอง
อาวลึก

บานตาขุน
พังงา
ทุงสง

ทาแซะ
ภูเก็ต
ชะอวด

13

5

สงขลา
ระโนด
กันตัง
นราธิวาส

หาดใหญ
พัทลุง
สตูล
สุไหงโก-ลก

สะเดา
เขาชัยสน
ละงู

นาทวี
ตรัง
เบตง

14

6

ขอนแกน
ชนบท
กุฉินารายณ
จัตุรัส
รอยเอ็ด

บานไผ
หนองเรือ
มหาสารคาม
บำเหน็จณรงค

ชุมแพ
เมืองพล
ชัยภูมิ
หนองบัวแดง

น้ำพอง
กาฬสินธุ
แกงครอ
ภูเขียว

17
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รวม
(สาขา)

กปภ.สาขาที่ดำเนินการ

7

อุดรธานี
หนองบัวลำภู
หนองคาย
พังโคน

กุมภวาป
เลย
ศรีเชียงใหม
นครพนม

บานผือ
เชียงคาน
โพนพิสัย
ธาตุพนม

บานดุง
ดานซาย
สกลนคร
บานแพง

16

8

อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
บุรีรัมย
สังขะ
กันทรลักษ

พิบูลมังสาหาร
ยโสธร
นางรอง
ศีขรภูมิ
มุกดาหาร

เดชอุดม
เลิงนกทา
ละหานทราย
รัตนบุรี

เขมราฐ
มหาชนะชัย
สุรินทร
ศรีสะเกษ

18

9

เชียงใหม
ลำพูน
แพร
จุน
แมขะจาน

สันกำแพง
ลำปาง
เดนชัย
เชียงราย

แมริม
เกาะคา
นาน
พาน

ฝาง
เถิน
พะเยา
แมสาย

17

10

นครสวรรค
อุทัยธานี
สุโขทัย
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
วิเชียรบุรี

ทาตะโก
กำแพงเพชร
ทุงเสลี่ยม
พิจิตร
หลมสัก

ลาดยาว
ตาก
สวรรคโลก
บางมูลนาก
ชนแดน

ชัยนาท
แมสอด
ศรีสัชนาลัย
ตะพานหิน
หนองไผ

21
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8. โครงการหนวยบำบัดทุกข
บำรุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชน ปที่ 2
โครงการหนวยบำบัดทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน เปนโครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ 2552
ที่ กปภ. ดำเนิ น การตามแนวนโยบายการพั ฒ นาบริ ก าร
ประชาชนของกระทรวงมหาดไทยตอจากโครงการ “คลินิก
มหาดไทย” ซึ่งมุงเนนใหบริการเชิงรุกทำกิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR) ในลั ก ษณะหน ว ยน้ ำ เคลื่ อ นที่ โดยมี กปภ.สาขา
ทั่วประเทศ รับหนาที่ใหบริการตอบทุกขอสงสัย และปญหาดานน้ำประปา อาทิ การรับคำรองขอติดตั้งน้ำประปา รับแจงซอม
ทอแตก ทอรัว่ ชำรุดตางๆ และดำเนินการใหทนั ที รวมทัง้ บริการเปลี่ยนชื่อ/โอนเจาของมิเตอร และบริการชำระคาธรรมเนียม
ตางๆ เปนตน ในป 2553 กปภ. มีหนวยบำบัดทุกขสรางความสุขใหชุมชนรวม 156 สาขา ดังนี้

กปภ.
เขต

รวม
(สาขา)

กปภ.สาขาที่ดำเนินการ

1

ชลบุรี
แหลมฉบัง
พนมสารคาม
จันทบุรี
สระแกว
กบินทรบุรี

บานบึง
พัทยา
ระยอง
ขลุง
วัฒนานคร

พนัสนิคม
ฉะเชิงเทรา
บานฉาง
ตราด
อรัญประเทศ

ศรีราชา
บางปะกง
ปากน้ำประแสร
คลองใหญ
ปราจีนบุรี

21

2

พระพุทธบาท
ลพบุรี
รังสิต
ปากชอง
โชคชัย

หนองแค
บานหมี่
นครนายก
ครบุรี

มวกเหล็ก
ทาเรือ
บานนา
สีคิ้ว

บานหมอ
ปทุมธานี
นครราชสีมา
ปกธงชัย

17

3

บานโปง
สมุทรสงคราม
อูทอง
เพชรบุรี

ราชบุรี
สามพราน
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ

สวนผึ้ง
เดิมบางนางบวช
เลาขวัญ
กุยบุรี

ปากทอ
ดานชาง
พนมทวน

15

4

สุราษฎรธานี
บานตาขุน
พังงา
คลองทอม
นครศรีธรรมราช

กาญจนดิษฐ
ไชยา
ภูเก็ต
ทุงสง

เกาะสมุย
ชุมพร
กระบี่
จันดี

บานนาสาร
หลังสวน
อาวลึก
ขนอม

17

5

สงขลา
สตูล

พัทลุง
ละงู

เขาชัยสน
สายบุรี

หวยยอด

7

6

ขอนแกน
เมืองพล
บำเหน็จณรงค

ชุมแพ
สมเด็จ
หนองบัวแดง

น้ำพอง
ชัยภูมิ
ภูเขียว

ชนบท
จัตุรัส

11

7

อุดรธานี
หนองบัวลำภู
สวางแดนดิน

กุมภวาป
เลย
พังโคน

บานผือ
ศรีเชียงใหม
นครพนม

บานดุง
สกลนคร
บานแพง

12

8

อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
บุรีรัมย
ละหานทราย
ศรีสะเกษ

พิบูลมังสาหาร
ยโสธร
สตึก
สุรินทร
กันทรลักษ

เดชอุดม
เลิงนกทา
ลำปลายมาศ
สังขะ
มุกดาหาร

เขมราฐ
มหาชนะชัย
นางรอง
รัตนบุรี

19
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กปภ.
เขต

รวม
(สาขา)

กปภ.สาขาที่ดำเนินการ

9

เชียงใหม
ลำพูน
เถิน
ทาวังผา
พาน

สันกำแพง
บานโฮง
แพร
พะเยา
แมขะจาน

แมริม
ลำปาง
เดนชัย
จุน

ฝาง
เกาะคา
รองกวาง
แมสาย

18

10

นครสวรรค
ชัยนาท
ทุงเสลี่ยม
นครไทย
หลมสัก

ทาตะโก
อุทัยธานี
ศรีสำโรง
พิจิตร
หนองไผ

ลาดยาว
กำแพงเพชร
ศรีสัชนาลัย
ตะพานหิน
วิเชียรบุรี

พยุหะคีรี
สุโขทัย
อุตรดิตถ
เพชรบูรณ

19

156

9. โครงการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ปที่ 5
กปภ.ตระหนั ก ดี ว า การร ว มพั ฒ นาความเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น ของสั ง คมไทยนั้ น จะต อ งเริ่ ม ต น ตั้ ง แต สั ง คมเล็ ก ๆ
ภายในองคกร ซึ่งถือวา “พนักงาน” เปนหัวใสำคัญที่ผลักดันใหการดำเนินงานบรรลุ ผลสำเร็จตามเปาหมาย ทั้งนี้กปภ.
มี เ จตนารมณ ที่ จ ะสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและปลู ก ฝ ง พนั ก งานให เ ป น ผู ที่ มี คุ ณ ค า ทั้ ง ต อ ตนเอง ต อ องค ก ร และต อ สั ง คม
ขณะเดียวกันยังมุงสงเสริมพนักงานใหเปนผูที่ยึดคุณธรรมจริยธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม กปภ. จึงดำเนินโครงการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในดานการพัฒนาจิตสาธารณะ ดังนี้
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1)โครงการร ว มสร า งสั ง คมคุ ณ ธรรม เพื่ อ ปลู ก ฝ ง ทั ศ นคติ ค วามรั ก สามั ค คี ใ นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยยึ ด หลั ก
คุณธรรมจริยธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสงเสริมใหพนักงาน คิดดี ทำดี นำไปสูก ารบริการทีด่ ี โดย กปภ.ไดตดิ
ขอความคุณธรรมและมาตรฐานจรรยาบรรณในหองปฏิบัติงานของผูบริหารระดับฝายขึ้นไป และหองสุขาทั่วไปโดยมีการปรับ
ขอความทุกเดือน และเรียนเชิญนายมีชัย วีระไวทยะ บรรยายเรือ่ งการสรางจิตสาธารณะชวยเหลือสังคมและชุมชน เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2552 เพื่อใหพนักงาน กปภ. ซึมซับเรื่องขวัญและกำลังใจในการทำความดีซึ่งจะถายทอดความเอื้ออาทรนี้
ไปสูลูกคาและสังคมโดยรวม

2) โครงการนักบริการมือทองสมองเพชร เพื่อ
สสงเสริมและสนับสนุนพนักงานที่ไดปฏิบัติหนาที่ภาคสนาม
และติ
แ ดตอใหบริการลูกคาจนไดรับการยอมรับจากทั้งลูกคา
และเพื
แ ่อนรวมงาน โดยคัดเลือกพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความใส
ใจแบบเติมน้ำใจใสนำ้ ประปา เขตละ 1 คน รวมทัง้ สิน้
ค
10
1 คน ซึ่งไดประกาศรายชื่อเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553
3) โครงการตามหาคนคุณ ธรรม เพื่อสง เสริ ม
และสนั
บสนุนพนักงานใหเปนบุคคลตนแบบ โดยคัดเลือก
แ
พนั
ุ ธรรมประจำใจและจริยธรรมประจำกาย เชน
พ กงานทีม่ คี ณ
ความดี
ความรับผิดชอบ ความกตัญูกตเวที ความอดทน
ค
เป
เป น ต น ซึ่ ง มี พ นั ก งานได รั บ การเชิ ด ชู เ ป น “คนคุ ณ ธรรม
ประจำป 2553” รวม 39 คน โดยไดประกาศรายชื่อเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ 2553
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2010 : PWA on the Way to CSR
Throughout the period of over 31 years in which PWA has implemented its water supply affairs under
the ethics code based on the principle of “Good corporate governance” in parallel with “Caring for society and
looking after the environment or Corporate Social Responsibility : CSR”, aimed at generating stability for the
water supply affairs for people, in addition to its strong determination to bring happiness to all people in society
as well as other stakeholders. To fulfill the above objective, PWA has carried out a myriad of projects and
activities or Integrated CSR across Value Chain, covering from upstream to downstream, which is a display of
PWA’s responsibility for society in the major process of water supply affairs (CSR-in-process) in parallel with the
project implementation following the main performance process (CSR-after-process), in order to promote
sustainable growth of Thai society. This aims for PWA staffs throughout the organization to accumulate merits
and virtues through their treatment of communities, society and the environment with a public mind (Individual
Social Responsibility).

PWA’s Policy of Corporate Social Responsibility (CSR)
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Strongly determined to promote
sustainable development and support the wellbeing of society and all groups of stakeholders,
whether customers, staffs, the general public,
business partners, etc., PWA has formulated the
following CSR policy.
1. Promote sustainable development
based on the principle of people’s and
stakeholders’ participation in parallel with an
establishment of the organization’s efficiency and
growth.
2. Manage with transparency based on PWA’s code of ethics, and basic human rights.
3. Be a leading organization in the development of people’s quality of life and the environment so as
to live in harmony and sustainability with society and communities.
4. Create the organization’s culture among all levels of staffs in terms of concrete responsibility
for society.

Declaration of PWA’s Code of Ethics
PWA’s Board of Directors, management and staffs have expressed their firm determination to be
responsible for society, as declared in PWA’s code of ethics, with the following details.
Under the framework and guideline for the practices based on good corporate governance, PWA’s
Board of Directors, PWA Governor, including PWA’s management and staffs have vowed to manage and
performed based on the code of ethics, and be responsible for all stakeholders. PWA’s corporate social
responsibility includes the following.

1) Continuously promote and foster the awareness of responsibility for society and the environment
among PWA’s management and staffs at all levels.
2) Think of the impacts on the environment by realizing the economical use of resources, with
maximum benefits to the organization and society.
3) Strictly practice and control the practice so that it is in compliance with the intention of laws and
regulations concerning environmental management.
4) Steadily support the activities contributing to creative society and the environment through a
consideration of natural resources, surrounding conditions and the public benefits, including
giving co-operations through practices in conformity with laws and regulations.

The Structure of Those Responsible for PWA’s CSR

Pushing forward PWA’s CSR

Provincial Waterworks Authority

To push forward its CSR policy, PWA
has concentrated on its missions of social
development in 4 dimensions or CSR 4 CARE
consisting of social care, environmental care,
consumer care and public care, with the
following guidelines for practices.
1. Communicate the concept of CSR
to staffs throughout the organization in order that
they understand and have the right attitude that
CSR activities are not laborious burdens to bear
but are responsibilities easy to take within their daily work, in accordance with the concept “Work through CSR in
all phases”.
2. Generate the organization’s culture of participation focusing on having staffs of all work units, both
in PWA headquarters and the regions, implement CSR activities by themselves, under the concept “All PWA
staffs have public-mind DNA”.
With the above guidelines, PWA has tremendously focused on the participation of its management
and staffs at all levels and in all work units, which is the success factor of CSR. It is anticipated that once the
pushing forward of true CSR has taken place all over the organization, PWA will significantly benefit from its
implementation of CSR activities in terms of the organization’s image, acceptance from communities and
society, trust of consumers, pride among staffs, including increasing opportunities for missions in addition to
benefits society will derive directly from CSR activities.
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PWA’s Board of Directors has formulated the policy framework with respect to PWA’s CSR that goes in
accordance with the organization’s strategies. In this regard, the Board has appointed PWA’s CSR subcommittee and defined the charter of the sub-committee in its responsibility for defining policies and strategies,
laying down guidelines for operating performance, following up operating performance consequences, and
encouraging the participation of PWA’s management and staffs, communities, customers and the general
public, apart from supervising PWA’s implementation of its CSR policy so that it goes in the right direction and is
efficient as well as achieves the objectives of the organization’s strategies besides meeting PWA’s targets in
general and generating benefits to communities and society in a wide circle.

PWA’s Long-Term CSR Work Plan (2010 – 2015)
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PWA’s Board of Directors has defined the longterm work plan of PWA between 2010 and 2015,
demanding an operating performance in the form of
Strategic CSR or Responsive CSR, with a consideration on
the need factor or the condition of social problems in which
PWA should play a role in response to them in order to
nurture its staffs’ public mind to be prepared prior the
development towards Creative CSR, which is a preventiveproactive form where a new innovation and a collective
work pattern of networks between provincial communities
and PWA are devised. The strategies of pushing forward
PWA’s CSR are described below.
1. Caring for society and looking after the
environment strategy is to pay attention, take
care of, be concerned with and collectively
assist the country with respect to communities,
society and the environment, starting from
projects within the production and service
processes or CSR-in-process to those
unrelated to the production and service processes or CSR-after-process. For this strategy, there
are CSR projects/activities at the organizational level, which have to be steadily carried out, and
the work unit level, which PWA staffs themselves initiate or create.
2. Ua-Athorn Society Strategy is to foster individual social responsibility among 3 target groups in
3 periods starting with staffs inside the organization before moving to nearby society or around
PWA, which means nurturing individual social responsibility among community people and other
stakeholders in order to move toward global society or outside PWA. This means that PWA will
become a typical example organization which continuously lends support to society until it is
accepted by the general public.
3. CSR-Integrated for Entire Organization Strategy is a link between the issues of human resources
and public relations due to the fact that CSR is not an issue for any one particular work unit but is
the responsibility of all staffs in the organization who will cooperate to create the organization’s
brand value.
To push forward PWA’s CSR, PWA has focused on performing all phases of its work through constant
vigilance and protection of the environment with a universal standard, while seeking to avoid an impact on the
security and environmental issues, including eagerly taking part in the development of sound quality of life for
communities and supporting them to become strong ones.

Evaluation of PWA’s CSR Implementation

Provincial Waterworks Authority

In this connection, in the evaluation phase, PWA
has designed the operating performance index focusing on the outcome and output in parallel with the use of
tools to manage and evaluate its operating performance in order to monitor the process of CSR implementation
to find what society has gained from PWA, rather than to assess what PWA has provided to society. This results
from the fact that on the way of CSR implementation, there are often noise and leaks apart from the quality of the
donor and recipients, which is a factor which needs an appropriate control and management.

71

Annual Report 2010

In pushing forward PWA’s CSR policy, PWA’s Board of Directors has given importance to a success
index in all phases whether input, process, output, outcome or impact, which is aimed at truly generating merit
in a treatment of communities, society and the environment based on the concept of a 4-step CSR
implementation described below.
Step 1 Must act in compliance with the laws defined In this step, PWA has performed through strictly
abiding by the laws on consumer protection, labor laws, tax payment laws, etc., for instance, transparent
purchase and employment that is verifiable in accordance with the inventory regulation, a fair treatment of staffs
according to labor laws, a guarantee of the water supply quality based on WHO’s instructions in 2006, a
disclosure of accurate and complete data and information concerning the water supply in compliance with the
information act, etc.
Step 2 Must act due to economic benefits In this step, PWA has always realized that the revenue its
earns must not come from extortion upon society and therefore PWA sells water to its customers at a reasonable
price, provides sound and standard services, participates in social and community development, selects
environment-friendly raw materials for use, as well as efficiently deals with waste disposal and energy saving,
etc.
Step 3 Must act since it is business ethics For
this item, if one does not comply with it, he will not be filed
a charge but is criticized by society, for example, code of
ethics in the medical and engineering circle. For PWA, it
has declared its business ethics and has an ethics manual
as a performance framework for its management and
staffs.
Step 4 Should act voluntarily as a donator or
volunteer to do good in various forms. For this step, one
may or may not act but if he seriously does it in a
systematic and steady manner, society will appreciate and
admire him, like those projects PWA is working on such as
projects on provision of assistance during disasters and for
public utilities and charity, “School save water” project,
“PWA tap water monitoring for good brothers and sisters”
project, “United Thai juvenile camp for water conservation”
project and “Caring for others” project.

Consequences of CSR Operating Performance in 2010
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In 2010, PWA had consequences of its CSR operating performance of which all PWA’s work units at
the headquarters and in regional offices and branches across the country had constantly proceeded on
projects/activities related to the responsibility for society and the environment in 4 dimensions as the following.
1. Personnel Resources
1.1 PWA had continuously communicated the CSR concept to its staffs throughout the
organization and the whole year through the production of a series of CSR knowledge and thinking,
including a series of CSR implementation so as to constantly disseminate them to PWA’s staffs for
learning. Based on an evaluation of staffs’ knowledge and understanding, it has been found that
92.67 percent of staffs had good knowledge and understanding of CSR@PWA.
1.2 PWA’s staffs had changing attitudes towards CSR@PWA. Previously, they thought that CSR
activities were heavy burdens they had to bear, but currently, they accept that CSR activities are easy
and can be performed through the work they are responsible for, while seeking to work with CSR.
2. Organization
2.1 CSR projects had good cooperation from PWA’s network members since they were all projects
generated from the need of communities, while PWA provided assistance. Consequently, PWA were
well accepted by communities and their members concerned. In addition, PWA was able to build up
ties with all groups concerned, making people to have good attitudes towards PWA’s operating
performance.
2.2 PWA had a clear reporting system for its CSR projects/activities in each round, quarter, half
year and year, enabling all PWA’s work units to know CSR operating performance consequences and
use them as an expansive basis for further management.
2.3 CSR projects could help develop the relationship for mutual work and cooperation between
PWA and communities, causing ties and collective objectives to meet the expectation of society.
3. Network Members
3.1 Juveniles taking part in water resources projects were enthusiastic to learn about water
sources, water resources conservation and water saving, besides participating in activities PWA had
arranged. It is found that 77.89 percent of the juveniles agreed to a decrease in groundwater use.
3.2 Both the mass media and people steadily acknowledged PWA’s CSR operating performance
through newspapers and printed materials that PWA had issued monthly and bimonthly, causing them
to have good attitudes towards PWA under the concept “PWA is a business for society”.
Based on PWA’s operating performance consequences in 2010, there were around 2,066,262
households of network members benefiting from CSR projects/activities, with operating expenses of
79,191,811.82 Baht. A total of 6,896 PWA’s management and staffs took part in a wide variety of activities
revealed in the table.
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การดำเนินงานตามภารกิจหลัก

1. ประวัติความเปนมาขององคกร
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นับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 5 ได มี พ ระราชดำริ การหาน้ ำ บริ โ ภค
สำหรั บ ประชาชนในเขตพระนคร จนกระทั่ ง ได มี ก ารเป ด
โรงกรองน้ำแหงแรกเมื่อ 14 พย. 2457 อีก 39 ปตอมา ใน
พ.ศ.2496 รัฐบาลในขณะนัน้ จึงไดมกี ารอนุมตั ใิ ห กรมโยธาธิการ
ดำเนิ น การก อ สร า งการประปา ณ ศู น ย ก ารทหารป น ใหญ
โคกกระเทียม ใหชื่อวา การประปาพิบูลสงคราม ผลิตและ
จำหนายน้ำประปาบริการทหารและประชาชน ซึ่ ง นั บ เป น
การประปาในสวนภูมิภาคเปนแหงแรก ตอจากนั้นในป
พ.ศ. 2497 รัฐบาลก็ไดอนุมัติใหกรม โยธาธิการกูเงินธนาคาร
ออมสิน มาดำเนินการกอสรางการประปาขอนแกน ราชบุรี
อุดรธานี เชียงใหม ปากพนัง ภูเก็ต รวม 6 แหง รวมทั้งอนุมัติใหกอสราง
การประปา 70 แหง โดยใชเงินกูจ าก ธนาคารออมสิน ตองการกระจายความเจริญ
ไปสูชนบท ในป พ.ศ. 2504 เมื่อรัฐบาลประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ก็ไดมีการเจาะบอน้ำบาดาลเพื่อหาน้ำสำหรับอุปโภคและ
บริโภคใหแกประชาชนในชนบท และในป พ.ศ. 2509 รัฐบาลไดจัดใหมี
โครงการจัดหาน้ำสะอาดทั่วราชอาณาจักร มีคณะกรรมการเปนผูบริหาร
โครงการ และมี ห น ว ยงานร ว มดำเนิ น งานในโครงการนี้ 11 หน ว ยงาน
นอกจากการแกปญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับบริโภค ดวยการจัดใหมีโครงการ จัดหาน้้ำสะอาดทั่วราชอาณาจักร และ
กอสรางระบบประปา ของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ ตามโครงการประปาจังหวัดแลว กรมอนามัย โดยกองประปา
ชนบท ไดรับความชวยเหลือจาก ยูซอม อเมริกาและ องคการยูนิเซฟ องคการอนามัยโลก ฯลฯ ในการดำเนินงานจัดหาน้ำ
สะอาด สำหรั บ ประชาชนในชนบท ในรู ป แบบของการประปาชนบท ในชุ ม ชนที่ มี จ ำนวนประชากรไม เ กิ น 5,000 คน
ซึ่งเปนการแกปญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคในสวนภูมิภาคอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งทองถิ่นมีสวนรวมในการจายเงินสมทบ
ในจำนวนที่ไดมีการกำหนดตกลงกันไว

การจัดตั้งการประปาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจ
การจัดหาน้ำสะอาดในรูปแบบของน้ำประปาสำหรับประปาชนใชอปุ โภคบริโภค
แตเดิมมีหนวยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบในการดำเนินงาน 2 หนวยงาน คือ
กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการ
ดำเนินการกอสรางระบบประปา และดูแลระบบการผลิตจำหนายน้ำประปา
ในเขตเมืองหรือในชุมชนที่มีจำนวนประชากรตั้งแต 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งมี
การประปาในความดูแลรับผิดชอบกอนมีการจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ จำนวน
185 การประปา

•

• ระบบกองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่ดำเนินการและรับผิดชอบการกอสราง

ประปาหมูบานหรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนที่มีจำนวนประชากรไมเกิน 5,000 คน โดยรวมกับทองถิ่นและเมื่อกอสราง
ระบบประปาแลวเสร็จ ก็มอบใหแกทองถิ่น ซึ่งไดแกสุขาภิบาล หรือ หมูบานเปนผูบำรุงรักษาดูแลตอไป ซึ่งมีอยูจำนวน 550
แหง กอนที่จะมีการจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ
ตอมาความตองการน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคขยายตัวเพิ่มความตองการมากขึ้น การผลิต จำหนาย
ของกองประปาภูมภิ าค กรมโยธาธิการมีขอ จำกัดในดานระเบียบราชการ ทำใหการดำเนินงานไมคลองตัว และไมอาจดำเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพเชนหนวยงานธุรกิจทั่วไป ในสมัยรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท ไดมอบใหสถาบันบัณฑิต
พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ศึ ก ษาวิ ธี ก ารจั ด รู ป แบบการบริ ห ารประปาในส ว นภู มิ ภ าคให มี ค วามคล อ งตั ว ในการให บ ริ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้ น ได มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 9 พค.2521 ให มี ก ารปรั บ รู ป แบบการดำเนิ น กิ จ การประปาของกองประปา
สวนภูมิภาค กรมโยธาธิการ ใหเปนรูปแบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจตามขอเสนอของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โดยจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งการประปาสวนภูมิภาคขึ้น มีนายจำรูญ ปยัมปุตระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในขณะนั้นเปนประธาน ดำเนินการจัดตั้งและตราเปน พ.ร.บ. การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ
2522 และใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2522 ซึ่งเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยโอน
กิจการประปาตลอดจนขาราชการและลูกจางของกองประปาสวนภูมิภาค กรมโยธาธิการและกองประปาชนบท กรมอนามัย
มาเปนลูกจางและพนักงานของการประปาสวนภูมิภาค

Provincial Waterworks Authority

ในชวง 4 -5 ปที่ผานมา กปภ. ไดปรับโครงสราง
องคกร โดยโครงสรางการบริหารงานในปงบประมาณ 2553
เนนการกระจายอำนาจการตัดสินใจใหกับ กปภ.เขต และ
กปภ.สาขามากขึ้น และใหสำนักงานใหญกำหนดนโยบาย
ทิศทางการบริหารงานในดานตางๆ ดานการเงินตั้งแตงบ
ประมาณป 2551 เปนตนมา กปภ. เริม่ ออกพันธบัตร และเงินกู
เพื่ อ นำเงิ น มาลงทุ น ในการตอบสนองความต อ งการใช น้ ำ
ที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหบางพื้นที่ขาดแคลนเงินทุน
ในการเพิ่ ม กำลั ง การผลิ ต ปรั บ ปรุ ง ระบบผลิ ต และจ า ยน้ ำ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล กปภ.ไดเริม่ นำระบบ Balance
Scorecard และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลดวย
Competency ด า นการวางแผนได ด ำเนิ น การจั ด ทำแผน
ยุ ท ธศาสตร 2555- 2559 เพื่ อ กำหนดทิ ศ ทางและแนว
นโยบายการดำเนินงานในอนาคต ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดนำระบบ SAP R/3 สำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ และ
ระบบ SAP BW สำหรับระบบสารสนเทศสำหรับผูบริหาร
การรณรงคสงเสริมการใช Open Source สำหรับ
การปฏิ บั ติ ง าน การรวมศู น ย ข อ มู ล ด ว ย Data Center
การจัดการน้ำสูญเสียโดยใช District Metering Area (DMA)
การดำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ บริ ก ารผู ใ ช น้ ำ รวมทั้ ง กิ จ กรรม
เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
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2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจที่ผานมา
ลำดับ

รายงานประจำป 2553

หนวยวัด

2550

2551

2552

2553

1.

จำนวนผูใชน้ำสิ้นป

ราย

2.

อัตราการเพิ่มผูใชน้ำปกติ

%

6.850

6.570

6.650

7.430

3.

จำนวนพนักงาน (รวมลูกจางประจำ)

คน

5,465

5,396

5,576

6,142

4.

อัตราสวนระหวางบุคลากรตอลูกคา
1,000 ราย

สัดสวน

2.080

1.950

1.900

1.980

5.

อัตราสวนผูใชน้ำ ตอพนักงาน 1 คน

สัดสวน

481

514

526

506

6.

ปริมาณน้ำผลิตจาย

ลาน ลบ.ม.

1,077

1,140

1,208

1,303

7.

ปริมาณน้ำจำหนาย

ลาน ลบ.ม.

795

835

884

960

8.

อัตราการใชน้ำเฉลี่ย

(ลบ.ม/ราย/ด)
(ลบ.ม/ราย/วัน)

25.928
0.864

25.77
0.859

25.085
0.825

25.738
0.846

9.

อัตราน้ำสูญเสียในระบบจาย

%

26.120

26.670

26.730

26.200

3/421

10/529

6/228

5/647

3/24

9/165

-

-

6/153

12/424

4/127

2/38

8/197

15/492

23/546

8/292

262/362

338/487

326/492

146/132

1,330

2,300

2,492

3,864

10.

โครงการการลงทุน

11.

การลงทุนที่ไมเปนโครงการ

2,628,470 2,771,418 2,935,356

3,106,914

แหง/ลานบาท

(จัดสรรในแตละป)
10.1 ปรับปรุงขยายระบบประปา
10.2 ปรับปรุงหลังรับโอน
10.3 พัฒนาแหลงน้ำ
10.4 ปรับปรับเสนทอ
10.5 วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ
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ประเด็นผลการดำเนินงาน

ลานบาท

4. ภาพรวมของแผนยุทธศาสตรองคกร (ฉบับที่ 2) ป 2555-2559
และเปาหมายการดำเนินธุรกิจขององคกรในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) มีเปาหมายการดำเนินการเพื่อไปสูองคกรสมรรถนะสูงในอีก 10 ปขางหนา
ตามแผนยุทธศาสตรองคกร (ฉบับที่ 2) ป 2555 – 2559 ซึ่งมุงเนนการมีระบบผลิตจายน้ำที่เปนเลิศ (Operation Excellence)
และมีระบบบริการลูกคาที่เปนเลิศ (Service Excellence) เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตรองคกร ฉบับที่ 2 ในป 2559 จะมี
เปาหมายผูใ ชนำ้ รวม 4,072,914 ราย ยอดน้ำขาย 1,310 ลาน ลบ.ม. อัตราน้ำสูญเสียรอยละ 27.00 อันจะเปนการขับเคลือ่ น
และผลักดัน ไปสูเปาหมายของแผนที่กำหนด ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการนำยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Approach) โดยกำหนด
การปฏิบัติไปสูหนวยงานที่รับผิดชอบ (Deploy) มีแผนงานโครงการและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเปนการวางรากฐาน
ในภารกิจหลักขององคกรใหมีความแข็งแกรงและมั่นคง กอนที่จะพัฒนาไปสูการดำเนินงานดานอื่นในระยะตอไป

เปาประสงคของการดำเนินงาน ในชวงป 2555 - 2559

ในป 2554 ไดกำหนดยุทธศาสตรในการดำเนินงาน 6 ดาน ประกอบดวย
5.1 ยุทธศาสตรดานการลงทุน
การบริ ห ารจั ด การด า นการลงทุ น โดยลงทุ น ตามกระแสเงิ น สดที่ มี และตามเงิ น อุ ด หนุ น ที่ ไ ด รั บ การ
พิจารณาเงินลงทุนในโครงการเรงดวนตามความจำเปนของผูใชน้ำในพื้นที่
5.2 ยุทธศาสตรดานการเงิน
ควบคุมคาใชจายในการดำเนินงานและปรับอัตราคาน้ำใหสะทอนตนทุน เพื่อลดจำนวน กปภ.สาขา
ที่ขาดทุน และจัดหาแหลงเงินกูเพิ่มเติม
5.3 ยุทธศาสตรดานการผลิตและจายน้ำ
การดำเนินงานดานการผลิตและจายน้ำ โดยเนนการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา การจัดหาแหลงน้ำดิบ
โดยร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภายนอกแก ป ญ หาแหล ง น้ ำ และการลดน้ ำ สู ญ เสี ย การส ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต การบำบัดตะกอน การลดการใชพลังงานในการผลิตน้ำประปาการสรางนวัตกรรมในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การตรวจสอบมาตรวัดน้ำหลักอยางสม่ำเสมอ และการปรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหได
มาตรฐาน การบริหารจัดการน้ำสูญเสียอยางเปนระบบ
5.4 ยุทธศาสตรดานการตลาดและการบริการ
การดำเนิ น งานด า นการตลาดและบริ ก าร เน น การตลาดเชิ ง รุ ก เจาะกลุ ม ลู ก ค า ที่ ยั ง ไม มี น้ ำ ประปาใช
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR
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5. แผนปฏิบัติการประจำปที่สำคัญ
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4.1 ดานการผลิตจายน้ำ
มีเปาประสงคใหมีระบบผลิตจายน้ำที่เปนเลิศ (Operation Excellence) หมายถึง ระบบผลิตที่สามารถผลิต
และจายน้ำประปาที่มีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานสากลเพียงพอกับความตองใชน้ำ แรงดันน้ำเหมาะสม
ตลอดจนมีน้ำสูญเสียในอัตราต่ำ
4.2 ดานการบริการลูกคา
มีเปาประสงคใหมีระบบบริการลูกคาที่เปนเลิศ (Customer Service Excellence) หมายถึงระบบบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว รับฟงความคิดเห็นลูกคา มีบริการหลังการขาย รับผิดชอบสังคม ตลอดจนมีการสื่อสารที่ลูกคา
จดจำ ประทับใจ ผูกพัน และพรอมที่จะใหการสนับสนุนองคกร
4.3 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีเปาประสงคใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สามารถสนับสนุนระบบผลิตจายน้ำอัตโนมัติ ระบบบริการ
ลูกคาแบบ E-Service มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบขอมูลทั้งองคกรเพื่อใหทุกหนวยงานมีความคลองตัว
ในการทำงานมากขึ้น
4.4 ดานทรัพยากรบุคคล
มีเปาประสงคใหมีทุนมนุษย ไดแก บุคลากร องคความรู และวัฒนธรรมองคกรที่สามารถสนับสนุนให
การบริหารจัดการระบบผลิตจายน้ำและระบบบริการลูกคาที่เปนเลิศ ตลอดจนระบบสนับสนุนอื่นใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กำหนด
4.5 ดานการเงิน การลงทุน บริหารจัดการความเสี่ยง และอื่น ๆ
มีเปาประสงคใหมีระบบการเงิน การลงทุน ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น
ที่สนับสนุนใหองคกรสามารถสรางตอบแทนไดอยางตอเนื่องและมั่นคง

5.5 ยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสม และสรางแรงจูงใจในการทำงาน
โดยกำหนดเกณฑประเมินผล คาตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม จัดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม
5.6 ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมและทันสมัย โดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานระบบงาน และประมวลผล
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและปลอดภัยยิ่งขึ้น

PWA’s Operating Performance Based on Its Core
Missions for 2010

1. Organization’s History

รายงานประจำป 2553
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Since the reign of King Chulalongkorn (Rama
the Fifth) he had considered procuring water for
consumption for people in the metropolitan area until
there was an opening of the first water treatment plant
on November 14, 1914. Thirty-nine years later, in 1953,
the government at that time had approved the Public
Works Department to establish a waterworks at the
Artillery Center of Kok Kratiem in Lop Buri province,
called “Pibulsongkhram Waterworks”, producing and distributing water supply for military men and people there.
It was regarded as the first waterworks in the provincial area. Subsequently in 1954, the government approved
the Public Works Department to take a loan from the Government Savings Bank in order to establish waterworks
in Khon Kaen, Ratchaburi, Udon Thani, Chiang Mai, Pak Panang and Phuket, totaling 6 waterworks. In addition,
the government also approved the establishment of another 70 waterworks with loans from the Government
Savings Bank since it wanted to distribute growth and prosperity to rural areas. In 1961, when the government
declared the first national economic and social development plan, there was drilling of groundwater wells to find
water for rural people’s consumption. In 1966, the government launched a project to procure clean water
throughout the kingdom, with a committee acting as the project manager and another 11 government agencies
taking part in the project. Apart from the solution of the problem of shortage of water for consumption through
the project on procurement of water across the kingdom and the establishment of water supply systems by the
Public Works Department’s provincial waterworks division, based on the province’s water supply project, the
Department of Health, through its rural waterworks division, got assistance from America’s USOM, UNICEF,
WHO, etc. in the procurement of clean water for rural people, in the form of rural waterworks, in communities
with population not exceeding 5,000 people. This was another approach of resolving the problem of shortage of
water for consumption in regional areas which localities also took part by contributing the defined amount of
money as agreed.

Establishment of Provincial Waterworks Authority as
Public Enterprise
Previously, there were 2 government agencies responsible for the procurement of clean water in the
form of water supply for rural people’s consumption.
Provincial waterworks division of the Public Works Department, the InteriorMinistry was
responsible for the construction of water supply systems and overseeing the system of water
supply production and distribution in urban areas or communities withpopulation of over
5,000 people. There were 185 waterworks under the division’s responsibility before its
establishment as a public enterprise.
Rural waterworks division of the Department of Health, the Public Health Ministry took charge of
the establishment of community waterworks or small ones in communities with population not
exceeding 5,000 people. The division cooperated with the localities for the construction and
after the construction completion, it handed over the waterworks to such localities as sanitary
districts or villages for operation and maintenance. There were 550 such waterworks prior to the
division’s establishment as a state enterprise.

•

•

Over the past 4 to 5 years, PWA has witnessed organizational restructuring, with the new
administrative structure in late 2009 focusing on more decentralization of decision-making authority to its
regional offices and branch offices, while PWA headquarters is to formulate policies on the administrative
direction in various aspects.
With respect to financial issue, since fiscal year 2008 onwards PWA has started to issue bonds and
take loans so as to acquire capital for investment to meet the constantly rising demand for water consumption,
causing some service areas to lack capital for an increase in production capacity and improvement in the water
production and distribution system.

Provincial Waterworks Authority

2. Significant Change and Development
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Later, there was an increasing demand for clean water for consumption while the production and
distribution of the Public Works Department’s provincial waterworks division had bureaucratic limitations,
causing inflexible operating performance and inability to perform efficiently like other enterprises. During
General Kriengsak Chanmanan’s government, it had assigned the National Institute of Development
Administration (NIDA) to study the pattern of provincial water supply management so that its administration was
flexible. The cabinet at that time had a resolution on May 9, 1978 to adjust the pattern of water supply
management of the Public Works Department’s provincial waterworks division to that of a public enterprise as
proposed by NIDA, through an appointment of the Committee for the Arrangement of the Provincial Waterworks
Authority chaired by Mr. Jumroon Piyamputtara, deputy permanent secretary for Interior Ministry. The committee
then established and enacted the Provincial Waterworks Authority (PWA) Act of 1979 on February 24, 1979,
which had become effective since February 28, 1979, a day after its announcement in the government gazette,
onwards. Based on the act, the water supply affairs, including the government officials and employees of the
Public Works Department’s provincial waterworks division and the Department of Health’s rural waterworks
division were transferred to become PWA’s staffs and employees.
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As to personnel resources management, PWA has initiated the balance scorecard system and
competency-based personnel resources management. With regard to planning, PWA has mapped out a
strategic plan for 2012 to 2016 to define the direction and policy for its future operating performance.
Concerning the information technology, PWA has introduced the SAP R/3 system for its business operations,
and the SAP BW system for its executive information system.
Furthermore, PWA has rallied to promote the use of Open Source for its staffs’ work performance,
centralized data through its data center, managed its non-revenue water reduction using district metering area
(DMA) and carried out activities to service water consumers, including CSR activities.

3. Characters of Business Transactions over the Past Year
Order
1.

Number of Customers at YearEnd

2.

Rate of Regular Increase of
Customers

3.
การประปาสวนภูมิภาค

Unit

2007

Connection

2008

2009

2010

2,628,470 2,771,418 2,935,356 3,106,914

%

6.85

6.57

6.65

7.43

Number of Staffs & Permanent
Employees

Person

5,465

5,396

5,576

6,142

4.

Ratio between Staffs & 1,000
Service Connection

Person

2.08

1.95

1.90

1.98

5.

Ratio between Customers & 1
Staff

Service
Connection

481

514

526

506

6.

Amount of Water Produced

Million M3

1,077

1,140

1,208

1,303

7.

Amount of Water Sold

Million M

795

835

884

960

8.

Average Water Consumption

M3/Connection/M
M3/Connection/D

25.928
0.864

25.77
0.859

25.085
0.825

25.738
0.846

9.

NRW in Distribution System

%

26.12

26.67

26.73

26.20

10/529

6/228

5/647

9/165

-

-

12/424

4/127

2/38

15/492

23/546

8/292

338/487

326/492

146/132

2,300

2,492

3,864
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Item of Operating Performance
Consequence

10.

11.

3

Investment Project (Allocated in Project/Million Baht
each year)
3/421
10.1 Rehabilitation & Extension of
3/24
Water Supply Systems
6/153
10.2 Rehabilitation after Transfer
8/197
10.3 Water Sources
Development
262/362
10.4 Pipeline Rehabilitation
10.5 Pipe Installation for Service
Area Expansion
Non-Project Investment

Million Baht

1,330

4. Overall PWA’s Strategic Plan (Volume 2) for 2012 - 2016
and PWA’s Business Transaction Targets for
the Next 3 to 5 Years

Objectives for PWA’s Operating Performance between
2012 and 2016

Provincial Waterworks Authority

4.1 Water Production and Distribution aims to have operation excellence, which means the production
system that can produce and distribute water supply of good quality in compliance with universal standard, with
an adequate amount of water, appropriate water pressure and a low rate of non-revenue water.
4.2 Customer Service aims to have customer service excellence, which means a service system that
is convenient and swift, listens to customers’ opinions, possesses an after-sale service, is responsible for
society, including owning a communication technique impressive to customers, causing them to remember and
have ties of affection with the organization (PWA) and ready to lend support to it.
4.3 Information Technology aims to have information technology (IT) compatible with an automatic
water production and distribution system, and a customer e-service system. There is an integration and linkage
of data for the entire organization to enable all work units to be more flexible in their work performance.
4.4 Personnel Resources aims to have such human capitals as personnel, knowledge body and
organization’s culture which support the management of operation excellence and customer service excellence,
including other support systems which help achieve the objectives defined.
4.5 Finance, Investment, Risk Management and Others aims to have systems of finance, investment,
and risk or other change management that support the organization in generating continuous and secure
turnovers.
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The Provincial Waterworks Authority (PWA) has an objective for its operating performance to become
a high-performance organization (HPO) in the next 10 years according to the organization’s strategic plan,
volume 2 (2012 – 2016), which concentrates on possessing excellent systems of water production and
distribution (Operation excellence), and customer services (Service excellence). It is projected that after the
termination of the organization’s strategic plan, volume 2, in 2016, PWA will have a total of 4,072,914 service
connections, with the amount of water sold totaling 1,310 million cubic meters and a non-revenue water rate of
27.0 percent, which will be a driving force pushing forward to the target of the plan defined, which is part of
putting the strategies into practice by deploying the work to work units responsible as well as having clear
project work plans and caretakers. This is aimed at laying down a strong and stable foundation for the
organization’s core missions prior to the development towards other aspects of operating performance in the
next phase.

5. Significant Annual Action Plan

รายงานประจำป 2553
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In 2011, PWA has defined 6 strategic plans for its operating performance consisting of the following.
5.1 Investment Strategy
PWA has managed its investment based on the existing cash flow and the government fund
derived. Meanwhile, it gives a consideration on the investment in urgent projects according to the
necessity for water consumers in the area.
5.2 Financial Strategy
PWA has controlled its operating costs and adjusted its water tariff rates that reflect investment
costs in order to reduce the number of PWA branch offices which are running their business at a loss.
Besides, it seeks to find additional sources of loans.
5.3 Water Production and Distribution Strategy
PWA operates its water production and distribution by focusing on an improvement of the water
supply production system, procurement of raw water sources in cooperation with outside agencies,
which also help PWA solve the problems of water sources and non-revenue water reduction,
promotion of the production process improvement, sludge treatment, decrease in energy use for
water supply production, creation of innovations in working process improvement, steady inspection
of masterwater meters and change of water meters to live up to standard, and systematic
management of non-revenue water.
5.4 Marketing and Service Strategy
For its marketing and service operating performance, PWA has concentrated on proactive
marketing targeting customer groups having no water supply system, improving and developing
services, and carrying out social or CSR activities.
5.5 Personnel Resources Management Strategy
PWA manages its personnel resources by initiating appropriate organizational restructuring and
creating incentives for staffs’ performance through defining evaluation criteria as well as suitable and
fair remuneration, including arranging appropriate manpower.
5.6 Information Technology Strategy
PWA has a comprehensive and modern database through the development of its IT on work
system and processing, apart from an improvement and development for more standard and secure
infrastructure.

รายงานวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ กปภ.
ภาพรวมการดำเนินงาน

การประปาสวนภูมิภาคมีเงินลงทุนในบริษัทรวมที่สำคัญคือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน) ซึ่ง กปภ. ถือหุนรอยละ 40.20 เนื่องจาก กปภ. เปนหนวยงานที่ไมใชบริษัท มหาชน จำกัด จึงไดรับยกเวน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 21/2550 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 ดังนั้น
จึงแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น
ผลการดำเนินงานของ กปภ. ในป 2553 มีกำไรสุทธิจำนวน 2,811.51 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552
จำนวน 2,512.74 ลานบาท เพิ่มขึ้น 298.77 ลานบาท หรือรอยละ 11.89 โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 2,279.35
ลานบาท เพิ่มขึ้น 127.10 ลานบาท หรือรอยละ 5.91 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 จำนวน 2,152.25 ลานบาท
รายไดและคาใชจาย
หนวย : ลานบาท
17,080.06

รายไดจากการดำเนินงาน

ป 2553

รายไดจากการจำหนายน้ำ
และบริการ - สุทธิ

15,917.76

15,891.45

2.10

2.05

4.70

6.17
93.20
91.78
ป 2553

ป 2552

รวม

รอยละ

ป 2552

93.20 14,585.94

รอยละ

91.78 1,331.82

รายไดชดเชยการดำเนินงาน
เชิงสังคมจากรัฐบาล

802.80

4.70

980.15

6.17

รายไดคาติดตั้งและวางทอ
สุทธิ

359.50

2.10

325.36

2.05

17,080.06

100.00 15,891.45

ผลตาง

รอยละ
9.13

(177.35) (18.09)
34.14

10.49

100.00 1,188.61

7.48

Provincial Waterworks Authority

ผลการดำเนินงานดานการเงิน
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การประปาสวนภูมิภาคในฐานะองคกรของรัฐที่ใหบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดานน้ำประปา เพื่อสนอง
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนภูมิภาคใหมีสุขภาพดีถวนหนา และสนับสนุนนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยในการสรางสังคมใหมีระเบียบเปนบานเมืองนาอยู ประชาชนเชิดชูคุณธรรม ควบคูกับการหารายไดเลี้ยง
ตัวเองและดูแลสังคมดวยการนำเทคนิคและเครื่องมือเชิงธุรกิจมาใชในการควบคุมระบบผลิตน้ำประปาใหไดมาตรฐานน้ำ
สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง ดวยความมุงมั่นในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR : Corporate Social
Responsibility) ซึ่งการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เริ่มตนจากภายในองคกรสูสังคมภายนอก โดยปลูกฝงจิตสำนึกตอ
สาธารณะหรือจิตสาธารณะใหแกพนักงานและลูกจางอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหทุกคนมีความเชื่อมั่นวาตนเองเปนสวน
สำคัญอยางยิ่งของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ในป 2553 กปภ. มี ส าขาในความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น 2 สาขา คื อ กปภ.สาขาเกาะพะงั น และ กปภ.
สาขาคลองท อ ม ทำให มี กปภ.สาขาในความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง สิ้ น 230 สาขา ตลอดระยะเวลา 31 ป ที่ ผ า นมา กปภ.
มีเปาหมายสูงสุดคือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใชน้ำสะอาดไดมาตรฐานตลอด 24 ชั่วโมง โดยขับเคลื่อน กปภ.
สูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และใหความสำคัญกับการสรางรากฐานที่
แข็งแรงและยั่งยืน คือ การพัฒนาคนใหมองไกลและปรารถนาจะเห็นความสำเร็จขององคกรตลอดเวลา พรอมทั้งสื่อสารสราง
ความเขาใจระหวางพนักงานทุกคนในทุกระบบเพื่อผลักดันไปสูวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค โดยไดสั่งสมความรูและ
ประสบการณ ใ นวิ ช าชี พ ด า นการผลิ ต น้ ำ ประปา อย า งไรก็ ต ามการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพด า นเทคโนโลยี จ ำเป น ต อ งพึ่ ง พา
งบประมาณจำนวนมาก แมวา สภาวะทางการเงินของ กปภ. ในปจจุบนั จะไมเอือ้ อำนวยทีจ่ ะดำเนินการได แตเพือ่ สรางความมัน่ ใจ
ใหกบั ประชาชนทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศวาจะมีนำ้ ประปาใชไมขาดแคลน กปภ. จึงมุง มัน่ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และพัฒนา
บุคลากรควบคูก บั การพัฒนาการบริการใหพนักงานมีศกั ยภาพในทุกๆ ดาน เพือ่ ผลักดันให กปภ. จะเปนองคกรชัน้ ดีเพือ่ ปวงชน
ทีใ่ หบริการน้ำประปาอยางมีคณ
ุ ภาพทัว่ ถึง และไดมาตรฐาน

รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดจากการดำเนินงาน-สุทธิ ป 2553 จำนวน 17,080.06 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,188.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ
7.48 ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นไมแตกตางจากปกอน เนื่องจากในปนี้มีรายไดจากการจำหนายน้ำและบริการสุทธิ เพิ่มขึ้น
1,331.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.13 สาเหตุสว นหนึง่ จากผูใ ชนำ้ เพิม่ ขึน้ คิดเปนรอยละ 5.85 และปริมาณการจำหนายน้ำ
เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 8.60 รายไดคาติดตั้งและวางทอสุทธิ เพิ่มขึ้น 34.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.49 สวนรายไดชดเชย
การดำเนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาล ลดลง 177.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.09
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการดำเนินงาน
และบริหาร
14,489.08
3.17

13,471.50

4.07
4.54
7.98

17.78

17.15

20.19

19.64

43.49

43.42
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3.74
7.84
4.29
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รอยละ

ป 2552

รอยละ

ผลตาง

รอยละ

วัสดุการผลิต

6,290.94

43.42 5,858.78

43.49

432.16

7.38

คาเสื่อมราคาและคาตัด
จำหนาย

2,846.31

19.64 2,720.72

20.19

125.59

4.62

คาใชจายพนักงาน

2,485.51

17.15 2,395.95

17.78

89.56

3.74

คาไฟฟา

1,155.89

7.98 1,055.87

7.84

100.02

9.47

คาจางและบริการ

661.64

4.57

577.35

4.29

84.29

14.60

วัสดุดำเนินการและซอมบำรุง

588.96

4.07

503.36

3.74

85.60

17.01

อื่นๆ

459.83

3.17

359.47

2.67

100.36

27.92

100.00 1,017.58

7.55

14,489.08

รวม

รายงานประจำป 2553

ป 2553

100.00 13,471.50

คาใชจายจากการดำเนินงาน
คาใชจายจากการดำเนินงาน จำนวน 14,489.08 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,017.58 ลานบาท หรือรอยละ 7.55 จากการ
เพิ่มขึ้นของคาใชจายหลัก คือ คาวัสดุการผลิต เพิ่มขึ้น 432.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.38 เปนการเพิ่มขึ้นจากการซื้อ
น้ำประปาจากบริษัทเอกชนตามเงื่อนไขในสัญญา สวนทางดานคาสารเคมีเพิ่มขึ้นตามสัดสวนปริมาณน้ำผลิตที่เพิ่มขึ้น
คาวัสดุดำเนินการและซอมบำรุง เพิ่มขึ้น 85.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.01 เปนผลมาจาก กปภ. ไดเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการแกประชาชนใหไดรับบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงใหความสำคัญในการควบคุมหรือลดน้ำสูญเสีย โดยได
มีการจางบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียตอเนื่องเปนแผนระยะยาว คาไฟฟา เพิ่มขึ้น 100.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.47
เนื่องจากการใชไฟฟาในระบบผลิตและระบบจำหนายเพิ่มขึ้นจากปริมาณจำหนายน้ำเพิ่มขึ้นรอยละ 8.60 คาจางและบริการ
เพิ่มขึ้น จำนวน 84.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.60 สวนใหญเปนการจางเหมาบุคคลภายนอกผลิตน้ำ อานมาตรและเก็บ
เงินคาเสือ่ มราคา เพิม่ ขึน้ จำนวน 125.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.62 และคาใชจา ยเกีย่ วกับพนักงาน เพิม่ ขึน้ 89.56 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 3.74
หนวย : ลานบาท
รายไดทไี่ มเกีย่ วกับการดำเนินงาน

ป 2553

รอยละ ป 2552

รอยละ ผลตาง รอยละ

รายไดเงินปนผล

269.52

23.93

234.08

25.60

35.44

15.14

รายไดอื่น

191.72

17.02

227.18

24.85 (35.46) (15.61)

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี

255.74

22.71

157.62

17.24

98.12

62.25

รายไดรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี

135.70

12.05

123.03

13.46

12.67

10.30

รายไดรบั บริจาคจากราชการตัดบัญชี

81.54

7.24

80.76

8.83

0.78

0.97

รายไดทไี่ มเกีย่ วกับการดำเนินงาน

1,126.23
0.81
3.68
7.51
5.05
7.24
12.05

914.30
3.30
4.59
5.13
8.83
13.46
17.24

22.71
24.85
25.60

23.93
ป 2553

รอยละ ป 2552

รอยละ ผลตาง รอยละ

รายไดคาปรับ

56.85

5.05

46.91

5.13

9.94

21.19

รายไดเงินชดเชยและคาปรับ

84.54

7.51

0.00

0.00

84.54

100.00

ดอกเบี้ยรับ

41.49

3.68

41.98

4.59

(0.49)

(1.17)

9.13

0.81

2.74

0.30

6.39

233.21

914.30 100.00 211.93

23.18

อื่นๆ

17.02

ป 2553

1,126.23 100.00

รวม

ป 2552

รายไดที่ ไมเกี่ยวกับการดำเนินงาน

คาใชจา ยทีไ่ มเกีย่ วกับการดำเนินงาน

156.33

83.80
ป 2553

100.92

83.80

36.68

23.46

11.67

9.70

ตนทุนวัสดุทจี่ ำหนาย

5.69

3.64

5.10

4.23

0.59

เงินคาปรับจายคืน

7.71

4.93

2.74

2.27

4.97 181.39

คาใชจา ยอืน่

23.64

67.97

67.97

156.33 100.00

รวม

ป 2552

120.43 100.00

5.33

5.28

25.01 214.31

35.90

11.57
29.81

คาใชจายที่ ไมเกี่ยวกับการดำเนินงาน
คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 35.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.81 เนื่องจากขาดทุนจากการ
จำหนายสินทรัพยเพิ่มขึ้น 5.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.28 ตนทุนวัสดุที่จำหนายเพิ่มขึ้น 0.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ
11.57 สวนคาใชจายอื่นเพิ่มขึ้น 25.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 214.31

ฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท
สินทรัพย
62,594.30
0.39
1.78
3.18
6.44
9.63

0.32
1.61
4.03
5.66
12.11

78.58
76.27
ป 2553

ป 2552

รอยละ

ป 2552

รอยละ ผลตาง รอยละ

52,910.44

76.27 49,185.66

78.58 3,724.78

7.57

สินทรัพยหมุนเวียน

8,404.71

12.11 6,026.01

9.63 2,378.70

39.47

สินทรัพยระหวางกอสราง

3,927.64

5.66 4,028.19

6.44 (100.55)

(2.50)

รายไดPSOคางรับ-กำหนดรับ›1ป

2,794.02

4.03 1,991.21

3.18

802.81

40.32

เงินลงทุนระยะยาว

1,115.23

1.61 1,115.23

1.78

0.00

0.00

220.58
69,372.62

0.32 248.00
100.00 62,594.30

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

63,372.62

ป 2553

อืน่ ๆ
รวมสินทรัพย

0.39 (27.42) (11.06)
100.00 6,778.32 10.83

Provincial Waterworks Authority

2.27
4.23
9.70

3.64

106.25

ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย

120.43
4.93

ป 2553 รอยละ ป 2552 รอยละ ผลตาง รอยละ
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ในสวนรายไดที่ไมเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 211.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.18 โดยในปนี้มีรายได
เงินปนผลเพิ่มขึ้น 35.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.14 เนื่องจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน) ประกาศจายเงินปนผลประจำป 2552 (ในชวงปงบประมาณ 2553 ของ กปภ.) และมีประกาศจายเงินปนผล
ระหวางกาลป 2553 รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 98.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.25 รายไดเงินชดเชย
และคาปรับเพิ่มขึ้น 84.54 ลานบาท เนื่องจาก กปภ. ไดรับเงินชดเชยจากกรณีบริษัทเอกชน ไมสามารถสงมอบน้ำประปา
ไดตามปริมาณที่กำหนดในสัญญา และรายไดอื่นลดลง 35.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.61 ดอกเบี้ยรับลดลง 0.49
ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.17
หนวย : ลานบาท

สินทรัพย

หนวย : ลานบาท
หนี้สิน

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีจำนวนทัง้ สิน้ 69,372.62 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับปทผี่ า นมาเพิม่ ขึน้
จำนวน 6,778.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.83 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปที่ผานมา โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้
1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธิ เพิ่มขึ้น 3,724.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.57 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น
ในอาคารและสิ่งกอสราง
2. สินทรัพยระหวางกอสรางลดลง 100.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.50
3.สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2,378.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.47 ประกอบดวย
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 3,028.41 ลานบาท เพิ่มขึ้น 173.89 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 6.09 จากรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 พบวา ในป 2553 ไดรวมเงิน
ฝากจากกองทุนประกันการใชน้ำ กปภ. จำนวน 400 ลานบาท และเงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงิน
ประกันการใชน้ำ กปภ. จำนวน 95.90 ลานบาท
3.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวยเงินฝากประจำระยะเวลามากกวา 3 เดือน จำนวน 444.40 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 39.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.73
3.3 ลูกหนี้กระทรวงการคลังจากคาน้ำที่รัฐบาลรับภาระจำนวน 2,967.35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,961.96
ลานบาท คิดเปนรอยละ 195.14 เนื่องจาก กปภ. ไดดำเนินการตามมาตรการลดภาระคาครองชีพของ
ประชาชนโดยรัฐบาลเปนผูรับภาระคาน้ำ รวมถึงดอกเบี้ยเงินกูเพื่อชดเชยยอดคางชำระคาน้ำประปา
ซึ่ง ครม. มีมติวันที่ 15 ธันวาคม 2552
3.4 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 444.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ118.40 จากหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 4.5 พบวา สวนใหญเปนภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืนจากสรรพากร จำนวน 112.66 ลานบาท
เกิดจากการเรงการเบิกจายงบลงทุน และ ลูกหนี้อื่น(ลูกหนี้กระทรวงการคลัง) จากกรณีทดลองจายเงิน
รายไดแทนเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 443.55 ลานบาท

30,655.89
0.35
2.82
4.11
5.96
4.15
25.27

13,471.50
0.45
4.48
6.80
4.56
23.52

ป 2553

ป 2552

รอยละ

ป 2552

รอยละ ผลตาง รอยละ

รายไดอดุ หนุนรอการรับรู

9,078.46

29.61

7,931.85

30.94 1,146.61

14.46
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8,500.00

27.73

7,500.00

29.25 1,000.00

13.33

หนี้สินหมุนเวียน

7,748.07

25.27

6,029.28

23.52 1,718.79

28.51

รายไดรับบริจาคจากเอกชน
รับลวงหนา

1,272.95

4.15

1,169.91

4.56

103.04

8.81

รายไดรับบริจาคจากราชการ
รับลวงหนา

1,826.14

5.96

1,743.12

6.80

83.02

4.76

เงินประกันการใชนำ้ และ
ประกันตัวพนักงาน

1,260.56

4.11

1,149.24

4.48

111.32

9.69

เงินกูย มื ระยะยาวจากสถาบันการ
เงิน

863.18

2.82

0.00

0.00

863.18 100.00

29.52
30.94

อืน่ ๆ

106.53

0.35

115.19

0.45

(8.66)

(7.52)

100.00 25,638.59 100.00 5,017.30

19.57

27.73
29.61
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รวมหนี้สิน

30,655.89

หนี้สิน

สวนของทุน
36,955.71
10.92
5.97

14.46
5.69

83.11
79.85

งบประมาณอุดหนุน

30,914.56

รอยละ

ป 2552

79.85 30,715.80

รอยละ

ผลตาง

รอยละ

83.11

198.76

0.65

ทุนประเดิม

2,204.44

5.69

2,204.44

5.97

0.00

0.00

กำไรสะสมยังไมจดั สรร

5,597.73

14.46

4,035.47

10.92

1,562.26

38.71

100.00 36,955.71

100.00

1,761.02

4.77

รวมหนี้สิน
ป 2553

ป 2553

38,716.73

ป 2552

สวนของทุน
สวนของทุน ณ 30 กันยายน 2553 มีจำนวนรวมทัง้ สิน้ 38,716.73 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จำนวน 1,761.02 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 4.77 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปที่ผานมาที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ทุนประกอบดวยงบประมาณอุดหนุน 30,914.56 ลานบาท และทุนประเดิม 2,204.44 ลานบาทรวมเปนทุน
จำนวน 33,119 ลานบาท เพิ่มขึ้น 198.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.60
2. กำไรสะสม จำนวน 5,597.73 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,562.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.71 จากกำไรสุทธิ
ป 2553 จำนวน 2,811.51 ลานบาท นอกจากนี้ในป 2553 กปภ.ไดนำเงินสงรัฐจำนวน 1,249.26 ลานบาท
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หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีจำนวน 30,655.89 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบปที่ผานมา เพิ่มขึ้น
5,017.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.57 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,718.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.51 ประกอบดวยเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 227.41
ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 21.14 ค า ใช จ า ยค า งจ า ยเพิ่ ม ขึ้ น 131.41 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 16.01 เงิ น นำส ง รั ฐ
คางจายเพิ่มขึ้น 169.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.70 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานคางจายเพิ่มขึ้น 44.11 คิดเปนรอย
ละ 17.13 และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 26.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.16
2. พันธบัตร กปภ. เพิ่มขึ้น 1,000 ลานบาท เนื่องจากมีพันธบัตร กปภ. ที่จะครบกำหนดในป 2554 มูลคา 1,850
ลานบาท พันธบัตรที่เพิ่มในปมีมูลคา 2,850 ลานบาท
3. เงินประกันการใชน้ำและเงินประกันตัวพนักงาน เพิ่มขึ้น 111.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.69 เนื่องจาก
ผูใชน้ำเพิ่มขึ้น
4. รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู เพิ่มขึ้น 1,146.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.46 ตามหลักเกณฑการบันทึก
บัญชีเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลที่ไดจัดสรรไวสำหรับโครงการใหมที่เกิดขึ้น ในปเดียวกันเพิ่มขึ้น โดยแสดงไวเปน
รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรูในสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน และทยอยรับรูเปนรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการ
ใชงาน ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมราคา
5. รายได รั บ บริ จ าคจากเอกชนรั บ ล ว งหน า เพิ่ ม ขึ้ น 103.04 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 8.81 และรายได รั บ
บริจาคจากราชการรับลวงหนาเพิ่มขึ้น 83.02 คิดเปนรอยละ 4.76 ตามหลักเกณฑการบันทึกบัญชีจากสินทรัพยรับบริจาค,
จากการรับโอนทรัพยสิน, จากการใหสัมปทาน จะแสดงไวเปนรายไดรับบริจาคภาคเอกชนและราชการรับลวงหนาในสวนของ
หนี้สินไมหมุนเวียน โดยทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมราคา
6. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเปนเงินกูตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่ใหรัฐวิสาหกิจ
กูเพื่อชดเชยยอดคางชำระคาน้ำประปาที่รัฐ บาลรับภาระ ซึ่ง เงินกูยืม นี้ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง และให ส ำนั ก
งบประมาณตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2554 เพื่อชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเงินกูของรัฐวิสาหกิจ จำนวน
2,141 ลานบาท โดยทำสัญญากูยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.98 ตอปและ
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดภายใน 1 ป 1,277.82 ลานบาท คงเหลือเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 863.18
ลานบาท
หนวย : ลานบาท

แหลงที่มาและใช ไปของเงินทุน
กปภ. มีแหลงที่มาของเงินทุนที่สำคัญสำหรับป 2553 ประกอบดวย เจาหนี้การคา จำนวน 1,303 ลานบาท รายได
เงินอุดหนุนรอการรับรู จำนวน 9,078.46 ลานบาท และพันธบัตร กปภ. จำนวน 8,500.00 ลานบาท
การใชไปของเงินทุนที่สำคัญไดแก เงินสดในการประกอบการจำนวน 3,028.41 ลานบาท ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ 52,910.44 ลานบาท สินทรัพยระหวางกอสราง 3,927.64 ลานบาท เงินลงทุนในบริษทั รวมและเงินลงทุนระยะยาวอืน่
1,115.23 ลานบาท
หนวย : ลานบาท
แหลงที่มาของเงินทุน
2553
2552

รายงานประจำป 2553
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เจาหนี้การคา
รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู
พันธบัตร กปภ.
- ถึงกำหนดชำระใน 1 ป
- กำหนดชำระมากกวา 1 ป
หนี้สินรวม
งบประมาณอุดหนุน
สวนของทุนรวม

แหลงที่ใชไปของเงินทุน
เงินสดในการประกอบการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยระหวางกอสราง
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สินทรัพยรวม

1,303.00
9,078.46
10,350.00
1,850.00
8,500.00
30,655.89
30,914.56
38,716.73

1,075.60
7,931.85
9,500.00
2,000.00
7,500.00
25,638.59
30,715.80
36,955.71

2553
3,028.41
52,910.44
3,927.64
1,115.23
69,372.62

หนวย : ลานบาท
2552
2,854.52
49,185.66
4,028.19
1,115.23
62,594.30

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ ป 2553 มีจำนวน 3,028.41 ลานบาท เพิม่ ขึน้ สุทธิ 173.89 ลานบาท
เมือ่ เทียบกับป 2552 รายละเอียดของการเปลีย่ นแปลง โดยสรุปดังนี้
หนวย : ลานบาท
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) – สุทธิ ป 2552
กิจกรรมดำเนินงาน
3,359.92
กิจกรรมลงทุน
(4,862.45)
กิจกรรมจัดหาเงิน
1,676.42
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
173.89
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
2,854.52
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
3,028.41

เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน สำหรับป 2553 มีจำนวน 3,359.92 ลานบาท ประกอบดวย กำไรจาก
การดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 5,986.90 ลานบาท รายการสำคัญ ไดแก
เงินสดรับจากกำไรสุทธิ 2,811.51 ลานบาท และจากรายการปรับกระทบกำไรสุทธิ ที่ไมใชเงินสด จำนวน 3,175.39
ลานบาท ไดแก รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร สำหรับสินทรัพยในการดำเนินงานใน
ปนเี้ พิม่ ขึน้ 2,843.36 ลานบาท เนือ่ งจากรายไดชดเชยการดำเนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาลคางรับ และลูกหนีก้ ระทรวงการคลัง
จากคาน้ำที่รัฐบาลรับภาระเพิ่มขึ้น สวนหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น 216.38 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากเจาหนี้การคา และ
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน มีจำนวน 4,862.45 ลานบาท โดยสวนใหญจายลงทุนในสินทรัพยระหวาง
กอสรางโครงการกอสรางปรับปรุงขยายประปา
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,676.42 ลานบาท เนื่องจากจายคืนพันธบัตร กปภ. 2,000.00
ลานบาท และรับเงินจากพันธบัตร 2,850 ลานบาท โดยมีการจายดอกเบี้ยเปนเงิน 433.64 ลานบาท ในป 2553 กปภ. เงินกู
ยืมระยะยาว 2,141 ลานบาท และจายเงินนำสงรัฐมากกวาเงินรับจากงบประมาณอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 880.94 ลานบาท

อัตราสวนทางการเงิน
89

• อัตรากำไรสุทธิ ป 2553 เทากับ 16.46 เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.11 เมือ่ เทียบกับปกอ น สาเหตุหลักเกิดจากรายได
จากการจำหนายน้ำและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น
• อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ป 2553 เทากับ 19.02 เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.59 เมือ่ เทียบกับปกอ น หากไมนำผล
จากรายไดชดเชยการดำเนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาลมารวมคำนวณแลว พบวาอัตรากำไรจากการดำเนินงานปนี้เพิ่มขึ้น
รอยละ 14.04 เนื่องจากในป 2551 – 2552 มีการปรับอัตราคาน้ำใหสอดคลองกับตนทุนที่แทจริง

•

CURRENT RATIOS ในป 2553 มีสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปน 1.08 เทาของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนคิดเปนรอยละ 8.00 เนื่องจากในปนี้มีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากรายการลูกหนี้กระทรวงการคลังจากคาน้ำที่
กระทรวงการคลังรับภาระและสินทรัพยหมุนเวียนอื่นซึ่งประกอบดวยภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืนจากสรรพากร และลูกหนี้อื่น
(ลูกหนี้กระทรวงการคลัง) จากกรณีทดลองจายเงินรายไดแทนเงินอุดหนุนรัฐบาล
อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ป 2553 คิดเปน 7.42 เทาของดอกเบี้ยจาย เพิ่มขึ้นรอยละ
9.12 เมือ่ เทียบกับปกอ น สืบเนือ่ งจากมีกำไรจากการดำเนินงานเพิม่ ขึน้ ประกอบกับพันธบัตร กปภ. ทีอ่ อกใหมมอี ตั ราดอกเบีย้
ต่ำกวาพันธบัตร กปภ. ที่ครบกำหนดชำระ จึงทำใหดอกเบี้ยจายลดลง

•

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

• อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย ป 2553 เทากับ 0.23 เมื่อเทียบกับปกอน พบวา มีการใชสินทรัพยที่มีอยู
กอใหเกิดรายไดไมแตกตางจากปกอน
• ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ป 2553 เฉลี่ย 7.81 วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 26.62 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจาก

ป 2552 รัฐบาลรับภาระคาน้ำสำหรับผูใชน้ำประเภทที่อยูอาศัยที่ใชน้ำไมเกินปริมาณที่กำหนด

ความสามารถหรือความเสี่ยงในการกูยืม

•
รอยละ 7.89
•

รอยละ 14.1

DEBT RATIOS สัดสวนระหวางหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ป 2553 คิดเปน 44.19 เพิ่มขึ้นจากปกอน
DEBT TO EQUITY สัดสวนระหวางหนี้สินรวมตอสวนของทุน คิดเปน 79.18 เทา เพิ่มขึ้น จากปกอน

Provincial Waterworks Authority

สภาพคลองของกิจการ
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ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น พันธบัตร กปภ. ที่พันธบัตรที่เพิ่มในปมูลคามากกวา พันธบัตรจะครบกำหนดใน
ป 2554 และมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเปนเงินกูตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่ใหรัฐวิสาหกิจ
กูเพื่อชดเชยยอดคางชำระคาน้ำประปาที่รัฐบาลรับภาระ

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญในรอบป

รายงานประจำป 2553
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ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
สวนของทุน
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรจากการดำเนินงานกอน ดบ.จายและภาษี(EBIT)
EBITDA
กำไรสุทธิ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ ( % )
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ( % )
Current Ratios (เทา)
อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยทั้งหมด (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)
DEBT RATIOS ( % )
DEBT TO EQUITY ( % )

เปลี่ยนแปลง
จำนวน
รอยละ

2553

2552

8,404.71
69,372.62
7,748.07
30,655.88
38,716.73
2,279.35
3,249.26
5,437.29
2,811.51

6,026.01
62,594.30
6,029.28
25,638.59
36,955.71
2,152.25
2,945.12
5,140.68
2,512.74

2,378.70
6,778.32
1,718.79
5,017.29
1,761.02
127.1
304.14
296.61
298.77

39.47
10.83
28.51
19.57
4.77
5.91
10.33
5.77
11.89

16.46
19.02
1.08
7.42
0.23
7.81
44.19
79.18

15.81
18.54
1
6.8
0.23
6.17
40.96
69.38

0.65
0.48
0.08
0.62
0
1.64
3.23
9.8

4.11
2.59
8
9.12
0
26.58
7.89
14.13

ผลการดำเนินงานดานอื่นๆ
เดิม กปภ. เปนองคกรที่ลงทุนโดยพึ่ง พาเงิน อุด หนุนจากรัฐ บาลเปน หลัก แตเนื่องจากในป 2552 กปภ.ได
ปรับอัตราคาน้ำ จึงสงผลให กปภ.มีรายไดเพิ่มขึ้น ประกอบกับการออกพันธบัตรใหมเพื่อระดมเงินลงทุน แตในทางตรงขาม
กลับไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนอยลง ดังนั้น กปภ. จึงตองตอสูกับขอจำกัดดานงบประมาณ จนสามารถผานวิกฤตการณ
ตางๆ และมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่มั่นคงขึ้น โดยมุงมั่นใหบริการที่ดีทั้งคุณภาพน้ำประปาและบริการเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในสวนภูมิภาคอยางแทจริง กอกำเนิดเปนโครงการที่เกี่ยวโยงกับความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่ ง แวดล อ ม โดย กปภ. มี ส ว นร ว มในการปลู ก ฝ ง จิ ต สาธารณะให แ ก พ นั ก งานและลู ก จ า งภายในองค ก ร รวมถึ ง
ความพยายามจะเปนแบบอยางที่ดีใหผูคนในสังคมมีจิตสาธารณะดวยหลากหลายโครงการ
โครงการพัฒนาชุมชน สังคมและใสใจผูบริโภค มีเปาหมายในการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
และสงเสริมสังคมมิตรไมตรี เชน “โครงการราษฏร รัฐ รวมใจ ตานภัยแลง” “โครงการรวมสรางสังคมคุณธรรม” และ
“โครงการเติมใจใหกัน” ที่ใหบริการคำแนะนำ ตลอดจนใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบประปาภายในบาน เพื่อลด
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น้ำรั่วไหลและรูจักวิธีใชน้ำอยางประหยัด อีกทั้งใหบริการซอมฟรีโดยไมคิดคาแรง ในรอบป 2553 กปภ.ไดพรอมใจกันออก
เยี่ยมเยือนประชาชนแลวรวมทั้งสิ้น 211 สาขา จากสาขาทั้งหมด 230 สาขา สามารถสรางรอยยิ้มใหลูกคาไดถึง 143,161
ราย และ กปภ. ยังปนความรูสูสังคมโดยการแบงปนความรูและประสบการณดานกิจการประปาใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมในวงกวาง
นอกจากทั้ง 3 โครงการขางตนแลว กปภ.ยังไดรวมกับกรมอนามัย กระทรววงสาธารณสุข ดำเนิน “โครงการ
น้ำประปาดื่มได” ตอเนื่องมาเปนปที่ 11 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันตรวจวิเคราะหและเฝาระวังคุณภาพน้ำประปา ตั้งแต
กระบวนการผลิตจนถึงบานเรือนลูกคาใหมีความสะอาดปลอดภัยไดมาตรฐานน้ำดื่มขององคการอนามัยโลก อีกทั้งติดตั้ง
จุดบริการน้ำดื่มฟรีในที่ชุมชน เชน ตลาดสด สนามกีฬา โรงเรียน และสถานที่ทองเที่ยวสำคัญ ในป 2553 กปภ. มีสาขา
ที่ประกาศรับรองเปนพื้นที่น้ำประปาดื่มไดเพิ่มขึ้นจาก 125 สาขา เปน 135 สาขา หลังประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มไดแลว
กปภ.ยังคงเฝาระวังรวมถึงการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำอยางตอเนื่องใหไดระดับมาตรฐานอยูเสมอ
โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กปภ. ในฐานะหนวยงานที่ใหบริการน้ำประปาสะอาดแกประชาชนเล็งเห็น
ความสำคัญของการเติมชีวิตสูธรรมชาติโดยเฉพาะแหลงน้ำที่สมบูรณ จึงใหความสำคัญกับการปลูกฝงและสรางจิตสำนึก
เรื่องการอนุรักษทรัพยากรน้ำตั้งแตเยาวชน โดยการปลูกฝงความรักและหวงแหนทรัพยากรน้ำแบบยั่งยืน ดวยน้ำดิบเปน
ปจจัยหลักในการผลิตน้ำประปา จึงไดพยายามสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกประชาชนและเสริมสรางจิตสำนึกและการ
อาสาชวยเหลือสังคม ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดลอมผานโครงการตางๆ เชน “โครงการปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติฯ”และ “โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ” นอกจากนี้ยังมี “โครงการคายเยาวชนไทยรวมใจรักษน้ำ” ซึ่งรณรงค
ใหทุกคนใชน้ำอยางประหยัด และรูคุณคาโดยยึดกลุมเปาหมาย คือ “เยาวชน” โดยจะดำเนินโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ
จนครบพื้นที่ภายในป 2558
ภายหลังจากการเขาสูร ะบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังทีด่ ำเนินการ
โดย บริษัท Thai Rating and Information Service Co., Ltd. หรือ TRIS ซึ่งในป 2553 กปภ.ไดรับคะแนนประเมินผล
เทากับ 4.5363 (คะแนนเต็ม 5) หมายถึง มีผลการดำเนินงานดีขึ้น-ดีขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 เทากับ 4.4747
แมวา กปภ.จะเปนองคกรเชิงธุรกิจเพื่อสังคมที่มีผลกำไรนำสงรัฐไมมากแตมีผลการดำเนินงานนาพึงพอใจ
กปภ.ใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการควบคูไปกับการพัฒนาการดำเนินงานดานอื่นๆ
เพื่อใหบริการอยางทั่วถึงและรวดเร็วทันตอความตองการของลูกคา โดยพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการนำเสนอภาพลักษณ
ใหปรากฏสูสาธารณชนในฐานะ “องคกรสีฟา” ที่มุงมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการบริการลูกคาให “ติดตา ตรึงใจ” ในป 2553
กปภ.มีสำนักงานประปาทันสมัยเพิ่มจาก 102 สาขาเปน 170 สาขา โดยไดปรับปรุงภูมิทัศน - จัดระบบการใหบริการลูกคา
ใหไดรับความสะดวกและปรับเปลี่ยนการบริการหนาเคานเตอรใหเปนบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อบรม
พนักงานใหมีจิตสำนึกที่ดีตอการบริการประชาชน ตลอดจนการเพิ่มชองทางชำระคาน้ำประปาใหเหมาะสมกับความตองการ
ของลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคายิ่งขึ้น
สำหรับสถิติขอรองเรียน ป 2553 พบวามีสถิติขอรองเรียนในทุกชองทางไมวาจะเปน PWA Call Center 1662
หรือ Website กปภ. และแจงดวยตนเองที่ กปภ. สาขา รวมทัง้ สิน้ 7,820 ครัง้ เปรียบเทียบกับป 2552 มีจำนวน 13,512 ครัง้
โดยขอรองเรียนมากที่สุด 3 อันดับคือ ดานคุณภาพการบริการ(น้ำไมไหล ไหลออน) ดานทอแตกรั่วขนาด 2 นิ้วลงมา และ
ดานคุณภาพน้ำประปา(น้ำขุน น้ำไมสะอาด) ซึ่งปญหาน้ำประปาไมไหลและทอแตกรั่วไดรับการรองเรียนจากลูกคามากที่สุด
เนื่องจากเสนทอของกปภ.สวนใหญมีสภาพเกาชำรุด หมดอายุการใชงาน โดย กปภ. ไดดำเนินการทยอยปรับเปลี่ยนในพื้นที่
สงผลกระทบตอลูกคาประชาชนจำนวนมากกอน จนทำใหขอ รองเรือ่ งเมือ่ เปรียบเทียบกับป 2552 ลดลงอยางเห็นไดชดั ภายใต
สถานการณปจจุบันที่ กปภ. ตองแขงขันกับหนวยงานภายนอก ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนที่มีภารกิจ
ผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้น การประชาสัมพันธจึงเปนเรื่องจำเปนในการสรางภาพลักษณที่ดี สรางความ
สัมพันธอันดีระหวางองคกรกับประชาชน โดยนำเสนอขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนตอสาธารณชน ตลอดจนเปด
เผยขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของพนักงานและลูกจางเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งสรุปผลการ
ประชุมของคณะกรรมการ กปภ. ซึ่งจัดสงใหแกผูสนใจหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งการเปดเผยขอมูลอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องดังกลาวเพื่อพัฒนาสังคมใหกาวสูความยั่งยืน ทำให กปภ. ไดรับ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน (SOE Awards) ประจำป
2553 ประเภทการรายงานและเปดเผยขอมูลดีเดน จากสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อเปนพลังใจ
ที่สำคัญในการทำงานเพื่อสังคมตอไป

ผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจ
ในป 2553 กปภ.ไดกำหนดแผนงาน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของกปภ.ใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
มุมมอง 4 ดาน
1. ดานการเงิน

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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ตัวชี้วัด (KPI)

• Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
• % เปลี่ยนแปลงของคาใชจายดำเนินงาน
• % การเบิกจายงบลงทุน
2. ดานกระบวนการ • อัตราน้ำสูญเสีย
ภายใน
• สัดสวนผูใชน้ำ ตอพนักงาน 1 ราย
• % การเปลี่ยนแปลงตนทุนดำเนินงาน / หนวย
• ปริมาณน้ำจำหนายเพิ่มขึ้นตอป
3. ดานการเรียนรู • Downtime ระบบสื่อสารขอมูลของ กปภ.
และการพัฒนา
(LAN,WAN)
• Downtime ระบบเครือขายเสมือน VPN
• พนักงานไดรับการฝกอบรม
4. ดานลูกคา
• จำนวนผูใชน้ำรายใหม
• จำนวนโครงการน้ำประปาดื่มไดที่เพิ่มขึ้น

หนวยวัด

คาเปาหมาย

เทา
%
%
%
คน
%
ลาน ลบ.ม.
%

1.3
< 12
> 90
30*
450
<5
40
<5

ผลปฏิบัติ
งาน
1.12
7.55
85.83
26.19
506
3.71
77
0.06

%
คน
ราย
แหง

<5
4,000
150,000
10

0.36
7,691
198,099
10

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ในป 2553 กปภ. มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาองคกรใหมีความมั่นคงทางการเงินและการบริหารงานในเชิงธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองคกร ใหสามารถรองรับตนทุนในการดำเนินงาน การชำระหนี้ตลอดจน
การขยายบริการไดทวั่ ถึง และเพียงพอรองรับความตองการของประชาชน ภายใตสภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่ แี นวโนมอัตราดอกเบีย้
ที่สูงขึ้น สงผลใหตนทุนคาใชจายสูงขึ้นตามไปดวย รวมถึงความไมแนนอนของการเมืองในประเทศ และสถานการณสิ่ง
แวดลอม กปภ.จึงตองประเมินปจจัยในอนาคตที่อาจสงผลตอการดำเนินงานและฐานะการเงิน ดังนี้
1. ป จ จั ย ที่ อ ยู น อกเหนื อ การควบคุ ม ของ กปภ. แตมีผลกระทบตอการดำเนินงานและฐานะการเงินใน
อนาคต คือ
1.1 ป ญ หาภั ย ธรรมชาติ การขาดแคลนน้ ำ ในฤดู แ ล ง ซ้ ำ ซากในบางพื้ น ที่ สภาพน้ ำ ดิ บ ไม เ หมาะสมต อ
การผลิตน้ำประปา ทำให กปภ.ตองดำเนินการพัฒนาแหลงน้ำดิบสำรอง โดยการลงทุนกอสรางและ
พัฒนาแหลงน้ำ เพื่อใหมีการกักเก็บน้ำดิบไดเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการของผูใชน้ำ
1.2 ผลกระทบจากการดำเนินการเชิงสังคมโดยการลงทุนในพื้นที่ไมคุมทุน ตองรับภาระตนทุนขณะที่เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลไมเพียงพอตอการลงทุน กปภ.จึงตองเพิ่มรายไดจากการจำหนายน้ำและจัดหาแหลง
เงินกูที่มีดอกเบี้ยต่ำมารองรับ การปรับปรุงขยายระบบประปา สาขาที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีขนาดกลาง ใหญที่ใหผลตอบแทนคุมทุน
1.3 ผลกระทบจากโครงการเอกชนรวมลงทุน เนื่องจาก กปภ. ตองสนองรับนโยบายรัฐบาลในการลดปญหา
ลดความรุนแรงของวิกฤตแผนดินทรุด และปญหาน้ำของแหลงเศรษฐกิจและแหลงทองเที่ยว โดย
รัฐบาลไดมอบหมายใหจัดหาน้ำประปารองรับการเติบโต แต กปภ.ในขณะนั้น ไมมีศักยภาพที่จะแบก
รับการลงทุนดังกลาวได ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการรวมลงทุนใน

และสีสันขาว สวนการดำรงอัตราสวนตางๆ ตามหนวยงานกำกับดูแล เชน ธนาคารตองดำรงอัตราสวนเงินลงทุนตอสินทรัพยเสี่ยง, การดำรงสินทรัพย
สภาพคลอง สำหรับ กปภ. ไมมี
จัดทำโดย... นางชนันพร แหลมทอง กราฟฟกโดย .... น.ส. ทัศมลพรรณ นิลสนธิ ตรวจสอบโดย ....นางวรจรรย เดชะศาศวัต

สถิติการดำเนินงานดานตางๆ ป 2549-2553
ผลการดำเนินงาน

หนวย

จำนวนลูกคาเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ราย
อัตราการเพิ่มผูใชน้ำตามปกติ
%
จำนวนพนักงานรวมลูกจางประจำ
คน
อัตราสวนผูใชน้ำตอพนักงาน 1 คน
คน
ปริมาณน้ำผลิตจาย
ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหนาย
ลาน ลบ.ม.
เฉลี่ยการใชน้ำ
7.1 เฉลี่ยตอรายตอเดือน
ลบ.ม.:ราย:เดือน
7.2 เฉลี่ยตอรายตอวัน
ลบ.ม.:ราย:วัน
8 อัตราน้ำสูญเสียในระบบจาย
%
1
2
3
4
5
6
7

2549

2550

ผลการดำเนินงาน
2551

2,479,776
8.39
5,519
449.32
981
722

2,628,470
6.85
5,465
480.96
1,077
795

2,771,418
6.57
5,397
513.51
1,140
835

2,935,356
6.65
5,576
526.43
1,208
884

3,106,914
6.75
6,141
505.93
1,303
960

25.144
0.827
26.30

25.928
0.852
26.12

25.770
0.847
26.67

25.805
0.848
26.73

26.469
0.870
26.19

2552

2553

Provincial Waterworks Authority

ขอมูลอางอิงจาก งบการเงินภายหลัง สตง.รับรองป 2553, แผนปฏิบัติการ กปภ.ป 2553 จากกองแผนและกลยุทธ , บทความในวารสารน้ำ,
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กิจการของรัฐ กปภ. ตองรับซื้อน้ำดิบตามสัญญาโครงการเอกชนรวมลงทุนในราคาที่สูงกวาราคาน้ำ
จำหนาย ดังนั้น เพื่อลดผลขาดทุนจากการรับซื้อน้ำดังกลาว กปภ.จึงตองเรงศึกษารายละเอียดของ
สัญญาเดิม และหาแนวทางการเจรจาเพือ่ แกไขสัญญาและลดผลขาดทุนโดยจำหนายน้ำใหครอบคลุมกับ
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นทุกป รวมทั้งกำหนดสัดสวนการซื้อน้ำจากเอกชนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก กปภ.
2. ปจจัยที่อยูภายในกรอบอำนาจหนาที่ของ กปภ. ซึ่ง กปภ.สามารถบริหารจัดการได
2.1 ภาพลักษณขององคกรและคุณภาพในการใหบริการโดยใหความสำคัญกับการสรางจิตสำนึกใหบริการ
ถูกใจแกลูกคา และมีการบริหารจัดการคลองตัวสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็วฉับไวและแสวงหาโอกาสในการเพิม่ ผูใ ชนำ้ รายใหม โดยการปรับปรุงระบบทอประปาเพิม่ แรงดันน้ำ
และคุ ณ ภาพน้ ำ ในระบบเส น ท อ และการลดน้ ำ สู ญ เสี ย ทั้ ง ในระบบผลิ ต และระบบจำหน า ยน้ ำ
ควบคุมการสูบจายน้ำใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชน้ำของลูกคา รวมทั้งการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
กิจการประปาที่มีผลตอผูใชน้ำ บูรณาการและชวยบรรเทาปญหาภัยแลง ควบคูไปกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยปลูกฝงจิตสำนึกใหรูจักใชน้ำอยางรูคุณคา
2.2 การบริหารการจัดการใหมีผลกำไรเชิงธุรกิจอยางตอเนื่องโดยการเพิ่มรายไดและควบคุมคาใชจายอยาง
มีประสิทธิภาพ และการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อใชในการปรับปรุงขยายระบบประปาเพื่อตอบสนอง
ความตองการใชน้ำของประชาชน รวมถึงการศึกษาโครงสรางคาน้ำใหสอดคลองกับตนทุนเพื่อเปน
แนวทางการปรับอัตราคาน้ำ ซึ่งกปภ.จำเปนตองปรับอัตราคาน้ำใหใกลเคียงตนทุน เพื่อใหเกิดสภาพ
คลองในการดำเนินงาน เนื่องจากเปนสาธารณูปโภคที่ใหบริการเชิงสังคม ดวยความระมัดระวังมิให
ผูใชน้ำไดรับความเดือดรอน
2.3 การปรับกลยุทธการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการปรับโครงสรางการบริหารงานองคกร
และโครงสรางเงินเดือนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งวางแผนดานบุคลากรใหเหมาะสมและ
เพียงพอ และพัฒนาระบบการประเมินผลที่ชัดเจน กระจายตัวชี้วัดองคกรสูระดับบุคคล จัดทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพเตรียมความพรอมใหผูบริหารหรือพนักงานที่จะกาวสูตำแหนงที่สูงขึ้นโดยรับการฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับตางๆ

ผลการดำเนินงาน
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2549

9 โครงการลงทุน(โครงการใหมในป) แหง / ลานบาท
9.1 กอสรางปรับปรุงขยาย
14/481
9.2 กอสรางปรับปรุงกิจการประปา
8/59
9.3 กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ำ
11/173
9.4 ปรับปรุงเสนทอ
12/376
9.5 วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ
416/558
(รวมบานเอื้ออาทร)
10 งบลงทุนที่ไมเปนโครงการ
ลานบาท
1,450
11 โครงการเอกชนรวมลงทุน
แหง
11
12 รายไดรวม (รวม PSO)
ลานบาท
11,782
13 รายจายรวม
ลานบาท
11,517
14 EBITDA
ลานบาท
3,292
15 ดอกเบี้ยจาย
ลานบาท
654
16 คาเสื่อมราคา
ลานบาท
2,373
17 กำไร-ขาดทุนสุทธิ
ลานบาท
265
18 สินทรัพยรวม
ลานบาท
51,849
19 สวนของทุน
ลานบาท
34,521
20 สวนของหนี้
ลานบาท
17,327
21 น้ำจายฟรีชวยสังคม
ลาน ลบ.ม.
0.822
22 น้ำจายฟรีชวยสังคม (เทียบกับน้ำ
%
0.08
ผลิตจาย)
23 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล
ลานบาท
6.259
แหง
85
24 ประกาศพืน้ ทีน่ ำ้ ประปาดืม่ ได (สะสม)
แหง
119
25 ระบบแผนทีแ่ ละขอมูล GIS (สะสม)
26 เพิ่มชองทางบริการจายคาน้ำ
สถานที่
• สำนักงานประปา
• ธนาคาร 8 แหง
• ทีท่ ำการไปรษณีย
• Counter Service
• PAYPOINT
• JAY MART
กปภ.สาขารังสิต
ปทุมธานี
• Just Pay
• Internet (SIPA)
กปภ.สาขาภูเก็ต

2550

ผลการดำเนินงาน
2551

2552

2553

3/421
3/24
6/145
8/187
262/344

10/529
9/165
12/424
15/492
338/487

6/228
4/127
23/546
326/492

5/647
2/38
8/292
146/132

1,330
11
13,307
12,313
4,108
651
2,462
994
54,881
35,759
19,122
1.152
0.11

2,300
11
14,870
13,252
4,788
578
2,592
1,618
57,253
37,066
20,187
1.300
0.11

2,492
11
16,806
13,592
4,156
433
2,721
2,513
62,594
36,956
25,638
1.188
0.10

3,864
11
18,206
14,645
4,634
438
2,846
2,811
69,379
3,8717
30,656
1.741
0.13

2.231
99
150
• สำนักงานประปา
• ธนาคาร 14 แหง
• ทีท่ ำการไปรษณีย
• Counter Service
• PAY Station
• JAY MART

2.489
114
182
• สำนักงานประปา
• ธนาคาร 14 แหง
• ทีท่ ำการไปรษณีย
• Counter Service
• mPAY Station
• JAY MART

2.339
125
218
• สำนักงานประปา
• ธนาคาร 14 แหง
• ทีท่ ำการไปรษณีย
• Counter Service
• mPAY Station
• JAY MART

27.702
135
222
• สำนักงานประปา
• ธนาคาร 14 แหง
• ทีท่ ำการไปรษณีย
• Counter Service
• mPAY Station
• JAY MART

• Just Pay
• Just Pay
• Internet (SIPA) • Tesco Lotus
กปภ.สาขาภูเก็ต

• Just Pay
• Just Pay
• Tesco Lotus
• Tesco Lotus
• ทรูพารทเนอร • ทรูพารทเนอร
(กปภ.สาขา
(กปภ.สาขา
สมุทรสาคร ออม สมุทรสาคร ออม
นอย และ
นอย และ
สามพราน (ใบ
สามพราน (ใบ
แจงหนี้ที่มีบาร
แจงหนี้ที่มีบาร
โคด))
โคด))

ผลการดำเนินงาน

หนวย
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2553

• ธ.ไทยพาณิชยทุก
สาขา
• ตู ATM ธ.ไทย
พาณิชย (ใบแจง
หนี้ที่มีบารโคด)
• เว็บไซต ธ.ไทย
พาณิชย ใน
จ.ปทุมธานี และ
ชลบุรี

28 การติดตั้งระบบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระบบ

• SCADA
• GIS
• ระบบ e-mail
• ระบบจัดการ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
• ระบบ Billing
• ระบบอานมาตร
มือถือ
(Handheld)
• ระบบรายรับ-ราย
จาย Sales
Ledger
• ระบบเว็บไซต
• ระบงานทางธุรกิจ
(SAP)
• ระบบ Video
Conference
• ระบบบริการผูใช
น้ำ

• SCADA
• GIS
• ระบบ e-mail
• ระบบจัดการ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
• ระบบ Billing
• ระบบอานมาตร
มือถือ
(Handheld)
• ระบบรายรับ-ราย
จายSales
Ledger
• ระบบเว็บไซต
• ระบบงานทาง
ธุรกิจ (SAP)
• ระบบ Video
Conference
• ระบบบริการผูใช
น้ำ

• SCADA
• GIS
• ระบบ e-mail
• ระบบจัดการ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
• ระบบ Billing
• ระบบอานมาตร
มือถือ
(Handheld)
• ระบบรายรับ-ราย
จายSales
Ledger
• ระบบเว็บไซต
• ระบบงานทาง
ธุรกิจ (SAP)
• ระบบ Video
Conference
• ระบบบริการผูใช
น้ำ

• SCADA
• GIS
• ระบบ e-mail
• ระบบจัดการ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
• ระบบ Billing
• ระบบอานมาตร
มือถือ
(Handheld)
• ระบบรายรับ-ราย
จายSales
Ledger
• ระบบเว็บไซต
• ระบบงานทาง
ธุรกิจ (SAP)
•ระบบ Video
Conference
• ระบบบริการผูใช
น้ำ

• SCADA
• GIS
• ระบบ e-mail
• ระบบจัดการ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
• ระบบ Billing
• ระบบอานมาตร
มือถือ
(Handheld)
• ระบบรายรับ-ราย
จายSales
Ledger
• ระบบเว็บไซต
• ระบบงานทาง
ธุรกิจ (SAP)
•ระบบ Web
Conference
• ระบบบริการผูใช
น้ำ

Provincial Waterworks Authority
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27 การเพิ่มชองทางรองเรียนลูกคา

• ธ.ไทยพาณิชยทุก
สาขา
• ตู ATM ธ.ไทย
พาณิชย (ใบแจง
หนี้ที่มีบารโคด)
• เว็บไซต ธ.ไทย
พาณิชย ใน
จ.ปทุมธานี และ
ชลบุรี
• ธ.กรุงไทย ใน
จ.ชลบุรี
ศรีราชา,แหลม
ฉบัง,พัทยา และ
บางประกง
• ธ.ทหารไทย ใน
จ.ชลบุรี
ศรีราชา,แหลม
ฉบัง,พัทยา และ
บางประกง
• โทรศัพท 1662 • โทรศัพท 1662 • โทรศัพท 1662 • โทรศัพท 1662 • โทรศัพท 1662
• เว็บไซต
• เว็บไซต
• เว็บไซต
• เว็บไซต
• เว็บไซต
• PWA Call Center • PWA Call Center • PWA Call Center • PWA Call Center • PWA Call Center
• สายดวน 1567 • สายดวน 1567 • สายดวน 1567 • สายดวน 1567 • สายดวน 1567
• สายดวน 1111 • สายดวน 1111 • สายดวน 1111 • สายดวน 1111 • สายดวน 1111
• E-mail
• E-mail
• E-mail
• E-mail
• E-mail

ผลการดำเนินงาน
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• ระบบ e-Learning
• ระบบตรวจสอบ
ภายใน
Computer Audit
• ระบบ e-Meeting

• ระบบ e-Learning
• ระบบตรวจสอบ
ภายใน
Computer Audit
• ระบบ e-Meeting
• ระบบปองกัน
ไวรัส
• ระบบสำรอง
ขอมูลเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
SAP

• ระบบ e-Learning
• ระบบตรวจสอบ
ภายใน
Computer Audit
• ระบบ e-Meeting
• ระบบปองกัน
ไวรัส
• ระบบสำรอง
ขอมูลเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
SAP

2552

2553

•ระบบ e-Learning
•ระบบตรวจสอบ
ภายใน
Computer Audit
•ระบบ e-Meeting
• ระบบปองกัน
ไวรัส
• ระบบสำรอง
ขอมูลเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
SAP
• ระบบจัดเก็บ
ขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร
• ระบบติดตั้งระบบ
ทดสอบ (QAS)
เพื่อระบบงานทาง
ธุรกิจ (SAP)

• ระบบ e-Learning
• ระบบตรวจสอบ
ภายใน
Computer Audit
• ระบบ e-Meeting
• ระบบปองกัน
ไวรัส
• ระบบสำรอง
ขอมูลเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
SAP
• ระบบจัดเก็บ
ขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร
• ระบบติดตั้งระบบ
ทดสอบ (QAS)
เพื่อระบบงานทาง
ธุรกิจ (SAP)
• ระบบบริหาร
ความเสี่ยง
• ระบบเพื่อการใช
ระบบงานรวม
• ระบบสารสนเทศ
สำหรับหอง
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร
(LIMS)
• ระบบศูนยบริการ
ลูกคา (Call
Center)
• ระบบ Gis Web
• ระบบปรับปรุงสาร
สนเทศสำหรับผู
บริหาร (EIS)
• ระบบปรับปรุง
(QAS) เพื่อ
พัฒนาระบบสาร
สนเทศสำหรับผู
บริหาร(BWD)
• ระบบหุนยนต
ทำความสะอาด
ถังน้ำใส
• ระบบจัดตั้งศูนย
คอมพิวเตอร
สำรอง Backup
Site ระยะที่ 1
ระบบงานทาง
ธุรกิจ SAP

ผลการดำเนินงาน

หนวย

2549

2550

ผลการดำเนินงาน
2551

2552

2553
•ระบบงานตรวจ
วัด/นำเขาขอมูล
การผลิต/จายน้ำ
• ระบบงานซอม
บำรุง

29 การสรางระบบธรรมาภิบาล

กิจกรรม

31 ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกคา
โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คะแนน
ระดับ
(เต็ม 5)

32 รางวัลประกันผลงาน

• กิจกรรม กปภ.ใส
สะอาด
• E-Auction
• คณะกรรมการ
ตรวจสอบของ
กปภ.
• คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน

• คณะกรรมการ
บริหารระบบการ
ควบคุมภายใน
• คณะทำงาน
ควบคุมภายใน
ระดับหนวยงาน
• วัฒนธรรมองคกร • วัฒนธรรมองคกร
• พันธสัญญารวม
• คำขวัญพนักงาน สรางสังคมคุณ
ธรรม
• ปฏิญาณตนเปนผู
บริหารที่ดี
4.14
ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก
-

4.14
ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก
-

• โลรางวัลในฐานะ
กปภ. เปน 1 ใน
2 รัฐวิสาหกิจที่ได
ประชาสัมพันธ
การเลือกตั้ง 23
ธันวาคม 2550
อยางเต็มที่จาก
กกต.

• คณะกรรมการ
บริหารระบบการ
ควบคุมภายใน
• คณะทำงาน
ควบคุมภายใน
ระดับหนวยงาน
• วัฒนธรรมองคกร
• พันธสัญญารวม
สรางสังคมคุณ
ธรรม
• ปฏิญาณตนเปนผู
บริหารที่ดี

• กิจกรรม กปภ.ใส
สะอาด
• E-Auction
• คณะกรรมการ
ตรวจสอบของ
กปภ.
• คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน
• คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับสายงาน
• คณะกรรมการ
บริหารระบบการ
ควบคุมภายใน
• คณะทำงาน
ควบคุมภายใน
ระดับหนวยงาน
• วัฒนธรรมองคกร
• พันธสัญญารวม
สรางสังคมคุณ
ธรรม
• ประกาศจริยธรรม
ของ กปภ.

• กิจกรรม กปภ.ใส
สะอาด
• E-Auction
• คณะกรรมการ
ตรวจสอบของ
กปภ.
• คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน
• คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับสายงาน
• คณะกรรมการ
บริหารระบบการ
ควบคุมภายใน
• คณะทำงาน
ควบคุมภายใน
ระดับหนวยงาน
• วัฒนธรรมองคกร
• พันธสัญญารวม
สรางสังคมคุณ
ธรรม
• ประกาศจริยธรรม
ของ กปภ.

4.02
ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก

4.47
ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก

4.54
ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก

3.53

3.52

3.64

• โลรางวัลดีเดน
ดานการเบิกจาย
งบลงทุนตามแผน
จากกระทรวงการ
คลัง
• โลรางวัลพัฒนา
เว็บไซตที่ทุกคน
เขาถึงไดจาก
NECTEC

• รางวัลพนักงาน
สตรีดีเดนของ
กปภ. จาก
USAID /
ECO - Asia

• โลรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเดน
ดานการรายงาน
และเปดเผยขอมูล
ดีเดนจาก
กระทรวงการคลัง
1 กันยายน 2553
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คะแนน
ระดับ
(เต็ม 5)

• กิจกรรม กปภ.ใส
สะอาด
• E-Auction
• คณะกรรมการ
ตรวจสอบของ
กปภ.
• คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน
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30 ผลประเมิน กปภ. โดยคณะ
กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

• กิจกรรม กปภ.ใส
สะอาด
• E-Auction
• คณะกรรมการ
ตรวจสอบของ
กปภ.
• คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน

ราย
3,500,000

คน
6,200

3,000,000

6,000

2,500,000

5,800

2553

จำนวนผูใชน้ำของการประปาสวนภูมิภาค ป 2549 - 2553

2551

2552

2553

จำนวนพนักงานรวมลูกจางประจำป 2549 - 2553

2550

2551

2552

ป

2553

26.12

26.12

2549

สัดสวนพนักงานตอผูใชน้ำ (คน:ราย)

2,431

3,000

16,000

2,500

1,618

14,000

ปริมาณน้ำจำหนาย

994

รายไดรวม (รวมPSO)

960

1,303

884

1,208

25.80

2553

อัตราน้ำสูญเสียในระบบจาย

ปรับปรุงเสนทอ

กอสรางปรับปรุงกิจการประปา

วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ

กอสรางปรับปรุงแหลงน้ำ

481

558

2550

2551
รายจายรวม

13,592

16,725

13,252

14,870

1,000

12,313

13,307

265

11,517

11,782

2549

25.90

2,000

1,500

ป

2552

กอสรางปรับปรุงขยาย

10,000

0

835

1,140

2551

26.00

ปริมาณน้ำผลิตจาย น้ำจำหนาย และอัตราน้ำสูญเสียในระบบจาย

ลานบาท
18,000

12,000

795

2550

ปริมาณน้ำผลิตจาย

6,000

26.20
26.10

1,077

200

8,000

26.30

400

0
2549

26.30

600

400.00
ป

26.40

722

420.00

26.50

800

449.32

440.00

2,000

26.70
26.60

981

460.00

4,000

%
26.80

1,000
505.93

526.43

513.51
480.96

480.00

การประปาสวนภูมิภาค

2550

1,200

500.00

รายงานประจำป 2553

2549

ลาน ลบ.ม.
1,400

อัตราสวนพนักงานตอผูใชน้ำ 1 ราย

520.00

98

ป

26.67

คน : ราย
540.00

5,000

6,141

2552

5,576

3,106,914

2551

5,200

26.73

2,935,356

2550

500,000

5,400

5,397

2,771,418

2549

1,000,000

5,600

5,465

2,628,470

ป

1,500,000

5,519

0

2,479,776

2,000,000

2552

59
500

0

376

173

2553

กำไร - ขาดทุนสุทธิ

รายได รายจาย กำไร-ขาดทุนของ กปภ. ป 2549 - 2553

วงเงินลงทุนแยกตามประเภทโครงการป 2549 (1,646.91 ลานบาท)

กอสรางปรับปรุงขยาย

ปรับปรุงเสนทอ

กอสรางปรับปรุงขยาย

ปรับปรุงเสนทอ

กอสรางปรับปรุงกิจการประปา

วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ

กอสรางปรับปรุงกิจการประปา

วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ

กอสรางปรับปรุงแหลงน้ำ

กอสรางปรับปรุงแหลงน้ำ

529

487
344

421
165
187

145

492

24

424

วงเงินลงทุนแยกตามประเภทโครงการป 2550 (1,157 ลานบาท )

วงเงินลงทุนแยกตามประเภทโครงการป 2551 (2,097 ลานบาท)

กอสรางปรับปรุงขยาย

ปรับปรุงเสนทอ

กอสรางปรับปรุงขยาย

ปรับปรุงเสนทอ

กอสรางปรับปรุงกิจการประปา

วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ

กอสรางปรับปรุงกิจการประปา

วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ

กอสรางปรับปรุงแหลงน้ำ

กอสรางปรับปรุงแหลงน้ำ

132

228

99

492
292

127

647
546

วงเงินลงทุนแยกตามประเภทโครงการป 2552 (1,393 ลานบาท)

วงเงินลงทุนแยกตามประเภทโครงการป 2553 (1,109 ลานบาท)

ไฟฟาระบบผลิต

สัดสวนการใช ไฟฟาตอน้ำจำหนาย

หนวย / ลบ.ม.
0.800
0.700

450.000

405.061
28.257

27.112

28.372

27.482

378.005

400.000

26.666

0.600

358.305

10
1.973

2.131

2.418

2.618

2.861

สารสม

350.000

แกสคลอรีน

300.000

1.195

0.944

1.026

1.288

ปูนคลอรีน

1.224

0.269
0

0.307

ป

2549

0.371
2550

0.291
2551

2552

0.200
0.100
0.000
2549

จำนวนผูใชน้ำเพิ่มปกติ

198,099
193,443

190.000
185.000

184,403

180.000
175.000
170.000

172,601
169,856

160.000
155.000
2549

2550

2551

2552

2553

ปริมาณการใชไฟฟาและสัดสวนการใชไฟฟาตอน้ำจำหนาย ป 2549 - 2553

200.000

ป

0.400

150.000

ป

165.000

0.422

0.300

2553

195.000

0.428

200.000

100.000

ปริมาณการใชสารเคมีในการผลิตน้ำประปา ป 2549 - 2553

0.500

0.429

250.000

0.319

ราย
205.000

303.476

304.659 0.416

ปูนขาว
1

0.422

2550

2551

2552

2553

จำนวนผูใชน้ำเพิ่มปกติของ กปภ. ป 2549 - 2553
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500.000

ลาน ก.ก.
100
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การบริหารความเสี่ยงของการประปาสวนภูมิภาค
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองคกรที่มีประสิทธิภาพวาชวย
ใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ชวยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดย กปภ.ไดดำเนินการครบถวนตาม
องคประกอบการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk management – Integrated Framework) ตามแนวทาง
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) ซึ่งเปนมาตรฐานสากล
เพื่อใหทุกหนวยงานมีแนวทางปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยง กปภ. เริ่มจัดทำคูมือการบริหารความเสี่ยงตั้งแต
ป 2547 และไดปรับปรุงใหมีเนื้อหาเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ ในปงบประมาณ 2553 ไดนำเอาโปรแกรมการจัดการ
ความเสี่ยงมาใชสนับสนุนการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ทำใหหนวยงานสามารถรายงาน
ผลไดมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น และ เปนเครื่องมือที่สำคัญในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินการเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนระบบ เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
การกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง กปภ. ใชหลักการระดมสมอง และจัดทำแบบสำรวจ ความเสี่ยงที่คาดวา
จะเกิดขึ้น เพื่อระบุความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามสภาวการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก มีการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ระดับ ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite) และระดับ
ความเสี่ ย งที่ อ งค ก รคาดหวั ง มี ก ารจั ด ทำแผนบริ ห ารความเสี่ ย งโดยได บู ร ณาการเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น ภารกิ จ และ
ยุทธศาสตรของ กปภ. ตลอดจน งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำป แผนงานโครงการตางๆ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลกับกระทรวงการคลัง

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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ในปงบประมาณ 2553 กปภ. ไดกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
ครบทั้ง 4 ดาน จำนวน 16 รายการ ดังนี้
ความเสี่ยง

วัตถุประสงค

ผลการดำเนินงาน

1.1 การปรับราคาคาน้ำ

คณะกรรมการ กปภ.ใหความเห็นชอบ
โครงสรางคาน้ำ ภายในเดือนกันยายน 2553

เปนไปตามเปาหมาย

1.2 นโยบายรัฐบาลเรื่องการขอ
รับเงินชดเชย PSO

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดรับ
อนุมัติเงินชดเชย PSO ป 2553
ภายในปงบประมาณ 2553

เปนไปตามเปาหมาย

1.3 นโยบายรัฐบาล
เรื่องการใชน้ำบาดาล

สามารถรับซื้อน้ำจากโครงการ
นครปฐม-สมุทรสาคร ไปจำหนายในปริมาณ
290,000 ลบ.ม./วัน+/-10,000 ลบ.ม./วัน

ดีกวาเปาหมาย

1.4 อปท. เปนคูแขง
ในการดำเนินธุรกิจ

กำหนดแนวทางในการดำเนินการรวมกับ อปท. ดีกวาเปาหมาย
ใหแลวเสร็จและนำไปปฏิบัติไดอยางนอย 1
โครงการ ภายในปงบประมาณ 2553

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)

2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
2.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อัตราน้ำสูญเสีย

ในป 2553 อัตราน้ำสูญเสียในระบบจาย
ไมเกินรอยละ 27

ดีกวาเปาหมาย

2.2 มีปริมาณน้ำดิบไมเพียงพอ
ตอการผลิต (บางพื้นที่)

บริหารจัดการใหมีน้ำดิบเพียงพอตอ
การผลิต โดยใหมีปริมาณน้ำ
จำหนายไมต่ำกวา 937 ลาน ลบ.ม.

ดีกวาเปาหมาย

ความเสี่ยง

วัตถุประสงค

ผลการดำเนินงาน

2.3 การบริหารโครงการ
งบลงทุนวงเงินตั้งแต
100 ลานบาทขึ้นไป

โครงการงบลงทุนวงเงินตั้งแต 100 ลานบาท
ขึ้นไป มีผลการดำเนินงานเปนไป
ตามแผน 90% +/-10 %

เปนไปตามเปาหมาย

2.4 ขอมูล GIS ไมเปนปจจุบัน

จัดทำขอมูล GIS ใหเปนปจจุบัน 90-100 %
จำนวน 100 กปภ.สาขา +/- 10 กปภ.สาขา

ดีกวาเปาหมาย

2.5 พนักงานขาดทักษะขั้นสูง
รองรับการเปนหนวยงานที่มีขีด
สมรรถนะสูงในการใหบริการ
น้ำประปา

จัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP)
ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553

เปนไปตามเปาหมาย

2.6 การใหบริการน้ำประปา
ไมทั่วถึงในบางพื้นที่

บริหารจัดการแรงดันน้ำเฉลี่ยไมต่ำกวา 5 เมตร
จำนวนไมต่ำกวา 100 กปภ. สาขา

ดีกวาเปาหมาย

2.8 การหยุดชะงักของระบบ SAP
และมีขอมูลสูญหาย

ในป 2553 ระบบงานหลัก (SAP) หยุดชะงักได
ไมเกิน 4 วันและขอมูลสูญหายไดไมเกิน
24 ชั่วโมง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดใดๆ

เปนไปตามเปาหมาย

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F)
3.1 การขาดทุนจากการรับซื้อ
น้ำประปาเอกชนทั้ง 11 สัญญา

บริหารจัดการ EBITDA (เอกชนรวมลงทุน)
ขาดทุนไมเกิน (1,180) ลานบาท

ดีกวาเปาหมาย

3.2 รายไดและคาใชจาย (ดำเนินการเอง)
ไมเปนไปตามเปาหมาย

บริหารจัดการ EBITDA (ดำเนินการเอง) ไมต่ำ
กวา 4,715 ลานบาท

ดีกวาเปาหมาย

4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบตาง ๆ (Compliance Risk : C)
การปรับปรุงแกไขขอบังคับ
ระเบียบ คำสั่งตางๆ ใหเปน
ปจจุบัน เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานเชิงธุรกิจ

จัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินการตาม
แผน โดยมีการปรับปรุง/ทบทวนขอบังคับ
ระเบียบ คำสั่ง เพื่อรองรับการดำเนินงานเชิง
ธุรกิจใหมากขึ้น ใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2553

เปนไปตามเปาหมาย

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ กปภ. ประจำป 2553 มีผลการดำเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายจำนวน 7 รายการ และผลการดำเนินงานดีกวาเปาหมายจำนวน 9 รายการ
การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ กปภ.ขางตน ไดดำเนินการอยางมีระบบและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เกิดจากการมีสวนรวมของคณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. ผูบริหารและ
พนักงานทุกระดับ และการสงเสริมใหพนักงานตระหนักและใหความสำคัญจนสามารถสรางเปนวัฒนธรรมในการบริหาร
ความเสี่ยงและเปนเครื่องมือขับเคลื่อนให กปภ. เปนองคกรชั้นนำที่เปนที่ยอมรับจากผูใชบริการเพื่อการเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืนตลอดไป

Provincial Waterworks Authority

2.9 การควบคุมการหยุดชะงักของระบบ สามารถผลิตและจำหนายน้ำไดภายใน 2-10 วัน เปนไปตามเปาหมาย
ผลิต ระบบจำหนาย
ในกรณีเกิดเหตุการณวิกฤติ (ขึ้นกับสภาพพื้นที่
อันเนื่องจากเหตุการณวิกฤติ
และความรุนแรงของผลกระทบ)
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2.7 การจัดการองคความรูภายในองคกร พัฒนาศูนยความรูกลาง ( Knowledge Center) ดีกวาเปาหมาย
ไมเปนระบบ
เพือ่ เปนแหลงเผยแพร แลกเปลี่ยน ถายทอด
ความรู ใหแลวเสร็จภายในป 2553
ไมนอยกวา 8 หนวยงาน +/-2 หนวยงาน
(ระดับฝายหรือเทียบเทา)

การควบคุมภายในของการประปาสวนภูมิภาค

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดนำแนวทางของการควบคุมภายในมาเสริมสรางใหการดำเนินงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยลดความเสียหายหรือปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
การดูแลรักษาทรัพยสิน สรางความมั่นใจถึงความนาเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ซึ่งผูบริหารและพนักงานทุกคนลวนตระหนักถึงความจำเปนและความสำคัญของการควบคุม
ภายใน อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ( Good Corporate Governance)
การควบคุ ม ภายในของ กปภ.ได น ำหลั ก การของระบบการควบคุ ม ภายในของ COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 1) สภาพแวดลอมของ
การควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล
โดยไดกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมกับโครงสรางองคกรและหนาที่ความรับผิดชอบ มีการแบงแยกหนาที่ความ
รับผิดชอบซึ่งสามารถสอบยันไดอยางเปนอิสระ และจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานและคูมือระบบควบคุม
ภายใน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งคูมือตางๆ ไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยาง
สม่ำเสมอ กำหนดใหแตละหนวยงานทำการประเมินการควบคุมดวยตนเองอยางเปนระบบ และติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยสอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและจัดทำแผนการดำเนินงานเสนอผูบังคับ
บัญชาตามสายงาน รวมทั้งติดตามผลเปนประจำทุกไตรมาส ซึ่งไดสรุปและรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน
เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และคณะกรรมการ กปภ.เปนรายไตรมาส เพื่อใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ในปงบประมาณ 2553 การบริหารการควบคุมภายในของ กปภ. มีการดำเนินงาน ดังนี้
1. การปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน โดยไดทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้ง
รณรงค ใ ห มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห ค รบถ ว นตามคู มื อ ที่ ไ ด จั ด ทำ โดยในป 2553 ได ด ำเนิ น การตรวจสอบ/ทบทวน/ปรั บ ปรุ ง
คูมือการปฏิบัติงานที่ไดจัดทำเมื่อป 2552 ใหเปนปจจุบัน สำหรับหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามโครงสรางใหมป 2553 ไดจัดทำ
คูมือการปฏิบัติงานประจำหนวยงาน ตั้งแตระดับผูปฏิบัติงาน กอง ฝาย/สำนัก การประปาสวนภูมิภาคเขต ซึ่งแลวเสร็จ
เมื่อเดือนกันยายน 2553 รวมทั้งไดทบทวน/ปรับปรุงคูมือการควบคุมภายใน กปภ. โดยไดดำเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือน
สิงหาคม 2553
2. การจัดอบรม/สัมมนา และเผยแพรความรูเรื่องควบคุมภายใน เพื่อใหความรูความเขาใจในการดำเนิน
งานตามแนวทางการควบคุมภายในที่กำหนดไว และตระหนักถึงประโยชนรวมทั้งความสำคัญของการควบคุมภายใน
กลาวคือในป 2553 ไดดำเนินการ ดังนี้
2.1 จัดอบรมสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กปภ.” เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย.53 ใหแกผู
อำนวยการกองในสังกัดสวนกลาง และผูอำนวยการกองบริหารทั่วไป ผูอำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูจัดการประปา
ในสังกัด กปภ.เขต 1-10 จำนวน 142 คน
2.2 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการนำระบบ IT มาสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน” เมื่อวันที่ 25, 26, 27 ม.ค.53 จำนวน 3 รุน ใหแกผูเกี่ยวของในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในในสังกัด
สวนกลางและสวนภูมิภาค จำนวน 91 คน
2.3 จัดทำ/ปรับปรุง website ฝายบริหารความเสี่ยง เพื่อเผยแพรความรูเรื่องการควบคุมภายใน
กปภ. ใหความสำคัญและมีความมุงมั่นในการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนในการนำจริยธรรมและคุณธรรมไปสูภาคปฏิบัติที่มุงผลสัมฤทธิ์ อันจะชวยเสริมสรางเชื่อมั่นและความโปรงใสให
กับองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

ประมวลจริยธรรมของผูว า การและผูป ฏิบตั งิ านการประปาสวนภูมภิ าค พ.ศ. 2553
รัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2550 มาตรา 279 บั ญ ญัติใหหนวยงานของรัฐ ประมวล
จริยธรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทโดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใช
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำดวย
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเปนประมวลจริยธรรมของผูวาการ
และผูปฏิบัติงานการประปาสวนภูมิภาค ดังตอไปนี้

หมวดที่ 1 บททั่วไป

สวนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันปนคานิยมหลัก
ขอ 5 ผูวาการและผูปฏิบัติงานทุกคนตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
9 ประการดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน
(4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย ไมเลือกปฏิบัติ
(6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
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หมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม
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ขอ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ เรียกวา “ประมวลจริยธรรมของผูวาการและผูปฏิบัติงานการประปาสวนภูมิภาค
พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ประมวลจริยธรรมนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการการประปาสวนภูมิภาค
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา พนักงานและลูกจางของการประปาสวนภูมิภาค
“คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาสวนภูมิภาค” หมายความวา คณะกรรมการที่
ผูวาการแตงตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาดำเนินการดานจริยธรรมของการประปาสวนภูมิภาค
ขอ 4 ใหฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกร เปนผูเสนอใหมีการกำหนดหรือปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรฐาน
จริยธรรม และสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

สวนที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมขององคกร
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ขอ 6 ผูวาการและผูปฏิบัติงานตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขอ 7 ผู ว า การและผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งเป น แบบอย า งที่ ดี ในการรั ก ษาไว แ ละปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 8 ผูวาการและผูปฏิบัติงานตองเปนแบบอยางที่ดี รักษาชื่อเสียงของตน ตลอดจนภาพลักษณหนวยงาน
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ 9 ผูวาการและผูปฏิบัติงานตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตำแหนง
หนาที่
ขอ 10 ผู ว า การและผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามหลั ก จรรยาวิ ช าชี พ อย า งเต็ ม กำลั ง ความสามารถ
ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุความสำเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ ประชาชนและการประปา
สวนภูมิภาค
ขอ 11 ผู ว า การและผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งมี จิ ต สำนึ ก ที่ ดี ใ นการให ก ารบริ ก าร มุ ง แก ป ญ หาความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชนผูใชบริการดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงสงเสริมความเขาใจอันดีกับประชาชนผูใชบริการ
ขอ 12 ผูวาการและผูปฏิบัติงานตองไมนำความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคคล มาเปนเหตุในการใชดุลพินิจที่
เปนคุณหรือเปนโทษเพราะความสัมพันธสวนตัวนั้น
ขอ 13 ผูวาการและผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมเปดเผยขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติ
หนาที่ หรือใชขอมูลของการประปาสวนภูมิภาค เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น
ขอ 14 ผูวาการและผูปฏิบัติงานตองไมใชสถานะหรือตำแหนงหนาที่ในการแสวงหาประโยชนที่มิควรได สำหรับ
ตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม
ขอ 15 ผูว า การและผูป ฏิบตั งิ านตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูร ว มงานพรอมกับใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ ไมปดบังขอมูลที่จำเปนตองใชในการปฏิบัติงานตอเพื่อนรวมงาน และ
ไมนำเอาผลงานของผูอื่นมากลาวอางเปนผลงานของตนเอง
ขอ 16 ผูวาการและผูปฏิบัติงานตองยึดมั่นในขอปฏิบัติตอผูใชบริการและผูเกี่ยวของ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
สัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตาง ๆ บนพื้นฐานของความเสมอภาค และเปนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล

หมวด 3 กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 17 ผู ว า การและผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ละวางตนอยู ใ นกรอบประมวลผลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า ง
เครงครัดใหเกิดเปนแบบอยางที่ดี หากฝาฝนไมปฏิบัติตามจะตองไดรับการพิจารณาลงโทษตามความ
เหมาะสมแหงกรณี
ขอ 18 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวาผูวาการหรือผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม
ใหคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาสวนภูมิภาค มีหนาที่พิจารณาในเบื้องตน
วาขอรองเรียนหรือเหตุที่ปรากฏเปนกรณีที่เกี่ยวกับขอกำหนดมาตรฐานจริยธรรมในประมวลจริยธรรมนี้
หรือไม
ขอ 19 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาสวนภูมิภาคพิจารณาเห็นวาขอรองเรียน
หรือเหตุที่ปรากฏ เปนกรณีที่เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมใหดำเนินการตอไป ดังนี้
(1) กรณีที่เปนขอรองเรียนหรือเหตุที่ปรากฏแกผูวาการ ใหนำเสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) กรณีทเี่ ปนขอรองเรียนหรือเหตุการณทปี่ รากฏแกผปู ฏิบตั งิ าน ใหนำเสนอผูว า การเพือ่ สัง่ การใหสายงาน
ตนสังกัดของผูปฏิบัติงานนั้นเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ขอ 20 การดำเนินตามขอ 19 ใหผูรับผิดชอบในแตละกรณี แตงตั้งคณะกรรมการจำนวนไมนอยกวาสามคน
แตไมเกินหาคนเปนผูดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ 21 เมื่อคณะกรรมการตามขอ 20 ดำเนินการสอบสวนแลวเสร็จ ปรากฏขอเท็จจริงวาไมมีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูรับผิดชอบในแตละกรณีตามขอ 20 สั่งยุติเรื่อง แตถาปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมใหผูรับผิดชอบในแตกรณีตามขอ 20 สั่งใหดำเนินการตามหมวด 4 แหงประมวล
จริยธรรมนี้
ขอ 22 การดำเนินการทางจริยธรรมตาม ขอ 20 และ ขอ 21 ใหนำขอบังคับของการประปาสวนภูมิภาค วาดวย
การกำหนดตำแหนง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย
การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 และระเบียบการประปาสวนภูมิภาค
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2522 มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหพิจารณา
พฤติกรรมของการฝาฝนตามแนวทางในขอ 24 และการกำหนดโทษใหเปนไปตามขอ 26 แหงประมวล
จริยธรรมนี้
ขอ 23 การวินิจฉัยสั่งการของผูรับผิดชอบตามขอ 21 ใหถือเปนที่สุด เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงภายหลังที่อาจ
ทำใหผลการวินิจฉัยสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ)
ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
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ขอ 24 การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ า ฝ น จริ ย ธรรมในหมวด 2 แห ง ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ถื อ ป น ความผิ ด ทางวิ นั ย
สวนจะเปนการฝาฝนจริยธรรมอยางรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝนความจงใจ
หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน
อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุ
อื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา
ขอ 25 เมื่อดำเนิน การสอบสวนทางจริยธรรมแลว หากปรากฏข อเท็จ จริ งวามีการฝา ฝนหรือไมป ฏิบัติต าม
มาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ซึ่งเปนความผิดทางอาญาใหพิจารณาดำเนินการตาม
กฎหมายอีกสวนหนึ่ง
ขอ 26 เมื่อดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแลว หากปรากฏขอเท็จ จริ งวามีการฝา ฝนหรือไมป ฏิบัติต าม
มาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ใหดำเนินการตามหลักเกณฑการดำเนินการทางวินัยของ
การประปาสวนภูมิภาค
ขอ 27 เมื่ อ ดำเนิ น การสอบสวนทางจริ ย ธรรมแล ว หากปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมไมถึงขนาดเปนความรับผิดชอบทางวินัยหรือความผิดทาง
อาญา ใหดำเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการแกไขพฤติกรรมที่ถูกตอง หรือตักเตือนหรือนำไป
พิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตำแหนง การพนจากตำแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนใหไดรับการฝกอบรมพัฒนาทางดานจิตใจตอไป
ขอ 28 กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ใหผูวาการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
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จรรยาบรรณ เป น หลั ก ประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ รั ก ษาและส ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ ชื่ อ เสี ย งขององค ก รและสมาชิ ก
ทุกองคกรมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีจรรยาบรรณขององคกร เพื่อใหสมาชิกขององคกรใชเปนแนวทางการดำเนินงาน
ใหประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกร
รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ กำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ และจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่กำหนด เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและสังคมโดยรวม การประปาสวนภูมิภาค
(กปภ.) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทยไดสนองนโยบายดานนี้ โดยเริ่มจัดทำคูมือจรรยาบรรณของการประปา
สวนภูมิภาคขึ้นและไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการสรางองคกรใหเปนสังคมคุณธรรมตอเนื่องกันมาตั้งแตป 2546
นอกจากนี้ ยังไดประกาศพันธสัญญารวมสรางสังคมคุณธรรมเมื่อป 2548
ดังนั้น เพื่อใหมีการปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององคกรอยางตอเนื่อง และขยายผลเรื่องนี้
ไปสู ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน กปภ. จึ ง ได ก ำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผู บ ริ ห ารและพนั ก งานการประปา
สวนภูมิภาคที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรและระดับมาตรฐานที่เปนเปาหมายของ กปภ. โดยยึดหลักสำคัญ 4 ประการ คือ
(1) สรางคานิยมรวมเพื่อสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม ถูกตอง โดยยึดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) รวมมือรวมใจและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาองคกรใหเปนสังคมคุณธรรมอยางตอเนื่อง
(3) รณรงค สงเสริม ใหมีการประพฤติปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ โปรงใส ถูกตอง และเปนธรรม รวมทั้ง
สรางภูมิคุมกันใหแกผูที่สรางสิ่งดีงาม และถูกตองตามจรรยาบรรณ
(4) ปรับกระบวนทัศนที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร ประชาชน และสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององคกรนี้ ทุกคนในองคกรตองรวมมือรวมใจกันตั้งแต ผูบริหาร
ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับหัวหนางาน ซึ่งผูบริหารนี้เปนผูมี
บทบาทในการกำหนดวิถีทางขององคกร มีอำนาจสั่งการ และนำการทำงาน เพื่อใหไดทั้งผลงานตามเปาหมายและไดน้ำใจ
จากพนักงานผูใตบังคับบัญชา และพนักงาน ซึ่งเปนพลังการทำงานใหสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกร
โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณความชำนาญของพนักงานแตละคน

1. จรรยาบรรณของผูบริหาร
1.1 ผูบริหารตอองคกร
(1) ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ดวยความเปนธรรมและเพือ่ ประโยชน
สูงสุดขององคกร
(2) บริหาร กปภ. ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ดวยสายตาทีย่ าวไกล สรางสรรคสงิ่ แปลกใหม กลาเปลีย่ นแปลง
และกลาตัดสินใจ
(3) ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรู ประสบการณ และทักษะการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถ
ในทุกกรณี
(4) คำนึงถึงการประหยัดคาใชจาย และไมใชทรัพยากรของ กปภ. อยางสิ้นเปลือง จัดการดูแลทรัพยสินของ
กปภ. มิใหเสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ
(5) รายงานสถานภาพของ กปภ. โดยสม่ำเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง
(6) แจ ง ให ผู เ กี่ ย วข อ งทราบถึ ง แนวโน ม (prospects) ในอนาคตขององค ก รทั้ ง ในด า นบวกและด า นลบ
ซึ่งจะตองอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดและมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ
(7) ไมแสวงหาประโยชนใหตนเองและผูอื่นทั้งทางตรงและทางออม

(8) ไมเปดเผยขอมูลลับขององคกรตอบุคคลภายนอก
(9) ไมดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอองคกร
(10) จงรักภักดีและภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ กปภ. และปกปอง กปภ. เมื่อถูกใหดำเนินการอยางไมถูกตอง
และไมชอบธรรม ซึ่งอาจทำให กปภ. ไดรับความเสียหาย

Provincial Waterworks Authority

1.3 ผูบริหารตอลูกคาและประชาชน
(1) ใหบริการที่มีคุณภาพ
(2) กำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับไดของการบริการ
(3) เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(4) นำเสนอการบริการทีจ่ ะตองไมทำใหลกู คาและประชาชนเกิดความเขาใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ
หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการบริการนั้น ๆ
(5) จัดระบบเพือ่ ใหลกู คาและประชาชนสามารถรองเรียนเกีย่ วกับการบริการ และดำเนินการอยางดีทสี่ ดุ เพือ่ ใหลกู คา
และประชาชนไดรับการตอบสนองผลอยางรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกคาและประชาชนอยางจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไมนำมาใชเพือ่ ประโยชนของตนเอง
และผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
(7) พยายามรักษาตนทุนการผลิตใหต่ำที่สุด ทั้งนี้ตองรักษาคุณภาพของการบริการใหไดมาตรฐานตลอดเวลา
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1.2 ผูบริหารตอพนักงาน
(1) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
(3) แตงตั้ง โยกยาย ใหรางวัล และลงโทษพนักงานดวยความสุจริตใจ โดยคำนึงถึงความรู สมรรถนะความ
สามารถ และประสบการณ ตลอดจนความเหมาะสมทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงวุฒภิ าวะทางอารมณของพนักงานนัน้ ๆ
(4) ใหความสำคัญตอการพัฒนาทักษะความรู สมรรถนะความสามารถของพนักงาน รวมถึงการ เสริมสราง
ประสบการณเกี่ยวกับกิจการประปา โดยใหโอกาสแกพนักงานอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ
(5) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานขององคกร
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(6) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงาน
ของพนักงาน
(8) หลีกเลีย่ งการดำเนินการใด ๆ ทีไ่ มเปนธรรมซึง่ อาจคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
(10) ย้ำใหพนักงานเขาใจในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานถือปฏิบัติได เพื่อสงเสริมใหเกิด
พฤติกรรมที่อยูในกรอบปฏิบัติของจรรยาบรรณอยางทั่วถึงทั้งองคกร
(11) เปดโอกาสใหพนักงานใหขอคิดเห็นหรือทวงติงการดำเนินงานขององคกรที่ขัดตอกฎหมายระเบียบและ
ขอบังคับ
(12) ใหความมั่นใจกับพนักงาน ในเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการในการทำงาน
(13) ย้ำใหพนักงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดในองคกรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
(14) พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาทั้งดานปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชาตามทำนองคลองธรรม
(15) ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรูแ ละความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสพนักงานอยางทัว่ ถึงและ
สม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนพนักงานทุกระดับใหมีการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
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(8) แสวงหาชองทางที่จะเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาและประชาชนอยางตอเนื่อง
(9) ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอลูกคาและประชาชนอยางเครงครัด
(10) กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาและประชาชนทราบลวงหนาเพื่อรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
(11) ไมคากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการ และไมกำหนดเงื่อนไขการคาที่ไมเปนธรรม
ตอลูกคาและประชาชน
(12) สรางนวัตกรรมใหม เชน การบริการใหม ๆ เพื่อใหลูกคาและประชาชนเกิดความพึงพอใจอยางสม่ำเสมอ
และตอเนื่อง
1.4 ผูบริหารตอคูคาและ/หรือเจาหนี้
(1) ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคาและ/หรือเจาหนี้
(2) ถามีขอมูลวามีการเรียกหรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้นพึงเปดเผยรายละเอียด
ตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
(3) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขต า ง ๆ ที่ มี ต อ เจ า หนี้ อ ย า งเคร ง ครั ด ไม ว า จะเป น เรื่ อ งวั ต ถุ ป ระสงค ข องการใช เ งิ น
การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพยค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ไดใหขอตกลงไวกับเจาหนี้
(4) กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณา
หาแนวทางแกไขปญหา
(5) รายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง และตรงเวลาใหแกเจาหนี้อยางสม่ำเสมอ
(6) เรงรัดติดตามทวงหนี้เพื่อประโยชนขององคกร
1.5 ผูบริหารตอคูแขงทางการคา
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
(2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน
การจายสินจางใหแกพนักงานของคูแขง เปนตน
(3) ไมพยายามทำลายชือ่ เสียงของคูแ ขงขันทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึง่ มูลความจริง
1.6 ผูบริหารตอสังคมสวนรวม
(1) ไมกระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
(2) คืนผลกำไรสวนหนึ่งขององคกรใหแกกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ำเสมอ
(3) ปลูกฝงจิตสำนึกของความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมใหเกิดขึน้ ในหมูพ นักงานทุกระดับอยางตอเนือ่ ง
และจริงจัง
(4) ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย
หนวยงานกำกับดูแล
(5) ไมกระทำการชวยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเปนเครือ่ งมือทีจ่ ะทำใหเกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบตาง ๆ
(6) ใหความรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแล และรายงานขอมูลทีเ่ กีย่ วกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือระเบียบตาง ๆ ตอหนวยงานนั้น
(7) ไมนำเงินขององคกรไปสนับสนุนทางการเมือง

2. จรรยาบรรณของพนักงาน
2.1 พนักงานตอองคกร
(1) ภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ กปภ.
(2) ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความสุจริต โปรงใส เสมอภาค และเปนธรรม โดยปราศจากอคติ ตลอดจนละเวนการกระทำใด ๆ
อันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร
(3) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถดวยความขยันหมั่นเพียร และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน
ขององคกรเปนสำคัญ
(4) ตรงตอเวลา ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ และใชเวลาราชการเพื่อประโยชนขององคกรอยางเต็มที่
(5) รายงานผลการดำเนินงานและสถานภาพขององคกรตามความเปนจริง ครบถวนและสม่ำเสมอ ตามระยะเวลา
ที่กำหนด
(6) จัดการ ดูแล และใชทรัพยสนิ ขององคกรอยางประหยัด และรูค ณ
ุ คา โดยมิใหเสือ่ มคาเสียหายหรือสิน้ เปลือง
เยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(7) มีความรับผิดชอบตอความสำเร็จและความลมเหลวของ กปภ. มีความจงรักภักดีตอเปาหมายของ กปภ.
มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานที่ตนสังกัด

2.4 พนักงานตอลูกคา
(1) ผลิตน้ำสะอาดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก
(2) ปฏิบัติตอลูกคาอยางเต็มความสามารถดวยความเปนธรรม รวดเร็ว ถูกตอง และสุภาพออนนอม พรอมทั้ง
ใหคำแนะนำ ตลอดจนแสวงหาชองทางที่จะอำนวยความสะดวกใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง
(3) รักษามาตรฐานการใหบริการใหเปนที่ประจักษเพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา และปรับปรุงมาตรฐาน
การบริการใหดีขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
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2.3 พนักงานตอตนเองและเพื่อนรวมงาน
(1) เปนผูม ศี ลี ธรรมอันดี ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตย สุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ไมวา ทางตรงหรือ
ทางออม
(2) เรียนรูความผิดพลาดของตนเองและไมทำผิดซ้ำ แสวงหาความรูเพิ่มเติม และใชวิชาชีพของตนปฏิบัติงาน
ในหนาที่อยางเต็มความสามารถ มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาตนเองและหนวยงาน
(3) สนับสนุนกิจกรรมทั้งปวงที่จะชวยเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพขององคกรใหไปสูความเปนเลิศ
(4) เต็มใจชวยเหลือและใหความรวมมือกับเพื่อนพนักงานเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ ตลอดจนสงเสริมและรักษา
ไว ซึ่ ง ความสามั ค คี แ ละความเป น น้ ำ หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในหมู พ นั ก งาน ถื อ เสมื อ นว า เพื่ อ นร ว มงานเป น
“ลูกคาสำคัญ”
(5) มีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบรอยตอผูรวมงาน ลูกคา และผูมาติดตอ เพื่อรักษาและเผยแพรภาพลักษณที่ดี
ขององคกรใหเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป
(6) ไมกลาวรายตอเพื่อนพนักงานโดยปราศจากขอมูลและความจริง
(7) มีความกลาหาญพอที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตนเชื่อมั่นและยืดหยุน เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ กปภ.
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2.2 พนักงานตอผูบังคับบัญชา
(1) ไมกลาวรายตอผูบังคับบัญชา โดยปราศจากขอมูลและความจริง
(2) ใหความเคารพผูบังคับบัญชา ตลอดจนใหความรวมมือปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รวมแกปญหา
รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
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(4) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอรองเรียนของลูกคาดวยความเต็มใจ เพื่อเปนชองทางใหมี
การปรับปรุงการใหบริการลูกคาใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา
(5) ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหแกกันโดยเสนหาจาก
ผูมาติดตอ
2.5 พนักงานตอคูคาหรือเจาหนี้
(1) ไมเรียก ไมรับ ไมใหผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตกับคูคาหรือเจาหนี้
(2) ปฏิบัติตอคูคาหรือเจาหนี้ดวยความเปนธรรมและเทาเทียม
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีกับคูคาหรือเจาหนี้อยางเครงครัดตามที่ตกลงกันไว
(4) หากไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ไดตกลงกันไว จะตองแจงใหคูคาหรือเจาหนี้ทราบลวงหนา
เพื่อหาทางแกไขรวมกัน
(5) หากมีขอมูลวามีการเรียกหรือรับหรือใหผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจ ริต เกิด ขึ้น พึง เปด เผยรายละเอียด
ใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อรวมกันแกไขปญหาดวยความยุติธรรม
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2.6 พนักงานตอสังคม
(1) ไมกระทำการใด ๆ ที่จะสงผลเสียหายตอ
สภาพแวดล อ ม สั ง คม และความมั่ น คง
ของชาติ
(2) ไมใหการชวยเหลือ หรือใหการสนับสนุน
กิจกรรมใด ๆ หรือยอมเปนเครื่องมือที่จะ
สร า งความเสี ย หายต อ สภาพแวดล อ ม
สั ง คม หรื อ ความมั่ น คงของชาติ ด ว ยการ
หลี ก เลี่ ย งการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย หรื อ
กฎระเบียบตาง ๆ
(3) ประกอบกิ จ การด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
สร า งสรรค และปฏิ บั ติ ต ามเจตนารมณ
ของกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที่ อ อกโดย
หนวยงานกำกับดูแล
(4) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีสวน
สรางสรรคสังคมหรือเยาวชนอยาสม่ำเสมอ
เทาที่จะสามารถกระทำได
(5) มีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2553
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(นายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
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คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ประกอบดวยนายณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา
เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมอนามัย และนางเสาวนีย กมลบุตร เปนกรรมการ โดยมีผูอำนวยการสำนักตรวจสอบ
เปนเลขานุการ
ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุม 6 ครั้ง โดยผูบริหารระดับสูงทุกสายงาน หนวยงานที่
เกี่ยวของ หัวหนาหนวยตรวจสอบ สตง. และ ผูสอบบัญชี ไดเขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ ผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ในสาระสำคัญ สรุปไดดังตอไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปรวมกับฝายการเงินและบัญชีและผูสอบบัญชี เพื่อให
มั่นใจวารายงานการทางเงินของ กปภ. ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอ ครบถวนและเชื่อถือได นอกจากนี้ยังไดสอบทานรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันระหวาง กปภ.
กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทรวมจากรายงานผลการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให
มัน่ ใจวา กปภ. ไดดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
2. สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยง
ตามทีฝ่ า ยบริหารความเสีย่ งเสนอ ติดตามการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประกอบกับผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบ เพือ่ ใหมนั่ ใจ
อยางสมเหตุสมผลวามีการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางสม่ำเสมอ การควบคุมภายในมีความเพียงพอ
เหมาะสม
3. สอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวของความขัดแยง
ทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พบวาฝายบริหารมีการติดตามดูแลเรื่องดังกลาวเพียงพอและเหมาะสม
4. อนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำ 3 ป (ป 2554 – ป 2556) และแผนการตรวจสอบประจำป
2554 การปรับแผนของสำนักตรวจสอบประจำป 2553 แผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ
แผนการฝกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรของสำนักตรวจสอบ และการทบทวนคูม อื การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ รวมถึงไดกำกับดูแล
ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบทุกไตรมาสพรอมทัง้ ใหขอ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นวาการตรวจสอบภายในของ กปภ. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม
5. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดสอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ กปภ. และตามแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ก ำหนดโดยกระทรวงการคลั ง ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ พอใจในผลการปฏิ บั ติ ง าน
ในป 2553 โดยมีผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑดีมาก

รายงานผลการปฏิบต
ั ต
ิ ามพระราชบัญญัตขิ อ
 มูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปนกฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนโดยกำหนดสิทธิในการ
รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐ และกำหนดหนาที่หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐใหตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรับรองและคุมครองสิทธิของประชาชนไปพรอมกัน
การประปาส ว นภู มิ ภ าค แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาข อ มู ล ข า วสารของการประปาส ว นภู มิ ภ าค ตามคำสั่ ง
การประปาสวนภูมิภาค ที่ 944/2552 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. กำหนดขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของการประปาสวนภูมิภาค ที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
ขอมูลขาวสารที่ใหประชาชนเขาตรวจดูได และขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
2. ใหคำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามที่
พนักงานการประปาสวนภูมิภาค หรือหนวยงานของการประปาสวนภูมิภาครองขอ
3. กำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการประชาชนในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของการประปา
สวนภูมิภาค
4. พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของการประปาสวนภูมิภาค
การจัดสถานที่ใหประชาชนตรวจดูขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนการใหบริการแกประชาชนโดยจัดสถานที่สำหรับใหประชาชน
ตรวจดูขอมูลขาวสาร ณ สำนักงานใหญ การประปาสวนภูมิภาค เลขที่ 72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และ
การประปาสวนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศ
การเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของการประปาสวนภูมิภาค www.pwa.co.th
การเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การประปาสวนภูมิภาคไดนำประกาศประกวดราคาและประกาศ
สอบราคาที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว และไดจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของการประปาสวนภูมิภาค
จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดไวในศูนยขอมูลขาวสารของการประปาสวนภูมิภาค พรอมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของ
การประปาสวนภูมิภาค www.pwa.co.th อยางตอเนื่อง
การนำขอมูลขาวสารไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
การประปาสวนภูมิภาคไดจัดสงระเบียบ และขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค ไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จำนวน 30 ฉบับ ดังตอไปนี้

1. ระเบียบ กปภ.
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 127 ตอนพิเศษ 9 ง เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2553
ไดแก
1.1 ระเบียบ กปภ.วาดวยการปฏิบตั ิ การคิดเงินทดแทน และคาน้ำสูญเสียกรณีการลักใชนำ้ ประปา พ.ศ. 2538
1.2 ระเบียบ กปภ.วาดวยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทน และคาน้ำสูญเสีย กรณีการลักใชน้ำประปา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551
1.3 ระเบียบ กปภ.วาดวยการติดตั้งวางทอประปาใหแกผูขอใชน้ำ พ.ศ. 2540
1.4 ระเบียบ กปภ.วาดวยการติดตั้งวางทอประปาใหแกผูขอใชน้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1.5 ระเบียบ กปภ.วาดวยการติดตั้งวางทอประปาใหแกผูขอใชน้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
1.6 ระเบียบ กปภ.วาดวยตัวแทนเก็บเงินคาน้ำประปาและการจายเงินคาตอบแทนใหแกตัวแทนเก็บเงิน
คาน้ำประปา พ.ศ. 2541

1.7
1.8
1.9

ระเบียบ กปภ.วาดวยตัวแทนเก็บเงินคาน้ำประปาและการจายเงินคาตอบแทนใหแกตัวแทนเก็บเงิน
คาน้ำประปา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ระเบียบ กปภ.วาดวยตัวแทนเก็บเงินคาน้ำประปาและการจายเงินคาตอบแทนใหแกตัวแทนเก็บเงิน
คาน้ำประปา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระเบียบ กปภ.วาดวยตัวแทนเก็บเงินคาน้ำประปาและการจายเงินคาตอบแทนใหแกตัวแทนเก็บเงิน
คาน้ำประปา(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544

2. ขอบังคับ กปภ.
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 127 ตอนพิเศษ 9 ง เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2553
ไดแก
2.1 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา พ.ศ.2524
2.2 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528
2.3 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530
2.4 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535
2.5 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2536
2.6 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537
2.7 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2540
2.8 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2541
2.9 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2543
2.10 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2543
2.11 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2548
2.12 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2549
2.13 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2550
2.14 ขอบังคับ กปภ.วาดวยการกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2551
2.15 ขอบังคับ กปภ.วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ำประปา และอัตราคาบริการ พ.ศ.2540
2.16 ขอบังคับ กปภ.วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ำประปา และอัตราคาบริการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2541
2.17 ขอบังคับ กปภ.วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ำประปา และอัตราคาบริการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2543
2.18 ขอบังคับ กปภ.วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ำประปา และอัตราคาบริการ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2546
2.19 ขอบังคับกปภ.วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ำประปา และอัตราคาบริการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2547
2.20 ขอบังคับ กปภ.วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ำประปาทและอัตราคาบริการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2549
2.21 ขอบังคับ กปภ.วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ำประปา และอัตราคาบริการ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2551
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รายงานของผูสอบบัญชี
และงบการเงิน
การประปาสวนภูมิภาค

ป 2553

รายงานของผูสอบบัญ
ั ชี
เสนอ คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค
สำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ต รวจสอบงบดุ ล ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2553 และ 2552
งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป
ของการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งผูบริหารของการประปาสวนภูมิภาคเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูร บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

(นางสาวทิพยวรินท จรัสจีรกุล)
ผูอำนวยการสำนักงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2554

(นางนงเยาว เกิดเรือง)
ผูอำนวยการกลุม
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สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตน แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
และ 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของการประปาสวนภูมิภาค
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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สำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป
ซึ่งกำหนดใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา
งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลั ก การบั ญ ชี ที่ ก ารประปาส ว นภู มิ ภ าคใช แ ละประมาณการเกี่ ย วกั บ รายการทางการเงิ น ที่ เ ป น สาระสำคั ญ
ซึง่ ผูบ ริหารเปนผูจ ดั ทำขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ำเสนอในงบการเงินโดยรวม
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเชือ่ วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอ สรุปทีเ่ ปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
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การประปาสวนภูมิภาค / งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
หนวย : บาท
2552
(ปรับปรุงใหม)

หมายเหตุ

2553

4.1

3,028,408,997.48
444,396,606.41
286,707,183.67
2,967,352,763.65
19,518,440.99
206,390,602.74
18,474,208.87
612,781,349.80
820,678,534.17
8,404,708,687.78

2,854,519,879.47
404,985,019.40
191,421,590.12
1,005,389,444.71
15,423,282.43
482,687,000.00
201,633,232.97
28,585,032.65
465,598,768.45
375,768,373.48
6,026,011,623.68

2,794,016,000.00
1,091,200,000.00
24,026,200.00
3,927,635,549.83
52,910,441,823.51
173,225,666.75
31,817,644.06
15,544,550.79
60,967,907,434.94

1,991,213,000.00
1,091,200,000.00
24,026,200.00
4,028,197,616.51
49,185,659,485.14
191,207,641.95
39,276,297.18
17,508,711.04
56,568,288,951.82

69,372,616,122.72

62,594,300,575.50

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

รายงานประจำป 2553
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้คาน้ำ-สุทธิ
ลูกหนี้กระทรวงการคลังจากคาน้ำที่รัฐบาลรับภาระ
รายไดคางรับ
รายไดเงินชดเชยเชิงสังคมคางรับ-ที่มีกำหนดรับภายใน 1 ป
วัสดุคงเหลือ
งานติดตั้งและวางทอระหวางดำเนินการ
เงินลวงหนาคากอสราง
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

3.2, 4.2
4.3
7
3.3, 4.4
3.8.2
4.5

สินทรัพยไมหมุนเวียน
รายไดเงินชดเชยเชิงสังคมคางรับ-ที่มีกำหนดรับมากกวา 1 ป
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพยระหวางกอสราง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3.8.10,7
3.4, 4.6
3.4, 4.6
4.7
3.5, 3.6, 4.8
3.6, 3.7, 4.9
3.5, 3.6, 4.10

การประปาสวนภูมิภาค / งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
หมายเหตุ

2553

หนวย : บาท
2552
(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
1,075,597,246.78
820,555,807.26
1,079,700,000.00
257,444,920.96
270,931,054.53
7,459,352.41
2,000,000,000.00
517,588,794.45
6,029,277,176.39

1,260,559,492.36
863,181,100.00
2,054,829.62
8,500,000,000.00
9,078,460,938.30
1,272,951,937.77
1,826,143,351.75
104,465,920.00
22,907,817,569.80
30,655,888,477.78

1,149,234,385.56
6,932,343.85
7,500,000,000.00
7,931,851,476.50
1,169,907,531.41
1,743,122,741.86
108,260,600.00
19,609,309,079.18
25,638,586,255.57

ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
รวมทุน
กำไรสะสมยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของทุน

2,204,438,019.98
30,914,556,796.96
33,118,994,816.94
5,597,732,828.00
38,716,727,644.94

2,204,438,019.98
30,715,798,140.46
32,920,236,160.44
4,035,478,159.49
36,955,714,319.93

รวมหนี้สินและสวนของทุน

69,372,616,122.72

62,594,300,575.50

4.11

3.8.2
4.12
4.13, 4.16
4.14

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินประกันการใชน้ำและเงินประกันตัวพนักงาน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
พันธบัตรการประปาสวนภูมิภาค
รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู
รายไดรับบริจาคจากเอกชนรับลวงหนา
รายไดรับบริจาคจากราชการรับลวงหนา
ประมาณการหนี้สิน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

สวนของทุน

4.15
4.16
4.12
4.13
3.8.8
3.8.9
3.8.9, 3.10
8

4.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

( นางสาวประภา พวงแกว )
ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี

( นายวิเศษ ชำนาญวงษ )
ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
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1,302,996,914.69
951,969,103.04
1,249,260,000.00
301,551,776.32
265,293,687.22
4,877,514.23
3,127,818,900.00
544,303,012.48
7,748,070,907.98
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เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
เงินนำสงรัฐคางจาย
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานคางจาย
เงินรับลวงหนาคาติดตั้งและวางทอ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

การประปาสวนภูมิภาค / งบกำไรขาดทุน
สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
หมายเหตุ

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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2553

หนวย : บาท
2552 (ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการดำเนินงาน (รายละเอียด 1)
รายไดจากการจำหนายน้ำและบริการ-สุทธิ
รายไดชดเชยการดำเนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาล
รายไดคาติดตั้งและวางทอ-สุทธิ
รวมรายไดจากการดำเนินงาน-สุทธิ

3.8.1
3.8.10, 7
3.8.2

คาใชจายในการดำเนินงานและบริหาร (รายละเอียด 2)
กำไรจากการดำเนินงาน
รายไดที่ไมเกี่ยวกับการดำเนินงาน (รายละเอียด 3)
คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการดำเนินงาน (รายละเอียด 4)
กำไรจากการดำเนินงานกอนดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจาย
กำไรกอนโบนัสจาย
โบนัสจาย

(14,489,084,989.79) (13,471,502,649.05)
2,590,979,353.29
2,419,948,725.75
3.8.3-3.8.9
1,126,234,423.62
914,303,803.06
(156,327,176.32)
(120,428,532.77)
3,560,886,600.59
3,213,823,996.04
(437,745,688.55)
(433,380,178.08)
3,123,140,912.04
2,780,443,817.96
(311,626,243.53)
(267,699,151.89)

กำไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

15,917,762,759.17
802,803,000.00
359,498,583.91
17,080,064,343.08

2,811,514,668.51

14,585,937,314.25
980,148,000.00
325,366,060.55
15,891,451,374.80

2,512,744,666.07

2,204,438,019.98

ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

30,715,798,140.46
198,758,656.50
-

2,204,438,019.98
-

ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2552
ปรับปรุงเงินนำสงรัฐ
งบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น
กำไรสุทธิ ประจำป 2553

รวมทุน

สะสมยังไมไดจัดสรร

กำไร(ขาดทุน)

รวม

หนวย:บาท

-

-

38,716,727,644.94

33,118,994,816.94

-

5,597,732,828.00

32,920,236,160.44 4,035,478,159.49 36,955,714,319.93
- (1,249,260,000.00) (1,249,260,000.00)
198,758,656.50
198,758,656.50
- 2,811,514,668.51 2,811,514,668.51

-

สุทธิ
กิจการประปา
1,535,714,382.01 487,681,908.47 34,938,847,997.55 2,602,433,493.42 37,541,281,490.97
- (1,079,700,000.00) (1,079,700,000.00)
4,784,453.37
4,784,453.37
(1,535,714,382.01)
- (1,535,714,382.01)
- (1,535,714,382.01)
- (487,681,908.47) (487,681,908.47)
(487,681,908.47)
- 2,512,744,666.07 2,512,744,666.07

จากการรับโอน

สวนเกินทุนอื่น
จากการบริจาค

Provincial Waterworks Authority

30,914,556,796.96

30,711,013,687.09
4,784,453.37
-

ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2551 (ปรับปรุงใหม) 2,204,438,019.98
ปรับปรุงเงินนำสงรัฐ
งบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น
ปรับปรุงสวนเกินทุนจากการบริจาค-สุทธิ
ปรับปรุงสวนเกินทุนจากการรับโอนกิจการประปา
กำไรสุทธิ ประจำป 2552
-

งบประมาณอุดหนุน
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ทุนประเดิม

สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

การประปาสวนภูมิภาค / งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของทุน
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การประปาสวนภูมิภาค / งบกระแสเงินสด
สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
2553

หนวย : บาท
2552 (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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กำไรสุทธิ
2,811,514,668.51
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน :
หนี้สูญ
2,089,388.74
หนี้สงสัยจะสูญ
(1,217,690.87)
คาเสื่อมราคา
2,804,966,441.77
สิทธิการใชทรัพยสินตัดจาย
15,644,547.99
คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
25,708,901.19
ตัดสินทรัพยระหวางกอสรางเปนคาใชจาย
724,963.28
ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยถาวร
106,253,205.37
ดอกเบี้ยรับ
(41,492,532.96)
ดอกเบี้ยจาย
437,745,688.55
รายไดเบ็ดเตล็ด (ซื้อครุภัณฑ)
(12,500.00)
รายไดจากการรับบริจาคจากเอกชน
(8,537,114.00)
รายไดจากการรับบริจาคจากหนวยงานอื่น(ราชการ)
(5,143,900.00)
รายไดจากการรับบริจาคเอกชนตัดบัญชี
(135,698,606.75)
รายไดจากการรับบริจาคราชการตัดบัญชี
(81,538,026.92)
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
(255,736,709.77)
โบนัสจายกรรมการและพนักงาน
311,626,243.53
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 5,986,896,967.66
ลูกหนี้คาน้ำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
(96,157,291.42)
ลูกหนี้กระทรวงการคลังจากคาน้ำที่รัฐบาลรับภาระเพิ่มขึ้น
(1,961,963,318.94)
รายไดคางรับเพิ่มขึ้น
(153,772.42)
รายไดเงินชดเชยเชิงสังคมคางรับ-ที่มีกำหนดรับภายใน 1 ปลดลง
482,687,000.00
รายไดเงินชดเชยเชิงสังคมคางรับ-ที่มีกำหนดรับมากกวา 1 ปเพิ่มขึ้น
(802,803,000.00)
วัสดุคงเหลือลดลง
1,587,548.89
งานติดตั้งและวางทอระหวางดำเนินการลดลง(เพิ่มขึ้น)
10,110,823.78
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
(478,636,507.10)
สินทรัพยอื่นลดลง
1,964,160.25
เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น
227,989,381.23
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น
127,307,316.06
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานคางจายลดลง
(267,519,388.17)
เงินรับลวงหนาคาติดตั้งและวางทอลดลง
(5,637,367.31)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
26,714,218.03
เงินประกันการใชน้ำและประกันตัวพนักงานเพิ่มขึ้น
111,325,106.80
เงินกองทุนสงเคราะหลดลง
(3,794,680.00)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
3,359,917,197.34

2,512,744,666.07

1,217,786.81
(5,078,689.53)
2,678,752,730.42
16,488,154.45
25,483,551.84
2,422,251.31
100,922,928.61
(41,980,290.46)
433,380,178.08
(6,692,625.00)
(123,028,364.52)
(81,933,344.57)
(157,621,229.34)
267,699,151.89
5,622,776,856.06
5,008,353.02
(174,751,010.52)
(5,547,110.84)
372,600,211.23
(497,461,000.00)
21,224,482.81
(4,730,067.91)
(124,883,987.98)
1,232,684.49
457,853,015.05
75,687,136.00
(169,160,123.70)
(17,226,228.59)
140,507,751.80
97,545,981.99
(896,400.00)
5,799,780,542.91

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินลวงหนาคากอสรางเพิ่มขึ้น
จายเงินซื้อสินทรัพยถาวร
สินทรัพยระหวางกอสรางเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินรับจากการจำหนายสินทรัพย
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินลดลง
รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรูเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

37,551,146.82
(39,411,587.01)
(147,182,581.35)
(350,354,284.93)
(5,758,184,741.69)
(4,431,005.00)
4,679,207.00
(7,459,352.41)
1,402,346,171.57
(4,862,447,027.00)

50,196,300.86
636,227,929.93
(82,091,581.84)
(246,160,664.69)
(5,956,322,618.07)
(4,392,794.39)
3,018,483.60
(7,842,723.24)
2,545,388,228.40
(3,061,979,439.44)

(433,639,708.83)
198,758,656.50
2,141,000,000.00
2,850,000,000.00
(2,000,000,000.00)
(1,079,700,000.00)
1,676,418,947.67

(445,602,000.00)
4,784,453.37
1,850,000,000.00
(2,000,000,000.00)
(628,983,000.00)
(1,219,800,546.63)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

173,889,118.01
2,854,519,879.47

1,518,000,556.84
1,336,519,322.63

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

3,028,408,997.48

2,854,519,879.47

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การประปาสวนภูมิภาค / รายละเอียดรายไดจากการดำเนินงาน
รายละเอียด 1

สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

รายไดคาจำหนายน้ำและบริการ
หัก สวนลดคาน้ำ
รายไดคาจำหนายน้ำและบริการ-สุทธิ
รายไดชดเชยการดำเนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาล
รายไดคาติดตั้งและวางทอ
หัก คาใชจายในการติดตั้งและวางทอ
รายไดคาติดตั้งและวางทอ-สุทธิ
รายไดจากการดำเนินงาน-สุทธิ

2553
15,950,736,457.84
(32,973,698.67)
15,917,762,759.17
802,803,000.00
1,584,332,635.12
(1,224,834,051.21)
359,498,583.91
17,080,064,343.08

หนวย : บาท
2552 (ปรับปรุงใหม)
14,614,258,182.56
(28,320,868.31)
14,585,937,314.25
980,148,000.00
1,441,310,185.36
(1,115,944,124.81)
325,366,060.55
15,891,451,374.80

Provincial Waterworks Authority

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จายดอกเบี้ย
เงินรับจากงบประมาณอุดหนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้น
เงินกูยืมระยะยาว
รับเงินจากพันธบัตร
จายคืนพันธบัตร
เงินจายนำสงรัฐ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การประปาสวนภูมิภาค / รายละเอียดคาใชจายในการดำเนินงานและบริหาร
รายละเอียด 2

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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เงินเดือนและคาจางประจำ
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วัสดุการผลิต
วัสดุดำเนินการและซอมบำรุง
น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุสำนักงาน
คาจางและบริการ
คาใชจายในการดำเนินงานอื่น
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาไฟฟา
คาใชจายและติดตั้งสาธารณูปโภค
คาธรรมเนียมธนาคารและคาธรรมเนียมอื่น
หนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งกอสราง
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑ
คาตัดจำหนายสิทธิการใชทรัพยสิน
คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
รวม

2553
1,950,152,932.46
436,418.81
339,781,250.57
13,111,524.00
182,030,282.28
6,290,940,479.24
588,958,871.99
55,267,112.73
79,804,536.02
661,635,564.60
271,244,159.44
1,441,527.38
2,491,000.00
1,155,889,836.36
34,143,263.67
14,564,641.42
871,697.87
2,182,603,037.65
622,363,404.12
15,644,547.99
25,708,901.19
14,489,084,989.79

หนวย : บาท
2552
1,931,259,832.71
941,062.67
272,445,695.14
11,326,626.19
179,976,770.09
5,858,782,202.45
503,356,702.28
44,579,543.19
69,115,239.68
577,351,109.43
193,981,642.41
1,427,637.67
2,341,625.00
1,055,871,257.54
38,816,250.67
13,065,917.94
(3,860,902.72)
2,049,875,414.36
628,877,316.06
16,488,154.45
25,483,551.84
13,471,502,649.05

การประปาสวนภูมิภาค / รายละเอียดรายไดที่ ไมเกี่ยวกับการดำเนินงาน
สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

2553
41,492,532.96
5,557,418.24
56,854,579.40
84,536,261.63
269,520,768.00
135,698,606.75
81,538,026.92
255,736,709.77
3,583,004.36
191,716,515.59
1,126,234,423.62

หนวย : บาท
2552 (ปรับปรุงใหม)
41,980,290.46
2,736,191.83
46,907,009.95
234,080,000.00
123,028,364.52
80,766,679.57
157,621,229.34
227,184,037.39
914,303,803.06

การประปาสวนภูมิภาค / รายละเอียดคาใชจายที่ ไมเกี่ยวกับการดำเนินงาน

เงินคาปรับจายคืน
ตนทุนวัสดุที่จำหนาย
ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย
คาใชจายอื่น
รวม

รายละเอียด 4
2553
7,713,570.52
5,685,597.21
106,253,205.37
36,674,803.22
156,327,176.32

หนวย : บาท
2552
2,736,509.50
5,095,302.79
100,922,928.61
11,673,791.87
120,428,532.77

Provincial Waterworks Authority

สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
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ดอกเบี้ยรับ
รายไดจากการจำหนายวัสดุ
รายไดคาปรับ
รายไดเงินชดเชยและคาปรับ - สงมอบน้ำไมครบตามสัญญา
รายไดเงินปนผล
รายไดรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
รายไดรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
สวนตางภาระบำเหน็จกับเงินกองทุนสงเคราะห
รายไดอื่น
รวม

รายละเอียด 3

พันธบัตรกปภ. ป 2552 ครั้งที่ 2
พันธบัตรกปภ. ป 2553 ครั้งที่ 1
พันธบัตรกปภ. ป 2553 ครั้งที่ 2
พันธบัตรกปภ. ป 2553 ครั้งที่ 3

7
8
9
10

28 พ.ค. 52
5 พ.ย. 52
26 ส.ค. 53
30 ส.ค. 53

19 ก.พ. 44
28 มิ.ย. 44
29 ต.ค. 44
11 ก.ย. 46
18 ก.ย. 46
28 เม.ย. 52

วันออก
พันธบัตร

850,000,000.00
1,000,000,000.00
850,000,000.00
1,000,000,000.00

850,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00

ใน 1 ป

850,000,000.00
1,000,000,000.00
850,000,000.00
1,000,000,000.00

1,850,000,000.00

850,000,000.00 850,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
-

วงเงินตามสัญญา จำนวนเงินกูที่ถอน
(บาท)
มาใชแลว(บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

850,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00

รวม

850,000,000.00
850,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
850,000,000.00
850,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
8,500,000,000.00 10,350,000,000.00

1,000,000,000.00
1,800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00

เกิน 1 ป

2553

3.995
4.670
3.490
3.500

4.054
6.545
5.960
4.080
3.840
3.730

อัตรา
ดอกเบี้ย
ตอป (%)

10
10
10
7

28 พ.ค. 62
5 พ.ย. 62
26 ส.ค. 63
30 ส.ค. 60

เงื่อนไขการจายชำระคืน
กำหนด วันไถถอน
ไถถอน(ป) พันธบัตร
10
19 ก.พ. 54
10
28 มิ.ย. 54
10
29 ต.ค. 54
10
11 ก.ย. 56
9
18 ก.ย. 55
10
28 เม.ย. 62

รายละเอียด 5

- พันธบัตรการประปาสวนภูมภิ าคเปนพันธบัตรชนิดระบุชอื่ ผูถ อื และมีกำหนดไถถอนคืนนับแตวนั ทีอ่ อกพันธบัตรเปนการไถถอนครัง้ เดียวเต็มตามจำนวนทีอ่ อกโดยไมมกี ารไถถอนกอนกำหนด

พันธบัตรกปภ. ป 2544 ครั้งที่ 1
พันธบัตรกปภ. ป 2544 ครั้งที่ 2
พันธบัตรกปภ. ป 2545 ครั้งที่ 1
พันธบัตรกปภ. ป 2546 ครั้งที่ 3
พันธบัตรกปภ. ป 2546 ครั้งที่ 4
พันธบัตรกปภ. ป 2552 ครั้งที่ 1

1
2
3
4
5
6

หมายเหตุ

รายการ

ลำดับที่

การประปาสวนภูมิภาค

การประปาสวนภูมิภาค / รายละเอียดพันธบัตรการประปาสวนภูมิภาค

รายงานประจำป 2553
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การประปาสวนภูมิภาค หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปาในสวน
ภูมิภาคใหดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในสวนภูมิภาคและหนวยงานกอสรางประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ กระทรวง
มหาดไทย กับกิจการประปาชนบทและหนวยงานกอสรางประปาชนบทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาจัดตั้งเปนการประปา
สวนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยตราเปนพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2522
มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา โดยการสำรวจจัดหาแหลงน้ำดิบและจัดใหไดมาซึ่งน้ำดิบเพื่อใชใน
การผลิต จัดสงและจำหนายน้ำประปารวมทั้งการดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา เพื่อใหเกิดประโยชนแก
การใหบริการสาธารณูปโภคโดยคำนึงถึงประโยชนของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเปนสำคัญ
ปจจุบันที่ทำการสำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชี ใหม

สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงาน
ที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
ค) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

Provincial Waterworks Authority

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
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สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 ใหใชแมบทการบัญชีมาตรฐานการบัญชีใหม และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม ดังนี้
2.1 แมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชี มีดังนี้
ก) แม บ ทการบั ญ ชี (ปรั บ ปรุ ง 2552) มี ผ ลบั ง คั บ ใช ทั น ที ใ นงวดป จ จุ บั น ซึ่ ง กปภ. ได ป ระเมิ น แล ว เห็ น ว า แม บ ท
การบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับงวดปจจุบัน
ข) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสำหรับงบการเงิน ที่มีรอบบัญชีในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 จำนวน 21 ฉบับ มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
กำไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

รายงานประจำป 2553
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ฝายบริหารของกปภ. อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีขางตน ยกเวน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาลซึ่ง กปภ. ไดนำมาถือปฏิบัติแลว
2.2 มาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการยกเวน
กปภ. ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานบางฉบับตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 21/2550 เรื่อง การยกเวนการบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีกับกิจการที่ไมใชบริษัทมหาชน จำกัด สำหรับมาตรฐานการบัญชีดังนี้
ฉบับที่ 14 (ฉบับ 24 เดิม)
การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2550 ฉบับ 25 เดิม)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550 ฉบับ 36 เดิม)
การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550 ฉบับ 44 เดิม)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2550 ฉบับ 45 เดิม)
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550 ฉบับ 46 เดิม)
สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550 ฉบับ 47 เดิม)
การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550 ฉบับ 48 เดิม)
การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน
กปภ. ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสำคัญตองบการเงินสำหรับงวดที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว
2.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
(ปรับปรุง 2550)
การดำเนินงานที่ยกเลิก
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเชา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ยกเว น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2550) สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย น ที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและ
การดำเนินงานที่ยกเลิก ในป 2553 กปภ. มีสินทรัพยถาวรชำรุดเสื่อมสภาพ ใชงานไมได รอจำหนาย รวมสุทธิ 103.89 ลานบาท ซึ่งมี
ผลกระทบทำให ร ายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ สุ ท ธิ สิ ท ธิ ก ารใช ป ระโยชน ใ นที่ ร าชพั ส ดุ สุ ท ธิ และสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนสุ ท ธิ

ในงบการเงินแสดงมูลคาสุทธิสูงไปดวยจำนวนเดียวกัน ไดเปดเผยรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.8, 4.9
และ 4.10 แลว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1 การเสนองบการเงิน
งบการเงินไดจัดทำขึ้นโดยรวมรายการของกองทุนสงเคราะหการประปาสวนภูมิภาค ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค
0209.2/4171 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544 เรื่องงบการเงินของกองทุนบำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะหพนักงาน โดยแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะหรวมในงบการเงินของการประปาสวนภูมิภาค สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ
2552 และแสดงรายการที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8
3.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คำนวณจากยอดลูกหนีค้ า น้ำทีม่ ใิ ชสว นราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมลู คาเพิม่ แลว ซึง่ คางชำระเกินกวา 6 เดือนขึ้นไป นับ
จากวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระตามอัตราและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด
3.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด แสดงตามราคาทุน โดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย (MOVING AVERAGE)
3.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
แสดงตามราคาทุน
3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมา
ทอที่วางแลวและครุภัณฑที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย แสดงตามสภาพของทรัพยสินนั้นโดยใชราคาประเมิน
ณ วันที่รับโอน (28 พฤษภาคม 2522)
ที่ดิน ที่รับบริจาคจากหนวยงานราชการและที่รับโอนมาจากการประปาสุขาภิบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีแสดงตามราคาที่ได
รับมอบหรือราคาประเมิน ณ วันที่รับมอบ และที่ไดรับจากเอกชนโดยการบริจาค การรับโอนทรัพยสิน การใหสัมปทาน จะรับรูเปนราย
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ไดทั้งจำนวนในงวดที่เกิดรายการ สวนอาคารและอุปกรณที่มีวิธีการไดมาเชนเดียวกันนั้น จะแสดงไวเปนรายไดรับลวงหนาในสวนของ
หนี้สินไมหมุนเวียน โดยทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุการใชงานซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมราคา
มาตรวัดน้ำทีต่ ดิ ตัง้ แลวเสร็จและพรอมทีจ่ ะใชงานไมวา จะดำเนินการโดย กปภ. ผูใ ชนำ้ ดำเนินการติดตัง้ เอง มาตรรับบริจาค
หรือผูใชน้ำที่ กปภ. รับโอนจากหนวยงานตาง ๆ ณ วันสิ้นงวดแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ไดมา
สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร (Application Software) ที่ซื้อมาเพื่อใชงาน
3.6 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยถาวร แตละประเภทอัตราอยูระหวาง
รอยละ 1 - 25 ตอปของมูลคาเสื่อมสภาพ ซึ่งคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย หักดวยราคาซากที่ประมาณไวโดยราคาซากของ
สินทรัพยอยูระหวางรอยละ 0 - 25 ของราคาทุนสินทรัพย
คาเสื่อมราคาสินทรัพยที่รับโอนจากหนวยงานอื่น ที่ซื้อโดยการประปาสวนภูมิภาคและที่ไดรับบริจาค ซึ่งใชในการดำเนินงาน
เพื่อหารายไดโดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน้ำ แสดงเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน
สิทธิการใชทรัพยสินในที่ราชพัสดุ (อาคารและสิ่งกอสราง) ตัดจำหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอัตราคาเสื่อมราคา
สำหรับสินทรัพยนั้นๆ ยกเวนสิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) ไมมีการตัดจำหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตน ตัดจำหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอัตรารอยละ 20 ตอป
3.7 สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
สิ ท ธิ ก ารใช ป ระโยชน ใ นที่ ร าชพั ส ดุ แสดงตามมู ล ค า ที่ ค ณะกรรมการสำรวจและตี ร าคาทรั พ ย สิ น ของการประปา
สวนภูมิภาคไดประเมินไว ซึ่งถือเปนทุนที่ไดรับจากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติ การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1) สืบ
เนื่องจากการประปาสวนภูมิภาคไดรับโอนอสังหาริมทรัพยจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย โดยกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
3.8 การรับรูรายได
3.8.1 รายไดคาจำหนายน้ำและบริการรายเดือน รับรูเปนรายไดเมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจงหนี้คาน้ำ
ประปารายเดือนตามปริมาณการใชน้ำในรอบระยะเวลาแตละเดือน
3.8.2 รายไดคาติดตั้งและวางทอ - สุทธิ คาติดตั้งและวางทอที่รับจากผูใชน้ำแตละรายแสดงไวในบัญชีเงินรับลวง
หนาคาติดตั้งและวางทอ และจะรับรูเปนรายไดเมื่องานแลวเสร็จหลังหักตนทุน งานติดตั้งและวางทอออกแลว ตนทุนงานติดตั้งและ
วางทอในงานที่ยังไมแลวเสร็จจะแสดงอยูในงานติดตั้งและวางทอระหวางดำเนินการ
3.8.3 รายไดคาปรับ กรณีที่ผูขายหรือผูรับจางคูสัญญาของ กปภ. ไดสงมอบงานลาชา เกินกวาวันที่กำหนดใน
สัญญาจะมีการเรียกคาปรับและรับรูเปนรายไดคาปรับ ถาหากไดรับการตอสัญญา กปภ. ตองจายคืนคาปรับดังกลาวใหแกผูขายหรือ
ผู รั บ จ า ง ถ า ต อ สั ญ ญาให ใ นป ง บประมาณที่ ไ ด มี ก ารหั ก ค า ปรั บ ไว เ งิ น ที่ จ า ยคื น จะนำไปลดรายได ค า ปรั บ แต ถ า ต อ สั ญ ญาใน
ปงบประมาณถัดไปจะรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่มีการจายคืน
3.8.4 รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทน ที่แทจริงของสินทรัพย
3.8.5 รายไดเงินปนผล รับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายแลว
3.8.6 รายไดอื่น รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับชำระเงิน
3.8.7 รายไดจากการรับบริจาคจากเอกชน สำหรับรายการรับบริจาคอื่น ๆ จากภาคเอกชนที่เปนเงินสดและที่ดิน
รวมทั้งวัสดุถาวร จะรับรูเปนรายไดทั้งจำนวนในงวดที่เกิดรายการ
3.8.8 รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี สำหรับรายการสินทรัพยที่จาย จากเงินงบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาลที่ไดจัดสรรไวตั้งแตป 2549 เปนตนไป แสดงไวเปนรายไดเงินอุดหนุน รอการรับรูในสวนของหนี้สิน และทยอยรับรูเปนรายได
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ตามอายุการใชงานของสินทรัพย ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมราคาตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 (ฉบับ 55 เดิม)
3.8.9 รายไดจากสินทรัพยรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี สำหรับรายการสินทรัพย ที่รับบริจาคจากเอกชนในการ
ติดตั้งและวางทอใหผูใชน้ำเอกชน และรายไดจากสินทรัพยรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี สำหรับรายการเงินสมทบคากอสรางประปา
ชนบทที่ไดรับจากราชการ แสดงไวเปนรายไดรับบริจาคจากเอกชน รับลวงหนา และรายไดรับบริจาคจากหนวยงานราชการรับลวงหนา
ในสวนของหนี้สินตามลำดับและทยอยรับรูเปนรายไดจากสินทรัพยรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี และรายไดจากสินทรัพยรับบริจาค
จากราชการตัดบัญชี ตามอายุการใชงาน ของสินทรัพย ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20 (ฉบับ 55 เดิม)
3.8.10 รายไดเงินชดเชยคาดำเนินการเชิงสังคมจากรัฐบาล รับรูเ ปนรายไดเมือ่ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบ
3.9 เงินจายสมทบกองทุนสงเคราะหและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.9.1 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห เปนเงินสวนที่ กปภ. กันไวใหพนักงานทุกเดือน ในอัตรารอยละ 10 ของเงิน
เดือนคาจางของพนักงานแตละรายเฉพาะที่มิไดเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3.9.2 เงิ น สมทบกองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ เป น เงิ น ที่ กปภ. จ า ยเข า กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ ในนามพนั ก งาน
ที่สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแตละรายในอัตรารอยละ 9, 10 และ 11 ของเงินเดือนพนักงานรายนั้น ๆ สำหรับพนักงาน
ที่มีอายุงานไมเกิน 10 ป มากกวา 10 ถึง 20 ป และตั้งแต 20 ปขึ้นไปตามลำดับ (นับแตเริ่มกอตั้ง กปภ. ถึงปจจุบัน)
3.10 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
การประปาสวนภูมิภาคไดเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการบันทึกบัญชีสวนเกินทุน จากการบริจาค จากการรับโอนทรัพยสิน จาก
การใหสัมปทาน ในสวนของสินทรัพยที่ไดรับจากหนวยงานราชการแสดงไวเปนรายไดรับลวงหนาในสวนของหนี้สินอื่น โดยทยอยรับรู
เปนรายไดตามอายุการใชงานซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมราคา สำหรับรายการที่เปนเงินสดและที่ดินจะรับรูเปน
รายไดทั้งจำนวนในงวดที่เกิดรายการ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลทำให กปภ. ตองปรับปรุงยอนหลังสำหรับงบการเงินงวดกอน ที่นำ
มาเปรียบเทียบเสมือนวา กปภ. ไดนำนโยบายบัญชีดังกลาวมาปฏิบัติสำหรับสินทรัพยที่ไดรับบริจาคจากหนวยงานราชการ ดังนั้น
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 งบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ที่นำมาเปรียบเทียบจึงเปนขอมูลที่ทำขึ้น
ตามนโยบายบัญชีใหม ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวทำใหกำไรสะสมตนงวดปปจจุบัน เพิ่มขึ้น 555.89 ลานบาท
และงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีรายไดรับบริจาคจากหนวยงานราชการรับลวงหนา เพิ่มขึ้น 1,724.47 ลานบาท สวนของทุนลด
ลง 2,280.36 ลานบาท และกำไรสุทธิกอนปรับปรุงเดิม 2,431.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 81.20 ลานบาท ทำใหกำไรสุทธิหลังปรับปรุงเปน
จำนวน 2,512.74 ลานบาท

4. ขอมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
แหลงที่มาของเงินทุน

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ประจำ
เงินระหวางทาง
รวม

2553
15.53
1,382.24
204.13
1,401.86
24.47
3,028.41

หนวย : ลานบาท
2552
14.34
897.60
378.01
1,529.27
35.30
2,854.52

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 จำนวน 1,382.24 ลานบาท และ 897.60 ลานบาท
ไดรวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห กปภ. จำนวน 13.72 ลานบาท และ 13.34 ลานบาท ตามลำดับ และไดรวมเงินฝากและ
ดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใชน้ำ กปภ. จำนวน 95.90 ลานบาท
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 จำนวน 1,401.86 ลานบาท และ 1,529.27 ลานบาท
ไดรวมเงินฝากจากกองทุนเงินประกันการใชน้ำ กปภ. จำนวน 400 ลานบาท
สำหรับเงินฝากธนาคารประจำระยะเวลา 12 เดือน ไดแยกแสดงไวในรายการเงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เงินระหวางทางจำนวน 24.47 ลานบาท เปน เช็ค เช็คคืน และเช็ครอผานธนาคาร ฯลฯ

4.2 ลูกหนี้คาน้ำ – สุทธิ ประกอบดวย
แหลงที่มาของเงินทุน
ลูกหนี้เอกชน
ลูกหนี้สวนราชการ
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้คาน้ำ – สุทธิ

2553
210.46
129.97
340.43
53.72
286.71

หนวย : ลานบาท
2552
147.18
99.18
246.36
54.94
191.42

ลู ก หนี้ ส ว นราชการป 2553 จำนวน 129.97 ล า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ป 2552 จำนวน 99.18 ล า นบาทแล ว
ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 30.79 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.04 จำแนกตามหนวยงาน ดังนี้

สวนราชการ
1. กระทรวงศึกษาธิการ
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงสาธารณสุข
5. กระทรวงยุติธรรม
6. กระทรวงคมนาคม
7. หนวยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ
รวม

2553
ลานบาท รอยละ
37.82
29.10
27.77
21.37
31.51
24.24
12.00
9.23
2.57
1.98
2.27
1.75
16.03
12.33
129.97
100.00

2552
ลานบาท รอยละ
24.37
24.57
18.76
18.92
26.87
27.09
9.99
10.07
2.81
2.83
2.06
2.08
14.32
14.44
99.18
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลานบาท รอยละ
13.45
55.19
9.01
40.03
4.64
17.27
2.01
20.12
-0.24
-8.54
0.21
10.19
1.71
11.93
30.79
31.04

4.3 ลูกหนี้กระทรวงการคลังจากคาน้ำที่รัฐบาลรับภาระ
กปภ. ไดดำเนินการตามมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน โดยรัฐบาลเปนผูรับภาระคาน้ำสำหรับผูใชน้ำประเภท
ที่อยูอาศัย อาคารชุดหรือหองเชาตามปริมาณการใชน้ำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ลูกหนี้คาน้ำที่รัฐบาลรับภาระ มีจำนวน 2,967.35
ลานบาท ประกอบดวย

ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
จายเงินคาน้ำเกิน
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน
221.35
1,919.89

809.93
16.22

-0.04

หมายเหตุ
ตามมติครม. วันที่ 15 ก.ค. 2551 ปริมาณการใชน้ำ 0 - 50
ลบ.ม./เดือน ตั้งแต ส.ค. 2551 - ม.ค. 2552
ตามมติครม. วันที่ 20 ม.ค. 2552 และ 14 ก.ค. 2552 ตาม
ลำดับ ปริมาณการใชน้ำ 0 - 30 ลบ.ม./เดือน ตั้งแต ก.พ.
2552 - ส.ค. 2552 และ ก.ย. 2552 - ธ.ค. 2552 ตามลำดับ
ตามมติครม. วันที่ 15 ธ.ค. 2552 ปริมาณการใชน้ำ 0 - 20
ลบ.ม./เดือนตั้งแต ม.ค. 2553 - มี.ค. 2553
ดอกเบี้ยจายธนาคารกรุงไทย โดย กปภ. ทำสัญญากูยืมเงิน
จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 มี.ค.
2553 จำนวน 2,141 ลานบาท (ขอมูลเพิ่มเติม 4.16)
กระทรวงการคลังจายเงินคาน้ำให กปภ. เกิน จำนวน 0.04
ลานบาท

2,967.35

4.4 วัสดุคงเหลือ จำแนกตามประเภทวัสดุดังนี้

วัสดุการผลิต
วัสดุดำเนินการ
วัสดุอะไหลมาตร
คืนวัสดุจากโครงการระหวางกอสราง
รวม

2553
48.88
151.08
2.80
3.63
206.39

หนวย : ลานบาท
2552
41.86
155.73
3.22
0.82
201.63

Provincial Waterworks Authority

รายการ
ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
6 มาตรการ 6 เดือน
ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
5 มาตรการ 6 เดือน
และ 5 มาตรการ 5 เดือน
ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
5 มาตรการ 3 เดือน
ดอกเบี้ยจายธนาคาร
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วัสดุคงเหลือในป 2553 และ 2552 จำนวน 206.39 ลานบาท และ 201.63 ลานบาทตามลำดับ เปนยอดคงเหลือตาม
รายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจำป โดยมีจำนวนสูงหรือต่ำกวายอดคงเหลือตามบัญชี ซึ่งเปนผลตางจากจำนวน
เงินและจำนวนหนวย ยอดผลตางดังกลาว กปภ. ไดบันทึกเขาบัญชีวัสดุคงเหลือคูกับบัญชีวัสดุรอการปรับปรุงและสอบขอเท็จจริง
เพื่อรอการตรวจสอบสาเหตุตอไป ซึ่งแสดงไวในสินทรัพยหมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น (ขอมูลเพิ่มเติมขอ 4.5 และ 4.14)
4.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

รายงานประจำป 2553
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หนวย : ลานบาท
2552
41.02
0.15
12.97
32.92
167.49
1.81
4.62
114.79
375.77

2553
5.00
0.09
0.69
9.25
112.66
181.01
0.04
511.94
820.68

สินทรัพยรอการปรับปรุงและสอบขอเท็จจริง
เงินทดรองจาย
เงินขาดบัญชี
เงินจายลวงหนา
ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืนจากกรมสรรพากร
ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกำหนด
ภาษีและคาปรับหักหนาฎีกา
วัสดุรอการปรับปรุงและสอบขอเท็จจริง
ลูกหนี้อื่น
รวม

วัสดุรอการปรับปรุงและสอบขอเท็จจริงเปนวัสดุที่ขาดบัญชีและเกินบัญชีตั้งแตป 2538 - 2552
4.6 เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริษทั รวมและเงินลงทุนระยะยาวอืน่ เปนเงินลงทุนถือหุน ในบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ดังนี้

2553
ลานบาท
1. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน )
2. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
รวม

1,091.20
24.03
1,115.23

2552
อัตราถือ
หุนรอยละ
40.2
2.0

ลานบาท
1,091.20
24.03
1,115.23

อัตราถือ
หุนรอยละ
40.2
2.0

เงินลงทุนในบริษัทรวม
ในระหวางป 2553 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ประกาศจายเงินปนผลประจำป
2552 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 โดย กปภ. ไดรับเงินปนผลจำนวน 167.20 ลานบาท จาก
จำนวนหุน 668,800,000 หุน หุนละ 0.25 บาท และประกาศจายเงินปนผล ระหวางกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2553 ใหแกผูถือหุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดย กปภ. ไดรับเงินปนผลจำนวน 86.94 ลานบาท
จากจำนวนหุน 668,800,000 หุน หุนละ 0.13 บาท
ในระหวางป 2552 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ประกาศจายเงินปนผลประจำป
2551 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 โดย กปภ. ไดรับเงินปนผลจำนวน 167.20 ลานบาท จาก
จำนวนหุน 668,800,000 หุน หุนละ 0.25 บาท และประกาศจายเงินปนผล ระหวางกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2552 ใหแกผูถือหุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 โดย กปภ. ไดรับเงินปนผลจำนวน 66.88 ลานบาท
จากจำนวนหุน 668,800,000 หุน หุนละ 0.10 บาท

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในระหวางป 2553 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2552 ใหแกผูถือหุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 โดย กปภ. ไดรับเงินปนผลจำนวน
6.01 ลานบาท จากจำนวนหุน 240,262 หุน หุนละ 25 บาท ซึ่งจายใหในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ประกาศจายเงินปนผลประจำป
2552 ใหแกผูถือหุนตามมติที่ประชุมสามัญ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 โดย กปภ. ไดรับเงินปนผลจำนวน 6.37 ลานบาท จากจำนวน
หุน 240,262 หุน หุนละ 26.50 บาท ซึ่งจายในวันที่ 30 มีนาคม 2553 และประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้น
สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ใหแกผูถือหุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 โดย กปภ. ไดรับ
เงินปนผลจำนวน 3.00 ลานบาท จากจำนวนหุน 240,262 หุน หุนละ 12.50 บาท ซึ่งจายใหในวันที่ 5 สิงหาคม 2553
4.7 สินทรัพยระหวางกอสราง
ในป 2553 และป 2552 มีจำนวน 3,927.64 ลานบาท และ 4,028.20 ลานบาท ตามลำดับ สวนใหญเปนงานระหวางดำเนิน
การกอสรางปรับปรุงขยายประปา ในรอบบัญชีป 2553 มีดอกเบี้ยพันธบัตรที่ กปภ. บันทึกเปนตนทุนสินทรัพยระหวางกอสราง 11.72
ลานบาท สวนป 2552 มีดอกเบี้ยพันธบัตรที่ กปภ. บันทึกเปนตนทุนสินทรัพยระหวางกอสราง 11.50 ลานบาท

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2553

หนวย : ลานบาท

1 ต.ค. 52
-

คาเสือ่ มราคาสะสม
ทีด่ นิ อาคาร และ
เพิม่ ขึน้
จำหนาย 30 ก.ย. 53 อุปกรณ สุทธิ
1,959.33

65,090.55

5,200.57

152.53 70,138.59

20,631.88

2,176.71

ครุภัณฑ

9,890.92

1,129.12

539.67 10,480.37

6,862.14

618.74

รวม

76,679.68

6,590.81

692.20 82,578.29

27,494.02

2,795.45

ที่ดิน
อาคารและ
สิ่งกอสราง

126.47 22,682.12
495.15

6,985.73

3,494.64

621.62 29,667.85

52,910.44

อาคารและ
สิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
รวม

หนวย : ลานบาท

1 ต.ค. 51
1,533.57

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำหนาย 30 ก.ย. 52
164.84
0.20 1,698.21

1 ต.ค. 51
-

คาเสื่อมราคาสะสม
ทีด่ นิ อาคารและ
เพิ่มขึ้น จำหนาย 30 ก.ย. 52 อุปกรณ สุทธิ
1,698.21

60,141.98

5,139.13

18,752.18

2,033.35

9,288.89

833.79

9,890.92

6,490.67

588.33

70,964.44

6,137.76

422.52 76,679.68

25,242.85

2,621.68

190.56 65,090.55
231.76

153.65 20,631.88
216.86

44,458.67

6,862.14

3,028.78

370.51 27,494.02

49,185.66

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ราคาทุน 82,578.29 ลานบาท ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ที่ดิน
อาคารและสิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
รวม

ซื้อโดย
เงินกปภ.

ภายใต
สัญญาเชา

รับบริจาค/
เอกชน
รวมลงทุน

รับโอนจาก
การประปา
สุขาภิบาล

1,865.65
66,472.26
8,908.85
77,246.76

31.77
31.77

55.63
3,060.27
1,457.80
4,573.70

38.05
606.06
81.95
726.06

สินทรัพยที่ไดมาภายใตสัญญาเชา ประกอบดวยรถยนตภายใตสัญญาเชา จำนวน 31.77 ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีที่ดิน อาคารและอุปกรณขาดบัญชีสุทธิ 4.78 ลานบาท ประกอบดวย

รวม
1,959.33
70,138.59
10,480.37
82,578.29

Provincial Waterworks Authority

ป 2552

ที่ดิน

47,456.47
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1 ต.ค. 52
1,698.21

ราคาทุน
เพิม่ ขึน้
จำหนาย 30 ก.ย. 53
261.12
- 1,959.33

ราคาทุน
8.68
5.62
14.30

อาคารและสิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
รวม

หนวย : ลานบาท
มูลคาสุทธิ
2.78
2.00
4.78

คาเสื่อมราคาสะสม
5.90
3.62
9.52

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีที่ดิน อาคารและอุปกรณขาดบัญชีสุทธิ 40.57 ลานบาท ประกอบดวย

ราคาทุน
61.97
62.52
124.49

อาคารและสิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
รวม

หนวย : ลานบาท
มูลคาสุทธิ
31.35
9.22
40.57

คาเสื่อมราคาสะสม
30.62
53.30
83.92

โดยบั น ทึ ก ลดยอดทรั พ ย สิ น และนำไปแสดงในสิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นอื่ น เป น รายการสิ น ทรั พ ย ร อการปรั บ ปรุ ง และ
สอบขอเท็จจริง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีที่ดิน อาคารและอุปกรณชำรุดเสื่อมคุณภาพ ไมสามารถใชงานไดรอการจำหนายสุทธิ 103.29
ลานบาท ประกอบดวย

รายงานประจำป 2553
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อาคารและสิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
รวม

จำนวนรายการ
722
5,389
6,111

ราคาทุน
304.84
397.58
702.42

คาเสื่อมราคาสะสม
239.75
359.38
599.13

หนวย : ลานบาท
มูลคาสุทธิ
65.09
38.20
103.29

4.9 สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ - สุทธิ ประกอบดวย

สิทธิการใชประโยชน
2553
สวนกลาง
ภูมิภาค
รวม
สิทธิการใชประโยชนฯ
สิทธิการใชทรัพยสิน
รวม

7.21
1.95
9.16

134.52
750.53
885.05

141.73
752.48
894.21

หนวย : ลานบาท
สิทธิการใช
ประโยชน สุทธิ
2553
2552

สำรองคาตัด
จำหนาย
2553
720.98
720.98

141.73
31.5
173.23

143.57
47.64
191.21

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีสิทธิการใชทรัพยสินขาดบัญชีสุทธิ 0.22 ลานบาทและ 0.45 ลานบาท ประกอบดวย
ราคาทุน 4.57 ลานบาท และ 8.29 ลานบาท สำรองคาตัดจำหนาย 4.35 ลานบาท และ 7.84 ลานบาท ตามลำดับ โดยบันทึกลดยอดสิทธิ
การใชทรัพยสิน และนำไปแสดงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น เปนรายการสินทรัพยรอการปรับปรุงและสอบขอเท็จจริง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีสทิ ธิการใชทรัพยสนิ ชำรุดเสือ่ มคุณภาพ ไมสามารถใชงานได รอการจำหนาย สุทธิ 0.72 ลานบาท
ประกอบดวย

สิทธิการใชทรัพยสิน

จำนวนรายการ
162

ราคาทุน
28.69

คาเสื่อมราคาสะสม
27.97

หนวย : ลานบาท
มูลคาสุทธิ
0.72

4.10 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

ป 2553

ยอดยกมา
137.08

ป 2552

131.29

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำหนาย
18.25
-0.08
4.63

-1.16

ยอดยกไป
155.41

ยอดยกมา
97.80

137.08

72.11

สำรองคาตัดจำหนาย
เพิ่มขึ้น จำหนาย ยอดยกไป
25.71
-0.08
123.59
25.40

-0.29

97.80

สินทรัพยไมมี
ตัวตน สุทธิ
31.82
39.28

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีสินทรัพยไมมีตัวตนสิ้นสุดอายุการใหประโยชนรอการจำหนายสุทธิ 0.11 ลานบาท จำนวน 3
รายการ ราคาทุน 0.50 ลานบาท มีคาเสื่อมราคาสะสม 0.39 ลานบาท
4.11 คาใชจายคางจาย ประกอบดวย

พันธบัตรกปภ. ป 2543 ครั้งที่ 2 กำหนดไถถอน 10 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2544 ครั้งที่ 1 กำหนดไถถอน 10 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2544 ครั้งที่ 2 กำหนดไถถอน 10 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2545 ครั้งที่ 1 กำหนดไถถอน 10 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2546 ครั้งที่ 1 กำหนดไถถอน 7 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2546 ครั้งที่ 3 กำหนดไถถอน 10 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2546 ครั้งที่ 4 กำหนดไถถอน 9 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2552 ครั้งที่ 1 กำหนดไถถอน 10 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2552 ครั้งที่ 2 กำหนดไถถอน 10 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2553 ครั้งที่ 1 กำหนดไถถอน 10 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2553 ครั้งที่ 2 กำหนดไถถอน 10 ป
พันธบัตรกปภ. ป 2553 ครั้งที่ 3 กำหนดไถถอน 7 ป
รวม
หัก สวนของพันธบัตรที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
พันธบัตรคงเหลือ

2553
850.00
1,000.00
1,000.00
1,800.00
1,000.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
10,350.00
1,850.00
8,500.00

หนวย : ลานบาท
2552
1,000.00
850.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,800.00
1,000.00
1,000.00
850.00
9,500.00
2,000.00
7,500.00

Provincial Waterworks Authority

4.12 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
กปภ. ไดทำสัญญาเชารถยนตประจำตำแหนง รถยนตนั่ง และรถยนตตู โดยบันทึกบัญชีดวยจำนวนคาเชาตลอดอายุสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีจำนวน 2.05 ลานบาท และ 6.93 ลานบาทตามลำดับ เฉพาะสวนที่ครบกำหนดชำระภายใน
1 ป ไดแยกแสดงไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีจำนวน 4.88 ลานบาท และ 7.46 ลานบาท
ตามลำดับ
4.13 พันธบัตรการประปาสวนภูมิภาค ประกอบดวย
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ดอกเบี้ยคางจาย
คาไฟฟาคางจาย
คาซื้อน้ำคางจาย
เงินกองทุนสงเคราะหคางจาย
คาใชจายคางจายอื่น ๆ
รวม

2553
105.33
111.32
550.74
12.92
171.66
951.97

หนวย : ลานบาท
2552
101.23
105.41
529.94
12.34
71.64
820.56

กปภ. ออกพันธบัตรเพื่อนำเงินไปใชลงทุน โดยมีอัตราคาธรรมเนียมในการจัดจำหนาย และการประกันการจำหนาย
พันธบัตรระหวาง 0.50 - 1% ของพันธบัตรที่ออกจำหนายทั้งสิ้น และกระทรวงการคลังเปนผูค้ำประกันเงินตนและดอกเบี้ยเฉพาะ
พันธบัตรที่ออกจำหนายป 2544 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ป 2545 ครั้งที่ 1 ป 2546 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ป 2552 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และป 2553 ครั้ง
ที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 พันธบัตรเปนชนิดระบุชื่อผูถือ กำหนดไถถอนตามจำนวนปที่ระบุไวนับแตวันที่ออกพันธบัตรและเปนการไถถอน
ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ออกและไมมีการไถถอนกอนกำหนด อัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 3.490 - 6.545 ตอป
พันธบัตร กปภ. ป 2544 ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 850.00 ลานบาท และพันธบัตร กปภ. ป 2544 ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 1,000.00
ลานบาท โอนออกเปนสวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปเนื่องจากครบกำหนดไถถอนวันที่ 19 กุมภาพันธ 2554 และ
วันที่ 28 มิถุนายน 2554 ตามลำดับ
ขอมูลเกี่ยวกับพันธบัตรการประปาสวนภูมิภาคปรากฏตามรายละเอียด 5
4.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
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ภาษีขายที่ยังไมถึงกำหนด
เจาหนี้เงินประกันตาง ๆ
เงินรางวัลนำจับคางจาย
เจาหนี้สรรพากร
เงินประกันผลงาน
เจาหนี้อื่น ๆ
วัสดุรอการปรับปรุงและสอบขอเท็จจริง
รวม

2553
75.59
85.69
0.29
25.38
194.45
161.87
1.03
544.3

หนวย : ลานบาท
2552
81.60
99.90
0.28
10.92
192.33
132.56
517.59

วัสดุรอการปรับปรุงและสอบขอเท็จจริงเปนวัสดุที่ขาดบัญชีและเกินบัญชีตั้งแตป 2538 - 2553
4.15 เงินประกันการใชน้ำและเงินประกันตัวพนักงาน ประกอบดวย

เงินประกันการใชน้ำ
เงินประกันตัวพนักงาน
รวม

2553
1,245.24
15.32
1,260.56

หนวย : ลานบาท
2552
1,131.91
17.32
1,149.23

เงินประกันการใชน้ำ
การประปาสวนภูมิภาคไดมีหลักเกณฑการบริหารเงินประกันการใชน้ำและดอกผลที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูใชน้ำ
โดยกำหนดระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนเงินประกันการใชน้ำ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 กำหนด
ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีหนาที่กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนฯ และดอกผล โดยใหคงเงินสด
สำรองไวในบัญชี “กองทุนเงินประกันการใชน้ำ” ไมนอยกวา 300 ลานบาท เพื่อสำรองกรณีผูใชน้ำขอคืนเงินประกันการใชน้ำ และใหมี
การปรับเพิ่มเงินสำรองไดตามความเหมาะสม สำหรับเงินประกันการใชน้ำสวนที่เหลือหลังจากการสำรองเงินไวแลว สามารถนำไปใช
เปนเงินหมุนเวียนของ กปภ. ได ทั้งนี้ให กปภ. ทยอยคืนเงินประกันการใชน้ำที่นำไปเปนเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา ไตรมาสละ 50
ลานบาท โดยฝากเงินเขาบัญชีกองทุนฯ จนกวาจะครบจำนวน และจายผลตอบแทนเขากองทุนฯ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่คิดใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยฝากเขาบัญชีดอกผลจากกองทุนฯ ทุกเดือน
ในป 2553 คณะกรรมการ กปภ. มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2553 เมื่ อ วั น ที่ 26 มกราคม 2553 อนุ มั ติ ใ ห กปภ.
ยืมเงินจากกองทุนเงินประกันฯ จำนวน 400 ลานบาท และ ณ 30 กันยายน 2553 กปภ. ไดชำระคืนเงินกองทุนเงินประกันฯ จำนวน
100 ลานบาท คงเหลือจำนวนเงินยืม 300 ลานบาท
4.16 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 กปภ. ไดทำสัญญากูยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)จำนวน 2,141 ลานบาท โดยมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.98 ตอป กำหนดระยะเวลากู 1 ป 8 เดือน และชำระคืนดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู และตกลง
ชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยงวดสุดทายภายในเดือน พฤศจิกายน 2554

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เงินกูยืมระยะยาวไดมีการจัดประเภทโดยโอนออกเปนสวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด
ชำระภายใน 1 ป มีจำนวน 1,277.82 ลานบาท เนือ่ งจาก กปภ. ไดรบั จัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2554 และ ณ 30
กันยายน 2553 คงเหลือเงินกูยืมระยะยาวในประเทศ จำนวน 863.18 ลานบาท
เงินกูยืมนี้ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่ใหรัฐวิสาหกิจกูเงินเพือ่ ชดเชย
ยอดคางชำระคาน้ำประปาทีร่ ฐั บาลรับภาระโดยใหสำนักงบประมาณตัง้ งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ 2554 เพื่อชำระคืนเงิน
ตนและดอกเบี้ยเงินกูของรัฐวิสาหกิจ
4.17 สวนของทุน ประกอบดวย

ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
รวม

2553
2,204.44
30,914.56
33,119.00

2552
2,204.44
30,715.80
32,920.24

หนวย : ลานบาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
198.76
198.76

2552
ลานบาท

15,917.76
802.80
359.50
17,080.06
-14,489.08
2,590.98
1,126.24
-156.33
3,560.89
-437.75
3,123.14
-311.63
2,811.51

14,585.94
980.15
325.36
15,891.45
-13,471.50
2,419.95
914.30
-120.43
3,213.82
-433.38
2,780.44
-267.70
2,512.74

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลานบาท
รอยละ
1,331.82
-177.35
34.14
1,188.61
1,017.58
171.03
211.94
35.90
347.07
4.37
342.7
43.93
298.77

9.13
-18.09
10.49
7.48
7.55
7.07
23.18
29.81
10.8
1.01
12.33
16.41
11.89

รายไดจากการจำหนายน้ำและบริการ - สุทธิเพิ่มขึ้น 1,331.82 ลานบาท หรือรอยละ 9.13 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ผูใชน้ำและปริมาณการจำหนายน้ำสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของราคาคาน้ำ
รายไดทไี่ มเกีย่ วกับการดำเนินงานเพิม่ ขึน้ 211.94 ลานบาท หรือรอยละ 23.18 สวนใหญเปนการเพิม่ ขึน้ ของรายไดเงินปนผล
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี และรายไดคา ปรับ สวนดอกเบีย้ รับลดลง เนือ่ งจากการลดลงของอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
คาใชจายในการดำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้น 1,017.58 ลานบาท หรือรอยละ 7.55 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของวัสดุการ
ผลิต เนื่องจากซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชนตามสัญญาใหเอกชนรวมลงทุนในปปจจุบันสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของวัสดุ
ดำเนินการและซอมบำรุง คาจางและบริการ ในสวนของคาจางเหมาผลิตน้ำ อานมาตร และคาเสื่อมราคาสินทรัพย รวมทั้งพลังงาน
ไฟฟาที่ปรับตัวสูงขึ้น
คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 35.90 ลานบาท หรือรอยละ 29.81 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของขาดทุนจาก
การจำหนายสินทรัพย ตนทุนวัสดุที่จำหนาย และคาใชจายอื่นในสวนของการปรับมูลคาวัสดุคงเหลือ
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รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดจากการจำหนายน้ำและบริการ - สุทธิ
รายไดชดเชยการดำเนินงานเชิงสังคมจากรัฐบาล
รายไดคาติดตั้งและวางทอ - สุทธิ
รวมรายไดจากการดำเนินงาน - สุทธิ
คาใชจายในการดำเนินงานและบริหาร
กำไรจากการดำเนินงาน
รายไดที่ไมเกี่ยวกับการดำเนินงาน
คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการดำเนินงาน
กำไรจากการดำเนินงานกอนดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจาย
กำไรกอนโบนัสจาย
โบนัสจาย
กำไรสุทธิ

2553
ลานบาท
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งบประมาณอุดหนุน เพิ่มขึ้นจากงวดกอน จำนวน 198.76 ลานบาท เปนเงินจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อการกอสรางปรับปรุง
ขยายระบบประปา และการปรับปรุงเสนทอ
4.18 ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานในป 2553 และป 2552 มีกำไรสุทธิจำนวน 2,811.51 ลานบาท และ 2,512.74 ลานบาทตามลำดับ เมื่อเปรียบ
เทียบผลการดำเนินงานระหวางป 2553 กับป 2552 พบวา ป 2553 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2552 จำนวน 298.77 ลานบาท หรือรอย
ละ 11.89 สามารถวิเคราะหไดดังนี้

ดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 4.37 ลานบาท หรือรอยละ 1.01 ในป 2553 มีดอกเบี้ยจายจำนวน 437.75 ลานบาท ในจำนวนนี้มี
ดอกเบี้ยเงินกูที่รัฐบาลรับภาระจำนวน 22.07 ลานบาท
โบนัสจายเพิม่ ขึน้ 43.93 ลานบาท หรือรอยละ 16.41 เปนประมาณการโบนัสจายป 2553 จำนวน 300.26 ลานบาท สวนที่เหลือ
เปนโบนัสจายของป 2552 ที่จายจริงสูงกวาประมาณการที่ตั้งไวจำนวน 11.37 ลานบาท

5. โครงการเอกชนรวมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กปภ. มีสัญญาใหเอกชนรวมลงทุน รวม 12 โครงการ ดังนี้

โครงกา
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
บริษทั เอกชนทีร่ ว มลงทุน
สัญญาเอกชนรวมลงทุน
จำนวนป/ลงวันที่

1

โครงการใหสทิ ธิดำเนินการ 25 ป
ผลิตและจำหนายน้ำประปา 31 ส.ค. 2538
(BOOT) ใหแก กปภ.ในเขต
ปทุมธานี และรังสิต

2

โครงการใหเอกชนผลิตน้ำ
ประปา (BOO) เพือ่ ขายให
แก กปภ.ในจังหวัดราชบุรี
และสมุทรสงคราม

30 ป
23 มิ.ย. 2542

บริษทั เอ็กคอมธารา จำกัด

3

โครงการสัญญาซือ้ ขายน้ำ
ประปา (BOO) เพือ่
สำนักงานประปาภูเก็ต

10 ป
28 ต.ค. 2542
สัญญาแกไขเพิม่
เติมขยายเปน
25 ป
27 ธ.ค. 2547

บริษทั รีไควร คอนสตรัคชัน่
จำกัด (ปจจุบนั เปลีย่ นชือ่
เปน บริษทั อาร.อี.คิว.วอเต
อร เซอรวสิ เซส จำกัด)

4

โครงการใหสทิ ธิเ์ ชาบริหาร
และดำเนินกิจการระบบ
ประปาสัตหีบ

30 ป
28 ก.ค. 2543
แกไขเพิม่ เติม
18 ต.ค. 2547

บริษทั จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2553
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บริษทั ประปาปทุมธานี จำกัด

เงือ่ นไขในสัญญา
• สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 15 ต.ค. 2541 - 14 ต.ค. 2566
• หลังจากวันทีส่ นิ้ สุดสัญญาใหถอื วา กปภ. ไดเขา
เปนเจาของทรัพยสนิ ดังกลาว
• กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ
และมีการกำหนดปริมาณซือ้ ขายน้ำประปาขัน้ ต่ำ
• สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 7 เม.ย. 2544 - 6 เม.ย. 2574
• กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ
และมีการกำหนดปริมาณซือ้ ขายน้ำประปาขัน้ ต่ำ
โดยใหบริษทั เปนผูล งทุนในการกอสราง แบงเปน
2 สวน
สวนที่ 1 ระบบผลิตน้ำประปา หากครบกำหนด
อายุสญ
ั ญาแลว ไมประสงคจะดำเนินการตอ
บริษทั จะตองเสนอขายให กปภ.
สวนที่ 2 สถานีจา ยน้ำทีส่ ำนักงานประปา
ดำเนินสะดวก และสมุทรสงคราม บริษทั จะตอง
ยกกรรมสิทธิใ์ นสิง่ กอสรางทัง้ หมดใหแก กปภ.
โดยไมคดิ มูลคาใดๆ นับแตวนั ทีบ่ ริษทั กอสราง
แลวเสร็จ
• สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 15 ธ.ค. 2543 - 14 ธ.ค. 2568
• สัญญาแกไขเพิม่ เติมให กปภ. รับซือ้ น้ำจาก
บริษทั เพิม่ และขยายระยะเวลาสัญญาออกไป
เปน 25 ป นับจากวันสงมอบน้ำประปาวันที่ 15
ธันวาคม 2543
• กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ
และมีการกำหนดซือ้ ขายน้ำประปาขัน้ ต่ำ
• สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 28 ก.พ. 2544 - 27 ก.พ. 2574
• บริษทั จะจายผลประโยชนตอบแทนใหแก กปภ.
ในอัตรารอยละ 7 ของรายไดจากการจำหนายน้ำ
ประปาและคาบริการรายเดือน
• แกไขสัญญาเพิม่ เติม มีการกอสรางระบบผลิตน้ำ
ประปาใหมเพิม่ เพือ่ สงน้ำประปาใหสำนักงาน
ประปาพัทยา

โครงกา
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
บริษทั เอกชนทีร่ ว มลงทุน
สัญญาเอกชนรวมลงทุน
จำนวนป/ลงวันที่

6

โครงการใหเอกชนผลิตน้ำ 25 ป
ประปา (BOOT) เพือ่ ขายให 7 พ.ย. 2543
แกสำนักงานประปา
นครสวรรคออก จังหวัด
นครสวรรค
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โครงการสัญญาซือ้ ขายน้ำ 30 ป
ประปา (BOO) เพือ่ ขาย ให 21 ก.ย. 2543
แกสำนักงานประปา ใน
จังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรสาคร

• กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ
และมีการกำหนดปริมาณซือ้ ขายน้ำประปาขัน้ ต่ำ
• กปภ. จะตองชำระคาตอบแทนใหกบั บริษทั ใน
อัตราคาน้ำ ทีก่ ำหนดตามปริมาณซือ้ ขายน้ำขัน้ ต่ำ
ตามคุณภาพทีก่ ำหนด กรณีคณ
ุ ภาพดอยกวา
บริษทั จะตองชำระคาชดเชยให กปภ. ในอัตรา
รอยละ 5 ในกรณีทตี่ ำ่ กวาเกณฑสงู สุด และ
รอยละ 10 ในกรณีทตี่ ำ่ กวาเกณฑอนุโลมสูงสุด
โดยจะจายผลประโยชนตอบแทนใหแก กปภ.
ในอัตรารอยละ 0.01 ของรายไดจากการ
จำหนายน้ำใหสำนักงานประปาพัทยา
• กรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ ทีน่ ำมาติดตัง้ และการ
ดัดแปลงแกไขเพิม่ เติมใหตกเปนกรรมสิทธิข์ อง
กปภ. เมือ่ ครบอายุสญ
ั ญา [ในสวนของทอจายน้ำ
และสวนของระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)]
• สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 5 ม.ค. 2547 - 4 ม.ค. 2577
บริษทั วีเคซีเอส (ประเทศ
• บริษทั มีกรรมสิทธิใ์ นระบบผลิตน้ำประปารวม
ไทย) จำกัด
ไปถึงทีด่ นิ โดยไมตอ งโอนกรรมสิทธิใ์ ห กปภ.
(ปจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เปน
บริษทั น้ำประปาไทย จำกัด • กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ
และมีการกำหนดปริมาณซือ้ ขายน้ำประปาขัน้ ต่ำ
(มหาชน)
• กปภ. จะตองชำระคาตอบแทนใหกบั บริษทั ใน
อัตราคาน้ำ ทีก่ ำหนดตามปริมาณซือ้ ขายน้ำขัน้ ต่ำ
ตามคุณภาพทีก่ ำหนด กรณีคณ
ุ ภาพดอยกวา
บริษทั จะตองชำระคาชดเชยให กปภ. ในอัตรา
รอยละ 5 ในกรณีทตี่ ำ่ กวาเกณฑสงู สุด และ
รอยละ 10 ในกรณีทตี่ ำ่ กวาเกณฑอนุโลมสูงสุด
บริษทั ประปานครสวรรค จำกัด • สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 1 มี.ค. 2546 - 28 ก.พ. 2571
• บริษทั จะตองโอนกรรมสิทธิใ์ หแก กปภ. เมือ่ ครบ
กำหนดสัญญานับแตวนั เริม่ ซือ้ ขายน้ำประปา
(นับจากวันทีค่ รบกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
เพือ่ รับมอบระบบผลิตน้ำประปาไปอีก 600 วัน)
• บริษทั มีหนาทีด่ ำเนินการปรับปรุงซอมแซมและ
ขยายกำลังผลิตของระบบผลิตน้ำประปา ดวยคา
ใชจา ยของบริษทั แตเพียงฝายเดียว รวมถึงการ
บริหารและจัดการสงน้ำประปาไปถึงมาตรผูใ ชนำ้
ในนาม กปภ.
• กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ
และ มีการกำหนดปริมาณซือ้ ขายน้ำประปาขัน้ ต่ำ
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5

เงือ่ นไขในสัญญา

โครงกา
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
บริษทั เอกชนทีร่ ว มลงทุน
สัญญาเอกชนรวมลงทุน
จำนวนป/ลงวันที่

7

25 ป
ใหเอกชนผลิตน้ำประปา
9 พ.ย. 2543
(BOOT) เพือ่ ขายใหแก
สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

8

โครงการใหเอกชนผลิตน้ำ 25 ป
ประปา (BOOT) เพือ่ ขายให 9 พ.ย. 2543
แกสำนักงานประปา
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9

โครงการใหเอกชนผลิตน้ำ 15 ป
7 ก.ค. 2547
ประปาระบบ Reverse
Osmosis (RO) ตามสัญญา
ซือ้ ขายน้ำประปา (BOO)
เพือ่ ขายใหแก สำนักงาน
ประปา จังหวัดสุราษฎรธานี
เพือ่ แกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำบนเกาะสมุย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วัน
ที่ 28 ธันวาคม 2547
โครงการสัญญาซือ้ ขายน้ำ 15 ป
ประปา (BOO) เพือ่ ขายให 10 ก.ย. 2547
แกสำนักงานประปา
พนัสนิคม และสำนักงาน
ประปาบานบึง จังหวัดชลบุรี
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เงือ่ นไขในสัญญา

บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด • สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 1 เม.ย. 2546 – 31 มี.ค. 2571
• บริษทั จะตองโอนกรรมสิทธิใ์ หแก กปภ. เมือ่ ครบ
กำหนดสัญญานับแตวนั เริม่ ซือ้ ขายน้ำประปา
(นับจากวันทีค่ รบกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
เพือ่ รับมอบระบบผลิตน้ำประปาไปอีก 600 วัน)
• บริษทั มีหนาทีด่ ำเนินการปรับปรุงซอมแซมและ
ขยายกำลังผลิตของระบบผลิตน้ำประปา ดวยคา
ใชจา ยของบริษทั แตเพียงฝายเดียว รวมถึงการ
บริหารและจัดการสงน้ำประปาไปถึงมาตรผูใ ชนำ้
ในนาม กปภ.
• กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ
และมีการกำหนดปริมาณซือ้ ขายน้ำประปาขัน้ ต่ำ
บริษทั ประปาบางปะกง จำกัด • สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 1 เม.ย. 2546 – 31 มี.ค. 2571
• บริษทั จะตองโอนกรรมสิทธิใ์ หแก กปภ. เมือ่ ครบ
กำหนดสัญญานับแตวนั เริม่ ซือ้ ขายน้ำประปา (นับ
จากวันทีค่ รบกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเพือ่
รับมอบระบบผลิตน้ำประปาไปอีก 600 วัน)
• บริษทั มีหนาทีด่ ำเนินการปรับปรุงซอมแซมและ
ขยายกำลังผลิตของระบบผลิตน้ำประปา ดวยคา
ใชจา ยของบริษทั แตเพียงฝายเดียว รวมถึงการ
บริหารและจัดการสงน้ำประปาไปถึงมาตรผูใ ชนำ้
ในนาม กปภ.
• กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ
และมีการกำหนดปริมาณซือ้ ขายน้ำประปาขัน้ ต่ำ
บริษทั จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน)

• สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 12 พ.ค. 2548 - 11 พ.ค. 2563
• กำหนดอัตราคาน้ำประปาปรับราคาทุกปตามสูตร
การคำนวณนับตัง้ แตวนั เริม่ ซือ้ ขายน้ำประปา

บริษทั อินดัสเตรียล วอเตอร
รีซอรส แมนเนจเมนท จำกัด
(มหาชน)

• สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 1 ก.พ. 2548 - 31 ม.ค. 2563
• กปภ. จะตองชำระคาตอบแทนใหกบั บริษทั ใน
อัตราคาน้ำ ของปนนั้ ตามปริมาณซือ้ ขายน้ำขัน้ ต่ำ
ตามคุณภาพทีก่ ำหนด กรณีคณ
ุ ภาพดอยกวา
บริษทั จะตองชำระคาชดเชยให กปภ. ในอัตรา
รอยละ 5 ในกรณีตำ่ กวาเกณฑสงู สุด และ
รอยละ 10 ในกรณีทตี่ ำ่ กวาเกณฑอนุโลมสูงสุด

โครงกา
ที่

11

โครงการสัญญาใหเอกชน
ผลิตน้ำประปา (BTO) เพือ่
ขายใหสำนักงานประปา
ระยอง จังหวัดระยอง

โครงการสัญญาซือ้ ขายน้ำ
ประปา (BOO) เพือ่ ขายให
แก กปภ. สาขาชลบุรี

25 ป
14 มี.ค. 2549

20 ป
3 มิ.ย. 2552

กลุม บริษทั ยูยู กรุป
คอรซอรเตียม ประกอบดวย
• บริษทั ยูนเิ วอรแซล ยูที
ลิตี้ จำกัด
• บริษทั ประปา
ฉะเชิงเทรา จำกัด
• บริษทั ประปา
บางปะกง จำกัด
• บริษทั ประปา
นครสวรรค จำกัด

บริษทั ยูนเิ วอรแซล ยูทลิ ติ สี้ 
จำกัด

เงือ่ นไขในสัญญา
• สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 12 ก.ค. 2549 - 11 ก.ค. 2574
• บริษทั ดำเนินการตามทีก่ ำหนดไวในสัญญาดวย
คาใชจา ยของบริษทั ฝายเดียว ทัง้ นี้ ทรัพยสนิ
ทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ไดลงทุนแลวนัน้ ใหตกเปนกรรม
สิทธิข์ องกปภ. ทันที โดยบริษทั มีสทิ ธิใชประโยชน
เพือ่ ทำการผลิตและขายน้ำประปาใหแก กปภ.
ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
• กปภ. จะชำระคาตอบแทนใหแกบริษทั ในอัตราที่
กำหนดตามปริมาณซือ้ ขายน้ำประปาขัน้ ต่ำตาม
คุณภาพทีก่ ำหนด
• บริษทั ตองวางหลักประกันสัญญาเริม่ ตนมีมลู คา
6 ลานบาท เมือ่ ครบ 1 ป จะตองนำหลักประกัน
ใหมทมี่ มี ลู คารอยละ 5 ของคาน้ำประปาตาม
ปริมาณน้ำประปาขัน้ ต่ำและคืนหลักประกันที่
บริษทั ไดวางไว
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• สัญญาตัง้ แตวนั ที่ 12 เม.ย. 2552 - 11 เม.ย.
2573
• บริษทั ลงทุนและคาใชจา ยของบริษทั เองทัง้ สิน้
• กปภ. จะตองชำระคาตอบแทนใหกบั บริษทั ใน
อัตราคาน้ำของปนนั้ ตามปริมาณซือ้ ขายน้ำขัน้ ต่ำ
ตามคุณภาพทีก่ ำหนด กรณีคณ
ุ ภาพดอยกวา
มาตรฐานบริษทั ไมสามารถดำเนินการสงมอบน้ำ
ประปาไดตามปริมาณทีก่ ำหนดของแตละชวง
เวลา (ยกเวนเหตุสดุ วิสยั ตามสัญญา) บริษทั จะ
ตองชำระคาชดเชยให กปภ. ในอัตรารอยละ 10
ของปริมาณน้ำประปาทีต่ อ งการซือ้ ตอวันในชวง
เวลานัน้ คูณดวยอัตราคาน้ำประปาทีร่ วมภาษี
มูลคาเพิม่ ของชวงเวลานัน้ คูณดวยจำนวนวันนับ
ตัง้ แตวนั ทีต่ รวจพบวาน้ำประปามีคณ
ุ ภาพต่ำกวา
มาตรฐาน จนถึงวันทีแ่ กไขแลวเสร็จ ในรอบเดือน
ใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
• บริษทั ตองวางหลักประกันสัญญาในวันทำสัญญา
อัตรา รอยละ 10 ของมูลคาเงินลงทุนงานนี้ เมือ่
บริษทั นำหลักประกันเปนหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารฉบับใหมในปแรกตัง้ แตวนั เริม่ ซือ้ ขายน้ำ
ประปาและในรอบปตอ ๆ ไป จำนวนไมนอ ยกวา
รอยละ 5 ของมูลคาคาน้ำประปาทีร่ วมภาษีมลู คา
เพิม่ ตามปริมาณน้ำที่ กปภ. ตองซือ้ ตามปริมาณ
ขัน้ ต่ำรวมทัง้ ปของแตละป มาเปลีย่ นแทนฉบับ
เดิมและ/หรือพนภาระผูกพันตามสัญญา
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ระยะเวลาของ
สัญญา
บริษทั เอกชนทีร่ ว มลงทุน
สัญญาเอกชนรวมลงทุน
จำนวนป/ลงวันที่

6. ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
กปภ. มีคดีถูกฟองเรียกคาเสียหายเพียงวันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวน 30 คดี คดีมีทุนทรัพย 23 คดี จำนวนเงิน 178.09
ลานบาท คดีไมมีทุนทรัพย 7 คดี มีรายละเอียด ดังนี้
1. คดีฟองรองผิดสัญญาจาง จำนวน 10 คดี มีทุนทรัพยตามฟอง 8 คดี จำนวน 37.59 ลานบาท คดีอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลฎีกา 3 คดี ศาลปกครองสูงสุด 1 คดี ศาลปกครอง 4 คดี สวนคดีไมมีทุนทรัพยตามฟอง 2 คดี อยูระหวางการพิจารณาของศาล
ฎีกา 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 1 คดี
2. คดีฟอง กปภ. ใหทบทวนขอสัญญาไมเปนธรรม ขอคืนคาปรับ จำนวน 11 คดี มีทุนทรัพยตามฟอง 9 คดี จำนวน 50.71
ลานบาท คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 6 คดี ศาลปกครอง 2 คดี และอยูระหวางการรอเอกสารชี้แจงจากสายงาน
รองผูวาการ (วิชาการ) และสายงานรองผูวาการ (ปฏิบัติการ 2) 1 คดี สวนคดีไมมีทุนทรัพยตามฟอง 2 คดี อยูระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครอง 1 คดี และศาลปกครองสูงสุด 1 คดี
3. คดีความผิดละเมิด จำนวน 7 คดี มีทุนทรัพยตามฟอง 6 คดี จำนวน 89.79 ลานบาท คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ฎีกา 1 คดี ศาลอุทธรณ 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 2 คดี และศาลปกครอง 2 คดี สวนคดีไมมีทุนทรัพยตามฟอง 1 คดี อยูระหวางการ
พิจารณาของศาลปกครอง 1 คดี
4. คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง การกระทำที่ไมชอบดวยเหตุผล จำนวน 2 คดี ไมมีทุนทรัพยตามฟอง 2 คดี อยูระหวางการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 1 คดี ศาลปกครอง 1 คดี

7. การดำเนินการเชิงสังคม

รายงานประจำป 2553
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติใหแกไขหลักเกณฑการพิจารณาการขอรับเงินชดเชยคาดำเนินการ
ในการใหบริการเชิงสังคมประจำป 2552 โดยแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑการขอรับเงินชดเชยฯ ของการประปาสวนภูมิภาคประจำป
2551 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและมีมติเห็นชอบการคำนวณวงเงิน
ชดเชยคาดำเนินการในการใหบริการเชิงสังคมประจำป 2552 จำนวนเงิน 802.803 ลานบาท และใหการประปาสวนภูมิภาคนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตนไดอนุมัติเงินชดเชยคาดำเนินการในการใหบริการเชิงสังคม ประจำป
2551 ใหการประปาสวนภูมิภาค จำนวนเงิน 980.148 ลานบาท ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ประจำป 2552 และ 2551 แลวและไดบันทึกบัญชีรับรูเงินชดเชยตามที่เกิดจริงในป 2553 ดวยจำนวนเดียวกัน

8. ประมาณการหนี้สิน
กปภ.จัดตั้งกองทุนสงเคราะหการประปาสวนภูมิภาค ตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.
2522 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนกองทุนชวยเหลือผูปฏิบัติงานที่พนจากตำแหนง ตามที่กำหนดไวในขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค
วาดวยกองทุนสงเคราะห พ.ศ. 2523 และกำหนดให กปภ. จายเงินเขากองทุนเปนจำนวนรอยละ 10 ของเงินเดือนและคาจางของผู
ปฏิบัติงาน
รายละเอียดสินทรัพย หนี้สินและเงินกองทุน มีดังนี้

2553
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร
เงินคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้เงินกูพนักงานรอตัดเปนหนี้สูญ
รวมสินทรัพย

13.72
103.55
0.01
117.28
0.11
117.39

หนวย : ลานบาท
2552

13.34
107.15
0.01
120.50
0.11
120.61

2553
12.92
12.92

12.34
12.34

108.26
13.10
13.32
3.58
104.46
0.01
104.47
117.39
104.47

109.16
11.33
0.55
12.78
108.26
0.01
108.27
120.61
108.26
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ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2553 และ 2552 กปภ. มี ภ าระผู ก พั น พึ ง ต อ งจ า ยให พ นั ก งานที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ บำเหน็ จ ตาม
ขอบังคับดังกลาว จำนวน 104.47 ลานบาท และ 108.26 ลานบาทตามลำดับ โดยแสดงเปนประมาณการหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะ
ยาว ในป 2553 และ 2552 มีพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหเกษียณอายุ จำนวน 7 ราย เปนเงิน 12.92 ลานบาท และ จำนวน
5 ราย เปนเงิน 12.34 ลานบาทตามลำดับ ซึ่งไดแสดงไวเปนเงินกองทุนสงเคราะหคางจาย ในหมวดหนี้สินหมุนเวียนสวนของคาใชจาย
คางจาย
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หนี้สินและเงินกองทุน
เจาหนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินสงเคราะหคางจาย
รวมหนี้สิน
เงินกองทุน
ยอดยกมา
บวก รับเงินสมทบจาก กปภ. ระหวางงวด
ปรับปรุงในระหวางงวด
หัก จายระหวางงวด
ปรับปรุงในระหวางงวด
ยอดหลังปรับปรุง
บวก รายไดสูงกวาคาใชจายงวดนี้
รวมเงินกองทุน
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
ภาระผูกพันพึงตองจายใหพนักงาน

2552

(OFFICIAL TRANSLATION) AUDITOR’S REPORT
To The Board of Directors of Provincial Waterworks Authority
The Office of the Auditor General of Thailand has audited the balance sheets of the Provincial
Waterworks Authority as at 30 September 2010 and 2009, and the related statements of earnings,
changes in equity and cash flows for the years then ended. These financial statements are the
responsibility of Provincial Waterworks Authority’s management as to their correctness and
completeness of the presentation. The responsibility of the Office of the Auditor General of Thailand is to
express an opinion on these financial statements based on the audits.

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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The Office of the Auditor General of Thailand conducted the audits in accordance with generally
accepted auditing standards. Those standards require that the Office of the Auditor General of Thailand
plans and performs the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are
free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the
amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall
financial statement presentation. The Office of the Auditor General of Thailand believes that the audits
provide a reasonable basis for the opinion.
In the opinion of the Office of the Auditor General of Thailand, the aforementioned financial
statements present fairly, in all material respects, the financial positions of the Provincial Waterworks
Authority as at 30 September 2010 and 2009, and the results of its operations, changes in equity and
cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.

(Ms. Thipvarin Charaschirakul)
Director of Financial Audit Office

(Mrs. Nongyow Kirdruang)
Auditor-in-Charge
3 February 2011

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY / BALANCE SHEETS
AS AT 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009

Notes

2010

(Unit : Baht)
2009
(Restated)

ASSETS

TOTAL CURRENT ASSETS

3,028,408,997.48
444,396,606.41
286,707,183.67
2,967,352,763.65
19,518,440.99
206,390,602.74
18,474,208.87
612,781,349.80
820,678,534.17
8,404,708,687.78

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

60,967,907,434.94

1,991,213,000.00
1,091,200,000.00
24,026,200.00
4,028,197,616.51
49,185,659,485.14
191,207,641.95
39,276,297.18
17,508,711.04
56,568,288,951.82

TOTAL ASSETS

69,372,616,122.72

62,594,300,575.50

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NON-CURRENT ASSETS
Long-term portion of public service obligation receivable 3.8.10,7
2,794,016,000.00
Investments in associates
3.4, 4.6
1,091,200,000.00
Other long-term investments
3.4, 4.6
24,026,200.00
Assets under construction
4.7
3,927,635,549.83
Property, plant and equipment - net
3.5, 3.6, 4.8 52,910,441,823.51
Right of possession over government property - net 3.6, 3.7, 4.9
173,225,666.75
Intangible assets - net
3.5, 3.6, 4.10
31,817,644.06
Other non-current assets
15,544,550.79

2,854,519,879.47
404,985,019.40
191,421,590.12
1,005,389,444.71
15,423,282.43
482,687,000.00
201,633,232.97
28,585,032.65
465,598,768.45
375,768,373.48
6,026,011,623.68
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CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
4.1
Current investments
Trade accounts receivable - netิ
3.2, 4.2
Ministry of Finance receivable - water price burden
4.3
Accrued revenues
Current portion of public service obligation receivable
7
Materials and supplies
3.3, 4.4
Pipeline installation under construction
3.8.2
Advance payment
Other current assets
4.5

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY / BALANCE SHEETS
AS AT 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009
Notes

2010

(Unit : Baht)
2009
(Restated)

LIABILITIES AND EQUITIES
CURRENT LIABILITIES
Trade accounts payable
Accrued expenses
Accrued remittance to Ministry of Finance
Accrued bonus to directors and employees
Advance receipt for pipeline installation
Current portion of financial lease liabilities
Current portion of long-term liabilities
Other current liabilities
TOTAL CURRENT LIABILITIES

1,302,996,914.69
951,969,103.04
1,249,260,000.00
301,551,776.32
265,293,687.22
4,877,514.23
3,127,818,900.00
544,303,012.48
7,748,070,907.98

1,075,597,246.78
820,555,807.26
1,079,700,000.00
257,444,920.96
270,931,054.53
7,459,352.41
2,000,000,000.00
517,588,794.45
6,029,277,176.39

1,260,559,492.36
863,181,100.00
2,054,829.62
8,500,000,000.00
9,078,460,938.30
1,272,951,937.77
1,826,143,351.75
104,465,920.00
22,907,817,569.80
30,655,888,477.78

1,149,234,385.56
6,932,343.85
7,500,000,000.00
7,931,851,476.50
1,169,907,531.41
1,743,122,741.86
108,260,600.00
19,609,309,079.18
25,638,586,255.57

Initial capital
Government grants
Total equities
Unappropriated retained earnings
TOTAL EQUITIES

2,204,438,019.98
30,914,556,796.96
33,118,994,816.94
5,597,732,828.00
38,716,727,644.94

2,204,438,019.98
30,715,798,140.46
32,920,236,160.44
4,035,478,159.49
36,955,714,319.93

TOTAL LIABILITIES AND EQUITIES

69,372,616,122.72

62,594,300,575.50

4.11

3.8.2
4.12
4.13, 4.16
4.14
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NON-CURRENT LIABILITIES
Water usage guarantee and employee position guarantee 4.15
Long-term loans from financial institutions
4.16
Financial lease liabilities
4.12
PWA Bonds
4.13
Deferred revenue - government grants
3.8.8
Unearned revenue from donation - private sectors
3.8.9
Unearned revenue from donation - public sectors
3.8.9, 3.10
Provisions
8
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES

EQUITIES

4.17

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

( Ms. Prapa Poungkeaw )
Director, Finance and Accounting Department

( Mr. Wiset Chamnarnwong )
Governor

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY / STATEMENTS OF EARNINGS
FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009
Notes
OPERATING REVENUES (Detail 1)
Sales - water and services - net
Public service obligation
Sales - pipeline installation - net
TOTAL OPERATING REVENUES - NET

3.8.1
3.8.10, 7
3.8.2

2009
15,917,762,759.17
802,803,000.00
359,498,583.91
17,080,064,343.08

Unit : Baht
2010 (Restated)
14,585,937,314.25
980,148,000.00
325,366,060.55
15,891,451,374.80

NET EARNINGS

2,512,744,666.07

Provincial Waterworks Authority

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

2,811,514,668.51
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OPERATING AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (Detail 2)
(14,489,084,989.79) (13,471,502,649.05)
OPERATING INCOME
2,590,979,353.29
2,419,948,725.75
NON-OPERATING REVENUES (Detail 3)
3.8.3-3.8.9
1,126,234,423.62
914,303,803.06
NON-OPERATING EXPENSES (Detail 4)
(156,327,176.32)
(120,428,532.77)
EARNINGS BEFORE INTEREST EXPENSES
3,560,886,600.59
3,213,823,996.04
INTEREST EXPENSES
(437,745,688.55)
(433,380,178.08)
EARNINGS BEFORE BONUS EXPENSES
3,123,140,912.04
2,780,443,817.96
BONUS EXPENSES
(311,626,243.53)
(267,699,151.89)

การประปาสวนภูมิภาค

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

30,914,556,796.96

2,204,438,019.98

Balance - as at 30 September 2010

-

-

30,715,798,140.46
198,758,656.50
-

2,204,438,019.98
-

Balance - as at 30 September 2009
Remittance to Ministry of Finance
Increase in government grants
Net earnings for 2010

Donation - net

Total capital

retained earnings

unappropriated

Total

Unit : Baht

-

-

33,118,994,816.94

5,597,732,828.00

38,716,727,644.94

32,920,236,160.44 4,035,478,159.49 36,955,714,319.93
- (1,249,260,000.00) (1,249,260,000.00)
198,758,656.50
198,758,656.50
- 2,811,514,668.51 2,811,514,668.51

transferred
(losses)
487,681,908.47 34,938,847,997.55 2,602,433,493.42 37,541,281,490.97
- (1,079,700,000.00) (1,079,700,000.00)
4,784,453.37
4,784,453.37
- (1,535,714,382.01)
- (1,535,714,382.01)
(487,681,908.47) (487,681,908.47)
(487,681,908.47)
- 2,512,744,666.07 2,512,744,666.07

Waterworks

Capital surplus on

30,711,013,687.09 1,535,714,382.01
4,784,453.37
- (1,535,714,382.01)
-

grants

Government

Balance - as at 30 September 2008 (Restated) 2,204,438,019.98
Remittance to Ministry of Finance
Increase in government grants
Increase in capital surplus on donation - net
Increase in capital surplus on transferred waterworks
Net earnings for 2009
-

Initial capital

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY / STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITIES
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PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY / STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009
2010

Unit : Baht
2009 (Restated)

Cash flows from operating activities
2,512,744,666.07

Cash flows from investing activities
Interest received
(Increase) decrease in current investments
Increase in advance payment
Acquisition of fixed assets
Increase in assets under construction

37,551,146.82
(39,411,587.01)
(147,182,581.35)
(350,354,284.93)
(5,758,184,741.69)

50,196,300.86
636,227,929.93
(82,091,581.84)
(246,160,664.69)
(5,956,322,618.07)

147
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1,217,786.81
(5,078,689.53)
2,678,752,730.42
16,488,154.45
25,483,551.84
2,422,251.31
100,922,928.61
(41,980,290.46)
433,380,178.08
(6,692,625.00)
(123,028,364.52)
(81,933,344.57)
(157,621,229.34)
267,699,151.89
5,622,776,856.06
5,008,353.02
(174,751,010.52)
(5,547,110.84)
372,600,211.23
(497,461,000.00)
21,224,482.81
(4,730,067.91)
(124,883,987.98)
1,232,684.49
457,853,015.05
75,687,136.00
(169,160,123.70)
(17,226,228.59)
140,507,751.80
97,545,981.99
(896,400.00)
5,799,780,542.91

Annual Report 2010

Net earnings
2,811,514,668.51
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by
(paid from) operating activities:Bad debts
2,089,388.74
Doubtful accounts
(1,217,690.87)
Depreciation
2,804,966,441.77
Amortization of right of possession over government property
15,644,547.99
Amortization of intangible assets
25,708,901.19
Adjustment of assets under construction to expenses
724,963.28
Losses on disposals of fixed assets
106,253,205.37
Interest incomes
(41,492,532.96)
Interest expenses
437,745,688.55
Other revenues (Acquisition of equipment)
(12,500.00)
Revenue from donation - private sectors
(8,537,114.00)
Revenue from donation - others - publc sectors
(5,143,900.00)
Revenue recognition from donation - private sectors
(135,698,606.75)
Revenue recognition from donation - public sectors
(81,538,026.92)
Revenue recognition from government grants
(255,736,709.77)
Bonus to directors and employees
311,626,243.53
Earnings from operating activities before changes in working capital
5,986,896,967.66
(Increase) decrease in trade accounts receivable
(96,157,291.42)
Increase in Ministry of Finance receivable - water price burden
(1,961,963,318.94)
Increase in accrued revenue
(153,772.42)
Decrease in current portion of public service obligation receivable
482,687,000.00
Increase in long-term portion of public service obligation receivable
(802,803,000.00)
Decrease in materials and supplies
1,587,548.89
Decrease (Increase) in pipeline installation under construction
10,110,823.78
Increase in other current assets
(478,636,507.10)
Decrease in other assets
1,964,160.25
Increase in trade accounts payable
227,989,381.23
Increase in accrued expenses
127,307,316.06
Decrease in accrued bonus to directors and employees
(267,519,388.17)
Decrease in advance receipt for pipeline installation
(5,637,367.31)
Increase in other current liabilities
26,714,218.03
Increase in water usage guarantee and employee positon guarantee
111,325,106.80
Decrease in employee gratuity fund
(3,794,680.00)
Net cash provided by operating activities
3,359,917,197.34

Increase in intangible assets
Cash received from disposals of fixed assets
Decrease in financial lease liabilities
Increase in deferred revenue - government grants
Net cash used in investing activities

2010
(4,431,005.00)
4,679,207.00
(7,459,352.41)
1,402,346,171.57
(4,862,447,027.00)

Unit : Baht
2009 (Restated)
(4,392,794.39)
3,018,483.60
(7,842,723.24)
2,545,388,228.40
(3,061,979,439.44)

(433,639,708.83)
198,758,656.50
2,141,000,000.00
2,850,000,000.00
(2,000,000,000.00)
(1,079,700,000.00)
1,676,418,947.67
173,889,118.01
2,854,519,879.47
3,028,408,997.48

(445,602,000.00)
4,784,453.37
1,850,000,000.00
(2,000,000,000.00)
(628,983,000.00)
(1,219,800,546.63)
1,518,000,556.84
1,336,519,322.63
2,854,519,879.47

Cash flows from financing activities
Interest paid
Increase in government grants
Long-term loans
Proceeds from PWA Bond
Repayment of PWA Bond
Remittance to Ministry of Finance
Net cash used in financing activities
Net increase in cash and cash equivalent
Cash and cash equivalents at beginning of the years
Cash and cash equivalents at ending of the years
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY / DETAILS OF OPERATING REVENUES

Detail 1

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009

Unit : Baht
Sales - water and services
Less : Discount
Sales - water and services - net
Public service obligation
Sales - pipeline installation
Less : pipeline installation cost
Sales - pipeline installation - net

2010
15,950,736,457.84
(32,973,698.67)
15,917,762,759.17
802,803,000.00
1,584,332,635.12
(1,224,834,051.21)
359,498,583.91

2009 (Restated)
14,614,258,182.56
(28,320,868.31)
14,585,937,314.25
980,148,000.00
1,441,310,185.36
(1,115,944,124.81)
325,366,060.55

Operating revenues - net

17,080,064,343.08

15,891,451,374.80

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY / DETAILS OF OPERATING AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009

Salaries and wages
Temporary wages
Remunerations and benefits
Employee gratuity fund contribution
Provident fund contribution

2010
1,950,152,932.46
436,418.81
339,781,250.57
13,111,524.00
182,030,282.28

Detail 2
Unit : Baht
2009
1,931,259,832.71
941,062.67
272,445,695.14
11,326,626.19
179,976,770.09

Production supplies
Operating supplies
Oil and fuel
Office supplies
Hire and services
Other operating expenses
Auditing fees
Allowances to directors
Electricity
Utilities
Bank charges and others
Doubtful accounts
Depreciation - building and construction
Depreciation - equipment
Amortization - right of possession over government property
Amortization - intangible assets
Total

2010
6,290,940,479.24
588,958,871.99
55,267,112.73
79,804,536.02
661,635,564.60
271,244,159.44
1,441,527.38
2,491,000.00
1,155,889,836.36
34,143,263.67
14,564,641.42
871,697.87
2,182,603,037.65
622,363,404.12
15,644,547.99
25,708,901.19
14,489,084,989.79

Unit : Baht
2009
5,858,782,202.45
503,356,702.28
44,579,543.19
69,115,239.68
577,351,109.43
193,981,642.41
1,427,637.67
2,341,625.00
1,055,871,257.54
38,816,250.67
13,065,917.94
(3,860,902.72)
2,049,875,414.36
628,877,316.06
16,488,154.45
25,483,551.84
13,471,502,649.05

Detail 3
Unit : Baht
2009
41,980,290.46
2,736,191.83
46,907,009.95
234,080,000.00
123,028,364.52
80,766,679.57
157,621,229.34
227,184,037.39
914,303,803.06

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY / DETAILS OF NON-OPERATING EXPENSES

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009

Refundable penalty
Cost of materials and supplies disposed
Losses on disposals of fixed assets
Other expenses
Total

Detail 4
2010
7,713,570.52
5,685,597.21
106,253,205.37
36,674,803.22
156,327,176.32

Unit : Baht
2009
2,736,509.50
5,095,302.79
100,922,928.61
11,673,791.87
120,428,532.77

Provincial Waterworks Authority

2010
Interest incomes
41,492,532.96
Sales of materials and supplies disposed
5,557,418.24
Fine penalty
56,854,579.40
Revenue from reimbursement and penalty - incomplete distribution 84,536,261.63
Dividends
269,520,768.00
Revenue recognition from donation - private sectors
135,698,606.75
Revenue recognition from donation - public sectors
81,538,026.92
Revenue recognition from government grants
255,736,709.77
Obligation-fund variance
3,583,004.36
Other revenues
191,716,515.59
Total
1,126,234,423.62
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PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY / DETAILS OF NON-OPERATING REVENUES

FOR THE YEARS ENDED 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009
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PWA Bond 2009 No.2
PWA Bond 2010 No.1
PWA Bond 2010 No.2
PWA Bond 2010 No.3

7
8
9
10

28/05/2009
05/11/2009
26/08/2010
30/08/2010

19/02/2001
28/06/2001
29/10/2001
11/09/2003
18/09/2003
28/04/2009

DATE

AGREEMENT

850,000,000.00
1,000,000,000.00
850,000,000.00
1,000,000,000.00

850,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00

WITHIN 1 YEAR

MORE THAN
1 YEAR

850,000,000.00
1,000,000,000.00
850,000,000.00
1,000,000,000.00

TOTAL

850,000,000.00
850,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
850,000,000.00
850,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1,850,000,000.00 8,500,000,000.00 10,350,000,000.00

850,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00

REPAYMENTS DUE (Baht)

850,000,000.00 850,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,800,000,000.00
1,800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00

LOAN DRAWN
LOAN
DOWN
COMMITMENT
(Baht)
(Baht)

AS AT 30 SEPTEMBER 2010

- PWA’s bonds, stating bearer and maturity date, can’t redeem before the maturity date

PWA Bond 2001 No.1
PWA Bond 2001 No.2
PWA Bond 2002 No.1
PWA Bond 2003 No.3
PWA Bond 2003 No.4
PWA Bond 2009 No.1

1
2
3
4
5
6

REMARKS

DESCRIPTION

ITEM

การประปาสวนภูมิภาค

3.995
4.670
3.490
3.500

4.054
6.545
5.960
4.080
3.840
3.730

(%)

ANNUM

PERANNa

RATE

INTEREST

Detail 5

10
10
10
7

10
10
10
10
9
10

28 พ.ค. 62
5 พ.ย. 62
26 ส.ค. 63
30 ส.ค. 60

19 ก.พ. 54
28 มิ.ย. 54
29 ต.ค. 54
11 ก.ย. 56
18 ก.ย. 55
28 เม.ย. 62

REDEMPTION

OF

TERM OF REDEMO
DATE
YEARS

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY / DETAILS OF PWA BONDS
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PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009

1. ESTABLISHMENT AND OBJECTIVE
Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state enterprise established in accordance with government’s policy
to improve and expand provincial waterworks by transferring provincial waterworks and construction authorities of the
Department of Public Works under the Ministry of Interior and rural waterworks and construction authorities of the
Department of Public Health under the Ministry of Public Health to establish Provincial Waterworks Authority under the
Ministry of Interior by the Provincial Waterworks Authority Act A.D.1979 as at 28 February 1979 to operate and support
waterworks business by raw water survey, procurement, delivery and sale including other water businesses, and
additionally serving utilities regarding government’s advantages and people’s good health.
The head office is situated at 72, Chaengwattana Road, Laksi, Bangkok 10210.

2. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS
The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications No. 17/2553, mandating the use of
newly issued and revised accounting framework, accounting standards, and financial reporting standards as follows:-

Provincial Waterworks Authority

a) Accounting framework (revised 2009) is immediately effective and PWA has determined that accounting
framework does not have any significant impact on the financial statements for the current year.
b) 21 Accounting standards and financial reporting standards are mandatory for the accounting periods on or
after 1 January 2011
TAS 1 (revised 2009)
Presentation of Financial Statements
TAS 2 (revised 2009)
Inventories
TAS 7 (revised 2009)
Statement of Cash Flows
TAS 8 (revised 2009)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (revised 2009)
Events after the Reporting Period
TAS 11 (revised 2009)
Construction Contracts
TAS 17 (revised 2009)
Leases
TAS 23 (revised 2009)
Borrowing Costs
TAS 24 (revised 2009)
Related Party Disclosures
TAS 27 (revised 2009)
Consolidated and Separate Financial Statements
TAS 28 (revised 2009)
Investments in Associates
TAS 29
Financial Reporting in Hyperinflationary Economics
TAS 31 (revised 2009)
Interests in Joint Ventures
TAS 33 (revised 2009)
Earnings per Share
TAS 34 (revised 2009)
Interim Financial Reporting
TAS 36 (revised 2009)
Impairment of Assets
TAS 37 (revised 2009)
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
TAS 38 (revised 2009)
Intangible Assets
TAS 40 (revised 2009)
Investment Property
TFRS 5 (revised 2009)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 6
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
c) Accounting standards and financial reporting standards are mandatory for the accounting periods on or
after 1 January 2013
TAS 12
Income taxes

Annual Report 2010

2.1 Newly issued and revised accounting framework, accounting standards, financial reporting
standards and accounting treatment guidance
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TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
PWA management is still evaluating and has not been able to reach a conclusion as to the effect to the financial
statements in the year in which it is initially applied.
However, PWA has early adopted TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance before the effective date.
2.2 Accounting standards which are exempt
PWA hasn’t adopted accounting standards according to Notification No. 21/2550 titled the exemption to
mandate accounting standard for a non-public company limited.
TAS 14 (TAS 24)
Segment Reporting
TAS 7 (revised 2007) or (TAS 25)
Statement of Cash Flows
TAS 36 (revised 2007) or (TAS 36)
Impairment of Assets
TAS 27 (revised 2007) or (TAS 44)
Consolidated and Separate Financial Statements
TAS 28 (revised 2007) or (TAS 45)
Investments in Associates
TAS 31 (revised 2007) or (TAS 46)
Interests in Joint Ventures
TAS 24 (revised 2007) or (TAS 47)
Related Party Disclosures
TAS 32 (revised 2007) or (TAS 48)
Financial Instruments: Disclosure and Presentation
PWA has assessed the effect of these revised accounting standards and financial reporting standards and
believes that they will not have any significant impact on the financial statements for the years in which they are initially
applied.
2.3 Accounting treatment guidances which are effective for the current year
Accounting framework (revised 2009)
TAS 36 (revised 2007)
Impairment of Assets
TFRS 5 (revised 2007)
Non-Current Assets Held for Sale and
Discontinued Operations
Accounting Treatment Guidance for Leasehold Right
Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control
Except the adoption of TFRS 5 (revised 2007) Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations,
PWA had net property, plant, and equipment damaged, deteriorated, and held for sale totaling Baht 103.89 million
affecting the overstatement of net property, plants, and equipment, net right of possession over government property and
net intangible assets in the same amount in Note 4.8, 4.9 and 4.10.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
3.1 Preparations of the financial statements
The transactions of PWA’s employee gratuity fund are included in PWA financial statements in accordance with
Ministry of Finance’s letter no. MOF.0209.2/4171 dated 9 March 2001. PWA financial statements present the financial
position and its operation of employee gratuity fund for the years ended 30 September 2010 and 2009 in Note 8.
3.2 Allowance for doubtful accounts
It is calculated from trade accounts receivable, which are not public sectors and state enterprises (private
sectors) after deducting value added tax, overdue more than 6 months in accordance with the regulation of Ministry of
Finance.
3.3 Materials and supplies
Materials and supplies are stated at cost on a moving average basis.
3.4 Investments in associates and other long-term investments
Investments in associates and long-term investments are recorded by the cost method.
3.5 Property, plant and equipment and intangible assets
Property, plant and equipment and intangible assets are stated at cost on the acquisition date.
Laid pipes and equipment transferred from the Department of Public Works and the Department of Public
Health are stated at the appraisal value on the transfer date (28 May 1979).
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Land donated from public sectors and transferred from local authorities’ according to the Cabinet’s resolution is
stated at the received or appraisal value on the acquisition date. Land from private sectors in the form of donation,
transfer, concession is recognized as revenue when occurred. Building and equipment with the same acquisition are
recorded as unearned revenue in non-current liabilities and recognized as revenue at the rate in accordance with
depreciation rates of such assets over their useful lives.
Master meters installed by PWA, customers, donation or transferred customers are stated at cost on the
acquisition date.
Intangible assets consist of application software.
3.6 Depreciation and amortization
Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of property, plant, and
equipment at the annual rate of 1-25% of the depreciated amount which is cost deducting estimated salvage value. The
estimated salvage value is at 0-25 % of cost.
Depreciation of property, plant, and equipment including master meters, transferred from other departments,
acquired by PWA, and donated, which directly generates income, is recorded as expenses in statement of earnings.
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 %.
3.7 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 A.D. 1979. PWA received
immovable property transferred from the Department of Public Works and the Department of Public Health. This property
is owned by the Ministry of Finance according to the Government Property Act A.D. 1975.
3.8 Revenue recognition
3.8.1 Water sales and service fees are recognized as revenue when issuing the receipt and the
monthly invoice depending on water usage.
3.8.2 Pipeline installation sales from consumers are recorded as “advance receipt for pipeline
installation” account and recognized as revenue when completed after deducting cost. Cost of an uncompleted work is
recorded as “pipeline installation under construction” account.
3.8.3 When the sellers or constructors delay in delivering the work as specified in the contract, fine
penalty is recognized as revenue. In case of a contract renewal in the same budget period, PWA will refund by
deducting from the said-account. If a contract renews in the next budget period, PWA will recognize as an expense in
the paid period.
3.8.4 Interest incomes are recognized in the proportion of the length of time considering the effective
rate of return on asset.
3.8.5 Dividends are recognized as revenue when declared.
3.8.6 Other revenues are recognized as revenue when cash is received.
3.8.7 Revenue from donation-private sectors in the form of cash, land, and tools is recognized as
revenue for the period when incurred.
3.8.8 Assets acquired by government grants in 2006 onwards are presented as deferred revenuegovernment grants in liabilities and recognized as revenue recognition from government grants at the rate in accordance
with depreciation rates of such assets over their useful lives according to Accounting Standard No. 20. (TAS 55)
3.8.9 Assets from private-sector donation in installing pipeline to private customers and waterworks
construction support from public sectors are presented as unearned revenue from donation-private sectors and
unearned revenue from donation-public sectors in liabilities, respectively and recognized as revenue recognition from
donation-private sectors and revenue recognition from donation-public sectors at the rate in accordance with
depreciation rates of such assets over their useful lives according to Accounting Standard No. 20. (TAS 55)
3.8.10 Public service obligation is recognized upon the cabinet’s resolution.
3.9 Employee gratuity fund and provident fund contribution
3.9.1 Employee gratuity fund contribution is that PWA monthly reserves for employees who don’t
attend provident fund membership at the rate of 10 percent of employee salaries.

3.9.2 Provident fund contribution is that PWA monthly pays on behalf of employees, a member of
provident fund, at the rate of employee salaries depending on working period. 9 percent is for not more than 10 years of
working period. 10 percent is for more than 10 years but less than 20 years of working period. 11 percent is for at least
20 years of working period.
3.10 Change in accounting policy
PWA changed its accounting policy for recording capital surplus on donation, transfer, concession. Assets
received from the public sectors are recorded as unearned revenue in other liabilities and recognized as revenue at the
rate in accordance with depreciation rates of such assets over their useful lives. Cash and land received from the public
sectors is recognized as revenue for the period when occurred. In this regards, PWA has restated the previous period’s
financial statements as though assets from the public sectors are recorded as unearned revenue in other liabilities and
recognized as revenue at the rate in accordance with depreciation rates of such assets over their useful lives; and cash
and land received from the public sectors is recognized as revenue for the period when occurred; therefore, Balance
Sheet as at 30 September 2009 and Statement of Earnings for the year ended 30 September 2009 were presented by
adopting a new accounting policy. The change has the effect on beginning retained earnings by an increase of Baht
555.89 million; and on Balance Sheet as at 30 September 2009 by an increase in unearned revenue from donation-public
sectors of Baht 1,724.47 million, an increase in equities of Baht 2,280.36 million and an increase in net earnings of Baht
81.20 million from Baht 2,431.54 million to Baht 2,512.74 million.

4. ADDITIONAL INFORMATION
4.1 Cash and cash equivalents consisted of the following:-
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Cash on hand
Cash at banks – Saving Accounts
Cash at banks – Current Accounts
Cash at banks – Fixed Deposit Accounts
Cash in transit
Total

2010
15.53
1,382.24
204.13
1,401.86
24.47
3,028.41

Unit : Million Baht
2009
14.34
897.60
378.01
1,529.27
35.30
2,854.52

Cash at banks-savings accounts as at 30 September 2010 and 2009 was Baht 1,382.24 and 897.60 million
including employee gratuity fund account of Baht 13.72 and 13.34 million, respectively; and “Water Usage Fund”
account and its interest of Baht 95.90 million.
Cash at banks-fixed deposit accounts as at 30 September 2010 and 2009 was Baht 1,401.86 and 1,529.27
million including “Water Usage Fund” account of Baht 400 million.

The 12-month fixed deposit account was presented in current investments.
As at 30 September 2010, cash in transit worth Baht 24.47 million was cheques, returning cheques,
clearing cheques, etc.
4.2 Trade accounts receivable - net consisted of the following:Unit : Million Baht
2010
2009
Private sectors
210.46
147.18
Public sectors
129.97
99.18
Total
340.43
246.36
Less : Allowance for doubtful accounts
53.72
54.94
Trade accounts receivable - net
286.71
191.42
Trade accounts receivable from public sectors in 2010 amounting to Baht 129.97 million, compared with its in
2009 amounting to Baht 99.18 million, increased by Baht 30.79 million or 31.04% as follows:

2010
Million
Percent
Baht
37.82
29.10
27.77
21.37
31.51
24.24
12.00
9.23
2.57
1.98
2.27
1.75
16.03
12.33
129.97
100.00

Public sectors
1. Ministry of Education
2. Ministry of Defence
3. Ministry of Interior
4. Ministry of Public Health
5. Ministry of Justice
6 Ministry of Transport
7. Other public sectors
Total

2009
Million
Percent
Baht
24.37
24.57
18.76
18.92
26.87
27.09
9.99
10.07
2.81
2.83
2.06
2.08
14.32
14.44
99.18
100.00

Increase (Decrease)
Million
Percent
Baht
13.45
55.19
9.01
40.03
4.64
17.27
2.01
20.12
-0.24
-8.54
0.21
10.19
1.71
11.93
30.79
31.04

4.3 Ministry of Finance receivable – water price burden
PWA follows the measures to reduce the cost of living. As at 30 September 2010, receivables totaling Baht
2,967.35 million consisted of the following:

Unit : Million Baht
Amount
Remarks
221.35 From the cabinet resolution dated 15 July 2008, water usage 0-50
cu.m. a month starting from August 2008 to January 2009 was
undertaken by the the government.

Interest Expenses

Ministry of Finance
receivables-overpaid
Total

16.22 Interest expenses of Term Loan dated 24 March 2010 paid to Krung
Thai Bank Public Company Limited in the amount of Baht 2,141
million (Additional information no. 4.16)
-0.04 Ministry of Finance overpaid the water price at the amount of Baht
0.04 million.
2,967.35

4.4 Materials and supplies consisted of the following:-

Production supplies
Operation supplies
Material supplies
Returned supplies from construction projects
Total

2010
48.88
151.08
2.80
3.63
206.39

Unit : Million Baht
2009
41.86
155.73
3.22
0.82
201.63

Provincial Waterworks Authority

1,919.89 From the cabinet resolution dated 20 January 2009 and 14 July 2009
Ministry of Finance
respectively, water usage 0-30 cu.m. a month starting from February
receivables of the “5
2008 to August 2008 and from September 2008 to December 2008
measures 6 months” and
respectively was undertaken by the government.
the “5 measures 5 months”
809.93 From the cabinet resolution dated 15 December 2008, water usage
Ministry of Finance
0-20 cu.m. a month starting from January 2010 to March 2010 was
receivables of the “5
undertaken by the the government.
measures 3 months”
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receivables of the “6
measures 6 months”
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Materials and supplies amounting to Baht 206.39 and 201.63 million in 2010 and 2009 presented the annual
balance of physical inventory count. The difference, either higher or lower than account balance, is recorded as
“materials and supplies” account and “materials and supplies for adjustment and verification” account for further
verification, which is presented in other current assets or other current liabilities. (Additional information no. 4.5 and 4.14)

4.5 Other current assets consisted of the following:-

Assets for adjustment and verification
Advance
Cash short
Advance payment
Value added tax refund
Deferred input value added tax
Tax and penalty
Materials and supplies for adjustment and verification
Other receivables
Total

Unit : Million Baht
2009
41.02
0.15
12.97
32.92
167.49
1.81
4.62
114.79
375.77

2010
5.00
0.09
0.69
9.25
112.66
181.01
0.04
511.94
820.68

Materials and supplies for adjustment and verification were incurred from 1995 to 2009.
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4.6 Investments in associates and other long-term investments
Investments in associates and other long-term investments represented investment in Eastern Water Resources
Development and Management Public Company Limited and Pathum Thani Water Company Limited as follows:-

1. Eastern Water Resources Development
and Management Public Company
Limited
2. Pathum Thani Water Company Limited
Total

2010
Million Baht
Percent
1,091.20
40.2

2009
Million Baht
Percent
1,091.20
40.2

24.03
1,115.23

24.03
1,115.23

2.0

2.0

Investments in associates
In 2010, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited declared 2009
dividend on Annual General Meeting of the shareholders dated 19 March 2010. PWA received dividends totaling Baht
167.20 million from 668,800,000 shares at Baht 0.25 each. And the Company declared interim dividends for the sixmonth period ended 30 June 2010 on Board of Director’s meeting dated 23 August 2010. PWA received dividends
totaling Baht 86.94 million from 668,800,000 shares at Baht 0.13 each.
In 2009, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited declared 2008
dividend on Annual General Meeting of the shareholders dated 29 January 2009. PWA received dividends totaling Baht
167.20 million from 668,800,000 shares at Baht 0.25 each. And the Company declared interim dividends for the sixmonth period ended 30 June 2009 on Board of Director’s meeting dated 24 August 2009. PWA received dividends
totaling Baht 66.88 million from 668,800,000 shares at Baht 0.10 each.
Other long-term investments
In 2010, Pathum Thani Water Company Limited declared interim dividends for the six-month period
ended 30 June 2009 on the Meeting No. 6 of the Board of Directors dated 29 October 2009. PWA received dividends
totaling Baht 6.01 million from 240,262 shares at Baht 25 each on 9 September 2009. The Company declared dividends

for the year 2009 on General Meeting of the shareholders dated 24 March 2010. PWA received dividends totaling Baht
6.37 million from 240,262 shares at Baht 26.50 on 30 March 2010. And the Company declared interim dividends for the
six-month period ended 30 June 2010 on the Meeting No. 3/2010 of the Board of Directors dated 29 July 2010. PWA
received dividends totaling Baht 3.00 million from 240,262 shares at Baht 12.50 each on 5 August 2010.
4.7 Asset under construction
In 2010 and 2009, asset under construction amounting to Baht 3,927.64 and 4,028.20 million, respectively
mainly was under-construction projects of water supply expansion. Bond interest amounting to Baht 11.72 and 11.50
million was capitalized in 2010 and 2009.
4.8 Property, plant and equipment - net consisted of the following:-

2010
Unit : Million Baht
Accumulated Depreciation
Acquisitions Disposals 30 Sep 2010
20,631.88
2,176.71
126.47 22,682.12
1 Oct 2009

6,862.14
27,494.02

618.74
2,795.45

495.15 6,985.73
621.62 29,667.85

Net Book
Value
1,959.33
47,456.47
3,494.64
52,910.44

2009
Unit : Million Baht

Building and 60,141.98
construction
Equipment
9,288.89
Total
70,964.44

Accumulated Depreciation
1 Oct 2009 Acquisitions Disposals 30 Sep 2010
-

Net Book
Value
1,698.21

5,139.13

190.56 65,090.55

18,752.18

2,033.35

153.65

20,631.88

44,458.67

833.79
6,137.76

231.76 9,890.92
422.52 76,679.68

6,490.67
25,242.85

588.33
2,621.68

216.86
370.51

6,862.14
27,494.02

3,028.78
49,185.66

The cost of property, plant, and equipment amounting to Baht 82,578.29 million consisted of the following:Unit : Million Baht
Acquisition Acquisition
Donation
Transfer
by PWA
under lease
and
from
Total
Privatization Authorities
Land
1,865.65
55.63
38.05
1,959.33
Building and construction
66,472.26
3,060.27
606.06
70,138.59
Equipment
8,908.85
31.77
1,457.80
81.95
10,480.37
Total
77,246.76
31.77
4,573.70
726.06
82,578.29
Assets acquired under lease consisted of leased cars amounting to Baht 31.77 million.
As at 30 September 2010, a shortage of property, plant and equipment amounting to Baht 4.78 million
consisted of the following:-

Provincial Waterworks Authority

Land

Cost
1 Oct 2009 Acquisitions Disposals 30 Sep 2010
1,533.57
164.84
0.20 1,698.21
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Cost
1 Oct 2009 Acquisitions Disposals 30 Sep 2010
1,698.21
261.12
- 1,959.33
Land
Building and 65,090.55
5,200.57 152.53 70,138.59
construction
9,890.92
1,129.12 539.67 10,480.37
Equipment
76,679.68
6,590.81 692.20 82,578.29
Total

Unit : Million Baht
Accumulated
Depreciation
5.90
3.62
9.52

Cost
Building and construction
Equipment
Total

8.68
5.62
14.30

Book Value
2.78
2.00
4.78

As at 30 September 2009, a shortage of property, plant and equipment amounting to Baht 40.57 million
consisted of the following:Unit : Million Baht
Accumulated
Book Value
Cost
Depreciation
Building and construction
61.97
30.62
31.35
Equipment
62.52
53.30
9.22
Total
124.49
83.92
40.57
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Its shortage was recorded as a deduction in property, plant and equipment presented in other current
assets in a category of assets for adjustment and verification.
As at 30 September 2010, property, plant and equipment damaged, deteriorated and held for sale
totaling Baht 103.29 million consisted of the following:Unit : Million Baht
Accumulated
Book Value
Quantity
Cost
Depreciation
Building and construction
722
304.84
239.75
65.09
Equipment
5,389
397.58
359.38
38.20
Total
6,111
702.42
599.13
103.29
4.9 Right of possession over government property - net consisted of the following:-

Land
Building and construction
Total

Unit : Million Baht
Right of possession over government Amortization Right of possession over
property
government
2010
property-net
Head
Provincial
Total
2010
2010
2009
Office
Office
7.21
134.52
141.73
141.73
143.57
1.95
750.53
752.48
720.98
31.50
47.64
9.16
885.05
894.21
720.98
173.23
191.21

As at 30 September 2010 and 2009, there was a shortage over the right of possession over government
property amounting to Baht 0.22 and 0.45 million consisting cost of Baht 4.57 and 8.29 million and accumulated
amortization of Baht 4.35 and 7.84 million, respectively. It was recorded as a deduction in right on building and
construction and presented as other current assets in a category of assets for adjustment and verification.
As at 30 September 2010, building and construction deteriorated and held for sale totaling Baht 0.72 million
consisted of the following:-

Unit : Million Baht
Building and construction

Quantity

Cost
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28.69

Accumulated
Depreciation
27.97

Book Value
0.72

4.10 Intangible assets consisted of the following:-

Unit : Million Baht

2010
2009

Cost
Beginning Acquisitions Disposals
137.08
18.25
-0.08
131.29
4.63
-1.16

Ending
155.41
137.08

Accumulated Amortization
Beginning Acquisitions Disposals Ending
97.80
25.71
-0.08 123.59
72.11
25.40
-0.29
97.80

Net Book
Value
31.82
39.28

As at 30 September 2010, net 3 intangible assets ending useful lives and held for sale amounting to Baht 0.11
million comprised cost amounting to Baht 0.50 million and accumulated amortization amounting to Baht 0.39 million.
4.11 Accrued expenses consisted of the following: -

4.12 Liabilities under financial lease
PWA made a lease agreement consisting of positioned cars and vans. It was recorded at the gross amount. As at 30
September 2010 and 2009, liabilities under financial lease were Baht 2.05 and 6.93 million, respectively. The current portion
presented in current liabilities as at 30 September 2010 and 2009 amounting to Baht 4.88 and 7.46 million, respectively.
4.13 Provincial Waterworks Authority bonds consisted of the following:-

The purpose of bond issuance was for investing activities. The underwriting fees were 0.50-1.00
percent of bonds issued. The Ministry of Finance guaranteed both principal and interest of bonds issued in
2001 No.1 and 2, 2002 No.1, 2003 No.3 and 4, 2009 No. 1 and 2 and 2010 No. 1-3. Name of the bearer was written on each
debenture bond. The bonds will be redeemed at the full amount on the maturity date. The interest rate was between 3.4906.545 percent per year.

Provincial Waterworks Authority

PWA bond 2000, No. 2 maturing within 10 years
PWA Bond 2001, No. 1 maturing within 10 years
PWA Bond 2001, No. 2 maturing within 10 years
PWA Bond 2002, No. 1 maturing within 10 years
PWA Bond 2003, No. 1 maturing within 7 years
PWA Bond 2003, No. 3 maturing within 10 years
PWA Bond 2003, No. 4 maturing within 9 years
PWA Bond 2009, No. 1 maturing within 10 years
PWA Bond 2009, No. 2 maturing within 10 years
PWA Bond 2010, No. 1 maturing within 10 years
PWA Bond 2010, No. 2 maturing within 10 years
PWA Bond 2010, No. 3 maturing within 7 years
Total
Less Current portion of PWA Bonds
PWA Bonds - net

2010
850.00
1,000.00
1,000.00
1,800.00
1,000.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
10,350.00
1,850.00
8,500.00

Unit : Million Baht
2009
1,000.00
850.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,800.00
1,000.00
1,000.00
850.00
9,500.00
2,000.00
7,500.00
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Accrued interest
Accrued electricity
Accrued raw water
Accrued employee gratuity fund contribution
Other accrued expenses
Total

2553
105.33
111.32
550.74
12.92
171.66
951.97

Unit : Million Baht
2552
101.23
105.41
529.94
12.34
71.64
820.56

PWA Bond 2001, No. 1 amounting to Baht 850.00 million and PWA Bond 2001, No. 2 amounting to Baht 1,000.00
million were presented as current portion of long-term liabilities maturing on 19 February 2011 and 28 June 2011, respectively.
The information of PWA bond was shown in detail 5.
4.14 Other current liabilities consisted of the following:-

Deferred output value added tax
Other guarantee
Accrued reward
Payables-Revenue Department
Retention payables
Other liabilities
Materials and supplies for adjustment and verification
Total

2010
75.59
85.69
0.29
25.38
194.45
161.87
1.03
544.3

Unit : Million Baht
2009
81.60
99.90
0.28
10.92
192.33
132.56
517.59

Materials and supplies for adjustment and verification were incurred from 1995 to 2010.
4.15 Water usage guarantee and employee position guarantee consisted of the following:-
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Water usage guarantee
Employee position guarantee
Total

2010
1,245.24
15.32
1,260.56

Unit : Million Baht
2009
1,131.91
17.32
1,149.23

Water usage guarantee
PWA has a policy to manage water usage guarantee and its interest to maximize consumer. 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 not less than Baht 300 million in order to reserve a fund for refunding of water usage
guarantee to customers and preparing the appropriate reserve adjusment. The remaining water usage guarantee 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 Krung Thai Bank Public Company Limited for saving accounts of state enterprises by depositing in the
“Interest from Water Usage Guarantee” account on a monthly basis.
A resolution of the Meeting No.1/2010 of the Board of Directors dated 26 January, 2010 approved PWA to
borrow Baht 400 million from Water Usage Guarantee Fund. As at 30 September, 2010, PWA repaid Baht 100 million to
“Water Usage Guarantee Fund” account and the remaining borrowing was Baht 300 million.
4.16 Long-term loans from financial institutions
On 24 March 2010, PWA made a Term Loan from Krung Thai Bank Public Company Limited in the amount of
Baht 2,141 million at the interest of 1.98 % per annum for the period of 1 years and 8 months. Interest is paid every 6
months from receiving a loan. And principal and the last interest will be paid in November 2011.
As at 30 September 2010, a portion of long-term loans was presented as current portion of long-term liabilities
in the amount of Baht 1,277.82 million owing to FY 2011 expenditure budget allocation. As at 30 September 2010, the
remaining amount of local long-term loans was Baht 863.18 million.
This loan was guaranteed by the Ministry of Finance according the cabinet resolution dated 15 December
2009. The cabinet resolution approved that the state enterprise made a loan for water price burden and prepared FY
2011 expenditure budget for repaying principal and its interest by Bureau of the Budget.

4.17 Equities consisted of the following:-

Initial capital
Government grants
Total

2010

2009

2,204.44
30,914.56
33,119.00

2,204.44
30,715.80
32,920.24

Unit : Million Baht
Increase
(Decrease)
198.76
198.76

An increase in government grants of Baht 198.76 million over the previous year comprised the contribution for
water distribution system development projects and pipeline development projects.
4.18 Result of operation
The operating results for the year ended 2010 and 2009 showed a net profit of Baht 2,811.51 and 2,512.74
million, respectively showing an increasing net profit of Baht 298.77 million or 11.89 %.

15,917.76
802.80
359.50
17,080.06
-14,489.08
2,590.98
1,126.24
-156.33
3,560.89
-437.75
3,123.14
-311.63
2,811.51

14,585.94
980.15
325.36
15,891.45
-13,471.50
2,419.95
914.30
-120.43
3,213.82
-433.38
2,780.44
-267.70
2,512.74

Increase (Decrease)
Million Baht
Percent
1,331.82
-177.35
34.14
1,188.61
1,017.58
171.03
211.94
35.90
347.07
4.37
342.70
43.93
298.77

9.13
-18.09
10.49
7.48
7.55
7.07
23.18
29.81
10.80
1.01
12.33
16.41
11.89

Sales from water and services fee-net increased by Baht 1,331.82 million or 9.13 % resulting from an additional
number of consumers, an increase in water quantity distributed and an increase in water price.
Non-operating revenues increased by Baht 211.94 million or 23.18 %; as a result of revenue from dividend,
revenue recognition from government grants, and fine penalty. Interest revenue decreased owing to a decrease in
deposit rate.
Operating and administrative expenses increased by Baht 1,017.58 million or 7.55 % because of increased
production supplies, high cost due to a water purchase from private sectors, increased operating supplies and
increased hire and services of producing water and reading meters, depreciation, and electricity.
Non-operating expenses increased by Baht 35.90 million or 29.81 %; as a result of an increase in loss from
disposals, cost of materials and supplies disposed and other expenses in a category of inventory adjustment.
Interest expenses increased by Baht 4.37 million or 1.01 %. In 2010, interest expenses totaling Baht 437.75
million included interest undertaken by the government amounting Baht 22.07 million.
Bonus expenses increased by Baht 43.93 million or 16.41 % because of the 2010 forecasted bonus expenses
amounting to Baht 300.26 million and the 2009 actual bonus paid higher than the forecasted one amounting to Baht
11.37.
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Operating revenues
Sales – water and services – net
Public service obligation
Sales – pipeline installation – net
Total operating revenues
Operating and administrative expenses
Operating income
Non-operating revenues
Non-operating expenses
Earnings before interest expenses
Interest expenses
Earnings before bonus expenses
Bonus expenses
Net earnings

2010
Million Baht

5. PRIVATIZATION PROJECTS
As at 30 September 2010, PWA allowed private sectors to participate in 12 projects as follows:Project
No.

Privatization Project

Contract Period
Company
and Date
Pathum Thani Water
25 years
31 August 1995 Supply Co., Ltd.

Terms
• The contract commenced from 15
October 1998 to 14 October 2023.
• At the end of the contract, the facilities
constructed by the Company will be
transferred to PWA.
• The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum
water quantity purchased are
determined.

1

Pathum Thani-Rangsit
Water Supply Project
(BOOT)

2

Ratchaburi-Samut
Songkhram Water
Supply Project (BOO)

30 years
23 June 1999

Egcomthara Co., Ltd.

• The contract commenced from 7 April 2001
to 6 April 2031.
• The water price rate from 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 no contract
renewal.
Part 2: The construction of sub-stations 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
2004

Require Construction
Co., Ltd. (recently
named R.E.Q. Water
Services Co., Ltd.)

• The contract commenced from 15
December 2000 to 14 December 2025.
• The amended contract specifies more
water quantity purchased by PWA and a
contract extension of 25 years starting 15
December 2000.
• The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum water
quantity purchased are determined.

4

Sattahip Water Supply
Project

30 years
21 September
2000

VKCS (Thailand) Co., • The contract commenced from 28 February
2001 to 27 February 2031.
Ltd. (recently named
Thai Tap Water Supply • The Company pays a return at a specified
rate of 7 % of monthly water sales and
Public Company
service.
Limited)
• The amended contract specified an
additional construction of production
system for Pattaya Waterworks
• The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum water
quantity purchased are determined.
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Project
No.

Privatization Project

Contract Period
and Date

Company

Terms
• PWA has to compensate for the minimum
water quantity and quality. In case of less
quality, the Company has to compensate at
the rate of 5 % for less than the highest
level and 10 % for less than the acceptable
level. The Company will pay to PWA at the
rate of .01 % of total revenue from
distributing water to Pattaya Waterworks
• Any facilities constructed by the
Company will belong to PWA after the
contract ends such as distribution
system and SCADA.

5

Nakhon Pathom - Samut 30 years
Sakhon Water Supply 21 September
2000
Project (BOO)

25 years
7 November
2000

7

Chachoengsao Water
Supply Project (BOOT)

25 years
9 November
2000

Provincial Waterworks Authority

Nakorn Sawan Aok
Water Supply Project
(BOOT)
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6

VKCS (Thailand) Co., • The contract commenced from 5 January
2004 to 4 January 2034.
Ltd. (recently named
Thai Tap Water Supply • The ownership of the facilities
constructed including land will be
Public Company
retained to the Company when the
Limited)
contract ends.
• The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum water
quantity purchased are determined.
• PWA has to compensate for the minimum
water quantity and quality. In case of less
quality, the Company has to compensate at
the rate of 5 % for less than the highest
level and 10 % for less than the acceptable
level.
• The contract commenced from 1 March
Nakornsawan Water
Supply Co., Ltd.
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 and expansion of the
production system and the water supply to
the consumers on behalf of PWA.
• The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum water
quantity purchased are determined.
Chachoengsao Water • The contract commenced from1 April 2003
Supply Co., Ltd.
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).

Project
No.

Privatization Project

Contract Period
and Date

8

Bangpakong Water
Supply Project (BOOT)

25 years
9 November
2000

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.
Phanatnikom and
Banboeng Water Supply
Project (BOO)

15 years
7 July 2004

รายงานประจำป 2553
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10

11

Rayong Water Supply
Project (BTO)

15 years
10 September
2004

Company

Terms

• The company is responsible for the
improvement and expansion of the
production system and the water supply to
the consumers on behalf of PWA.
• The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum water
quantity purchased are determined.
Bangpakong Water
• The contract commenced from 1 April
Supply Co., Ltd.
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 and expansion of the
production system and the water supply to
the consumers on behalf of PWA.
• The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum water
quantity purchased are determined.
Eastern Water
• The contract commenced from 12 May
Resource Development
2005 to 11 May 2020.
and Management
• The water price rate from the specified
Public Company
calculation formula is determined yearly.
Limited

Industrial Water
• The contract commenced from 1 February
Resource Management
2005 to 31 January 2020.
Co., Ltd.
• PWA has to compensate for the minimum
water quantity and quality. In case of less
quality, the Company has to compensate
at the rate of 5 % for less than the highest
level and 10 % for less than the acceptable
level.
25 years
UU Group Consortium • The contract commenced from 12 July
14 March 2006 consists of
2006 to 11 July 2031.
- Universal Utilities
• The ownership of the facilities constructed
Co., Ltd.
by the Company will be immediately
- Chachoengsao
transferred to PWA. The company had an
Water Supply Co.,
authorization to produce and sell water to
Ltd.
PWA.
- Bang Pakong Water • PWA has to compensate for the minimum
Supply Co., Ltd.
water quantity and quality.
- Nakorn Sawan Water • A guarantee of Baht 6 million is required in
Supply Co., Ltd.
the first year and is replaced by 5% of
water sales according to the minimum
water quantity in the following years.

Project
No.

12

Privatization Project

Contract Period
Company
and Date
Chonburi Water Supply 20 years
Universal Utilities Co.,
Project (BOO)
3 June 2009
Ltd.

Terms

6. CONTINGENT LIABILITIES

7. PUBLIC SERVICE OBLIGATION
On 17 November, 2009, the Ministers resolved to amend the consideration of 2009 public service obligation in
accordance with its 2008 public service obligation. State Enterprise Policy Office together with the related sectors had
considered and agreed with the computation of 2009 public service obligation totaling Baht 802.803 milion. PWA

Provincial Waterworks Authority

As at 30 September 2010, PWA had 30 cases consisting of 23 cases with monetary claim totaling Baht 178.09
million and 7 cases without monetary claim as follows:1. The 10 cases of breach of contracts comprised 8 cases with monetary claim and 2 cases without monetary
claim. Cases with monetary claim amounting to Baht 37.59 million consisted of 3 cases under the consideration of the
Supreme Court, 1 case under the consideration of the Supreme Administrative Court and 4 cases under the
consideration of the Administrative Court. Cases without monetary claim consisted of 1 case under the consideration of
the Supreme Court and 1 case under the consideration of the Supreme Administrative Court.
2. The 11 cases of unfair contracts comprised 9 cases with monetary claim and 2 cases without monetary
claim. Cases with monetary claim amounting to Baht 50.71 million consisted of 6 cases under the consideration of the
Supreme Administrative Court, 2 cases under the consideration of the Administrative Court and 1 case under the
document explanation from the departments of the Deputy Governor (Technical Affairs) and Deputy Governor (Operation
2). Cases without monetary claim consisted of 1 case under the consideration of the Administrative Court and 1 case
under the consideration of the Supreme Administrative Court.
3. The 7 cases of tort comprised 6 cases with monetary claim and 1 case without monetary claim. Cases with
monetary claim amounting to Baht 89.79 million consisted of 1 case under the consideration of the Supreme Court, 1
case under the consideration of the Appeal Court, 2 cases under the consideration of the Supreme Administrative Court
and 2 cases under the consideration of the Administrative Court. Case without monetary claim consisted of 1 case under
the consideration of the Administrative Court.
4. The 2 cases without monetary claim of revoke to Administrative Act with unreasonable ground were 1 case
under the consideration of the Supreme Administrative Court and 1 case under the consideration of the Administrative
Court.
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• The contract commenced from 12 April
2009 to 11 April 2030.
• The company has to construct the facilities
by its own investment.
• PWA has to compensate for the minimum
water quantity and quality. In case of less
quality and quantity, the company has to
compensate at the rate of 10 % of water
quantity required to purchase in the period
multiplying by the water price including
value added tax in that period and
multiplying by the number of days starting
from the date of less quality incurred to the
date of complete correction.
• A guarantee of 10 % on this investment is
required at the contract date. 5% of water
sales according to the minimum water
quantity are replaced in the first year and
the following years.

informed that the Ministers resolved to approve 2008 public service obligation amounting Baht 980.148 million according
to the 2009 and 2008 financial statement certification by the Office of the Auditor General. PWA recognized the actual
public service obligation at the same amount in 2010.

8. PROVISIONS
According to the Regulations of the Provincial Waterworks A.D. 1980, PWA established employee gratuity fund
for the purpose of giving aid to employees in case of retirement as section 36 of Provincial Waterworks Authority Act.
A.D. 1979. PWA pays contribution at the rate of 10% of employee salaries.
Details of Assets, Liabilities and Fund are as follows:-

Unit : Million Baht
2009

2010
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Assets
Current Assets
Cash at banks
Contribution receivable
Interest receivable
Total current assets
Provisions of loans to employees
Total assets
Liabilities and Fund
Provident fund payable
Accrued employee gratuity fund
Total Liabilities
Fund
Balance at the beginning of year
Add Contribution during the year
Adjustment
Less Payment during the year
Adjustment
Balance after adjustment
Add Excess of revenues over expenses
Total Fund
Total Liabilities and Fund
Obligations to be paid

13.72
103.55
0.01
117.28
0.11
117.39

13.34
107.15
0.01
120.5
0.11
120.61

12.92
12.92

12.34
12.34

108.26
13.10
13.32
3.58
104.46
0.01
104.47
117.39
104.47

109.16
11.33
0.55
12.78
108.26
0.01
108.27
120.61
108.26

As at 30 September 2010 and 2009, PWA had the obligations to be paid to employees totaling Baht
104.47 and 108.26 million, respectively, presenting as provisions in long-term liabilities. The amount of Baht
12.92 million for 7 retired employees in 2010 and the amount of Baht 12.34 million for 5 retired employees in
2009 was presented in current liabilities as a category of accrued expenses.

แผนที่ตั้งการประปาสวนภูมิภาค 230 สาขาทั่วประเทศ

จังหวัดสุราษฎรธานี
• สาขาสุราษฎรธานี
• สาขากาญจนดิษฐ
• สาขาเกาะสมุย
• สาขาบานนาสาร
• สาขาบานตาขุน
• สาขาไชยา
จังหวัดชุมพร
• สาขาชุมพร
• สาขาทาแซะ
• สาขาหลังสวน
จังหวัดระนอง
• สาขาระนอง
จังหวัดพังงา
• สาขาพังงา
• สาขาตะกั่วปา
• สาขาทายเหมือง
จังหวัดภูเก็ต
• สาขาภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
• สาขากระบี่
• สาขาอาวลึก
จังหวัดนครศรีธรรมราช
• สาขาทุงสง
• สาขาชะอวด
• สาขาปากพนัง
• สาขาจันดี
• สาขาขนอม
• สาขานครศรีธรรมราช
• สาขาคลองทอม
• สาขาเกาะพะงัน

จังหวัดราชบุรี
• สาขาราชบุรี
• สาขาบานโปง
• สาขาสวนผึ้ง
• สาขาปากทอ
จังหวัดสมุทรสงคราม
• สาขาสวนผึ้ง
• สาขาสมุ ท รสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
• สาขาสมุทรสาคร
• สาขาออมนอย
จังหวัดนครปฐม
• สาขาสามพราน
จังหวัดสุพรรณบุรี
• สาขาสุพรรณบุรี
• สาขาศรีประจันต
• สาขาเดิมบางนางบวช
• สาขาดานชาง
• สาขาอูทอง
จังหวัดกาญจนบุรี
• สาขากาญจนบุรี
• สาขาเลาขวัญ
• สาขาพนมทวน
• สาขาทามะกา
จังหวัดเพชรบุรี
• สาขาเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
• สาขาประจวบคีรีขันธ
• สาขาปราณบุรี
• สาขากุยบุรี
• สาขาบางสะพาน

จังหวัดสระบุรี
• สาขาพระพุทธบาท
• สาขาหนองแค
• สาขามวกเหล็ก
• สาขาบานหมอ
จังหวัดลพบุรี
• สาขาลพบุรี
• สาขาบานหมี่
• สาขาชัยบาดาล
จังหวัดสิงหบุรี
• สาขาสิงหบุรี
จังหวัดอางทอง
• สาขาอางทอง
• สาขาวิเศษชัยชาญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• สาขาพระนครศรีอยุธยา
• สาขาผักไห
• สาขาเสนา
• สาขาทาเรือ
จังหวัดปทุมธานี
• สาขาปทุมธานี
• สาขารังสิต
จังหวัดนครนายก
• สาขานครนายก
• สาขาบานนา
จังหวัดนครราชสีมา
• สาขานครราชสีมา
• สาขาปากชอง
• สาขาสีคิ้ว
• สาขาปกธงชัย
• สาขาโชคชัย
• สาขาพิมาย
• สาขาชุมพวง
• สาขาโนนสูง
• สาขาดานขุนทด
• สาขาครบุรี

จังหวัดชลบุรี
• สาขาชลบุรี
• สาขาบานบึง
• สาขาพนัสนิคม
• สาขาศรีราชา
• สาขาแหลมฉบัง
• สาขาพัทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
• สาขาฉะเชิงเทรา
• สาขาบางปะกง
• สาขาบางคลา
• สาขาพนมสารคาม
จังหวัดระยอง
• สาขาระยอง
• สาขาบานฉาง
• สาขาปากน้ ำ ประ
แสรจังหวัดจันทบุรี
• สาขาจันทบุรี
• สาขาขลุง
จังหวัดตราด
• สาขาตราด
• สาขาคลองใหญ
จังหวัดสระแกว
• สาขาสระแกว
• สาขาวัฒนานคร
• สาขาอรัญประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี
• สาขาปราจีนบุรี
• สาขากบินทรบุรี

เขต 4
(7 จังหวัด 24 สาขา)

เขต 3

(8 จังหวัด 22 สาขา)

เขต 2

(8 จังหวัด 28 สาขา)

เขต 1

(7 จังหวัด 22 สาขา)

เขต 6

จังหวัดสงขลา
• สาขาสงขลา
• สาขาหาดใหญ
• สาขาสะเดา
• สาขานาทวี
• สาขาระโนด
จังหวัดพัทลุง
• สาขาพัทลุง
• สาขาเขาชัยสน
จังหวัดตรัง
• สาขาตรัง
• สาขากันตัง
• สาขาหวยยอด
• สาขายานตาขาว
จังหวัดสตูล
• สาขาสตูล
• สาขาละงู
จังหวัดยะลา
• สาขายะหา
• สาขาเบตง
จังหวัดปตตานี
• สาขาสายบุรี
จังหวัดนราธิวาส
• สาขานราธิวาส
• สาขารือเสาะ
• สาขาสุไหงโก-ลก
จังหวัดขอนแกน
• สาขาขอนแกน
• สาขาบานไผ
• สาขาชุมแพ
• สาขาน้ำพอง
• สาขาชนบท
• สาขากระนวน
• สาขาหนองเรือ
• สาขาเมืองพล
จังหวัดกาฬสินธุ
• สาขากาฬสินธุ
• สาขากุฉินารายณ
• สาขาสมเด็จ
จังหวัดมหาสารคาม
• สาขามหาสารคาม
• สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดชัยภูมิ
• สาขาชัยภูมิ
• สาขาแกงครอ
• สาขาจัตุรัส
• สาขาบำเหน็จณรงค
• สาขาหนองบัวแดง
• สาขาภูเขียว
จังหวัดรอยเอ็ด
• สาขารอยเอ็ด
• สาขาโพนทอง
• สาขาสุวรรณภูมิ

(7 จังหวัด 19 สาขา) (5 จังหวัด 22 สาขา)

เขต 5
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เขต 7
จังหวัดอุดรธานี
• สาขาอุดรธานี
• สาขากุมภวาป
• สาขาบานผือ
• สาขาบานดุง
จังหวัดหนองบัวลำภู
• สาขาหนองบัวลำภู
จังหวัดเลย
• สาขาเลย
• สาขาเชียงคาน
• สาขาดานซาย
• สาขาวังสะพุง
จังหวัดหนองคาย
• สาขาหนองคาย
• สาขาบึงกาฬ
• สาขาศรีเชียงใหม
• สาขาโพนพิสัย
จังหวัดสกลนคร
• สาขาสกลนคร
• สาขาสวางแดนดิน
• สาขาพังโคน
จังหวัดนครพนม
• สาขานครพนม
• สาขาธาตุพนม
• สาขาบานแพง
• สาขาศรีสงคราม

(6 จังหวัด 20 สาขา)

เขต 8
จังหวัดอุบลราชธานี
• สาขาอุบลราชธานี
• สาขาพิบูลมังสาหาร
• สาขาเดชอุดม
• สาขาเขมราฐ
จังหวัดอำนาจเจริญ
• สาขาอำนาจเจริญ
จังหวัดยโสธร
• สาขายโสธร
• สาขาเลิงนกทา
• สาขามหาชนะชัย
จังหวัดบุรีรัมย
• สาขาบุรีรัมย
• สาขาสตึก
• สาขาลำปลายมาศ
• สาขานางรอง
• สาขาละหานทราย
จังหวัดสุรินทร
• สาขาสุรินทร
• สาขาสังขะ
• สาขาศีขรภูมิ
• สาขารัตนบุรี
จังหวัดศรีสะเกษ
• สาขาศรีสะเกษ
• สาขากันทรลักษ
จังหวัดมุกดาหาร
• สาขามุกดาหาร

(7 จังหวัด 20 สาขา)

เขต 9
จังหวัดเชียงใหม
• สาขาเชียงใหม
• สาขาฮอด
• สาขาจอมทอง
• สาขาสันกำแพง
• สาขาแมริม
• สาขาแมแตง
• สาขาฝาง
จังหวัดแมฮองสอน
• สาขาแมฮองสอน
• สาขาแมสะเรียง
จังหวัดลำพูน
• สาขาลำพูน
• สาขาบานโฮง
จังหวัดลำปาง
• สาขาลำปาง
• สาขาเกาะคา
• สาขาเถิน
จังหวัดแพร
• สาขาแพร
• สาขาเดนชัย
• สาขารอยกวาง
จังหวัดนาน
• สาขานาน
• สาขาทาวังผา
จังหวัดพะเยา
• สาขาพะเยา
• สาขาจุน
จังหวัดเชียงราย
• สาขาเชียงราย
• สาขาพาน
• สาขาเทิง
• สาขาเวียงเชียงของ
• สาขาแมสาย
• สาขาแมขะจาน

(8 จังหวัด 27 สาขา)

เขต 10
จังหวัดนครสวรรค
• สาขานครสวรรค
• สาขาทาตะโก
• สาขาลาดยาว
• สาขาพยุหะคีรี
จังหวัดชัยนาท
• สาขาชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี
• สาขาอุทัยธานี
จังหวัดกำแพงเพชร
• สาขากำแพงเพชร
• สาขาขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดตาก
• สาขาตาก
• สาขาแมสอด
จังหวัดสุโขทัย
• สาขาสุโขทัย
• สาขาทุงเสลี่ยม
• สาขาศรีสำโรง
• สาขาสวรรคโลก
• สาขาศรีสัชนาลัย
จังหวัดอุตรดิตถ
• สาขาอุตรดิตถ
จังหวัดพิษณุโลก
• สาขาพิษณุโลก
• สาขานครไทย
จังหวัดพิจิตร
• สาขาพิจิตร
• สาขาบางมูลนาก
• สาขาตะพานหิน
จังหวัดเพชรบูรณ
• สาขาเพชรบูรณ
• สาขาหลมสัก
• สาขาชนแดน
• สาขาหนองไผ
• สาขาวิเชียรบุรี

(10 จังหวัด 26 สาขา)

รายชื่อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ
การประปาสวนภูมิภาค
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ทำเนียบสาขา
เลขที่ 160 หมูที่ 2 ถ.บานสวน-สุขุมวิท 13 ต.บานสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 5818-9 ตอ 121 โทรสาร 0 3827 5820

การประปาสวนภูมิภาพ เขต 1

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง
เลขที่ 118 หมูที่ 5 ถ.บานฉาง-ชากหมาก
ต.สำนักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130
โทร. 0 3860 2008 โทรสาร 0 3860 1292

การประปาสวนภูมิภาคสาขาชลบุรี
เลขที่ 152 หมูที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 4865-6 โทรสาร 0 3827 4865 ตอ 109

การประปาสวนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร
เลขที่ 35 หมูที่ 7 ต.ปากน้ำกระแสร อ.แกลง
จ.ระยอง 21170
โทร. 0 3866 1244 โทรสาร 0 3866 1505

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานบึง
เลขที่ 34 ถ.ธารนที ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0 3844 3710 โทรสาร 0 3844 4325

การประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
เลขที่ 5 ถ.ศรียานุสรณ ต.วัดใหม อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0 3931 1126 โทรสาร 0 3935 0318

การประปาสวนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
เลขที่ 7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0 3846 2973 ตอ 101 โทรสาร 0 3846 2973 ตอ 109
การประปาสวนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่ 141/19 หมูที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3831 1131 โทรสาร 0 3832 8554
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง
เลขที่ 215 หมูที่ 9 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3835 4507 โทรสาร 0 3876 8408
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา
เลขที่ 26/1 หมูที่ 12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3822 2462-4 โทรสาร 0 3822 2465

การประปาสวนภูมิภาคสาขาขลุง
เลขที่ 15/1 หมูที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.ซึ้ง อ.ขลุง
จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0 3944 2469 โทรสาร 0 3944 1133
การประปาสวนภูมิภาคสาขาตราด
เลขที่ 390 หมูที่ 3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรสาร 0 3952 0416 โทรสาร 0 3951 1166
การประปาสวนภูมิภาคสาขาคลองใหญ
เลขที่ 576 หมูที่ 2 ถ.คลองใหญ-หาดเล็ก
ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ จ.ตราด 23110
โทร. 0 3958 1009 โทรสาร 0 3958 2250

การประปาสวนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 41/7 ถ.จุลนันท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 6714 โทรสาร 0 3881 4240

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสระแกว
เลขที่ 186/3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแกว อ.เมือง
จ.สระแกว 27000
โทร. 0 3724 2705 โทรสาร 0 3724 1584

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบางปะกง
เลขที่ 89 หมูที่ 2 ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0 3853 8339 โทรสาร 0 3853 9014

การประปาสวนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
เลขที่ 10 ถ.วัฒนานคร-แชรออ ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 27160
โทร. 0 3726 1405 โทรสาร 0 3726 1405

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบางคลา
เลขที่ 18/1 ถ.ฤทธิ์ประสาท ต.บางคลา
อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0 3854 1153 โทรสาร 0 3854 1574

การประปาสวนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
เลขที่ 40/1 ถ.บำรุงราษฎร ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 27120
โทร. 0 3723 1133 โทรสาร 0 3723 1596

การประปาสวนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
เลขที่ 447 หมูที่ 1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0 3855 2000 โทรสาร 0 3855 1151

การประปาสวนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี
เลขที่ 21/2 หมูที่ 4 ถ.ประจันตคาม ต.บางบริบูรณ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3721 3843 โทรสาร 0 3721 1079

การประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
เลขที่ 7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ทาประดู อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
โทร. 0 3861 1116 โทรสาร 0 3801 2017

การประปาสวนภูมิภาคสาขากบินทรบุรี
เลขที่ - หมูที่ - ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร
อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0 3728 1194 โทรสาร 0 3728 1194

การประปาสวนภูมิภาคเขต 2

เลขที่ 52 หมูที่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทร. 0 3621 1984 – 5 ตอ 110 โทรสาร 0 3621 2552

การประปาสวนภูมิภาคสาขาชุมพวง
เลขที่ 411 หมูที่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา 30270
โทร.0 4447 7145 โทรสาร 0 4447 7393

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานหมี่
เลขที่ 56 หมูที่ 5 ถ.สุระนารายณ ต.โพนทอง
อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0 3647 1316 โทรสาร 0 3647 2059

การประปาสวนภูมิภาคสาขาดานขุนทด
หมูที่ 4 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ดานขุนทด
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 0 4438 9490 โทรสาร 0 4438 9007

การประปาสวนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล
เลขที่ 460 หมูที่ 8 ต.ลำนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร. 0 3646 1565 โทรสาร 0 3646 2525

การประปาสวนภูมิภาคสาขาโนนสูง
เลขที่ 188 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทร 0 4437 9260 โทรสาร 0 4437 9260

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสิงหบุรี
เลขที่ 166 หมูที่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000
โทร. 0 3651 1599 โทรสาร 0 3651 1670
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 118 หมูที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6625 โทรสาร 0 3533 6628

การประปาสวนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
เลขที่ 263 หมูที่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30310
โทร. 0 4437 1444 โทรสาร 0 4437 2368
การประปาสวนภูมิภาคสาขาปากชอง
เลขที่ 874 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชอง อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0 4431 1496 โทรสาร 0 4431 1004
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
เลขที่ 234 หมูที่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร. 0 4441 1777 โทรสาร 0 4441 1119
การประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัย
เลขที่ 161/2 หมูที่ 3 ต.งิ้ว อ.ปกธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0 4444 1525 โทรสาร 0 4445 2252
การประปาสวนภูมิภาคสาขาโชคชัย
เลขที่ 184 หมูที่ 6 ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 0 4449 1497 โทรสาร 0 4449 1497 ตอ 18

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานนา
หมูที่ 6 ถ.บานนา-บางออ ต.บานนา อ.บานนา
จ.นครนายก 26110
โทร. 0 3738 1838-9 โทรสาร 0 3738 1838
การประปาสวนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
เลขที่ 8/1 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแกว ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0 2581 6656 โทรสาร 0 2581 4541
การประปาสวนภูมิภาคสาขาทาเรือ
เลขที่ 123/10-11 หมูที่ 6 ถ.ทาเรือ-ทาลาน ต.จำปา
อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 0 3534 1814 โทรสาร 0 3534 2507
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเสนา
หมูที่ 2 ถ.บำรุงทองที่ ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร. 0 3520 1541 โทรสาร 0 3520 1541
การประปาสวนภูมิภาคสาขาผักไห
เลขที่ 38/3 หมูที่ 11 ต.ผักไห-ปาโมก
อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 0 3539 1020 โทรสาร 0 3539 2125
การประปาสวนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ
เลขที่ 1/2 หมูที่ 4 ต.ไผจำศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อางทอง 14110
โทร. 0 3563 1188 โทรสาร 0 3563 1188
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การประปาสวนภูมิภาคสาขานครนายก
เลขที่ 97/6 หมูที่ 5 ถ.นครนายก-นางรอง ต.บานใหญ
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 0 3731 1005 โทรสาร 0 3731 1602

การประปาสวนภูมิภาคสาขาครบุรี
หมูที่ 8 ถ.ครบุรี-หนองรัง ต.บานใหม อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0 4444 8405 โทรสาร 0 4444 8405

Annual Report 2010

การประปาสวนภูมิภาคสาขารังสิต
เลขที่ 72 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปตย
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0 2567 4997 โทรสาร 0 2567 4998

การประปาสวนภูมิภาคสาขาพิมาย
เลขที่ 373 หมูที่ 1 ถ.ทาสงกรานต ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0 4447 1399 โทรสาร 0 4447 1399
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาอางทอง
เลขที่ 59 ถ.เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง
จ.อางทอง 14000
โทร. 0 3561 1662 โทรสาร 0 3562 5099

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
เลขที่ 93/796 หมูที่ 7 ต.ทาทราย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0 3441 1844 ตอ 15 โทรสาร 0 3442 6911

การประปาสวนภูมิภาคสาขาลพบุรี
เลขที่ 216 ถ.นารายณมหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0 3641 1480 โทรสาร 0 3641 2021

การประปาสวนภูมิภาคสาขาออมนอย
เลขที่ 30/13 หมูที่ 12 ซ.ประชาราษฎร 42 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร 0 2420 8008 ตอ 101 โทรสาร 0 2420 8009

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานหมอ
เลขที่ 72/1 หมูที่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.บานหมอ
อ.บานหมอ จ.สระบุรี 18130
โทร. 0 3630 0675 โทรสาร 0 3630 0676

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสามพราน
เลขที่ 204/5 หมูที่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
โทร. 0 3432 2681 โทรสาร 0 3432 5602

การประปาสวนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก
เลขที่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี 18180
โทร. 0 3634 1966 โทรสาร 0 3634 1966

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
เลขที่ 176 ถ.พระพันวษา ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3552 1617-8 โทรสาร 0 3552 1617

การประปาสวนภูมิภาคสาขาหนองแค
เลขที่ 144 หมูที่ 8 ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร 0 3637 1518 โทรสาร 0 3637 1520

การประปาสวนภูมิภาคสาขาศรีประจันต
เลขที่ 554 หมูที่ 3 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0 3554 8886 โทรสาร 0 3558 1678

การประปาสวนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
เลขที่ 47 หมูที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 0 3626 9408-9 โทรสาร 0 3626 9409

การประปาสวนภูมิภาคเขต 3

เลขที่ 128 หมูที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ทาผา อ.บานโปง
จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0 3220 0779 ตอ 103 โทรสาร 0 3220 0783
การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานโปง
เลขที่ 68/13 ถ.บานปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0 3221 1407 ตอ 101 โทรสาร 0 3221 1280
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง
เลขที่ 187 หมูที่ 1 ถ.ชัฏปาหวาย-โปงกระทิง
ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทร. 0 3236 4397 โทรสาร 0 3273 1828
การประปาสวนภูมิภาคสาขาปากทอ
เลขที่ 239 หมูที่ 8 ถ.ปากทอ-สมุทรสงคราม
ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0 3228 1296 โทรสาร 0 3228 1231
การประปาสวนภูมิภาคสาขาราชบุรี
เลขที่ 88 หมูที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ทาราบ อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
โทร.0 3273 7185 ตอ 18 โทรสาร 0 3273 7186
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
เลขที่ 885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แมกลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร.0 3471 1601 ตอ 11 โทรสาร 0 3471 1602

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช
เลขที่ 1/10 หมูที่ 2 ต.เดิมบางนางบวช
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3557 8460 โทรสาร 0 3557 8460
การประปาสวนภูมิภาคสาขาดานชาง
เลขที่ 300 หมูที่ 1 ต.ดานชาง อ.ดานชาง
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0 3559 5340 โทรสาร 0 3559 5340
การประปาสวนภูมิภาคสาขาอูทอง
เลขที่ 574 หมูที่ 15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเขสามพัน
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0 3556 5059 ตอ 103 โทรสาร 0 3556 5059
การประปาสวนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
เลขที่ 1/4 ถ.แมน้ำแคว ต.ทามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0 3451 1520 ตอ 101 โทรสาร 0 3452 1205 ตอ 102
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ
เลขที่ 401 หมูที่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ
จ.กาญจนบุรี 71210
โทร. 0 3457 6121 โทรสาร 0 3457 6121
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพนมทวน
เลขที่ 358 หมูที่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 0 3457 9248 โทรสาร 0 3457 9006
การประปาสวนภูมิภาคสาขาทามะกา
เลขที่ 1/58 หมูที่ 2 ต.ทามะกา อ.ทามะกา
จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0 3454 1043 โทรสาร 0 3464 0155

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
เลขที่ 90 หมูที่ 1 ต.บานหมอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0 3249 2300 ตอ 101 โทรสาร 0 3249 2302
การประปาสวนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ
เลขที่ 58 ถ.ประจวบคีรีขันธ ต.ประจวบคีรีขันธ
อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ 77000
โทร. 0 3261 1051 โทรสาร 0 3260 3069
การประปาสวนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
เลขที่ 59/9 หมูที่ 2 ซอย 7 ถ.รัฐบำรุง ต.เขานอย
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77120
โทร. 0 3262 2073 โทรสาร 0 3262 3707
การประปาสวนภูมิภาคสาขากุยบุรี
เลขที่ 734 หมูที่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ 77150
โทร. 0 3268 1524 โทรสาร 0 3268 1453
การประปาสวนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
เลขที่ 218 หมูที่ 1 ถ.ฝายทา-หนองหัตไท ต.พงศประศาสน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 77140
โทร. 0 3269 1883 โทร 0 3269 1883
เลขที่ 31/15 หมู 3 ถ.สุราษฎร-พุนพิน ต.วัดประดู
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 0 7720 0269 โทรสาร 0 7720 0405

การประปาสวนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ
เลขที่ 232 หมูที่ 1 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ
จ.สุราษฎรธานี 84160
โทร. 0 7737 9074 โทรสาร 0 7737 9294

การประปาสวนภูมิภาคสาขาทาแซะ
เลขที่ 39 หมูที่ 1 ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 0 7759 9610 โทรสาร 0 7759 9610
การประปาสวนภูมิภาคสาขาระนอง
เลขที่ 304 ถ.ทาเมือง ต.เขานิเวศน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0 7781 1192 โทรสาร 0 7781 1192 ตอ 109
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพังงา
เลขที่ 24 หมูที่ 1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0 7641 2156 โทรสาร 0 7641 1156
การประปาสวนภูมิภาคสาขาตะกั่วปา
เลขที่ 314 ถ.ราษฎรบำรุง ต.ตะกั่วปา อ.ตะกั่วปา
จ.พังงา 82110
โทร. 0 7642 1115 โทรสาร 0 7643 1328
การประปาสวนภูมิภาคสาขาทายเหมือง
เลขที่ 71 หมูที่ 2 ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 0 7657 1452 โทรสาร 0 7657 1532
การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
เลขที่ 106/137 หมูที่ 7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กระทู อ.กระทู
จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 0 7631 9173 โทรสาร 0 7631 9176
การประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่
เลขที่ 93 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0 7561 1354 โทรสาร 0 7561 2982

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
เลขที่ 55/6 หมูที่ 2 ต.อางทอง อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี 84140
โทร. 0 7742 0138 โทรสาร 0 7742 0222

การประปาสวนภูมิภาคสาขาอาวลึก
เลขที่ 160/2 หมูที่ 2 ถ.อาวลึก-แหลมสัก ต.อาวลึกใต
อ.อาวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร. 0 7568 1156 โทรสาร 0 7568 1875

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานนาสาร
เลขที่ 111/1 หมูที่ 1 ต.ทุงหลวง อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎรธานี 84190
โทร. 0 7736 1112 โทร 0 7736 2095

การประปาสวนภูมิภาคสาขาทุงสง
เลขที่ 200 หมูที่ 7 ถ.ทุงสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0 7541 1339 โทรสาร 0 7541 1584

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานตาขุน
เลขที่ 90/18 หมูที่ 4 ถ.สุราษฎร-ตะกั่วปา
ต.เขาวง อ.บานตาขุน จ.สุราษฎรธานี 84230
โทร. 0 7739 7325 โทร 0 7739 7325

การประปาสวนภูมิภาคสาขาชะอวด
หมูที่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 0 7538 1001 โทรสาร 0 7538 1001

การประปาสวนภูมิภาคสาขาไชยา
เลขที่ 361 หมูที่ 1 ถ.รักษนรกิจ ต.ตลาดไชยา
อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 84110
โทร. 0 7743 1591 โทรสาร 0 7743 5394

การประปาสวนภูมิภาคสาขาปากพนัง
เลขที่ 291 หมูที่ 3 ต.ปากพนังฝงตะวันตก
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0 7544 3112 โทรสาร 0 7544 3113
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี
เลขที่ 86/2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 0 7727 2683 โทรสาร 0 7727 3483

การประปาสวนภูมิภาคสาขาหลังสวน
ถ.เพชรเกษม อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 0 7754 1171 โทรสาร 0 7754 1271
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การประปาสวนภูมิภาคเขต 4

การประปาสวนภูมิภาคสาขาชุมพร
เลขที่ 259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทาตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร. 0 7751 1159 โทรสาร 0 7750 3742 ตอ 125

การประปาสวนภูมิภาคสาขาจันดี
เลขที่ 300 หมูที่ 3 ถ.จันดี-ลานสกา ต.จันดี
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0 7548 6312 โทรสาร 0 7548 6577

การประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทลุง
เลขที่ 61 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
โทร. 0 7461 3167 โทรสาร 0 7461 4217

การประปาสวนภูมิภาคสาขาขนอม
เลขที่ 36 หมูที่ 9 ถ.ไปหาดในเพลา ต.ขนอม
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0 7552 8201 โทรสาร 0 7552 8710

การประปาสวนภูมิภาคสาขาตรัง
เลขที่ 158 ถ.ทากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
โทร. 0 7521 8216 โทรสาร 0 7521 1326

การประปาสวนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
เลขที่ 151 หมูที่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0 7537 8607 โทรสาร 0 7537 8608

การประปาสวนภูมิภาคสาขากันตัง
เลขที่ 2 ถ.ปาไม ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0 7525 1077 โทรสาร 0 7525 2254

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน
เลขที่ 91/13 หมูที่ 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎรธานี 84280
โทร. 0 7737 7477 โทรสาร 0 7737 7477
การประปาสวนภูมิภาคสาขาคลองทอม
เลขที่ 199/14 หมูที่ 2 ต.คลองทอม อ.คลองทอม
จ.กระบี่ 81120
โทร. 0 7569 9447 โทรสาร 0 7569 9447

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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การประปาสวนภูมิภาคเขต 5

เลขที่ 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0 7431 1245 โทรสาร 0 7444 0440
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสงขลา
เลขที่ 145 หมูที่ 10 ถ.กาญจวานิช ต.เขารูปชาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0 7431 1841 โทรสาร 0 7444 3861
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน
เลขที่ 357 หมูที่ 3 ซ.6 ถ.สุขาภิบาล ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0 7469 1165 โทรสาร 0 7469 1165
การประปาสวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ
เลขที่ 243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
โทร. 0 7459 8098 โทรสาร 0 7459 8102
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสะเดา
เลขที่ 13 หมูที่ 1 ซ.ประชาบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา
จ.สงขลา 90120
โทร. 0 7441 1057 โทรสาร 0 7441 2167
การประปาสวนภูมิภาคสาขานาทวี
เลขที่ 8/2 หมูที่ 1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี
จ.สงขลา 90160
โทร. 0 7437 1175 โทรสาร 0 7437 1175
การประปาสวนภูมิภาคสาขาระโนด
เลขที่ 169/1 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.ระโนด อ.ระโนด
จ.สงขลา 90140
โทร. 0 7439 2232 โทรสาร 0 7439 2232

การประปาสวนภูมิภาคสาขาหวยยอด
เลขที่ 812 ถ.เพชรเกษม ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0 7527 1053 โทรสาร 0 7527 1046
การประปาสวนภูมิภาคสาขายานตาขาว
เลขที่ 3 ถ.พิกุลทอง ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0 7528 1466 โทรสาร 0 7528 2161
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสตูล
เลขที่ 206 หมูที่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0 7471 1022 โทรสาร 0 7473 0772
การประปาสวนภูมิภาคสาขาละงู
เลขที่ 136 หมูที่ 12 บานในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0 7477 3098 โทรสาร 0 7477 3098
การประปาสวนภูมิภาคสาขายะหา
หมูที่ 2 ถ.สันติราษฎร ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทร. 0 7329 1125 โทรสาร 0 7329 1125
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเบตง
เลขที่ 331 ถ.สุขยางค ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. 0 7323 0451 โทรสาร 0 7323 0451
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสายบุรี
ถ.ทาเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปตตานี 94110
โทร. 0 7341 1006 โทรสาร 0 7341 1813
การประปาสวนภูมิภาคสาขานราธิวาส
เลขที่ 64 หมูที่ 8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0 7353 2143-4 โทรสาร 0 7353 2145
การประปาสวนภูมิภาคสาขารือเสาะ
เลขที่ 184 หมูที่ 10 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0 7357 1189 โทรสาร 0 7357 1189
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก
เลขที่ 119 ถ.ประเวศชลธี ต.สุไหง โก-ลก อ.สุไหง โก-ลก
จ.นราธิวาส 96120
โทร. 0 7361 1156 โทรสาร 0 7361 5824

การประปาสวนภูมิภาคเขต 6

เลขที่ 290 หมูที่ 13 ถ.หลังศูนยราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000
โทร. 0 4323 6114 ตอ 22 โทรสาร 0 4323 6452

การประปาสวนภูมิภาคสาขาขอนแกน
เลขที่ 5 ถ.รื่นรมย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทร. 0 4322 8312 โทรสาร 0 4322 4161

การประปาสวนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
เลขที่ 183 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0 4481 1890 ตอ 18 โทรสาร 0 4481 1890

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานไผ
เลขที่ 647/11 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บานไผ
จ.ขอนแกน 40110
โทร. 0 4327 2202 โทรสาร 0 4327 2203

การประปาสวนภูมิภาคสาขาแกงครอ
เลขที่ - หมู 7 ถ.แกงครอ-นาแก ต.ชองสามหมอ
อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0 4488 2677 โทรสาร 0 4488 2633

การประปาสวนภูมิภาคสาขาชุมแพ
เลขที่ 294/2 หมูที่ 1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแกน 40130
โทร. 0 4331 1211 โทรสาร 0 4331 2673

การประปาสวนภูมิภาคสาขาจัตุรัส
เลขที่ 70 หมูที่ 1 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ อ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0 4485 1300 โทรสาร 0 4485 1745

การประปาสวนภูมิภาคสาขาน้ำพอง
เลขที่ 206 หมูที่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง
จ.ขอนแกน 40140
โทร. 0 4344 1177 ตอ 17 โทรสาร 0 4344 1447

การประปาสวนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
เลขที่ 33 หมูที่ 9 ถ.หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0 4487 2115 โทรสาร 0 4487 2115

การประปาสวนภูมิภาคสาขาชนบท
เลขที่ 93 หมูที่ 11 ถ.แจงสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท
จ.ขอนแกน 40180
โทร. 0 4328 6209 โทรสาร 0 4328 6209

การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเขียว
เลขที่ 486 หมูที่ 2 ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0 4486 1353 โทรสาร 0 4486 1353

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเมืองพล
เลขที่ 22/13 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน 40120
โทร. 0 4341 4207 โทรสาร 0 4341 4207

การประปาสวนภูมิภาคสาขารอยเอ็ด
เลขที่ 175 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.รอยเอ็ด 45000
โทร. 0 4351 1513 โทรสาร 0 4351 5601
การประปาสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง
เลขที่ 175 หมูที่ 10 ต.สระนกแกว อ.โพนทอง
จ.รอยเอ็ด 45110
โทร. 0 4357 1167 โทรสาร 0 4357 1167

การประปาสวนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ
เลขที่ 1/16 ถ.กีนานนท ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ 46000
โทร. 0 4381 1611 โทรสาร 0 4381 4868

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ
ถ.ปทมานนท อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด 45130
โทร. 0 4358 1350 โทรสาร 0 4358 1277

การประปาสวนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ
เลขที่ 493 หมูที่ 13 ถ.บัวขาว-นามน ต.บัวขาว
อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 46110
โทร. 0 4385 1323 โทรสาร 0 4385 1323

เลขที่ 140 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4232 3003 โทรสาร 0 4224 4260

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสมเด็จ
เลขที่ 372 หมูที่ 2 ถ.ธันวาคม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 46150
โทร. 0 4386 0362 โทรสาร 0 4386 0362
การประปาสวนภูมิภาคสาขามหาสารคาม
เลขที่ 654 ถ.มหาชัยดำริห อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 1126 โทรสาร 0 4374 2478
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย
เลขที่ 121 หมูที่ 5 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0 4379 1566 โทรสาร 0 4379 1566

การประปาสวนภูมิภาคเขต 7

การประปาสวนภูมิภาคสาขาอุดรธานี
เลขที่ 444 หมูที่ 11 ซ.บานหนองนาเกลือ
ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแขง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4224 4304 โทรสาร 0 4224 2274
การประปาสวนภูมิภาคสาขากุมภวาป
เลขที่ 777 หมูที่ 126 ถ.พิศาลสารกิจ ต.พันดอน
อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 41370
โทร. 0 4233 1240 โทรสาร 0 4233 1240

Provincial Waterworks Authority

การประปาสวนภูมิภาคสาขาหนองเรือ
หมูที่ 13 กิโลเมตรที่ 59 ถ.มะลิวัลย ต.โนนสะอาด
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 40210
โทร. 0 4329 4807 โทรสาร 0 4329 4807

การประปาสวนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค
เลขที่ 6 หมูที่ 15 ถ.บำเหน็จณรงค-ซับใหญ
ต.บานชวน อ.บำเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0 4412 7105 โทรสาร 0 4412 7104
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การประปาสวนภูมิภาคสาขากระนวน
เลขที่ 201 หมูที่ 6 ต.หนองโก อ.กระนวน
จ.ขอนแกน 40170
โทร. 0 4325 1397 โทรสาร 0 4325 1397
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานผือ
หมูที่ 12 ถ.ชนบทบำรุง ต.บานผือ อ.บานผือ
จ.อุดรธานี 41160
โทร. 0 4228 1407 โทรสาร 0 4228 2579
การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานดุง
เลขที่ 155 ถ.บริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง
จ.อุดรธานี 41190
โทร. 0 4227 1557 โทรสาร 0 4227 1557
การประปาสวนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
เลขที่ 186/5 ถ.โพธิ์ชัย ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร. 0 4231 1379 โทรสาร 0 4231 2163
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเลย
เลขที่ 76 ถ.มะลิวัลย ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0 4281 1612 โทรสาร 0 4281 1631
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงคาน
เลขที่ 405 หมูที่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทร. 0 4282 1050 โทรสาร 0 4282 1122
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาดานซาย
เลขที่ 111 ถ.เลย-หลมสัก อ.ดานซาย จ.เลย 42120
โทร. 0 4289 1357 โทรสาร 0 4289 1320
การประปาสวนภูมิภาคสาขาวังสะพุง
เลขที่ 264 ถ.ภูมิวิธี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0 4284 1033 โทรสาร 0 4284 1033
การประปาสวนภูมิภาคสาขาหนองคาย
เลขที่ 1 ถ.ประจักษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0 4241 1145 โทรสาร 0 4246 0917
การประปาสวนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ
เลขที่ 222 หมูที่ 9 ถ.บึงกาฬ-พันลำ ต.วิศิษฐ อ.บึงกาฬ
จ.หนองคาย 43140
โทร. 0 4249 1186 โทรสาร 0 4249 2148
การประปาสวนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม
เลขที่ 399 หมูที่ 3 ถ.ทาบอ-สังคม ต.พานพราว อ.ศรีเชียงใหม
จ.หนองคาย 43130
โทร. 0 4245 1987 โทรสาร 0 4245 1987

การประปาสวนภูมิภาคสาขาพังโคน
เลขที่ 182 หมูที่ 2 ถ.พังโคนวาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 0 4277 1350 โทรสาร 0 4277 1350
การประปาสวนภูมิภาคสาขานครพนม
เลขที่ 18 ถ.เทศาประดิษฐ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0 4251 1409 โทรสาร 0 4251 1409
การประปาสวนภูมิภาคสาขาธาตุพนม
เลขที่ 336 หมูที่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110
โทร. 0 4254 1154 โทรสาร 0 4254 0151
การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานแพง
เลขที่ 338 หมูที่ 5 ถ.แพงพิทักษ อ.บานแพง จ.นครพนม 48140
โทร. 0 4259 1242 โทรสาร 0 4259 1563
การประปาสวนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม
เลขที่ 480 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทร. 0 4289 9240 โทรสาร 0 4289 9240

การประปาสวนภูมิภาคเขต 8

เลขที่ 37 หมูที่ 23 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4531 1432-4 โทรสาร 0 4531 4704
การประปาสวนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
เลขที่ 1 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4524 3910-11 ตอ 101 โทรสาร 0 4524 3650
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร
เลขที่ 62 ถ.นามมนตรี ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0 4544 1003 โทรสาร 0 4544 1830
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเดชอุดม
เลขที่ 384 หมูที่ 7 ถ.เกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี 34160
โทร. 0 4533 1151 โทรสาร 0 4536 2317
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเขมราฐ
เลขที่ 120 หมูที่ 1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 34170
โทร. 0 4549 1202 โทรสาร 0 4549 1202

การประปาสวนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย
เลขที่ 128 หมูที่ 4 ต.ชุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทร. 0 4247 1029 โทรสาร 0 4247 1029

การประปาสวนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ
เลขที่ 400 หมูที่ 13 ถ.ชยางกูร ต.บุง อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ 37000
โทร. 0 4545 1007 โทรสาร 0 4545 1077

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสกลนคร
เลขที่ 1700 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1413 โทรสาร 0 4271 1413

การประปาสวนภูมิภาคสาขายโสธร
เลขที่ 41 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0 4571 1540-1 โทรสาร 0 4571 1541

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสวางแดนดิน
เลขที่ 458 หมูที่ 20 ถ.ประชา อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร. 0 4272 1003 โทรสาร 0 4272 1993

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา
เลขที่ 279 หมูที่ 12 ถ.ทยาปสสา ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทร. 0 4578 1353 โทรสาร 0 4578 2493

การประปาสวนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย
ถ.ธรรมรงค ต.ฟาหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โทร. 0 4579 9101 โทรสาร 0 4579 9613
การประปาสวนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย
เลขที่ 2/19 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000
โทร. 0 4461 1597 โทรสาร 0 4461 1644
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสตึก
เลขที่ 178 หมูที่ 12 ถ.บรบือ-บุรีรัมย ต.นิคม อ.สตึก
จ.บุรีรัมย 31150
โทร. 0 4468 0070 โทรสาร 0 4468 0070
การประปาสวนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ
เลขที่ 726/5 หมูที่ 9 ถ.รถไฟพัฒนาใต ต.ลำปลายมาศ
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย 31130
โทร. 0 4466 1158 โทรสาร 0 4466 1499
การประปาสวนภูมิภาคสาขานางรอง
เลขที่ 59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย 31110
โทร. 0 4463 1135 โทรสาร 0 4463 1135

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุรินทร
เลขที่ 31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000
โทร. 0 4451 1319 ตอ 102 โทรสาร 0 4451 4671

การประปาสวนภูมิภาคสาขารัตนบุรี
เลขที่ 145 หมูที่ 8 ถ.ศรีรัตน ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร 32130
โทร. 0 4459 9210 โทรสาร 0 4459 9210
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสังขะ
เลขที่ 160 หมูที่ 1 ถ.สังขะ-บัวเชด ต.บานชบ อ.สังขะ
จ.สุรินทร 32150
โทร. 0 4457 1968 โทรสาร 0 4457 1968
การประปาสวนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
เลขที่ 10/32 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 1475 โทรสาร 0 4561 4277
การประปาสวนภูมิภาคสาขากันทรลักษ
เลขที่ 356 หมูที่ 6 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0 4566 1455 โทรสาร 0 4566 1205
การประปาสวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
เลขที่ 49 ถ.เมืองใหม อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0 4261 1131 โทรสาร 0 4261 5041

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม
เลขที่ 330 ถ.เชียงใหม-ลำปาง ต.ปาตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50300
โทร. 0 5325 2155 โทรสาร 0 5325 2572
การประปาสวนภูมิภาคสาขาฮอด
เลขที่ 178 หมูที่ 10 ถ.ฮอด-วังลุง ต.หางดง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม 50240
โทร. 0 5346 1066 โทรสาร 0 5346 1066
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสันกำแพง
เลขที่ 36 หมูที่ 10 ถ.เชียงใหม-สันกำแพง
ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม 50130
โทร. 0 5333 1755 โทรสาร 0 5339 0582
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมริม
เลขที่ 449 หมูที่ 1 ถ.น้ำตกแมสาสายเกา ต.ริมใต
อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
โทร. 0 5329 7253 โทรสาร 0 5329 7253 ตอ 13
การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมแตง
เลขที่ 170 หมูที่ 2 ต.สันมหาพน อ.แมแตง จ.เชียงใหม 50150
โทร. 0 5347 1295 โทรสาร 0 5347 1295
การประปาสวนภูมิภาคสาขาฝาง
เลขที่ 2 หมูที่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม 50110
โทร. 0 5345 1123 โทรสาร 0 5345 2418
การประปาสวนภูมิภาคสาขาลำปาง
เลขที่ 440 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0 5421 7157 โทรสาร 0 5432 2880
การประปาสวนภูมิภาคสาขาแพร
เลขที่ 2 ถ.ศศิบุตร อ.เมือง จ.แพร 54000
โทร. 0 5451 1185 โทรสาร 0 5452 2992
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเดนชัย
เลขที่ 557 หมูที่ 11 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เดนชัย
อ.เดนชัย จ.แพร 54110
โทร. 0 5461 3379 โทรสาร 0 5461 3379
การประปาสวนภูมิภาคสาขานาน
ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน 55000
โทร. 0 5471 0578 โทรสาร 0 5477 4639
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา
เลขที่ 1015/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0 5443 1090 โทรสาร 0 5448 1990
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงราย
เลขที่ 1120 หมูที่ 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทร. 0 5371 1655 โทรสาร 0 5371 3008
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาศรีขรภูมิ
เลขที่ 775/1 หมูที่ 1 ถ.เสรีธิปตย ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ
จ.สุรินทร 32110
โทร. 0 4456 1287 โทรสาร 0 4456 1287

เลขที่ 109 หมูที่ 1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม 50210
โทร. 0 5335 2012-17 ตอ 1209
โทรสาร 0 5335 2012-17 ตอ 1205
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาละหานทราย
เลขที่ 40 หมูที่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะคำ
ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย 31170
โทร. 0 4465 6019 โทรสาร 0 4465 6019

การประปาสวนภูมิภาคเขต 9

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน
เลขที่ 2180 หมูที่ 12 ถ.คลองชลประทาน ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 0 5372 1518 โทรสาร 0 5372 2809

การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสะเรียง
เลขที่ 19 หมูที่ 12 ถ.แมสะเรียง ต.บานกาศ
อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 58110
โทร. 0 5368 1368 โทรสาร 0 5368 1368

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเทิง
เลขที่ 22 หมูที่ 15 ถ.เชียงราย-เทิง ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย 57160
โทร. 0 5379 5666 โทรสาร 0 5379 5666

การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมฮองสอน
เลขที่ 69 ถ.ปางลอนิคม ต.จองคำ อ.เมือง
จ.แมฮองสอน 58000
โทร. 0 5361 1283 โทรสาร 0 5362 0024

การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสาย
เลขที่ 314 หมูที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0 5373 1010 โทรสาร 0 5373 2799

การประปาสวนภูมิภาคสาขาจอมทอง
เลขที่ 399 หมูที่ 4 ถ.จอมทอง-แมแจม ต.ขวงเปา
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
โทร. 0 5382 6981 โทรสาร 0 5334 2093

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะคา
เลขที่ 273 หมูที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา
จ.ลำปาง 52130
โทร. 0 5428 1388 โทรสาร 0 5428 1388

การประปาสวนภูมิภาคเขต 10

การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมขะจาน
เลขที่ 49 หมูที่ 1 ต.แมเจดีย อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 57260
โทร. 0 5427 9145 โทรสาร -

การประปาสวนภูมิภาคสาขานครสวรรค
เลขที่ 158/9 หมูที่ 1 ต.นครสวรรคออก อ.เมือง
จ.นครสวรรค 60000
โทร. 0 5625 5456 โทรสาร 0 5625 5456

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ
472 หมูที่ 12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 1020 ต.เวียง
อ.เวียงเชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 0 5379 1438 โทรสาร 0 5365 5208
การประปาสวนภูมิภาคสาขาจุน
เลขที่ 13/5 หมูที่ 1 ถ.พะเยา-ปง ต.หวยขาวก่ำ อ.จุน
จ.พะเยา 56150
โทร. 0 5445 9226 โทรสาร 0 5442 0427
การประปาสวนภูมิภาคสาขาทาวังผา
เลขที่ 286 หมูที่ 5 ถ. นาน-ทุงชาง ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา
จ.นาน 55140
โทร. 0 5479 9010 โทรสาร 0 5479 9010
การประปาสวนภูมิภาคสาขารองกวาง
เลขที่ 177 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.รองกวาง อ.รองกวาง
จ.แพร 54140
โทร. 0 5464 8358 โทรสาร 0 5464 8358
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเถิน
หมูที่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.แมปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โทร. 0 5429 1598 โทรสาร 0 5432 6771
การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานโฮง
เลขที่ 240 หมูที่ 3 ถ.บานปาปวย-หนองเขียด
ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลำพูน 51130
โทร. 0 5398 0292 โทรสาร 0 5398 0292
การประปาสวนภูมิภาคสาขาลำพูน
เลขที่ 266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร. 0 5351 1072 โทรสาร 0 5356 0901

เลขที่ 158 หมูที่ 1 ต.นครสวรรคออก อ.เมือง
จ.นครสวรรค 60000
โทร. 0 5625 5814-5 ตอ 408 โทรสาร 0 5625 5902

การประปาสวนภูมิภาคสาขาทาตะโก
เลขที่ 5/5 หมูที่ 7 ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก
จ.นครสวรรค 60160
โทร. 0 5624 9089 ตอ 11 โทรสาร 0 5624 9508
การประปาสวนภูมิภาคสาขาลาดยาว
เลขที่ 157/1 หมูที่ 5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค 60150
โทร. 0 5627 1432 โทรสาร 0 5627 1432
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
เลขที่ 1/2 หมูที่ 4 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค 60130
โทร. 0 5634 1276 โทรสาร 0 5634 1275
การประปาสวนภูมิภาคสาขาชัยนาท
เลขที่ 203 หมูที่ 5 ถ.พรหมประเสริฐ ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 1213 โทรสาร 0 5641 1600
การประปาสวนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
เลขที่ 116 หมูที่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี 61110
โทร. 0 5653 1344 โทรสาร 0 5653 2460
การประปาสวนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร
เลขที่ 74 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0 5571 1373 ตอ 12 โทรสาร 0 5571 6577
การประปาสวนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี
เลขที่ 1522 หมูที่ 1 ต.สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร. 0 5577 1277 โทรสาร 0 5572 6461

การประปาสวนภูมิภาคสาขาตะพานหิน
เลขที่ 403 ถ.ริมนาน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร 66110
โทร. 0 5662 1210 โทรสาร 0 5662 2170

การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมสอด
เลขที่ 322 หมูที่ 1 ต.ทาสายลวด อ.แมสอด
จ.ตาก 63110
โทร. 0 5554 4540 โทรสาร 0 5554 4511

การประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ
เลขที่ 4 ถ.สนามชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ 67000
โทร. 0 5671 1130 โทรสาร 0 5671 1444

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
เลขที่ 168/1 หมูที่ 4 ถ.ไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0 5561 1023 โทรสาร 0 5561 3193

การประปาสวนภูมิภาคสาขาหลมสัก
เลขที่ 132 หมูที่ 1 ต.วัดปา อ.หลมสัก
จ.เพชรบูรณ 67110
โทร. 0 5670 1198 โทรสาร 0 5670 1198

การประปาสวนภูมิภาคสาขาทุงเสลี่ยม
เลขที่ 180 หมูที่ 7 ต.กลางดง อ.ทุงเสลี่ยม
จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0 5565 9190 โทรสาร 0 5565 9190

การประปาสวนภูมิภาคสาขาชนแดน
เลขที่ 166 หมูที่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ 67150
โทร. 0 5676 1227 โทรสาร 0 5676 1227

การประปาสวนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง
เลขที่ 30/1 หมูที่ 1 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง
จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0 5568 1330 โทรสาร 0 5568 1330

การประปาสวนภูมิภาคสาขาหนองไผ
เลขที่ 530 หมูที่ 6 ถ.สระบุรี-หลมสัก
ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ 67140
โทร. 0 5678 1598 โทรสาร 0 5678 1115

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
เลขที่ 104 หมูที่ 9 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0 5564 1275 โทรสาร 0 5564 1555

การประปาสวนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี
เลขที่ 101 หมูที่ 7 ถ.สระบุรี-หลมสัก
ต.สระประดู อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ 67130
โทร. 0 5672 4353 โทรสาร 0 5672 4353

การประปาสวนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ
เลขที่ 2/33 ถ.พาดวารี ต.ทาอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ 53000
โทร. 0 5541 5043 โทรสาร 0 5541 5043
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
เลขที่ 622 หมูที่ 8 ถ.พิษณุโลก-หลมสัก
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0 5531 1375 ตอ 11 โทรสาร 0 5531 2765
การประปาสวนภูมิภาคสาขานครไทย
เลขที่ 391 หมูที่ 1 ต.นครไทย อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0 5538 9084 โทรสาร 0 5538 8979
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพิจิตร
เลขที่ 102/9 หมูที่ 2 ต.ปากทาง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 0 5661 1335 โทรสาร 0 5661 1335
การประปาสวนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก
เลขที่ 29 ถ.ประเวศนเหนือ อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร 66120
โทร. 0 5663 3497 โทรสาร 0 5663 1011
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย
เลขที่ 940 หมูที่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0 5567 1238 โทรสาร 0 5567 1238
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การประปาสวนภูมิภาคสาขาตาก
เลขที่ 9/1 ถ.เทศบาล1 ต.หนองหลวง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
โทร. 0 5551 1016 โทรสาร 0 5551 4722

คำขวัญประหยัดน้ำ
โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ
การประปาสวนภูมิภาค

ป 2551- 2553

โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ
ประมวลคำขวัญประหยัดน้ำของเยาวชนที่ชนะการประกวด ป 2551
1. โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551
1.1 ชนะเลิศ
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

“น้ำหนึ่งหยดคุณคาเพียงนิด รวมเปนลิตรคุณคามหาศาล”
ด.ญ.ดิษยานนท ไชยพรพัฒนา
“รักษน้ำดวยชีวิต กอนใชตองคิด รูเปดปดเปนเวลา” ด.ญ.สุคนธา ใบทองคำ
“น้ำ” คือชีวิต ประหยัดสักนิดกอนคิดใชน้ำ ด.ญ.ทิพวรรณ เพ็งแตง
“ทำดีเพื่อพอ ขอแคประหยัดน้ำ” ด.ญ.อนัญญา เหงาพรหมมินทร
“น้ำจะหมดไป ถาคนไทยใชน้ำอยางสิ้นเปลือง” ด.ช.ณัฐพล สุขสวาสดิ์
“ใชประปาอยางพอเพียง ไมตองเสี่ยงอดน้ำตาย” ด.ญ.จุฬาทิพย รอดเจริญ

2. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551
2.1 ชนะเลิศ

3. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551

(ระดับ ม.2)
3.4 ชนะเลิศ
3.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
3.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
(ระดับ ม 3)
3.7 ชนะเลิศ
3.8 รองชนะเลิศอันดับ 1
3.9 รองชนะเลิศอันดับ 2
(ระดับ ม.4)
3.10 ชนะเลิศ
3.11 รองชนะเลิศอันดับ 1
3.12 รองชนะเลิศอันดับ 2

“รักษน้ำรวมใจ รวมกันใชอยางพอเพียง” ด.ญ.วัชรินทร กสิกรรม
“น้ำคือสิ่งจำเปนตอชีวิต โปรดชวยกันคิดประหยัดน้ำ” ด.ญ.วันวิสาข กุลวงษ
“ประหยัดน้ำวันละนิด ตอชีวิตแกโลกรอน” ด.ญ.อรอนงค ไชยแสง
“ประหยัดน้ำสรางชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ชวยผลิตพลังงาน”
ด.ญ.พัชรธารา สุขศิลปวทิ ยา
“รูประหยัดรูรักษา รูคุณคา ทุกแหงทุกแหลงน้ำ” ด.ญ.อรุณรัตน เกิดสุข
“การประปาชวยทุกคน ประชาชนจงชวยชาติ ใชน้ำอยางฉลาด
ประเทศชาติจะเจริญ” ด.ช.บัณฑิต นิลประยูร
“ขาดน้ำขาดชีวิต รวมประหยัดคนละนิด ปดน้ำเมื่อไมใช”
ด.ญ.ชนากานต แสงศิริ
“หวงลูกหลานไทย ขอจงรวมใจ ใชน้ำอยางพอเพียง”
ด.ญ.อารยาลิ้ม เศรษฐานุวัต
“รักษน้ำตามรอยพอ รูจักพอ รูคุณคา” ด.ญ.ศุภาพิชญ ปอมปราการ
“น้ำทุกหยดมีคา ใชน้ำประปา อยาสิ้นเปลือง” น.ส.ณัฐถาพร โชติชวง
“ใชน้ำดวยความพอเพียง ไมเสี่ยงตอการขาดแคลน” น.ส.รุงนภา หะขุนทด
“ประปาสะอาด ชวยชาติประหยัด อยาใชเปลืองนัก ประหยัดประปา”
น.ส.อัจฉราพร ทองฤทธิ์
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(ระดับ ม.1)
3.1 ชนะเลิศ
3.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
3.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
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2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำมีคุณคา อยาใชเกินจำเปน ชีพอาจลำเค็ญ ถาน้ำหมดสลดชีวา”
ด.ญ.ศุทธินี พูประเสริฐศักดิ์
“รูจักใช ประหยัดน้ำ ประหยัดเงิน” ด.ญ.ปาริชาติ สุวรรณปญญา
“ใชน้ำอยางรูคิด ประหยัดสักนิด เพื่อชาติไทย” ด.ญ.สิรินทร ชนเวโรจน

(ระดับ ม.5)
3.13 ชนะเลิศ
3.14 รองชนะเลิศอันดับ 1
3.15 รองชนะเลิศอันดับ 2
(ระดับ ม.6)
3.16 ชนะเลิศ
3.17 รองชนะเลิศอันดับ 1
3.18 รองชนะเลิศอันดับ 2

“ใชน้ำอยางประหยัดและรูคุณคา เพื่อวันขางหนาไมขาดแคลน”
น.ส.ฐิติพร ตรีบุพชาติสกุล
“ใชน้ำรูจักคิด เพื่อชีวิตในอนาคต น้ำมีเราไมอด น้ำหมดเราอดตาย”
น.ส.ทิพยสุดา มหาวงศ
“ประหยัดน้ำในวันนี้ เพื่อมีใชในภายหนา หากเราไมรักษา
น้ำทั่วหลาคงหมดไป” นายเศรษฐพล สันตติวงศไชย
“น้ำทุกหยดมีคุณคาตอชีวิต ชวยสักนิดปดเมื่อเลิกใช”
น.ส.ฐิติพร ประวัติศรีชัย
“ชวยชาวโลก ชวยชาวไทย โปรดรวมใจประหยัดน้ำ”
นายภานุวัฒน เตียวสุรินทร
“รูรักษา รูคุณคา รูใชน้ำประปา เพื่อชีวาชาวไทย” น.ส.จิราพร เพ็งศิริ

4. โรงเรียนวัดหนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551
4.1 ชนะเลิศ กลุม ที่ 1 (ป.1-ป.3)
4.2 ชนะเลิศ กลุมที่ 2 (ป.4-ป.6)
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4.3 ชนะเลิศ กลุมที่ 3 (ม.1-ม3)

“ประหยัดน้ำวันนี้ เพือ่ ทีว่ นั หนาจะไดมนี ำ้ ใช” ด.ญ.เบ็ญจวรรณ พิมพา
“ประหยัดน้ำไว ชีวิตจะสดใส อยาฟุมเฟอยเกินไป พื้นดินไทย
จะสมบูรณ” ด.ช.ศิวกร อินทรจันทร
“เด็ ก ไทยรุ น ใหม ใช น้ ำ อย า งประหยั ด ตระหนั ก ถึ ง ความพอเพี ย ง
หลีกเลี่ยงความฟุมเฟอย” ด.ญ.ศศิมา พินโยศรี

5. โรงเรียนอนุบาลขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551
5.1 ชนะเลิศ
5.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
5.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำมีคณ
ุ คา ตองรักษาตนน้ำไว ปลูกปาจะชวยได มีนำ้ ใชไปนานนาน”
ด.ช.ชวนากร มีสุข
“น้ำทุกหยด ลวนมีคา รวมรักษา อยาฟุม เฟอย” ด.ช.สุดเขต แซงบุญเรือง
“ใชน้ำใหรูคุณคา ใชประปาใหถูกวิธี” ด.ญ.ณัชชา สังขทอง

6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
6.1 ชนะเลิศ
6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.4 ชนะเลิศ
6.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
6.6 รองชนะเลิศอันดับ 2

“ปดน้ำหลังใช อยาใหไหลลน โลกพนวิกฤติ” ด.ญ.สวีวรรณ อรามรุณ
“น้ำดื่มน้ำใช ตองใหประหยัด น้ำไมอัตคัด ใชอยางคุมคา”
ด.ช.อนุวัฒน หาดแกว
“สรางจิตสำนึก ระลึกคุณน้ำ ดื่มใชเชาค่ำ ใชน้ำอยางประหยัด”
ด.ญ.อภิรดี เสืออุดม
“สิ้นน้ำสิ้นชีวา ควรรูคาเมื่อใชน้ำ” น.ส.เบญจมาศ มีฤทธิ์
“น้ำทุกหยด คืออนาคตของโลก ควรบริโภคอยางคุมคา”
น.ส.กฤษณา อินทรแปน
“น้ำเลี้ยงชีวิต คิดใชอยางรูคา วันหนาอยูยั่งยืน” นายนวพล ศรีสนธ

7. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
7.1 ชนะเลิศ
7.2 รองชนะเลิศอันดับ 1

“รักษน้ำ รักชีวิต คิดกอนใช พรอมใจประหยัด” ด.ญ.วชิรดา ชิดดี
“น้ำมีคาตอชีวิต ประหยัดกันอีกนิด ชวยวิกฤติขาดน้ำได”
ด.ญ.ธนธรณ สวาสดิพันธ
“เยาวชนรุนใหม รูจักคิด รูจักใช รวมใจประหยัดน้ำ” ด.ญ.วิภาวะดี พรมสำลี

7.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7.4 ชนะเลิศ
“น้ำคือชีวิต ควรคิดกอนจะใช ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
น.ส.ณัฐกฤตา ดวงผึ้ง
7.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ไมมีน้ำ ไมมีชีวิต ประหยัดสักนิด เพื่อโลก” น.ส.เมธาวี ตรีรัตนชวลิต
7.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ใชน้ำอยางรูคา น้ำจะพาพนวิกฤติ เพราะน้ำคือชีวิต ขอสักนิดชวยปลูกปา”
น.ส.ทิพยสุดา มากดี
8. โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551

9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551
9.1 ชนะเลิศ
9.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
9.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
9.4 ชมเชย
9.5 ชมเชย

“น้ำใหชวี ติ โปรดคิดกอนใช รวมกันแกไข ตานภัยโลกรอน”
นายชยทัต ประทุมศาลา
“รูคุณคาน้ำ รูคุณคาปา ชวยแกปญหาภาวะโลกรอน”
ด.ญ.กนกพรรณ แกวหาวงษ
“รักษน้ำ รักษโลก รักชีวิต ประหยัดสักนิด พิชิตโลกรอน” น.ส.อัจฉรา พิมล
“รักษน้ำ รักษปฐพี รักชีวี รักษโลก ตองบริโภคอยางคุมคา”
นายภานุพงศ วันเนาว
“ใชน้ำอยางประหยัด ใชน้ำอยางรูคุณคา ลดปญหาสิ่งแวดลอม”
ด.ญ.รจนาพรรณ พิลาสุข
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8.10 ชมเชย
8.11 ชมเชย
8.12 ชมเชย

“ประหยัดน้ำกันคนละนิด ลดวิกฤติโลกรอน” ด.ญ.กัญญาณัฐ สุวรรณสะอาด
“ประหยัดน้ำวันนี้ ทุกชีวีจะมีสุข” ด.ญ.ญาณิศา โชโต
“ใชน้ำอยางรูคา เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม” ด.ญ.ณัฐณิศา คุรุตาประภา
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิด ชวยกันประหยัด” ด.ญ.ชนิกานต ศรีอินทร
“น้ำคือชีวิต ประหยัดสักนิด เพื่อวันหนา” ด.ญ.วรรษวิมล วุนวน
“น้ำคือชีวิต คิดสักนิดกอนจะใช” ด.ช.เมธาสิทธิ์ เอียดปุม
“ใชน้ำคนละนิด กระตุนเศรษฐกิจ ลดวิกฤตโลกรอน” ด.ช.ภานุพงษ จินดาชื่น
“น้ำนี้จะมีคา ถาเรารักษาและไมทำลาย” ด.ช.พชร นาคะวิโรจน
“ประหยัดน้ำวันละนิด ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ลดการเสี่ยงภาวะโลกรอน”
ด.ญ.เอมมิกา โลจนานันท
“รักษาน้ำทุกหยดเพื่อชีวิต กอนวิกฤติจะมาเยือน” ด.ญ.นัทชา วองเจริญ
“ใชน้ำอยางมีคุณคา เพื่อสายธาราที่ยั่งยืน” ด.ช.ธนทัต ชูติการ
“น้ำสำคัญยิ่ง อยาเปดทิ้งใหสิ้นเปลือง” ด.ช.วรพล เซงเตี้ยน

Annual Report 2010

8.1 ชนะเลิศ
8.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
8.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
8.4 ชมเชย
8.5 ชมเชย
8.6 ชมเชย
8.7 ชมเชย
8.8 ชมเชย
8.9 ชมเชย

10. โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551
10.1 ชนะเลิศ
10.2 รองชนะเลิศ
10.3 ขวัญใจคำขวัญ
10.4 ขวัญใจกรรมการ
10.5 ขวัญใจคุณครู
10.6 ขวัญใจ ปปข.4
10.7 ขวัญใจโรงเรียนประหยัดน้ำ

“น้ำนัน้ มีคา ใชวา จะไมหมดไป ทุกคนควรใสใจ ไมใชนำ้ อยางฟุม เฟอย”
ด.ญ.ปาริชาติ สุวรรณนุรักษ
“2 มือ 1 ใจ รวมแรงรวมใจประหยัดน้ำ” ด.ช.เจษฎา ไชยศร
“น้ำคือชีวิต วางแผนสักนิด กอนคิดใชน้ำ” ด.ช.จิรพัทธ ไพฑูรย
“น้ำคือคุณคาแหงชีวิต ดั่งสายโลหิตเลี้ยงชีวิตเรา”
ด.ญ.จินตจุฑา ณ พัทลุง
“รูหนาที่ มีวินัย ใสใจคุณคาของน้ำ” ด.ช.กวินศักดิ์ ทวิชสังข
“กอนใชน้ำคิดสักนิด ปดสนิทงายนิดเดียว” ด.ญ.ปยะพร ทองหยอด
“น้ำทุกหยดนั้นมีคา รวมรักษาประหยัดไว ดื่มแลวสบายใจ ไมมีภัย
ตอผูคน” ด.ญ.เกศรินทร พัฒนศรี

11. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551
11.1 ชนะเลิศ
11.2 รองชนะเลิศอันดับ 1

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค

186

11.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
11.4 ชมเชย
11.5 ชมเชย
11.6 ชมเชย
11.7 ชมเชย
11.8 ชมเชย
11.9 ชมเชย
11.10 ชมเชย

“น้ำคือชีวติ สรางจิตแจมใส รวมประหยัดไว มีใชพอเพียง”
นายสุรวัช หีบทอง
“น้ำมีคากวาที่คิด ประหยัดสักนิด ลดวิกฤตโลกรอน”
น.ส.ผุสดี ดวงเพ็ชร
“ใชน้ำอยางรูคุณคา เพื่อรักษาความสมดุล” น.ส.พันทิวา แตมทอง
“รูจักใช รูจักคิด ชวยกันพินิจคุณคาน้ำ” น.ส.วริศรา แยมวิทยา
“น้ำทุกหยดมีคุณคาตอชีวิต คิดสักนิดกอนเปดใช” ด.ญ.ปวีณา ปาทาน
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ชวยกันรักษา อยาใชฟุมเฟอย” น.ส.บงกช บุญลบ
“ไรสายชล ไรคน ไรชีวิต ถาไมคิดชวยกันประหยัดน้ำ”
น.ส.ศิรินญา แสงอารยะกุล
“ปดน้ำเมื่อเลิกใช ประหยัดไดดวยมือเรา” น.ส.รัตนาภรณ มาละออเพชร
“น้ำทุกหยดจะหมดไป ถาใชไมรูคา จงมาชวยประหยัด”
น.ส.ธญวรพร สุทธิวงศ
“น้ำคือชีวิต คิดกอนใช ควรตองใสใจ ประหยัดไวจะดี”
น.ส.อารีรัตน ฤทธิ์เลิศ

12. โรงเรียนชลกันยานุกุล อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551
12.1 ชนะเลิศ
12.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
12.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“รักษนำ้ ชวยชาติ ฉลาดคิด ฉลาดใช ดำรงไวซงึ่ พอเพียง”
น.ส.อัญมณี พฤกษชลธาร
“ประหยัดน้ำได ลดการใชพลังงานดวย” ด.ญ.ธนัญญา เลิศกิจเจริญผล
“หนึ่งหยดเพื่อชีวิต คิดสักนิดเมื่อจะใช” ด.ญ.ณัฐปภัสร ลิ้มวัฒนวงศา

13. โรงเรียนอนุบาลบางแพ อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551
13.1 ชนะเลิศ
13.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
13.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
13.4 ชมเชย
13.5 ชมเชย
13.6 ชมเชย
13.7 ชมเชย
13.8 ชมเชย
13.9 ชมเชย
13.10 ชมเชย

“รูจ กั คิด รูจ กั ใช รูจ กั ใสใจน้ำประปา” ด.ช.กิตติคณ
ุ โพธิกลุ
“น้ำทุกหยด มีประโยชน โปรดประหยัด” ด.ญ.ชลลดา เหมะธุถิน
“น้ำประปาคือชีวิต รูจักคิดรูจักใช” ด.ช.ประสิทธิ์ ปลั่งสำราญ
“ใชน้ำอยางประหยัด ชวยทั้งรัฐและตนเอง” ด.ช.รณพรรดิ์ ดีโล
“ประหยัดกันทุกหยด เราทั้งหมดชวยกันได” ด.ญ.ธิญาดา สานุม
“น้ำทุกหยดมีคุณคา รูรักษา รูใช รูประหยัด”
ด.ญ.เสาวลักษณ คิ้วทวีวิวัฒน
“ทุกหยดมีคา โปรดใชน้ำประปาแบบพอเพียง” ด.ญ.สุภาวดี ไทยกลาง
“น้ำประปาเปนสิ่งสำคัญ จงชวยกันใชอยางมีคุณคา” ด.ช.ไอศูรย สืบนุช
“น้ำประปาทุกหยด ไมหมด ถาชวยกันประหยัด” ด.ญ.ปฐมาภรณ มานทอง
“น้ ำ ประปาคื อ ชี วิ ต ช ว ยกั น ป ด หลั ง เลิ ก ใช เพื่ อ เราเพื่ อ ประเทศไทย มี น้ ำ ใช
ไมขาดแคลน” ด.ช.ธนพล เอองค
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โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ
ประมวลคำขวัญประหยัดน้ำของเยาวชนที่ชนะการประกวด ป 2552
14. โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
14.1 ชนะเลิศ
14.2 รองชนะเลิศ
14.3 ชมเชย
14.4 ชมเชย
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“รักษน้ำเพื่อสรรพชีวิต กอนวิกฤติจะมาเยือน” น.ส.สุมิตรา เชื้อเมืองแสน
“ใชชีวิตอยางรูคุณคา ใชน้ำประปาอยางรูพอเพียง” ด.ญ.สุนิษา ศรีสะอาด
“น้ำนั้นมีคา รูรักษาไว เด็กไทยรุนใหม ใชน้ำอยางพอเพียง”
ด.ญ.วิรัญชนา คติพงศานุวัตร
“น้ำคือมณี มีคาอนันต พรอมโทษมหันต จงอยาทำลาย”
ด.ญ.ขนิษฐา สอนพรหม
“คิดกอนใช เปดแลวปด รูจักคิด เมื่อใชน้ำ” ด.ญ.อัจฉราพร เชิดโกทา

14.5 ชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14.6 ชนะเลิศ
“น้ำคือชีวิต ประหยัดกันสักนิด ฝาวิกฤติความขาดแคลน”
น.ส.รุจิราภรณ ศิริเกษ
14.7 รองชนะเลิศ
“น้ ำ ” เป น สิ่ ง ที่ สู ง ค า ชุ บ ชี ว าให ผ อ งใส แม ห นึ่ ง หยดทุ ก คนควรใส ใ จ รั ก ษ น้ ำ
ไวใชอยางพอเพียง” น.ส.จีรภา ภูสาหัส
14.8 ชมเชย
“ใชน้ำอยางมีสติ ชวยยุติวิกฤติโลกรอน” น.ส.วรดา บุตรปาน
14.9 ชมเชย
“ประหยัดน้ำในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันขางหนา” น.ส.ปรียาภรณ เพลากระโทก
14.10 ชมเชย
“น้ำนั้นมีคุณคา ใหชีวาอยูตอได โปรดรวมใจกันประหยัด”
น.ส.ภาวิตา บุญเลี้ยง
15. โรงเรียนแมริมวิทยาคม อ.แมริม จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
15.1 ชนะเลิศ
15.2 รองชนะเลิศอันดับ 1

“น้ำดื่มน้ำใชใสสะอาด มีคาลน ชวยตนชวยรัฐ ชวยประหยัดน้ำประปา”
ด.ญ.ปยภรณ คลอยสมัย
“ใช น้ ำ อย า งคุ ม ค า ดื่ ม น้ ำ อย า งรู คุ ณ ลงทุ น ไม ห ายสู ญ ช ว ยประปาเกื้ อ กู ล
ประหยัดน้ำ ประหยัดใช” ด.ญ.สุริตา พรมลา
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิด ชวยกันประหยัด” ด.ญ.มนัสชฎา เมฆวงค

15.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
15.4 ชนะเลิศ
“การประปาเพื่อชีวิต เปนมิตรกับชุมชน พวกเราสุขลน ใชน้ำอยางประหยัด”
นายสุพจน ถนอมรุงเรือง
15.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
“น้ำดื่มน้ำใชใสสะอาด ประปาปราศจากเชื้อโรค เพื่อผูบริโภค เชิญชวยโลก
ประหยัดน้ำ” น.ส.รัตนาภรณ ไชฮี
15.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
“หนี่งหยดของน้ำมีคา โปรดชวยประปาประหยัดน้ำ” น.ส.อุบลฤดี อุบลรัตน
16. โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552
16.1 ชนะเลิศ
16.2 รองชนะเลิศอันดับ 1

“นับวันน้ำยิง่ เหือดแหง ถาไมอยากใหสญ
ู สลาย โปรดรวมใจชวยกันประหยัด”
ด.ญ.ไอลดา ทรัพยมล
“น้ำทุกหยดมีประโยชน ขอไดโปรดชวยกันประหยัด” ด.ช.พีรพล ภูสี

16.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
16.4 ชมเชย
16.5 ชมเชย

“รูรักใช รูรักษา รูคุณคาของน้ำ” ด.ญ.กิติยา โตออน
“ทรัพยากรน้ำ มีคา ชวยกันรักษา อยาทำลาย” ด.ญ.สุพัตรา หมูดี
“น้ำคือชีวิต ไมมีภัย รวมมือ รวมใจ ใชน้ำอยางประหยัดและมีคุณคา”
ด.ญ.นันทนา สีดาคำ
17. โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552
ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 3
17.1 ชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6
17.2 ชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 4
17.3 ชนะเลิศ
17.4 ชมเชย

“เพิ่มคุณคาใหชีวิต คิดสักนิดกอนใชน้ำ” ด.ญ.จารุภัทร พงษพานิช
“หากขาดน้ำ คงขาดใจ เมื่อมีใช อยาฟุมเฟอย” ด.ญ.เพ็ญพิชชา ทองสุข
“ประหยัดน้ำวันนี้ เปนสิ่งที่ดีในวันหนา รักษน้ำอยางรูคา ลดปญหาการ
ขาดแคลน” ด.ญ.อรุณรัตน ศรีบุณยะแกว
“ประหยัดน้ำ ประหยัดใช ประหยัดไว เพื่อโลกเรา” น.ส.ศิริพรรณ ทองจีน

18. โรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” อ.บานโปง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552

18.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

18.8 ชมเชย
18.9 ชมเชย
18.10 ชมเชย
18.11 ชมเชย
18.12 ชมเชย
18.13 ชมเชย
18.14 ชมเชย
18.15 ชมเชย
18.16 ชมเชย
18.17 ชมเชย
18.18 ชมเชย

Provincial Waterworks Authority

18.4 ชมเชย
18.5 ชมเชย
18.6 ชมเชย
18.7 ชมเชย

“ใชนำ้ อยางประหยัด ตามพระราชดำรัสของพอหลวง” ด.ญ.นัดดา สุดสอน
“น้ำใหชีวิต โปรดคิดกอนใช รวมกันแกไข ตานภัยโลกรอน”
น.ส.จันจิรา กัณหา
“ใชน้ำอยางพอเพียง บานใกลเรือนเคียง รวมดวยชวยกัน”
ด.ญ.ศรัณญา ชูดวง
“ประหยัดน้ำวันละนิด สรางเศรษฐกิจที่มั่นคง” ด.ช.ธนะชาติ ชาฎาดำ
“อนาคตของไทยจะสดใส ถารูจักใชน้ำอยางประหยัด” ด.ญ.ณัฐนรี ทองใบ
“ปดน้ำเมื่อหยุดใช เพื่อเก็บไววันขางหนา” ด.ญ.อรอนงค หงสทอง
“โรงเรียนเราจะประหยัด ถาทุกคนมัธยัสถในการใชน้ำ”
ด.ญ.วรฉัตร พันสมตน
“น้ำดี ๆ นั้นมีนอย ตองใชสอยอยางประหยัด” ด.ญ.หทัยรัตน แซอึ้ง
“รักษน้ำเพื่อชวยโลก ดีกวาชะโงกดูน้ำไมไหล” ด.ช.ภคพล วงประเสริฐ
“น้ำคือชีวิต ปดกอกใหสนิท เพื่อพิชิตการสิ้นเปลือง”
ด.ญ.วิกานดา จันทรเครือ
“รูคาน้ำประปา รูรักษาทรัพยากร” ด.ญ.ปาริชาติ ลอดี
“เพียงแคคิดจะปดกอก ก็ชวยล็อกความสิ้นเปลือง” ด.ญ.วิภาวี ปาละจิน
“กอนใชน้ำเราควรคิด รูจักปดหลังเลิกใช” นายณรงคฤทธิ์ ตั้งสกุล
“ไมมีน้ำ ไมมีชีวิต ชวยกันสักนิด คิดกอนเปดใช” นายธนกฤต เจริญผล
“หนึ่งหยดคือชีวิต ควรคิดกอนใช สรางเสริมนิสัย ใสใจประหยัดน้ำ”
น.ส.รัตนภรณ แกวงอก
“เริ่มตนที่เรา กลอมเกลาผูอื่น ทุกวันทุกคืน ใสใจประหยัดน้ำ”
น.ส.สิริพรรณ พรายวงศ
“จงหยุดสักนิด แลวคิดสักหนอย น้ำเรามีนอย คอยคอยใชกัน”
น.ส.ศันสนีย กาเด็น
“ปดกอกเพื่อชีวา ใชประปาอยางมีสติ” น.ส.ณัฐธิดา ยูโหงว

Annual Report 2010

18.1 ชนะเลิศ
18.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
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19. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552
19.1 ชนะเลิศ
19.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
19.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
19.4 ชมเชย
19.5 ชมเชย
19.6 ชมเชย
19.7 ชมเชย
19.8 ชมเชย
19.9 ชมเชย
19.10 ชมเชย
19.11 ชมเชย
19.12 ชมเชย
19.13 ชมเชย
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19.14 ชมเชย
19.15 ชมเชย

“น้ำคือชีวติ ควรคิดกอนใช รวมแรงรวมใจ ชาติไทยรุง เรือง”
ด.ญ.เกศรา โพธิ์พระ
“ใชน้ำอยางพอเพียง หลีกเลี่ยงภาวะโลกรอน” ด.ญ.ณัฐณิชา อินทรกอง
“น้ำคือชีวิต เปนเหมือนจิตใจ ทุกคนตองใช กันอยางพอเพียง”
ด.ญ.โสรยา ขำมี
“น้ำคือชีวิต คิดสักนิด กอนเปดใช” ด.ช.วงศกร เฮงโชติอริยะ
“น้ำมีคุณคาตอชีวิต ประหยัดสักนิดกอนใช” ด.ญ.นฤภร เพิ่มพูล
“น้ำทุกหยดมีคา ใชอยางพิจารณา ประหยัดพลังงาน” ด.ช.สุวรรณ สุขหำ
“เด็กไทยรูรักษน้ำ ใชอยางพอเพียง และถูกวิธี” ด.ญ.ณัฐกานต กุนานาค
“ประหยัดน้ำในวันนี้ จะเกิดผลดีในวันหนา” ด.ญ.อาทิตยา คูสวด
“ประหยัดน้ำสักนิด ชีวิตแจมใส พวกเราสบายใจ สดใสทุกวัน”
ด.ญ.บังอร ศรีไทย
“ประหยัดน้ำเพียงหนึ่งหยด ก็ชวยลดโลกรอนได” ด.ช.คัมภีร บาเปย
“รักษโรงเรียน รักษประปา ใชน้ำทุกครา รูคุณคาความพอเพียง”
ด.ญ.จันทิมา สังขภากรณ
“ประหยัดน้ำใหเปนนิสัย หยุดภัยภาวะขาดแคลน” ด.ญ.จันทิมา จันทวงษ
“ประหยัดน้ำไว ใชไดวันหนา กวาจะไดมา ใหเราดื่มกิน”
ด.ช.เนติพงษ ผิวบัวคำ
“น้ำคือชีวิต ควรคิดรักษา เชิญชวนกันมา ประหยัดน้ำเอย”
ด.ญ.รัตนาภรณ แกวเรือง
“ประหยัดน้ำเพียงหนึ่งหยด ชวยลดมลภาวะโลกรอน” ด.ช.ณัสรุจน อุมสุข

20. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อ.เมือง จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552
20.1 ชนะเลิศ
20.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
20.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“ใชนำ้ อยางรูค า รวมรักษาอยางรูค ณ
ุ ” ด.ญ.สุวภิ า ประเสริฐศรี
“ใชน้ำประปาอยางรูคิด ชวยแกวิกฤตโลกรอน” ด.ญ.พรญาณี วิไลวรรณ
“น้ำทุกหยดมีคา โปรดรักษา อยาสิ้นเปลือง” ด.ญ.กชกร กำจัดภัย

21. โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552
21.1 ชนะเลิศ
21.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
21.3 รองชนะเลิศอันดับ 1
21.4 รองชนะเลิศอันดับ 2
21.5 รองชนะเลิศอันดับ 2
21.6 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำหลอเลีย้ งมวลชีวติ กอนใชโปรดหยุดคิด ชวยพิชติ โลกรอน”
ด.ช.อรรถชัย สิงหเล็ก
“น้ำเปรียบชีวิต ไมมีพิษภัย พวกเรารวมใจ ใชอยางประหยัด”
ด.ญ.ชฎาวรรณ ศรีรอบรู
“น้ำหนึ่งหยดคุณคาเพียงนิด รวมเปนลิตรคุณคามหาศาล”
ด.ช.ศิรินทร สรอยระยา
“น้ำจากทั่วหลา คุมคาการใช พวกเราคนไทย รวมใจประหยัด”
ด.ญ.ปทมา เกลี้ยงกลม
“วันวานน้ำมี วันนี้น้ำหมด ใชน้ำไมลด อนาคตอดน้ำ”
ด.ญ.นิทวรรณ บัวออน
“น้ำหนึ่งขันสรางฝนเด็กไทย รวมแรงรวมใจ ใชอยางประหยัด”
ด.ช.ณัฐพนธ แสงรุง

21.7 ชมเชย
21.8 ชมเชย
21.9 ชมเชย
21.10 ชมเชย
21.11 ชมเชย
21.12 ชมเชย
21.13 ชมเชย
21.14 ชมเชย

22. โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552
“รักน้ำ รักชีวิต ชวยกันคนละนิด คิดประหยัดน้ำ” ด.ญ.ชาลิสา ตะนัย
“รักน้ำ รักชีวิต ชวยกันคิด อนุรักษแหลงน้ำ” ด.ญ.รัชดาพร อุปชัย
“ใชน้ำอยางรูคิด เพื่อชีวิตในภายหนา” ด.ช.ธนาชัย ลือพักตร

23. โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552
23.1 ชนะเลิศ
23.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
23.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิด ชวยกันประหยัด” ด.ญ.แพรวพรรณ นาคนชม
“น้ำคือชีวิต จงชวยคิด ประหยัดใช” ด.ญ.ธีริศรา บุรัตน
“น้ำคือชีวิต รูจักคิด รูจักใช” ด.ญ.โศรยา ประกอบดี

24. โรงเรียนบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
24.1 ชนะเลิศ
24.2 รองชนะเลิศอันดับ 1

“สายน้ำ สายชีวิต สรางเศรษฐกิจ พลิกวิกฤติการขาดแคลนน้ำ”
ด.ช.อานันท บุญกอ
“น้ำทรัพยน้ำสิน น้ำกินน้ำใช รวมมือรวมใจ รวมใชประหยัด”
ด.ญ.สุชาวดี สัตยบัณฑิต
“น้ำคือชีวิต ไมวิกฤต ถารูคิด รูใช อยางประหยัด” ด.ช.เทพพิทักษ นิลวรรณ

24.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
24.4 ชนะเลิศ
“น้ำมีประโยชนมหาศาล โปรดชวยกันใชอยางรูคา” น.ส.กฤษณา ดาทอง
24.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ใชน้ำอยางรูคา ออมทั้งเงินตรา ออมทั้งทรัพยากรชาติ”
น.ส.วิริยา อารมยเย็น
24.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
“รูรักษรูใช ไทยพนวิกฤต ใชแลวคิด รวมใจประหยัดน้ำ”
นายพงศธร เฉลิมทรัพย

Provincial Waterworks Authority

22.1 ชนะเลิศ
22.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
22.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
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21.15 ชมเชย
21.16 ชมเชย

“น้ำประปาปลอดภัย ดื่มใชอยางประหยัด ชวยรัฐชวยตน”
ด.ช.อนุพงษ ชางเพชร
“น้ำใชและน้ำกิน เราตองรินใหพอดี พวกเราจะไดมี น้ำไวใชตลอดไป”
ด.ช.ไอลดา ทวมโพธิ์แกว
“น้ำมีประโยชน โปรดชวยรักษา มองเห็นคุณคา ดวยการประหยัด”
ด.ญ.อธิกา สายน้ำเขียว
“ประหยัดน้ำ เพื่อค้ำจุนโลก เมื่อใชอุปโภค ปลอดโรคภัยดี”
ด.ญ.ชลลดา จิรัญดร
“น้ำมีประโยชน โปรดชวยรักษา คนเห็นคุณคา ประชาสุขสรรค”
ด.ญ.สุกฤตา มาดี
“ดื่มน้ำประปา คุณคามากมาย ประหยัดน้ำไว มีใชทั่วกัน”
ด.ญ.ทิพยสุดา ประจวบเหมาะ
“น้ำคงหมดหากใชไมรูคา เหมือนเวลาที่เดินหนาไมถอยหลัง”
ด.ญ.วริศรา แสงนิล
“ประหยัดน้ำทุกที่ ชีวีเปนสุข ประหยัดน้ำไมทุกข เพราะสุขจะตามมา”
ด.ญ.สุดารัตน พรายแกว
“สะอาดนาใช ดืม่ ไดทนั ที ประปากุยบุรี ดืม่ ฟรีปลอดภัย” ด.ช.กมลชนก หุน เกา
“หนึง่ หยดมีคา มากกวาสิง่ ใด หนาแลงพนภัย มีนำ้ ใชนำ้ กิน” ด.ญ.รติรตั น ชูแกว

25. โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552
ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 3
25.1 ชนะเลิศ
25.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
25.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
25.4 ชมเชย
25.5 ชมเชย
25.6 ชมเชย
25.7 ชมเชย
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6
25.8 ชนะเลิศ
25.9 รองชนะเลิศอันดับ 1
25.10 รองชนะเลิศอันดับ 2
25.11 ชมเชย

การประปาสวนภูมิภาค

“ใชน้ำอยางประหยัด มีคุณคา เพื่อวันหนาจะไมขาดแคลน”
ด.ช.ธนกร เสริมสกุล
“น้ำดีนั้นมีนอย โปรดใชสอยอยางประหยัด” ด.ช.ณัฐพงศ เฟองสวัสดิ์
“ใชน้ำอยางไมคิด ชีวิตจะลำบาก” ด.ญ.ศิริลักษณ แสนจำสาร
“น้ำแตละหยดคือชีวิต จงอยาคิดใชน้ำอยางฟุมเฟอย”
ด.ญ.วรัญญา สวนสุวรรณ
“น้ำหนึ่งหยดก็มีคุณคา ถานำมาใชอยางมีประโยชน” ด.ญ.ปาณิสรา พละชีวะ
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ถาประหยัดโลกแจมใส” ด.ช.กฤตเดโช ศักดาเจริญกิจ
“ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อชีวิตในวันขางหนา” ด.ช.เวสารัช ศรีเกษม
“ไมมีน้ำ ไมมีชีวิต ชวยกันสักนิด เพื่อโลกของเรา” ด.ญ.หทัยภัทร วัฒนนอย
“ใชน้ำอยางประหยัด มัธยัสถ ไมสิ้นเปลือง” ด.ญ.พรวลัย บัวหอม

26. โรงเรียนวัดปาประดู อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

รายงานประจำป 2553
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25.12 ชมเชย
25.13 ชมเชย
25.14 ชมเชย
25.15 ชมเชย
25.16 ชมเชย

“น้ำทุกหยดมีคุณคา ชวยกันรักษากอนหมดไป” ด.ญ.ณัฐกานต เฟองสวัสดิ์
“น้ำประปามีคา ทุกหยาดหยด น้ำจะหมดถาฟุม เฟอย” ด.ช.กิตติพชิ ญ ศักดิท์ วีวงศ
“น้ำมีคุณคาชวยกันรักษา วันขางหนาไมขาดแคลน” ด.ช.ธนวัฒน วงษกลัด
“น้ำนั้นมันมีคา รูรักษา รูประหยัด” ด.ญ.อารียา ชัยวัฒนพงศ
“น้ำประปามีคา กวาทีค่ ดิ ปดใหสนิทเมือ่ เลิกใช” ด.ญ.ชุติมา ศรีวะสุทธิ์
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิด ประหยัดน้ำ” ด.ญ.สุปวีณ เข็มทอง
“เราจะมีน้ำใชกันตลอดไป ถารวมใจกันประหยัด” ด.ช.อเนชา แสงจันทร

27. โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552

26.1 ชนะเลิศ
26.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
26.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
27.1 ชนะเลิศ
27.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
27.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำทุกหยดมีคุณคา ควรรักษาคูชีวี” ด.ญ.ปรัชญาภรณ สุขมหันต
“น้ำคือชีวิต ควรมีขีดจำกัดในการใช” ด.ญ.ชุติกาญจน เกื้อกูลราษฎร
“น้ำนี้มีคุณคา รวมรักษาเพื่อโลกเรา” ด.ญ.หรรษา ตั้งมหากิจศิริ

“น้ำคือชีวิต โปรดคิดกอนใช รวมใจประหยัด” ด.ญ.ฐิติชญา บุญจูง
“ภาวะโลกรอนจะบรรเทา หากพวกเรารวมใจประหยัดน้ำ”
ด.ญ.จิตรลดา รวมพัฒนา
“น้ำคือชีวิต คิดกอนใช รวมรักษาไว กอนสายน้ำจะไหลไมยอนกลับ”
นายกฤตกร สารกิจ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
27.1 ชนะเลิศ
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยชาติ ชวยเศรษฐกิจ ทุกชีวิตรวมรักษน้ำ”
นายธนพล ขุนทอง
27.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“อนุรักษน้ำ อนุรักษชีวิต ลดวิกฤตโลกรอน” นายชนัตต โอฬารธนาเศรษฐ
27.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“วิกฤตน้ำ วิกฤตชีวิต โลกลดมลพิษ ทุกชีวิตรวมรักษน้ำ” น.ส.ปวีณา หงษสูง

28. โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
28.1 ชนะเลิศ
28.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
28.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำทุกหยดมีคุณคา เยาวชนรวมรักษา เพื่อลดปญหาน้ำหมดไป”
ด.ญ.ประดับพร อุตมะ
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยเศรษฐกิจ ลดภาวะโลกรอน” ด.ช.พงศปณต เพชรสมัย
“เด็กไทยยุคใหม รวมใจกันประหยัดน้ำ นำพาชาติไทยเจริญ”
ด.ญ.บุษราคัม มหาจันทร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
28.4 ชนะเลิศ
“รูรักษ รูใช รวมใจ ใชน้ำอยางพอเพียง” น.ส.รพิวร หงสพงษ
28.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ประหยัดน้ำจนเปนนิสยั เพือ่ วันตอไปในอนาคต”
น.ส.ณัฐภามาศ จึงเจริญนรสุข
28.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
“รักษทรัพยากรน้ำ ใชสอยอยางรูคา เพื่อวันขางหนาที่ดีกวา”
น.ส.ธิญานนท บุตรไธสง
29. โรงเรียนวัดใหญชัยมงคล (ภาวนารังสี) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 3
29.1 ชนะเลิศ
“น้ำคือชีวิต ชวยคิดรักษน้ำ” ด.ญ.นิรชา ผานอย
29.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชีวติ จะสดใส รวมแรงรวมใจ มีนำ้ ไวใชตลอดไป”
ด.ญ.อรพรรณ ไกลที่พึ่ง
29.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“รักษนำ้ รักษโลก จะดืม่ จะกินใหพอดี จะมีนำ้ ใชตลอดไป” ด.ญ.สิรญ
ิ ญา ทุมพัด
29.4 ชมเชย
“น้ำคือชีวิต ถาเราขาดน้ำสักนิด ชีวิตก็ไมเปนสุข” ด.ญ.วรรวิษา แจมทิม
29.5 ชมเชย
“ใชน้ำอยางประหยัด ชวยขจัดความสิ้นเปลือง ครูสอนอยูเนืองเนือง เกี่ยว
กับเรื่องรักษโลกเรา” ด.ญ.ทิวารัตน พิกุลขาว
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6
29.6 ชนะเลิศ
“โลกจะสวย น้ำจะใส หกสิบลานใจ รวมดวยชวยกัน” ด.ช.ธีรุตม วงษโสภณ
29.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
“น้ำนี้มีวันหมด ทุกคนโปรดรักษาไว ทุกคนและทุกใจ ชวยทำใหโลกเราสวย
ดังเดิม” ด.ญ.พิชญา เอนก
29.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำคือชีวิต โปรดคิดสักนิดที่จะใช น้ำคือดวงใจ ที่จะทำใหเติบโต”
ด.ญ.นัชชา อ่ำพุต
29.9 ชมเชย
“รักษนำ้ รักชีวติ รักษสตั วโลก น้ำมีคณ
ุ คาสำหรับเรา ควรใชนำ้ อยางพอเพียง”
ด.ญ.ธนัชชา คำสงค
29.10 ชมเชย
“รั ก ษ น้ ำ รั ก ษ โ ลก รั ก ชี วิ ต สั ต ว โ ลก ควรใช น้ ำ แต พ อเหมาะ ไม ฟุ ม เฟ อ ยต อ
พลังงาน” ด.ญ.เจนจิรา ทุมพัด
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
29.11 ชนะเลิศ
“รักษน้ำรักษโลก บริโภคอยางรูคา เปดน้ำเปนเวลา เพื่อรักษาโลกของเรา”
ด.ญ.ยุพารัตน บุญเสนอ
29.12 รองชนะเลิศอันดับ 1 “ประหยัดน้ำในวันนี้ มีน้ำใชในวันหนา น้ำทุกหยดมีคุณคา ชวยกันรักษา
น้ำของเรา” ด.ญ.สุฑารัตน สมทะนะ
29.13 รองชนะเลิศอันดับ 2 “ประหยัดน้ำ อยางรูคา เพื่อโลก เพื่อเรา” ด.ญ.จิตตาพร ธรรมวงษา
29.14 ชมเชย
“สายน้ำคือชีวิต จะตองคิดกอนจะใช หากเราเปดทิ้งไว ไมมีใชในวันหนา”
ด.ญ.สุนิสา แคสันเทียะ
29.15 ชมเชย
“น้ำเปนหนึ่งของชีวิต คิดสักนิดกอนใชสอย” ด.ญ.กัญยาณี คตภูธร
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30. โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แมสอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552
30.1 ชนะเลิศ
30.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
30.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
30.4 ชมเชย
30.5 ชมเชย

“ปดน้ำเมื่อไมใช ลดรายจายในบานคุณ” นายวุฒิภัทร แปงติ๊บ
“ประหยัดน้ำสักนิด กูวิกฤตโลกรอน” นายพัชรพล กลาหาญ
“ฉลาดใช ฉลาดคิด ใชน้ำวันละนิด ลดวิกฤตโลกรอน” นายปฏิพล เขียวมูล
“น้ำคือชีวิต ปดใหสนิทเมื่อเลิกใช” น.ส.ภาณุมาส หมื่นปรากฏดี
“น้ำคือชีวิต คิดสักนิดกอนใช” นายคณุตม เจนใจ

31. โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค) อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552
ระดับชั้นอนุบาล
31.1 ชนะเลิศ
31.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
31.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
31.4 ชนะเลิศ

รายงานประจำป 2553
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“น้ำประปามีประโยชน โปรดชวยกันประหยัด” ด.ช.กนกพล ดานวัฒนพานิช
“ใชนำ้ อยางมีคณ
ุ คา อนาคตขางหนาไมขาดแคลน” ด.ญ.เพชรโสภา เวชประสิทธ
“น้ำรั่ว น้ำไหล ใสใจดูแล” ด.ช.วีรภัทร เมืองเปา
“น้ำคือชีวิต ควรคิดกอนใช ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
ด.ช.พีรพัฒน ออนบุญ
“ใชน้ำอยางมีคุณคา ลดปญหาทรัพยากรโลก” ด.ช.ปกรณ ดวงนิล
“ประหยัดน้ำกันวันนี้ เพื่อมีใชวันขางหนา” ด.ญ.พัชราภรณ ทองหลอง

31.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
31.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
31.7 ชนะเลิศ
“น้ำคือชีวิต ปดใหสนิท เมื่อเลิกใช” ด.ญ.ญาณิกา เอี่ยมปอก
31.8 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ประหยัดน้ำทุกหยด อนาคตสดใส เรามีนำ้ ใช หางไกลความแหงแลง”
ด.ช.เกียรติศักดิ์ เหมือนยา
31.9 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ใชนำ้ อยางมีคณ
ุ คา เพือ่ อนาคตขางหนาจะไดมนี ำ้ ใช” ด.ญ.สุชาดา อนชื่น
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
31.10 ชนะเลิศ
“ประหยัดน้ำคนละนิด พวกเราตัวนิด ๆ ชวยเศรษฐกิจของชาติไทยพัฒนา”
ด.ช.วิภู ยานุกูล
31.11 รองชนะเลิศอันดับ 1 “น้ ำ ในบ า นที่ มี ใ ช มิ ใ ช ไ ด ม าฟรี น ะหนู จ า พ อ แม ต อ งแลกซื้ อ ด ว ยเงิ น ตรา เรา
จงชวยกันประหยัดน้ำ” ด.ญ.ณัฐธยาณ วองวิไลรัตน
31.12 รองชนะเลิศอันดับ 2 “รูค ดิ รูใ ช รูป ระหยัด คือสมบัติ ประหยัดน้ำ” ด.ญ.ราภรณ ทองหลอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
31.13 ชนะเลิศ
“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดกันสักนิด ชวยเศรษฐกิจพอเพียง”
ด.ญ.รตินันท วานิช
31.14 รองชนะเลิศอันดับ 1 “น้ำประปามีนอย ควรใชสอยอยางประหยัด” ด.ญ.ธนาวดี สิงหเพชร
31.15 รองชนะเลิศอันดับ 2 “น้ำมีวันหมด ควรงดใชเมื่อไมจำเปน” ด.ช.อัชฌา ปลื้มสุข
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
31.16 ชนะเลิศ
“ใชน้ำอยางประหยัด เพื่อโลกสีเขียว” ด.ญ.ชลธิชา ไกแกว
31.17 รองชนะเลิศอันดับ 1 “ประหยัดน้ำคนละนิด เพือ่ ชีวติ ในวันขางหนา” ด.ญ.สุกัญญา ซื่อสัตย
31.18 รองชนะเลิศอันดับ 2 “น้ำคือสวนหนึง่ ของชีวติ ชวยกันใชประโยชนใหคมุ คา” ด.ญ.สุรียพร กันทะเขียว
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
31.19 ชนะเลิศ
“ปดน้ำใหสนิท เมือ่ ไมคดิ จะทำลาย มีนำ้ อยูม ากมาย ตัองหัดใชอยาสิน้ เปลือง”
ด.ญ.จิรภัทร อวมบุญ
31.20 รองชนะเลิศอันดับ 1 “ประหยัดน้ำวันนี้ ทุกชีวจี ะมีสขุ พวกเราจะไมมที กุ ข จะมีสขุ ตลอดไป”
ด.ช.ธนวิชญ แมนอินทร

31.21 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
31.22 ชนะเลิศ
31.23 รองชนะเลิศอันดับ 1
31.24 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
31.25 ชนะเลิศ
31.26 รองชนะเลิศอันดับ 1
31.27 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
31.28 ชนะเลิศ
31.29 รองชนะเลิศอันดับ 1
31.30 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำนี้มีคุณคา เสริมปญญาใหคนไทย น้ำนี้ดีมากมาย รักษาไวเพื่อวันหนา”
ด.ช.ณัฐนันท วันดี
“น้ำคือชีวติ ชวยกันคิดประหยัดน้ำ รักสิง่ แวดลอม” ด.ญ.สุภาพร โฉมออน
“ชวยกันปดน้ำสักนิด เพิม่ ชีวติ ใหคนหลายคน” ด.ช.ธานินทร ปานทุง
“ปดน้ำสักนิด ชีวติ จะแจมใส มาปดน้ำเร็วไว มาชวยประหยัดน้ำกัน”
ด.ช.ภาณุวัฒน ชูยิ้ม
“ใชนำ้ อยางประหยัด ชาติยนื หยัดเพราะคนไทย” ด.ญ.วันวิสา เกษมี
“รักษโลก รักชีวติ ชวยกันคิดประหยัดน้ำ” ด.ญ.วนิดา ละออจิตร
“ประหยัดน้ำทุกหยด เพือ่ อนาคตในวันขางหนา” ด.ช.สิธิชัย เหมือนยา
“รักษน้ำ รักชีวิต รูคุณสักนิด ปดหลังเลิกใช” ด.ญ.จิราวรรณ เชื้อมวง
“น้ำนี้มีชีวิต คิดสักนิดกอนใชน้ำ” ด.ช.นัทวรรณ สอนเล็ก
“ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อพิชิตโลกรอน” ด.ญ.พรพิรุณ อินทนพ
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ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
32.1 ชนะเลิศ
“เพิ่มคุณคาใหชีวิต ชวยเศรษฐกิจประหยัดน้ำประปา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง
หลีกเลี่ยงภาวะโลกรอน” ด.ญ.พัชรมัย กล่ำทอง
32.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“น้ำคือชีวิต จงควรคิดรูคุณคา ประหยัดทุกเวลา นำพาโลกรื่นรมย”
ด.ญ.ชนาพร เสืองาม
32.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ประหยัดน้ำกันสักนิด ชวยกันคิด รีบแกไข ถาน้ำหมดโลกไป ทั้งหญิงชาย
ตายทันที” ด.ญ.กมลวรรณ จันทรระยับ
32.4 ชมเชย
“น้ำคือชีวิต กอนใชควรคิด เพื่อชีวิตในวันขางหนา” ด.ญ.จิราวรรณ ผลภาพ
32.5 ชมเชย
“เพื่อโลกนาอยู ควรรูรักษา ใชน้ำรูคุณคา ลดปญหาโลกรอน”
ด.ญ.สุพรรษา สุดใจกลา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - 3)
32.6 ชนะเลิศ
“น้ำคือชีวิต ชวยกันประหยัดสักนิด เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
ด.ญ.ณัฐธิดา เยี่ยมสวัสดิ์
32.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
“รักน้ำ รักชีวิต จงอยาคิด ทำลายน้ำ” ด.ญ.ทัศนีย เอี่ยมอำพร
32.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ใชน้ำอยางรูคุณคา ชวยกันรักษาใหยืนนาน” ด.ญ.จุฑามาศ ขันตี
32.9 ชมเชย
“น้ำสำคัญตอชีวิต ชวยกันประหยัดสักนิด แลวทุกชีวิตจะไมขาดแคลนน้ำ”
ด.ญ.วัชราภรณ เอี่ยมละมัย
32.10 ชมเชย
“น้ำทุกหยดมีประโยชน โปรดใชอยางประหยัด” ด.ญ.รังสิมา โพธิ์มณี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6)
32.11 ชนะเลิศ
“น้ำทุกหยดมีคา รวมกันรักษา รวมกันประหยัด” น.ส.กมลรัตน ขำวิไล
32.12 รองชนะเลิศอันดับ 1 “ชวยกันประหยัดน้ำประปา เพื่ออนาคตขางหนาของคนไทย”
ด.ญ.วรันธร คงมิยา
32.13 รองชนะเลิศอันดับ 2 “น้ำคือชีวติ ควรคิดกอนใช ชวยไทยลดภัยธรรมชาติ” นายธนพล มณเฑียรรัตน
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32. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล อ.เมือง จ.อางทอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
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32.14 ชมเชย
32.15 ชมเชย

“ใชน้ำอยางมีคุณคา ชวยกันรักษทรัพยากรน้ำ” น.ส.ศิริพร คุตตะนาม
“ชวยกันประหยัดน้ำประปา ใชหาอยางพอเพียง หลีกเลีย่ งการใชทฟ
ี่ มุ เฟอย”
น.ส.เกศมณี พวงลูกอินทร

33. โรงเรียนอนุบาลระนอง อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
33.1 ชนะเลิศ
33.2 รองชนะเลิศ
33.3 ขวัญใจคำขวัญ
33.4 ขวัญใจการประหยัดน้ำ
ในโรงเรียน

“น้ำ มีคณ
ุ คากวาทีค่ ดิ ทุกชีวติ ชวยประหยัดเพือ่ วันหนา” ด.ช.รุง โรจน สรรพกุล
“น้ำคือชีวิต ชวยกันสักนิด เปดปดใหเปนเวลา” ด.ช.ธิติวุฒิ เกษมพิพัฒน
“น้ำนั้นคือชีวิต คิดสักนิดกอนจะใช ชวยกันประหยัดไว เราจะไดใชนาน ๆ”
ด.ช.ชาฮีน มะเดช
“รักษน้ำ รักชีวิต คิดกอนใช รวมใจประหยัด”
ด.ญ.พิมพมาดา สรอยเสม

34. โรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล” อ.บานหมอ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3)
34.1 ชนะเลิศ
“รักษโลกรักษนำ้ คิดกอนทำกอนใช เยาวชนไทยใสใจ ชวยพนภัยวิกฤติโลกรอน”
ด.ญ.รสรินทร นาคทอง
34.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“รักษโลกรักษน้ำ พึงทำพึงคิด น้ำคือชีวิต ควรคิดกอนใช รวมรักษาไว
พนภัยโลกรอน” ด.ญ.สุธิดา คชสีห
34.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำคือชีวิต คิดกอนใช รวมใจกันรักษา เพื่อลดสภาวะโลกรอน”
ด.ญ.กรวิกา อนันตมี
34.4 ชมเชย
“น้ำทุกหยดมีคาตอชีวิต ควรคิดกอนใช หากเรารวมใจ โลกนี้จะพนภัย
ภาวะโลกรอน” ด.ญ.สุภาพร วิเชียรศรี
34.5 ชมเชย
“เพราะน้ำคือชีวติ หยุดคิดกอนใช รักษนำ้ รักษโลกไว เยาวชนไทยใสใจดูแล”
ด.ญ.ชลธิชา ขวัญเมือง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
34.6 ชนะเลิศ
“น้ำมีคณ
ุ คาตอชีวติ ตองคิดกอนใช รวมใจรักษา เพือ่ ลดปญหาสภาวะโลกรอน”
น.ส.ณัฐฐินี มวงกรุง
34.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
“โลกสดสวย น้ำสดใส จิตใจเบิกบาน รักษโลกรักษาปา รักษนำ้ รักษาสายธาร”
น.ส.กมลชนก พุฒนิล
34.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“เพราะน้ำคือชีวิต โปรดพินิจกอนคิดใช พวกเราเยาวชนไทย รวมมือรวมใจ
รักษน้ำรักษโลก” นายณัฐวุฒิ นิ่มนอย
34.9 ชมเชย
“น้ำจะหมดไปหากเราใชอยางไรคา รักโลกตองรักษา ชวยกันมาประหยัดน้ำ”
น.ส.สุวนันท เถื่อนสันเทียะ
34.10 ชมเชย
“รักษโลกตองรักษน้ำ โลกสวยสีคราม เพราะมีน้ำหลอเลี้ยงโลก”
น.ส.วินา บุญยัง
35. โรงเรียนบานไผ ขก.5 (ฝายมัธยม) ต.ในเมือง อ.บานไผ จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552
35.1 ชนะเลิศ
35.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
35.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำทุกหยดมีคุณคา รูรักษา รูประหยัด” ด.ช.กิตติศักดิ์ สุวรรณศรี
“รักน้ำ รักโลก อุปโภคใหถูกวิธี” ด.ญ.พรพิมล ทองจูล
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยพิชิตวิกฤตโลกรอน” ด.ญ.ปรัชญา คงชัย

36. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
36.1 ชนะเลิศ
“ประหยัดน้ำกันสักนิด เพื่อชีวิตที่สดใส อนาคตอีกยาวไกล จงใชน้ำ
อยางพอเพียง” ด.ญ.แสงจันทร นิวรัตน
36.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“น้ำประปา คือชีวิต ปดสนิทเมื่อเลิกใช” ด.ญ.ณัฐธยาน ศรีเมือง
36.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ประหยัดน้ำในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลาน” ด.ญ.มัลลิกา ปนทอง
36.4 ชมเชย
“ชวยใชน้ำใหประหยัด รูจักใชน้ำใหเปนประโยชน” ด.ช.อิศรา จะบอ
36.5 ชมเชย
“น้ำมีคุณคา ชีวาสดใส ถาใสใจประหยัดน้ำ” ด.ช.ธนาวัฒน ปญญาละ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3)
36.6 ชนะเลิศ
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันปดเมื่อไมใช” ด.ญ.มนัสนันท จารุรุงรัตน
36.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
“น้ำมีหมด ทุกหยดมีคา ถาขาดขึ้นมา จะหาใชยาก” ด.ญ.อาภาภรณ เกิดแตม
36.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำมีจำกัด ชวยประหยัดและรักษา” ด.ญ.พรธิดา ณ ลำปาง
36.9 ชมเชย
“น้ำประปามีจำกัด ควรจัดสรรใชใหดี ใชน้ำอยางพอมี ทั้งชีวีจะมีสุข”
ด.ญ.ธนิตา สาริกานนท
36.10 ชมเชย
“น้ำคือชีวิต ควรคิดกอนใช” ด.ช.วรากร ชัยสวัสดิ์

ระดับประถมศึกษา
37.1 ชนะเลิศ
37.2 รองชนะเลิศอันดับ 1

37.4 รองชนะเลิศอันดับ 3
37.5 รองชนะเลิศอันดับ 4
ระดับมัธยมศึกษา
37.6 ชนะเลิศ
37.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
37.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
37.9 รองชนะเลิศอันดับ 3

“ใชน้ำยามจำเปน หามใชเลนเปนนิสัย โปรดใชอยาทำลาย สรางโลกได
อยางงดงาม” ด.ญ.สุนิษา สีออน
“ปดน้ำยามไมใช จะไดมีในวันหนา ชวยกันไวดีกวา อยารอชาจะไมทัน”
ด.ญ.อำนวยพร โมมีเพชร
“น้ำทุกหยดมีคา เปดมาแตพอใช ชวยกันประหยัดไป โลกสดใสดวยมือเรา”
ด.ญ.ปรารถนา ตอกร
“น้ำทุกหยดทุกหยาดนั้นมีคา แมแตปลายังมิอาจขาดน้ำได คนเรามีน้ำใช
และน้ำใจ เราเด็กไทยรวมใจประหยัดน้ำ” ด.ช.ณรงคชัย ใจทน

38. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู) อ.กะทู จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552
38.1 ชนะเลิศ
38.2 รองชนะเลิศ
38.3 ขวัญใจคำขวัญ

“ไรน้ำไรชีวิต เพิ่มมลพิษถาขาดน้ำ ไรปาก็ไรฝน เราทุกคนตองรักษน้ำ”
ด.ช.อนาวิล พัฒนโพธิ์
“ประหยัดน้ำคนละนิด ชวยเศรษฐกิจของบานเมือง โปรดอยาใชอยางสิน้
เปลือง เพือ่ พลเมืองมีนำ้ ใช” ด.ญ.สมิตานัน เพชรเพ็ง
“อยากใหคนไทย รวมใจประหยัดน้ำ” ด.ญ.ปยฉัตร โมเล็ก
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37.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“ประหยัดน้ำสักนิด ควรคิดกอนใช รวมแรงรวมใจ ชาติไทยรุงเรือง”
ด.ญ.ภัทราวดี ดำนิล
“น้ำมีคาตอชีวิต ประหยัดกันคนละนิด ชวยวิกฤติขาดน้ำได”
ด.ช.พิสิทธิ์ชัย เนื่องชัง
“น้ำนี้มีคา นำพาชีวิต กอนใชควรคิด เพื่อชีวิตสุขสันต”
ด.ญ.ธัญวรัตน สืบวงษฟก
“น้ำจะหมดไป ถาเราใชอยางสิ้นเปลือง” ด.ญ.ชนัดดามาศ สุขเกษม
“ไมมีน้ำ ไมมีชีวิต หยุดคิดสักนิด เพื่อโลกของเรา” ด.ช.ชนะชัย อุยะพิตัง
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37. โรงเรียนตากสินราชานุสรณ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552
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38.4 ขวัญใจการประหยัดน้ำ
ในโรงเรียน

“ประหยัดน้ำวันละนิด เพือ่ ชีวติ อันสดใส ประหยัดน้ำกันเร็วไว ไมควรปลอยให
น้ำเปลือง ใชนำ้ อยางคุม คา ตองเห็นวาน้ำสำคัญ น้ำนีม้ ปี ระโยชนอนันต รวม
ชวยกันหมัน่ ดูแล” ด.ญ.สุชลดา คงชูศรี

39. โรงเรียนทายเหมืองวิทยา อ.ทายเหมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552
39.1 ชนะเลิศ
39.2 รองชนะเลิศ
39.3 ขวัญใจคำขวัญ
39.4 ขวัญใจการประหยัดน้ำ
ในโรงเรียน

“รูรักษ รูใช รวมใจ ใชน้ำอยางพอเพียง” ด.ญ.ลลิตา รัศมี
“ใชน้ำอยางรูคุณคา ประหยัดเงินตรา รักษาทรัพยากร” ด.ญ.อารีรัตน แซซั่ว
“ใชนำ้ อยางรูค ณ
ุ คา เพือ่ มารดาของแผนดิน” ด.ญ.ฉัตฑริกา สถิน
“น้ำลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ตัวเรา” ด.ช.สุรศักดิ์ นิระปะกะ

40. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 (ชวงเชา)
40.1 ชนะเลิศ
40.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
40.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
40.4 ชมเชย

รายงานประจำป 2553
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40.5 ชมเชย
40.6 ชมเชย
40.7 ชมเชย
40.8 ชมเชย
40.9 ชมเชย
40.10 ชมเชย
40.11 ชมเชย
40.12 ชมเชย

“น้ำคือชีวิต ประหยัดคนละนิด เพื่อชีวิตของเรา”
ด.ญ.นันทิชา ทองพลาย
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยเศรษฐกิจใหรุงเรือง”
ด.ญ.ประสิตา ประทุมวัลย
“ทุกชีวิต ชวยกันคิด รวมประหยัดน้ำ” ด.ช.สีหนาท พุงคง
“เยาวชนรุน ใหม ใชนำ้ อยางประหยัด เพราะน้ำมีจำกัด ประหยัดใชเพือ่ ชาติเรา”
ด.ญ.ธัญชนก เพชรคง
“ปดน้ำปดไฟ ชาติไทยเจริญ”
ด.ญ.เพ็ญพิชชา เพ็งคลาย
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ชวยกันรักษาอยางประหยัด” ด.ญ.ศุภนุช ฟองศิริกุล
“ประหยัดน้ำคนละนิด ชวยวิกฤตโลกรอน” ด.ญ.โยษิตา ฟองณวงศ
“ปดน้ำทุกวัน ชวยกันทุกคน” ด.ญ.ธิติมา สุดใหม
“น้ำมีประโยชนทุกหยด หมดแลวจะไมมีใช” ด.ญ.ณัฐนิชา พรหมชวย
“ประหยัดน้ำวันละนิด จิตแจมใส” ด.ญ.พรสวรรค ชัยรัตน
“ประหยัดน้ำคนละหยด ชวยลดภาวะโลกรอน” ด.ช.ภานุพงค มนสูงเนิน
“ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อชีวิตของพวกเรา” ด.ญ.พิชามญชุ นมรักษ

41. โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 (ชวงบาย)
41.1 ชนะเลิศ
41.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
41.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
41.4 ชมเชย
41.5 ชมเชย
41.6 ชมเชย
41.7 ชมเชย
41.8 ชมเชย
41.9 ชมเชย

“ใชน้ำอยางประหยัด เพื่อขจัดวิบัติภัยแลง” ด.ญ.สุดารัตน ยังอภัย
“อยามองขามน้ำเพียงหนึ่งหยด โปรดชวยกันลดเพื่ออนาคตของโลก”
ด.ญ.พริตา รอดชุม
“เยาวชนรุนใหม ใชน้ำอยางรูคุณคา อยานำพาวิกฤตมาสูโลก”
ด.ช.นฤสรณ บุญเตโช
“ใชน้ำอยางถูกวิธี เพื่อชีวีที่สดใส” ด.ญ.ตวงพร สุนทรชัยนุกุล
“ใชน้ำอยางประหยัด พนวิบัติภัยธรรมชาติ” ด.ญ.นาสนีน กุลสันตติ
“ประหยัดน้ำวันละนิดพาชีวิตใหรุงเรือง” ด.ช.ปรเมศวร ปาระวาศะ
“น้ำคือชีวิต คิดสักนิดกอนใชน้ำ” ด.ญ.รัชนีกร แกวเจริญ
“ใชน้ำอยางรูคุณคา เปนการรักษาสิ่งแวดลอม” ด.ญ.ชลธิชา เลื่อนเซง
“น้ำประปามีคากวาที่คิด ชวยประหยัดคนละนิด ใหชีวิตผูอื่นได”
ด.ช.ทีปกร ฤทธิ์มาก

42. โรงเรียนเทศบาล 2 (ออนอุทิศ) อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552
42.1 ชนะเลิศ
42.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
42.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
42.4 ชมเชย
42.5 ชมเชย
42.6 ชมเชย
42.7 ชมเชย

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
43.1 ชนะเลิศ
43.2 รองชนะเลิศ
43.3 ชมเชย
43.4 ชมเชย
43.5 ชมเชย
43.6 ชมเชย

“น้ำทีม่ ไี ดมาจากหยาดฝน เราทุกคนตองชวยกันรักษาไว เพราะวันนีว้ นั หนา
เราตองใช ประหยัดไวเพือ่ ใชในวันหลัง” น.ส.จันจิรา อินทะนันท
“ประหยัดน้ำชวยกัน สรางสรรคชีวิต รวมกอความคิด เพื่อชีวิตที่งดงาม”
ด.ญ.สุปราณี ไมกระโทก
“น้ ำ เป น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค า นั ก ควรอนุ รั ก ษ เ อาไว ใ ห ลู ก หลาน ประหยั ด น้ ำ ไว ใ ช ใ ห
ยาวนาน ไดสืบสานน้ำไวใชตอไป” ด.ญ.ศิริวรรณ กองเพ็ง
“น้ำคือชีวิต ประหยัดวันละนิด เพื่อชีวิตของเรา” ด.ญ.กาญจนา ผลเคน
“น้ ำ นั้ น คื อ กำเนิ ด แห ง ชี วิ ต เราทุ ก คนควรคิ ด ในคุ ณ ค า ได ห ล อ เลี้ ย งสั ต ว โ ลก
แตใดมา รวมรักษา รักษน้ำ รักชีวิต” ด.ญ.สุธิตา จันทรเมือง
“น้ำประปามากคุณประโยชน ใชไมหมดถาทุกคนชวยประหยัด”
ด.ญ.ปวีณา วงศเจริญ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
43.7 ชนะเลิศ
“คุณคาของน้ำ มากล้ำหนักหนา ถึงแลวเวลา เราตองชวยกัน”
น.ส.ศิริพร ธนชัยกุล
43.8 รองชนะเลิศ
“น้ำใหชีวิต โปรดคิดกอนใช รวมกันแกไข ตานภัยโลกรอน”
น.ส.ชุดาภา ใจกาศ
43.9 ชมเชย
“หากทุกคนชวยกัน สักวันคงเห็นผล รวมหยาดหยดเปนสายชล เพื่อผองชน
สุขสบาย” น.ส.วิไรรัตน เสมสำราญ
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43. โรงเรียนบึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552
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42.8 ชมเชย
42.9 ชมเชย
42.10 ชมเชย
42.11 ชมเชย
42.12 ชมเชย
42.13 ชมเชย
42.14 ชมเชย
42.15 ชมเชย
42.16 ชมเชย

“รักในหลวง หวงชาติไทย โปรดรวมใจประหยัดน้ำ” ด.ช.ชาตินรินทร สุวรรณรัตน
“เยาวชนยุคใหม ใสใจประหยัดน้ำ นอมนำชีวิต” ด.ญ.ดุสิตา อิสาระทะ
“เยาวชนรุนใหม ใสใจการใชน้ำ นำทางแหงความสุข” ด.ญ.นันฑณา ไพบูลย
“น้ำทุกหยดนั้นมีคา รวมรักษากันเอาไว ไมควรใชอยางสิ้นเปลือง”
ด.ญ.อดิศา แกวมณี
“น้ำคือชีวิต เราควรคิดกอนจะใช ทุกคนควรใสใจ ประหยัดไวใหพอเพียง”
ด.ญ.สุมิตรตา เฟองฟุง
“น้ำคือสิ่งสำคัญ เรานั้นตองรักษา ลำบากกวาไดมา มีคุณคาดั่งชีวิต”
ด.ญ.รสกร สิทธิรักษ
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ใชทุกคราจำใสใจ ใชพอแคพอใช เหลือทิ้งไปไมไดคืน”
ด.ญ.ณัฐภัทร สุธรรม
“น้ำคือชีวิต รวมคิดพิทักษรักษา รูคารูคุณอุนใจ” ด.ช.พจนพงศ ประยูรวรรณ
“หนึ่งคนหนึ่งลิตร ประหยัดวันละนิด ชุบชีวิตคนทั้งโลก” ด.ช.คีตณัฐ ศิริวัฒน
“น้ำทุกหยดมีคุณคา เราควรมาประหยัดน้ำ” ด.ช.จักรกฤษณ เวียงยางกุง
“น้ำประปาทุกหยด ควรงดเปดน้ำทิ้ง” ด.ช.สิทธิพล รักดู
“น้ำคือชีวิต คิดสักนิดเมื่อใชน้ำ” ด.ญ.ชุติภา วงศสวัสดิ์
“ใชน้ำวันละนิด จิตแจมใส” ด.ช.ราชัญย บุญญโก
“ใชน้ำอยางประหยัด ขจัดจากความสิ้นเปลือง” ด.ญ.อรวรรณ เข็มทอง
“ใชน้ำอยางรูคิด เพื่อเศรษฐกิจของบานเมือง” ด.ญ.วรรณลักษณ พูลศิลป
“น้ำมีนอยนิด ควรจะคิดกอนใช” ด.ญ.ณิราวรรณ ภูเมศร

43.10 ชมเชย
43.11 ชมเชย
43.12 ชมเชย

“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยชีวติ ชวยชาติ ประหยัดน้ำทุกหยดหยาด ชวยชาติ
ชวยโลก” น.ส.มลฤทัย พรมวัง
“น้ำคือชีวิต อยาคิดฟุมเฟอย อนาคตตองเหนื่อย หากขาดน้ำไป”
น.ส.รพีพรรณ อินทะนันท
“น้ำจะอยูได ถาไทยชวยกัน ประโยชนน้ำมากอนันต มาชวยกันเถอะเรา”
น.ส.ทิยานันท จันทรอวน

44. โรงเรียนนาออยคำสะอาด อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552
ระดับประถมศึกษาปที่ 4
44.1 ชนะเลิศ
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44.2 รองชนะเลิศ
44.3 ชมเชย
44.4 ชมเชย
ระดับประถมศึกษาปที่ 5
44.5 ชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาปที่ 6
44.6 ชนะเลิศ
44.7 รองชนะเลิศ
44.8 ชมเชย
44.9 ชมเชย

“น้ ำ ทุ ก หยดมี ป ระโยชน ต อ ชี วิ ต อย า ได คิ ด ละเลยเป ด ทิ้ ง ไว เมื่ อ ใช เ สร็ จ เรา
ตองปดทุกครั้งไป เพื่อจะไดมีน้ำใชตลอดกาล” ด.ช.ชนายศ โนตสุภา
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยตอชีวิตทุกคนในโลก”
ด.ญ.ศิรินญา ชายทวีป
“ถาน้ำหมดจากโลกนี้ ทุกชีวีจะอยูไมได” ด.ญ.เกวลิน ชาญกลา
“ประหยัดน้ำตั้งแตวันนี้ เพื่อใหมีน้ำใชตลอดไป” ด.ญ.อลิชา สายมาลัย
“ทุกชีวติ บนโลกจะโสภา หากเรามาใชนำ้ อยางประหยัด” ด.ญ.เจนจิรา ยอจำปา
“ประหยัดน้ำเปนเรือ่ งงาย ๆ แตจะใหไดผลตองลงมือทำ” ด.ญ.ณัฐธิดา บุตรมหา
“น้ำจะมีคุณคา ถารูจักใชอยางถูกวิธี” ด.ช.กฤษณะ สุริโย
“ประหยัดน้ำใหโลกในวันนี้ เพื่อวันดี ๆ ในอนาคต” ด.ญ.ฉวีวรรณ คูณพรม
“ใชน้ำใหประหยัด จะขจัดความยากจน” ด.ช.ภควัฒน แสนเกตุ

45. โรงเรียนธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
45.1 ชนะเลิศ
45.2 รองชนะเลิศ
45.3 ชมเชย
45.4 ชมเชย
45.5 ชมเชย
45.6 ชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
45.7 ชนะเลิศ
45.8 รองชนะเลิศ
45.9 ชมเชย
45.10 ชมเชย
45.11 ชมเชย
45.12 ชมเชย

“รักษนำ้ รักชีวติ รูจ กั คิดชวยกันประหยัด” ด.ญ.อินทุอร บุญยะวาสี
“ทรัพยากรน้ำจะหมดไป ถาเราใชอยางสิ้นเปลือง” ด.ญ.ฐิติพร ราชวัตร
“น้ำใหชีวิต รูคุณคาสักนิดในการใช” ด.ญ.ขนิษฐา วิรัตนพันธ
“น้ำคือชีวิต รูจักคิดประหยัดและรักษา” ด.ญ.ปยพร เหลาสุวรรณ
“น้ำมีคุณคา รูจักรักษา อยาใชสิ้นเปลือง” ด.ญ.ปยะธิดา ตติยะรัตน
“ใชน้ำอยางประหยัด รวมกันปฏิบัติ และรูคุณคา” ด.ญ.ขนิษฐา พวงนาค
“น้ำคือชีวิตคิดกอนใช ทรัพยากรมีหมดไป ตองใชอยางประหยัด”
น.ส.ทับทิม บุญเลิศ
“ใชน้ำประปาอยางคุมคา เพื่อรักษาโลกของเรา” น.ส.อรสา แสงสุวรรณ
“รักษน้ำเสมือนรักชีวิต น้ำเพียงนอยนิดชวยชีวีมีสุข” น.ส.ศิริรัตน กลยะณี
“น้ำประปาใหชีวิต ไมเปนพิษตอรางกาย น้ำประปาใชไดหลากหลาย
สุขสบายถวนหนาเอย” นายทวีศักดิ์ รุณธาตุ
“น้ำประปาคือชีวิต ชวยกันคิดกอนใชน้ำ” นายอธิวัฒน แสงสุวรรณ
“น้ำมีคุณคากวาที่คิด ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อชีวิตอันยั่งยืน”
น.ส.สุมารินทร จันทะวัง

46. โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
46.1 ชนะเลิศ
46.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
46.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
46.4 ชมเชย
46.5 ชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
46.6 ชนะเลิศ
46.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
46.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
46.9 ชมเชย
46.10 ชมเชย

“เพราะน้ำหลอเลี้ยงชีวิต ควรพินิจคิดประหยัด ดังกษัตริยทานสอนไว เพื่อ
ชาติไทยไดเจริญ” ด.ช.อินทัช สัตยานุรักษ
“ทรัพยากรน้ำจะหมดไป ถาไมใสใจอนุรักษ” ด.ญ.ธัญชนก สิริสุขะ
“ประหยัดน้ำสักนิด คิดกอนใช” ด.ญ.ทักษพร หมายหมั้น
“น้ำคือชีวิต โปรดคิดสักนิดกอนใชน้ำ” ด.ช.วรวิธ แสนโภชน
“รักษน้ำ ก็เทากับการรักชีวิต” ด.ญ.พิมพชนก ปนฟน
“สายน้ำ สายใจ สายใยแหงชีวิต” น.ส.ณัฐสุดา โกจอละ
“แหลงน้ำใหชีวิต ไมควรคิดทำลาย” น.ส.จิณหจุฑา สิริสุขะ
“ใชน้ำทุกหยดอยางคุมคา เพื่อชีวาของพวกเรา” น.ส.พัชราภรณ จันทรประชุม
“ฉลาดใช ฉลาดคิด รวมใจรวมจิต เพื่อนมิตรรวมประหยัดน้ำ”
นายเกียรติศักดิ์ ทวีคำ
“ไมมีน้ำ ไมมีชีวิต โปรดคิดกอนใช” น.ส.หัตถพันธ วิปนโส

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
47.1 ชนะเลิศ

47.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
47.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
47.4 ชนะเลิศ
“น้ำทุกหยดมีคา ชวยกันประหยัดรักษา วันขางหนามีเพียงพอ”
น.ส.ปติพร มะอาจเลิศ
47.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
“น้ำทุกหยดมีคาตอชีวิต ประหยัดวันละนิด แกวิกฤตความขาดแคลน”
น.ส.ศันสนีย บุญสนิท
47.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
“รูคุณคาของน้ำ ตามรอยพอเพียงของพอ ชะลอภาวะโลกรอน”
น.ส.ชิษณุชา บุญพรม
48. โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552
48.1 ชนะเลิศ
48.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
48.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
48.4 ชมเชย
48.5 ชมเชย

“รักษนำ้ รักชีวติ คิดกอนใช พรอมใจประหยัด” ด.ญ.สุพัตรา จับใจนาย
“ประหยัดน้ำทุกนาที ชีวีจะเปนสุข” ด.ญ.ปณฑิรา เจริญพร
“รักโลก รักชีวิต ชวยกันคิดประหยัดน้ำ” ด.ญ.พรพิมล รวมสุข
“ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อชีวิตวันขางหนา” ด.ญ.กนกพร พรมชุมสา
“ประหยัดน้ำไววันหนา เพิ่มคุณคาใหแกโลก” ด.ญ.ศิรินทิพย มารวิชัย

Provincial Waterworks Authority

“ใชนำ้ อยางประหยัด ฝกหัดเปนนิสยั เพือ่ เราชาวไทย จะมีนำ้ ใชตลอดกาล”
ด.ญ.วาริณา ใจแชม
“รักษน้ำ รักชีวิต ชวยกันประหยัดสักนิด เพื่อโลกเรา” ด.ญ.สุทธิดา คำเกิด
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต รวมรักษาสักนิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ด.ญ.อรดี เขียวสด
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47. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552
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49. โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
49.1 ชนะเลิศ
49.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
49.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำประปามีคา ตอชีวติ ชวยประหยัดกันสักนิด ชวยวิกฤตขาดน้ำได”
ด.ญ.พิมพกาณฑ เทพวงศ
“น้ำคือพลังของชีวิต โปรดสรางจิต คิดกอนใช” ด.ญ.พุธิตา ทัพชุมพล
“น้ำประปานาใช ไรสารมลพิษ เคียงคูกับชีวิต เปนมิตรกับชุมชน”
ด.ญ.สิรินทร ศรีวิชัย
“น้ำเหลือนอย ใชสอยคนละนิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ด.ญ.พิจิตรา ติใหม

49.4 ชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
49.5 ชนะเลิศ
“ใชนำ้ อยางรูค า ภายภาคหนาไมขดั สน ใชนำ้ ใหพอตน อีกหลายคนยังขาดแคลน”
น.ส.รุงนภา ไชยวงศา
49.6 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ประหยัดน้ำอยางรูค า เปดเวลาทีจ่ ำเปน น้ำประปาทีเ่ ราเห็น สิง่ จำเปนของทุกคน”
น.ส.รัชฎาภรณ ศรีนวล
49.7 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ประปามีคุณ เกื้อหนุนปวงประชา ใชน้ำอยางคุมคา ปดทุกคราที่เลิกใช”
น.ส.กาญจนา ลาพิงค
49.8 ชมเชย
“ประปาคือน้ำ ค้ำจุนชีวติ ประปามีนอ ยนิด รักชีวติ รักประปา” น.ส.อรทัย เมืองมูล
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โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ
ประมวลคำขวัญประหยัดน้ำของเยาวชนที่ชนะการประกวด ป 2553
50. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
51.1 ชนะเลิศ
51.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
51.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
51.4 ชมเชย
51.5 ชมเชย

“ใชน้ำอยางประหยัด ชวยลดภัยพิบัติ ขจัดภาวะโลกรอน”
ด.ญ.วัชราภรณ ทองรินทร
“น้ำคือชีวิต คิดกอนใช ชวยไทยประหยัดพลังงาน” ด.ญ.อนรรฆ อรรคสูรย
“ประหยัดน้ำที่ใช ใสใจความพอเพียง จะไมเสี่ยงความแหงแลง”
ด.ญ.ชิตณิชา ค้ำชู
“น้ำเหลือนอย จงใชสอยอยางประหยัด เพื่อขจัดความแหงแลง”
ด.ญ.เฟองฟา สุวรรณชาติ
“น้ำมีคุณคา มาชวยประหยัด ใชอยางจำกัด พัฒนาชาติไทย”
ด.ญ.ศดานันท บุชาเกียรติ
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51. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 3
50.1 ชนะเลิศ
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยชีวติ คนทัง้ ชาติ รักษนำ้ ใหสะอาด คืนธรรมชาติ
ใหสดใส” ด.ญ.มุทิตา เส็งนา
50.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ใช น้ ำ อย า งคุ ม ค า เพื่ อ วั น นี้ เ ผื่ อ วั น หน า ขาดน้ ำ ขาดชี วิ ต ช ว ยกั น คิ ด ช ว ยกั น
ประหยัด” ด.ญ.รติพรรณ ดิเรกโภค
50.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“รั ก โลกรั ก น้ ำ รั ก ป า เราต อ งพึ่ ง พาทุ ก สิ่ ง ใช ส อยใช ท ำใช กิ น ชี วิ น อยู สุ ข
เพราะน้ำ” ด.ญ.อริสรา รติธรรมานนท
50.4 ชมเชย
“น้ำทุกหยดมีคา ควรใชอยางประหยัด น้ำคือชีวิต ควรคิดใชอยางรูคุณคา”
ด.ช.ภานุมาศ กิจเจา
50.5 ชมเชย
“ประหยัดน้ำคนละนิด ชวยเศรษฐกิจของบานเมือง” ด.ญ.จุฬาลักษณ วงษสงา
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6
50.6 ชนะเลิศ
“ใชนำ้ อยางคุม คา โลกจะพาพนวิกฤติ เพราะน้ำคือชีวติ อยาไดคดิ จะทำลาย”
ด.ญ.อภิญญา สามารถ
50.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
“หยดน้ำแมเพียงนิด ชวยชีวิตและชวยโลก ไมมีใครเศราโศก เพราะวาโลก
นั้นปลอดภัย” ด.ญ.พรเพ็ญ นาคเถื่อน
50.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำและตนไม รักษาไวเพื่อโลกเรา” ด.ญ.ลลิตา เกิดผล
50.9 ชมเชย
“น้ำและโลกมีคุณคา ชวยรักษาและอนุรักษไว” ด.ญ.ณัฐมน ไกรกรอง
50.10 ชมเชย
“ประหยัดน้ำกันเพียงนิด ชวยชีวิตลดโลกรอน” ด.ญ.จันทรกระจาง เชียงดา
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
50.11 ชนะเลิศ
“รักษนำ้ คิดกอนใช หมัน่ ใสใจ ใชชวี ติ พอเพียง” ด.ช.สุภัทธลักษณ โพธิ์หา
50.12 รองชนะเลิศอันดับ 1 “ใชน้ำถูกวิธี คิดดี รักษโลก” ด.ญ.สุภัทธนันท โพธิ์หา
50.13 รองชนะเลิศอันดับ 2 “ใชน้ำอยางถูกวิธี เพื่อชีวีที่สดใส” ด.ญ.น้ำผึ้ง เสือศิริ
50.14 ชมเชย
“รวมกันประหยัดน้ำ ทำตามรอยพอ อยูอยางพอเพียง” ด.ญ.ชลิตา ศรีสมบัติ
50.15 ชมเชย
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ควรใชอยางประหยัด” ด.ญ.กมลทิพย เบี้ยทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
51.6 ชนะเลิศ
“น้ำทุกหยดลวนมีคณ
ุ คา รวมรักษา อยาใชสนิ้ เปลือง” น.ส.สุวญ
ั ณญา ทองกวย
51.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
“รักษาน้ำ ตามรอยความพอเพียง ใหอยูคูเคียงลูกหลานไทย”
นายสิรภพ เกิดเปยม
51.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำสำคัญตอชีวิต รูคิดกอนใช รวมใจกันประหยัด” น.ส.นพัสร ทองกวย
51.9 ชมเชย
“ใชน้ำประปาอยางไรความคิด เหมือนใชชีวิตอยางไรจุดหมาย”
น.ส.กัญญาพัชร มีรอด
51.10 ชมเชย
“รวมกันใชน้ำอยางประหยัด เทากับรูจักจัดสรรทรัพยากร” นายจิรวัฒน นุปง
52. โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553
52.1 ชนะเลิศ
52.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
52.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำมีจำกัด ตองประหยัดและใสใจ น้ำจะหมดไป ถาเราใชอยางสิน้ เปลือง”
ด.ญ.สุกัญญา ศรีบุญเรือง
“น้ำทุกหยดมีคุณคา รวมใจรักษา ใชประปาอยางพอเพียง”
ด.ญ.เมธิญา คำฝน
“น้ำสำคัญตอชีวิต ประหยัดคนละนิด เพื่อชีวิตวันขางหนา”
ด.ญ.ชยิสรา ถาวงษกลาง

53. โรงเรียนบานหนองโก ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553
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53.1 ชนะเลิศ
53.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
53.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำคือชีวติ ชวยกันคิดประหยัดน้ำ” ด.ญ.พรรณนิภา วันสืบ
“น้ำประปามีคากวาที่คิด ประหยัดน้ำสักนิด ชวยชีวิตทุกคนได”
ด.ญ.เดือนนภา แกวสิทธิ์
“น้ำประปาคือพลังแหงชีวิต กอนใชควรคิด การผลิตมีหลายขั้นตอน”
ด.ญ.อรอนงค ยนตดัน

54. โรงเรียนชุมชนบานชนบท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553
54.1 ชนะเลิศ
54.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
54.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำคือชีวิต รูจักคิด รูจักใช” ด.ญ.พลอยไพลิน หินเธาว
“ชวยกันวันละนิด รวมคิดประหยัดน้ำ” ด.ญ.นภาพร สุขีเกตุ
“น้ำคือชีวิต อยาไปคิดจะทำลาย ชวยกันรักษาไว จะใชไปนาน ๆ”
ด.ญ.มัลลิกา บัวโคง

55. โรงเรียนเทศบาล 1 สวางวิทยา อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
55.1 ชนะเลิศ
55.2 รองชนะเลิศ
55.3 ชมเชย
55.4 ชมเชย
55.5 ชมเชย
55.6 ชมเชย

“ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย” ด.ญ.ชลิตา สารักษ
“เยาวชนรุนใหม ใชน้ำประปาอยางพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ”
น.ส.วนัชฐภรณ พิมพพันธ
“ชวยตน ชวยรัฐ ชวยประหยัดน้ำประปา” ด.ญ.ฐิตาภรณ วงศพงษคำ
“น้ำคือชีวิต ประหยัดกันสักนิด ชีวิตจะสดใส” ด.ญ.สาวิกา บรรณารักษ
“อนาคตของชาติจะสดใส หากคนรุนใหม รวมใจประหยัดน้ำ”
ด.ญ.พิมพวิไล อุณาสิงห
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิด ชวยกันประหยัด” ด.ญ.ปยะธิดา ไชยปะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
55.7 ชนะเลิศ
“ประหยัดน้ำเพื่อใคร ถาไมใชเพื่อตัวคุณ” น.ส.สุพัตรา วงศศา
55.8 รองชนะเลิศ
“รักษน้ำ รูคุณคา รวมรักษา ชวยประหยัด” น.ส.พิมพเธียร ดวงไกรแฝง
55.9 ชมเชย
“น้ำประปาคือคุณคาแหงชีวติ คิดกอนใชกนั สักนิด เพือ่ คุณคาแหงชีวติ ทีย่ งั่ ยืน”
น.ส.ยุพิน มีพัฒน
55.10 ชมเชย
“รักษน้ำกันสักนิด เพื่อชีวิตที่มีคุณคา รวมมือกันรักษา เพื่อชีวาที่ยั่งยืน”
น.ส.อัจฉรา คำเมืองคุณ
56. โรงเรียนปยะบุตร อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
56.1 ชนะเลิศ
56.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
56.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
56.4 ชมเชย

57. โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแกว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553
57.1 ชนะเลิศ
57.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
57.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
57.4 ชมเชย
57.5 ชมเชย
57.6 ชมเชย
57.7 ชมเชย
57.8 ชมเชย

“น้ำประปามีคากวาที่คิด ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยชีวิตคนเราได”
ด.ญ.น้ำเพชร ถาวรสิน
“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดกันสักนิด ชวยเศรษฐกิจได”
ด.ญ.สุทธิดา ธรรมดา
“ไมมีน้ำ ไมมีชีวิต ประหยัดสักนิด เพื่อโลก เพื่อเรา” ด.ญ.อิงอร พงษสวรรค
“ใชน้ำอยางรูคุณคา จะชวยชาติพัฒนาสูความมั่นคง” ด.ญ.สิริพิชฌ บุญศรี
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิดประหยัดน้ำ” ด.ญ.ปาริฉัตร สกุลรัตนพรชัย
“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดกันสักนิด ชวยเศรษฐกิจได”
ด.ช.ณัฐกฤต ปะตังถาโต
“น้ำคือชีวิต เรารวมคิดประหยัดน้ำ” ด.ญ.นาถฤทัย จันทรพรหม
“ชวยกันประหยัดน้ำคนละนิด เพื่อชีวิตที่สดใส” ด.ญ.รุจิรา พับพา

Provincial Waterworks Authority

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
56.6 ชนะเลิศ
“ใชน้ำอยางรูคา เพื่อวันขางหนา เพื่อชีวิต ประหยัดน้ำกันสักนิด กูวิกฤตลด
โลกรอน” นายอภิรักษ วิเศษชาติ
56.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
”ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยลดวิกฤติโลกรอน” น.ส.นงคราม แสนสมัคร
56.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำหนึ่งหยด ชวยลดโลกรอน” น.ส.กนกพร เผาบางฟาง
56.9 ชมเชย
“รูจักใช รูจักคิด ชวยลดภาวะวิกฤติโลกรอน” น.ส.นันทิดา กิมเหรียญ
56.10 ชมเชย
“หยดน้ำสรางชีวิต ชวยกันวันละนิด ปดน้ำหลังเลิกใช”
น.ส.นงครัตน แสนสมัคร
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56.5 ชมเชย

“รักษน้ำเพื่อสรรพชีวิต ลดมลพิษ หยุดวิกฤติโลกรอน”
น.ส.กันยารัตน ผอบนาค
“หยุดโลกรอน ผานวิกฤต เพียงแคคิดประหยัดน้ำ” นายราชภัฏ แสงเดือน
“รักษน้ำรักษปา เห็นคุณคาในยามใช เพื่อโลกที่สดใส จงอยาใชอยาง
ฟุมเฟอย” ด.ญ.เสาวณีย คำเพียร
“เพิ่ ม ค า คื น ชี วิ ต ลดพิ ษ สู อ ากาศ เปลี่ ย นน้ ำ เสี ย เป น ธรรมชาติ เพื่ อ โลก
สะอาด รักษน้ำ รักษโลก” นายปรมินทร ผิวฟก
“โลกจะสรางสรรค น้ำจะสวยใส ถาชวยกันใสใจ รักษน้ำ รักษโลก”
น.ส.สุวรรณี ประสมทอง

58. โรงเรียนรุงอรุณวิทยา อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค

206

ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6
58.1 ชนะเลิศ
“รักษนำ้ รักโลก รักชีวติ ชวยกันคนละนิด ประหยัดคนละหนอย ใชนอ ยนอย
เพื่อเด็กนอยในอนาคต” ด.ญ.เวธกา แสงวิเวก
58.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“รวมมือ รวมใจ ฟนคืนน้ำใสสูโลกเรา” ด.ญ.สุพิชฌาย สุขประเสริฐ
58.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำคือชีวิต ขาดน้ำ ขาดชีวิต รวมกันคนละนิด แกวิกฤติเพื่อโลกเรา”
ด.ญ.ศุภรัตน ศิริพิทักษวงศ
58.4 ชมเชย
“ประหยัดน้ำในวันนี้ จะโชคดีในวันหนา ทุกคนรูคุณคา ควรใชอยาง
ประหยัดเอย” ด.ญ.สิริยากร แสงธีรกิจ
58.5 ชมเชย
“น้ำนั้นชางมีนอย จงอยาปลอยใหสิ้นไป รวมกันรักษาไว โลกสดใส
ใจชื่นบาน” ด.ญ.ปภาวรินทร ไชยรุตม
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
58.6 ชนะเลิศ
“รักษน้ำใชน้ำอยางรูคุณคา รักษโลก รูรักษาใหยืนยง” น.ส.กนกอร วันทะวงษ
58.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
“โลกจะสดใส มลพิษจะจากไป เมื่อเรารวมใจ ใชน้ำอยางประหยัด”
นายภูฤทธิ์ จุลวงษ
58.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ชวยกันคนละนิด ยื้อชีวิตน้ำและโลก” ด.ญณัฐริกา จิรวัฒนเมธา
58.9 ชมเชย
“ประหยัดน้ำวันละนิด ทุกชีวิตจะสดใส หางไกลภาวะโลกรอน”
ด.ญ.ลลิตา มานะจิตร
58.10 ชมเชย
“รักษน้ำ รักษโลก รักษชีวิต ใชน้ำวันละนิดอยางพอเพียง” นายกำชัย หอมฉุน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6
58.11ชนะเลิศ
“น้ำนั้นสำคัญไฉน อนุรักษไว เพื่อโลกของเรา” น.ส.ปทมาพร เขียวสวาสดิ์
58.12 รองชนะเลิศอันดับ 1 “รูจักคิด รูจักใช รักษน้ำไว = รักษโลก” น.ส.วราภรณ มงคลแพทย
58.13 รองชนะเลิศอันดับ 2 “รักษน้ำ รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม เพื่อโลกที่สะอาดสวยงาม”
น.ส.ภัคจิรา ตะกรุดเดิม
58.14 ชมเชย
“โลกสวยงาม น้ำสดใส เรารวมใจ จรรโลงไวใหงดงาม”
น.ส.เสาวลักษณ ครรชิตชัย
58.15 ชมเชย
“โลกสวย ลำธารใส รวมใจกัน สานฝน เพื่อโลกเรา” น.ส.ศุภนิดา บัวขำ
59. โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ.พังโคน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
59.1 ชนะเลิศ
59.2 รองชนะเลิศ

“น้ ำ ดั บ กระหายทุ ก ชี วิ ต น้ ำ ดั บ ไฟพิ ษ ที่ ผ ลาญเผา น้ ำ ช ว ยชำระร า งกายเรา
น้ำดับความเศราในใจคน” น.ส.วรางคณา หอมแพน
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ควรรักษารวมประหยัด ใชน้ำใหฉลาด นำพาชาติใหเจริญ”
ด.ญ.บริสุทธิ์ มาตศรี
“น้ำหนึ่งหยด คือชีวิตคนนับลาน” ด.ญ.พรวิภา ฉ่ำมา

59.3 ชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
59.4 ชนะเลิศ
“รูใช รูรักษ รูจักประหยัดน้ำ” น.ส.รุงเพ็ญ นิกรหลอน
59.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
“เพือ่ โลก เพื่อชีวิต คิดสักนิดกอนใชน้ำ” น.ส.วันศิริ ประทาพันธ
59.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ประหยัดน้ำไว ใชน้ำอยางรูคุณคา ชวยกันรักษาทรัพยากรน้ำ”
น.ส.ขวัญฤดี สุทธิอาจ
59.7 ชมเชย
“รักษน้ำ รักชีวิต คิดกอนใช” น.ส.เพ็ญนภา สัพโส
59.8 ชมเชย
“รักษโลก รักษสัตว รักษปา รูคุณคาทรัพยากรน้ำ” นายสามารถ บุญรอด
59.9 ชมเชย
“น้ำทุกหยดมีคุณคา เราจึงควรรักษาและประหยัด” น.ส.แสงเดือน สมผล

60. โรงเรียนเมืองใหม ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553

61. โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553

62. โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553
62.1 ชนะเลิศ
62.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
62.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
62.4 ชมเชย
62.5 ชมเชย
62.6 ชมเชย

“ใชน้ำอยางรูคา ทุกชีวาจะสดใส ใชน้ำอยางปลอดภัย ตองอาศัยความ
ประหยัด” ด.ญ.สมฤทัย ชาติกุล
“เยาวชนรุนใหม ใชน้ำอยางรูคิด เพื่อชีวิตในวันหนา” ด.ญ.ทิพรัตน อิ๊ดเหล็ง
“น้ำทุกหยดมีคุณคา รูรักษาอยางพอเพียง” ด.ญ.อังควรา เลิศนุวัฒน
“น้ำดีที่เราใช กวาจะไดตองตรากตรำ อยาคิดเรื่องขำ ๆ เพราะจะทำชาติ
ขาดแคลน” ด.ญ.นภัส แสงจันทร
“ประหยัดน้ำวันละนิด พนวิกฤตขาดแคลนน้ำ” ด.ญ.พิชญนรี หัตถแพทย
“ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ด.ญ.ณัชชา วัฒนาพูนชัย

Provincial Waterworks Authority

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
61.1 ชนะเลิศ
“ประหยัดน้ำ ค้ำจุนโลกใหสดใส รักษทะเลอันกวางใหญ ใหมีใชตลอดกาล”
ด.ช.ปวัน สุนโท
61.2 รองชนะเลิศ
“น้ำนั้นมีคานัก ตองรูจักใชประหยัดเอย” ด.ญ.นภัสกร ตรีกุล
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
61.3 ชนะเลิศ (โครงการ EP) “รักษน้ำรักชีวิต คิดกอนจะใช พรอมใจประหยัดน้ำ”
ด.ญ.พินัญญา อัศวโกวิทกรณ
61.4 ชนะเลิศ
“รูคุณคาน้ำทุกหยด ชวยกันลดการใชน้ำในโรงเรียน” ด.ญ.บุญสิตา เองฉวน
61.5 รองชนะเลิศ
“ประหยั ด น้ ำ กั น คนละนิ ด ช ว ยกั น คิ ด คนละหน อ ย ชวนเพื่ อ นทำบ อ ย ๆ
ทีโ่ รงเรียน” ด.ญ.ปยพร พรสินศิริรักษ
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ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
60.1 ชนะเลิศ
“น้ำทุกหยดมีคา เวลาใชใหพินิจ เพื่อชีวิตทุก ๆ คน” ด.ญ.ศรัณยพร นาคออน
60.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“น้ำทุกหยดมีคุณคา พวกเรามา ชวยกันประหยัด” ด.ช.ถาวร วิชาเทพ
60.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ไมมีน้ำเราอด ถาน้ำหมดเราตาย” ด.ญ.หทัยรัตน พินิจลำ”
60.4 ชมเชย
“ชวยกันประหยัดน้ำวันละนิด ชีวิตจะเจริญ” ด.ญ.จารุวรรณ พันธคูณ
60.5 ชมเชย
“น้ำประปาพาเราสดชื่น เราขมขื่นถาน้ำหมด” ด.ญ.อรธิมา นองใหม
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
60.6 ชนะเลิศ
“ใชน้ำอยางประหยัด จะขจัดความยากจน ใชน้ำอยางทวมทน จะทุกขทน
ตลอดกาล” ด.ญ.นวรัตน เขียวอวน
60.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ชวยกันประหยัดน้ำ วันละนิดก็ยังดี ประหยัดไวใหคงมี อนาคตดีมีน้ำใช”
ด.ญ.วิภาวดี สมเมือง
60.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำคือชีวิต กอนใชตองคิด พินิจใหรอบคอบ” ด.ญ.กุลธิดา พาลุกา
60.9 ชมเชย
“ชวยกันประหยัดน้ำคนละที ก็ยังดีกวาไมทำ” ด.ญ.นิภาพร สุพร
60.10 ชมเชย
“กรุณาอยาทิ้งขยะลงในคู มันจะดูไมงามตามตำรา โปรดชวยกันรักษาความ
สะอาด จะช ว ยไทยในชาติ ข องเราหนา มี น้ ำ กิ น น้ ำ ดื่ ม ชื่ น อุ ร า คอยนำพาคน
ไทยใหเจริญ” ด.ญ.ตติญา หลุมทอง

63. โรงเรียนอนุบาลเถิน (ทานางอุปถัมภ) อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
63.1 ชนะเลิศ
63.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
63.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
63.4 ชมเชย
63.5 ชมเชย
63.6 ชมเชย

“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดน้ำกันสักนิด ชวยเศรษฐกิจได”
ด.ญ.ปยนุช ดวงเมือง
“น้ำประปามีคากวาที่คิด ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยชีวิตผูอื่นได”
ด.ญ.กมลนัทธ สุขุมิน
“รักน้ำ รักชีวติ ชวยกันคิดประหยัดน้ำ โลกเราจะสวยงาม เพราะมีนำ้ เหลือไวใช”
ด.ญ.ชัญญาภัค ยานสกุล
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิดประหยัดน้ำ” ด.ญ.เบญจรัตน สุยะดา
“ปดกอกน้ำเมื่อเลิกใช ชวยชาติไทยประหยัดทรัพยากร”
ด.ญ.กัญพิชา อธิคมโภคิน
“ตอนนีไ้ มคดิ ถึง แตจะซึง้ เมือ่ หมดไป ขาดน้ำคงขาดใจ ถามีใชอยาฟุม เฟอย”
ด.ญ.ธิวาภรณ กาวิละมูล

64. โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
64.1 ชนะเลิศ
“น้ำคำนี้มีความหมาย รักษาไวเทาความดี เพื่อโลกนี้ดูสดใส ถาใสใจรัก
ปาไมและแมน้ำ” ด.ญ.มณีรัตน ธงสันเทียะ
64.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ประหยั ด น้ ำ เถอะพี่ น อ ง ทุ ก ชี วี จ ะสดใส ถ า น้ ำ หมดเราเสี ย ใจ ความบรรลั ย
จะมาเยือน” ด.ญปญญาพร กกกระโทก
64.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำทุกหยดมีคุณคา เชิญเรามาชวยประหยัด” ด.ญ.นันทยา วิประโชติ
64.4 ชมเชย
“ชวยกันประหยัดน้ำในวันนี้ ทุกชีวีมีน้ำใชในวันหนา”
ด.ญ.พัชรพร จงฝากกลาง
64.5 ชมเชย
“ใชน้ำอยางมีความคิด เพื่อชีวิตมีความสดใส” ด.ช.ทิวากร ขอนกระโทก
64.6 ชมเชย
“โลกที่สดใส ใจที่สดสวย พวกเรามาชวย กันประหยัดน้ำ”
ด.ช.ชัยวัฒน แหลพั่ว
64.7 ชมเชย
“น้ำมีประโยชนหมั่นรักษา ตองพึ่งพาเพื่อใชในวันหนา”
ด.ช.กิตติธัช กิตติ์เรืองนาม
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
64.8 ชนะเลิศ
64.9 รองชนะเลิศอันดับ 1
64.10 รองชนะเลิศอันดับ 2
64.11 ชมเชย
64.12 ชมเชย
64.13 ชมเชย
64.14 ชมเชย

“ใชน้ำอยางรูคา พวกเรามาประหยัดน้ำ” ด.ญ.แพรวพรรณ เรืองศรี
“รักษปา เทากับวาใหน้ำเกิด ชวยกันประหยัดเถิด โปรดอยาเปดน้ำทิ้งไว”
ด.ญ.กัณณิกา สุขบงกช
“น้ำนี้มีคุณคา ทุกคนอยาใชฟุมเฟอย” ด.ญ.ฐิติมา กลอกกระโทก
“น้ำนี้คือชีวิต ชวยกันคิดปดหลังใช” ด.ญ.ชุณหกาญจน นิ่มสุวรรณ
“น้ำทุกหยดมีคา เรารักษาปาเอา มีน้ำใชบริโภค คนทั้งโลกไมอดน้ำ”
ด.ญ.พัชรี เจิมกระโทก
“น้ำใหชีวิต ชวยกันคิดประหยัด” ด.ญ.ชนิดาภา นิลสุข
“ชวยกันปลูกปา รักษาน้ำไว เมื่อยามจะใช จำเอาไววาใหประหยัดน้ำ”
ด.ญ.ชนัญชิดา ใจฟู

65. โรงเรียนดอกคำใตวิทยาคม อ.ดอกคำใต จ.พะเยา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553

66. โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร อ.เมือง จ.แพร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553

66.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
66.4 ชมเชย

“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิด รูรักษ รูใช” ด.ญ.พิชามญชุ โลหะ
“น้ำจิตน้ำใจ ลนได เปนดี เปดน้ำใช ลนทุกที เสียของ”
ด.ญ.ภารวี สุนทราพันธุ
“ฤดูฝนกลับแหงแลง รวมใจแกรงเก็บกักน้ำ” ด.ญ.วิลาสินี อนุรักษนา
“น้ำคือชีวิต รวมมือกันคิด ประหยัดสักนิด เพื่อโลกของเรา”
ด.ญ.วิลาสินี อินโองการ
“ใชน้ำใหคุมคา รวมรักษาทรัพยากรน้ำ” ด.ญ.เมขลา ปญญาฉลาด”

66.5 ชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
66.6 ชนะเลิศ
“น้ำหมดอดใช ประหยัดกันไว มีใชไมอด” น.ส.ณิชกานต จารุมัศย
66.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
“น้ำมีคากวาที่คิด ประหยัดกันวันละนิด เพื่อชีวิตสดใส”
น.ส.พัณนิตา โลหะ
66.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำมีคา ตอชีวติ ประหยัดกันสักนิด เพือ่ ชีวติ ยัง่ ยืน” น.ส.แพรวพรรณ เขือ่ นเกา
66.9 ชมเชย
“น้ำประปามีจำกัด ใชสอยอยางประหยัด ชวยรัฐ ชวยเศรษฐกิจไทย”
น.ส.สุชาวดี ยอดวีระพงศ
66.10 ชมเชย
“น้ำมีคาตอชีวิต ประหยัดกันสักนิด ปดใหสนิทเมื่อเลิกใช”
น.ส.อัจฉราภรณ ขอบป

Provincial Waterworks Authority

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
66.1 ชนะเลิศ
66.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
65.1 ชนะเลิศ
“เมื่อโลกขาดน้ำ เมื่อเราขาดไฟ จะเปนเพราะใคร ถาไมเพราะเรา”
ด.ญ.วาสนา แกวหาญ
65.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ถาวันพรุงนี้ ไมมีน้ำใช เราอยูอยางไร ถาไรน้ำกิน” ด.ช.สุวชัช ปญใจ
65.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำเลี้ยงชีวิต สรางจิตผองใส ควรรักษาไว จงใชอยางประหยัด”
ด.ญ.สุธาภรณ อาณุ
65.4 ชมเชย
“คุณคาของน้ำ ใชทำประโยชน รูจักคุณโทษ ชวยกันรักษา”
ด.ญ.สุธีภรณ ไชยวุฒิ
65.5 ชมเชย
“น้ำหลอเลี้ยงชีวิต จงรวมคิดรักษา ใชน้ำอยางรูคา โลกนาอยูไปชั่วกัลป”
นายศิริมงคล อรามศรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
65.6 ชนะเลิศ
“ใชน้ำอยางรูคา การประปาตอชีวิต ประหยัดกันอีกนิด ลดมลพิษ
สิ่งแวดลอม” นายนฤเดช สุริยะวงค
65.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ใชนำ้ วันละนิด เพือ่ ชีวติ ในวันขางหนา ใชนำ้ ใหรคู ณ
ุ คา ไมเกิดปญหาภาวะ
โลกรอน” นายธนวินท ปนตัน
65.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
“รูจักใช รูจักคิด ประหยัดน้ำกันสักนิด เพื่อชีวิตที่ยืนยาว”
น.ส.ชรินทรรัตน สุนสะดี
65.9 ชมเชย
“ชีวาจะสิ้น ชีวิตจะสั้น หากไมชวยกันรักษาน้ำ” นายนรเศรษฐ อัชรางกูร
65.10 ชมเชย
“ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย” นายกฤษดา รักษาสัตย

67. โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553
ระดับชั้นประถมศึกษา
67.1 ชนะเลิศ
67.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
67.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
67.4 ชมเชย
67.5 ชมเชย
67.6 ชมเชย
67.7 ชมเชย
67.8 ชมเชย
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
67.9 ชนะเลิศ
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67.10 รองชนะเลิศอันดับ 1
67.11 รองชนะเลิศอันดับ 2
67.12 ชมเชย
67.13 ชมเชย
67.14 ชมเชย
67.15 ชมเชย
67.16 ชมเชย

“ใชน้ำอยางประหยัด ใชน้ำอยางรูคา ลดปญหาสิ่งแวดลอม”
ด.ญ.จันทรจิรา ศรีชมภู
“น้ำมีคุณคาทุกหยด อนาคตจะสดใส รวมใจอนุรักษแหลงน้ำ”
ด.ช.ณัฐพล บุญทอง
“ขาดน้ำเหมือนขาดชีวิต รูจักคิดกอนใชน้ำ” ด.ช.ธนาทรัพย สุดหา
“ประหยัดน้ำกันสักนิด เพื่อชีวิตอันสดใส เพื่อประเทศของเรา”
ด.ญ.ไผท เพชระบูรณิน
“รักษน้ำรักชีวิต ประหยัดกันสักนิด ชวยลดวิกฤติภาวะโลกรอน”
ด.ญ.สรอยสุดา วางมาลี
“น้ำเปนที่พึ่ง จึงตองรักษา เพื่อวันขางหนา จะไมขาดแคลน”
ด.ช.ภาคิน ลาดเลา
“น้ำมีคายิ่งตอชีวิต ชวยกันปดหลังเลิกใช” ด.ญ.ทิพยา ปงคานนท
“รักษโลก รักชีวิต ชวยกันคิดประหยัดน้ำ” ด.ช.ไตรภพ ปนจักร
“น้ำทุกหยดมีคุณคาตอชีวิต รวมกันคิดใชน้ำอยางประหยัด”
ด.ญ.อริศรา ฟกทอง
“ประหยัดน้ำในวันนี้ เพื่อชีวีสดใสในวันหนา” ด.ญ.เจนจิรา สีพิลา
“ใชน้ำอยางรูคุณคา ใชประปาอยางถูกวิธี ตามวิถีอยางพอเพียง”
ด.ญ.ปาหนัน ผาคีรี
“น้ำคือชีวิต ควรปดหลังเลิกใช” ด.ช.ภูริทัต คำโสม
“ประหยัดน้ำหนึ่งหยด ชวยลดโลกรอน” ด.ญ.กมลพรรณ สนสรอย
“ใชน้ำอยางรูคิด จงพินิจกอนใชน้ำ” ด.ญ.สุจิณณา พางาม
“ลดใชน้ำสักหยด เพื่ออนาคตอันสดใส” ด.ญ.สุวรรณา สรอยลัดดา
“ใชน้ำรูจักคิด เพื่อทุกชีวิต บนโลกใบนี้” ด.ญ.บุญธิดา ชัชวรัตน

68. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
68.1 ชนะเลิศ
68.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
68.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
68.4 ชมเชย
68.5 ชมเชย
68.6 ชมเชย

“ประหยัดคนละนิด ชวยกันปดเมื่อไมใช อนุรักษแหลงน้ำไว โปรดอยาใช
น้ำฟุมเฟอย” ด.ญ.ขวัญฤดี ภักดี
“แหลงน้ำมีคณ
ุ คา ทุกเวลาเราตองใช ตองชวยประหยัดไว เพือ่ ไดใชวนั ขางหนา”
ด.ญ.สุธาวรรณ สายทองคำ
“ทุกชีวิตจะรมเย็น ถาใชน้ำเปน อยางเห็นคุณคา” ด.ญ.ดาราวรรณ นงภา
“ประหยัดน้ำวันละนิด สะกิดใจวันละหนอย ใชน้ำวันละนอย แลวอีกหนอย
ก็ดีเอง” ด.ญ.ณิชารีย พรมราช
“รูจักการใชน้ำ รูคำวาคุณคา น้ำใสเลี้ยงชีวา ชวยรักษาแหลงน้ำไว”
ด.ญ.วรัญญา อินทรสอน
“ถาขาดน้ำโลกของเราคงจะแย โปรดชวยกันดูแลและประหยัด”
ด.ญ.ณัฐชยา ธิกะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
68.7 ชนะเลิศ
“สรางจิตสำนึกคนไทย ปดน้ำเมือ่ เลิกใช ประหยัดน้ำไว ใหมนี ำ้ ใชอยางยัง่ ยืน”
น.ส.รัชฎาภรณ แทนปน
68.8 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ใชน้ำอยางรูคิด เพิ่มเศรษฐกิจของครอบครัว รักษน้ำกันถวนทั่ว ไมหมอง
มัวกลัวภัยแลง” น.ส.เนตรนภา ดวงทอง
68.9 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ใชน้ำอยางพอเพียง หลอเลี้ยงทุกชีวิต ชวยลดมลพิษของโลกเรา”
น.ส.ประกายทิพย ศรีบรรเทา
68.10 ชมเชย
“ใชน้ำอยางคุมคา ภายภาคหนาจะไดมีน้ำใช” น.ส.กาญจนาพร กานบัว
68.11 ชมเชย
“น้ำหมดอยาโทษประปา โทษตัวเองดีกวาที่ใชสิ้นเปลือง”
น.ส.ฉัตรชณา เกาพัฒนสกุล
68.12 ชมเชย
“น้ำจะไมหมดไป ถาใชอยางรูคุณ” น.ส.เบญญาภา แกวนิมิตร
69. โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553
69.1 ชนะเลิศ
69.2 รองชนะเลิศอันดับ 1

70. โรงเรียนบานสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553
70.1 ชนะเลิศ

70.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
70.4 ชมเชย
70.5 ชมเชย

71. โรงเรียนวัดหนองแตน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
71.1 ชนะเลิศ ป.1
71.2 ชนะเลิศ ป.2
71.3 ชนะเลิศ ป.3
71.4 ชนะเลิศ ป.4
71.5 ชนะเลิศ ป.5
71.6 ชนะเลิศ ป.6

“ประหยัดน้ำ ประหยัดเงิน” ด.ช.ณัฐวุฒิ พรหมพิทักษ
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชุบชีวิตคนทั้งโลก” ด.ช.อภิสิทธิ์ เพชรศรี
“รักษน้ำ รักชีวิต คิดกอนใช รวมใจประหยัด” ด.ญ.รุงทิพย อินทะไชย
“น้ำคือชีวิต ปดใหสนิทเมื่อไมใช” ด.ช.ธีรวัตร ศิริกาญจน
“ใชน้ำอยางคุมคา เผื่อวันหนาจะไดมีใช” ด.ญ.กรรณิการ พรหมพิทักษ
“ขาดน้ำเหมือนขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย” ด.ญ.ศิราภรณ ศิริกาญจน

Provincial Waterworks Authority

70.2 รองชนะเลิศอันดับ 1

“ประหยัดน้ำวันละนิด ชีวิตจะสดใส ทุกคนใสใจ รูใชทรัพยากร”
ด.ญ.รังสินี ใสเสี้ยว
“น้ำประปาสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ใชดื่ม ใชบริโภค ไมมีโรคเบียดเบียน”
ด.ญ.พิชามญชุ บัวขาว
“ประหยัดน้ำวันละนิด ใหชีวิตที่สดใส เพื่อโลกทั้งใบ มีน้ำใชตลอดกาล”
ด.ญ.ณัฐปภัสร วิทยาวงศกุล
“น้ำกิน น้ำอาบ ซักคราบเหงื่อไคล พวกเราทั้งหลาย ชวยกันประหยัด”
ด.ญ.ขวัญเรือน หนอแกว
“การทำน้ำนี้ ยากดีแสนเข็ญ พวกเราจำเปน ประหยัดน้ำใช”
ด.ช.เจษฎา วงคใหม
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69.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“รักน้ำ รักชีวิต รูจักคิด ประหยัดน้ำ” ด.ญ.ศรภิญญา ศรีหาเมฆ
“น้ำคือชีวิต ประหยัดกันวันละนิด เพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอม”
ด.ช.ศุภกร มิตรมาตร
“น้ำคือทรัพยากรที่มีคุณคา โปรดชวยกันรักษาและประหยัด”
ด.ญ.เปรมฤดี อิทธิมงคลกุล

72. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553
72.1 ชนะเลิศ
72.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
72.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
72.4 รองชนะเลิศอันดับ 2
72.5 ชมเชย
72.6 ชมเชย
72.7 ชมเชย
72.8 ชมเชย
72.9 ชมเชย
72.10 ชมเชย
72.11 ชมเชย
72.12 ชมเชย
72.13 ชมเชย

“น้ำมีวันหมด น้ำทุกหยด เราควรประหยัด” ด.ญ.เมธาวี เมธีวรรณกุล
“ประหยัดน้ำเพื่อชีวิต คิดสักนิดกอนใชน้ำ” ด.ญ.ทวีสุข ทรัพยมาก
“ใชน้ำอยางมีแผน ไมขาดแคลนน้ำประปา” นายกฤษณะ โตเร็ว
“น้ำเปรียบเสมือนชีวา เราควรหันมาประหยัดน้ำ” น.ส.ดลยา โดยคำดี
“รักน้ำรักชีวิต ชวยกันคิด คืนชีวิตใหน้ำ” ด.ช.ชัยนรินทร ดาดดา
“ชวยคน ชวยรัฐ ชวยประหยัดน้ำประปา” ด.ช.กฤษฎา บัวคลี่
“น้ำใหชีวิต ฉลาดคิด ฉลาดใช” ด.ญ.ประภัสสร ศรีทอง
“น้ำจะไมหมดโลก หากเราบริโภคอยางประหยัด”
ด.ช.ออย กระจาง
“ขาดน้ำคงขาดใจ มีน้ำใชอยาฟุมเฟอย” น.ส.กัณฑธารัตน แตงออน
“เด็กรุนใหม รูใช รูประหยัด รูพัฒนา น้ำประปาไทย”
ด.ญ.สุทธิดา ทอนอัมพร
“ปลุกจิตสำนึก ฝกอนุรักษ รวมพิทักษ ชวยกันประหยัดน้ำ”
น.ส.ปญจรี ไขสะอาด
“รักน้ำเทาชีวิต รูจักคิดกอนจะใช” ด.ญ.ชาลิสา อุดมพร
“น้ำคือชีวิต ชวยคิดรักษา น้ำคือคุณคา รักษาผืนน้ำ” น.ส.สุมิตรา บุญชวย

73. โรงเรียนเทศบาลวัดดานประชากร อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553

รายงานประจำป 2553

การประปาสวนภูมิภาค
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ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3
73.1 ชนะเลิศ
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิด ชวยกันประหยัด” ด.ญ.ศิริพร นวมอารีย
73.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
“ประหยัดน้ำคนละนิด ชวยเศรษฐกิจรุงเรือง เมืองมีน้ำใช”
ด.ญ.กนกวรรณ แซวอง
73.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
“น้ำนี้มีคา อยาเปดทิ้งไว ใชอยางพอเพียง” ด.ญ.ชลธิชา นิ่มกูล
73.4 ชมเชย
“น้ำนี้สำคัญ อยาเปดทิ้งไว ใชอยางพอเพียง” ด.ญ.แสงตะวัน มาลานิตย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
73.5 ชนะเลิศ
“ประหยัดน้ำในวันนี้ เพื่อชีวีในวันหนา”
ด.ญ.วรรณพร โคตรอนันต
73.6 รองชนะเลิศอันดับ 1
“เด็กรุนใหม ตองใสใจประหยัดน้ำ” ด.ช.รชต ชาติไพฑูรย
73.7 รองชนะเลิศอันดับ 2
“ประหยัดน้ำคนละนิด เพื่อเลี้ยงชีวิตของคนตอไป” ด.ช.นัทธวุฒิ หนูขาว
73.4 ชมเชย
“ประหยัดน้ำคนละนิด เพื่อชวยเศรษฐกิจ รักษาธรรมชาติ”
ด.ช.ไพรัตน เข็มเจริญ
74. โรงเรียนวัดเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553
74.1 ชนะเลิศ
74.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
74.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
74.4 ชมเชย
74.5 ชมเชย
74.6 ชมเชย

“น้ำมีคุณคา น้ำประปาตองประหยัด” ด.ช.สายฟา ไชยสิทธิ์
“ใชน้ำอยางไมรูคา จะเปนหยดน้ำตาเมื่อขาดแคลน”
ด.ช.ศุภวิชญ กอแกว
“รักน้ำเทาชีวิต ชวยกันปดคิดประหยัด” ด.ช.จีรวัฒน ไชยศรี
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ชวยรักษาอยาสิ้นเปลือง” ด.ช.อิทธิพล รักเมือง
“น้ำทุกหยดมีประโยชน จงไดโปรดอยาสิ้นเปลือง” ด.ญ.นริน ไมหวั่น
“ประหยัดกันสักนิด เพื่อชีวิตในอนาคต” ด.ญ.อรวรรณ พันธุแตง

74.7 ชมเชย
74.8 ชมเชย
74.9 ชมเชย
74.10 ชมเชย

“รักษน้ำรักชีวิต คิดกอนใชพรอมใจประหยัด” ด.ช.สุรสิทธิ์ คลายนาค
“น้ำทุกหยดมีคา ชวยกันรักษาเทาชีวิต” ด.ช.ปฏิวัติ คลายนาค
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยใหชีวิตที่ยั่งยืน” ด.ช.สถาพร ฉวีรัตน
“ปดน้ำคนละนิด ชวยเศรษฐกิจของบานเมือง” ด.ญ.ชลิตา พันธุแตง

75. โรงเรียนวัดดานชาง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553
ระดับประถมศึกษาปที่ 2
75.1 ชนะเลิศ
75.2 รองชนะเลิศอันดับ 1

75.8 รองชนะเลิศอันดับ 1
75.9 รองชนะเลิศอันดับ 2

75.20 ชมเชย
75.21 ชมเชย

“น้ำประปานั้นสะอาดมีมาตรฐาน ควรใชอยางพอประมาณ เพื่อลูกหลาน
ของคนไทย” ด.ญ.สุจารี อินทรรจนา
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชีวิตจะสดใส ปดน้ำหลังเลิกใช คาใชจายก็นอยลง”
ด.ญ.นรีวรรณ บุญสวัสดิ์
“น้ำนี้มีคุณคา จงรักษาน้ำเอาไว น้ำนี้จะพอใช และพอใหแกทุกคน”
ด.ญ.ฐิติรัตน ขาวเงิน
“น้ำมีคุณคา เราตองพากันประหยัด” ด.ญ.อาริสา ออนแยม
“น้ำทุกหยดมีคุณคา เรามาชวยกันประหยัด” ด.ช.นครินทร กาฬษร
“เปดน้ำทิ้งไว เปนนิสัยที่ไมดี” ด.ญ.สุรีรัตน เสือนอย
“น้ำประปาอยาเที่ยวทิ้ง เพราะเปนสิ่งที่มีคา” ด.ญ.นพมาศ สุนทรวิภาต
“เปดน้ำเบาเบา พวกเราจะมีน้ำใชตลอดกาล” ด.ญ.จินตจุฑา พิมพขันธ
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยเศรษฐกิจใหมีน้ำใช” ด.ช.ธนพร ธรรมศร
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ตองดูแลรักษาน้ำเอาไว” ด.ญ.ศิริมา สุขสำราญ
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ถาเราชวยกันรักษาน้ำเอาไว” ด.ญ.วรรณิภา สระทองวาท
“เปดน้ำแตพอดี ทุกชีวีมีสุขเอย” ด.ช.สุขสันต รามแสง
“เปดน้ำทีละนิดใชน้ำทีละนอย อยาเปดใชบอยคอยดูแลรักษา”
ด.ช.ณัฐพงศ มณีวงษ
“ชวยรักษาน้ำเอาไว ถาเรามีน้ำน้ำใชเราจะไดสบายเอย” ด.ญ.วีนัส พิมพขันธ
“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดน้ำวันละนิดชวยชีวิตใหยืนยาว”
ด.ญ.อุบลวรรณ ศรีคำ
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75.10 ชมเชย
75.11 ชมเชย
75.12 ชมเชย
75.13 ชมเชย
75.14 ชมเชย
75.15 ชมเชย
75.16 ชมเชย
75.17 ชมเชย
75.18 ชมเชย
75.19 ชมเชย

“ใชน้ำอยางรูคิด เพื่อชีวิตในวันขางหนา” ด.ญ.พิมพพงศ พิมพขันธ
“น้ำจะหมดโลก ถาบริโภคอยางฟุมเฟอย” ด.ญ.นัฐฐาพร โฉมงาม
“น้ำประปาไมใชของเลน ถาไมจำเปนอยาเปดทิ้งไว” ด.ญ.ชลธร วงศทอง
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75.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับประถมศึกษาปที่ 5
75.4 ชนะเลิศ
75.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
75.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับประถมศึกษาปที่ 6
75.7 ชนะเลิศ

“เปดน้ำแตพอดี ทุกชีวีมีน้ำใช” ด.ญ.นรีกานต เกษศรี
“ประหยัดน้ำเปนนิสัย จะชวยลดการใชทรัพยากร”
ด.ญ.อุรัสยา สุทธิพนไพศาล
“ใชน้ำอยางประหยัด เปนคุณสมบัติของเด็กดี” ด.ญ.กฤษณี แกวสถิต

76. โรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
76.1 ชนะเลิศ
76.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
76.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“รักน้ำเทากับรักชีวิต ทุกคนชวยคิดประหยัดน้ำ”
ด.ญ.มะลิ ศรีบุรินทร
“ใชน้ำอยางรูคุณคา เพื่อรักษาโลกของเรา” ด.ญ.สิรินยา โกษาจันทร
“เยาวชนไทยรูคาของน้ำ รวมใจกันตานปญหาโลกรอน”
ด.ช.นราวิทย วันทาแทน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
76.4 ชนะเลิศ
“เยาวชนยุคใหม ใสใจรวมรักษ รวมผูกสมัคร รักษน้ำ รักษโลก”
นายพิชิต ศรีบุรินทร
76.5 รองชนะเลิศอันดับ 1
“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดน้ำวันละนิดเพื่อชีวิตวันขางหนา ชวยตน
ชวยรัฐประหยัดน้ำประปา จะนำพาโลกเราสุขดังเดิม” นายสารัช ศรีบุรินทร
76.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
“รักษน้ำ รักษโลก ตองชวยกันใชน้ำอยางรูคา เพื่อวันขางหนาของพวกเรา”
น.ส.ชุลีพร กามสันเทียะ
77. โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553
77.1 ชนะเลิศ
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77.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
77.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“น้ำเปนสิ่งจำเปนตอชีวิต พวกเราควรชวยกันคิดควรรักษา ถาน้ำนั้นหมดไป
ก็ไรชีวา พวกเราควรรักษาชวยดูแล” ด.ญ.ศศิธร นิพรรัมย
“ถาขาดน้ำ เราจะอยูไดอยางไร ลูกหลานไทย จงรวมใจรักษน้ำ”
ด.ญ.ชุติมา พันธุจึงเจริญ
“ไมมีน้ำ ไมมีชีวิต จงชวยคิด รักษาน้ำ” ด.ญ.สาธิญา บุญประกอบ

78. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553
78.1 ชนะเลิศ
78.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
78.3 รองชนะเลิศอันดับ 2

“รัก(ษ)น้ำอยางรูคา ชีวาปลอดภัย” น.ส.ชญานิศ อิทธิพงศเมธี
“รูรักษประหยัดน้ำ เพื่อคืนความชุมฉ่ำใหชีวิต” น.ส.กรรณิการ ชายทวีป
“น้ำคือชีวิต รูจักคิดรูจักใช” น.ส.วิกานดา พิณแพทย

79. โรงเรียนอนุบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553
79.1 ชนะเลิศ ป.4
“ประหยัดน้ำคนละนิด เพื่อชีวิตภายภาคหนา” ด.ช.กฤติน ชยโสภัฎฐ
79.2 ชนะเลิศ ป.5
“ใชน้ำวันละนิด เพื่อลดวิกฤตภาวะโลกรอน” ด.ญ.ชอลัดดา นางหลาด
79.3 ชนะเลิศ ป.6
“น้ำคือชีวิต ชวยประหยัดสักนิดอยาคิดนิ่งเฉย” ด.ญ.ซัยหนับ พิรุอาลี
79.4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ป.4 “ใชน้ำอยางประหยัด เพื่อขจัดภัยแลง” ด.ญ.ธนกาญจน ลิมปธนพิศุทธิ์
79.5 รองชนะเลิศอันดับ 1 ป.5 “ประหยัดน้ำคนละนิด ลดวิกฤติภาวะโลกรอน”
ด.ญ.ปยรัช บุญเจริญธรรม
79.6 รองชนะเลิศอันดับ 1 ป.6 “ประหยัดน้ำวันละนิด ชุบชีวิตแกสิ่งแวดลอม” ด.ญ.ศศิธร หวันสู
79.7 รองชนะเลิศอันดับ 2 ป.4 “ประหยัดน้ำทีละนิด” ด.ช.วิชัยวุฒิ รอดดวง
79.8 รองชนะเลิศอันดับ 2 ป.5 “ประหยัดน้ำคนละนิด เพื่อชีวิตในอนาคต จะคงยืนหยัดตอไป”
ด.ช.นัสลัน ดำเตะ
79.9 รองชนะเลิศอันดับ 2 ป.6 “ประหยัดน้ำวันละนิด ประหยัดน้ำวันละหนอย ประหยัดบอย ๆ ชาติไทย
เจริญ” ด.ญ.ปยธิดา ชูดำ
79.10 ชมเชย
“น้ำคือชีวิต ควรคิดกอนใช รวมกันตานภัย สภาวะโลกรอน”
ด.ช.ณัฐนนท จุนแกว

79.11 ชมเชย
79.12 ชมเชย
79.13 ชมเชย
79.14 ชมเชย
79.15 ชมเชย

“น้ำทุกหยดมีคา ควรใชอยางประหยัด” ด.ญ.ชุตินันท ศรีสงคราม
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยพิชิตภาวะโลกรอน” ด.ญ.วนิชญา ละเหมาะ
“น้ำใหชีวิต อยาคิดดูถูก” ด.ช.สหรัฐ ปานพันธ
“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดกันสักนิด ชวยเศรษฐกิจได”
ด.ญ.สกุลณัฐ แผนนภากนก
“ประหยัดกันวันนี้ เผื่อมีใชในวันหนา” ด.ญ.ศศิวิมล ทองสม

80. โรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553
80.1 ชนะเลิศ
80.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
80.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
80.4 ชมเชย

80.7 ชมเชย

81. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมือง จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553

81.4 ชมเชย
81.5 ชมเชย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลา
81.6 ชนะเลิศ
81.7 รองชนะเลิศอันดับ 1
81.8 รองชนะเลิศอันดับ 2
81.9 ชมเชย
81.10 ชมเชย

“ประหยัดน้ำวันละนิด ยามวิกฤตเรามีใช” ด.ญ.เนติมา วรรณศรี
“น้ำทุกหยดมีคา ตอชีวาใหยั่งยืน” ด.ญ.จันจิรา บุตรพรม
“ประหยัดน้ำในวันนี้ ชีวิตดีในวันหนา ใชน้ำอยางคุมคา
เผื่อเวลาน้ำหมดไป” ด.ญ.ธนพร มาตะราช
“ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อชีวิตในวันหนา ใชน้ำอยางคุมคา ชวยรักษา
ประปาไทย” ด.ญ.จุฬาลักษณ หลักหาญ
“ชีวิตจะสุขได เมื่อรวมใจประหยัดน้ำ” ด.ช.รัฐพงษ ไวพจน
“ใชนำ้ อยางคุม คา เพือ่ วันนี้ เผือ่ วันหนา” น.ส.จารวี ศรีพอ
“น้ำมีคา น้ำมีคุณ ชวยกันหนุน เพิ่มรักษา อยาทำลาย”
น.ส.สุพัตรา ชูรัตน
“ชวยตน ชวยรัฐ ชวยกันประหยัดน้ำ” นายภูวดล เผาเพ็ง
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ตองรักษา ประหยัดใช” น.ส.พรผกา แกวคูณ
“น้ำประปา มีคากวาที่คิด ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยชีวิตผูอื่นได”
น.ส.ปยรัตน จุลมี
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
81.1 ชนะเลิศ
81.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
81.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
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80.5 ชมเชย
80.6 ชมเชย

“น้ำมีคาตอชีวิต ปดใหสนิทเมื่อเลิกใช ชวยเศรษฐกิจไทยใหรุงเรือง”
ด.ญ.เบญญา ภัทรมงคลเขตต
“น้ำประปามีคุณคาคือชีวิต ทุกคนชวยประหยัดคนละนิด ปดน้ำเมื่อ
เลิกใช” ด.ญ.เดียนาห สุวามี
“ประหยัดน้ำคนละนิด จิตแจมใส ประหยัดน้ำแลวสุขใจ ไมตองจาย
คาน้ำแพง” ด.ช.ภาคภูมิ ดวงภักดี
“น้ำคือชีวิต ตองคิดกอนใช เรารวมใจประหยัดน้ำกัน”
ด.ช.นรบดี ศรีนคร
“น้ำทุกหยดมีคา ชวยกันรักษา อยาเปดทิ้งไว” ด.ญ.รสิกา จันทิภา
“ประหยัดน้ำคนละนิด เพือ่ ชีวติ ทีส่ ดใส เยาวชนรุน ใหม ใสใจรักษาน้ำ”
ด.ช.มุฮมีน มูเก็ม
“ประหยัดน้ำคนละนิด เพื่อลดวิกฤติภาวะโลกรอน” ด.ญ.ศศิธร ปานเลห

82. โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) อ.หาดใหญ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553
82.1 ชนะเลิศ ป.4
82.2 ชนะเลิศ ป.6
82.3 รองชนะเลิศอันดับ 1 ป.4
82.4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ป.6
82.5 รองชนะเลิศอันดับ 2 ป.4
82.6 รองชนะเลิศอันดับ 2 ป.6

“ใชน้ำอยางประหยัด ฝกหัดเปนนิสัย เพื่อชาวไทยจะมีน้ำใช
ตลอดกาล” ด.ญ.สุชาวลี พลรัตน
“น้ำมีคาตอชีวิต โปรดชวยกันคิดใชน้ำอยางประหยัด”
ด.ญ.อัสมา สวางนิพันธ
“ใชน้ำอยางรูคา ชวยรักษาทรัพยากร” ด.ญ.เอมวิกา มูละ
“รวมแรง รวมใจ ประหยัดน้ำไวเพื่อสังคม” ด.ญ.มนัสชนก โกศล
“ประหยัดน้ำกันคนละนิด ลดวิกฤติโลกรอน” ด.ญ.ศศินา พัทยัง
“ใชน้ำอยางรูคา จะนำพาทุกชีวาเปนสุข” ด.ช.ปฏิวัติ เสนาธรรม

83. โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553
83.1 ชนะเลิศ
83.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
83.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
83.4 ชมเชย

รายงานประจำป 2553
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83.5 ชมเชย
83.6 ชมเชย
83.7 ชมเชย
83.8 ชมเชย
83.9 ชมเชย
83.10 ชมเชย
83.11 ชมเชย

“น้ำสำคัญตอชีวิต ไมวิกฤตถาประหยัด” ด.ช.ณัฐพล จรรยาไพบูลย
“ใชน้ำอยางประหยัดและเห็นคุณคา เพื่อรักษาใหยั่งยืน”
ด.ญ.รัฏฐาธิปตย วงศพิจิตร
“น้ำนี้มีคานัก จงรูจักรักษาไว” ด.ญ.ศิริลักษณ เย็นใจ
“คนไทยรวมใจ รักษน้ำ รักษชีวิต ชวยกันประหยัดสักนิด จิตแจมใส”
ด.ญ.กัญญารัตน โพธิ์หอม
“ปดกอกน้ำเมื่อเลิกใช เพื่อจะไดมีน้ำใชตลอดกาล”
ด.ญ.อัจฉราพรรษ ทองบอ
“น้ำคือชีวิต ลิขิตไฟฟา นำพาเกษตร ประเทศเจริญ”
ด.ญ.ศศิภา ลำพุทธา
“น้ำมีคุณคา ชวยกันรักษา น้ำคือชีวา ชวยกันประหยัด”
ด.ญ.ปภาวี บุญสอด
“น้ำนี้มีคุณคา จงรักษาอยาใหขาด” ด.ญ.กิติยา ฤทธิพิศ
“รักษน้ำรักชีวิต อยาไดคิดใชฟุมเฟอย จงอยาใชไปเรื่อย เทากับเรา
ทำลายโลก” ด.ญ.วรลักษณ จำปาสาร
“ใชน้ำอยางประหยัด ใชน้ำอยางเห็นคุณคา แลวจะรูวาน้ำ
มีประโยชนมากมาย” ด.ญ.ศศิประภา ตาทิพย
“มีน้ำเพียงนอยนิด ตระหนักคิดสักหนอย คอย ๆ คิดกอนจะใชน้ำ”
ด.ญ.ชนิดาภา พานผดุง
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