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สารประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

Message from the Chairman of the Board of Directors
ตลอดระยะเวลา 36 ปีของการให้บริการ
น�้ำสะอาดแก่ประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) ตระหนั ก ถึ ง
เป้าประสงค์ภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนดังวิสัยทัศน์ กปภ.
“ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ”
และมีค่านิยมองค์กร “มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน”
เป็ น หลั ก การชี้ น� ำ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านให้ มุ ่ ง
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. ปี 2557 –
2559 กปภ.มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาโรงผลิตน�้ำประปา
ให้ได้มาตรฐาน กปภ.ตามหลักการจัดการน�ำ้ สะอาด :
Water Safety Plan โดยมีโรงผลิตน�ำ้ ประปาหลายแห่ง
สามารถพัฒนาคุณภาพสูร่ ะดับ ISO 9001:2008 และ
ISO 14001:2004 นอกจากนี้ ยังได้เปิดอาคารปฏิบตั กิ าร
ทางวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ Lab Cluster เพิ่ ม ขึ้ น
จนครอบคลุมพื้นที่ทุกภาค และก�ำลังทยอยพัฒนา
ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล ISO/IEC17025
เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำโดยนักวิทยาศาสตร์
ทีม่ ปี ระสบการณ์ความช�ำนาญ อีกทัง้ ยังรับตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ด้วย
ในด้านการบริการหลังการขาย กปภ.ได้แสดง
ความมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาการบริ ก ารสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
โดยน� ำ เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น�้ำและมีการประเมิน
องค์กรอย่างเข้มแข็งด้วยระบบ State Enterprise
Performance Appraisal หรือ SEPA ท�ำให้ กปภ.
มีผลการด�ำเนินงานเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
โดยในปี 2557 กปภ.ได้รับการจัดอันดับความโปร่งใส
เว็ บ ไซต์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2556 ซึ่ ง สถาบั น วิ จั ย
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ) ท�ำการส�ำรวจ
ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ� ำ นวน 59 แห่ ง
โดยวั ด จากเกณฑ์ ก ารประเมิ น ใน 3 ด้ า น ได้ แ ก่
การน� ำ เสนอหน้ า โฮมเพจ คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล
รวมถึงการเก็บและการค้นหาข้อมูลเก่า สะท้อนให้เห็นว่า
ทีผ่ า่ นมา กปภ. ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสุจริต โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของ
กปภ. ทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูล เอกสาร และการประกาศ
เชิ ญ ชวนอย่ า งชั ด เจนตามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ในฐานะคณะกรรมการ กปภ. ก็ พ ร้ อ มที่
จะประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน
กปภ.ให้กา้ วไปสูเ่ ป้าหมายการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization) หรือ HPO
ตามทีค่ าดหวังไว้ เพือ่ ให้ประชาชนชาวไทยทัว่ ประเทศ
74 จังหวัด ได้ใช้น�้ำประปาทุกลิตรที่เปี่ยมคุณภาพ
ทัง้ ความเพียงพอ ความทัว่ ถึง และความใส่ใจ 24 ชัว่ โมง

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
(MR. CHATCHAI PROMLERT)
CHAIRMAN OF PWA’S BOARD
OF DIRECTORS
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

Throughout 36 years of providing
water supply service to the people in 74
provinces across the country, the Provincial
Waterworks Authority (PWA) concerned the
state goals in improving the quality of life
and enhancing the people’s hygiene as PWA
visions “Customers are delighted with water
quality and excellent services” and has
the organizational values “Concentration –
Confidence – For the Public” as the key
leading to practices so as to satisfy people’s
need and expectation.
According to PWA’s strategic plan
for the year 2014 - 2016, PWA aimed to
develop water supply production plant to
meet PWA’s standard in accordance with
the Water Safety Plan which had several
water supply production plant having the
development of the quality standard up to  
ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 level.  
Besides, PWA still opened Lab Cluster in all
inclusive areas and gradually developed Lab
to meet the international standard of ISO/
IEC17025 so as to analyze the water quality
by the scientists with skilled experience
including providing lab service of the water
quality to other agencies as well.
For the post service, PWA focused
on the service development to be the
excellence by using tools applied to create

the customers’ satisfaction and strongly had
the organizational assessment with State
Enterprise Performance Appraisal or SEPA. As
a result, PWA’s operation performance was
satisfied by the related parties. In 2014, PWA
ranked “the transparency website of state
enterprise for the year 2013” which Thailand
Development Research Institute (TDRI)
conducted its survey of the information from
59 state enterprises’ website measuring
appraisal assessment in 3 aspects: home
page presentation, quality of information,
including gathering and searching outdated
information. This reflected that PWA paid
the significance on corporate governance
with transparency, justified and honest
especially the disclosure of information of
the procurement via PWA’s website which
obviously publicize the information, document
and the announcement of invitation
according to the Data Protection Act B.E.
2540 (1997).
On behalf of PWA’s committee,
I have readiness for cooperation with all
agencies to push PWA so as to reach the
goal of High Performance Organization or
HPO as expected in order to serve Thai people
throughout 74 provinces with adequate
quality water in all inclusive areas and
attention through 24 hours.  
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สารผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Message From PWA Governor

การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) เป็ น
รัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย ที่มีนโยบายก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ น กรอบแนวทางในการด� ำ เนิ น
ภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการท�ำงานของ กปภ. โดยมีการบริหาร
จั ด การตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มุ ่ ง มั่ น
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีคุณธรรม
ให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เน้นการ
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งมุ่งมั่น
จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจผู้บริโภค
การประปาส่วนภูมิภาคได้ให้ความส�ำคัญ
อย่ า งยิ่ ง ยวดกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต
การจ�ำหน่ายและการบริการลูกค้าจ�ำนวน 3.8 ล้านราย
ให้ ไ ด้ อุ ป โภคบริ โ ภคน�้ ำ สะอาดมาตรฐานองค์ ก าร
อนามัยโลกอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง รวมถึงให้ความมุง่ มัน่
กับการส�ำรวจแหล่งน�้ำที่ยั่งยืนเพื่อรองรับการลงทุน
ขยายพื้นที่บริการในอนาคต นอกจากนี้ยังได้พัฒนา
ศักยภาพการด�ำเนินงานด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
เน้นการเสริมสร้างทุนทางปัญญาทีย่ งั่ ยืนให้กบั เยาวชน
ผูซ้ งึ่ จะเป็นอนาคตของชาติ ควบคูก่ บั การปลูกฝังบุคลากร
ทุกระดับให้มสี ว่ นร่วมและมีจติ สาธารณะกับกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ทั่วทั้งองค์กร
ในปี 2557 ซึง่ กปภ.ด�ำเนินงานครบรอบปีท่ี 36
จึงได้ดำ� เนินโครงการและกิจกรรมมากมายทีม่ เี ป้าหมาย
เพื่อรองรับความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการ
ใช้น�้ำสะอาดของ กปภ. ตามแผนแม่บทแหล่งน�้ำ 
แผนแม่บทการผลิตน�้ำทั่วประเทศ และแผนกลยุทธ์
ธุรกิจของ กปภ. นอกจากนี้ยังเป็นปีที่โรงกรองน�้ำ

ทั่ ว ประเทศได้ ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ เป็ น รู ป ธรรม
ตามแผนจัดการน�้ำสะอาดของ กปภ. ส่งผลให้ กปภ.
233 สาขาทัว่ ประเทศเป็นหน่วยงานทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผูใ้ ช้นำ�้ ดังผลส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ การให้บริการของ กปภ. ได้คะแนน 4.08
(ปี 2556 ได้คะแนน 3.97) ซึง่ ส�ำรวจโดยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และผลประเมินองค์กรประจ�ำปี 2557
กปภ. ได้คะแนน 4.46 ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2556 (ปี 2556
ได้คะแนน 4.31) นอกจากนี้ กปภ.ยังได้รับรางวัล
เว็บไซต์รัฐวิสาหกิจโปร่งใสจากการเปิดเผยข้อมูล
จัดซือ้ จัดจ้างในเว็บไซต์รฐั วิสาหกิจ พ.ศ. 2556 ส�ำรวจ
โดยสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย และได้รบั
ความน่าเชือ่ ถือทีร่ ะดับ 2 ของรัฐวิสาหกิจและสถาบัน
การเงินภาครัฐปี 2557 ด�ำเนินการโดยส�ำนักงาน
บริหารหนีส้ าธารณะ (สบน.) (จากเดิมระดับ 3) รวมทัง้
ได้ รั บ รางวั ล นวั ต กรรมจาก กพร. ชุ ด โปรแกรม
ประยุกต์ “Wmap 9.12” กับชุดทดสอบแบคทีเรีย
อย่างง่าย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี เป็นต้น
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยทีไ่ ด้
สนับสนุนภารกิจของ กปภ. เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
กปภ. ทุกคน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือกันผลักดัน
ภารกิจของ กปภ. ด้วยความมุ่งมั่น โดยขอยืนยันว่า
กปภ. จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นองค์กร
ที่ดี จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบผลิต ระบบจ่ายน�้ำ  และ
ระบบบริการให้ประชาชนได้ใช้นำ�้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานระบบสาธารณู ป โภคของ
ประเทศเคี ย งคู ่ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป
ตามค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

(นางรัตนา  กิจวรรณ)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
(MRS. RATANA  KITCHAWAN)
PWA GOVERNOR
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The Provincial Waterworks Authority
(PWA), the state enterprise under the
Ministry of Interior, has the good corporate
governance as the framework in conducting
tasks with responsibility to interested parties
in PWA’ s working by having the management
based on good corporate governance,
focusing on working with transparency,
justified, and morality, paying importance and
consideration of human rights, emphasizing
on the guarantee on product quality and
service including intending to be a part
of society in communities and society’s
development, preserving environment and
attending consumers.
PWA strongly gives importance on
the improvement in production, distribution,
and service of 3.8 million customers
so as to provide clean water supply with
World Health Organization (WHO) standard
sufficiently and thoroughly. This includes the
concentration on the exploration of stable
water source so as to serve the expansion
investment  of service areas in the future.
Furthermore,   PWA developed the capability
in social operation in concrete focusing on
creating intellectual assets sustainable to
youth who are the future of nation together
with indoctrinating personnel in all levels to
participate in, and having public mind with
the activities of social and environmental
responsibility orderly throughout the
organization.
In 2014, the 36th anniversary of
PWA’s operation, PWA conducted projects
and activities with the purpose of serving the
people’s expectation to use PWA’s clean
water in compliance with water source model
scheme, water production in all inclusive
areas and PWA’s business strategy plan.

In addition, it was the year of completed
construction of all straining plants throughout
the country in accordance with PWA clean
water management plan. As a result, 233
PWA branches around the country were
agencies to make customers’ satisfaction
as the survey of customer’s satisfactory to
PWA score of 4.08 (year 2013 scored 3.97)
which conducted by Thammasat University
and organizational appraisal for the year
2014 getting 4.46 scores better than 2013
(year 2013 getting scored 4.31). PWA won the
award of the transparency website of state
enterprise from the disclosure of the
information on procurement B.E. 2013 explored
by Thailand Development Research Institute
and received trustworthiness in level 2 of
state enterprise and state financial institution
for the year 2014 operated by Public Debt
Management Office (PDMO) (from former
in level 3) including won innovation award
from PODC in computer software applied
“Wmap 9.12” and easy Bacteria test kit in
good level, etc.
Finally, I would like to thank Ministry
of Interior supporting PWA tasks well and
thank board of directors, executives, all
staffs and PWA employees cooperating
to extremely push PWA tasks. I confirmed
that PWA will develop itself continually so
as to be excellent organization focusing on
improving production system, distribution
system and service system to serve people
utilizing quality water to upgrade the utility
standard of the country and being closely
with the social and environmental responsibility
and supporter of people endlessly according
to the organizational values “Concentration
– Confidence – For the public”.
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หมวดที่ 1

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
1.2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
1.4 รายชื่อ กปภ.สาขาทั่วประเทศ
1.5 นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
1.6 สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
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ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.” เป็น
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตามนโยบาย
ของรั ฐ บาลที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และขยายกิ จ การประปาในส่ ว น
ภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น โดยการโอนกิจการของ 2 หน่วยงานหลัก
ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด หาน�้ ำ สะอาดในรู ป แบบของ
น�ำ้ ประปาส�ำหรับประชาชนใช้อปุ โภคและบริโภคในขณะนัน้ คือ
1. กองประปาภูมภิ าค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบในการด�ำเนินการก่อสร้างระบบประปา และดูแลการ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาในเขตเมือง หรือในชุมชนทีม่ จี ำ� นวน
ประชากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งมีการประปาในความดูแล
รับผิดชอบ 185 แห่ง
2. กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มีหน้าที่ด�ำเนินการและรับผิดชอบการก่อสร้างระบบประปา
หมูบ่ า้ น หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนทีม่ จี ำ� นวนประชากร
ไม่เกิน 5,000 คน โดยร่วมกับท้องถิ่น และเมื่อก่อสร้างระบบ
ประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ สุขาภิบาล หรือ
หมู่บ้าน เป็นผู้ดูแลบ�ำรุงรักษาต่อไป ซึ่งมีอยู่จ�ำนวน 550 แห่ง
เมื่อรวมสองหน่วยงานนี้เข้าด้วยกันแล้ว ได้ตราขึ้นเป็น
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค ให้ก�ำเนิดแก่หน่วยงาน
ใหม่ เรียกว่า การประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2522
ความคิดริเริ่มที่จะก่อตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็น
รัฐวิสาหกิจเกิดจากกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างของกองประปา
ภูมิภาค กรมโยธาธิการ โดยได้พิจารณาเห็นว่าความต้องการ
น�้ำสะอาดส�ำหรับใช้อุปโภคและบริโภค ขยายตัวเพิ่ ม ความ
ต้องการมากขึ้น แต่การด�ำเนินงานมีข้อจ�ำกัดในด้านระบบ
ราชการ ท�ำให้การบริการประปาไม่คล่องตัว และไม่สามารถ
ท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าจะได้จดั อยูใ่ นรูปรัฐวิสาหกิจ ดังเช่น
สาธารณูปโภคอืน่ ๆ
กลุ่มผู้คิดริเริ่ม ได้เสนอเรื่องต่อรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช เมื่อเดือนตุลาคม 2518 และได้ติดตามเรื่องนี้อย่าง
ใกล้ชิด จนมาถึงรัฐบาลสมัย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และรัฐบาล
นายธานิ น ทร์ กรั ย วิ เ ชี ย ร ทุ ก รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
ที่จะให้จัดการบริหารประปาในรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ยังไม่ทันได้
ด�ำเนินการแล้วเสร็จก็เปลี่ยนรัฐบาลเสียก่อน
ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ส่ง
เรื่ อ งให้ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก าร
จั ด รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การประปาในส่ ว นภู มิ ภ าค และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 ได้จัดตั้ง

องค์ ก ารบริ ก ารประปาในรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามข้ อ เสนอของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รั ฐ บาลจึ ง ได้ ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการจั ด ตั้ ง การ
ประปาส่วนภูมิภาคขึ้น โดยมี นายจ�ำรูญ ปิยัมปุตระ รองปลัด
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน และได้ด�ำเนิน
การจัดตั้งและตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ.2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522 และให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยโอนกิจการประปาตลอดจน
ข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ
และข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย
มาเป็นลูกจ้างและพนักงานของ กปภ. และถือเอาวันที่ 28
กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันก่อตั้ง กปภ.
กฎหมายการจัดตั้ง การอยู่ภายใต้กระทรวงเจ้าสังกัด
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ “กปภ.” ตั้ ง ขึ้ น เป็ น
รัฐวิสาหกิจอยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยให้
มีการตราพระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522 ไว้
รองรับมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 เป็นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ และการด�ำเนินการในปัจจุบัน
ในปี 2557 มีนโยบายส�ำคัญก�ำหนดให้ยกระดับคุณภาพ
น�้ำประปาในระดับสากล โดยเน้นหลักการจัดการน�้ำสะอาด
ซึ่งเป็นหลักการจัดการคุณภาพน�้ำดื่มที่ปลอดภัยขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่
อุปโภคบริโภคน�ำ้ ประปาทีไ่ ด้มาตรฐานและบริการอย่างต่อเนือ่ ง
มีขนั้ ตอนจัดการคุณภาพและความสม�ำ่ เสมอของน�ำ 
้ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ 
้
กระบวนการผลิตน�ำ 
้ ไปจนน�ำ้ ประปาทีส่ ง่ ไปถึงผูบ้ ริโภค โดยเน้น
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอน นอกจาก
ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดและปลอดภัยของ
น�้ำประปาแก่ผู้บริโภคแล้วยังเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท�ำงานที่เน้นแนวทางการบริหารแบบครบวงจร โดยปัจจุบัน
กปภ. ได้ด�ำเนินการครบทุก กปภ.สาขา  
อีกทั้งยังมีการเน้นให้เป็นปีแห่งการลดน�้ำสูญเสีย ทั้ง
ประปาขนาดใหญ่และเล็ก โดยมีการติดตามก�ำกับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด และเร่งด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย ด้วยระบบ
DMA (District Metering Area) เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน�้ำ
สูญเสียได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีการน�ำระบบ IT มาช่วย
สนับสนุนและอบรมทีมงานลดน�ำ้ สูญเสียของ กปภ. อย่างจริงจัง
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1.1 History
had a resolution on May 9, 1978 to establish an agency to
manage the water supply in the form of a state enterprise
as proposed by NIDA.
The government had set up a committee for an
establishment of the Provincial Waterworks Authority, with
Mr. Chamroon Piyumputtara, Deputy Permanent Secretary
for Interior at that time, acting as the chairman of the
committee; and established and enacted the Provincial
Waterworks Authority Act of 1979 on February 24, 1978,
effective on February 28, 1979, the date next to that on
which the declaration was made in the Royal Gazette. As
a consequence, the water supply affairs as well as the
officials and employees of the Provincial Waterworks
Division, Department of Public Works, and those of the
Rural Waterworks Division, Department of Health were
transferred and became the Provincial Waterworks Authority
(PWA)’s staff and employees. Meanwhile, February 28
of each year is regarded as the anniversary of the
establishment of PWA
Establishment Laws and Ministry supervising PWA
The Provincial Waterworks Authority (PWA) has been
established as a state enterprise under the supervision of
the Ministry of Interior, with the issuance of the PWA Act
of 1979 as support, which became effective on February
28, 1979 onward.
Other significant changes and brief current operation
In 2014, there was a critical policy to improve the
quality of the water supply at the international level mainly
focusing on the clean water supply management with
the World Health Organization (WHO)’s score of quality
management for the safe water supply.  This enhanced
population’s confidence on a standard of water supply
and services, continuously quality process management
and a consistency of water supply since water source,
water production till the water supply to consumers by
emphasizing the risk management in all levels that might
be occurred. Besides, to raise the confidence on the
cleanness and safety of the water supply to consumers, it
adjusted a whole working process by using the integrated
management, which was completely conducted in all
PWA’s branches.
In addition, it is highlighted to be the year of a
waste water decrease for both large-sized and small-sized
waterworks having closely controlled, and managed with
District Metering Area (DMA) in order to solve the waste
water problem easily and rapidly uding using the IT system
to support and train the PWA’s waste water team seriously.

The Provincial Waterworks Authority, or PWA for
short, is a state enterprise under the supervision of the
Ministry of Interior.  It was established in 1979 in accordance
with the government policy on improving and expanding
the water supply business in the region for higher efficiency.
It was carried out by a transfer of 2 major agencies
responsible for the procurement of clean water to supply
people’s consumption, namely,
1. Provincial Waterworks Division, Department
of Public Works, the Ministry of Interior was responsible
for constructing the water supply system and overseeing
the production and distribution of water supply in urban
areas or communities with over 5,000 population.  It had
185 waterworks under its responsibility.
2. Rural Waterworks Division, Department of
Health, the Ministry of Public Health took a charge of the
construction of village waterworks or small-scale waterworks
in communities with fewer than 5,000 population.
This was carried out in cooperation with localities. When
the construction of the water supply system had been
completed, it was assigned to localities such as sanitary
districts (now called municipalities) or villages for
administration and maintenance.  There were a total of
550 waterworks of this kind.
After two agencies had been merged, the Provincial
Waterworks Authority (PWA) Act was enacted, giving birth
to a new agency called PWA on February 28, 1979.
An original idea to establish PWA as a state enterprise
stemmed from a group of government officials and
employees of the Provincial Waterworks Division, Department
of Public Works who had seen the regional people’s
increasing demand of clean water for consumption.
Nevertheless, the officials’ performance had limitations in
terms of bureaucracy, causing an inflexible and inefficient
service in the water supply. Consequently, this should have
been set up in the form of a state enterprise like other
types of infrastructures.
Thus the officials who had initiated such as idea
proposed to the Kukrit Pramoj administration in October
1975 and closely followed up the matter until the
governments of Seni Pramoj and Thanin Kraivichian. Those
governments gave an approval to have the management
in the form of a state enterprise but an implementation
was not started due to a change of the government
During the General Kriengsak Chamanan administration,
this issue was submitted to NIDA for studying the pattern
of water supply management in the region. The cabinet
กลับสู่สารบัญ
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1.2 วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/
แนวนโยบายผู้ถือหุ้น ภาครัฐ (SOD)
1.2.1 วิสัยทัศน์
ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

1.2.2 ค่านิยม
มุ่ง–มั่น–เพื่อปวงชน

มุง
มุงเนนคุณธรรม

มั่น

เพ�่อสุขของปวงชน

มั่นใจคุณภาพ
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1.2.3 พันธกิจ

1.2.5 เป้าประสงค์

กปภ. เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารน�้ ำ ประปาตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
สุ ข อนามั ย ของประชาชนเป็ น ส� ำ คั ญ พั น ธกิ จ หลั ก ของ
การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ได้แก่
• ผลิตจ่ายน�้ำที่มีคุณภาพ
• พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน�้ำให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
• เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ
• พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการขององค์กร

ระยะที่ 1 : ปี 2555-2559
มุง่ สูอ่ งค์กรทีม่ รี ะบบผลิตจ่ายน�ำ 
้ และบริการลูกค้า
ที่เป็นเลิศ (Operation-Customer Service
Excellence Organization)
ระยะที่ 2 : ปี 2557-2559
มุง่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ระยะที่ 3 : ปี 2559-2561
มุ่งสู่องค์กรที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบ
วงจร (Smart IT Organization)
ระยะที่ 4 : ปี 2561-2564
มุ่งสู่องค์กรระดับสากล (Global Organization)  

1.2.4 วัตถุประสงค์
ประกอบและส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การประปาโดยการ
ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้
ในการผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�้ำประปารวมทั้งการด�ำเนิน
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชน
เป็นส�ำคัญ
กลับสู่สารบัญ
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หลักการและแนวทางการด�ำเนินงานตาม SOD

1.2.6 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส�ำนักงานนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ
เพื่อสรุปแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement
of Directions) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแล และ
ชี้ประเด็นที่ กปภ. ควรให้ความส�ำคัญและเร่งด�ำเนินการ

แผนระยะสั้น
1. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
ให้เป็นที่ยอมรับ
2. พิ จ ารณาแหล่ ง เงิ น ทุ น นอกเหนื อ จากเงิ น
งบประมาณ ที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กรเพื่อใช้ในการ
ลงทุนขยายการให้บริการ
3. เร่ ง จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทการลดน�้ ำ สู ญ เสี ย ให้
สอดคล้องกับการปรับระดับแรงดันน�้ำที่เหมาะสม
4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการประปา และลดต้นทุนการผลิต
5. จัดท�ำแผนจัดหาแหล่งน�้ำดิบให้ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการ
6.  สร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
7. เร่ ง จั ด ท� ำ แผนป้ อ งกั น ระบบประปาและลด
ผลกระทบต่ อ การให้ บ ริ ก ารน�้ ำ อุ ป โภคในกรณี เ กิ ด ภั ย
ธรรมชาติ
8. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
9. จัดท�ำแผนลงทุนระยะยาวโดยประสานงานกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ บนพื้นฐานการด�ำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวนโยบายส�ำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานและ
ส่ ง เสริ ม การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แนวนโยบายส�ำหรับ กปภ.
ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพื้นที่
ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดหา
และพัฒนาแหล่งน�ำ้ ดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุน
ให้มีประสิทธิภาพ

แผนระยะยาว
1.   รว่ มจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการน�ำ้ ในภาพรวม
กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ผลักดันการจัดตั้งองค์กรก�ำกับดูแลกิจการน�้ำใน
ภาพรวมของประเทศ
3.            จัดท�ำแผนลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะยาว
10 ปี และประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้นำ�้ ของประชาชนทีย่ งั ไม่มนี ำ�้ ใช้ได้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
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1.2 Vision/Core Values/Mission/Objectives/Goals/
Policy Guideline for Government Sector Shareholder (SOD)
1.2.1 Vision
Customers are delighted with water quality and excellent services.

1.2.2 Core Values
Concentration – Confidence – For the Public

Concentration
Concentration on righteousness

Confidence

For the
For the public’s public

Confident
in quality

กลับสู่สารบัญ
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1.2.3 Mission

1.2.5 Purpose

PWA is the agency providing the water supply
in accordance with the government policy in the
main consideration of the State’s benefit and
people’s hygiene. The PWA’s main mission has 5
issues as follows:
• Produce and distribute the quality water.
• Improve the production and distribution
system efficiency and effectively.
• เReinforce the customer-centered service.
• Implement the information technology
system to support the management.
• Develop the human resource to have more
potential to satisfy the organization’s demand.

Phase 1 : (2012-2016)
Operation-Customer Service Excellence
Organization
Phase 2 : (2014-2016)
Learning Organization
Phase 3 : (2016-2018)
Smart IT Organization
Phase 4 : (2018-2021)
Global Organization

1.2.6 Policy Guideline for Government
Sector Shareholders (SOD)
The Ministry of Finance coordinated with
the Ministry of Interior and the related agencies
such as Office of the National Economic and Social
Development Board, etc. to summarize the
Statement of Directions (SOD) in order to execute
and specify the important issues for operation.

1.2.4 Objectives
To run the water supply business through
a survey, procurement of raw water sources for
supplying in production and distribution of water
supply including the other related or relevant
water supply businesses for the benefit of the
utility services with a main consideration of public
and people’s hygiene.

13
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Overall policy guideline for State Enterprise

consideration of the organization’s stability
for the expansion investment of the service.
3. Speed up the master plan for
decreasing of waste water in accordance with
the appropriate water pressure.
4.  Develop the technology for enhancing
the efficiency of the water supply and
reducing the production costs.
5. Make a procurement plan of raw
water to cover all inclusive service areas.
6. Create the people’s awareness to
use the water worthy.
7. Accelerate the formulation of a
protective plan of water supply and decrease
the effect on providing the utility service in
case of natural disasters.
8. Develop the relevant businesses.
9. Map out the long-term investment
by coordinating with the local agencies.

To be a mechanism in pushing the
country’s economic and social strategies based
on the efficient performance in accordance
with the good corporate governance’s
principle.
Branch policy guideline for State Enterprise
To satisfy the basic needs and raise
the people’s quality of lives including the
development of the real estates to generate
the highest benefits.
Policy guideline for PWA
To efficiently improve the expansion
of the water system project covering all
provincial areas as well as the acquisition and
development of adequate raw water sources
and production cost management.

Long-term plan
1. Jointly formulate the strategy plan
of the water management with the related
state agencies.
2. Carry forward the establishment of
the organization for executing the overall’s
country water businesses.
3. Formulate the ten-year investment
plan of the water system and coordinate with
the state local administrative organizations
by determining the obvious target to satisfy
the people’s need of water thoroughly and
rapidly.

Principle and path for execution
based
Short-term plan
1. Push forward the separation of social
and commercial accounts acceptable.
2. Consider the sources of funds other
than the government contribution with a

กลับสู่สารบัญ
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1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
เพือ่ ร่วมกิจกรรม ทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ โดยปี พ.ศ. 2556
กปภ. แจกน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดทัง้ สิน้ 389,643 ขวด เพือ่ รองรับ
การบริการประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น กปภ. ได้มีการสร้าง
โรงงานน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดขึน้ 10 แห่ง ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ กปภ.เขต
ทั้ง 10 เขต โดยได้รับใบอนุญาตจาก อย. จ�ำนวน 2 แห่ง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยอยูร่ ะหว่างการขอ อย. จ�ำนวน 3 แห่ง
และอยู่ระหว่างด�ำเนินการในขั้นตอนอื่นจ�ำนวน 5 แห่ง

การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.”
เป็นรัฐวิสาหกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้าน
น�ำ้ ประปา มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจ
การประปาโดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�ำ้ ดิบ และจัดให้ได้มาซึง่
น�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�้ำประปา
รวมทั้ ง การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ ต่ อ เนื่ อ งกั บ
ธุรกิจการประปาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ ใน 74 จังหวัด (ยกเว้น
กรุ ง เทพฯ นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ) โดยก� ำ หนด
โครงสร้างการบริการประชาชนโดยมีสายปฏิบตั กิ าร 5 ภาค
10 เขต 234 สาขา และมีหน่วยบริการย่อย 356 หน่วย  

2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1 โครงการการประปาส่ ว นภู มิ ภ าครั ก ษ์
สิง่ แวดล้อม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยลดผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2 โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน�้ำ เป็น
โครงการเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าและความ
ส�ำคัญของทรัพยากรน�ำ้ และน�ำ้ ประปา รวมทัง้ ใช้เวลาว่างใน
ช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์
3 โครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ เป็นโครงการที่
มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนได้
ตระหนักถึงคุณค่าของน�้ำและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ

ผลิตภัณฑ์การให้บริการสาธารณะอื่น ๆ ต่อประชาชน
ในฐานะหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ค วามห่ ว งใย
ประชาชน กปภ. ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) โดยก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
โดยมุง่ เน้นใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม จ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งน�้ำของชุมชนให้สะอาดสวยงามและช่วยบรรเทาทุกข์
ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย
2 โครงการ PWA น�้ำดื่มโรงเรียน เป็นโครงการ
ที่ กปภ. มุ่งมั่นแบ่งปันส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย
เพือ่ ให้เยาวชนไทยมีนำ�้ ดืม่ ทีส่ ะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากล
3 โครงการน�้ำดื่มบรรจุขวด เป็นโครงการผลิต
น�้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการสนับสนุนน�้ำดื่ม

3 ด้านการใส่ใจผู้บริโภค จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1 โครงการน�้ำประปาดื่มได้ เป็นโครงการที่ กปภ.
ร่วมกับกรมอนามัย เพื่อต้องการให้ประชาชนเปลี่ยนมา
บริโภคน�้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพดื่มได้
2 โครงการเติ ม ใจให้ กั น (Home Care) เป็ น
โครงการที่มุ่งหวังในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความ
ประทับใจในการบริการประชาชน ด้วยการออกบริการ
ตรวจสอบซ่อมแซมประปาภายในบ้านของประชาชน โดยไม่
คิดค่าแรง ในปี 2556 กปภ. ได้จัดทีมบริการออกพบลูกค้า
รวมทั้งสิ้นกว่า 6 หมื่นครัวเรือน
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1.3 Type of business/Character of the
business transactions
The Provincial Waterworks Authority briefly
called “PWA” is a state enterprise providing the
basic infrastructure of water. It aims to run business
and promote the water supply business through
exploring, procuring the raw water source and
acquiring the raw water for production, distributing
and selling water as well as conducting other
related and relevant businesses to gain benefit for
providing the utility in consideration of the state
advantage and people’s hygiene in 74 provinces
(except Bangkok, Nonthaburi, and Samut Prakan)
by determining the service structure with 5 areas,
10 regional offices, 233 branches and 356
sub-branches.

supporting agencies to join the activities for public
benefits. In 2013 PWA has distributed a total
of 389,643 bottles of drinking water for supporting
an increase in service. PWA has established 10
factories of drinking water located in 10 regional
offices, 2 of which have given the permit by the
Thai Industrial Standards Institute, while 3 of which
have completely constructed and in process of
asking for permission, and the 5 remaining in the
other process.
2. Environmental Conservation consists of 3 projects
as follows:
1 PWA Conserves Environment Project
aims to decrease the global warming effect and
stimulate the youth’s awareness on the natural
resource’s worthiness.
2 Thai Youth Camp Loves Water Project
is the project to support the youth in learning the
values and importance of the natural resource of
water and water supply including using free time
during summer to study and benefit for them.
3 School Saves Water Project is the project
to build the knowledge, understanding and increasing
the youth’s awareness of values of water and help
to conserve the natural resource of water.

Products on public services to people
As a state enterprise having a concern for
the people, PWA has a responsibility to corporate
social responsibility (CSR) through determining the
performance guideline emphasizing 3 aspects.
Here are :
1. Development of Communities and Society consists
of 3 projects listed below:
1 PWA Conserves Communities Project
aims to support the local administrative agencies
in developing the communities’ raw water to be
clean and safe and alleviate the people’s suffering
confronting public disasters.
2 PWA School’s Drinking Water Project
is the project that PWA focuses on the promotion
of Thai youth’s life quality and hygiene to have
clean and safe drinking water up to an international
standard..
3 Bottled Drinking Water Project is the
project producing bottled drinking water to relieve
people’s suffering and give a cooperation with the
กลับสู่สารบัญ
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3. Caring Consumers
1 Drinking Water Project is the project that
PWA with the Department of Health pointed out to
change people to utilize clean and quality water
supply.
2 Home Care Project is the project aimed
at creating a good relationship and an impression
on service by inspecting and repairing the water
system in the people’s house with free of charge.
In 2014, PWA arrange a team to meet customers
over 60,000 households.
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รายชื่อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
18/1 ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
24110
โทร. 0 3854 1153 โทรสาร. 0 3854 1574

160 หมู่ 2 ถ.วิรัตน์ศิลป์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 5819 โทรสาร. 0 3827 5820
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

152 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 4865-6 โทรสาร. 0 3827 4916

446 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0 3855 2000 โทรสาร. 0 3855 1151

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง

34 ถ.ธารนที ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0 3844 3710 โทรสาร. 0 3844 4325

7/7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0 3861 1116, 0 3861 5276 โทรสาร. 0 3801 2017

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง

7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0 3846 2972-3 โทรสาร. 0 3846 1042

118 หมู่ 5 ต.ส�ำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร. 0 3860 2008 โทรสาร. 0 3860 1292

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน�้ำประแสร์

141/19 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3831 1131 โทรสาร. 0 3832 8554
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

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

215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
โทร. 0 3835 4507-8 โทรสาร. 0 3876 8408

5 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0 3932 2040  โทรสาร. 0 3935 0318

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง

26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
โทร. 0 3822 2462-4 โทรสาร. 0 3822 2465

15/1 หมู่ 3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0 3944 1660 โทรสาร. 0 3944 1133

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1133 โทรสาร. 0 3881 4240

390 หมู่ 3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
โทร. 0 3952 0416 โทรสาร. 0 3951 1166

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

89 หมู่ 2 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร. 0 3853 8339 โทรสาร. 0 3853 9014

576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทร. 0 3958 1009 โทรสาร. 0 3958 2250

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ

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

72/1 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 18130
โทร. 0 3630 0675 โทรสาร. 0 3630 0676

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
10 ถ.วั ฒ นานคร-แชร์ อ อ ต.วั ฒ นานคร อ.วั ฒ นานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0 3726 1405 โทรสาร. 0 3726 1405

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่

40/1 ถ.บ� ำ รุ ง ราษฎร์ ต.อรั ญ ประเทศ อ.อรั ญ ประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0 3723 1133 โทรสาร. 0 3723 1596

56 หมู่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0 3647 1316 โทรสาร. 0 3647 2059

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี

460 หมู่ 8 ต.ล�ำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร. 0 3646 1565 โทรสาร. 0 3646 2525

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล

21/2 หมู ่ 4 ถ.ปราจี น ตคาม ต.บางบริ บู ร ณ์ อ.เมื อ ง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3748 2234-7 โทรสาร. 0 3748 2233

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี
166 หมู่ 1 ถ.สิงห์บรุ -ี บางสะพาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี
16000
โทร. 0 3651 1599 โทรสาร. 0 3651 1670

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี
ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0 3728 0525 โทรสาร. 0 3728 1194

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
59 ถ.เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0 3561 1662 โทรสาร. 0 3562 5099

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ

52 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0 3635 1930 โทรสาร. 0 3635 1931

1/2 หมู่ 4 ต.ไผ่จ�ำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 0 3563 1188 โทรสาร. 0 3563 1373

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท

การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชัน้ พิเศษ)

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

118 หมู ่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6625, 0 3533 6601 โทรสาร. 0 3633 6628

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่

144 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 0 3639 0561-2 โทรสาร. 0 3637 9508

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก
424/5 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0 3634 1966 โทรสาร. 0 3634 1966

กลับสู่สารบัญ
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การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง

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

874 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0 4431 1496 โทรสาร. 0 4431 1004

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

239 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0 4444 8405 โทรสาร. 0 4444 8405

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี

123/10-11 หมู่ 6 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จ�ำปา อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 0 3534 1814 โทรสาร. 0 3534 2507

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
234 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
30340
โทร. 0 4441 1777 โทรสาร. 0 4441 1119

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
8/1 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
12000
โทร. 0 2581 6656 โทรสาร. 0 2581 4541

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
161/2 หมู่ 3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0 4444 1525 โทรสาร. 0 4445 2252

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
72 หมู่ 2 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0 2567 3265, 0 2567 4998 โทรสาร. 0 2567 1574

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
184 หมู่ 6 ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
30190
โทร. 0 4449 1497 โทรสาร. 0 4449 1497

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง
74 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   
12130
โทร. 0 2567 1576 โทรสาร. 0 2567 1577

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย
373 หมู่ 1 ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
โทร. 0 4447 1399 โทรสาร. 0 4447 1399

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง
411 หมู่ 11 ถ.ท่าข้าม ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
30270
โทร. 0 4447 7145 โทรสาร. 0 4447 7393

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา
53 หมู่ 6 ถ.บ้านนา-บางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก
26110
โทร. 0 3738 1838-9 โทรสาร. 0 3738 1838

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด
348 หมู่ 4 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 0 4438 9490 โทรสาร. 0 4438 9007

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
263 หมู่ 4 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทร. 0 4437 1444 โทรสาร. 0 4437 2368
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

128 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0 3220 0783, 0 3220 0779 โทรสาร. 0 3220 0776

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

88 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0 3273 7185 โทรสาร. 0 3273 7186

176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพีเ่ ลีย้ ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3552 1617-8 โทรสาร. 0 3552 1617

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์

68/13 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
70110
โทร. 0 3221 1407 โทรสาร. 0 3221 1280

554 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0 3554 8886 โทรสาร. 0 3558 1678

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง
187 หมู่ 1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทร. 0 3236 4397 โทรสาร. 0 3273 1828

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง

239 หมู่ 8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0 3228 1296 โทรสาร. 0 3228 1231

300 หมู่ 1 ถ.อูท่ อง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
72180
โทร. 0 3559 5340 โทรสาร. 0 3559 5340

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
75000
โทร. 0 3471 1601 โทรสาร. 0 3471 1602

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

93/796 หมู่ 7 ถ.มหาชัยวิลล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000
โทร. 0 3441 1844 โทรสาร. 0 3442 6911

1/4 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0 3451 1520 โทรสาร. 0 3452 1205

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม

401 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โทร. 0 3457 6121 โทรสาร. 0 3457 6121

574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0 3556 5059 โทรสาร. 0 3556 5058

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

89/14-15 ม.5 ถ.หนองขาหยั่ง-ศูนย์ราชการ ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73210
โทร. 0 3424 2302 โทรสาร. 0 3424 2302

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
358 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 0 3457 9248 โทรสาร. 0 3457 9006

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

กลับสู่สารบัญ
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
1/58 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0 3454 1043 โทรสาร. 0 3464 0155
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การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

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

91/13 หมู่ 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
84280
โทร. 0 7737 7477 โทรสาร. 0 7737 7477

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
58 ถ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ ต.ประจวบคี รี ขั น ธ์ อ.เมื อ ง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3261 1051 โทรสาร. 0 3260 3069

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

59/9 หมู่ 2 ถ.รัฐบ�ำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
77120
โทร. 0 3262 2073 โทรสาร. 0 3262 3707

90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทร. 0 7739 7325 โทรสาร. 0 7739 7325

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

734 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
77150
โทร. 0 3268 1524 โทรสาร. 0 3268 1453

361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
84110
โทร. 0 7743 1591 โทรสาร. 0 7743 5394

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

218 หมู ่ 1 ถ.ฝ่ า ยท่ า -หนองหั ด ไท ต.พงศ์ ป ระศาสน์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0 3269 1883 โทรสาร. 0 3269 1208

259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0 7751 1159 โทรสาร. 0 7751 1159 ต่อ 125

111/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 0 7736 1110 โทรสาร. 0 7736 2095

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ
39/1 หมู่ 1 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 0 7759 9610 โทรสาร. 0 7759 9610

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
31/15 หมู ่ 3 ถ.สุ ร าษฎร์ - พุ น พิ น ต.วั ด ประดู ่ อ.เมื อ ง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7720 0269, 0 7720 0272 โทรสาร. 0 7720 0405

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 0 7754 1271 โทรสาร. 0 7754 1171

86/2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7727 2683, 0 7727 3482 โทรสาร. 0 7727 3483

304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0 7781 1192 ต่อ 111 โทรสาร. 0 7781 1192 ต่อ 109

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

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

24 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ถ�้ำน�้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0 7641 2156 โทรสาร. 0 7641 1156

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

55/6 หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0 7742 0138 โทรสาร. 0 7742 0222

314/4 ถ.ราษฎร์บำ� รุง ต.ตะกัว่ ป่า อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา 82110
โทร. 0 7642 1115 โทรสาร. 0 7643 1328
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

7/1 หมู่ 2 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 0 7657 1452 โทรสาร. 0 7657 1532

36 หมู่ 9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0 7552 8201 โทรสาร. 0 7552 8710

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถ.วิชติ สงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 0 7631 9173 โทรสาร. 0 7631 9176

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
57 ถ.ราชด�ำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 07431 1245 โทรสาร. 0 7444 0440

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
93 ถ.กระบี่ ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0 7561 1354 โทรสาร. 0 7561 2982

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา
145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
90000
โทร. 0 7444 3862, 0 7431 1841 โทรสาร. 0 7444 3861

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
199/14 หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร. 0 7569 9447 โทรสาร. 0 7569 9447

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0 7459 8093 โทรสาร. 0 7459 8102

160/2 หมู่ 2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก
จ.กระบี่ 81110
โทร. 0 7568 1156 โทรสาร. 0 7568 1875

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา
13 หมู่ 1 ถ.ประชาบ�ำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. 0 7441 1057 โทรสาร. 0 7441 2167

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
151 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0 7537 8607 โทรสาร. 0 7537 8608

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี
8/2 หมู่ 1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
90160
โทร. 0 7437 1175 โทรสาร. 0 7437 1175

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ�้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0 7541 1339 โทรสาร. 0 7541 1584

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด
41 ถ.เทศบาล 12 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร. 0 7439 2293 โทรสาร. 0 7439 2232

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
11 หมู่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 0 7538 1001 โทรสาร. 0 7538 1001

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา
256 หมู่ 5 ถ.กาญจนวานิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทร. 0 7454 1091 โทรสาร. 0 7454 1091

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
291 หมู่ 3 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0 7544 3112 โทรสาร. 0 7544 3113

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
61 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0 7461 3167 โทรสาร. 0 7461 4217

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน

300 หมู่ 3 ถ.จันดี-ลานสะกา ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
80250
โทร. 0 7544 5739 โทรสาร. 0 7544 5741
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357 หมู่ 3 ซอยสุขาภิบาล 6 ถ.สุขาภิบาล ต.เขาชัยสน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0 7469 1165 โทรสาร. 0 7469 1165
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง
2 ถ.ป่าไม้ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0 7525 1077 โทรสาร. 0 7525 2254

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 0 4324 2253 โทรสาร. 0 4323 6452

812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0 7527 1053 โทรสาร. 0 7527 1076
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

3 ถ.พิกุลทอง ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0 7528 1466 โทรสาร. 0 7528 2161

3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4322 4022, 0 4322 1218 โทรสาร. 0 4322 4161

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่

206 หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0 7471 1022 โทรสาร. 0 7473 0772

647/11 หมู่ 3 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40110
โทร. 0 4327 2202-3 โทรสาร. 0 4327 2203

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ

136 หมู่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0 7477 3098 โทรสาร. 0 7477 3098

294/2 หมู่ 1 ถ.โพธิธ์ าตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0 4331 1211 โทรสาร. 0 4331 2673

การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน�้ำพอง

หมู่ 2 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทร. 0 7329 1125 โทรสาร. 0 7329 1125

209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น�ำ้ พอง อ.น�ำ้ พอง จ.ขอนแก่น 40310
โทร. 0 4344 1177 โทรสาร. 0 4344 1447

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท

331 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. 0 7323 0451 โทรสาร. 0 7323 2298

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน

ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทร. 0 7341 1006 โทรสาร. 0 7341 1006

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ

64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ล�ำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0 7353 2143 โทรสาร. 0 7353 2145

416 หมู่ 13 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
40210
โทร. 0 4329 4838 โทรสาร. 0 4329 4807

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ
184 หมู ่ 10 ถ.รื อ เสาะสนองกิ จ ต.รื อ เสาะ อ.รื อ เสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0 7357 1189 โทรสาร. 0 7357 1189

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
22/13 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0 4341 4207 โทรสาร. 0 4333 9181
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว

1/16 ถ.กีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 4381 1611 โทรสาร. 0 4381 4868

486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0 4486 1353 โทรสาร. 0 4486 1353

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด

493 หมู่ 13 ถ.บัวขาว-นามน ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 0 4385 1323 โทรสาร. 0 4385 1323

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ
372 หมู่ 2 ถ.ธันวาคม ต.- อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทร. 0 4386 1133 โทรสาร. 0 4386 0362

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ

654 ถ.มหาชัยด�ำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 3545 โทรสาร. 0 4371 1127

18 หมู่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0 4358 1350 โทรสาร. 0 4358 1350

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย
121 หมู่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0 4379 1566 โทรสาร. 0 4379 1566

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
140 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4232 3007 โทรสาร. 0 4224 4260

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

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

444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4224 7974  โทรสาร. 0 4224 2274

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี

หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0 4488 2677 โทรสาร. 0 4488 2677

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส
70 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0 4485 1300 โทรสาร. 0 4485 1745

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ
470 หมู่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทร. 0 4228 1407 โทรสาร. 0 4228 2579

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ�ำเหน็จณรงค์
6 หมู่ 15 ถ.บ�ำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ต.บ้านชวน อ.บ�ำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0 4412 7105 โทรสาร. 0 4412 7104

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง
155 ถ.บริบาลด�ำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทร. 0 4227 1557 โทรสาร. 0 4227 1557

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวล�ำภู

33 หมู่ 9 ถ.หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
36210
โทร. 0 4487 2115 โทรสาร. 0 4487 2115
กลับสู่สารบัญ
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186/5 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ชัย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู
39000
โทร. 0 4231 1379 โทรสาร. 0 4231 2163
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การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน

76 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0 4281 1611 โทรสาร. 0 4281 1631

182 หมู่ 2 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
47160
โทร. 0 4277 1350 โทรสาร. 0 4277 1350

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน
405 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
42110
โทร. 0 4282 1050 โทรสาร. 0 4282 1122

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม

111 ถ.เลย-หล่มสัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร. 0 4289 1357 โทรสาร. 0 4289 1320

366 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
48110
โทร. 0 4254 1154 โทรสาร. 0 4254 0151

18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0 4251 1409 โทรสาร. 0 4251 1409

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง

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

338 หมู่ 5 ถ.บ้านแพง-โพธิช์ ยั อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โทร. 0 4259 1242 โทรสาร. 0 4259 1563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม

001 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0 4241 1145 โทรสาร. 0 4246 0917

480 หมู่ 7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทร. 0 4259 9240 โทรสาร. 0 4259 9240

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่
399 หมู่ 3 ถ.ท่าบ่อ-สังคม ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130
โทร. 0 4245 1987 โทรสาร. 0 4245 1987

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 หมู่ 23 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
โทร. 0 4531 1432 โทรสาร. 0 4531 4704

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย
128 หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทร. 0 4247 1029 โทรสาร. 0 4247 1029

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ

1 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4524 3910 โทรสาร. 0 4524 3650

196 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-พันล�ำ  ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
38000
โทร. 0 4249 1186 โทรสาร. 0 4249 2148

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร
62 ถ.นามมนตรี ต.พิ บู ล มั ง สาหาร อ.พิ บู ล มั ง สาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0 4544 1003 โทรสาร. 0 4544 1830

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
1700 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1413 โทรสาร. 0 4273 0464

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน

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

458 หมู ่ 20 ถ.นิ ต โย ต.สว่ า งแดนดิ น อ.สว่ า งแดนดิ น
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0 4272 1003 โทรสาร. 0 4272 1993
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย

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

40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะค�ำ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0 4465 6019 โทรสาร. 0 4465 6019

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ�ำนาจเจริญ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

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

31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0 4451 1319 โทรสาร. 0 4451 4671

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

160 หมู่ 1 ถ.สังขะ-บัวเชด ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
33150
โทร. 0 4457 1968 โทรสาร. 0 4457 1968

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ

279 หมู่ 12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
35120
โทร. 0 4578 1353 โทรสาร. 0 4578 2493

775/1 หมู่ 1 ถ.เสรีธปิ ตั ย์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรนิ ทร์ 32110
โทร. 0 4456 1287 โทรสาร. 0 4456 1287

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี

2 หมู่ 2 ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
35130
โทร. 0 4579 9101 โทรสาร. 0 4579 9613

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
2/19 ถ.บุล�ำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0 4461 1597 โทรสาร. 0 4461 1644

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก

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

178 หมู่ 12 ถ.บรบือ-บุรรี มั ย์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 31150
โทร. 0 4468 0070 โทรสาร. 0 4468 1757

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล�ำปลายมาศ

49 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0 4261 1131 โทรสาร. 0 4261 4185

726/5 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ล�ำปลายมาศ อ.ล�ำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0 4466 1158 โทรสาร. 0 4466 1499
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง
59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 0 4463 1135 โทรสาร. 0 4463 1135
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การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล�ำพูน
266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทร. 0 5351 1072 โทรสาร. 0 5356 0901

151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0 5335 2012-7 โทรสาร. 0 5335 2012-7 ต่อ 1205

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

240 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน 51130
โทร. 0 5398 0292 โทรสาร. 0 5398 0292

330 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5323 3479-80 โทรสาร. 0 5325 2272

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล�ำปาง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด

440 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทร. 0 5432 2880 โทรสาร. 0 5432 2880

178 หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0 5346 1066 โทรสาร. 0 5346 1066

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง

273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง 52130
โทร. 0 5428 1388 โทรสาร. 0 5428 1388

399 หมู ่ 15 บ้ า นใหม่ อ งครั ก ษ์ ต.ข่ ว งเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0 5334 2093 โทรสาร. 0 5382 6981

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
2 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0 5451 1185 โทรสาร. 0 5452 2992

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
449 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0 5329 0004 โทรสาร. 0 5329 7776

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย
557 หมู่ 11 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
54110
โทร. 0 5461 3379 โทรสาร. 0 5461 3379

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง
170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0 5347 1295 โทรสาร. 0 5347 1295

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง
177 หมู่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
54140
โทร. 0 5464 8358 โทรสาร. 0 5464 8358

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง
2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0 5345 1123 โทรสาร. 0 5345 1123

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน

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

69 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองค�ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5369 5470 โทรสาร. 0 5362 0024

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

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

19 หมู่ 12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0 5368 1368 โทรสาร. 0 5368 1368
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา
1015/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0 5443 1090 โทรสาร. 0 5448 1990

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5625 5814 โทรสาร. 0 5625 6063

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์

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

158/9 หมู่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5625 5456 โทรสาร. 0 5625 5456

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก

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

5/5 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0 5624 9089 โทรสาร. 0 5624 9508

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน
2180 หมู ่ 1 ถ.คลองชลประทาน ต.เมื อ งพาน อ.พาน
จ.เชียงราย 57120
โทร. 0 5372 1518 โทรสาร. 0 5372 1518

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี

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

1/2 หมู่ 4 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0 5634 1276 โทรสาร. 0 5634 1275

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท

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

203 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 1213 โทรสาร. 0 5641 1600

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

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

116 หมู่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทร. 0 5653 1344 โทรสาร. 0 5653 2460

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาก�ำแพงเพชร

697 หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล�ำปาง 52140
โทร. 0 5427 9145 โทรสาร. 0 5427 9145

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

157/1 หมู่ 5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0 5627 1432 โทรสาร. 0 5627 1432

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี
1522 หมู่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก�ำแพงเพชร
62140
โทร. 0 5577 1277 โทรสาร. 0 5572 6461
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก
9/1 ถ.เทศบาล 1 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0 5551 1016 โทรสาร. 0 5551 4722
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

322 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0 5556 3001 โทรสาร. 0 5554 4511

102/9 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-วังกระดี่ทอง ต.ปากทาง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 0 5699 0975-7 โทรสาร. 0 5699 0977

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก

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

29 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
66120
โทร. 0 5663 3497 โทรสาร. 0 5663 1011

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม
180 หมู่ 7 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0 5565 9190 โทรสาร. 0 5565 9190

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน
403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร. 0 5662 1210 โทรสาร. 0 5662 2170

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีส�ำโรง
30/2 หมู่ 1 ต.คลองตาล อ.ศรีส�ำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0 5568 1330 โทรสาร. 0 5568 1330

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์
4 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 1310 โทรสาร. 0 5671 1444

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
104 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0 5564 1555 โทรสาร. 0 5564 1555

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก
132 หมู่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5670 1198 โทรสาร. 0 5670 1198

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย
940 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0 5567 1238 โทรสาร. 0 5567 1238

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน
166 หมู่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0 5676 1227 โทรสาร. 0 5676 1227

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์
2/27-28 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 5540 3631 โทรสาร. 0 5540 3630

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่
530 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 1598 โทรสาร. 0 5678 1115

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
662 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0 5531 2100, 0 5531 1375 โทรสาร. 0 5531 1375

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี
101 หมู่ 7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0 5692 8182 โทรสาร. 0 5692 8182

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย
391 หมู่ 1 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0 5538 9084 โทรสาร. 0 5538 8979
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1.5 ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
ชื่อ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อน�ำ้ สายหลักในพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จ�ำหน่ายน�้ำดิบ ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา บริหารกิจการประปา
ครบวงจร และงานวิศวกรรมบริการ

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

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

โทรศัพท์

0 2272 1600

โทรสาร

0 2272 1601

สัดส่วนการถือหุ้น

40.20%

ผลการด�ำเนินงาน (ปี 2557)

ผลการด�ำเนินงานปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อย มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 4,304.76
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 348.84 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 8.82% และมีกำ� ไรสุทธิสว่ น
ทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่รวมทัง้ สิน้ 1,334.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 21.27 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 1.62% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
ผลการด�ำเนินงานปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย ยังคงมีความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรอยูใ่ นเกณฑ์ดี ถึงแม้วา่ จะมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ จากมาตรการในการป้องกัน
ภัยแล้ง โดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้น 54.69% และอัตราก�ำไรสุทธิ 33.06% ส�ำหรับอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ใกล้เคียง
กันกับช่วงเดียวกันของปี 2556
ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นมีการปรับขึ้นเป็น 0.79 เท่า จาก
เงินกู้ส�ำหรับโครงการก่อสร้างของบริษัท
อย่างไรก็ดคี วามสามารถในการช�ำระหนีข้ องบริษทั ยังคงอยูใ่ น เกณฑ์ดโี ดยมี
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที่ 3.32 เท่า

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html ข้อมูลจากนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อค�ำอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ�ำปี 2557
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1.5 Name/Type of business/Location/Telephone and Fax and the proportion of 25%
or more shares of juristic person held by the state enterprise
Name

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

Type of Business/character Develop and manage the main water pipe system in the Eastern Seaboard
of business transaction
of Thailand, distribute the raw water, produce and   distribute the
water supply, overall manage the water supply business and provide
engineering service
Head Office

East Water Building, 23-26th floor, 1 Soi Vibhavadi-Rungsit 5, Vibhavadi
Rungsit Road, Chompol, Chatujak, Bangkok 10900

Telephone

0 2272 1600

Fax

0 2272 1601

Ratio of Shareholder

40.20%

Operating Performance
(Year 2014)

For the Operating performance Year 2014, the company and
subsidiaries earned a total of Baht 4,304.76 million which increased by
348.84 million baht or 8.82% and the net profit of the parent company’s
shareholder totaled baht 1,334.21 million raised by Baht 21.27 million
or 1.62% compared to the prior year.
Their performance can still made a well-profit, although the
costs increased from the drought protection with gross profit margin of
54.69% and net profit margin of 33.06%.  Return on Equity and Return
on Asset were similar to its of the year 2013, whereas debt to equity
ratio raised by 0.79 times resulting from the loan of the construction
project.  However, the company’s solvency still was in the good level
with debt service coverage ratio (DSCR) of 3.32 times.

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html Information from Investor Relations, Management
Discussion and Analysis for the year 2014
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1.6 สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน

ภาพรวมการด�ำเนินงาน

กปภ.มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ส�ำคัญคือ บริษัท
จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน�้ ำ ภาคตะวั น ออก จ� ำ กั ด
(มหาชน) ซึ่ง กปภ.ถือหุ้นร้อยละ 40.20 เนื่องจากปี 2557
กปภ.ได้น�ำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยได้
แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย ตามงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับ
ปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังปรากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2557  
ข้อ 3 (3.4 และ 4.4)
ผลการด�ำเนินงานของ กปภ. ในปี 2557 มีกำ� ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จจ�ำนวน   5,775.41   ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2556 จ�ำนวน  6,192.42 ล้านบาท ลดลง 417.01  
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.73  โดยมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 7,185.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 603.98 ล้านบาท
หรือร้อยละ 9.18   เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 จ�ำนวน
6,581.79 ล้านบาท

การประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.) ในฐานะหน่วยงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
สาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน�้ำประปาแก่ประชาชน ปัจจุบัน
ได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น 5 ภาค รับผิดชอบ
ทัง้ หมด 10 เขต มีพนื้ ทีใ่ ห้บริการทัว่ ทุกภูมภิ าค จ�ำนวน 233
สาขา 357 หน่วยบริการ ในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ
(ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) ด้วย
ความมุ่งมั่นที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชาวไทยให้ดีขึ้น กปภ.จึงก�ำหนดเส้นทางการพัฒนาองค์กร
โดยมุ่งหวังจะก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง หรือ
HPO (High Performance Organization) โดยมีการ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ” (Customers are delighted with
water quality and excellent services) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยแนวทางที่ถูกต้อง
ในปี 2557 นี้ กปภ.ยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์
ของ กปภ. (ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559 (ทบทวนปี 2557-2559
: ระยะที่ 2) ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ และตอบสนองการปฏิบัติตามพันธกิจให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบงานให้
มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถท�ำงาน
อย่างผู้รู้จริงและพัฒนาฐานความรู้ของ กปภ.ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) เพื่อก้าวไป
ในทิศทางเดียวกันในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ของ กปภ.
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รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการด�ำเนินงาน
ปี 2557

ปี 2556
รายได้จากการด�ำเนินงาน

23,853.21
2,163.83

รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ

26,017.04

2,037.66
25,123.97

รวม

8.32%

23,086.31

8.11%

91.68%

91.89%

รายได้จากการด�ำเนินงาน-สุทธิ ปี 2557 จ�ำนวน 26,017.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 893.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.55 เนื่องจากในปีนี้มีรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการสุทธิ เพิ่มขึ้น 766.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.32 สาเหตุ
ส่วนหนึง่ จากผูใ้ ช้นำ�้ เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 4.95 และปริมาณการจ�ำหน่ายน�ำ้ เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 2.47 และรายได้คา่ ติดตัง้
และวางท่อ เพิ่มขึ้น 126.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.19
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ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ปี 2557

ปี 2556
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

4,725.28
3,904.34
3,653.17
1,995.81
742.35
1,217.98
1,731.75
860.59
18,831.27

9.20%

4.57%

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

25.09%

8.74%

3.48%

30.32%

5.06%

6.47%
3.94%

5,622.74
3,583.77
3,545.52
1,753.93
831.21
938.39
1,621.48
645.14
18,542.18

10.60%

19.40%

20.73%

4.48%
9.46%

19.12%

19.33%

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 18,831.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 289.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.56 จากการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 241.88 คิดเป็นร้อยละ 13.79 เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตและระบบ
จ�ำหน่ายเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณจ�ำหน่ายน�ำ้ เพิม่ ขึน้   ส่วนทางด้านค่าสารเคมีเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนปริมาณน�ำ้ ผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่าวัสดุ
ด�ำเนินการและซ่อมบ�ำรุง เพิ่มขึ้น 279.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.79 เป็นผลมาจาก กปภ. ได้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงให้ความส�ำคัญในการควบคุมหรือลดน�้ำสูญเสีย โดยได้มี
การจ้างบริหารจัดการลดน�้ำสูญเสียต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว ค่าจ้างและบริการ ลดลง จ�ำนวน 88.86 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.69 ส่วนใหญ่เป็นเลิกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตน�้ำและจ้างเหมาเก็บเงิน ค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น จ�ำนวน
320.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.95 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 107.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.04
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 215.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.40 ส่วนใหญ่เกิดจากการรายการค่าจ้างที่ปรึกษา
เพิ่มขึ้น 67.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 185.38 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กปภ.สาขาอ้อมน้อย และ
สามพราน) เพิ่มขึ้น 36.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 138.85 ค่าวัสดุถาวรเพิ่มขึ้น 21.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 157.90
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ค่าฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 19.45 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 46.82  ค่าเช่ารถยนต์ เพิ่มขึ้น 10.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.85
ค่าวัสดุการผลิต ลดลง 897.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.96 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน  

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ปี 2557

ปี 2556
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน

302.19
225.12
442.97
186.50
96.56
92.86
50.28
182.24
12.55
1,591.27

11.45%

0.79%

รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายได้ค่าปรับ
รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวม

18.99%

3.16%

17.22%
1.90%

14.15%

5.84%
6.07%

316.86
222.45
418.92
175.50
86.71
53.00
30.12
273.13
9.74
1,586.43
0.61%

19.97%

14.02%

3.34%
11.72%

27.84%

5.47%

26.41%
11.06%

ในส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานปี 2557 เพิ่มขึ้น 4.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 โดยในปีนี้ มีรายได้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 24.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.74 รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ เพิ่มขึ้น 20.16
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.93 เนื่องจาก กปภ. ได้รับเงินชดเชยจากกรณีบริษัทเอกชน ไม่สามารถส่งมอบน�้ำประปาได้ตาม
ปริมาณที่ก�ำหนดในสัญญา และ รายได้ดอกเบี้ยรับปี 2557 ลดลง 90.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.28 รายได้เงินปันผล
ลดลง 14.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.63 เนื่องจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
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ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2556 จ�ำนวนเงิน 147.15 ล้านบาท ลดลง 13.37 ล้านบาท (ในช่วงปีงบประมาณ 2557
ของ กปภ.) และมีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2557 จ�ำนวนเงิน 140.45 ล้านบาท และรายได้ค่าปรับ เพิ่มขึ้น  
39.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  75.21

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ปี 2557

ปี 2556
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน

  177.73

ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

65.31

    46.69

ค่าใช้จ่ายอื่น

26.57

      5.48

ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย

6.49

    10.48

เงินค่าปรับจ่ายคืน

2.16

240.38

2.15%
6.46%

4.36%
2.28%

19.42%

100.53

รวม

73.94%

26.43%

64.97%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน เพิ่มขึ้น 139.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 139.11 เนื่องจากขาดทุน
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 112.42  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 172.13 ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย ลดลง 1.01 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 15.56 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น 20.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.72 เงินค่าปรับจ่ายคืน เพิ่มขึ้น 8.32
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 385.19
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ปี 2557

ปี 2556
สินทรัพย์

73,086.26

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

69,214.06

  7,038.64

สินทรัพย์หมุนเวียน

11,158.94

  6,274.95

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4,739.13

  1,115.23

เงินลงทุนระยะยาว

1,115.23

  1,710.90

อื่นๆ

1,678.69

89,225.98

87,906.05

รวม

1.25%
7.03%

1.27%

1.92%

5.39% 1.91%

7.89%

12.69%
81.91%

78.74%

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 89,225.98  ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,319.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
ปีที่ผ่านมา โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้  
1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 3,872.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.59 ส่วนใหญ่เป็น การเพิ่มขึ้นใน
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
2. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 1,535.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.41
3. สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 4,120.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.92 ประกอบด้วย  
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  จ�ำนวน 4,015.96  ล้านบาท ลดลง 3,894.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
49.23 ในปี 2557 เนื่องจาก กปภ.น�ำรายได้ส่งรัฐ จ�ำนวน 5,678.60 ล้านบาท ประกอบด้วยการน�ำส่งรัฐปี 2555 จ�ำนวน
1,923.07 ล้านบาท ปี 2556 จ�ำนวน 3,098.03 ล้านบาท และปี 2557 จ�ำนวน 655.50 ล้านบาท เงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ จ�ำนวน 1,297.59   ล้านบาท ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์ กปภ. จ�ำนวน 10.35 ล้านบาท
เงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ กปภ. จ�ำนวน 8.77 ล้านบาท
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         เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ�ำนวน 2,439.46 ล้านบาท
ลดลง 3,360.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.94   
           3.2  เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย เงินฝากประจ�ำระยะเวลามากกว่า 3 เดือน จ�ำนวน 1,763.90 ล้านบาท
ลดลง 215.94  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.91  ได้รวมเงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ กปภ. จ�ำนวน
1,749.83 ล้านบาท
         3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 994.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.82 (ปี 2556
จ�ำนวน 957.55)
3.4 รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ – มีกำ� หนดรับภายใน 1 ปี ปี 2556 จ�ำนวน 10.00 ล้านบาท ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 กปภ. ได้รับรายได้เงินชดเชยเชิงสังคมแล้วทั้งจ�ำนวน                                        

หนี้สิน
ปี 2557

ปี 2556
หนี้สิน

   8,170.39

หนี้สินหมุนเวียน

10,508.02

14,665.27

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

15,105.23

10,200.00

พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค

10,200.00

11,964.06

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้

10,999.43

   1,833.89

รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้

1,595.09

   2,167.09

รายได้รับบริจาคจากราชการรอการรับรู้

1,980.82

   1,104.38

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,133.39

   4,601.71

ประมาณการหนี้สินจากสัญญาฯ

4,905.11

   1,732.38

เงินประกันการใช้น�้ำและประกันตัวพนักงาน

1,613.76

39.57

อื่นๆ

9.08

56,478.74
3.07%
8.15%
0.07%
1.96%

58,049.93

รวม
14.47%

2.78%
8.45%
0.02%
1.95%

25.97%

3.84%

18.10%

3.41%

3.25%
21.18%

2.75%

18.06%
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หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจ�ำนวน 56,478.74 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา ลดลง  1,571.19  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.71 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 2,337.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.25 ประกอบด้วย เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย ลดลง
2,794.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.65 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย ลดลง 448.17 คิดเป็นร้อยละ 41.67
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย ลดลง 16.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.30 เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ 707.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
38.78 และหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 225.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.09    
2. เงินประกันการใช้น�้ำและเงินประกันตัวพนักงาน เพิ่มขึ้น 118.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.35 เนื่องจากผู้ใช้น�้ำ
เพิ่มขึ้น และมีการเรียกเก็บเงินประกันตัวพนักงานเข้าใหม่และที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่เพิ่มขึ้น
3. รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 964.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.77 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีเงิน
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ส�ำหรับโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันเพิ่มขึ้น โดยแสดงไว้เป็นรายได้เงิน
อุดหนุนรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการใช้งาน ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
4. รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 238.80 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.97 และรายได้รับบริจาค
จากราชการรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 186.27 คิดเป็นร้อยละ 9.40 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีจากสินทรัพย์รับบริจาค, จาก
การรับโอนทรัพย์สิน เป็นรายได้รับบริจาคภาคเอกชนและราชการรอการรับรู้ ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้
เป็นรายได้ตามอายุการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
5. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ลดลง 29.01 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 2.56 เนื่องจาก  กปภ. ได้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มีผลให้หนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ลดลงจากการเกษียณอายุ
6. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง 439.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.91 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน  
7. ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ลดลง 303.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.19 เนื่องจาก กปภ. ได้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ซึ่งผู้ขายมีการปรับราคาจ�ำหน่ายน�้ำตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
ตลอดสัญญา
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ส่วนของทุน
ปี 2557

ปี 2556
ส่วนของทุน

    2,204.44

ทุนประเดิม

  30,919.65

งบประมาณอุดหนุน

30,919.65

     (350.60)

กำ�ไรสะสมยังไม่จัดสรร

(3,244.48)

       (26.26)

องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ

32,747.23

2,204.44

(23.49)
29,856.12

รวม

6.73%

7.38%

(หัก ก�ำไรสะสมยังไม่จัดสรร และ องค์ประกอบอื่น
ในส่วนของเจ้าของ)

(หัก ก�ำไรสะสมยังไม่จัดสรร และ องค์ประกอบอื่น
ในส่วนของเจ้าของ)

93.27%

92.62%

ส่วนของทุน ณ 30 กันยายน 2557 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 32,747.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2,891.11 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 9.68 ซึ่งมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาที่มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ทุนประกอบด้วยงบประมาณอุดหนุน 30,919.65 ล้านบาท และทุนประเดิม 2,204.44 ล้านบาทรวมเป็นทุนจ�ำนวน
33,124.09 ล้านบาท
2. ก�ำไร(ขาดทุน)สะสม จ�ำนวนเงิน (350.60)  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,893.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.19 (ปี 2556
จ�ำนวนเงิน (3,244.48) ล้านบาท) เกิดจากโอนผลก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี 2557 จ�ำนวน  5,775.41 ล้านบาท เข้าก�ำไร (ขาดทุน)
สะสม ท�ำให้ขาดทุนสะสมลดลง และ กปภ.ได้น�ำเงินส่งรัฐ ปี 2557 จ�ำนวน 2,884.30 ล้านบาท

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
กปภ. มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส�ำคัญส�ำหรับปี 2557 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�ำนวน 2,530.29
ล้านบาท รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ จ�ำนวน 11,964.06 ล้านบาท และพันธบัตร กปภ. จ�ำนวน 10,200.00 ล้านบาท
การใช้ไปของเงินทุนที่ส�ำคัญได้แก่ เงินสดในการประกอบการจ�ำนวน 4,015.96 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
73,086.26 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6,274.95 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น  
1,115.23 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
รายได้รับบริจาคเอกชนรอรับรู้
รายได้รับบริจาคราชการรอรับรู้
พันธบัตร กปภ.    
     - ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี
     - ก�ำหนดช�ำระมากกว่า 1 ปี   
งบประมาณอุดหนุน

2557

2556

  2,530.29
11,964.06
1,833.89
  2,167.09
10,200.00

1,823.22
10,999.43
1,595.09
1,980.82
10,200.00

10,200.00
30,919.65

10,200.00
30,919.65
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
2557
เงินสดในการประกอบการ

2556

4,015.96

7,910.58

   73,086.26

   69,214.06

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง     

6,274.95

4,739.13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

1,115.23

1,115.23

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2557  มีจ�ำนวน  4,015.96 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 3,894.61  ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2556  รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง  สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) – สุทธิ ปี 2557
กิจกรรมด�ำเนินงาน

11,550.71

กิจกรรมลงทุน

(8,031.45)

กิจกรรมจัดหาเงิน

(7,413.87)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

(3,894.61)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

7,910.57

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

4,015.96

เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวน 11,550.71 ล้านบาท ประกอบด้วย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน 11,807.30 ล้านบาท รายการ
ส�ำคัญ ได้แก่ เงินสดรับจากก�ำไรสุทธิ 5,778.18 ล้านบาท และจากรายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีที่ไม่ใช่เงินสด จ�ำนวน
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6,029.12 ล้านบาท ได้แก่ รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร และหนี้สินด�ำเนินงานจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจ�ำนวน 8,031.45 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา และเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 7,413.87 ล้านบาท เนือ่ งจาก กปภ. น�ำรายได้สง่ รัฐ 5,678.60 ล้านบาท
โดยมีการจ่ายดอกเบีย้ เป็นเงิน 1,256.57 ล้านบาท และหนีส้ นิ จากสัญญาเช่า 1,886.30 ล้านบาท และเงินรับจากงบประมาณ
อุดหนุนรัฐบาล โดยรายได้อุดหนุนรอการรับรู้ 1,407.60 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการท�ำก�ำไรของกิจการ

ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราก�ำไรสุทธิ ปี 2557 เท่ากับ 22.20 ลดลง
ร้อยละ 9.94 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุน
ทางการเงินเนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ปี 2557 เท่ากับ
32.80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่า  
เนือ่ งจากรายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ และบริการสุทธิเพิม่ ขึน้

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ปี 2557 เท่ากับ
0.27 เท่าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.85 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น พบว่ามีการ
ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ปี 2557 เฉลี่ย 9.03 วัน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.53 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่ ว นใหญ่
เนื่องจากมีการบริหารลูกหนี้ราชการซึ่งมีระยะเวลาการ
จั ด เก็ บ หนี้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานของราชการมี
งบประมาณไม่เพียงพอในการจ่ายช�ำระค่าสาธารณูโภค

สภาพคล่องของกิจการ

อัตราส่วนหนี้สิน คือสัดส่วนระหว่างหนี้สินรวม
ต่อสินทรัพย์รวม ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 63.30 ลดลงจาก
ปีก่อน ร้อยละ 4.15  
อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น คื อ สั ด ส่ ว นระหว่ า ง
หนี้สินรวมต่อส่วนของทุน คิดเป็น 1.72 เท่า ลดลงจาก
ปีก่อน ร้อยละ 11.30 เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 1,571.19
จากการที่ กปภ. ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
17 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง สัญญาเช่าและมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ
ที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบ
จากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน แต่ก�ำไรสะสม ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 ก�ำไร(ขาดทุน)สะสม จ�ำนวน (350.60) ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 2,893.88 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงิน
ปี 2556 จ�ำนวน (3,244.48) ล้านบาท ท�ำให้อัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนลดลง

ความสามารถหรือความเสี่ยงในการกู้ยืม

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ในปี 2557 มีสินทรัพย์
หมุนเวียนคิดเป็น 0.86 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ลดลง
จากปีกอ่ นคิดเป็นร้อยละ 18.87 เนือ่ งจากในปีนมี้ สี นิ ทรัพย์
หมุนเวียนลดลง จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเนื่องจาก กปภ. น�ำรายได้ส่งรัฐ 5,678.60 ล้านบาท
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
ปี 2557 คิดเป็น 3.09 เท่าของดอกเบี้ยจ่าย ลดลงร้อยละ
28.80 เมื่อเทียบกับปีก่อน สืบเนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้น
จากปีก่อน เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญในรอบปี
หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงปี 2557 กับ 2556

2557

2556

2555

  7,038.64
89,225.98
  8,170.39
56,478.74
32,747.23
  7,185.77
  8,533.88

11,158.94
87,906.05
10,508.02
58,049.93
29,856.12
  6,581.79
  8,044.20

8,738.97
81,797.74
8,392.81
55,036.01
26,761.73
4,823.54
6,107.96

-4,120.30
+1,319.93
-2,337.63
-1,571.19
+2,891.11
+603.98
+489.68

-36.92
+1.50
-22.25
-2.71
+9.68
+9.18
+6.09

11,184.63
5,775.41

10,223.45
6,192.42

8,307.93
3,864.95

+961.18
-417.01

+9.40
-6.73

22.20
32.80
0.86
3.09

24.65
32.02
1.06
4.34

18.25
28.85
1.04
2.72

-2.45
+0.78
-0.20
-1.25

-9.94
+2.44
-18.87
-28.80

0.27
9.03
63.30
1.72

0.26
8.17
66.04
1.94

0.24
7.40
67.28
2.06

+0.01
+0.86
-2.74
-0.22

+3.85
   +10.53
-4.15
-11.34

เพิ่ม/ลด

ร้อยละ

ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน ดบ.จ่าย
และภาษี (EBIT)
EBITDA
ก�ำไรสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�ำไรสุทธิ  ( % )
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ( % )
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  (เท่า)
อั ต ราส่ ว นความสามารถในการช� ำ ระ
ดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทงั้ หมด (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหนี้สิน ( % )
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า )

ผลการด�ำเนินงานด้านอื่น ๆ
น�้ำประปา ตลอดจนการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ กปภ.ยังมุง่ เน้นแนวคิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่าง
เป็นรูปธรรม เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการองค์กรทีด่ แี ละมี
สมรรถนะสูงในการน�ำบริการของรัฐทีม่ คี ณ
ุ ภาพไปสูป่ ระชาชน
ผู้รับบริการ ตามหลักการพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance: CG)

การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) ได้ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์องค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ กปภ. ที่จะน�ำพา
องค์กรมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศหรือองค์กรสมรรถนะสูง โดยเล็งเห็น
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ก ารพั ฒ นา
ประสบการณ์ในการท�ำงาน ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรม
ที่สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านระบบประปาตามภารกิจ
ขององค์ กร เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการผลิต และจ่าย
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ภายหลังจากการเข้าสู่ระบบติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังที่
ด�ำเนินการโดย บริษัท Thai Rating and Information
Service Co., Ltd. หรือ TRIS ซึ่งในปี 2557 กปภ.ได้รับ
คะแนนประเมินผล เท่ากับ 4.4643 (คะแนนเต็ม 5) แม้ว่า
กปภ.จะเป็นองค์กรเชิงธุรกิจเพื่อสังคมที่มีผลก�ำไรน�ำส่งรัฐ
ไม่มากแต่มีผลการด�ำเนินงานน่าพึงพอใจ
ส�ำหรับสถิติข้อร้องเรียน ปี 2557 พบว่ามีสถิติ
ข้อร้องเรียนในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Call Center หรือ
Website กปภ. และแจ้งด้วยตนเองที่ กปภ.สาขา รวมทัง้ สิน้
104,141 ครั้ง จากด้านการร้องเรียนทั้งหมด 6 ด้าน โดย
ข้อร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับคือ ด้านปริมาณน�้ำ  ร้อยละ
40.13 ด้านท่อแตกรั่ว (ขนาด < 2 นิ้วลงมา) ร้อยละ 31.81
และด้านท่อแตกรั่ว (ขนาด > 2 นิ้วขึ้นไป) ร้อยละ 13.96
ในปี 2557 กปภ.ได้ท�ำตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
(ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559 ด้านกระบวนการควบคุมคุณภาพ
น�้ำตามมาตรฐาน โดยได้สร้างและพัฒนาห้อง LAB ให้ได้
มาตรฐาน ISO/IEC-17025 ซึง่ มีนกั วิทยาศาสตร์ประจ�ำการ
ให้ครอบคลุม กปภ.ทุกสาขา นอกจากนี้ยังด�ำเนินการใน
ด้านการบริหารแรงดันน�้ำและลดน�้ำสูญเสียตามมาตรฐาน
นอกจากการวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ เพือ่ เพิม่ ลูกค้าและ
ปรับปรุงเส้นท่อเพือ่ ลดน�ำ้ สูญเสียแล้ว กปภ.ได้มกี ารบริหาร
จัดการกับมาตรวัดน�ำ้ หลักและมาตรวัดน�ำ้ ผูใ้ ช้นำ�้ ทัว่ ประเทศ
ให้เป็นแนวทางที่ยั่งยืน มีรอบการซ่อมบ�ำรุงรักษาและการ
เปลีย่ นมาตรอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ มีการพัฒนาระบบข้อมูล
น�้ำสูญเสียตามหลัก IWA และน�ำวิธีการบริหารจัดการลด
น�้ำสูญเสีย DMA มาใช้อย่างเป็นระบบ

โครงการเกีย่ วกับด้านชุมชน สังคม และจิตสาธารณะ
“โครงการน�้ำประปาดื่มได้” เป็นโครงการที่ กปภ.ร่วมกับ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบผลิต
น�้ำประปาตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)
ให้สามารถดื่มได้โดยมีการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง
คุณภาพน�้ำที่ไหลผ่านระบบท่อประปาจนถึงทุกครัวเรือน
ด้วยมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัยจนสามารถดืม่ ได้อย่าง
มั่นใจ
โครงการเกี่ยวกับผู้บริโภค กปภ. มุ่งเน้นการลด
ความไม่พงึ พอใจ สร้างความพึงพอใจ และเติมความประทับใจ
ให้ลูกค้า โดย กปภ.ได้จัดตั้ง “โครงการประปาทันใจ”
ภายใต้แนวคิดว่าบริการทันใจ ใกล้ชดิ ลูกค้า แก้ปญ
ั หาฉับไว
ซึ่งมีมิสเตอร์ประปา เป็นตัวแทนของศูนย์ประปาทันใจ
ให้ บ ริ การเข้ า ถึ ง ประชาชนด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้ง
สามารถซ่อมแซมและแจ้งข่าวสารให้ประชาชนที่อาศัย
บริเวณนัน้ ได้ทราบอย่างทัว่ ถึง เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระยะ
ยาวและยั่งยืนให้กับผู้บริโภค
โครงการเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม กปภ.มุง่ เน้นด�ำเนินงาน
ด้ า นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ช่ ว ยลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน ได้จัดตั้ง “โครงการการประปาส่วนภูมิภาค
รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
การปลูกป่าต้นน�ำ 
้ การสร้างฝายกัน้ น�ำ 
้ ปลูกป่าชายเลน และ
ปลูกต้นไม้
กปภ.ได้พัฒนาระบบ IT ให้สอดคล้องกับแนวคิด
ที่ เ รี ย กว่ า สถาปั ต ยกรรมแบบ “Service Oriented
Architecture: SOA”ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะช่วยให้องค์กร
สามารถเชื่อมโยงระบบ IT ที่แตกต่างกันเข้าหากัน กปภ.
มีโครงการขยายระบบเครือข่ายให้ครอบคลุม กปภ.ทั้ง
233 สาขา ประกอบด้วยเครือข่ายระยะไกล (WAN) และ
เครือข่ายระยะใกล้ (LAN) ที่ใช้ภายในส�ำนักงาน ทั้งระบบ
e-Operation คือ การมุง่ หวังให้ระบบผลิตน�ำ้ เป็นเลิศ กปภ.
มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) ทีไ่ ด้มาตรฐาน
สากล และ ระบบ e-Service มีระบบงานที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
คือ CIS (Customer InformationSystem) เป็นระบบงาน
ที่สนับสนุนระบบบริการลูกค้า ณ จุดให้บริการส่วนหน้า
โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนการช�ำระค่าบริการ
ผ่านระบบ Online เพื่อการบริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ
จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต
ในปี 2557 กปภ. มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตและจ่ายน�้ำประปา ตลอดจนการให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความมั่นคง
ทางการเงินและการบริหารงานในเชิงธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถรองรับต้นทุนในการด�ำเนินงาน
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่ คี วามผันผวน ความไม่แน่นอน
ของการเมืองในประเทศ และสถานการณ์สง่ิ แวดล้อม กปภ.
จึงต้องประเมินปัจจัยในอนาคตทีอ่ าจส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงิน ดังนี้
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1. ปัจจัยทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของ กปภ. แต่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต คือ

2. ปัจจัยทีอ่ ยูภ่ ายในกรอบอ�ำนาจหน้าทีข่ อง กปภ.
ซึ่ง กปภ.สามารถบริหารจัดการได้

1.1 ปั ญ หาภั ย ธรรมชาติ สภาวการณ์
ขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูแล้ง และปัญหาสภาพน�ำ้ ดิบไม่เหมาะสม
ต่อการผลิตน�้ำประปา กปภ. จึงได้เตรียมวางแผนแนวทาง
รับมือภัยแล้งและแก้ปัญหาขาดแคลนน�้ำดิบส�ำหรับผลิต
น�้ำประปา โดยให้ กปภทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ปรับปรุง
สระเก็บน�้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสูบน�้ำดิบให้เต็มอยู่
เสมอ นอกจากนี้ ให้สร้างฝายทดน�้ำเพื่อยกระดับน�้ำให้
สูงขึน้ สะดวกต่อการสูบน�ำ้ ไปใช้ผลิตน�ำ้ ประปา ขณะเดียวกัน
ให้สำ� รวจหาแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติเพิม่ เติมหรือขอความร่วมมือ
จากเอกชนเพื่ อ ขอใช้ แ หล่ ง น�้ ำ ที่ อ ยู ่ ใ กล้ เ คี ย ง หรื อ ที่ ดิ น
สาธารณะเพื่อแนะน�ำให้ อปท.ขุดสระเก็บน�้ำดิบไว้ใช้ผลิต
น�้ำประปาในท้องถิ่น
1.2 แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางการเงิน
ของ กปภ. ท�ำให้ขยายงานไม่ได้ตามความต้องการของประชาชน
และการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลก็ยังไม่เพียงพอ
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ
การเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน โดยต้องพิจารณาเลือกแหล่งเงิน
ทุนที่ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยต�่ำ
มารองรับ ส�ำหรับการปรับปรุงขยายระบบประปา
1.3 ผลกระทบจากโครงการเอกชนร่วม
ลงทุน เนื่องจาก กปภ. ต้องสนองรับนโยบายรัฐบาลในการ
ลดปัญหาความรุนแรงของวิกฤตแผ่นดินทรุด และปัญหาน�ำ้
ของแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว โดยรัฐบาลได้มอบ
หมายให้จดั หาน�ำ้ ประปารองรับการเติบโต แต่ กปภ.ในขณะนัน้
ไม่มศี กั ยภาพทีจ่ ะแบกรับการลงทุนดังกล่าวได้ ประกอบกับ
รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะเพิ่ ม บทบาทภาคเอกชนในการ
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กปภ. ต้องรับซื้อน�้ำตามสัญญา
โครงการเอกชนร่วมลงทุนในราคาทีส่ งู กว่าราคาน�ำ้ จ�ำหน่าย
ดังนั้น กปภ.จึงก�ำหนดมาตรการลดการขาดทุนโครงการ
เอกชนร่วมลงทุน โดยเพิ่มสัดส่วนน�้ำจ�ำหน่ายต้นทุนต�่ำ 
โดย กปภ.ลงทุนก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาเอง
(กปภ.ผลิตเอง) และเร่งลดอัตราน�้ำสูญเสียในพื้นที่โครงการ
พร้อมทั้งปรับปรุงการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อต้นทุนที่
ลดลง

2.1 กปภ.มีแนวคิด CRM หรือ Customer
Relationship Management มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
กับ กปภ.ในชื่อเรียกว่า I CARE Model ประกอบด้วย
5 กระบวนการส� ำ คั ญ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น คื อ Integration,
Communication, Analyze, Relation และ Evaluation
อีกทั้ง กปภ.ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการติดต่อสื่อสาร
รั บ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ า และการออกไปพบปะสร้ า งความ
สัมพันธ์กับลูกค้า (Communication and Relation)
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการพร้อมท�ำการส�ำรวจ
ความต้องการและคาดหวัง รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
และข้อมูลป้อนกลับของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 การบริหารการจัดการให้มีผลก�ำไร
เชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มรายได้และควบคุม
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดหาแหล่งเงินทุน
เพื่อใช้ในการปรับปรุงขยายระบบประปาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้น�้ำของประชาชน รวมถึงมีแนวทางในการ
วิเคราะห์แผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว วิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบทางการเงินที่รุนแรง
พร้อมทั้งศึกษาโครงสร้างค่าน�้ำให้สอดคล้องกับต้นทุนเพื่อ
เป็นแนวทางการปรับอัตราค่าน�้ำ  ซึ่ง กปภ.จ�ำเป็นต้องปรับ
อัตราค่าน�้ำให้ใกล้เคียงต้นทุน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องใน
การด�ำเนินงาน เนื่องจากเป็นสาธารณูปโภคที่ให้บริการเชิง
สังคม ด้วยความระมัดระวังมิให้ผใู้ ช้นำ�้ ได้รบั ความเดือดร้อน
2.3 กปภ.มีการควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านอัตรา
ก�ำลังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ
โดยเฉพาะหน่ ว ยงานด้ า นปฏิ บั ติ ก าร หรื อ กปภ.สาขา
ประสบปัญหาขาดแคลนอัตราก�ำลังเป็นอย่างมาก กปภ.
จึงมีแนวทางทบทวนอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน
และกรอบอัตราก�ำลังของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งพัฒนา
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
โดยให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
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1.6 Financial Summary
Financial Operation

Overall Operating Performance

PWA had a significant investment in the
associated firm: Eastern Water Development and
Management Public Company Limited by holding
40.20 percent of total shares.   In 2014. PWA
presented the financial statement followed by
financial reporting standard issued and revised by
the Federation of Accounting Professions under
the Royal Patronage of His Majesty the King in
accordance with the International Financial Reporting
Standards by presenting the investment with the
equity method applied in the statement of financial
position as at 30 September 2014, statement of
comprehensive income for the year ended
30  September  2014  as  presented  in  thenotes  tofinancial
statement for the year ended 30 September 2014
No.3 (3.4 and 4.4).
In 2014, PWA’s net income amounted to
Baht 5,775.41 million decreased Baht 417.01 million
or 6.73 percent   compared to Baht 6,192.42 million
in 2013. Operating income of Baht 7,185.77 million
raised by Baht 603.98 million or 9.18 percent
compared to Baht 6,581.79 million in 2013.

The Provincial Waterworks Authority (PWA)
as a state enterprise under controlled by the
Ministry of Interior provides the utility service to
people. At the present, PWA has divided into 5
areas responsible for 10 regional offices covering all
inclusive provincial areas, with 233 branches, 357
service units in 74 provinces throughout Thailand
(except Bangkok, Nonthaburi, and Samut Prakan).
PWA focuses on the improvement for better Thai
people’s life quality. PWA determines the path
for the organization’s development by targeting
to be High Performance Organization (HPO), and
also defines the vision as “Customers are delighted
with water quality and excellent services”. It aims
at being practice guideline for organization’s staffs
in order to achieve the organization’s objectives
with the right path.
In 2014, PWA followed the PWA’s strategy
plan volume 2 (2011-2016) (reviewed in 2014-2016:
phase2),   and   foresaw  the  importance  of  the  knowledge
management to develop the organization to
be the Learning Organization and performed in
compliance with the mission to achieve the objectives
by targeting in the development for quality
working system, and staffs’ capability to have a
thorough knowledge, and the development of PWA
knowledge base in consistent with the learning
organization to go in the same path and reach the
goals as specified in PWA’s strategic plan.
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Income and Expenses
Operating income
Year 2014

Year 2013
Operating income

23,853.21
2,163.83

Income from the sale and service of water
Income from the installment and piping

26,017.04

2,037.66
25,123.97

Total

8.32%

23,086.31

8.11%

91.68%

91.89%

Income from operation, in 2014 amounted to Baht 26,017.04 million increased by Baht 893.07
million or 3.55 percent. PWA earned income of net sale and service of water raised by Baht 766.90
million or 3.32 percent resulting from an increase of consumers of 4.95 percent and quantity of water
supply distribution of 2.47 percent as well as income from the installment and piping of Baht 126.17
million or 6.19 percent.
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Operating expenses
Year 2014

Year 2013
Operating expenses

4,725.28
3,904.34
3,653.17
1,995.8
742.35
1,217.98
1,731.75
860.59
18,831.27

9.20%

4.57%

Materials for production
Depreciation and amortization
Employee’s expenses
Electricity
Wage and service fee
Supplies and maintenance expense
Installment and piping costs
Others   
Total

25.09%

8.74%

3.48%

30.32%

5.06%

6.47%
3.94%

5,622.74
3,583.77
3,545.52
1,753.93
831.21
938.39
1,621.48
645.14
18,542.18

10.60%

19.40%

20.73%

4.48%
9.46%

19.12%

19.33%

Operating expenses amounted to Baht 26,017.04 million increased by Baht 893.07 million or 3.55
percent owing to an increase in electricity expenses of Baht 241.88 million or 13.79 percent because of
increasing the utilization of electricity in production and distribution system consistent with the rise in
the quantity of distribution. Chemical expenses added up with the proportion of the rise in the production
quantity. The cost of supplies and maintenance raised by Baht 279.59 million or 29.79 percent as a
result of an increase in the efficiency of services provided to people more comfortable and rapidly. As
a result, PWA gave an importance in the control or decrease of waste water by continuously hiring the
management team which was the long-term plan. The wages and service fees decreased by Baht 88.86
million or 10.69 percent mainly due to cancelling the outsource of producing water and subcontracting
of collecting charges. Depreciation and amortization raised by Baht 320.57 million or 8.95 percent, and
staff expenses increased by Baht 107.65 million or 3.04 percent. Other operating expenses added up by
Baht 67.16 million or 185.38 percent. Loss on impairment of fixed assets (Amnoi and Samphran branch)
increased by Baht 36.82 million or 138.85 percent.  Cost of fixed materials raised by Baht 21.29 million
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or 157.90 percent Consulting fees accounted for Baht 19.45 million or 46.82 percent.   Renting car
expenses added up by Baht 10.25 million or 16.85 percent. Costs of material for production decreased by
Baht 897.46 million or 15.96 percent; as a result, PWA followed by Accounting Standard No 37 (revised
in 2009) provisions, contingent liabilities and contingent assets unrealizable debts and assets affected
by the contract of the private sector jointly invested.

Non-operating income
Year 2014

Year 2013
Non-operating income

302.19
225.12
442.97
186.50
96.56
92.86
50.28
182.24
12.55
1,591.27
11.45%

0.79%

Income from dividend
other income
Unearned government fund income  
Unearned private sector donation income
Unearned public sector donation income
Penalty income
Income from compensation
Interest received
Others
Total
18.99%

3.16%

14.15%

5.84%
6.07%

0.61%

17.22%
1.90%

316.86
222.45
418.92
175.50
86.71
53.00
30.12
273.13
9.74
1,586.43
19.97%

14.02%

3.34%
11.72%

27.84%

5.47%

26.41%
11.06%

In 2014, non-operating income increased by Baht 4.84 million or 0.31 percent resulting from the
increase in unearned government fund of Baht 24.05 million or 5.74 percent. The rise in penalty of Baht
20.16 million or 66.93 percent resulted from receiving the compensation of the private sector that could
not deliver the water supply as the quantity defined in the contract. In addition, interest income in 2014
declined by Baht 90.89 million or 33.28 percent. Dividend income decreased by Baht 14.67 million or
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4.63 percent due to the declaration of dividend of Eastern Water Resource Development and Management
Public Company Limited of the year 2013 amounting to Baht 147.15 million down by Baht 13.37 million
(during PWA’s budget of the year 2014), the declaration of dividend during 2014 totaling Baht
140.45 million, and the rise of penalty income of Baht 39.68 million or 75.21 percent.

Non-operating expenses
Year 2014

Year 2013
Non-operating expenses

  177.73

Loss on the sale of assets

65.31

    46.69

Other expenses

26.57

      5.48

Cost of the sale of materials

6.49

    10.48

Penalty fund

2.16

240.38

2.15%
6.46%

4.36%
2.28%

19.42%

100.53

Total

73.94%

26.43%

64.97%

The non-operating expenses raised by Baht 139.85 million or 139.11 percent resulting from an
increase in loss on the disposal of assets of Baht 112.42 million or 172.13 percent, a decrease in the
material costs of Baht 1.01 million or 15.56 percent, a rise in other expenses of Baht 20.12 million or
75.72 percent and penalty refund of Baht 8.32 million or 385.19 percent.
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Financial Position
Assets
Year 2014

Year 2013
Assets

73,086.26

Property, buildings & equipment -net

69,214.06

  7,038.64

Current assets

11,158.94

  6,274.95

Assets under construction

4,739.13

  1,115.23

Long-term investment

1,115.23

  1,710.90

Others

1,678.69

89,225.98

87,906.05

Total

1.25%
7.03%

1.27%

1.92%

5.39% 1.91%

7.89%

12.69%
81.91%

78.74%

As at 30 September 2014, total assets amounted to Baht 89,225.98 million raised by Baht 1,319.93
million or 1.50 percent which have the essential details of increase or decrease of transactions compared
to the prior year as follows:
1. Property, plant, and equipment – net raised by Baht 3,872.20 million or 5.59 percent mainly
due to the increase in the building and construction.
2. Assets under construction rose by Baht 1,535.82 million or 32.41 percent.
3. Current Assets decreased by Baht 4,120.30 million or 36.92 percent.
3.1 Cash and cash equivalents amounted to Baht 4,015.96 million or lowered by Baht
3,894.62 million or 49.23 percent due to the remittance to the Ministry of Finance of Baht 5,678.60 million
comprising its of the year 2012-2014 of Baht 1,923.07, 3,098.03, and 655.50 million respectively . In 2014,
bank deposits in saving accounts totaled Baht 1,297.59 million including bank deposits of PWA employee
gratuity fund of Baht 10.35 million, bank deposits and interests of PWA’s water usage guarantee fund of
Baht 8.77 million.
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         Fixed deposits maturing not exceeding 3 months as at 30 September 2014 amounted
to Baht 2,439.46 million declined by Baht 3,360.09 million or 57.94 percent.
         3.2 Current investment consisted of bank deposits maturing exceeding 3 months totaling
Baht 1,763.90 million which reduced by Baht 215.94 million or 10.91 percent including the bank deposits
and interests of PWA’s water usage guarantee fund of Baht 1,749.83 million.
		
3.3 Trade and other accounts payable amounted to Baht 994.14 million rose by Baht 36.59
million or 3.82 percent (in 2013 totaling Baht 957.55 million).
3.4 Current portion of PSO income receivable, in 2013 had the amount of Baht 10.00 million, as
at 30 September 2014, realized as revenue in total amount.

Liabilities
Year 2014

Year 2013
Liabilities

   8,170.39

Current liabilities

10,508.02

14,665.27

Liabilities under financial lease               

15,105.23

10,200.00

PWA’s bonds                                          

10,200.00

11,964.06

Unearned government fund income      

10,999.43

   1,833.89

Unearned private sector donation income      

1,595.09

   2,167.09

Unearned public sector donation income         

1,980.82

   1,104.38

Employee benefit obligation                     

1,133.39

   4,601.71

Provisions for debts from contracts                  

4,905.11

   1,732.38

Water usage’s guarantee fund and employee
    position’s guarantee fund  

39.57

Others    

56,478.74
3.07%
8.15%
0.07%
1.96%

1,613.76
9.08
58,049.93

Total
14.47%

2.78%
8.45%
0.02%
1.95%

25.97%

3.84%

18.10%

3.41%

3.25%
21.18%

2.75%

18.06%

18.95%
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PWA’s total liabilities as at 30 September 2014 amounted to Baht 56,478.74 million when
compared to the previous year, declined by Baht 1,571.19 million or 2.71 percent. The significant
details of an increase or decrease of transactions were listed below:
1. Current liabilities reduced by Baht 2,337.63 million or 22.25 percent comprising a decrease in
remittance payables to the Ministry of Finance of Baht 2,794.30 million or 55.65 percent, committee’s
bonus and employee’s wages payable of Baht 448.17 million or 41.67 percent, accrued expenses
payable of Baht 16.83 million or 1.30 percent, an increase in trade and other accounts payable of Baht
707.07 million or 38.78 percent and other current liabilities of Baht 225.20 million or 49.09 percent.
2. Water usage guarantee fund and employee position guarantee fund rose by Baht 118.62
million or 7.35 percent.
3. Unearned government fund income grew by Baht 964.63 million or 8.77 percent in compliance
with the principle of recording the increasing appropriated government fund for the new project formulating
in the same year. It was presented as the unearned government fund income in the non-current
liabilities and recognized as the government fund income over its useful life in conformity with the
basis for the depreciation estimate.
4. Unearned private sector donation income raised by Baht 238.80 million or 14.97 percent,
while the unearned public sector donation income increased by Baht 186.27 million or 9.4 percent in
conformity with the criterion for recording the donation assets and a transfer of assets as unearned
private and public sector income in the non-current liabilities and recognized as revenue over its
useful life in accordance with the depreciation estimate.
5. Employee benefit obligation declined by Baht 29.01 million or 2.56 percent. PWA had
practiced in conformity with the accounting standard (TAS 19) in “Employee Benefits” resulting from
the decline in employee benefit obligation from the retirement.
6. Liabilities under the financial lease lowered by Baht 439.96 million or 2.91 percent, which
PWA had practiced on the accounting standard (TAS 17 revised 2009) in “Lease agreement” which
had been affected by private joint venture contracts.
7. Provision on private joint venture contracts declined by Baht 303.40 million or 6.19 percent,
since PWA had practiced in conformity with the accounting standard TAS 37 (revised 2009) in “Provisions,
Contingent liabilities, and Contingent assets which had an impact on the private sector investment’s
contract. The seller adjusted the selling price of water supply in consistent with the consumer price
index throughout the contract.

57

กลับสู่สารบัญ

Back to Content

Annual Report 2014
Provincial Waterworks Authority

Equities
Year 2014

Year 2013
Equity

    2,204.44

Capital

  30,919.65

Contribution from government

30,919.65

     (350.60)

Unappropriated retained earnings

(3,244.48)

       (26.26)

Other component of equity

32,747.23

2,204.44

(23.49)
29,856.12

Total

6.73%

7.38%

deducted unappropriated retained earnings and
other element of equitoes

deducted unappropriated retained earnings and
other element of equitoes

93.27%

92.62%

Equities as at 30 September 2014 totaled Baht 32,747.23 million, a rise of Baht 2,891.11 million or
9.68 percent. Significant details of an increase/decrease of equities, compared to the previous year are
described below:
1. The capital consisted of contribution of the government of Baht 30,919.65 million and the
capital of Baht 2,204.44 million totaling Baht 33,124.09 million.
2. Retained earnings (Loss) amounted to Baht 350.60 million which raised by Baht 2,893.88 million
or 89.19 percent compared to Baht 3,244.48 million in 2013 resulting from the transfer of gain or loss
for the year ended of Baht 5,775.41 million to retained earnings (loss) to be reduced the accumulated
losses, and PWA remitted Baht 2,884.30 million.
Sources and Uses of Funds
PWA’s significant sources of funds for the year 2014 consisted of accounts payable – trade and
others of baht 2,530.29 million, unearned government fund income of Baht 11,964.06 million, and PWA’s
bonds of Baht 10,200 million.
Significant use of funds included operating cash of Baht 4,015.96 million;  property, plant and
equipment of Baht 73,086.26 million, assets under construction of Baht 6,274.95 million, investments in
associates and other long-term investments of Baht 1,115.23 million.

Sources and Uses of Funds
PWA’s significant sources of funds for the year 2014 consisted of accounts payable – trade and
others of baht 2,530.29 million, unearned government fund income of Baht 11,964.06 million, and PWA’s
bonds of Baht 10,200 million.
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Significant use of funds included operating cash of Baht 4,015.96 million;  property, plant and
equipment of Baht 73,086.26 million, assets under construction of Baht 6,274.95 million, investments in
associates and other long-term investments of Baht 1,115.23 million.
Unit : Million Baht

Sources of Funds
2014

2013

  2,530.29
11,964.06
1,833.89
  2,167.09
10,200.00

1,823.22
10,999.43
1,595.09
1,980.82
10,200.00

10,200.00
30,919.65

10,200.00
30,919.65

Accounts payable - trade and others
Unearned government fund income
Unearned private sector donation income
Unearned public sector donation income
PWA’s bonds    
     - Current portion
     - Maturing over 1 year                                                 
Government fund

Unit : Million Baht

Uses of funds
2014
Operating cash
Property, plant and equipment
Assets under construction     
Investment in affiliated companies

4,015.96
   73,086.26
6,274.95
1,115.23

2013
7,910.58
   69,214.06
4,739.13
1,115.23

Change in Cash Flow
As at 31 December 2014, PWA’s cash and cash equivalents amounted to Baht 4,015.96 million
which declined by Baht 3,894.61 million, compared to 2013. Details of changes are summarized below.
Unit : Million Baht
Net Cash Flow from (used in) 2014
Operating activities                                                                              
Investing activities                                                                               
Financing activities                                                                              
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year                       
Cash and cash equivalents at the end of the year
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In 2014, Net cash flow from operating activities
totaled to Baht 11,550.71 million comprising
the following:
Operating income prior to a change in operating
assets and liabilities gain amounted to Baht
11,807.30 million. The significant transactions were
cash received from net income of Baht 5,778.18
million and a non-cash of net income adjustment
of Baht 6,029.12 million which composed of bad
debts and doubtful accounts, depreciation – fixed
assets and operating liabilities from accounts
payable – trade and others, accrued expenses, and
other current liabilities.
Net cash used in investing activities amounted
to Baht 8,031.45 million due mainly to investing
in assets under construction - water supply of
rehabilitation and expansion project, and current
investments.
Net cash used in financing activities amounted
to Baht 7,413.87 million resulting from the
remittance to the Ministry of Finance of Baht 5,678.60
million which consisted of the interest paid of Baht
1,256.57 million, liabilities on lease agreements
of Baht 1,886.30 million, and cash received from
government fund with the unearned revenue of
Baht 1,407.60 million.

Liquidity of Business

Current Ratio In 2014, the current ratio was
0.86 times, with a decrease of 18.87 percent from
the prior year due to a decrease in current assets
in this year from the cash and cash equivalents, as
a result, PWA remitted to the Ministry of Finance
of Bah 5,678.60 million.
Interest Coverage Ratio In 2014, the
company’s interest coverage ratio was 3.09 times
declined by 28.80 percent, compared to the previous
year, derived from the increase in interest paid
in 2013 resulting from its practice of accounting
standard (TAS 37 revised 2009) in “Provisions,
Contingent Liabilities and Contingent Assets”
which are impacted from the private joint venture
contracts.

Operating efficiency

Return on Assets Ratio In 2014, return on
assets equaled to 0.27 raised by 3.85 percent from
the last year owing to the use of generating assets.
Average Collection Period In 2014, the
average collection period was 9.03 days increased
by 10.53 days, compared to the prior year, mainly
due on accounts payable – public sector having
more collection period caused from having not
enough budget for the utility settlement.

Financial Ratio

Financial Leverage or Risks for making loans

Profitability of Business

Debt Ratio The debt ratio was the ratio of
total liabilities to total assets accounted for 63.30
percent declined by 4.15 from the last year.
Debt to Equity Ratio The debt to equity
ratio was the ratio of total liabilities to total
equity accounted for 1.72 times reduced by 11.30
percent from the prior year due to the decrease
in total liabilities of Baht 1,571.19 million resulting
from its practice of accounting standard (TAS 17
revised 2009) in “Lease agreements” and (TAS 37
revised 2009) in “Provisions, Contingent Liabilities
and Contingent Assets” which are impacted from
the private joint venture contracts.  However, the

Net Profit Margin In 2014, net profit margin
was 22.20, a decrease of 9.94 percent, compared
to the previous year, because of the financing
costs its practice of accounting standard (TAS 37
revise 2009) in “Provisions, contingent liabilities
and contingent assets which have been affected
by the private joint venture contracts.
Operating Income In 2014, operating
income equaled to 32.80, an increase of 2.44
percent, compared to the year before, resulting
from an increase in the income from water supply
distribution and services - net.
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retained earnings (loss) as at September 2014 amounted Baht 350.60 million raised by Baht 2,893.88
million, compared to the financial statement of the year 2013 of Baht (3,244.48) million causing the
decrease in the debt to equity ratio.
Unit : Million Baht
Change in 2014 & 2013

2014

2013

2012

Increase/
Decrease

  7,038.64
89,225.98
  8,170.39
56,478.74
32,747.23
  7,185.77
  8,533.88

11,158.94
87,906.05
10,508.02
58,049.93
29,856.12
  6,581.79
  8,044.20

8,738.97
81,797.74
8,392.81
55,036.01
26,761.73
4,823.54
6,107.96

-4,120.30
+1,319.93
-2,337.63
-1,571.19
+2,891.11
+603.98
+489.68

-36.92
+1.50
-22.25
-2.71
+9.68
+9.18
+6.09

11,184.63
5,775.41

10,223.45
6,192.42

8,307.93
3,864.95

+961.18
-417.01

+9.40
-6.73

22.20
32.80
0.86
3.09
0.27
9.03
63.30
1.72

24.65
32.02
1.06
4.34
0.26
8.17
66.04
1.94

18.25
28.85
1.04
2.72
0.24
7.40
67.28
2.06

-2.45
+0.78
-0.20
-1.25
+0.01
+0.86
-2.74
-0.22

-9.94
+2.44
-18.87
-28.80
+3.85
   +10.53
-4.15
-11.34

Percent

Financial Position and Operating
Performance
Current assets
Total assets
Current liabilities
Total liabilities
Equities
Income from operation
Earnings before interest expense
and tax (EBIT)
EBITDA
Net Income
Financial Ratio
Net Profit Margin ( % )
Operating Profit Margin ( % )
Current ratio  (times)
Interest coverage ratio ( times )
Return on assets (times)
Average collection period (days)
Debt Ratio ( % )
Debt to Equity Ratio (times)
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together with repairing and informing the news in
inclusive areas in order to create the long-term
and stable relationship to consumers.

PWA’ s Other Operations
Provincial Waterworks Authority (PWA)’s
organizational strategies are driven by PWA’s strategic
plan to be the excellence organization or
High Performance Organization by foreseeing the
importance of the knowledge management, the
development of the working experience including  
innovation to support the water supply operation
in compliance with the organization’s task for
enhancing the efficiency of the water supply
production and distribution covering inclusively
production and distribution covering inclusively
providing enough service to people. In addition,
PWA focused on the guideline for the solution of
corruption problem to be effective in concrete
practice in order to be the well organization
management and have high performance providing
the quality public sector service to people, consumers,
in conformity with the basic principle of Good
Governance (CG).

Environmental Project PWA focused on
the maintenance of the environment for the
purpose of decreasing the global warming effect by
establishing PWA preserves the Environment
Project” by encouraging young people to be aware
of the value of the natural resources comprising
various activities : a upstream forest, building weir,
mangrove forest, and planting.
PWA developed the IT system in conformity
with the concept of “Service Oriented Architecture:
SOA”, to help the organization to link the distinct
IT system convergently. PWA had an expansion of
the framework inclusively covering 233 branches
consisting of the Wide Area Network (WAN) and
Local Area Network (LAN) for using in the office
including E-Operation system.  It aimed at to be
the excellence water production system. PWA
had the lab cluster which met the international
standard and E-Service system.   The upcoming
system is “Customer Information System (CIS)” a
system for supporting the customer service at the
front - service areas by linking with an information
system for supporting the settlement of services
through online system in order to serve customers
in various aspects efficiently.

Project on Communities, Society and Public
Mind “Drinking water project” was the project
cooperating with Department of Health, Ministry of
Public Health to develop the water supply system to
meet World Health Organization’s criterion and can
drink by checking and analyzing the quality water
which go through pipes throughout households
with the standard of clean and safe enough for
drinking confidently.

After implementing the system of monitoring
and evaluating the state enterprise of the Ministry
of Finance’s performance executed by Thai Rating
and Information Service Co., Ltd. or TRIS, in 2014,
PWA got the score of 4.4643 (total score = 5).
PWA was the profit organization for society, with
fewer remittance but the performance was in the
satisfactory level.

Consumer Project PWA aimed at decreasing
unfavorable, building satisfaction and enhancing an
impression to customers with formulating “Urgent
Water Supply Project” under the concept of fast
service, close to customers, and quick problem
solving by MR. Water Supply as an agent of Urgent
Water Supply Centre to provide services to people
กลับสู่สารบัญ
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The 2014 complaint statistics was found
that there were complaints in all channels eg.
Call Center or PWA Website and informed by
themselves at PWA branches totaling 104,141
times. From 6 aspects of total complaints: the
most 3 complaints were water quantity of 40.13
percent, broken pipeline (size <2 inches) of 31.81
percent and broken pipeline (size > 2 inches)
of 13.96 percent.
In 2014, PWA followed organizational strategy
plan (volume 2) year 2012-2016 in quality control of
water process up to standard by building and improving
LAB to meet the standard of ISO/IEC-17025 with
scientists stationed in all PWA branches. In addition,
it conducted in water pressure management and
a reduction in waste water according to the standard.
Besides, the expansion of pipeline distribution so as
to raise customers and improve pipeline to decrease
waste water. PWA administrated the main water
meters and user water meters around the country to be
the sustainable path, having repair and maintenance
systematically and changing meters including
developing waste water information system according
to IWA applying DMA to manage waste water.

operation and financial position as follows:
1. Factors beyond PWA’s control but might
be impacted on the future performance and
financial position were :
1.1 Natural disasters, lack of water drought,
and raw water problem which was improper to water
supply production. PWA had the plan to handle
dry season and solve the lack of raw water for water
supply production. PWA assigned 234 branches
throughout the country to improve reservoirs
completely and pump raw water fullness. By
building dams to upgrade the level of water in
order to conveniently pump water for water supply
production. At the same time, exploring the natural
water source or the private sector’s cooperation to
use the water source located nearby or public land
for local government organization to dig a pond for
storing raw water and producing water supply in
local areas.
1.2 The domestic and international
economic trend were anticipated to have an
impact on PWA’s financial factors as not expanding
the services to meet the customer’s demand and
inadequate government budget. PWA had to be
ready on confronting the risks on the fluctuation of
the interest rate and exchange rate by considering
source of fund having fixed or low interest rate for
the expansion of water supply system.
1.3 The impact on the private joint
venture contracts Due to PWA followed the
government policy in reducing the violent crisis of
shrank land and the water problem of economic
and travel centres, the government assigned to
procure the water supply to cope with the growth,
but PWA, at that time, had no capability for such
investment, and the government had the policy to
enhance the private sector role in the investment

Factors and main influences may be affected
to the operation or financial position in the future
In 2014, PWA emphasized on developing the
organization to be High Performance Organization
to enhance the efficiency in the water supply
production and distribution including providing
enough and inclusive services in order to have
the stability in finance and business management
efficiently and effectively, and support the operating
costs under the fluctuation of world economy,
uncertainly of the politics in the country and the
environmental situation. PWA considered the
future factors that may be affected to the
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2.2 The corporate management to gain
commercial profits continuously by increasing
revenue and controlling the expenditures efficiency
as well as acquiring the source of funds for the
expansion and rehabilitation of water supply system
in order to satisfy the people’s need including the
guideline for analyzing the short-term and long-term
financial plan, resolve and specify the risk factors
strongly affecting in finance. This included a study
of the water price structure in compliance with the
cost to have the liquidity because of providing social
utility service.
2.3 PWA has controlled the manpower
expenditures for several years resulting in severe
lack of personnel especially in operation or PWA
branches. Therefore, PWA revised manpower
in consistent with tasks and frame to improve
organization to be Learning Organization in
compliance with the organization’s direction by
developing personnel to have enough knowledge
to achieve goals.   

of state business. PWA must purchase water from
the private joint venture contracts with higher
price than the water price. PWA determined the
measures of decreasing such loss by raising the
proportion of water sale with the low costs. PWA had
the expansion and rehabilitation of water supply
system (PWA produces by itself) and accelerated to
decrease water including developing more efficient
operation for decreasing costs.
2. Factors within PWA’s Scope of Duties
and Authorities which PWA can manage
2.1 PWA adopted Customer Relationship
Management (CRM) in the name of “I Care
Model” comprising 5 coherent important steps:
Integration, Communication, Analyze, Relation, and
Evaluation. Moreover, PWA emphasized on the
process of communication and relation with the
customers officially and unofficially together with
a survey of the needs and anticipation including
the comments, complaints and feedback of the
customers and interested persons.
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1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

ความเสี่ยงระดับสูง-สูงมาก

ด้วยพืน้ ฐานของธุรกิจน�ำ้ ประปา ซึง่ เป็นสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานที่มีความจ�ำเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน และภาคอุตสาหกรรม เป็นผลให้แม้วา่ เศรษฐกิจ
ไทยในช่วงปีงบประมาณ 2557 อยู่ในช่วงชะลอตัว จาก
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ และภาวะชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก แต่ธรุ กิจน�ำ้ ประปาก็ยงั คงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
สะท้อนจากจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำ  และปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายของ
การประปาส่วนภูมภิ าค ทีม่ อี ตั ราการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยใน
ปี 2557 การประปาส่วนภูมภิ าคมีจำ� นวนผูใ้ ช้นำ�้ รวมทัง้ สิน้ กว่า
3.79 ล้านครัวเรือน และมีปริมาณน�ำ้ จ�ำหน่ายรวมกว่า 1,119
ล้าน ลบ.ม. เพิม่ ขึน้ จาก ปี 2556 ซึง่ มีผใู้ ช้นำ�้ ทัง้ สิน้ 3.60 ล้าน
ครัวเรือน และมีปริมาณน�ำ้ จ�ำหน่ายรวม 1,902 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นอัตราการเพิม่ ร้อยละ 2.58 และ 2.47 ตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยในช่ ว งปี ง บประมาณ
2558 ซึง่ คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2557 เนือ่ งจากการด�ำเนินมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจ และการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
และภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนอัตรา
การขยายตัวของประชากรในส่วนภูมภิ าคมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
จากการย้ายถิ่นฐานตามการเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนที่
กระจายตัวออกจากส่วนกลาง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีช่ ายแดน
และการก้าวเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เหล่านี้
เป็นผลให้การคาดการณ์ความต้องการใช้นำ�้ ของการประปา
ส่วนภูมิภาคในอนาคตจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี
ในปีงบประมาณ 2558 นี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดภาวะ
ภัยแล้งและภาวะฝนทิง้ ช่วงทีร่ นุ แรง และยาวนานกว่าปีทผี่ า่ นมา
ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้ำที่เหมาะสมส�ำหรับ
ใช้อุปโภคและบริโภคทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพที่
นับวันยิง่ ทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ซึง่ การประปาส่วนภูมภิ าค
ได้วางแผนรับความเสีย่ งดังกล่าวทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา
โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน�ำ 
้ โครงการวางท่อขยายเขต
จ�ำหน่ายน�ำ 
้ เป็นต้น เพือ่ ให้การประปาส่วนภูมภิ าคสามารถ
ให้บริการประชาชนในส่วนภูมภิ าคได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ทัว่ ถึง
และยัง่ ยืนต่อไป

1. ปัญหาการขาดแคลนน�้ำดิบ
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
3. ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน EBIDA โครงการเอกชน
ร่วมลงทุน
4. การเติบโตทางการเงิน

ความเสี่ยงระดับปานกลาง
1. ความสามารถในการเพิ่มจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศผูใ้ ช้นำ 
�้ (CIS: Customer
Information System) เพือ่ รองรับการให้บริการลูกค้า
3. การปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (AEC)
4. ระบบก�ำจัดตะกอนยังไม่สมบูรณ์
5. ระบบธุรกิจหยุดชะงักจากภัยแล้ง

ความเสี่ยงระดับต�่ำ
1. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเพื่อรองรับ
ระบบงานหลัก
2. ความพึ ง พอใจลู ก ค้ า ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการให้
บริการ
3. การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ (Value Creation)
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2. โครงสร้างการบริหารองค์กร
2.1 ผังผู้บริหาร กปภ. ปี 2557
ผังโครงสร้างองค์กร
2.2 คณะกรรมการ
2.3 คณะผู้บริหาร
2.4 โครงสร้างอัตราก�ำลัง
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คณะกรรมการ
กปภ.
ปี
2557
1 ตุลาคม 2556 – 5 สิงหาคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2549
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 2) พ.ศ.2556
หลักสูตร DCP รุ่น 176 พ.ศ. 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ต�ำแหน่งงานปี 2557
•
•
•

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการบริหารองค์การสวนยาง

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

•

ประธานกรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2557)
อายุ 53 ปี
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นายมณฑล สุดประเสริฐ

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่
1 ต.ค. 2555)
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
- อนุกรรมการบริหาร กปภ.
- อายุ 54 ปี
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
• ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุน่ ที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2548
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่น 52  พ.ศ. 2552
• หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส. 2)
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554
• หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ACP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101 พ.ศ. 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
• กรรมการอิสระและตรวจสอบ บริษัท จัสมิน เทเลคอม จ�ำกัด
(มหาชน)

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน

• รองเลขาธิการศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
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นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่
2 ก.ย. 2556)
- กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
- อนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กปภ. (CG&CSR)
- อายุ 59 ปี

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค.
2556 – 6 ส.ค. 2557)
- ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
- อนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กปภ. (CG&CSR)
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
- อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรระบาดวิทยา สาขาระบาดวิทยา แพทยสภา
• ปริญญาเอก Ph.D. Health Planning  and Financing,
University of London, U.K.
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
• หลักสูตรการเมืองการปกครองฯ รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2555 - 2556
• หลักสูตรบริหารหลักทรัพย์ รุน่ ที่ 16 วิทยาลัยตลาดทุน พ.ศ. 2556

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Fordham University, New York,
U.S.A.
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University,
Washington D.C., U.S.A.
• ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและ
การพัฒนา Fordham University, New York, U.S.A.  
• หลักสูตร DCP ประจ�ำปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• หลักสูตร DAP  ประจ�ำปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• หลักสูตร Strategy and Policy Development
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•

อธิบดีกรมควบคุมโรค
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• อธิบดีกรมอนามัย
• คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ องค์การเภสัชกรรม
• คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)

• LTF/RMF บริษัท หลักทรัพย์จัดการลงทุนแอสเซท พลัส จ�ำกัด
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• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
(MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How New Foreign Bribery Laws Affect
Companies in Thailand สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• หลักสูตร Anti-Coruption for Excutive Program รุ่นที่ 5
พ.ศ. 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2552

นายบุญเชิด คิดเห็น

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค.
2556 – 31 พ.ค. 2557)
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ กปภ.
- อนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
- อนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กปภ. (CG&CSR)
- อายุ 61 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน

• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท.
• กรรมการบริหารกองทุนโทรคมนาคมเพื่อกิจการสาธารณะ USO
• กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• กรรมการศูนย์พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท Family Know How จ�ำกัด (บริษัทในเครือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
• กรรมการและประธานควบคุมภายใน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส�ำนักวิจัยและด้านจัดการกองทุน
ธนาคารไทยธนาคาร จ�ำกัด (มหาชน)
• Vice President  ด้าน Country Regulatory, Research  and
Public Affairs ธนาคารซิตี้แบงก์

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 39 วิทยาลัยมหาดไทย
พ.ศ. 2542
• หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ
• รุ่นที่ 2 วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2553    

ต�ำแหน่งงานปี 2557

ประสบการณ์การท�ำงาน

• รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ.บางจาก
ปิโตรเลียม
• กรรมการ บริษัท สื่อเสรีเพื่อการปฏิรูป จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ช.ทวีดอลลาร์เซียน จ�ำกัด
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการในคณะกรรมการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์

•
•
•
•
•

อธิบดีกรมที่ดิน
กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง  
รองอธิบดีกรมที่ดิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• ข้าราชการบ�ำนาญ อดีตอธิบดีกรมที่ดิน

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)

• ไม่มี

• PTTGC
• SCG
• บริษัท สือ่ เสรีเพื่อการปฏิรูป จ�ำกัด
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มี.ค.
2556 - 21 ก.ค. 2557)
- กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
- กรรมการอิสระ
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
- อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. บริษัท บางกอกแลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
5. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
6. บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
7. บริษัท จี สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
9. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
10. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
11. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน)
14. บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)
15. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554
หลักสูตรนักบริหารการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 - 2551
หลักสูตร DCP รุ่น 176 ประจ�ำปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556

ประสบการณ์การท�ำงาน

• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร  
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• รองอธิบดีกรมสรรพากร

รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)

1. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ำกัด (มหาชน)
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นางชูจิรา กองแก้ว

พันต�ำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค.
2556 – 21 ก.ค. 2557)
- ประธานอนุกรรมการบริหาร กปภ.
- ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ
กปภ.
- อนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
- อายุ 64 ปี

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค.
2556 – 21 ก.ค. 2557)
- ประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG&CSR)
- กรรมการอิสระ
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อนุกรรมการบริหาร กปภ.
- อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 38 คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2546
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2548
• หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง รุ่นที่ 4
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551
• หลักสูตร DAP รุ่นที่ 75 ประจ�ำปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
• ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.3) รุ่นที่ 3
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร DCP รุ่น 180 ประจ�ำปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน

• กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
• เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
• เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคง
ของมนุษย์
• เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
• ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก�ำแพงเพชร  

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•

อธิบดีกรมบังคับคดี
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก               
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม                 

ต�ำแหน่งงานปี 2557

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• ไม่มี

• ข้าราชการบ�ำนาญ อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี
• ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
• คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี

รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล

นายรอยล จิตรดอน

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค.
2556 – 21 ก.ค. 2557)
- ประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ของ กปภ.
- กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
- กรรมการอิสระ
- อนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ของ กปภ. (CG&CSR)
- อายุ 44 ปี

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค.
2556)
- ประธานกรรมการอิสระ
- อนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาเอก Dr. rer nat in Informatics, Informatics Institute,
Innsbruck University, Innsbruck, Austria

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท Economics สถาบัน College of Arts and
Sciences, Department of Economics, The  American
University, Washington D.C., U.S.A.
• หลักสูตร DCP รุ่น 180 ประจ�ำปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• รองผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
• หัวหน้าโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้ำแห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา สาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
   ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)

• ผู้อ�ำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน

• ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
• ผูท้ รงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
• อนุกรรมการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
• ที่ปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง  

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท PARA ENGINEERING LTD., PART.

รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)

1. บริษัท พัฒนการ์เม้นท์ จ�ำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อรรถกิจก่อสร้าง
3. บริษัท บุรีรัมย์อรรถกิจเคหะภัณฑ์ จ�ำกัด

• ไม่มี
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นางรัตนา กิจวรรณ

- กรรมการและเลขานุการ กปภ. (ตามมติคณะกรรมการ
กปภ. เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555)
- กรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- อนุกรรมการบริหาร กปภ.
- อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและการ
ธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Public-Private สถาบัน Washingtion D.C.,
U.S.A. พ.ศ. 2539
• หลักสูตรโครงการอบรมผู้บริหารงาน ภาครัฐวิสาหกิจ รุ่นที่ 1
สถาบันสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รว่ มกับกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2543
• หลักสูตร Water Supply Management For Middle
Manager สถาบัน National Waterworks Technology
• หลักสูตร Mini - MBA รุ่นที่ 28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2544
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบัน
พระปกเกล้า พ.ศ. 2551
• หลักสูตร สัมมนางาน Urban Water Service Management
and Human Resource Development in Asian Region
สถาบัน JICA  ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554
• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 162  ประจ�ำปี 2555 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ทีป่ รึกษา กปภ. (ชัน้ 12) ปฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน
กปภ. (CFO)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน)  กปภ.

ต�ำแหน่งงานปี 2557
• ผู้ว่าการ กปภ.

รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
• ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน

• รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)
• รองผูว้ า่ การ (แผนและยุทธศาสตร์) / หัวหน้าเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
กปภ. (CFO)
• รองผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน) กปภ.
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คณะผู
บ
้
ริ
ห
าร
กปภ.
ปี
2557
ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•

•

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและ
การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Public-Private
สถาบัน Washingtion.D.C., U.S.A.  พ.ศ. 2539
หลักสูตรโครงการอบรมผู้บริหารงานภาครัฐวิสาหกิจ
รุ่นที่ 1 สถาบันสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ร่วมกับ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2543
หลักสูตร Water Supply Management For
Middle Manager สถาบัน National Waterworks
Technology
หลักสูตร Mini-MBA รุ่นที่ 28
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2544
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2551
หลักสูตรสัมมนางาน URBAN WATER SERVICE  
MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT IN ASIAN REGION สถาบัน JIGA,
ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554
หลักสูตร DCP รุ่นที่ 162 ประจำ�ปี 2555

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•

นางรัตนา กิจวรรณ

•
•

Mrs. Ratana Kitchawan

•

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Governor

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)
รองผู้ว่าการ (แผนและยุทธศาสตร์) / หัวหน้าเจ้าหน้าที่
การเงิน กปภ. (CFO)
รองผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน) กปภ.
ที่ปรึกษา กปภ. (ชั้น 12) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน กปภ. (CFO)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน) กปภ.

ต�ำแหน่งงานปี 2557
•
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น.ส.อรพิน อัศวนิก

น.ส.จันทิรา จุโฬทก

Miss Orapin Assavanig

Miss Chanthira Chulothok

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

Deputy Governor (Corporate Strategy)

Deputy Governor (Finance)

• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (GIBA)
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
ศาลปกครอง/ออสเตรียและเยอรมัน วิทยาลัยการยุติธรรมทาง
ปกครอง
• หลักสูตร HR MANAGEMENT AS A STRATEGIC BUSINESS
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR MANAGEMENT
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตรระบบบริหารกิจการประปา สหพันธรัฐรัสเซีย
และราชอาณาจักรสวีเดน
• หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบประปา
สาธารณรัฐตุรกี สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
• หลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบประปา ประเทศ
โครเอเชีย สโลวีเนีย และออสเตรีย
• หลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM (CSP)  สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองผู้ว่าการ (การเงิน)
• ผู้ช่วยผูว้ ่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการและสื่อสารองค์กร)
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ (ชั้น 11)

• รองผู้ว่าการ (บริหาร)
• ที่ปรึกษา กปภ. (ชั้น 12)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)

ต�ำแหน่งงานปี 2557

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• รองผู้ว่าการ (การเงิน)

• รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
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นายสมชาย มนต์บุรีนนท์

นางพรรณพิลาส ไม้งาม

Mr. Somchai Montburinont

Mrs. Panpilard Mai-ngam

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

Deputy Governor (Technical Affairs)

Deputy Governor (Administration)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma, Diploma in Sanitary Engineering, IHE, Delft,
   The Netherlands
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
   สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร MINI MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
ศาลปกครอง/ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตรจริยธรรมไทยในสังคมยุค GENERATION Y
   ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
   สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ท�ำงาน

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน 1)
• ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

• รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
• ผู้ช่วยผูว้ ่าการ (แผนและวิชาการ 2)

ต�ำแหน่งงานปี 2557

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• รองผู้ว่าการ (บริหาร)

• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
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นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย

นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ

Mr. Chompol Chokeponguedomchai

Mr. Thinakorn Danpongsuwan

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

Deputy Governor (Operation 1)

Deputy Governor (Operation 2)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท M.I.P., STUTTGART UNIVERSITY
• หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR MANAGEMENT  
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร URBAN WATER SERVICE MANAGEMENT & HRD,
JICA เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน
   SOUTHEASTERN UNIVERSITY
• หลักสูตร BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Southeastern
Washington D.C.
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ ENGLISH INTENSIVE PROGRAM
   Georgetown University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
   ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) บ.ที่ปรึกษา
ด้านทรัพยากรบุคคล เมอร์เซอร์ฯ
• หลักสูตรสัมมนาวิชาการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)
   สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
• ผูอ้ �ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
• ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานประปาเขต 9

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
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นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ

นายถาวร นิติภาวะชน

Mr. Somnug Limtongsittikoon

Mr. Thaworn Nitipavachon

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

Deputy Governor (Operation 4)

Deputy Governor (Operation 3)

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
• หลักสูตรก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงฯ
   สถาบันพัฒนากรรมการฯ PDI สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) บ.ที่ปรึกษา
ด้านทรัพยากรบุคคล เมอร์เซอร์ฯ
• หลักสูตรการซ่อมบ�ำรุงท่อและระบบป้องกันส�ำหรับท่อ บ.เคบิช
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับท่อไฟเบอร์กลาส บ.ล็อกเล่ย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• หลักสูตรวาวล์ควบคุมอัตโนมัติและระบบการควบคุม SCADA
   บ.สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาชลประทาน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน�ำ 
้
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR MANAGEMENT
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร WATER 2002 FORUM : EFFICENT WATER MANAGEMENT
ประเทศมาเลเซีย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการออกแบบและการก่อสร้างเขื่อนดิน
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร REGIONAL WORKSHOP ON PRACTICAL CONTROL
ประเทศอินโดนีเซีย UNESCO
• หลักสูตร RIVER BASIN MANAGEMENT ประเทศอังกฤษ
British Council

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
• ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ประสบการณ์ท�ำงาน

ต�ำแหน่งงานปี 2557

•
•
•
•

• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประปาเขต 8

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
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นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

Mr. Somkiat Piriyagagul

Deputy Governor (Operation 5)
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
• ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต�ำแหน่งงานปี 2557

• รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 5)
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปภ.
สิบต�ำรวจตรี บ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)

Pol. L/C. Bumrungsak Chingwangtakor
Assistant Governor, Office of Governor

นางสุรัตนา บุญเพียรผล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรเเละลูกค้าสัมพันธ์)

Mrs. Surattana Boonpienpol

Assistant Governor, Office of Corporate Communication and
Customer Relations

นายวรวุฒิ เป้าศิลา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Mr. Voravuth Paosila

Assistant Governor, Information Technology

นายวิโรจน์ ใบแก้ว

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)

Mr. Wirote Baikaew

Assistant Governor, Office of Auditors

น.ส.ทัศนีย์ แซ่เตีย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

Miss Tassanee Sae-tia

Assistant Governor, Corporate Strategy
กลับสู่สารบัญ
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น.ส.ประภา พวงแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

Miss Prapa Poungkeaw
Assistant Governor, Finance

นายเธียรชัย ประมูลมาก
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

Mr.Thienchai Pramoolmark

Assistant Governor, Technical Affairs

น.ส.ส�ำอาง สินิทธานนท์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)

Miss Samang Sinitanon

Assistant Governor, Administration 1

นายกฤษฎา ศังขมณี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

Mr. Kritsada Sunkhamani

Assistant Governor, Administration 2

นายพิชญ ชูชื่น
ผู้เชี่ยวชาญ

Mr. Pichaya Chuchuen
Expert

87

กลับสู่สารบัญ

Back to Content

Annual Report 2014
Provincial Waterworks Authority

ผู้อ�ำนวยการ กปภ.เขต 1-10
นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

Mr. Eakachai Attakanna
Director, Regional Office 1

นายชโยดม กาญจโนมัย

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

Mr. Chayodom Kanchanomai
Director, Regional Office 2

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

Mr. Surachai Cheapaeng

Director, Regional Office 3

น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

Miss Suwimol Padoungtanamongkol
Director, Regional Office 4

นายบุญยก คงกิจ

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

Mr. Bunyok Kong-git

Director, Regional Office 5
กลับสู่สารบัญ
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นายเสริม หึกขุนทด

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

Mr. Serm Heukkhuntod
Director, Regional Office 6

นายนคร ลอยกุลนันท์

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

Mr. Nakorn Loykulnanta
Director, Regional Office 7

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

Mr. Sarid Asaneejarugjit
Director, Regional Office 8

นายหลักชัย พัฒนเจริญ

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

Mr. Lakchai Pattanajareon
Director, Regional Office 9

นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

Mr. Kitithep Leakhavipat
Director, Regional Office 10
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รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ
ประจ�ำปี 2557				
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำเเหน่ง

น.ส.อรพิน อัศวนิก

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

น.ส.ปัญจนา ค�ำนูณเศรษฐ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ

นายปรีชา รุจิราโรจนากร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

นายบรรจบ ศรีสลวย

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

นายธีรพล คงปัญญา

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

นายสุจินต์ ฉิมมณี

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

นายสายัณห์ วารีอรุณโรจน์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
(ชั้นพิเศษ)
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รายนามผู้บริหาร
ประจ�ำปี 2557
ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

1

นางรัตนา กิจวรรณ

ผู้ว่าการ

2

น.ส.อรพิน อัศวนิก

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

3

น.ส.จันทิรา จุโฬทก

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

4

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

5

นางพรรณพิลาส ไม้งาม

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

6

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

7

นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

8

นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

9

นายถาวร นิติภาวะชน

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

10

นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

11

สิบต�ำรวจตรี บ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)

12

นางสุรัตนา บุญเพียรผล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

13

นายวรวุฒิ เป้าศิลา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

14

นายวิโรจน์ ใบแก้ว

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)

15

น.ส.ทัศนีย์ แซ่เตีย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

16

น.ส.ประภา พวงแก้ว

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

17

นายเธียรชัย ประมูลมาก

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

18

น.ส.ส�ำอาง สินิทธานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)

19

นายกฤษฎา ศังขมณี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

20

นายพิชญ ชูชื่น

ผู้เชี่ยวชาญ

21

น.ส.ปัญจนา ค�ำนูณเศรษฐ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ

22

นายนิธิศ ทองสอาด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

23

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

24

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

25

นายวิวัติ นพศิริวงศ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

26

นายปรีชา รุจิราโรจนากร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

27

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

28

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร

29

นายจักรพงศ์ ค�ำจันทร์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ

30

น.ส.จรรยา ค�ำสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

31

นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

32

น.ส.อัจฉริยา อภัยวงค์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

33

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

34

นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

35

นายจ�ำเนียร เมืองจันทร์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรน�้ำ

36

นายวัชรินทร์ ภูเขาทอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาการ กปภ.

37

นายบรรจบ ศรีสลวย

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

38

นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

39

นายอัมพร เพชรกาญจนาพงศ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอ�ำนวยการ

40

นายสุรชัย เล็บสิงห์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

41

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 1

42

นายประทีป กุศลวัฒนะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 2

43

เรืออากาศโท ประสาน เอี่ยมสมุทร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 3

44

นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 4

45

นางนาตยา เสาวธารพงศ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 5

46

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

47

นายชโยดม กาญจโนมัย

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

48

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

49

น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

50

นายบุญยก คงกิจ

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

51

นายเสริม หึกขุนทด

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

52

นายนคร ลอยกุลนันท์

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

53

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

54

นายหลักชัย พัฒนเจริญ

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

55

นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

56

นายอารยะ งามวงศ์วาน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

57

นายประกอบ พิทยาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

58

นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

59

นายธีรพล คงปัญญา

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

60

นายสุจินต์ ฉิมมณี

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

61

นางเกื้อกูล รัตนสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

62

น.ส.สุพรรณี ศักดิ์สุจริต

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

63

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

64

นางอารีย์ ลิ้มเจริญ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

65

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

66

นายวิโรจน์ เสือทิม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

67

นายสุทัศน์ นุชปาน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

68

นายธวัช ก้อนนาค

ผูจ้ ดั การการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชัน้ พิเศษ)

69

นายสมชาย ศรีสุนทร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

70

นายสายัณห์ วารีอรุณโรจน์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

71

นายอัษฎา ชูสิน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

72

นายศักดา พรรณะ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

73

นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

74

นายมงคล วัลยะเสวี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

93
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จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค							
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557

จ�ำนวนบุคลากร

หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

พนักงาน

1

4

5

สายงานผู้ว่าการ

3

3

สายงานส�ำนักผู้ว่าการ

3

3

ส�ำนักผู้ว่าการ

22

22

สายงานส�ำนักสือ่ สารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

2

2

ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

38

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

14

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

79

ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

33

33

สายงานส�ำนักตรวจสอบ

11

11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

23

23

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

49

49

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

5

5

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

36

36

ฝ่ายประเมินผลองค์กร

35

35

ฝ่ายแผนงานโครงการ

43

43

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

28

28

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)

4

4

ฝ่ายการเงินและบัญชี

101

101

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินเเละงบประมาณ

29

29

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

7

7

ฝ่ายวิศวกรรม

108

108

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

132

132

การประปาส่วนภูมิภาค
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ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

12

รวม

50
14

1

80

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน

จ�ำนวนบุคลากร
ผู้ว่าการ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ

43

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

5

1

6

ส�ำนักวิทยการ กปภ.

68

3

71

ฝ่ายวางเเผนเเละประเมินผลทรัพยากรบุคคล

30

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

72

ฝ่ายอ�ำนวยการ

77

77

ฝ่ายกฎหมาย

44

44

ส�ำนักปฏิบัติการ 1

17

17

ส�ำนักปฏิบัติการ 2

16

16

ส�ำนักปฏิบัติการ 3

19

19

ส�ำนักปฏิบัติการ 4

14

14

ส�ำนักปฏิบัติการ 5

16

16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

842

48

890

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

1,049

20

1,069

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

735

34

769

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

768

15

783

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

589

8

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

739

47

786

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

522

44

566

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

580

64

644

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

721

37

758

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

688

38

726

8,453

355

รวม

1
95

43

30
3
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จ�ำนวนบุคลากร

หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

พนักงาน

1

4

5

สายงานผู้ว่าการ

5

5

สายงานส�ำนักผูว้ า่ การและสือ่ สารองค์กร

3

3

ส�ำนักผู้ว่าการ

20

20

ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

34

13

47

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

1

3

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

76

2

78

ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

26

2

28

สายงานส�ำนักตรวจสอบ

10

1

11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

23

23

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

46

46

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์
เเละการเงิน)

9

9

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

43

43

ฝ่ายแผนงานโครงการ

45

45

ฝ่ายการเงินและบัญชี

101

101

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

22

22

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

7

7

ฝ่ายวิศวกรรม

80

80

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

92

92

ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ

42

42

การประปาส่วนภูมิภาค
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ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน

จ�ำนวนบุคลากร
ผู้ว่าการ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

4

4

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเเละองค์กร

69

69

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

64

64

ฝ่ายอ�ำนวยการ

75

75

ฝ่ายกฎหมาย

45

45

ส�ำนักปฏิบัติการ 1

16

16

ส�ำนักปฏิบัติการ 2

16

16

ส�ำนักปฏิบัติการ 3

22

ส�ำนักปฏิบัติการ 4

17

17

ส�ำนักปฏิบัติการ 5

16

16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

789

55

844

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

845

27

872

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

654

30

684

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

668

15

683

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

542

43

585

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

676

68

744

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

508

58

566

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

502

80

582

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

698

36

734

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

635

58

693

490

8,042

รวม

1

1

7,551

97

กลับสู่สารบัญ

0

Back to Content

23

Annual Report 2014
Provincial Waterworks Authority

จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค							
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555

จ�ำนวนบุคลากร

หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

พนักงาน

1

5

6

สายงานผู้ว่าการ

4

4

สายงานส�ำนักผูว้ า่ การและสือ่ สารองค์กร

3

3

ส�ำนักผู้ว่าการ

18

18

ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

31

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

72

2

74

ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

20

2

22

สายงานส�ำนักตรวจสอบ

11

11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

23

23

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

44

44

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์
เเละการเงิน)

5

5

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

45

45

ฝ่ายแผนงานโครงการ

40

ฝ่ายการเงินและบัญชี

101

101

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

22

22

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

7

7

ฝ่ายวิศวกรรม

75

75

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

86

86

ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ

40

40

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

6

6

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเเละองค์กร

72

72

การประปาส่วนภูมิภาค
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ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

15

รวม

46
2

1

41

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน

จ�ำนวนบุคลากร
ผู้ว่าการ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

65

ฝ่ายอ�ำนวยการ

74

ฝ่ายกฎหมาย

44

ส�ำนักปฏิบัติการ 1

17

ส�ำนักปฏิบัติการ 2

18

18

ส�ำนักปฏิบัติการ 3

22

22

ส�ำนักปฏิบัติการ 4

20

20

ส�ำนักปฏิบัติการ 5

16

16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

669

52

721

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

729

31

760

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

599

18

617

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

628

11

639

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

529

7

536

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

620

65

685

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

466

52

518

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

472

66

538

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

669

25

694

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

594

61

655

410

7,394

รวม

1

65
1

75
44

1

6,983

0

18

ข้อมูลค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง 3 ปี ย้อนหลัง
ประเภทรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

3,124,199,251.68

3,569,005,330.33

3,655,949,040.66

99
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3. โครงสร้างเงินทุน

3.1 ทุน
3.2 หนี้เงินกู้ของ กปภ.
3.3 การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

โครงสร้างเงินทุน
3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ กปภ.

(หน่วย : ล้านบาท)

2557
ทุนประเดิม

2556

2555

2,204.44

2,204.44

2,204.44

30,919.65

30,919.65

30,919.65

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร

(350.60)

(3,244.49)

(6,362.36)

องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ

(26.26)

(23.48)

-   

32,747.23

29,856.12

26,761.73

งบประมาณอุดหนุน

รวมทุน

3.2 หนี้เงินกู้ ของ กปภ.

(หน่วย : ล้านบาท)

2557
เงิ น กู ้ ยื ม ระยะยาว-จากสถาบั น การเงิ น ที่ มี
ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

2556

2555

    -

     -

    -   

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงิน

-

     -

   -   

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วน
ภูมิภาคที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

-   

-   

1,800.00

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วน
ภูมิภาค

10,200.00

10,200.00

10,200.00

รวมหนี้เงินกู้

10,200.00

10,200.00

12,000.00

3.3 การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ

(หน่วย : ล้านบาท)

2557
การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ

รวมเงินน�ำส่งรัฐ

2556

2555

2,882.30

3,100.00

1,923.10

2,882.30

3,100.00

1,923.10
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Capital Structure
3.1 Capital and structure of PWA’s shareholder

(Unit : Million Baht)

2014
Capital
Contribution from the government
Unappropriated retained earnings (losses)
Other components of owner’s equity

Total Equity

2013

2012

2,204.44

2,204.44

2,204.44

30,919.65

30,919.65

30,919.65

(350.60)

(3,244.49)

(6,362.36)

(26.26)

(23.48)

-   

32,747.23

29,856.12

26,761.73

3.2 PWA’s Loans

(Unit : Million Baht)

2014

2013

2012

Current portion of long-term loans from
financial institutions

    -

     -

    -   

Long-term loans from financial institutions

-

     -

   -   

Current portion of long-term loans – PWA’s
bond

-   

-   

1,800.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

12,000.00

Long-term loans – PWA’s bond

Total Loans

3.3 Remittance Payment

(Unit : Million Baht)

2014
Remittance Payment

Total Remittance

กลับสู่สารบัญ
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2013

2012

2,882.30

3,100.00

1,923.10

2,882.30

3,100.00

1,923.10

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

4. การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต
4.1 แผนงานและโครงการต่าง ๆ
4.2 การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน
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รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ 2557
ล�ำดับ

กปภ.
สาขา(หน่วย

อ�ำเภอ

จังหวัด

วงเงิน

แนวทางการแก้ไข

(ล้านบาท)

บริการ)

1

เมือง

เมือง

สตูล

248.348

2

เมือง

เมือง

ก�ำแพงเพชร

165.73

สระบุรี

201.415

3

พระพุทธบาท พระพุทธบาท

4

บ้านนา

บ้านนา

นครนายก

102.695

5

พิมาย

พิมาย

นครราชสีมา

114.717

6

สิงห์บุรี

เมือง
บางระจัน
ท่าวุ้ง

สิงห์บุรีลพบุรี

276.092

7

เกาะสมุย
ระยะที่ 1

เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี

2,265.80

กลับสู่สารบัญ

Back to Content

104

- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิน วางท่อ
   น�้ำดิบ 0.2 กม. จากคลองชลฯ ดุสน  
- ก่อสร้างสถานีผลิตน�้ำแห่งใหม่เพิ่มก�ำลังผลิต
   400 ลบ.ม./ชม.     
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  วางท่อส่ง
   34.7 กม. ท่อจ่าย 56.5 กม.
-  ปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ วางท่อน�้ำดิบ 1 กม.
   จากแม่น�้ำปิง      
-  ก่อสร้างระบบผลิต 400 ลบ.ม./ชม.
-  ปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ วางท่อจ่าย 89 กม.
-  วางท่อรับน�ำ้ จาก ป.มวกเหล็กเพิม่ 200 ลบ.ม./ชม.
- วางท่อส่งน�้ำ 15 กม. ท่อจ่ายน�้ำ 71 กม.
-  รบั น�ำ้ จาก กปภ.สาขานครนายกเพิม่ 150 ลบ.ม./ชม.
  และ กปภ.สาขารังสิต 300 ลบ.ม./ชม.
- วางท่อจ่ายน�้ำ 97 กม.
-  ขุดสระพักน�้ำดิบเพิ่มความจุ 200,000 ลบ.ม.
    และวางท่อน�้ำดิบ  0.2 กม. จากล�ำน�้ำเค็ม
-  ก่อสร้างระบบผลิต 300 ลบ.ม./ชม.
-  วางท่อจ่ายน�้ำ 28.5 กม.
- ปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ โดยใช้แหล่งน�้ำดิบ
   จากแม่น�้ำเจ้าพระยา และแม่น�้ำน้อย
- ก่อสร้างระบบผลิต 400 ลบ.ม./ชม.
- ปรับปรุงระบบผลิตเดิม 80 ลบ.ม./ชม. เป็น
    160 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างสถานีจ่ายน�้ำแห่งใหม่และปรับปรุง
   ระบบจ่ายน�้ำเดิม และวางท่อส่งน�้ำ 14.5 กม.
   ท่อจ่ายน�้ำ 91.5 กม.
- ก่อสร้างสถานีจ่ายน�้ำและสถานีเพิ่มแรงดัน
    แห่งใหม่
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบจ่ายน�้ำเดิม
- วางท่อส่งน�้ำ 133.5 กม. ท่อจ่ายน�้ำ 19.8 กม.

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

ล�ำดับ

กปภ.
สาขา(หน่วย

อ�ำเภอ

จังหวัด

วงเงิน

แนวทางการแก้ไข

(ล้านบาท)

บริการ)

8

แม่สอด
ระยะที่ 1

แม่สอด

ตาก

468.414

9

คลองใหญ่

คลองใหญ่

ตราด

148.037

10

เด่นชัย (สูงเม่น) แพร่

เด่นชัย สูงเม่น เมืองแพร่

แพร่

70.654

11

ปากน�ำ้ ประแสร์

แกลง นายายอาม

ระยอง จันทบุรี

154.018

12

กันทรลักษ์ - กันทรลักษ์ (กันทรารมย์) กันทรารมย์

ศรีสะเกษ

99.486

จันทบุรี

117.757

13

ขลุง (เขาสมิง แสนตุ้ง)

ขลุง เขาสมิง

รวม 13 โครงการ

- ขุดสระพักน�้ำดิบ 700,000 ลบ.ม.
- ก่อสร้างรางชักน�้ำดิบ จากแม่น�้ำเมย และวาง
  ท่อน�้ำดิบเพิ่ม 1 กม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตรวม 1,100
   ลบ.ม./ชม.
-  ปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำเดิม พร้อมกับวางท่อ
   ส่งน�้ำ 5.5 กม. และท่อจ่ายน�้ำ 125.5 กม.
-   วางท่อน�ำ้ ดิบ 0.5 กม. จากอ่างฯ คลองสะพานหิน
-  ก่อสร้างระบบผลิต 200 ลบ.ม./ชม.
- วางท่อส่งน�้ำ 35 กม. และท่อจ่ายน�้ำ 28 กม.
- ปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ วางท่อน�้ำดิบ 5 กม.
  จากแม่น�้ำยม
- ปรับปรุงระบบผลิตเพิ่ม 300 ลบ.ม./ชม. วาง
  ท่อส่งน�้ำ 6.5 กม. ท่อจ่ายน�้ำ 10 กม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ วางท่อ
  น�้ำดิบ 0.5 กม. จากอ่างเขาระโอก
- ก่อสร้างระบบผลิต 300 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างสถานีจ่ายน�้ำเนินเนรมิต (แห่งใหม่)
  วางท่อส่งน�้ำ 23 กม. ท่อจ่ายน�้ำ 17 กม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ วางท่อ
   น�ำ้ ดิบ 5 กม.จากแม่นำ�้ มูล ก่อสร้างระบบผลิต
   รวม 200 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�ำ ้ วางท่อจ่ายน�ำ้
   37.8 กม.
- วางท่อน�้ำดิบ 10.1 กม. จากคลองตรอกนอง
   กอ่ สร้างปรับปรุงสถานีสบู น�ำ้ ดิบคลองตรอกนอง
  (แม่ขา่ ย) และก่อสร้างโรงสูบน�ำ้ ดิบบริเวณสถานี
  ผลิตน�้ำเขาสมิง
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตน�้ำเพิ่มรวม
   350 ลบ.ม./ชม. ที่สถานีผลิตน�้ำขลุง ก่อสร้าง
   สถานีเพิ่มแรงดันบ้านท่าโสม
- วางท่อส่งน�้ำ 12 กม. ท่อจ่ายน�้ำ 30.1 กม.

4,433.164
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รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ 2558
ล�ำดับ

กปภ.
สาขา(หน่วย

อ�ำเภอ

จังหวัด

วงเงิน

แนวทางการแก้ไข

(ล้านบาท)

บริการ)

1

อู่ทอง

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

428.819

2

ตรัง

เมือง

ตรัง

148.471

3

ละงู

ละงู

สตูล

180.229

4

ด่านขุนทด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

222.182

5

เกาะสมุย
ระยะที่ 1
ส่วนที่ 2

เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี

862
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- ก่อสร้างระบบสูบน�้ำดิบจากสระพักน�้ำดิบ
   คลองชลประทาน        
-  ก่อสร้างระบบผลิต 500 ลบ.ม./ชม.
-  Modify ระบบผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม.
   เป็น 800 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  พร้อมกับ
   วางท่อส่งน�ำ 
้ 56.5 กม. และท่อจ่ายน�ำ 
้ 84.5 กม.
- ก่อสร้างระบบชักน�้ำดิบ และวางท่อน�้ำดิบ
   0.2 กม. จากแม่น�้ำตรัง
- ก่อสร้างระบบผลิต 250 ลบ.ม./ชม.
-  Modify ระบบผลิตขนาด 250 ลบ.ม./ชม.
   เป็น 400 ลบ.ม./ชม. จ�ำนวน 2 ชุด
-   กอ่ สร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�ำ 
้ และวางท่อ
   จ่ายน�้ำ 57.5 กม.
- ปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ พร้อมกับวางท่อ
   น�้ำดิบ 1 กม. จากคลองละงู
-  ก่อสร้างระบบผลิต 200 ลบ.ม./ชม.
- ปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  และวางท่อจ่ายน�้ำ
   81.5 กม.
- ปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ และวางท่อน�้ำดิบ
   2 กม. จากล�ำเชียงไกร
-  ก่อสร้างระบบผลิต 400 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  พร้อมกับ
  วางท่อส่งน�้ำ 18 กม. วางท่อจ่ายน�้ำ 100 กม.
- วางท่อส่งน�้ำ  26 กม. และท่อส่งน�้ำใต้ทะเล
   17.4 กม.

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

ล�ำดับ

กปภ.
สาขา(หน่วย

อ�ำเภอ

จังหวัด

วงเงิน

แนวทางการแก้ไข

(ล้านบาท)

บริการ)

6

7

8

9

สังขะ (บัวเชด) (ขุขันธ์)

สังขะ บัวเชด ขุขันธ์

พาน - (แม่ใจ) พาน - แม่ใจ

บึงกาฬ

เมือง

พนมสารคาม พนมสารคาม
(ต.หนองแหน)
รวม 9 โครงการ

สุรินทร์ ศรีสะเกษ

63.319

เชียงราย พะเยา

174.320

บึงกาฬ

87.558

ฉะเชิงเทรา

83.954

- ก่อสร้างสถานีสูบน�้ำดิบแห่งใหม่และปรับปรุง
   ระบบสูบน�ำ้ ดิบเดิม และวางท่อน�ำ้ ดิบ 3.3 กม.
   จากหนองตาเสก อ่างฯ ห้วยติก๊ ชู และห้วยจรัส
-  ก่อสร้างระบบ 100 ลบ.ม./ชม. Modify ระบบ
     ผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม.
   และขนาด 30 ลบ.ม./ชม. เป็น 50 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างสถานีจ่ายน�้ำแห่งใหม่และปรับปรุง
  ระบบจ่ายน�ำ้ เดิม วางท่อส่งน�ำ ้ 5 กม. ท่อจ่ายน�ำ 
้
   2.6 กม.
-  ขุดสระพักน�ำ้ ดิบ 100,000 ลบ.ม. ก่อสร้างและ
   ปรับปรุงระบบสูบน�ำ้ ดิบ วางท่อน�ำ้ ดิบ 0.7 กม.
  จากคลองชลประทาน ซอย 8  
- ก่ อ สร้ า งระบบผลิ ต รวม 400 ลบ.ม./ชม.
-  ก่อสร้างสถานีจา่ ยน�ำ้ บ้านป่าสามัคคี (แห่งใหม่)
   ปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพระบบจ่ายน�ำ 
้ วางท่อ
  ส่งน�้ำ 14.5 กม. ท่อจ่ายน�้ำ 49.1 กม.
- ปรับปรุงสถานีสูบน�้ำดิบแม่น�้ำโขง วางท่อ
   น�้ำดิบ 6 กม. จากแม่น�้ำโขง
- Modify ระบบผลิตขนาด 200 เป็น 300
   ลบ.ม./ชม.
-  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบจ่ายน�ำ 
้ วางท่อ
   ส่งน�้ำ 6.5 กม. วางท่อจ่ายน�้ำ 32.5 กม.
-  ปรับปรุงระบบน�ำ้ ดิบ ปรับปรุงระบบผลิต 100
  ลบ.ม./ชม.  
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  วางท่อ
   ส่งน�้ำ 9.9 กม. ท่อจ่ายน�้ำ 5 กม.

2,250.852
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รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายส�ำคัญ ปีงบประมาณ 2559					
					
ล�ำดับ

กปภ.
สาขา(หน่วย

อ�ำเภอ

จังหวัด

วงเงิน

แนวทางการแก้ไข

(ล้านบาท)

บริการ)

1

กาญจนบุรี ท่ามะกา

เมือง ท่ามะกา ท่าม่วง

กาญจนบุรี

754.593

2

ระนอง

เมือง

ระนอง

325.697

3

อุตรดิตถ์ (ตรอน)

เมือง - ตรอน

อุตรดิตถ์

192.556

4

ขาณุวรลักษบุรี - ขาณุวรลักษบุรี - ก�ำแพงเพชร
(ท่ามะเขือ)
คลองขลุง
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- ก่ อ สร้ า งระบบสู บ น�้ ำ ดิ บ จากเขื่ อ นทดน�้ ำ
   แม่กลอง วางท่อน�้ำดิบ 0.7 กม.
-  ก่อสร้างระบบผลิต 1,000 ลบ.ม./ชม.
-  Modify ระบบผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม.
   เป็น 800 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  พร้อมกับ
  วางท่อส่งน�้ำรวม 32 กม. ท่อจ่ายน�้ำหลักรวม
   14 กม. เปลีย่ นและวางท่อจ่ายน�ำ้ ขนาดต่าง ๆ
  รวม 241.5 กม.
- ก่อสร้างระบบสูบน�้ำดิบ จากคลองบางริ้น
- ก่อสร้างระบบผลิต 500 ลบ.ม./ชม. Modify
  ระบบผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 750
   ลบ.ม./ชม.  
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  พร้อมกับ
  วางท่อจ่ายน�้ำหลักรวม 10.5 กม. และวางท่อ
  จ่ายน�้ำขนาดต่าง ๆ รวม 58.5 กม.
- ก่อสร้างระบบสูบน�้ำดิบ และวางท่อน�้ำดิบ
   0.7 กม. จากเขื่อนทดน�้ำผาจุก
-  ก่อสร้างระบบผลิต 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมกับ
   Modify ระบบผลิตขนาด 20 ลบ.ม./ชม. เป็น
  40 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำวางท่อ
  จ่ายน�้ำขนาดต่าง ๆ รวม 74.5 กม.
- ปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ พร้อมกับวางท่อ
    นำ�้ ดิบ 0.3 กม. ไปสถานี ผลิตน�ำ้ ขาณุวรลักษบุรี
   และวางท่อน�้ำดิบ 0.15 กม. ไปสถานีผลิต
   น�้ำท่ามะเขือ
-  ก่อสร้างระบบผลิต 200 ลบ.ม./ชม. 2 แห่ง
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำวางท่อ
  จ่ายน�้ำหลักรวม 1.8 กม. และวางท่อจ่ายน�้ำ
  ขนาดต่าง ๆ รวม 96 กม.

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค
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บริการ)

5

สระแก้ว

เมือง

สระแก้ว

173.168

6

สตึก สตึก บุรีรัมย์ พยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
- (วาปีปทุม)
- วาปีปทุม

275.693

7

ตราด - (บ่อไร่) เมือง - บ่อไร่

ตราด

209.600

8

กาฬสินธุ์ (ยางตลาด) (กมลาไสย)

กาฬสินธุ์

274.518

เมือง ยางตลาด กมลาไสย
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-  กอ่ สร้างโรงสูบน�ำ้ ดิบ  สถานีแรงต�ำ่ คลองพระปรง
  และปรับปรุงระบบน�้ำดิบ
- ก่อสร้างระบบผลิต 400 ลบ.ม./ชม. ที่สถานี
ผลิ ต น�้ ำ สระแก้ ว ปรั บ ปรุ ง ระบบผลิ ต 100
ลบ.ม./ชม. (เดิม) กลับมาใช้งาน
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  วางท่อ
  ส่งน�้ำ 11 กม. วางท่อจ่ายน�้ำ 47 กม.
- ก่ อ สร้ า งระบบสู บ น�้ ำ ดิ บ ที่ ส ถานี แ รงต�่ ำ
   หนองจอกขวาง วางท่อน�ำ้ ดิบ 2.5 กม. ก่อสร้าง
   ระบบน�ำ้ ดิบแห่งใหม่ทสี่ ถานีสบู น�ำ้ ดิบแม่นำ�้ มูล
   วางท่อน�ำ้ ดิบ 4 กม. จากแม่นำ�้ มูล ก่อสร้างสถานี
สูบน�้ำดิบล�ำตะโคง วางท่อน�้ำดิบ 9 กม. จาก
  อ่างเก็บน�้ำล�ำตะโคง
- ก่อสร้างระบบผลิต 600 ลบ.ม./ชม. ปรับปรุง
  ระบบ 200 ลบ.ม./ชม.
- ปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  วางท่อส่งน�้ำ  34 กม.
  วางท่อจ่ายน�้ำ 34.4 กม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ วางท่อ
   นำ�้ ดิบเพิม่ 5.5 กม. จากอ่างเก็บน�ำ้ ชลประทาน
  เขาระก�ำ (อ่างล่าง)
- Modify ระบบผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม.
   เป็น 1,000 ลบ.ม./ชม. และขนาด 50 ลบ.ม./ชม.
  เป็น 80 ลบ.ม./ชม. ปรับปรุงระบบผลิต 610
  ลบ.ม./ชม.
- ปรับปรุงระบบจ่ายน�ำ้ เดิม วางท่อส่งน�ำ 
้ 23 กม.
  ท่อจ่ายน�้ำ 51.6 กม.
- ปรับปรุงระบบสูบน�ำ้ ดิบห้วยสีทน และก่อสร้าง
  โรงสูบน�้ำหนองหมาจอก วางท่อน�้ำดิบรวม
  7.7 กม.
- ก่อสร้างระบบผลิต 850 ลบ.ม./ชม.
- ปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ วางท่อส่งน�้ำ 26.2 กม.
  วางท่อจ่ายน�้ำ 36 กม.
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อ�ำเภอ

จังหวัด
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แนวทางการแก้ไข

(ล้านบาท)

บริการ)

9

หนองเรือ ชุมแพ

หนองเรือ ชุมแพ

ขอนแก่น

493.810

10

ชัยภูมิ (บ้านเขว้า)

เมือง บ้านเขว้า

ชัยภูมิ

527.040

11

มุกดาหาร

เมือง

มุกดาหาร

319.510

12

อรัญประเทศ

อรัญประเทศ

สระแก้ว

841.499

รวม 12 โครงการ

4,596.763

กลับสู่สารบัญ
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- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ
- ก่อสร้างระบบผลิต 500 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างสถานีจ่ายน�้ำแห่งใหม่ ปรับปรุงระบบ
จ่ายน�ำ 
้ วางท่อส่งน�ำ 
้ 42.6 กม. วางท่อจ่ายน�ำ 
้
82.5 กม.
- ขุดสระพักน�้ำดิบ 800,000 ลบ.ม. ก่อสร้าง
สถานีสูบน�้ำแรงต�่ำแห่งใหม่ และปรับปรุ ง
สถานีสบู น�ำ้ แรงต�ำ่ เดิม วางท่อน�ำ้ ดิบ 23.3 กม.
- ก่อสร้างระบบผลิตรวม 800 ลบ.ม./ชม.ทีส่ ถานี
ผลิตน�้ำแห่งใหม่
- ปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ วางท่อส่งน�้ำ 37.7 กม.
วางท่อจ่ายน�้ำ 47 กม.
- ก่อสร้างสถานีสบู น�ำ้ ดิบแห่งใหม่ วางท่อน�ำ้ ดิบ
1 กม. จากแม่น�้ำโขง
- ก่อสร้างสถานีผลิตน�ำ้ แห่งใหม่ 300 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบจ่ายน�้ำ วางท่อ
ส่งน�้ำ 19 กม. วางท่อจ่ายน�้ำ 64 กม.
- ก่อสร้างสถานีสูบน�้ำแห่งใหม่
- ก่อสร้างระบบผลิต 1,200 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างสถานีจ่ายน�้ำแห่งใหม่ วางท่อส่งน�้ำ 
97 กม. วางท่อจ่ายน�้ำ 59.5 กม.

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

รายชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายส�ำคัญ ปีงบประมาณ 2560					
					
ล�ำดับ

กปภ.
สาขา(หน่วย

อ�ำเภอ

จังหวัด

วงเงิน

แนวทางการแก้ไข

(ล้านบาท)

บริการ)

1

ผักไห่

ผักไห่

อยุธยา

90.209

2

สวนผึ้ง (ชัฏป่าหวาย) (จอมบึง)

สวนผึ้ง จอมบึง

ราชบุรี

269.501

3

หลังสวน -  
ทุ่งตะโก
- สวี

หลังสวน (ทุ่งตะโก)

ชุมพร

220.828

4

นราธิวาส

เมือง - ยี่งอ

นราธิวาส

225.303
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- ก่ อ สร้ า งระบบสู บ น�้ ำ ดิ บ จากแม่ น�้ ำ น้ อ ย
พร้อมกับวางท่อน�้ำดิบ 0.5 กม.
- ก่อสร้างระบบผลิต 250 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  พร้อมกับ
ท่อจ่ายน�้ำหลักรวม 4 กม. เปลี่ยนและวางท่อ
จ่ายน�้ำขนาดต่าง ๆ รวม 48 กม.
- ก่อสร้างระบบสูบน�ำ้ ดิบ พร้อมกับวางท่อน�ำ้ ดิบ
0.5 กม. จากอ่างเก็บน�้ำห้วยมะหาด และวาง
ท่อน�ำ้ ดิบ 0.5 กม. จากอ่างเก็บน�ำ้ ชัฏป่าหวาย
- ก่อสร้างระบบผลิต 200 และ 100 ลบ.ม./ชม.
- Modify ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น
100 ลบ.ม./ชม. และระบบผลิตขนาด 100
ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  พร้อมกับ
วางท่อจ่ายน�้ำหลักรวม 37.5 กม. และวางท่อ
จ่ายน�้ำขนาดต่าง ๆ รวม 176 กม.
- ก่อสร้างระบบสูบน�ำ้ ดิบ พร้อมกับวางท่อน�ำ้ ดิบ
2 กม. จากแม่น�้ำหลังสวน  
- ก่อสร้างระบบผลิต 500 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  พร้อมกับ
วางท่อจ่ายน�้ำหลักรวม 3.8 กม. และวางท่อ
จ่ายน�้ำขนาดต่าง ๆ รวม 116 กม.
- ก่อสร้างระบบสูบน�ำ้ ดิบ พร้อมกับวางท่อน�ำ้ ดิบ
0.6 กม.
- ก่อสร้างระบบผลิต 500 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  พร้อมกับ
วางท่อส่งน�้ำ  7 กม. และวางท่อจ่ายน�้ำขนาด
ต่าง ๆ รวม 77 กม.
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(ล้านบาท)

บริการ)

5

6

7

ชัยนาท(หันคา)

เมือง - หันคา เนินขาม

ชัยนาท

423.093

แม่สาย แม่สาย (แม่จัน) แม่จัน (ห้วยไคร้) - เชียงแสน
(เชียงแสน)
ระยอง - เมือง - แกลง
ปากน�ำ้ ประแสร์

เชียงราย

645.227

ระยอง

462.400

8

ชลบุรี พนัสนิคม
(พานทอง)

เมือง พานทอง

ชลบุรี

9

หนองคาย

เมือง

หนองคาย

กลับสู่สารบัญ

Back to Content

- ก่อสร้างระบบสูบน�ำ้ ดิบ พร้อมกับวางท่อน�ำ้ ดิบ
รวม 1 กม. ไปสถานีผลิตน�้ำชัยนาท และวาง
ท่อน�้ำดิบ 2 กม. ไปสถานีผลิตน�้ำท่าชัย
- ก่อสร้างระบบผลิต 300 ลบ.ม./ชม. พร้อมกับ
Modify ระบบผลิตจาก 200 ลบ.ม./ชม. เป็น
300 และ 200 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม.
ที่สถานีแม่ข่าย
- ก่อสร้างระบบผลิต 100 ลบ.ม./ชม. พร้อม
กับ Modify 200 ลบ.ม./ชม. ในคราวเดียวกัน
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำวางท่อ
จ่ายน�ำ้ หลักรวม 54.5 กม. วางท่อจ่ายน�ำ้ ขนาด
ต่าง ๆ รวม 264 กม.
- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 800 ลบ.ม./ชม.

- ก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบน�ำ้ ดิบ วางท่อน�ำ้ ดิบ
0.5 กม. จากสถานีผลิตน�้ำประแสร์
- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  วางท่อ
ส่งน�้ำรวม 28 กม. วางท่อจ่ายน�้ำขนาดต่างๆ
รวม 104.6 กม.
4,151.522 - ก่อสร้างระบบสูบน�้ำดิบ วางท่อน�้ำดิบ 3 กม.
จากอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง
- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 4,000 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ 
้ วางท่อส่งน�ำ้ รวม 99 กม.
วางท่อจ่ายน�้ำขนาดต่างๆ รวม 17.5 กม.
397.783 - ก่อสร้างระบบสูบน�้ำดิบ วางท่อน�้ำดิบ 4 กม.
- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  วางท่อ
ส่งน�้ำรวม 6 กม. วางท่อจ่ายน�้ำขนาดต่างๆ
รวม 44 กม.
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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10

พะเยา

เมือง

พะเยา

196.444

11

ล�ำพูน (ป่าซาง)

เมือง ป่าซาง

ล�ำพูน

411.683

ศรีสะเกษ

571.629

ยโสธร

286.877

12

13

ศรีสะเกษ เมือง (อุทุมพรพิสัย) อุทุมพรพิสัย
- (ทุ่งไชย)

ยโสธร

เมือง
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- ก่อสร้างระบบน�้ำดิบ วางท่อน�้ำดิบ 1.25 กม.
- ปรับปรุงระบบผลิตน�้ำเดิม และก่อสร้างระบบ
ผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน�้ำ  วางท่อส่ง
น�้ำ 15.5 กม. วางท่อจ่ายน�้ำขนาดต่าง ๆ รวม
18.85 กม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ ก่อสร้าง
สระพักน�้ำดิบ และวางท่อน�้ำดิบ 15.65 กม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตรวม ขนาด
950 ลบ.ม./ชม.
- วางท่อส่งน�้ำรวม 10.50 กม. วางท่อจ่ายน�้ำ
ขนาดต่าง ๆ รวม 25.5 กม. และปรับปรุง
เส้นท่อเดิม รวม 31.1 กม.
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน�้ำดิบ วางท่อ
น�้ำดิบ 5 กม. จากสถานีสูบน�้ำดิบร่องกุดนาค
วางท่อน�ำ้ ดิบ 0.3 กม. จากสถานีผลิตน�ำ้ ทุง่ ไชย
(ปรับปรุงท่อเดิมและวางท่อใหม่)
- ก่อสร้างระบบผลิตรวม 1,150 ลบ.ม./ชม.
ปรับปรุงระบบผลิตเดิมขนาด 200 ลบ.ม./ชม.
(กลับมาใช้ใหม่)
- ก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำ  45 กม. วางท่อจ่ายน�้ำ
ขนาดต่าง ๆ รวม 92 กม.
- ปรับปรุงระบบน�้ำดิบ วางท่อน�้ำดิบ 0.7 กม.
- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม.
Modify ระบบผลิตจาก 400 เป็น 600 ลบ.ม./ชม.
และจาก 200 เป็น 300 ลบ.ม./ชม. และรือ้ ถอน
ระบบผลิตน�้ำเดิมขนาด 160 ลบ.ม./ชม.  
- ก่อสร้างอาคารบ่อแบ่งน�ำ 
้ ก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ 
้
วางท่อส่งน�้ำรวม 28 กม. วางท่อจ่ายน�้ำขนาด
ต่าง ๆ รวม 48.5 กม.
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14

15

16
17
18

น่าน

เมือง

น่าน

ฝาง ฝาง - แม่อาย เชียงใหม่
(แม่อาย) - - ไชยปราการ
(ไชยปราการ)
บางปะกง
บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บางคล้า บางคล้า - ฉะเชิงเทรา
(คลองนา)
เมือง
เลย
เมือง
เลย
รวม 18 โครงการ

287.815

383.281

- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบน�้ำดิบ วางท่อ
น�้ำดิบ 3 กม. ไปยังสถานีผลิตราษฎร์อ�ำนวย
วางท่อน�้ำดิบ 0.2 กม. ไปยังสถานีผลิตน�้ำ 
น.กลางเวียง วางท่อน�้ำดิบ 5 กม. ไปยังสถานี
ผลิตน�้ำ น.นาน้อย (แทนเส้นท่อเดิม)
- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 600 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ 
้ วางท่อส่งน�ำ 
้ 13.75 กม.
วางท่อจ่ายน�้ำขนาดต่างๆ 43.4 กม.
- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 750 ลบ.ม./ชม.

478.687
307.794

- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.

544.5

- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 750 ลบ.ม./ชม.

10,354.576

กลับสู่สารบัญ
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1.2

1.1

ระยะเวลา
ของสัญญา
/ลงวันที่
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งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ กปภ.สาขา
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา   

25 ปี
9 พ.ย. 2543

งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
25 ปี
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ กปภ.สาขา 31 ส.ค. 2538
ปทุ ม ธานี แ ละสาขารั ง สิ ต
จ.ปทุมธานี  

กิจกรรม

บจก. ประปาฉะเชิงเทรา

บจก. ประปาปทุมธานี

บริษัทร่วมทุน

เงื่อนไขสัญญา

654

- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 1 เม.ย. 2546 ถึง 31 มี.ค. 2571
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 37,200 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

4,337
- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 15 ต.ค. 2541 ถึง 14 ต.ค. 2566
(เงินลงทุนสัญญาเดิม) - ก�ำลังการผลิตสูงสุด 288,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
775
(เงินลงทุนสัญญาใหม่) การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
-  พืน้ ทีจ่ ำ� หน่ายน�ำ 
้ คือ กปภ.สาขาปทุมธานี สาขารังสิต สาขา
คลองหลวง และสาขาธัญบุรี

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

1. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)1

การร่วมด�ำเนินงานกับบริษัทเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค
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8,375

2.3 งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
30 ปี
บริษัท วีเคซีเอส
เพือ่ ขายให้แก่  กปภ.สาขาอ้อมน้อย 21 ก.ย. 2543
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
สาขาสามพราน และสาขา
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
สมุทรสาคร จ.นครปฐม และ
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด
จ.สมุทรสาคร  
(มหาชน)
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ทีทีดับบลิว
จ�ำกัด(มหาชน))

781

690

บจก.เอ็กคอมธารา

บริษัทร่วมทุน

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

2.2 งานให้เอกชนผลิตน�้ำประปา
10 ปี
บจก. R.E.Q. Water Serเพือ่ ขายให้แก่ กปภ.สาขาภูเก็ต 28 ต.ค. 2542
vices
จ.ภูเก็ต
สัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม
ขยายเป็น 25 ปี
27 ธ.ค. 2548

2.1 งานให้เอกชนผลิตน�ำ้ ประปาเพือ่
30 ปี
ขายให้แก่ กปภ.สาขาราชบุรี 23 มิ.ย. 2542
และสาขาสมุทรสงคราม จ.ราชบุรี
และ จ. สมุทรสงคราม

กิจกรรม

ระยะเวลาของ
สัญญา
/ลงวันที่

2. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate)2
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-  วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 21 ก.ค. 2547 ถึง 20 ก.ค. 2577
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 320,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ.สาขาสามพราน สาขาอ้อมน้อย
สาขาสมุทรสาคร และสาขานครปฐม

-  วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 15 ธ.ค. 2543 ถึง 14 ธ.ค. 2568
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด น�้ำผิวดินจ�ำนวน 16,000 ลบ.ม./วัน
และน�้ำ RO จ�ำนวน 12,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปีตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ.สาขาภูเก็ต

- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 7 เม.ย. 2544 ถึง 6 เม.ย. 2574
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 36,000 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้ น ที่ จ� ำ หน่ า ยน�้ ำ  คื อ กปภ.สาขาราชบุ รี และสาขา
สมุทรสงคราม

เงื่อนไขสัญญา
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ระยะเวลา
ของสัญญา
/ลงวันที่
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กลุ่มบริษัท ยูยูกรุ๊ป
คอนซอร์เทียม

บริษัทร่วมทุน

593

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

- วันเริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา วันที่ 12 ก.ค. 2549 ถึง 11 ต.ค. 2574
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 86,400 ลบ.ม./วัน
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและอัตรา
ค่าน�้ำจะเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมี
การก�ำหนดปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ.สาขาระยอง

เงื่อนไขสัญญา

BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับ กปภ. ในระบบผลิตและระบบจ�ำหน่ายน�้ำประปา โดยเอกชน
ด�ำเนินการออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา ด�ำเนินการผลิตดูแลรักษาระบบผลิตและโอนทรัพย์สินให้แก่ กปภ. เมื่อครบระยะเวลาสัญญาร่วมทุน
2
BOO (Build-Own-Operate) เป็นโครงการที่ให้เอกชนลงทุนก่อสร้างระบบผลิต-จ่ายน�้ำประปา พร้อมทั้งด�ำเนินการผลิตและขายน�้ำให้แก่ กปภ. ในลักษณะ
Bulk Sale โดยเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดตลอดอายุสัญญา
3
BTO (Build-Transfer-Operate) เป็นโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างระบบผลิต-จ่ายน�้ำประปา และโอนทรัพย์สินให้แก่ กปภ. ทันทีที่ก่อสร้างเสร็จโดย
กปภ. จะให้เอกชนเป็นผู้ผลิตน�้ำประปาขายให้แก่ กปภ.

1

งานให้เอกชนผลิตน�ำ้ ประปาเพือ่
25 ปี
ขายให้แก่ กปภ.สาขาระยอง 14 มี.ค. 2549
จ.ระยอง

หมายเหตุ :

3.1

กิจกรรม

3. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)3

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค
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1.2 งานให้ เ อกชนผลิ ต
น�ำ้ ประปาเพือ่ ขายให้แก่
กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา   

37,200

1.1 งานให้เอกชนผลิตน�้ำ 288,000
ประปาเพื่อขายให้แก่ (สัญญาเดิม)
กปภ.สาขาปทุมธานี
และสาขารังสิต
70,000
จ.ปทุมธานี  
(สัญญาใหม่)

กิจกรรม

ก�ำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

- คลองท่าไข่
- ซื้อน�้ำดิบ
จาก EAST
WATER

- แม่น�้ำ
เจ้าพระยา

27,000

70,000
(สัญญาใหม่)

12.39

12.54

260,000
(สัญญาเดิม)

การประกัน
การซื้อน�้ำ
ขั้นต�่ำ

12.39

ราคาค่าน�้ำ
แหล่งน�้ำดิบ
(บาท/ลบ.ม.)

32,485

370,671

ปริมาณน�้ำ
รับซื้อเฉลี่ย
(ลบ.ม./วัน)

1. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)
การด�ำเนินงาน

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.ประปาฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 พ.ย.
2543 และบริษัทฯ ได้รับมอบระบบผลิตน�้ำประปาเดิมของ กปภ.
ไปปรับปรุง และด�ำเนินการแทนตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2544 และเริ่ม
ซื้อขายน�้ำประปาเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2546

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.ประปาปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 ส.ค.
2538 และได้เริ่มซื้อขายน�้ำประปา เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2541
- กปภ. และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 ก.ย.
2549 ซึ่ง กปภ. รับซื้อน�้ำประปาจากบริษัทฯ อีกจ�ำนวน 70,000
ลบ.ม./วัน เพื่อส่งน�้ำไปยังสถานีจ่ายน�้ำประปารังสิต มีระยะเวลา
สัญญาตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ส่งมอบน�้ำได้จนถึงวันที่ 14 ต.ค. 2566
โดยบริษทั ฯ ก่อสร้างระบบผลิตน�ำ้ ประปาเพิม่ เติม วงเงินลงทุน 775
ล้านบาท และเริม่ ส่งน�ำ้ ประปาให้ กปภ. จ�ำนวน 20,000 ลบ.ม./วัน
ในช่วงแรกก่อนตั้งแต่เดือน ม.ค. 2550
- บริษัทฯ ได้ก่อสร้างระบบผลิตน�้ำประปาแล้วเสร็จได้ครบจ�ำนวน
70,000 ลบ.ม/วัน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2551
- ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2553 – 31 ก.ค. 2557 การประกันการซื้อน�้ำ
ขั้นต�่ำตามสัญญาใหม่ เท่ากับ 70,000 ลบ.ม./วัน

รูปแบบการด�ำเนินงานและรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ ปี 2557 มีจ�ำนวน 6 โครงการ
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- ขุมเหมือง
กระทู้
- ขุมเหมือง
เข้งหงวน

- น�้ำทะเล
บริเวณหาด
ป่าตองหาด
กะตะ กะรน

น�้ำผิวดิน
16,000

น�้ำ RO  
12,000

2.2 งานให้ เ อกชนผลิ ต
น�้ ำ ประปาเพื่ อ ขาย
ให้แก่ กปภ.สาขาภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

- แม่น�้ำ
แม่กลอง

36,000

119

50.84

13.62

24.76

ราคาค่าน�้ำ
แหล่งน�้ำดิบ
(บาท/ลบ.ม.)

2.1 งานให้เอกชนผลิตน�้ำ
ประปาเพื่อขายให้แก่
กปภ.สาขาราชบุรีและ
สาขาสมุ ท รสงคราม
จ.ราชบุรี และ จ.สมุทร สงคราม

กิจกรรม

ก�ำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)
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12,000
(กปภ.มีสิทธิ
รับซื้อน�้ำ
ต�ำ่ กว่าปริมาณ
น�้ำซื้อขั้นต�่ำ
ในแต่ละวันได้
ไม่เกิน 10%)

16,000
(กปภ.มีสิทธิ
รับซื้อน�้ำ
ต�ำ่ กว่าปริมาณ
น�้ำซื้อขั้นต�่ำ
ในแต่ละวันได้
ไม่เกิน 10%)

35,400

การประกัน
การซื้อน�้ำ
ขั้นต�่ำ

2. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate)

9,109

17,300

36,063

ปริมาณน�้ำ
รับซื้อเฉลี่ย
(ลบ.ม./วัน)

- กปภ.รับซือ้ น�ำ้ ประปาทีผ่ ลิตจากระบบประปาผิวดินในปริมาณน�ำ้ ซือ้
ขั้นต�่ำโดยรวม 16,000 ลบ.ม./วัน และรับซื้อน�้ำประปาที่ผลิตจาก
น�ำ้ ทะเลโดยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) อีก 12,000 ลบ.ม./วัน
และได้ขยายเวลาสัญญาจากเดิม 10 ปี เป็น 25 ปี โดยมีวงเงินลงทุน
เพิม่ ขึน้ จากเดิม 73 ล้านบาท เป็น 690 ล้านบาทและได้เริม่ ซือ้ ขาย
น�ำ้ ประปาตามสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม เมือ่ วันที่ 30 ธ.ค. 2549

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.รีไควร์ คอนสตรัคชัน่ เมือ่ วันที่ 28
ต.ค. 2542 และได้เริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา เมือ่ วันที่ 15 ธ.ค. 2543
ต่อมา บริษทั ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บจก.อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วสิ เซส
เมือ่ วันที่ 8 เม.ย. 2546
- กปภ. และบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม เลขที่ 54/2548
ลงวันที่ 27 ธ.ค 2548

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก. เอ็กคอมธารา เมือ่ วันที่ 23 มิ.ย. 2542
และได้เริ่มซื้อขายน�้ำประปา เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2544

การด�ำเนินงาน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

2.3 งานให้ เ อกชนผลิ ตน�้ำ
ประปาเพื่อขายให้แก่
กปภ.สาขาอ้ อ มน้ อ ย
สาขาสามพราน
และสาขาสมุทรสาคร
จ.นครปฐม แ ล ะ
จ.สมุทรสาคร  

กิจกรรม

320,000

ก�ำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

11.93

- แม่น�้ำท่าจีน 28.269483

ราคาค่าน�้ำ
แหล่งน�้ำดิบ
(บาท/ลบ.ม.)

45,000

300,000

การประกัน
การซื้อน�้ำ
ขั้นต�่ำ

2. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate) (ต่อ)

380,111

ปริมาณน�้ำ
รับซื้อเฉลี่ย
(ลบ.ม./วัน)

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.วีเคซีเอส (ประเทศไทย) เมื่อวันที่
21 ก.ย. 2543 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บจก.น�้ำประปาไทย เมื่อวันที่
22 ก.พ. 2544 และได้เริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา เมือ่ วันที่ 21 ก.ค. 2547  
โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2549
- ต่อมา กปภ.และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่
29 ธ.ค. 2551 โดย กปภ.รับซื้อน�้ำประปาเพิ่มในปริมาณน�้ำซื้อ
ขั้นต�่ำ  9,000 ลบ.ม./วัน ในปีที่ 1 และปรับปริมาณน�้ำซื้อขั้นต�่ำขึ้น
ทุกรอบปีจนครบ 54,000 ลบ.ม./วัน ในรอบปีที่ 6 และคงปริมาณ
น�้ำซื้อขั้นต�่ำ  54,000 ลบ. ม./วัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเดิม
โดยมีอัตรา 10.52 บาท/ลบ.ม. นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และ
มีการปรับค่าน�้ำ  เมื่อครบรอบปี ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ก่อสร้างระบบ
ผลิตน�ำ้ ประปาเพิม่ เติมแล้วเสร็จและสามารถส่งน�ำ้ ให้ กปภ. ในวันที่
1 กันยายน 2553
- บ.น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ.ทีทีดับบลิว
จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2557
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3.1 งานให้ เ อกชนผลิ ต
น�ำ้ ประปาเพือ่ ขายให้แก่
กปภ.สาขาระยอง
จ.ระยอง

กิจกรรม

86,400

ก�ำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

น�ำ้ ดิบทีฝ่ าย
น�ำ้ ล้น
กรมชลประทาน
ทีบ่ า้ นค่าย

แหล่งน�้ำดิบ

11.31

ราคาค่าน�้ำ
(บาท/ลบ.ม.)

46,333

การประกัน
การซื้อน�้ำ
ขั้นต�่ำ

3. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)

52,211

ปริมาณน�้ำ
รับซื้อเฉลี่ย
(ลบ.ม./วัน)

- กปภ.ลงนามในสัญญากับกลุ่มบริษัท ยู ยู กรุ๊ปคอนซอร์เตียม
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 และได้เริ่มซื้อขายน�้ำประปาเมื่อวันที่
12 ก.ค. 2549

การด�ำเนินงาน
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5. ผลการด�ำเนินงานขององค์กร
5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
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ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6
ตัวชี้วัด

ค่าเกณฑ์วัด
1

2

3

4

5

1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ 201.25 208.75 216.25 223.75 231.25
รัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6
หมวด 1 การน�ำองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
หมวด 4  การวัด วิเคราะห์ และการจัดการ
           ความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

ผลการดำ�เนินงาน
ทั้งปี

285.50
63.50
46.00
49.50
32.00
45.00
49.50

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

• ผูบ้ ริหารระดับสูงน�ำเกณฑ์ SEPA มาใช้ในการพัฒนาองค์กรโดยผูว้ า่ การเป็นประธานคณะท�ำงานหมวด 1  และ
มอบหมายให้รองผู้ว่าการเป็นประธานคณะท�ำงานในการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ SEPA หมวด 2-6
• ผูบ้ ริหารระดับสูงมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำรายงาน OPR วิเคราะห์จดุ แข็งและโอกาสในการปรับปรุงองค์กร และ
ให้คะแนนในแต่ละหมวด
ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

• ข้อจ�ำกัดในการหาข้อมูลคู่เทียบเพื่อ Benchmark
• การตรวจวัดประสิทธิผลของกระบวนงานที่ตรวจประเมินจากผลลัพธ์ แต่โดยข้อเท็จจริงผลลัพธ์ของการ
ปรับปรุงกระบวนงานในปีนั้น ๆ จะไม่สามารถเห็นผลได้ในปีเดียว
• สคร.และทีป่ รึกษาของ สคร. ไม่สามารถก�ำหนด Baseline ของรัฐวิสาหกิจทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เดียวกันให้ใกล้เคียงกัน
• ขาดการแนะน�ำโดย สคร. เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เหมาะสมของกระบวนงานในแต่ละหมวด
• ขาดการแนะน�ำในการใช้เครือ่ งมือด้านการบริหารจัดการให้รฐั วิสาหกิจสามารถน�ำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน
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ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ�ำนวน กปภ.สาขาที่มีแรงดันน�้ำเฉลี่ย ≥ 5 ม.
ค่าเกณฑ์วัด

ตัวชี้วัด

2.1 จ�ำนวน กปภ.สาขาที่มีแรงดันน�้ำเฉลี่ย
≥ 5 ม.

ผลการดำ�เนินงาน
ทั้งปี

1

2

3

4

5

190

192

194

196

200

200 สาขา

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

•
•
•
•

การจัดท�ำแผนการสูบจ่ายน�้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น�้ำ
การควบคุมประตูน�้ำในระบบจ่ายเพื่อปรับสภาพแรงดันน�้ำในระบบให้กระจายได้อย่างทั่วถึง
การซ่อมท่อแตกอย่างรวดเร็ว
การลงทุนปรับปรุงเส้นท่อ

ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

• พืน้ ทีบ่ ริการของ กปภ.สาขาหลายแห่งประสบปัญหาภัยแล้งท�ำให้ขาดแคลนน�ำ้ ดิบมาผลิตน�ำ 
้ กปภ.สาขาบางแห่ง
ต้องจ่ายน�้ำให้ผู้ใช้น�้ำเป็นเวลาท�ำให้แรงดันน�้ำไม่สม�่ำเสมอ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพน�้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์
ค่าเกณฑ์วัด

ตัวชี้วัด

2.2 คุณภาพน�้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์
- กายภาพ
- เคมี
- แบคทีเรีย

1

2

3

4

5

< 96
< 96
< 96

-

96
96
96

98
98
98

100
100
100

ผลการดำ�เนินงาน
ทั้งปี

99.85%
99.69%
99.92%

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

• โครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน�้ำประปาตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กปภ.
• ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปาอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบว่าคุณภาพน�้ำไม่ได้มาตรฐานจะเร่งรัดให้แก้ไข
โดยส่งนักวิทยาศาสตร์ไปร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้ำด้านต่าง ๆ
• การใช้สารเคมีให้เหมาะสมกับสภาพน�้ำคุณภาพน�้ำดิบ
ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

• กปภ.สาขาบางแห่งต้องจ่ายน�้ำให้ผู้ใช้น�้ำเป็นเวลาและคุณภาพน�้ำดิบไม่ดีต้องใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น
กลับสู่สารบัญ
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ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความพึงพอใจลูกค้าต่อประสิทธิภาพในกระบวนการให้บริการ กปภ.
ตัวชี้วัด

2.3 ระดับความพึงพอใจลูกค้าต่อประสิทธิภาพ
ในกระบวนการให้บริการ กปภ.

ค่าเกณฑ์วัด
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการดำ�เนินงาน
ทั้งปี

4.083

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

• กปภ. ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง และมีแผนปฏิบัติการรองรับแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งผู้ว่าการได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทุกเดือน
• กปภ. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2559 ในด้านการบริการลูกค้ามี 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. การปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยมีศูนย์ประปาทันใจ มีการพัฒนาระบบ Call
    Center 1662  ให้มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาสู่ภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและใกล้ชิดประชาชน
3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ซึ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม
    และใส่ใจผู้บริโภค โดย กปภ. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเติมใจให้กัน โรงเรียนประหยัดน�้ำ เป็นต้น
ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

• การให้บริการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วทั้งประเทศ แต่ละพื้นที่มีข้อจ�ำกัดที่หลากหลายและแตกต่างกัน
• กปภ.สาขาหลายแห่งประสบปัญหาภัยแล้งส่งผลต่อคุณภาพน�้ำดิบและบางแห่งต้องจ่ายน�้ำเป็นเวลา
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ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBIDA)
ค่าเกณฑ์วัด

ตัวชี้วัด

2.4 ก�ำไรจาการด�ำเนินงาน (EBIDA)
2.4.1 กปภ.ด�ำเนินงาน
2.4.2 โครงการเอกชนร่วมลงทุน

1

2

3

4

5

6,085
(379)

6,155
(349)

6,225
(319)

6,295
(289)

6,365
(259)

ผลการดำ�เนินงาน
ทั้งปี

8,566.460
   185.982

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

• เร่งรัดการเพิ่มผู้ใช้น�้ำเพื่อท�ำให้ กปภ.มีรายได้จากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นและควบคุมค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
• ผู้บริหารระดับสูงของ กปภ.ได้มีการประชุมติดตามและเร่งรัดผลการด�ำเนินงานทุกเดือน
ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

• พืน้ ทีบ่ ริการของ กปภ.สาขาหลายแห่งประสบปัญหาภัยแล้งท�ำให้ขาดแคลนน�ำ้ ดิบมาผลิตน�ำ้ ประปาซึง่ จะส่งผล
ต่อผลการด�ำเนินงานของ กปภ.

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
ค่าเกณฑ์วัด

ตัวชี้วัด

2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่
เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
2.5.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่าย
ตามแผน

ผลการดำ�เนินงาน
ทั้งปี

1

2

3

4

5

80

85

90

95

100

98.06

80

85

90

95

100

91.93

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

• เร่งด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบให้แล้วเสร็จก่อนก�ำหนด เพือ่ จะได้ดำ� เนินการหาผูร้ บั จ้างจะท�ำให้สามารถด�ำเนิน
โครงการก่อสร้างได้เร็วขึ้น
• ผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. มีการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกเดือน
ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

• ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ การจัดหาที่ดินและการหาผู้รับจ้างในบางพื้นที่
• การก่ อ สร้ า งที่ ก ระทบกั บ หน่ ว ยงานภายนอกหรื อ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานภายนอก เช่ น
กรมทางหลวง อปท. การรถไฟ เป็นต้น ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการควบคุมเวลาในการก่อสร้าง
กลับสู่สารบัญ
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำ (Water Coverage)
ตัวชี้วัด

2.6 จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำ (Water Coverage)

ค่าเกณฑ์วัด
1

2

3

4

5

18.50

18.55

18.60

18.65

18.70

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

• การวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ  เพื่อขยายพื้นที่บริการ
• การลดค่าติดตั้งให้กับผู้ใช้น�้ำรายใหม่
ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

• งานก่อสร้างการวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
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ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ค่าเกณฑ์วัด

ตัวชี้วัด

2.7 ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของ
พนักงาน

1

2

3

4

5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

ผลการดำ�เนินงาน
ทั้งปี

4.13

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

• กปภ. มีการส�ำรวจปัจจัยความผูกพันของพนักงานและได้น�ำปัจจัยความผูกพันมาก�ำหนดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความผูกพันของพนักงาน
• คณะท�ำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลมีการประชุมทุกเดือนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามแผนปฏิบัติการก�ำหนดกิจกรรมในการสร้างความผูกพัน
ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

-
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ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
ตัวชี้วัดที่ 2.8-2.10
ตัวชี้วัด

ค่าเกณฑ์วัด

ผลการดำ�เนินงาน
ทั้งปี

1

2

3

4

5

28.50

28.00

27.50

27.00

26.50

28.54

2.9 จ�ำนวน กปภ.สาขาทีค่ วบคุมอัตราน�ำ้ สูญเสีย

4

8

12

16

20

20 สาขา

2.10 จ�ำนวนครั้งที่หยุดจ่ายน�้ำ

25

24

23

22

21

23 ครั้ง/
หน่วยบริการ/ปี

2.8 อัตราน�้ำสูญเสีย กปภ.

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

•
•
•
•

การเร่งรัดให้ กปภ.สาขา ส�ำรวจท่อรั่ว  เร่งรัดการซ่อมท่อ  เปลี่ยนมาตรผู้ใช้น�้ำที่ครบอายุการใช้งาน
ปรับปรุงเส้นท่อเก่าที่มีอายุการใช้งานนาน
จ้างบริหารจัดการลดน�้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาขนาดใหญ่
ติดตั้ง DMA เพื่อความรวดเร็วในการหาจุดของท่อแตกรั่ว

ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

• กปภ.มีท่อเก่าจ�ำนวนมาก ขาดเงินลงทุนในการเปลี่ยนเส้นท่อ
• พื้นที่บริการของ กปภ.ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศรวม 74 จังหวัด ดังนั้น การซ่อมท่อให้ทันกาลต้องใช้ก�ำลัง
คนและเงินทุนจ�ำนวนมาก
• กปภ.ขาดเงินทุนในการเปลี่ยนเส้นท่อและมาตรผู้ใช้น�้ำเก่า
• มีมาตรผู้ใช้น�้ำที่ครบอายุการใช้งานท�ำให้การอ่านมาตรวัดน�้ำขาดความเที่ยงตรง
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ผลลัพธ์ด้านการน�ำองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 2.11 โครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
ค่าเกณฑ์วัด

ตัวชี้วัด

2.11 โครงการบริ ห ารจั ด การการใช้ น�้ ำ
อย่างรู้คุณค่า

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการดำ�เนินงาน
ทั้งปี

4.92

ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน :
น�้ำหนัก

เป้าหมาย
เกณฑ์ 5

ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ

1. จ�ำนวน กปภ.สาขา ที่ด�ำเนินกิจกรรมโรงเรียนประหยัดน�้ำ

40

34

33 แห่ง

2. จ�ำนวน กปภ.สาขา ที่ด�ำเนินกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน

40

233

233 แห่ง

3. จ�ำนวนโรงเรียนที่จัดท�ำระบบประหยัดน�้ำในโรงเรียน

20

5

5 แห่ง

กิจกรรม

รวม

100

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

• ผูบ้ ริหารระดับสูงก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานและจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินงานโครงการบริหารจัดการ
การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่าอย่างเพียงพอ
ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

-
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
ค่าเกณฑ์วัด

ตัวชี้วัด

2.12 การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละสร้างนวัตกรรม

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการดำ�เนินงาน
ทั้งปี

5

ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน :

• กปภ.จัดท�ำแผนงานวิจยั และนวัตกรรมขององค์กร ปี 2558-2561 เสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

• ก�ำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลงานด้านวิจัยและพัฒนาในโครงสร้างขององค์กร
• ผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนงานด้านวิจยั และพัฒนา และได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานในทุกกลุม่ ใน
การระดมสมองในการจัดท�ำโครงการวิจัยและพัฒนา
• ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม โดยจัดให้มีการให้รางวัลผลงานด้าน
นวัตกรรม และก�ำหนดให้มีการจัดงานวันวิชาการทุกปี
ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :

-

ตัวชี้วัดที่ 2.13 การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
ตัวชี้วัด

2.13 การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

ค่าเกณฑ์วัด
1

2

3

4

1.00

0.75

0.50

0.25

5

ไม่ถูกปรับ ส่งข้อมูลเข้าระบบ
ลดคะแนน ตามเวลาที่ก�ำหนด

ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน :

• กปภ. ส่งข้อมูลเข้า Template ระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย :

• มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการน�ำข้อมูลในระบบ  GFMIS-SOE
ปัญหา/อุปสรรค ของการด�ำเนินงานตัวชี้วัดนี้ :
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ผลการด�
ำ
เนิ
น
งานของการประปาส่
ว
นภู
ม
ภ
ิ
าค
(กปภ.)
ปีงบประมาณ 2557 (เบื้องต้น)
เกณฑ์วัดการด�ำเนินงาน

หน่วยวัด

ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
2.1 จ�ำนวน กปภ.สาขาที่มีแรงดันน�้ำเฉลี่ย≥ 5 ม.
2.2 คุณภาพน�้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์
     2.2.1 กายภาพ
     2.2.2 เคมี
     2.2.3 แบคทีเรีย
ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นลูกค้า
2.3 ระดั บ ความพึ ง พอใจลู ก ค้ า ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
      กระบวนการให้บริการ กปภ.
ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด
2.4 ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBITDA)
2.4.1 กปภ. ด�ำเนินงาน
2.4.2 โครงการเอกชนร่วมลงทุน
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
        ในช่วงปี
2.5.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
2.6 จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำ (Water Coverage)
(จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำเพิ่มปกติ)
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
2.7 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
    2.8 อัตราน�้ำสูญเสีย กปภ.
    2.9 จ�ำนวน กปภ.สาขาที่ควบคุมอัตราน�้ำสูญเสีย
    2.10 จ�ำนวนครั้งที่หยุดจ่ายน�้ำ

ผลลัพธ์ด้านการน�ำองค์กร
    2.11 โครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
    2.12 การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
    2.13 การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

การปรับ
ค่าเกณฑ์วัด
(Interval)

ผลการ
ด�ำเนินงาน

1

2

3

4

5

201.25

208.75

216.25

223.75

231.25

-/+ 7.5

190

192

194

196

200

-2/+2,+4

200

< 96
< 96
< 96

-

96
96
96

98
98
98

100
100
100

-/+ 2
-/+ 2
-/+ 2

99.85
99.69
99.92

5

1

2

3

4

5

-/+ 1

4.083

19
9
5
4
5

7,157
7,437
(280)

7,257
7,507
(250)

7,357
7,577
(220)

7,457
7,647
(190)

7,557
7,717
(160)

-/+ 100
-/+ 70
-/+ 30

8,566
186

2.5

80

85

90

95

100

-/+ 5

100.00

2.5
5

80
18.42
167,000

85
18.47
177,000

90
18.52
187,000

95
18.57
197,000

100
18.62
207,000

-/+ 5
-/+ 0.05
-/+10,000

100.00
18.68
219,355

4
4

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

-/+ 0.5

4.13

13
5
3
5

28.50
4
25

28.00
8
24

27.50
12
23

27.00
16
22

26.50
20
21

-/+ 0.5
-/+ 4
-/+ 1

28.54
20
23

ระดับ
ระดับ
คะแนน

11
4
5
2

1
1
1.00

2
2
0.75

3
3
0.50

4
4
0.25

5
5
ไม่ถูกปรับ
ลดคะแนน

-/+ 1
-/+ 1
-/+ 0.25

4.92
5
ไม่ถูกปรับลด
คะแนน

น�้ำหนัก
รวม

100

(ร้อยละ)

1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจ
หมวด 1-6 ได้แก่
หมวด 1 การน�ำองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
2. ผลลัพธ์

ค่าเกณฑ์วัด

น�้ำหนัก

คะแนน

35

65
แห่ง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ระดับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ราย
ระดับ
ร้อยละ
แห่ง
ครั้ง/
หน่วย
บริการ/ปี

13
7
6
2
2
2
5
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6. การบริหารจัดการองค์กร
6.1 การบริหารความเสี่ยง
6.2 การควบคุมภายใน
6.3 การตรวจสอบภายใน
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6.1 การบริหารความเสี่ยง
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทาง COSO (ERM – Integrated
Framework) สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนด
เพื่อให้องค์กรมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ช่วยสนับสนุนให้การ
ด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม กปภ.
มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการระหว่างการก�ำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance) การบริ ห ารความเสี่ ย ง
(Risk management) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance) โดยคณะกรรมการ กปภ.มอบหมายอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบให้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กปภ. ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรทุกมิติ ตั้งแต่
แผนบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์
องค์กร  การติดตามผลบริหารความเสีย่ งทีม่ กี ารให้ขอ้ แนะน�ำ 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทุกไตรมาส ก�ำหนดโครงสร้าง
องค์กรให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยงที่
ชัดเจน มีการค�ำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์โดยได้ถกู รวมเป็นส่วนหนึง่ ของ
การด�ำเนินงานขององค์กร  ในขณะเดียวกันทุกหน่วยงานให้
ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งที่ก�ำหนดขึ้น
ภายในองค์กร และกฎหมายหรือระเบียบที่ก�ำหนดขึ้นโดย
หน่วยงานภายนอก ท�ำให้ กปภ.มีความมั่นใจได้ว่าทุก
ขัน้ ตอนทุกกระบวนงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ปีงบประมาณ 2557 กปภ.มีนโยบายที่ส�ำคัญในการ
จัดการความเสี่ยงทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงินเพื่อมุ่ง
สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
การมีระบบผลิตจ่ายน�้ำที่ได้มาตรฐานสากล และ
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
นอกจากภารกิจหลักในการผลิตและจ่ายน�้ำที่ต้อง
เผชิญกับปัญหาภัยแล้งและน�ำ้ ทะเลหนุน ทีเ่ กิดขึน้ ทุกปีแล้ว  
การจัดหาแหล่งน�้ำดิบใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนเป็นภารกิจ
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ที่ส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการควบคู่กัน กปภ.ได้ก�ำหนดแผน
งานระยะยาวเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้น�้ำอีก 15 ปี
ข้างหน้า โดยท�ำการศึกษาจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน�้ำ 
จ�ำนวน 11 พื้นที่ 25 ลุ่มน�้ำหลัก ครอบคลุมทุก กปภ.สาขา
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการจัดท�ำหรือปรับปรุงพัฒนา
แหล่งน�้ำของ กปภ.ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมกันนี้
ยังได้ร่วมบูรณาการกับคณะท�ำงานลุ่มน�้ำทั้งภายในและ
ภายนอก โดยเฉพาะพื้นที่ส�ำคัญ ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออก
เพื่อให้การบริหารจัดการน�้ำของ กปภ.เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการน�้ำของลุ่มน�้ำ
ในภาพรวมของประเทศ
กปภ.ได้ ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความ
ร่วมมือด้านการศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาแหล่ง
น�ำ้ บาดาลขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย Riverbank
Filtration กั บ กรมทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมป้องกันปัญหาการขาดแคลนน�้ำที่มีแนวโน้มจะ
รุนแรงขึน้ ในอนาคต เทคโนโลยีทที่ นั สมัย Riverbank Filtration
เป็ น ระบบสู บ น�้ ำ ผสมผสานระหว่ า งน�้ ำ บาดาลที่ กั ก เก็ บ
ในชั้นตะกอนร่วนและน�้ำในแม่น�้ำที่ซึมผ่านชั้นกรวดทรายสู่
ชั้นน�้ำบาดาลตามชายฝั่งแม่น�้ำ  ท�ำให้ได้น�้ำที่ผ่านการกรอง
และปรับปรุงคุณภาพโดยวิธธี รรมชาติขนึ้ มาใช้ สามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน�้ำประปาได้
กปภ.ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการลดน�้ำ
สูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ตดิ ตามความเคลือ่ นไหว
อัตราน�้ำสูญเสียตลอดทั้งปี มีการเร่งรัดแผนงานที่ได้รับ
งบประมาณแล้ว ได้แก่ การจัดการระบบตรวจสอบน�ำ้ สูญเสีย
ในพื้นที่เฝ้าระวัง (District Metering Areas : DMA)
โครงการปรับปรุงเส้นท่อ โครงการปรับปรุงมาตรวัดน�้ำ 
นอกจากนี้ยังได้น�ำระบบเทคโนโลยีระบบตรวจวัดข้อมูล
และควบคุมระยะไกล (Supervisory Control Data and
Acquisition : SCADA) มาใช้ เพื่อให้กระบวนการผลิตและ
จ่ายน�้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

และทุนอย่างเสรี ส่งผลให้ผู้ใช้น�้ำในอนาคตส่วนของโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ปีงบประมาณ 2557 กปภ.เตรียมโครงการ
เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้วยโครงการปรับปรุงขยายเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตและขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ 
้ จ�ำนวน 66 โครงการ
โดยใช้งบลงทุนมูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาท และเตรียมการ
สนับสนุนด้านอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพั ฒ นาระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น การให้
บริการผู้ใช้น�้ำ
เพื่อให้ผู้ใช้น�้ำได้รับความสะดวกในการรับบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ถือเป็นการสร้างความพึงพอใจและประทับใจ
ในบริการตามวิสยั ทัศน์ “ผูใ้ ช้นำ�้ ประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ (Customers are delighted with
quality and excellent services)” กปภ.ได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศส�ำหรับ งานบริก ารผู้ใ ช้น�้ำ  ในรูปแบบ
Web Application และเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ
แบบรวมศู น ย์ (Centralized) ปี ง บประมาณ 2557
ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ จ� ำ นวน 53 แห่ ง โดยมี เ ป้ า หมาย
จะด�ำเนินการให้ครบทุก กปภ.สาขาภายในปี 2558

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management System : BCMS)
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการบรรเทาความรุนแรงหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ
ช่วยลดความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะ  
ปีงบประมาณ 2557 กปภ.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารส�ำหรับ
ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทางธุ ร กิ จ
(Business Impact Analysis : BIA) จัดท�ำแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจครอบคลุมทุกระบบงานและทุก
หน่วยงาน และก�ำหนดให้มีการติดตามทบทวนปรับปรุง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แผนเป็นปัจจุบัน สามารถ
รองรั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

การมี ฐ านะการเงิ น มั่ น คงและพร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลง
กปภ.ต้องรับภาระจากการใช้เงินลงทุนสูง ไม่ว่าจะ
เป็นการลงทุนเพื่อบ�ำรุงรักษาระบบผลิตเดิมหรือการขยาย
เขตจ�ำหน่ายน�ำ้ ใหม่ ในขณะทีอ่ ตั ราค่าน�ำ้ ยังไม่สะท้อนต้นทุน
และประสบปัญหาภาวะการขาดทุนจากโครงการเอกชน
ร่วมลงทุนที่มีภาระผูกพันระยะยาว ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็น
ความท้าท้ายต่อการขับเคลื่อนมูลค่าขององค์กร เพื่อลด
ผลกระทบดังกล่าว กปภ.จัดท�ำแผนระยะยาวเพื่อน�ำไปสู่
การเปลีย่ นแปลงทางการเงินทีด่ ขี นึ้ ได้แก่ การจัดหาแหล่งเงิน
การติดตามผลการเบิกจ่าย การทบทวนโครงสร้างราคา
ค่าน�้ำ  การศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน การท�ำ
แผนกลยุทธ์ธุรกิจ และการติดตามผลกระทบทางการเงิน

แม้ในปี 2557 กปภ.จะต้องเผชิญจากปัจจัยเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
อุบตั ภิ ยั ต่าง ๆ แต่การที่ กปภ.มีมาตรการและแผนบริหาร
ความเสี่ยงรองรับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครบทั้ง
ระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และ
เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

แผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean
Economic Community : AEC)
กปภ.ได้กำ� หนดทิศทางการพัฒนาองค์กร เพือ่ เตรียม
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558 โดยเน้นภารกิจ
หลักในการให้บริการน�้ำประปาครอบคลุมทุกพื้นที่  จากผล
การเปิดการค้าเสรีดงั กล่าวท�ำให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
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6.2 การควบคุมภายใน
กปภ. ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินงาน การใช้ทรัพยากรและการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการรายงานทางการเงินและการ
ด�ำเนินงานทีม่ ใิ ช่การเงิน มีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ และมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายของฝ่ายบริหารอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
บริหารระบบการควบคุมภายในของ กปภ. ประกอบด้วย
ผู้ว่าการเป็นประธานกรรมการ และรองผู้ว่าการ/ผู้ช่วย
ผู้ว่าการของแต่ละสายงานเป็นกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่
ก� ำ หนดนโยบายจั ด วางระบบ การควบคุ ม ภายในให้
ครอบคลุมทุกระบบงานของ กปภ. ก�ำกับดูแลและควบคุมให้
กระบวนการควบคุมภายในด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ และเหมาะสม เป็นระบบอย่างต่อเนื่องทั่วทั้ง
องค์กร โดยติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและจัดท�ำ
รายงานให้ เ ป็ น ไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ซึง่ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดรอง
ผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการของแต่ละสายงานเป็นคณะท�ำงาน
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่
น�ำมาใช้ของหน่วยงานระดับกองและระดับการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาในสังกัด ประเมินประสิทธิผลและรวบรวม
สรุ ป การประเมิ น การควบคุ ม ภายในด้ ว ยตนเอง (CSA)
น�ำเสนอสายงานภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดแต่ละไตรมาส
โดยมีสาระส�ำคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ดังนี้

จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ได้จดั ท�ำและเผยแพร่คมู่ อื
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) ที่ได้ทบทวน
ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร คือ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
ให้ ทุ ก คนยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
ซึง่ คณะผูบ้ ริหารระดับสูงได้จดั กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศ
การท�ำงาน ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานรับรู้เข้าใจ
และประพฤติปฏิบัติตามในโครงการ Do and Don’t และ
ถ่ายทอดให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามเป้าประสงค์ที่องค์กร
ต้องการ โดยใช้หนังสือเดินทางสูอ่ นาคตองค์กรสมรรถนะสูง
(HPO Passport) อีกทั้งก�ำหนดให้พนักงานทุกคนจัดท�ำ
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอผู้บังคับบัญชา
สอบทานผ่านสายงาน โดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละ
สายงานตรวจสอบและติดตามให้ครบถ้วนก่อนส่งไปให้
รองผูว้ า่ การ (บริหาร) เพือ่ สรุปรายงานการด�ำเนินการพร้อม
แนวทางแก้ไขให้ผู้ว่าการทราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้ง
ได้ก�ำหนดบทลงโทษหากมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนต่อจริยธรรม  
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ควบคุ ม และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้มคี วามโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ จึงได้ก�ำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนภายใน
และภายนอกหน่วยงาน จ�ำนวน 12 ช่องทาง ซึ่งแต่ละ
ช่องทางได้ก�ำหนดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับเรื่องร้องเรียน
เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ตอบชี้แจงข้อร้องเรียน
รวมทั้งสรุปผลรายงานให้คณะผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส
การจัดโครงการสร้างการบริหารงาน โดย กปภ.
มอบอ�ำนาจหน้าที่ค วามรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้ ว ย
การจัดแบ่งส่วนงานและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนงาน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ในปี 2557 เพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์องค์กรและวิสยั ทัศน์ทไี่ ด้ทบทวนใหม่เป็น “ผูใ้ ช้นำ�้
ประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” ซึ่งได้จัดท�ำ
ค� ำ บรรยายลั ก ษณะงาน (Functional Description)
โดยผู้บริหารได้มอบอ�ำนาจหน้าที่ และก�ำหนดระดับของ
อ�ำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
สื่อสารให้พนักงานรับทราบ

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม กปภ. มีสภาพ
แวดล้อมการควบคุมทีเ่ หมาะสมและส่งเสริมให้มบี รรยากาศ
การควบคุมภายในที่ดี โดยผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ก�ำหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

การก�ำหนดนโยบายและวิธีการบริหารและพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถบุคลากร ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยประเมินสมรรถนะความสามารถของ
บุคลากร เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อตั ราก�ำลัง
และประเมินความต้องการด้านอัตราก�ำลัง เพือ่ สรรหาว่าจ้าง
บรรจุ เลื่อนต�ำแหน่ง ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้น�ำองค์กร โดยจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
development Plan : IDP) ประกอบด้วยการฝึกอบรมใน
หลักสูตร (Training) และการพัฒนานอกเหนือจากการฝึก
อบรม (Non-Training) เพื่อตอบสนองการด�ำเนินงานตาม
เป้าหมาย นอกจากนี้ กปภ. ยังได้นำ� ระบบการจัดการความรู้
(KM) มาใช้เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ใน
การปฏิบัติงาน ส่วนการรักษาบุคลากรได้เสริมสร้างปัจจัย
ความผูกพันและความพึงพอใจอย่างเป็นระบบ
2. การประเมิ น ความเสี่ ย ง กปภ.ด� ำ เนิ น การ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM โดยก�ำหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารด� ำ เนิ น งานระดั บ หน่ ว ยงานผ่ า นแผน
ปฏิบัติการประจ�ำปี ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายใน ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์น้ัน วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
พิจารณาโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของความเสี่ยง โดยก�ำหนดมาตรการและวิธีการควบคุม
ภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
ที่ก�ำหนดขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. กิจกรรมการควบคุม กปภ.ได้ก�ำหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้ผู้บริหาร
แต่ละระดับสอบทานงาน โดยสอบทานรายงานทางการเงิน
และรายงานผลการด�ำเนินงานที่มิใช่การเงิน และสอบทาน
กิจกรรมการปฏิบัติตามระเบียบและความรับผิดชอบ เพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
รวมทัง้ รายงานต่าง ๆ มีความเชือ่ ถือได้ ผ่านการติดตามงาน
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้ก�ำหนดขั้นตอนการ
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รายงานทั้งที่เป็นและไม่เป็นทางการ ค�ำนึงถึงความถูกต้อง
ทันกาลของข้อมูล ทั้งในกรณีปกติ กรณีฉุกเฉิน หรือกรณี
พิเศษ โดยการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลที่จ�ำเป็นในการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  
ผลักดันให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั งิ านอย่างจริงจัง ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์โดยถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ส�ำคัญตาม
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
ให้หวั หน้าสายงานต่าง ๆ ถ่ายทอดต่อไปจนถึงระดับพนักงาน
ตามรูปแบบ Balance Score Card (BSC) เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยติดตาม
ตัว ชี้วัดที่ส�ำคัญเป็นรายเดือน รายไตรมาส เพื่อให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน
ส่วนการดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สนิ ได้จำ� กัดการเข้าถึง
ทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น เงินสด เช็ค เอกสารข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศที่ส�ำคัญ รวมถึงระบบผลิตจ่ายน�้ำประปา
อย่างรัดกุมและเพียงพอ ร่วมกับจัดท�ำทะเบียนและตรวจนับ
เปรี ย บเที ย บจ� ำ นวนตามทะเบี ย นกั บ ที่ มี อ ยู ่ อ ย่ า งน้ อ ย
ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหาสาเหตุของผลต่างและด�ำเนินการ
ปรับปรุงให้แล้วเสร็จปีต่อปี รวมทั้งการจัดท�ำหลักฐาน
เอกสารอ้างอิง ประกอบการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ค�ำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน และระดับ
ของอ�ำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ ในส่วนการควบคุมระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ การควบคุมทั่วไป โดยค�ำนึงถึ งการ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ โดยได้แบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่าง Programmer และ Operator
อย่างชัดเจน รวมทั้งจ�ำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามขั้ น ตอน และแนวทางปฏิ บั ติ ก ารใช้ ง านเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ กปภ.
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557) ส่วนการควบคุมเฉพาะ
ระบบงาน ได้แก่ การก�ำหนดสิทธิการเข้าท�ำรายการภายใน
ระบบงาน การรับ-ส่งข้อมูล การสอบทานความถูกต้องของ
ข้อมูลและการส�ำรองข้อมูลป้องกันข้อมูลสูญหาย เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
ทันกาล และปลอดภัย
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4. สารสนเทศและการสื่ อ สาร กปภ.มี ร ะบบ
สารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ
ความต้องการใช้งาน ครอบคลุมทั้งการติดต่อสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์ ก ร ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การตามนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กปภ. (ฉบับแก้ไข
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557) รวมทั้งได้ติดตั้งระบบเครือข่ายเสมือน
(VPN) ครอบคลุมทุก กปภ.สาขา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ปลอดภัย เชื่อถือได้ โดยในปี 2557 สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ประกาศให้ กปภ.เป็นหน่วยงาน
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ด้ า นความโปร่ ง ใสในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
จัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ อีกทั้งได้พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศส�ำหรับผู้บริหาร (EIC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจั ด การระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ โดยการติ ด ตามผล
การด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการปรับปรุงสู่ผลการด�ำเนินงานที่ดี

ความถูกต้องในระหว่างการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนของ
พนักงาน เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อทราบรายการ/เหตุการณ์ที่ผิดปกติ และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันกาล
การประเมินผลเป็นรายครัง้ โดยประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง (CSA) ทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับ
พนั ก งาน ซึ่ ง ทุ ก คนวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ น/ความเสี่ ย งผ่ า น
Balance Scorecard (BSC) จนถึงระดับหน่วยงานและ
ระดับองค์กร ผ่านการติดตามและรายงานผล รวมทั้งการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ทัง้ ระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กรทุกไตรมาส
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent
Assessment) โดยส�ำนักตรวจสอบ และส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินประเมินผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งได้ให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมภายใน ให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี 2557 ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายใน โดยจัดท�ำ
รายงานผลการประเมินถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน 90 วัน นับจากวันสิน้ งวด สอดคล้องกับส�ำนักตรวจสอบ
ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของ กปภ. ว่าเป็นไป
ตามวิธีที่ก�ำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

5. การติดตามประเมินผล กปภ.มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพ
การปฏิ บั ติ ง านที่ เ หมาะสม และถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การปฏิบัติงานตามปกติ ดังนี้
การติดตามผลในระหว่างปฏิบตั งิ าน โดยผูป้ ฏิบตั งิ าน
และผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ล ะล� ำ ดั บ ชั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ลด
ความผิดพลาด ท�ำให้มั่นใจว่างานจะบรรลุผลส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์โดยให้ความส�ำคัญกับการทดสอบ/ตรวจสอบ
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6.3 การตรวจสอบภายใน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อการตรวจสอบภายใน โดยก�ำหนดให้สำ� นักตรวจสอบของ
กปภ. เป็นหน่วยงานขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ
กปภ. เพือ่ เป็นเครือ่ งมือให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผูว้ า่ การ
และฝ่ายบริหาร ในการสอบทาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของกระบวนการ การควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับ
ดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ของ กปภ. รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำอย่างเป็นอิสระเทีย่ งธรรม เพือ่ เพิม่
คุณค่าและยกระดับการปฏิบตั งิ านของ กปภ. ให้บรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้กำ� กับดูแลให้
ส�ำนักตรวจสอบปฏิบตั งิ านได้อย่างมีอสิ ระ เทีย่ งธรรม และมี
จรรยาบรรณทีด่ ี โดยมีกฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบทีผ่ วู้ า่ การ
เห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
นโยบายของส�ำนักตรวจสอบ ซึง่ ก�ำหนดภารกิจ ขอบเขตการ
ปฏิบตั งิ าน อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง
การด�ำเนินการ และการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ส�ำนัก
ตรวจสอบมีการประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน และความเสี่ยงของกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในของ กปภ. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของ กปภ.
ผู้ตรวจสอบทุกระดับสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 สามารถสรุป
ภารกิจที่ส�ำคัญ ที่ได้ด�ำเนินการในปี 2557 ดังนี้

1. แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2557– 2559)
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารด� ำ เนิ น งาน
ของ กปภ. และเป้ า หมายของส� ำ นั ก ตรวจสอบ โดยมี
การหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ผู้ว่าการ
และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ขอทราบนโยบาย ประเด็นส�ำคัญ
ทางธุรกิจหรือความคาดหวัง และน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
พิจารณาประกอบผลการประเมินความเสี่ยง และก�ำหนด
ขอบเขตของแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
การตรวจสอบสามารถครอบคลุมทุกหน่วยงาน/กิจกรรมทาง
ธุรกิจ/กระบวนการอย่างครบถ้วน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
จะต้ อ งได้ รั บ การติ ด ตามและปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ภาวะการณ์ปัจจุบัน หรือข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมจากผลการ
ตรวจสอบครัง้ ล่าสุดอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
และสามารถตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. แผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2557 เป็นแผนงาน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนงานย่อย งานและขอบเขตทีจ่ ะตรวจสอบ ตามแผนกลยุทธ์
ช่วงเวลาทีจ่ ะด�ำเนินการตรวจสอบ คะแนนความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั
ในแต่ละงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเพือ่ ตรวจสอบ ผูร้ บั ผิดชอบ
ในแต่ ล ะงานตรวจสอบ ระยะเวลาที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการ
ปฏิบัติตามแผน จ�ำนวนผู้ตรวจสอบที่ได้รับการจัดสรรใน
การปฏิบตั งิ าน งบประมาณทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ให้การตรวจสอบ
เป็นไปตามแผน

จัดท�ำแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)
การจัดท�ำแผนการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ระบุและก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
ส�ำนักตรวจสอบ รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ สร้างความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานและน�ำไปสู่การปฏิบัติงาน
โดยบุคลากรในส�ำนักตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบที่
จัดท�ำมี 2 ฉบับได้แก่
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ประเด็นที่มุ่งเน้นในการตรวจสอบปี 2557
ในปีงบประมาณ 2557 กระบวนการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นมี 14 กระบวนการหรือกิจกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
14.
การให้ค�ำ
ปรึกษา

1.
การจ่ายน�้ำและ
จัดการอัตรา
น�้ำสูญเสีย

2.
การผลิต

13.
การก�ำกับดูแล
องค์กร
12.
การบริหาร
จัดการสินทรัพย์
ถาวร
11.
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

3.
การจัดซื้อ
จัดจ้าง

กระบวนการ /
กิจกรรมที่มุ่งเน้น

4.
บัญชีบริหาร
และการสอบทาน
งบการเงิน

5.
ระบบรายได้

10.
การบริหาร
จัดการ
บริษัทร่วม

6.
การจัดเก็บ
และติดตามหนี้
9.
การบริหาร
โครงการเอกชน
ร่วมลงทุน

8.
การควบคุม
วัสดุคงคลัง

7.
การจ่ายเงิน

การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal
Audit Execution and Reporting)
ส�ำนักตรวจสอบของ กปภ. มีการวางแผนการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบในรายละเอียด มีความสอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี จัดท�ำ
ขึน้ เพือ่ ก�ำหนดขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ประมาณ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยได้รับอนุมัติจากผู้ช่วย
ผูว้ า่ การ (ส�ำนักตรวจสอบ) ก่อนน�ำไปปฏิบตั ิ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจ ขอบเขต วัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบได้ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการปฏิบัติงานตรวจสอบใน
กิจกรรมทีไ่ ด้ทำ� การตรวจสอบ โดยได้รวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้พิจารณาประเด็นความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน หรือความผิดปกติอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญ น�ำไปใช้
ในการก�ำหนดแนวทางการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ส�ำนักตรวจสอบ) อนุมตั กิ อ่ นน�ำไปปฏิบตั งิ าน มีการประชุม
กลับสู่สารบัญ
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เปิดการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะ
เวลา ก�ำหนดการที่ส�ำคัญ ในการเข้าตรวจให้กับผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามผู้ตรวจสอบ
ได้ท�ำการรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อ
สนับสนุนประเด็นข้อตรวจพบ แล้วจึงสรุปผลการตรวจสอบ
น� ำ มาปิ ด ประชุ ม การตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น ประเด็ น และ
หาข้อยุตริ ว่ มกันระหว่างผูต้ รวจสอบ และผูร้ บั การตรวจสอบ
ก่อนจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์น�ำเสนอ
ให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจรับทราบ เพื่อน�ำไปปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ าน และระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
จากนัน้ ผูต้ รวจสอบจะมีการติดตาม การปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบได้ด�ำเนินการ
ตามข้ อ เสนอแนะ หรื อ แนวทางในการแก้ ไ ขที่ ไ ด้ เ สนอ
ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์
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คุณภาพ เฉลี่ยในภาพรวม 3.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
1.2 เปรี ย บเที ย บกั บ ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และประมวล
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ GC
(Generally Conforms) ปฏิบตั สิ อดคล้องกับมาตรฐาน PC
(Partially Conforms) และ DNC (Does not Conform)
นอกจากนี้ ในกรณีทสี่ ำ� นักตรวจสอบไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับ
มาตรฐาน จะให้ความเห็นเป็น N/A (Not Applicable)
ซึ่งหัวข้อในการประเมินมี 52 หัวข้อ โดยอยู่ในระดับ GC
จ�ำนวน 26 ข้อ ระดับ PC จ�ำนวน 19 ข้อ และระดับ N/A
จ�ำนวน 7 ข้อ ซึง่ โดยสรุปส�ำนักตรวจสอบได้ปฏิบตั สิ อดคล้อง
กับมาตรฐานสากลเป็นส่วนใหญ่
2. การประเมินคุณ ภาพภายหลังการปฏิบัติ ง าน
ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ ซึง่ มีหวั ข้อการประเมิน 14 ข้อ
ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 จากคะแนนเต็ม 5
อยู่ในเกณฑ์ดี
3. การประเมิ น คุ ณ ภาพโดยการประเมิ น ตนเอง
ตามมาตรฐาน สคร.ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน 22 หัวข้อ
ผลการประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.44 จากคะแนนเต็ม 4
อยู่ในเกณฑ์ดี

การประเมินคุณภาพ (Quality Assurance)
ลักษณะการประเมินคุณภาพ
ส�ำนักตรวจสอบมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
โดยมีการประเมินใน 3 ลักษณะคือ
1. ประเมินคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและ
เป็นอิสระ อย่างน้อยทุก 5 ปีต่อครั้ง
2. ประเมินคุณภาพ ภายหลังการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
โดยหน่วยรับตรวจ เพื่อรับฟังความเห็นของผู้รับการตรวจ
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทุกครั้ง โดยใช้แบบส�ำรวจความเห็น
3. ประเมินคุณภาพโดยการประเมินตนเองตาม
แนวทางการประเมินตนเอง คูม่ อื การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กฎบัตร คู่มือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อรายงานประเด็นการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ควรได้รับการปรับปรุง
ผลการประเมิน
1. การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในปีงบประมาณ 2557 ที่ส�ำนักตรวจสอบการประปาส่วน
ภูมิภาคได้ว่าจ้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประเมิน
คุณภาพรวมทั้งปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายใน  
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ
ตรวจสอบภายในที่เป็นสากล และมาตรฐานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)ผลการประเมิน
สรุปได้ดังนี้
1.1 เปรียบเทียบกับมาตรฐานของ สคร.
มีหัวข้อในการประเมิน 22 หัวข้อ ในแต่ละหัวข้อมีระดับ
คะแนนตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 4 โดยได้รับคะแนนการประเมิน
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การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิม่ (High Value
Service)
ส�ำนักตรวจสอบได้มกี ารพัฒนาบริหารงานตรวจสอบ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value added) อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การให้บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และ
บริการให้คำ� ปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระ
และเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า และปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ของ กปภ. โดยในรอบปี 2557 ทีผ่ า่ นมาส�ำนักตรวจสอบของ
กปภ.ได้มกี ารพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญได้แก่
1. ในปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักตรวจสอบได้ดำ� เนิน
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครบถ้วนทุก
กิจกรรมการตรวจสอบ โดยได้รายงานผลการตรวจสอบให้
ผูบ้ ริหารแต่ละสายงาน เพือ่ ทราบและปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ
กลับสู่สารบัญ
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พร้ อ มสรุ ป รายงานผลการตรวจสอบเป็ น รายไตรมาส
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาและสัง่ การส�ำหรับ
ไตรมาสที่ 4 ได้จัดท�ำเป็นรายงานประจ�ำปีเสนอต่อหัวหน้า
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจก่อนเสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวง
การคลัง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีของรัฐวิสาหกิจ
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ต รวจสอบได้ รั บ
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบ โดยส�ำนักตรวจสอบ
ก�ำหนดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับเตรียมการสอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพไว้ในแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี
2557 ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร ส่งผลให้เกิดความน่าเชือ่ ถือและเป็นทีย่ อมรับ
จากหน่วยรับตรวจมากขึ้น โดยในปี 2557 มีผู้ตรวจได้รับ
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบ 1 คน ณ วันสิน้ ปี
2557 ส� ำ นั ก ตรวจสอบของ กปภ. มี พ นั ก งานที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการตรวจสอบทั้งสิ้น 8 คน
ทัง้ นี้ การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบทีก่ ล่าวข้างต้น
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งระบบการตรวจสอบภายในให้ เ กิ ด ความ
เชื่อมั่นต่อ กปภ.ในที่สุด

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมจ�ำนวน 7 ครัง้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ความรับผิดชอบ สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
สอบทานงบการเงิน ท�ำการสอบทานความน่าเชื่อ
ถือของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณา และอนุมัติครบทุกไตรมาส
สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน ท�ำการสอบทานผลการ
ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาส พบว่ามีความเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของ กปภ.
สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ท�ำการสอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ระหว่างปี และสิน้ ปี โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่มีนัยส�ำคัญ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
การประปาส่วนภูมิภาค ได้บันทึกค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้
ผู้สอบบัญชี

ภารกิจ/รายการ

จ�ำนวนเงิน (บาท)

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตรวจสอบงบการเงินปี 2557
ค่าสอบบัญชี
ค่าล่วงเวลา

1,900,000.00
327,011.14

รวม
กลับสู่สารบัญ
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หมวดที่ 2

ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล
1. รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอื่น ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ/
อ�ำนาจหน้าที่
1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงาน
1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) ตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการของ กปภ.ภายใต้หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 โดยก�ำหนดนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การบริหารงาน
ของคณะกรรมการ กปภ.กับ กปภ.ด�ำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ กปภ.
มีการด�ำเนินธุรกิจน�ำ้ ประปาด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และจัดให้มโี ครงสร้างการบริหารจัดการทีด่ ี
ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสุจริตเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ยึดมั่นตามหลักจรรยาบรรณ
อย่างเคร่งครัดให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูเ้ กีย่ วข้องและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ เป็นทีย่ อมรับเชือ่ ถือจากสาธารณชน
ในการนี้ คณะกรรมการ กปภ. ได้ก�ำหนดนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน กปภ.ทุกคนใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
1) ให้ความส�ำคัญต่อหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย
• ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
• ความส�ำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต เท่าเทียมและเป็นธรรม
• การด�ำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
• การสร้างมูลค่าเพิ่มและการเพิ่มความสามารถเพื่อการแข่งขัน
• การส่งเสริมและพัฒนาการก�ำกับดูแลและการมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินงาน
• การส่งเสริมและกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2) ยึดมั่นตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
3) ด�ำเนินธุรกิจน�้ำประปาและบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัย
ของประชาชน
4) ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ส�ำคัญให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของ กปภ.
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและและวางแนวทางการบริหารงานอย่างเหมาะสม
5) คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
6) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศด้วยความโปร่งใส เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
8) มีกระบวนการสรรหาบุคลากรในต�ำแหน่งบริหารที่เหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม
9) ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
10) ด�ำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ กปภ.ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(Corporate Governance & Corporate Social Responsibility: CG & CSR) เพื่อดูแลและติดตามการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2557 กปภ.ได้ทบทวนวิสยั ทัศน์ กปภ. เพือ่ ให้พนักงานในองค์กรสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างมุง่ มัน่ ว่า “ผูใ้ ช้นำ�้ ประทับใจ
ในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศหรือองค์กรสมรรถนะสูงหรือ HPO
ทัง้ นี้ วิสยั ทัศน์ดงั กล่าวจ�ำเป็นต้องพึง่ พาค่านิยมองค์กร “มุง่ -มัน่ -เพือ่ ปวงชน” และน�ำพฤติกรรมตามค่านิยม “มุง่ เน้นคุณธรรม
มั่ น ใจคุ ณ ภาพ เพื่ อ สุ ข ของปวงชน” เป็ น หลั ก การชี้ น� ำ พฤติ ก รรมการท� ำ งานของพนั ก งานภายใน กปภ.ทุ ก คน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับการด�ำเนินกิจการของ กปภ.และแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการค�ำนึงถึงดุลยภาพระหว่างองค์กร ลูกค้าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
โดยให้ความส�ำคัญในส่วนภารกิจหลัก คือ ระบบการผลิตจ่ายน�ำ้ และระบบบริการลูกค้าเป็นพิเศษยึดมัน่ ในความรับผิดชอบและ
ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างสุจริตเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทัง้ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
ตามพันธกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก�ำหนดไว้ และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
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1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ.และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.
ตามพระราชบัญ ญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 12 คณะกรรมการ กปภ.ประกอบด้ว ยประธานกรรมการ
อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อธิ บ ดี ก รมอนามั ย ผู ้ ว ่ า การ และกรรมการอื่ น ไม่ เ กิ น เจ็ ด คนเป็ น กรรมการ
โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ มีผวู้ า่ การเป็นเลขานุการคณะกรรมการ กปภ.โดยต�ำแหน่ง
นอกจากคณะกรรมการจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ กปภ. พ.ศ. 2522 แล้ ว ยั ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
คณะกรรมการ กปภ. มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นต�ำแหน่ง
ก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มระหว่างวาระ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มอยู่
ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แต่งตั้งไว้แล้วและหากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ในปี 2557 คณะกรรมการ กปภ.จ�ำนวน 11 ท่าน เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย และผู้ว่าการ กรรมการอื่น จ�ำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 และกรรมการชุดปัจจุบัน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557 จ�ำนวน 5 คน ดังนี้
รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 (ชุดเดิม) (วันที่ 1ตุลาคม 2556 – 5 สิงหาคม 2557)
ชื่อ – สกุล
1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ
- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2556 - วันที่ 18
กรกฎาคม 2557

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* กรรมการ
    (นายมณฑล สุดประเสริฐ)

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบนั

3. อธิบดีกรมอนามัย*
กรรมการ
    (นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์)

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2556 - ปัจจุบนั

4. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2556 - วันที่ 6
สิงหาคม 2557

5. นายบุญเชิด คิดเห็น

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2556 - วันที่ 31
พฤษภาคม 2557

6. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 26  มีนาคม 2556 - วันที่ 21
กรกฎาคม 2557

7. นางชูจิรา กองแก้ว

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2556 - วันที่ 21
กรกฎาคม 2557
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ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการ

หมายเหตุ

8. พันต�ำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2556 - วันที่ 21
กรกฎาคม 2557

9. นายอัมภัส  ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2556 - วันที่ 21
กรกฎาคม 2557

10. นายรอยล จิตรดอน

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2556 - ปัจจุบนั

11. ผู้ว่าการ กปภ.*
     (นางรัตนา กิจวรรณ)

กรรมการและเลขานุการ

- ด�ำรงต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2555 - ปัจจุบนั

หมายเหตุ   กรรมการข้างต้นได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
* เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 (ชุดปัจจุบนั ) (วันที่ 6 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557)
ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการ

หมายเหตุ

1. นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ประธานกรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบนั       

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*
    (นายมณฑล สุดประเสริฐ)

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบนั

3. อธิบดีกรมอนามัย*
กรรมการ
    (นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์)

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2556 - ปัจจุบนั

4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบนั

5. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบนั

6. พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบนั

7. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์

กรรมการ
- รับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบนั             
(กรรมการผู้แทนกระทรวง
การคลัง)

8. นายรอยล  จิตรดอน **

กรรมการ

- รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน              

9. ผู้ว่าการ กปภ.*
   (นางรัตนา กิจวรรณ)

กรรมการและเลขานุการ

- ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ปัจจุบัน

หมายเหตุ   กรรมการข้างต้นได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557
      * เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
     ** เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 (ชุดเดิม)
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บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
2. เป็ น ผู ้ น� ำ ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
เป็นตัวอย่างในการปฏิรูปงานตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี อง กปภ. ตลอดจนสอดส่องดูแล จัดการแก้ปญ
ั หา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารและกรรมการ
3. มีอิสระและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
เท่ า เที ย มกั น ถึ ง แม้ ว ่ า กรรมการจะมาจากหน่ ว ยงาน
ที่แตกต่างกันและมีบทบาทตามภาระหน้าที่ที่ต่างกันก็ตาม
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ชุดย่อย ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อพิจารณา
กลัน่ กรองงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างรอบคอบ
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ.
5. มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ กปภ.
6. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ ในเรือ่ งการเงิน
และที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างการเงิ น อย่ า งเพี ย งพอ น่ า เชื่ อ ถื อ และ
ทันเวลา เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ กปภ. ได้รบั สารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและมีช่องทาง
การสื่อสารกับ กปภ. ที่เหมาะสมและรวดเร็ว
7. มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบ
ในต�ำแหน่งบริหารทีส่ ำ� คัญอย่างเป็นระบบเหมาะสม โปร่งใส
และเป็นธรรม

คณะกรรมการ กปภ.มีบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายในการด�ำเนินงาน
ของ กปภ. ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่ส�ำคัญ
ของ กปภ. และของรัฐบาล รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(Key Performance Indicators : KPI) ทางการเงินและ
แผนงานต่ า ง ๆ โดยพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ความเสี่ ย งและ
การวางแผนทางการบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามเหมาะสม
ก� ำ กั บ ดู แ ลฝ่ า ยบริ ห ารให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
และแผนงานที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งครบถ้ ว นสม�่ ำ เสมอ
ดูแลและติดตามให้มีกระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สามารถป้องกันการละเลยการปฏิบตั งิ าน อันอาจส่งผลเสีย
ต่ อการด� ำ เนิ นงานของ กปภ.ได้ รวมทั้ง ให้ความมั่นใจ
ว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชี
มีความเชื่อถือ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อด�ำเนินงาน
ตามภารกิจของ กปภ. ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้
ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและสามารถท�ำงาน
อย่ า งเป็ น เอกภาพและส่ ง เสริ ม การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
ของ กปภ.

147

กลับสู่สารบัญ

Back to Content

Annual Report 2014
Provincial Waterworks Authority

1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่าง ๆ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กปภ.
และอ�ำนาจหน้าที่
ในการบริหารงานของคณะกรรมการ กปภ.มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อก�ำกับดูแลและกลั่นกรองงานในการด�ำเนินงานต่าง ๆ รวม 8 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 พฤษภาคม 2557
1. นายบุญเชิด คิดเห็น

ประธานกรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)

2. นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ.

กรรมการ

รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2557 - 5 สิงหาคม 2557
1. อธิบดีกรมอนามัย			ประธานกรรมการ
		
(นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์)
2. นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ.

กรรมการ

รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. นายจิรชัย มูลทองโร่ย			

ประธานกรรมการ

2. นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ.

กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
ด�ำเนินการตามมาตรา 20 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2557
1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ			 ประธานกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557)
2. อธิบดีกรมอนามัย			กรรมการ
3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์			

กรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

4. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)
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รายนามคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย		 ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมอนามัย			กรรมการ
3. นายรอยล จิตรดอน

กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับขอบเขต
		
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ.และมีการสอบทาน
		
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดีและ
		
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธปี ฏิบตั งิ าน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�ำสัง่
		
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
5.   สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและพิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบ กปภ.
6.   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
		 ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการ กปภ.ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้นเลื่อนต�ำแหน่ง และ
		 ประเมินผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
8. ประสานงานเกี่ ย วกั บ ผลการตรวจสอบกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละอาจเสนอแนะให้ ส อบทานหรื อ ตรวจสอบ
		 รายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
		 ต่อคณะกรรมการ กปภ.
9.  รายงานผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต่อคณะกรรมการ
		
กปภ. อย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้ ภายในหกสิบวันนับแต่วนั สิน้ สุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�ำเนินงาน
		
ในไตรมาสทีส่ ี่ ให้จดั ท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย
		
และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ กปภ.
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. อย่างน้อย
		
ปีบญั ชีการเงินละหนึง่ ครัง้ รวมทัง้ รายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
		
ให้คณะกรรมการ กปภ.ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่าตอบแทน
		 ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปีของ กปภ.
12. ด�ำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.ชุดก่อน
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
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3. คณะกรรมการอิสระ
รายนามคณะกรรมการอิสระ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2557
1. นายรอยล จิตรดอน			 ประธานกรรมการ
2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์			

กรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

3. พันต�ำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์		

กรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

4. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล			

กรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

รายนามคณะกรรมการอิสระ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. นายรอยล จิตรดอน			 ประธานกรรมการ
2. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ			

กรรมการ

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย		 กรรมการ
4. นายสมชาย พูลสวัสดิ			
์
กรรมการ
5. พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์		 กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1.   กรรมการที่เป็นอิสระจะต้องปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ หรือความคาดหวัง ผลประโยชน์
		 หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
2. ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ที่ เ ป็ น อิ ส ระของตนในการตั ด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ การพู ด และการกระท� ำ ที่ เ ป็ น อิ ส ระ
		 พร้อมทีจ่ ะคัดค้านการกระท�ำของกรรมการอืน่ ๆ หรือของฝ่ายบริหาร กรณีทตี่ นมีความเห็นแย้ง และสามารถ
		 ท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งการด�ำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงาน กปภ.และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง และ กปภ.
		 มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
4.    ควรมีส่วนในการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
5.    เข้าประชุมคณะกรรมการ กปภ.และอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจ�ำโดยสม�่ำเสมอ
6.     มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว  อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
		 หรือกรรมการที่มาจากกระทรวงที่ก�ำกับดูแลเข้าร่วมประชุมด้วย
7.   ในกรณีทกี่ รรมการอิสระมีความเห็นแย้งกับกรรมการอืน่ ๆ จะมีการบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม
8.    ท�ำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปี
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4. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ของ กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2557
1. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล

ประธานอนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

2. นายบุญเชิด คิดเห็น

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)

3. นางชูจิรา กองแก้ว

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

4. นายรอยล จิตรดอน

อนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

ประธานอนุกรรมการ

2. นายรอยล จิตรดอน

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1.  พิจารณาให้ความเห็นเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ ของ กปภ. ในกรณีมปี ญ
ั หา
             หรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
2.  พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันของ กปภ.
3.  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่ง
		 อัตราเงินเดือน   การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและ
		 การอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522   ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
		
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กปภ. พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
		
พ.ศ. 2539 รวมทั้งการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2524
		
เพื่อน�ำเสนอประธานกรรมการ กปภ.หรือคณะกรรมการ กปภ.พิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี
4.  ด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กปภ.ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
5.  ให้ค�ำแนะน�ำหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ กปภ.ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
6.  ด�ำเนินงานต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดก่อน
5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2557
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานอนุกรรมการ

2. พันต�ำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2557)

3. นายรอยล จิตรดอน

อนุกรรมการ

4. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการ
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รายนามคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานอนุกรรมการ

2. อธิบดีกรมอนามัย

อนุกรรมการ

3. นายรอยล จิตรดอน

อนุกรรมการ

4. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ให้คำ� แนะน�ำและให้การสนับสนุนคณะกรรมการ กปภ. ในการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง กระบวนการ
		 บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร เพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ส�ำคัญทุกด้าน
		 ขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2.  ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสีย่ งของฝ่ายบริหาร
		
ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทัง้ การปรับกลยุทธ์
		
การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ.
3.  ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
6. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(Corporate Governance & Corporate Social Responsibility : CG & CSR)
รายนามคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2557
1. พันต�ำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

ประธานอนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

2. อธิบดีกรมอนามัย

อนุกรรมการ

3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557)

4. นายบุญเชิด คิดเห็น

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)

5. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

6. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

ประธานอนุกรรมการ

2. อธิบดีกรมอนามัย

อนุกรรมการ

3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย		 อนุกรรมการ
4. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

อนุกรรมการ

5. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการ
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อ�ำนาจหน้าที่
1.      กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ กปภ.
2. ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.ให้มีความเหมาะสม
		 อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล
3. ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.อย่างต่อเนือ่ ง
4.   ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไป
		 เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
6.   ติดตามผลการด�ำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการ กปภ.
7.   ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูว้ า่ การ กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2557
1. นางชูจิรา กองแก้ว

ประธานอนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม  2557)

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการ

3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ			 ประธานกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557)
4. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2557)

รายนามคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

ประธานอนุกรรมการ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการ

3. นายรอยล จิตรดอน

อนุกรรมการ

4. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

อนุกรรมการ

5. พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ก� ำ หนดภารกิ จ เป้ า ประสงค์ และเป้ า หมาย (Benchmark) ตลอดจนพั น ธกิ จ และตั ว ชี้ วั ด (KPI)
		 ที่ผู้ว่าการ กปภ.จะต้องด�ำเนินการ
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.ให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสม
		 กับอัตราค่าตอบแทนที่ก�ำหนดใหม่แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ.ให้ความเห็นชอบ
3.   ประเมินผลงานตามระยะเวลา และตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด
4.   ด�ำเนินงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
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8. คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการบริหาร กปภ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2557
1. นางชูจิรา กองแก้ว

ประธานอนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม  2557)

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการ

3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2557)

4. พันต�ำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

อนุกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2557)

5. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการบริหาร กปภ. ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน
1. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

ประธานอนุกรรมการ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการ

3. พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

อนุกรรมการ

4. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1.  กลั่นกรองการด�ำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจ�ำปีของ กปภ. ตลอดจนแผนการด�ำเนินงานด้านการเงินและ
              การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ.
2. เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยายธุรกิจของ กปภ. รวมทั้งจัดท�ำ
              ผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
3. พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งเสนอขออนุมตั จิ ดั ซือ้ จัดจ้างทีม่ วี งเงินเกินอ�ำนาจผูว้ า่ การ กปภ. ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ.
4.   เสนอแต่งตั้งคณะท�ำงานชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.ได้
5.     กลัน่ กรองเรือ่ งทีจ่ ะน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ.ทีอ่ ยูน่ อกเหนือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ ชุดอืน่ ๆ
6.   ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
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1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
คณะกรรมการ กปภ.ได้ก�ำหนดปฏิทินการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ กปภ.
อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการ กปภ. ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม
ยกเว้นในกรณีเป็นเรือ่ งด่วน ตลอดจนจัดท�ำรายงานการประชุมทีม่ สี าระส�ำคัญครบถ้วนและเสนอให้มกี ารรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป
ก่อนจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
โดย กปภ. ได้กำ� หนดค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ.เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก�ำหนดและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556  
ที่เห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 4/2556 เรื่องอัตราค่าตอบแทน
และเบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ทีก่ ำ� หนดให้ กปภ. อยูใ่ นประเภทรัฐวิสาหกิจ กลุม่ ที่ 1 มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ประธานได้รับค่าตอบแทน 2 เท่าของกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่าในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุม
3. กรณีเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ
3.1 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้รวมแล้ว
ไม่เกิน 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3.2 ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับ บุคคลภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท
เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รบั ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ เหมาจ่ายเป็นรายเดือน (ทุกเดือน)
ส�ำหรับเงินโบนัสกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามผลประกอบการประจ�ำปีของ กปภ. และในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งตัวและค่ารับรอง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ กปภ.
ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับรายละเอียด
ตามตารางแนบดังนี้
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2/4*

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.*
(มีการประชุม 5 ครั้ง)

คณะกรรมการอิสระ (ประชุม 3 ครั้ง)

คณะกรรมการปตรวจสอบของ กปภ. (ประชุม 6 ครั้ง)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.* (ประชุม 7 ครั้ง)
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กรรมการ 8/11

กองแก้ว

7. นางชูจิรา

กรรมการ 8/11 4/6*

กรรมการ 8/11

คิดเห็น

5. นายบุญเชิด

กรรมการ 11/11

6. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

ธรรมใจ

4. นายอนุสรณ์
6/6 3/3

6/6

3. อธิบดีกรมอนามัย
กรรมการ 11/11 1/1 6/6
     นายแพทย์พรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์

1/5

1/1

1/1

1/1

3/3

3/3

3/3

1/3

2/9

8/9

217,500.00 100,000.00

236,451.61 100,000.00

130,000.00 80,000.00

267,016.15 101,612.90

202,500.00 101,612.90

125,000.00 101,612.90

คณะกรรมการ กปภ. (ประชุม 11 ครั้ง)
2/2

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กปภ. (มีการประชุม 2 ครัง้ )

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ 7/11
นายมณฑล สุดประเสริฐ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(มีการประชุม 3 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(มีการประชุม 1 ครั้ง)
112,500.00 200,000.00

พรหมเลิศ

ต�ำแหน่ง

คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
(มีการประชุม 9 ครั้ง)

ประธาน
10/11
กรรมการ

1. นายฉัตรชัย

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

-

-

-

-

-

-

-

เบี้ยประชุม
จากการ
ค่าตอบแทน โบนัส
เป็น
**
***
กรรมการ
ทุกคณะ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 6 สิงหาคม 2557)

317,500.00

336,451.61

210,000.00

368,629.05

304,112.90

226,612.90

รวม
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กรรมการ 11/11 4/4
และ
เลขานุการ

4/5
2/2

1/2
1/1

0/1

1/1

9/9

7/9

222,000.00 101,612.90

197,500.00 101,612.90

288,951.61 100,000.00

182,500.00 100,000.00

-

-

-

-

323,612.90

299,112.90

388,951.61

282,500.00

รวม

* มีการปรับเปลี่ยนรายนามคณะกรรมการเนื่องจาก นายบุญเชิด คิดเห็น ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ กปภ. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง
นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ แทน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  
** คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 4/2556 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(โดยจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ประธานได้รับค่าตอบแทน 2 เท่าของกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)
***  จ�ำนวนเงินโบนัสของคณะกรรมการ กปภ. ปี 2557 จะด�ำเนินการจ่ายภายในปี 2558

11. ผู้ว่าการ กปภ.
     นางรัตนา
  กิจวรรณ

3/3

5/5

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.*
(มีการประชุม 5 ครั้ง)

กรรมการ 11/11

  จิตรดอน

คณะกรรมการ กปภ. (ประชุม 11 ครั้ง)

10. นายรอยล

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.* (ประชุม 7 ครั้ง)
6/6 3/3

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. (ประชุม 6 ครั้ง)

  ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการ 11/11

คณะกรรมการอิสระ (ประชุม 3 ครั้ง)

9. นายอัมภัส

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กปภ. (มีการประชุม 2 ครัง้ )
1/2

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(มีการประชุม 3 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(มีการประชุม 1 ครั้ง)

2/3

ต�ำแหน่ง

คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
(มีการประชุม 9 ครั้ง)

กรรมการ 9/11

8. พันต�ำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รตั น์

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

เบี้ยประชุม
จากการ
ค่าตอบแทน โบนัส
เป็น
**
***
กรรมการ
ทุกคณะ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค
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3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
นายมณฑล สุดประเสริฐ

3. อธิบดีกรมอนามัย
กรรมการ
     นายแพทย์พรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ศรีประเสริฐ

5. พลเอก วิชิต

6. พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

คณะกรรมการ กปภ. (ประชุม 3 ครั้ง)
3/3

มูลทองโร่ย

ต�ำแหน่ง

1/1

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.* (ประชุม 1 ครั้ง)

ประธาน
กรรมการ

1. นายจิรชัย  

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. (ประชุม 1 ครั้ง)
0/1

1/1

0/1

1/1

0/1

คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
(มีการประชุม 1 ครั้ง)

1/1

1/1

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(มีการประชุม 1 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(ไม่มีการประชุม)
0/1

20,000.00

45,000.00

31,666.67

30,000.00

20,000.00

37,500.00

18,387.10

18,387.10

18,387.10

18,387.10

18,387.10

36,774.19

-

-

-

-

-

-

เบี้ยประชุม
จากการ
ค่าตอบแทน โบนัส
เป็น
**
***
กรรมการ
ทุกคณะ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
(ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2557 – 30 กันยายน 2557)

38,387.10

63,387.10

50,053.77

48,387.10

38,387.10

74,274.19

รวม
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กปภ. (ไม่มีการประชุม)

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.*
(ไม่มีการประชุม)

คณะกรรมการอิสระ (ไม่มีการประชุม)
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กรรมการ
และ
เลขานุการ

9. ผู้ว่าการ กปภ.
     นางรัตนา
  กิจวรรณ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. (ประชุม 1 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กปภ. (ไม่มีการประชุม)

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.*
(ไม่มีการประชุม)

คณะกรรมการอิสระ (ไม่มีการประชุม)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.* (ประชุม 1 ครั้ง)

Back to Content

กลับสู่สารบัญ

1/1
1/1

30,000.00

39,333.33

30,000.00

18,387.10

18,387.10

18,387.10

-

-

-

48,387.10

57,720.43

48,387.10

รวม

*  มีการปรับเปลี่ยนรายนามคณะกรรมการเนื่องจาก นายบุญเชิด คิดเห็น ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ กปภ. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง
นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์แทน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  
** คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 4/2556 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(โดยจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ประธานได้รับค่าตอบแทน 2 เท่าของกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)
***  จ�ำนวนเงินโบนัสของคณะกรรมการ กปภ. ปี 2557 จะด�ำเนินการจ่ายภายในปี 2558

1/1

1/1

คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
(มีการประชุม 1 ครั้ง)

3/3

2/3

กรรมการ

จิตรดอน

8. นายรอยล

3/3

กรรมการ

คณะกรรมการ กปภ. (ประชุม 3 ครั้ง)

พูลสวัสดิ์

ต�ำแหน่ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(มีการประชุม 1 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(ไม่มีการประชุม)

7. นายสมชาย

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

เบี้ยประชุม
จากการ
ค่าตอบแทน โบนัส
เป็น
**
***
กรรมการ
ทุกคณะ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค
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1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ของ กปภ. (จ�ำนวน 9 คน)
หน่วย : ล้านบาท
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

30 ก.ย. 57

30 ก.ย. 56

30 ก.ย. 55

ผลประโยชน์ระยะสั้น*

23.72

20.00

13.94

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

10.65

9.69

7.64

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

34.37

29.69

21.58

หมายเหตุ: *ส�ำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โบนัสกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ของผู้ว่าการ กปภ.
               ได้แสดงรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ

1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ กปภ.ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตามนโยบายหลักการก�ำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการด�ำเนินกิจการของ กปภ. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของ
กปภ. ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินหรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่จะส่งผลให้ กปภ. ต้องเสียประโยชน์หรือก่อให้เกิด
ความขัดแย้งหรือขัดขวางการปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานทุกคนต้องรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�ำ
ทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม รวมทั้งมอบหมายให้ส�ำนักตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. เป็นผู้สอดส่องดูแล
การปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบตามแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดี
นอกจากนี้ กปภ. ยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งได้ โดย กปภ. ได้ทำ� สัญญาร่วมลงทุน
ร่วมงานกับเอกชน ซึง่ แบ่งเป็นประเภทของสัญญา ดังนี้ 1) ให้สทิ ธิเอกชนในการด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาให้แก่ กปภ.
2) ให้เอกชนเช่าบริหารและด�ำเนินกิจการระบบประปา และ 3) ซื้อ/ขายน�้ำประปากับเอกชน ดังนี้
รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีผลประโยชน์
บริษัท

สัญญา
(รูปแบบโครงการ)

วันท�ำสัญญา

อายุสัญญา

1.   บจก.ประปาปทุมธานี

- สั ญ ญาให้ สิ ท ธิ ด� ำ เนิ น การผลิ ต
   และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ประปา (BOO)
ในพื้ น ที่ ส� ำ นั ก งานประปาปทุ ม ธานี
    และส�ำนักงานประปารังสิต จ.ปทุมธานี
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปาเพื่ อ ขาย
     ให้แก่สำ� นักงานประปารังสิต จ.ปทุมธานี

31 สิงหาคม 2538

25 ปี

15 กันยายน 2549

25 ปี
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สัญญา
(รูปแบบโครงการ)

วันท�ำสัญญา

อายุสัญญา

2.   บจก.เอ็กคอมธารา

-   สัญญาให้เอกชนผลิตน�ำ้ ประปา (BOO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานประปาใน
จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

23 มิถุนายน 2542

30 ปี

3.   บจก.อาร์.อี.คิว.วอเตอร์
          เซอร์วิสเซส

- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO)
   เพื่อขายให้แก่ส�ำนักงานประปาภูเก็ต
   จ.ภูเก็ต

28 ตุลาคม 2542

25 ปี

28 กรกฎาคม 2543

30 ปี

7 กรกฎาคม 2547

15 ปี

- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานประปาใน
   จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสาคร
- สัญญาซื้อขายน�้ำประปา (เพิ่มเติม)

21 กันยายน 2543

30 ปี

29 ธันวาคม 2551

ระยะเวลาตาม
สัญญาเดิม

6.   บจก.ประปานครสวรรค์ -  สญ
ั ญาให้เอกชนผลิตน�ำ้ ประปา (BOOT)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานประปา
  นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

7 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

7.   บจก.ประปาบางปะกง

- สัญญาให้เอกชนผลิตน�ำ้ ประปา (BOOT)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานประปา
  บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

9 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

8.   บจก.ประปาฉะเชิงเทรา

- สัญญาให้เอกชนผลิตน�ำ้ ประปา(BOOT)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานประปา
  ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

9 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

9.    บจก.อินดัสเตรียล วอเตอร์ - สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO)
          รีซอร์ส แมนเนจเมนท์
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานประปา
   พนัสนิคมและ ส�ำนักงานประปาบ้านบึง
  จ.ชลบุรี

10 กันยายน 2547

15 ปี

10. กลุ่มบริษัท ยูยูกรุ๊ป
          คอนซอร์เตียม

14 มีนาคม 2549

25 ปี

3 มิถุนายน 2552

20 ปี

บริษัท

4.  บมจ.จัดการและพัฒนา -  สัญญาให้เช่าบริหารและด�ำเนินกิจการ
          ทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก    ระบบประปาสัตหีบ (Lease Contract)
   จ.ชลบุรี
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานประปา
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
5.   บมจ.น�้ำประปาไทย

- สั ญ ญาให้ เ อกชนผลิ ต น�้ ำ ประปา
   (BTO) เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งาน
   ประปาระยอง จ.ระยอง
- สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO)
   เพื่อขายให้แก่ กปภ.สาขาชลบุรี
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รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจ�ำปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กปภ. ตามค�ำสั่งที่ 1/2557 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วย 1) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธานกรรมการ 2) อธิบดีกรมอนามัย 3) นางชนาทิพย์
วีระสืบพงศ์ 4) นายอัมภัส  ปิ่นวนิชย์กุล เป็นกรรมการ ต่อมาคณะกรรมการ กปภ. มีค�ำสั่งที่ 13/2557 ลงวันที่ 3 กันยายน
2557 โดยยกเลิกค�ำสั่งเดิม และแต่งตั้งให้ 1) นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย เป็นประธานกรรมการ 2) อธิบดีกรมอนามัย 3)
นายรอยล  จิตรดอน เป็นกรรมการ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุม 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจ�ำนวนครั้งที่ประชุม ดังนี้
รายชือ่ คณะกรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วม/จ�ำนวนครัง้ ทัง้ หมด

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
อธิบดีกรมอนามัย
นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
นายอัมภัส ปิ่นวานิชย์กุล
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
นายรอยล จิตรดอน

6/6
7/7
6/6
6/6
1/1
1/1

โดยมีส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้บริหารระดับสูง ส�ำนักตรวจสอบ และฝ่ายการเงินและบัญชี และ
ผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ท�ำการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสปี 2557 และประจ�ำปี 2556 ร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้สอบบัญชี
เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของ กปภ. ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังได้สอบทานรายการบัญชี ระหว่าง กปภ. กับบริษัทร่วม และบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทร่วม จากรายงานผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เป็นรายการที่ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบกับผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ สามารถ
ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างสม�่ำเสมอ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
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3. สอบทานการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
ฉบับปรับปรุง ปี 2555 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ก�ำหนด และปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) ตามจรรยาบรรณทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ คงไว้ซงึ่ ระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. พิจารณานโยบายและทบทวนคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบให้ครอบคลุม บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนักตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
6. อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2558–2560) และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2558 แผนกลยุทธ์
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานส�ำนักตรวจสอบ และแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รวมถึงได้ก�ำกับดูแลติดตามผล
การด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบเป็นรายไตรมาสพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
จากการด�ำเนินการ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.มีความเห็น
ว่า กปภ. มีกระบวนการในการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และการท�ำธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแลมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ และผลการตรวจสอบภายใน
โดยรวมมีประสิทธิผล

(นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
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Audit Committee Report for 2014
PWA’s Audit Committee was appointed by PWA’s Board of Directors according to an order No.1/2557
date February 10, 2014 comprising 1) Mr.Anusorn Tomajai , Chairman  2) Mr.Porntep Siriwanarangsung
3) Mrs.Chanatip Weeraseubpong and 4) Mr.Umpas Pinvanichkul, as members. Later, in accordance with
PWA’s Board of Directors order No. 13/2557 date September 3, 2014 the aforementioned order was
revoked and a new Audit Committee was appointed, comprising 1) MissSopawadee Lertmanaschai,
Chairperson  2) Mr.Porntep Siriwanarangsung and 3) Mr.Royol Chitradon,  as members.
In 2014 the Audit Committee convened 7 meetings. The number of meeting attendance of the
committee members is shown below:
Name of the Audit Committee members
Mr. Anusorn Tomajai
Mr. Porntep Siriwanarangsung
Mrs. Chanatip Weeraseubpong
Mr. Umpas Phivanichkul
Miss Sopawadee Lertmanaschai
Mr. Royol Chitradon

Number of attendance/Total meeting
6/6
7/7
6/6
6/6
1/1
1/1

The meetings were attended by the State Audit Office, PWA’s senior management, the Internal
Audit Office and the Finance and Accounting Department on the agenda concerned:
PWA’s Audit Committee has considered numerous issues’ with significant substances summarized
as the followings:
1. Review of PWA’s quarterly (2014) and annual (2013) financial statements along with the Finance
and Accounting Department and  State Audit Office to ensure that they are accurately and properly
arranged in accordance with generally accepted accounting standards, while data is sufficiently and
reliably disclosed. In addition, the Audit Committee also reviewed transaction with associated companies
and companies related to associated companies from State Audit Office’s report to ensure that such
interrelated transactions were determined on the basis of conditions in the normal course of business.
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2. Review of the adequacy of PWA’s internal control system, as a supplement to the inspection
report of the Internal Audit Office, to ensure that PWA  consistently has efficient risk management at an
acceptable level, apart from proper, transparent and efficient internal control system.
3. Review of PWA’s management and employees’ performance in compliance with rules,
regulations, policies on the conflict of interests, and code of ethics.
4. Review of the Audit Committee’s charter so that it is in line with the Finance ministry’s
regulations on the state enterprise’s audit committee and internal audit unit of 2012, and a guidebook of
the state enterprise’s audit committee’s work performance (revised in 2012) to ensure that PWA’s Audit
Committee’s performance is in compliance with the rules defined, and based on good corporate
governance and code of ethics, while maintaining an efficient internal control system.
5. Review of the internal audit policies and  work instructions of the Internal Audit Office to cover
roles, duties and responsibilities according  to international standard.  
6. Approve of a strategic examination plan (2015–2017) and 2015 examination plan, internal audit
improvement  plan and personnel development plan.
Based on its implementation in conformity with the scope of duties and authority assigned, the
Audit Committee is of the opinion that PWA has a procedure for preparing its financial statements which
is accurate and fairly presented, in all material respects, its financial statements in accordance with
generally accepted accounting principles, while the interrelated transactions are properly and reasonably
carried out and data is sufficiently and reliably disclosed. Similarly, PWA has established an adequate,
appropriate, transparent and effective internal control system, while PWA’s management has properly and
adequately monitored its operations in compliance with the relevant laws and regulations. Substantial
deficiency has not been found and the overall internal audit performance is effective.

Miss Sopawadee  Lertmanaschai
Chairperson of PWA’s Audit Committee
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
การสรรหาคณะกรรมการ กปภ.เป็นอ�ำนาจของกระทรวงมหาดไทยที่น�ำเสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
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3. รายงานทางการเงิน
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3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
3.2 รายงานของผู้สอบบัญชี
3.3 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ต่อรายงาน
ทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยให้มีการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายการบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ  ตลอดจน
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ เหมาะสมและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมภิ าค ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ให้กำ� กับดูแล สอบทาน ความน่าเชือ่ ถือ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน
โดยได้แสดงความเห็นตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค ได้สนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ กระทั่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับรอง
งบการเงินและผลการด�ำเนินงาน ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค มีความเห็นว่างบการเงิน และระบบการควบคุมภายในโดยรวมของการประปา
ส่วนภูมิภาค ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายจิรชัย มูลทองโร่ย)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
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Report on the Board of Directors’ Responsibility for Financial Statements
The Provincial Waterworks Authority (PWA) Board of Directors has fully realized its duties and
responsibilities, as the Board of Directors, for the quality financial statements, which have been prepared
in accordance with accounting principles and practices generally accepted.  In this regard, the Board of
Directors has selected an appropriate accounting policy and constantly implemented it with cautious
discretion and the best estimate.  Furthermore, significant data is sufficiently, properly and transparently
disclosed in notes of the financial statements.
The Board of Directors has appointed PWA’ Audit Committee, comprising of independent Board
directors, to oversee and examine the reliability and accuracy of PWA’s financial statements, including
its internal control system.  The Audit Committee’s opinions on these issues have already appeared in
its report, which is displayed in PWA’s annual report.
The Board of Directors also provides related data and documents to enable the  Office of the
Audit General, which is the auditor, to independently audit and express its opinions until the Office of
the Audit General certifies that PWA’s financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, its financial position and operational consequences in accordance with financial statements
standards, which is revealed in PWA’s annual report.
PWA’s Board of Directors is of the opinion that the overall financial statements and internal control
system of the Provincial Waterworks Authority as at September 30, 2014 are reliable in compliance with
financial statements standards and have practices that comply with the relevant laws and regulations.

(Mr. Jirachai  Moontongroy)
Chairman of PWA’s Board of Directors
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รายงานของผูส้ อบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินที่เเสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้ า นจรรยาบรรณ รวมถึง วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ค วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุส มผลว่างบการเงิ น
ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ จ� ำ นวนเงิ น และ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและ
การน�ำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ
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เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของการประปาส่วนภูมภิ าค ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 และผลการด�ำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางมณี วัชระกิจจา)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 13

(นางประชุมพร บุตรไชย)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 23 มีนาคม 2558
กลับสู่สารบัญ
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(Translation)
Auditor’s Report
To The Board of Directors of Provincial Waterworks Authority
The Office of the Auditor General has audited the accompanying statements of financial position
in which the equity method is applied, and separate financial statements of Provincial Waterworks
Authority (PWA), comprising the statements of financial position, comprehensive income, changes in equity,
and cash flows in which the equity method is applied and the separate statements of financial position,
comprehensive income, changes in equity and cash flows as at September 30, 2014 and a summary of
significant accounting policies and other explanatory information.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
The Office of the Auditor General’s responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on its audit.  It conducted its audit in accordance with Thai Standards on Auditing.
Those standards require that the Office of the Auditor General complies with ethical requirements and
plans and performs the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements.  The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the entity’s internal control.  An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting
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policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating
the overall presentation of the financial statements.  
The Office of the Auditor General believes that the audit evidence it has obtained is sufficient and
appropriate to a basis for its audit opinion.
Opinion
In the Office of The Auditor General’s opinion, the financial statements in which the equity method is
applied and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of Provincial Waterworks Authority as at September 30, 2014 and its financial performance and cash
flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

(Signed) Manee Vacharakitja
Mrs. Manee Vacharakitja
Director of Financial Audit office 13

(Signed) Prachumporn Buttrachai
Mrs. Prachumporn Buttrachai
Group Director

The Office of the Auditor General
March 23, 2015
กลับสู่สารบัญ
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2557
2556

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3.1 4.1

4,015,959,665

7,910,576,347

4,015,959,665

7,910,576,347

1,763,902,464

1,979,847,389

1,763,902,464

1,979,847,389

994,134,025

957,553,327

994,134,025

957,553,327

-

10,000,000

-

10,000,000

3.3 4.3

243,734,152

269,935,415

243,734,152

269,935,415

3.1 0.2

20,907,247

31,024,803

20,907,247

31,024,803

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ ที่มีกำ�หนดรับภายใน 1 ปี
วัสดุคงเหลือ
งานติดตั้งและวางท่อระหว่าง
ดำ�เนินการ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

3.2 4.2
5

7,038,637,553 11,158,937,281

7,038,637,553 11,158,937,281

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

3.4 4.4

3,295,783,505

3,085,913,411

1,091,200,000

1,091,200,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

3.4 4.4

24,026,200

24,026,200

24,026,200

24,026,200

1,109,584,031

1,106,012,724

1,109,584,031

1,106,012,724

เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4.6

6,274,944,950

4,739,135,748

6,274,944,950

4,739,135,748

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3.6 3.7 4.7

73,086,263,593

69,214,059,706

73,086,263,593

69,214,059,706

สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

3.7 3.8 4.8

269,337,893

267,333,369

269,337,893

267,333,369

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3.6 3.7 4.9

61,770,500

33,719,638

61,770,500

33,719,638

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4.10

รวมสินทรัพย์

270,212,897
271,625,696
270,212,897
271,625,696
84,391,923,569 78,741,826,492 82,187,340,064 76,747,113,081
91,430,561,122 89,900,763,773 89,225,977,617 87,906,050,362

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2557

2556

2557

2556

4.11

2,530,289,242

1,822,077,697

2,530,289,242

1,822,077,697

หนีส้ นิ และส่วนของทุน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4.12
เงินนำ�ส่งรัฐค้างจ่าย
4.28
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
3.10.2
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
3.12 4.13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.14
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3.12 4.13
เงินกูย้ มื ระยะยาว - พันธบัตรการประปาส่วนภูมภิ าค
4.15
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้
3.10.7 3.10.9 4.21
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการรอรับรู้
3.10.9 4.21
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
3.10.8 4.21
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
3.13 3.14 4.17
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
4.18
ประมาณการหนีส้ นิ จากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
3.12 4.19
ประมาณการหนีส้ นิ ค่ารือ้ ถอนอาคารและสิง่ ก่อสร้าง
3.6 3.15 4.20
เงินประกันระยะยาว
4.16
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของทุน
4.22
ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
รวมทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของทุน
รวมหนีส้ นิ และส่วนของทุน

1,277,838,375
1,294,665,285
2,226,800,000
5,021,100,000
627,448,095
1,075,624,520
381,644,133
447,684,059
442,422,996
386,982,048
683,940,910
459,887,816
8,170,383,751 10,508,021,425

1,277,838,375
1,294,665,285
2,226,800,000
5,021,100,000
627,448,095
1,075,624,520
381,644,133
447,684,059
442,422,996
386,982,048
683,940,910
459,887,816
8,170,383,751 10,508,021,425

14,665,264,118 15,105,233,365 14,665,264,118 15,105,233,365
10,200,000,000 10,200,000,000 10,200,000,000 10,200,000,000
1,833,892,650
1,595,092,696
1,833,892,650
1,595,092,696
2,167,090,701
1,980,818,714
2,167,090,701
1,980,818,714
11,964,063,872 10,999,426,464 11,964,063,872 10,999,426,464
1,104,385,293
1,133,390,944
1,104,385,293
1,133,390,944
20,074,153
9,075,952
20,074,153
9,075,952
4,601,717,286
4,905,113,119
4,601,717,286
4,905,113,119
19,494,983
19,494,983
1,732,380,281
1,613,759,085
1,732,380,281
1,613,759,085
48,308,363,337 47,541,910,339 48,308,363,337 47,541,910,339
56,478,747,088 58,049,931,764 56,478,747,088 58,049,931,764
2,204,438,020
2,204,438,020
2,204,438,020
2,204,438,020
30,919,654,450 30,919,654,450 30,919,654,450 30,919,654,450
33,124,092,470 33,124,092,470 33,124,092,470 33,124,092,470
1,414,641,578 (1,690,477,169)
(350,604,676) (3,244,487,368)
413,079,986
417,216,708
(26,257,265)
(23,486,504)
34,951,814,034 31,850,832,009 32,747,230,529 29,856,118,598
91,430,561,122 89,900,763,773 89,225,977,617 87,906,050,362

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต)
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กลับสู่สารบัญ

Back to Content

(นางรัตนา กิจวรรณ)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
176

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

รายได้
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ และ
บริการ
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

3.10.1

23,853,217,224 23,086,310,327 23,853,217,224 23,086,310,327

3.10.2

2,163,827,466 2,037,664,371 2,163,827,466 2,037,664,371
26,017,044,690 25,123,974,698 26,017,044,690 25,123,974,698

ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานและ
บริหาร

17,099,523,366 16,920,708,646 17,099,523,366 16,920,708,646

ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ
รวมค่าใช้จ่าย

1,731,751,483 1,621,476,594 1,731,751,483 1,621,476,594
18,831,274,849 18,542,185,240 18,831,274,849 18,542,185,240

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
รายได้อื่น

3.10.3 - 3.10.9 4.25

รายได้เงินปันผล

7,185,769,841

6,581,789,458

7,185,769,841

6,581,789,458

1,289,076,114

1,269,569,773

1,289,076,114

1,269,569,773

14,603,124

22,584,628

302,187,124

316,856,628

ค่าใช้จ่ายอื่น

4.26

240,377,517

100,534,058

240,377,517

100,534,058

ต้นทุนทางการเงิน

3.11

2,758,472,870

1,851,777,382

2,758,472,870

1,851,777,382

498,820,055

539,985,572

-

-

5,989,418,747

6,461,617,991

5,778,182,692

6,215,904,419

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(2,770,761)

(23,486,504)

(2,770,761)

(23,486,504)

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ในบริษทั ร่วม

-

(8,301,145)

-

-

(1,365,961)

(1,365,558)

-

-

(4,136,722)

(33,153,207)

(2,770,761)

(23,486,504)

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

5,985,282,025 6,428,464,784 5,775,411,931 6,192,417,915

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รวมทุน

-

กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

-
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470

-

ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ
(350,604,676)

5,989,418,747

(2,884,300,000)

(1,690,477,169)

(26,257,265)

(2,770,761)

-

(23,486,504)

2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(23,486,504)

-

(3,098,030,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 (1,690,477,169)

-

-

(23,486,504)

-

กำ�ไรสำ�หรับปี

-

(5,054,065,160)

กำ�ไร (ขาดทุน)
สะสมยังไม่ ได้
จัดสรร

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(8,301,145)

-

-

(8,301,145)

(8,301,145)

(8,301,145)

-

-

10,375,059

(1,365,961)

-

11,741,020

11,741,020

(1,365,558)

-

13,106,578

ส่วนแบ่ง
กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัท
ร่วม

437,263,337

-

-

437,263,337

437,263,337

-

-

437,263,337

6,428,464,784

(3,098,030,000)

28,520,397,225

รวมส่วนของทุน

หน่วย : บาท

5,985,282,025

(2,884,300,000)

31,850,832,009

413,079,986 34,951,814,034

(4,136,722)

-

417,216,708

417,216,708 31,850,832,009

(33,153,207)

-

450,369,915

รายการอื่นของ
การเปลี่ยนแปลง
รวม
ที่
องค์ประกอบ
เกิดจากผู้ถือหุ้น
อื่น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ของส่วนของทุน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน

ผลกำ�ไร (ขาดทุน)
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์
ตามหลัก
ประกันภัย
คณิตศาสตร์
สำ�หรับโครงการ
ประกันภัย
ผลประโยชน์
สำ�หรับโครงการ
พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน
ในบริษัทร่วม

6,461,617,991

-

2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470

ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ทุนประเดิม

งบประมาณ
อุดหนุน

ทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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2,204,438,020

-

กำ�ไรสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

-

2,204,438,020

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ

2,204,438,020

-

กำ�ไรสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

-

2,204,438,020

ปรับปรุงเงินนำ�ส่งรัฐ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ทุนประเดิม

30,919,654,450

-

-

30,919,654,450

30,919,654,450

-

-

30,919,654,450

งบประมาณ
อุดหนุน

ทุน

33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

รวมทุน

(350,604,676)

5,778,182,692

(2,884,300,000)

(3,244,487,368)

(3,244,487,368)

6,215,904,419

(3,098,030,000)

(6,362,361,787)

กำ�ไร (ขาดทุน)
สะสมยังไม่ ได้
จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(26,257,265)

(2,770,761)

-

(23,486,504)

(23,486,504)

(23,486,504)

-

-

ผลกำ�ไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
สำ�หรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน

(26,257,265)

(2,770,761)

-

(23,486,504)

(23,486,504)

(23,486,504)

-

-

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของทุน

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน

การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

32,747,230,529

5,775,411,931

(2,884,300,000)

29,856,118,598

29,856,118,598

6,192,417,915

(3,098,030,000)

26,761,730,683

รวมส่วนของทุน

หน่วย : บาท
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสำ�หรับปี

5,989,418,747

6,461,617,991

5,778,182,692 6,215,904,419

3,888,338,951

3,570,727,008

3,888,338,951 3,570,727,008

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร

93,974,456

57,881,098

93,974,456

57,881,098

ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์

59,061,467

-

59,061,467

-

663,317

699,015

663,317

699,015

9

(12,168)

9

(12,168)

15,339,877

12,345,764

15,339,877

12,345,764

48,856

(8,106)

48,856

(8,106)

524,500

7,464,143

524,500

7,464,143

118,669,367

65,312,571

118,669,367

65,312,571

(1,636,588)

(98,687)

(1,636,588)

(98,687)

(31,776,411)

(15,258,037)

(31,776,411)

(15,258,037)

หนี้สูญ

2,896,823

1,245,341

2,896,823

1,245,341

หนี้สงสัยจะสูญ

4,923,117

(7,320,499)

4,923,117

(7,320,499)

รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี

(186,493,117)

(175,493,563)

(186,493,117)

(175,493,563)

รายได้จากการรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี

(96,557,270)

(86,714,576)

(96,557,270)

(86,714,576)

(442,964,819)

(418,917,435)

(442,964,819)

(418,917,435)

รายได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น

(3,157,010)

-

(3,157,010)

-

รายได้รับบริจาคจากเอกชน

(1,082,064)

-

(1,082,064)

-

(14,603,124)

(22,584,628)

(302,187,124)

(316,856,628)

395,932

170,925

395,932

170,925

ขาดทุน (กำ�ไร) จากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง

(254,282)

275,260

(254,282)

275,260

ค่าเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี

(379,040)

-

(379,040)

-

รายการปรับกระทบกำ�ไรสำ�หรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา

สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิ
การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อสำ�หรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี

รายได้เงินปันผล
ขาดทุน (กำ�ไร) จากสินทรัพย์ถาวรขาด
รอสอบข้อเท็จจริง
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556

2557

โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน

626,926,699

668,531,032

626,926,699

668,531,032

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

10,998,201

345,660

10,998,201

345,660

ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน

(303,395,833)

(145,725,072)

(303,395,833)

(145,725,072)

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ

(498,820,055)

(539,985,572)

-

-

ดอกเบี้ยรับ

(182,242,750)

(273,126,958)

(182,242,750)

(273,126,958)

ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2,758,472,870
1,851,777,382
2,758,472,870
1,851,777,382
11,807,290,826 11,013,147,889 11,807,290,826 11,013,147,889

(200,210,621)

(227,574,419)

(200,210,621)

(227,574,419)

วัสดุคงเหลือ

29,307,624

(19,644,326)

29,307,624

(19,644,326)

งานติดตั้งและวางท่อระหว่างดำ�เนินการ

10,117,557

24,087,662

10,117,557

24,087,662

รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ

10,000,000

991,924,300

10,000,000

991,924,300

1,412,799

(179,026)

1,412,799

(179,026)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

708,211,544

(57,025,299)

708,211,544

(57,025,299)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(16,951,788)

163,857,348

(16,951,788)

163,857,348

(1,075,103,125)

(406,377)

(1,075,103,125)

(406,377)

เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ

(66,039,927)

27,404,261

(66,039,927)

27,404,261

เงินประกันระยะยาว

118,621,195

127,944,879

118,621,195

127,944,879

เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
224,053,094
(14,539,895)
224,053,094
(14,539,895)
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 11,550,709,178 12,028,996,997 11,550,709,178 12,028,996,997
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย

204,671,773

257,652,103

204,671,773

257,652,103

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง

215,944,925

316,951,513

215,944,925

316,951,513

เงินปันผลรับ

435,947,124

316,856,628

435,947,124

316,856,628

(3,571,307)

(701,041,853)

(3,571,307)

(701,041,853)

จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น

(377,513,362)

(414,004,237)

(377,513,362)

(414,004,237)

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น

(8,510,776,602)

(5,753,142,115)

(8,510,776,602)

(5,753,142,115)

-

(50,511,899)

-

(50,511,899)

(2,150,990)

(1,756,940)

(2,150,990)

(1,756,940)

เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

5,996,641
10,853,260
5,996,641
10,853,260
(8,031,451,798) (6,018,143,540) (8,031,451,798) (6,018,143,540)

จ่ายดอกเบี้ย

(1,256,575,339)

(339,190,587)

(1,256,575,339)

(339,190,587)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง

(1,886,300,950)

(1,869,932,779)

(1,886,300,950)

(1,869,932,779)

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น

1,407,602,227

1,448,835,227

1,407,602,227

1,448,835,227

-

(1,800,000,000)

-

(1,800,000,000)

จ่ายคืนพันธบัตร
เงินจ่ายนำ�ส่งรัฐ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

(5,678,600,000)
- (5,678,600,000)
(7,413,874,062) (2,560,288,139) (7,413,874,062) (2,560,288,139)
(3,894,616,682) 3,450,565,318 (3,894,616,682) 3,450,565,318
7,910,576,347 4,460,011,029 7,910,576,347 4,460,011,029
4,015,959,665 7,910,576,347 4,015,959,665 7,910,576,347

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ตามนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะปรับปรุงและขยายกิจการประปา
ในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานก่อสร้างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กับกิจการประปาชนบทและหน่วยงานก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มาจัดตั้งเป็นการประปาส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.
2522 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ำรวจ จัดหา
แหล่งน�้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�้ำประปารวมทั้งการด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ
หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุข
อนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ
ปัจจุบันที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
2. เกณฑ์การจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
		
2.1 การน�ำเสนองบการเงิน
		 งบการเงิ น ได้ จั ด ท�ำขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับการจัดรายการในงบการเงินที่เป็นไปตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ทั้งนี้
ได้รวมรายการของกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0209.2/4171
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544 เรื่อง งบการเงินของกองทุนบ�ำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน โดยแสดงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์รวมในงบการเงินของการประปาส่วนภูมภิ าค ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557
และแสดงรายการที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.17
		
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้
		
2.2.1 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)			
เรื่อง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)			
เรื่อง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
										
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
										
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
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		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)		
เรื่อง
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
										
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15			
เรื่อง
										
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27			
เรื่อง
										
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29			
เรื่อง
										
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32			
เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 		
เรื่อง
										
										
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 		
เรื่อง
										
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 		
เรื่อง
										
										
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 		
เรื่อง
										
										
										
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10		
เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12		
เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13		
เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17		
เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18		
เรื่อง

งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิ่งจูงใจที่
ให้แก่ผู้เช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของข้ อ ตกลง
สัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้ น
จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน
การบู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง สภาพ
แวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ
ที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

2.2.2 มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4			
เรื่อง สัญญาประกันภัย
		 ตามหมายเหตุข้อ 2.2.1 ยกเว้นการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่า
ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ซึ่ง กปภ. ได้น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้บริหารของ กปภ. ได้ประเมินและเห็นว่าหากมีการน�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินทีจ่ ะน�ำเสนอ ส่วนหมายเหตุขอ้ 2.2.2 ผูบ้ ริหารของ กปภ. อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบ
ต่องบการเงิน
กลับสู่สารบัญ
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
		
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ได้รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
3.2 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
		 ค�ำนวณจากยอดลูกหนีค้ า่ นำ�้ ทีม่ ใิ ช่สว่ นราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว และลูกหนีอ้ นื่ ซึง่ ค้างช�ำระ
เกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
		
3.3 วัสดุคงเหลือ
		 วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด แสดงตามราคาทุน โดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ส�ำหรับวัสดุช�ำรุดล้าสมัยรอการสอบสวนและรอชดใช้จะตั้งค่าเผื่อส�ำหรับวัสดุดังกล่าว
เต็มจ�ำนวน
		
3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
		 เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย โดยบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน
ในบริษัทร่วม ส�ำหรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมน�ำไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
		 เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตามวิธีราคาทุน
3.5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุม กปภ. หรือถูกควบคุม
โดย กปภ. ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ กปภ. นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วม ผูบ้ ริหารคนส�ำคัญ และคณะกรรมการของ กปภ. รวมถึงกิจการ ทีผ่ บู้ ริหารคนส�ำคัญ
หรือคณะกรรมการ กปภ. มีอ�ำนาจควบคุม หรือมีอ�ำนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
		 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับ กปภ. แต่ละรายการ กปภ. ค�ำนึงถึงเนือ้ หา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
		
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา
		 ท่ อ ที่ ว างแล้ ว และครุ ภั ณ ฑ์ ที่ รั บ โอนจากกรมโยธาธิ ก ารและกรมอนามั ย แสดงตามสภาพของทรั พ ย์ สิ น นั้ น
โดยใช้ราคาประเมิน ณ วันที่รับโอน (28 พฤษภาคม 2522)
		 ที่ดินที่รับบริจาคจากหน่วยงานราชการและที่รับโอนมาจากการประปาสุขาภิบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีแสดง
ตามราคาที่ได้รับมอบหรือราคาประเมิน ณ วันที่รับมอบ และที่ได้รับจากเอกชนโดยการบริจาค การรับโอนทรัพย์สิน
การให้สัมปทาน จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรายการ ส่วนอาคารและอุปกรณ์ที่มีวิธีการได้มาเช่นเดียวกันนั้น
จะแสดงไว้เป็นรายได้รอรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการใช้งานซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
		 มาตรวัดน�้ำที่ติดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานไม่ว่าจะด�ำเนินการโดย กปภ. ผู้ใช้น�้ำด�ำเนินการติดตั้งเอง
มาตรรับบริจาค หรือผู้ใช้น�้ำที่ กปภ. รับโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ วันสิ้นงวดแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application Software) ที่ซื้อมาเพื่อใช้งาน
แสดงตามราคาทุนที่หักด้วยส�ำรองค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
		 กปภ. รั บ รู ้ ต ้ น ทุ น ค่ า รื้ อ ถอนสิ่ ง ก่ อ สร้ า งซึ่ ง อยู ่ บ นที่ ดิ น เช่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสิ น ทรั พ ย์ ด้ ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น
ของประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามอายุสัญญา
เช่าที่ดิน
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3.7 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		 ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท ในอัตราร้อยละ
2 - 33.33 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์หลังหักค่าเสื่อมสภาพ มูลค่าราคาซากของสินทรัพย์ อยู่ระหว่างอัตรา ร้อยละ 0 - 25
ของราคาทุนสินทรัพย์
		 ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ทรี่ บั โอนจากหน่วยงานอืน่ ทีซ่ อื้ โดย กปภ. และทีไ่ ด้รบั บริจาคซึง่ ใช้ในการด�ำเนินงานเพือ่ หารายได้
โดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน�้ำ แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
		 สิทธิการใช้ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตรา
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์นั้น ๆ ยกเว้นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) ไม่มีการตัดจ�ำหน่าย
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
		
3.8 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
		 สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ แสดงตามมูลค่าทีค่ ณะกรรมการส�ำรวจและตีราคาทรัพย์สนิ ของ กปภ. ได้ประเมินไว้
ซึ่งถือเป็นทุนที่ได้รับจากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1) สืบเนื่องจาก กปภ.
ได้รับโอนอสังหาริมทรัพย์จากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และเมื่อ กปภ. ไม่ใช้สินทรัพย์และคืนให้กระทรวงการคลังแล้ว จะรับรู้เป็นขาดทุนจากการจ�ำหน่าย
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กปภ. จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ กปภ. โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้ใช้น�้ำเชิงพาณิชย์เท่านั้น ซึ่ง กปภ.ใช้หลักเกณฑ์การแยกกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ตามหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการขอ PSO จาก สคร. โดยกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เชิงสังคมพิจารณาจากสาขาของ กปภ.
ที่มีรายได้จากผู้ใช้น�้ำกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ใช้น�้ำ 0 - 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน เกินร้อยละ 12.73 เมื่อเทียบกับรายได้ค่าน�้ำ
รวมของทั้งสาขา นอกจากกลุ่มนี้แล้วถือเป็นกลุ่มผู้ใช้น�้ำเชิงพาณิชย์ทั้งหมด และพิจารณาข้อบ่งชี้ในแต่ละ กปภ.สาขา
ว่ามีผลขาดทุนต่อเนื่อง 5 ปี หรือไม่ หากข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่า กปภ.จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนก�ำไร
หรือขาดทุน
		 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รู้
ในงวดก่อนได้หมดลงหรือลดลง กปภ.จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลัง
จากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงวดก่อนๆ กปภ. จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรูไ้ ปยังส่วนก�ำไรหรือขาดทุนทันที
		
3.10 การรับรู้รายได้
3.10.1 รายได้คา่ จ�ำหน่ายน�ำ้ และบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ค่าน�้ำ
ประปารายเดือนตามปริมาณการใช้น�้ำในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน
3.10.2 รายได้คา่ ติดตัง้ และวางท่อ เป็นค่าติดตัง้ และวางท่อทีร่ บั จากผูใ้ ช้นำ�้ แต่ละรายแสดงไว้ในบัญชีเงินรับ
ล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ ต้นทุนงานติดตั้งและวางท่อในงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ
จะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
3.10.3 รายได้คา่ ปรับ กรณีทผี่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างคูส่ ญ
ั ญาของ กปภ.ได้สง่ มอบงานล่าช้าเกินกว่าวันทีก่ �ำหนด
ในสัญญาจะมีการเรียกค่าปรับและรับรูเ้ ป็นรายได้คา่ ปรับ ถ้าหากได้รบั การต่อสัญญา กปภ.ต้องจ่ายคืนค่าปรับดังกล่าวให้แก่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ถ้าต่อสัญญาให้ในปีงบประมาณที่ได้มีการหักค่าปรับไว้เงินที่จ่ายคืนจะน�ำไปลดรายได้ค่าปรับ แต่ถ้าต่อ
สัญญาในปีงบประมาณถัดไปจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายคืน
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3.10.4 รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์
3.10.5 รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายแล้ว
3.10.6 รายได้อื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�ำระเงิน
3.10.7 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน ส�ำหรับรายการรับบริจาคอืน่ ๆ จากภาคเอกชนทีเ่ ป็นเงินสด
และที่ดิน รวมทั้งวัสดุถาวร จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรายการ
3.10.8 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ทจี่ า่ ยจากเงินงบประมาณอุดหนุน
จากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป แสดงไว้เป็นรายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน และทยอยรับรู้
เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณ
ค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ฉบับที่ 55 เดิม)
3.10.9 รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ที่รับบริจาคจาก
เอกชนในการติดตั้งและวางท่อให้ผู้ใช้น�้ำเอกชน และรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี ส�ำหรับรายการ
เงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบทที่ได้รับจากราชการ แสดงไว้เป็นรายได้รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้ และรายได้
รับบริจาคจากหน่วยงานราชการรอรับรู้ในส่วนของหนี้สินตามล�ำดับ และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค
จากเอกชนตัดบัญชีและรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ฉบับที่ 55 เดิม)
3.10.10 รายได้เงินชดเชยค่าด�ำเนินการเชิงสังคมจากรัฐบาล รับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบ
3.11 ต้นทุนทางการเงิน
		
ต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ กปภ.จัดหาเงินทุนมาด�ำเนินงาน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ และ
ค่าธรรมเนียมจ่าย
		 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์นนั้ อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง รับรูเ้ ป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
		
3.12 สัญญาเช่าการเงินและประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
		
กปภ. มีการท�ำสัญญาซือ้ ขายน�ำ้ กับบริษทั เอกชนทีเ่ ข้าเงือ่ นไขว่า ข้อตกลงมีสว่ นประกอบของสัญญาเช่า ดังนัน้ กปภ.
บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
		 ส�ำหรับค่าเช่าที่จ่ายช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา โดยส่วน
ของค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
		 ส�ำหรับสัญญาซือ้ ขายน�ำ้ กับบริษทั เอกชนทีม่ ผี ลขาดทุนตลอดอายุสญ
ั ญา ซึง่ ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั กปภ.
จะน�ำผลขาดทุนดังกล่าวมาค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันเพื่อบันทึกเป็นประมาณการหนี้สิน
		 กปภ. ได้ทบทวนประมาณการหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน เมือ่ มีการแก้ไขสัญญาและปรับปรุงประมาณการ
หนี้สิน เพื่อสะท้อนให้เห็นประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
		
3.13 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
3.13.1 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ เป็นเงินส่วนที่ กปภ. กันไว้ให้พนักงานทุกเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน
ค่าจ้างของพนักงานแต่ละรายเฉพาะที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
3.13.2 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพการประปาส่วนภูมภิ าค จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้พระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 โดย กปภ.จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ในนามพนักงานทีส่ มัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแต่ละรายในอัตราร้อยละ 9 10 และ 11 ของเงินเดือนสมาชิกรายนัน้ ๆ
ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี เกินกว่า 10 ถึง 20 ปี และเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป ตามล�ำดับ (นับแต่เริ่มก่อตั้ง กปภ.
ถึงปัจจุบัน)
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3.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

		
ผลประโยชน์ระยะสั้น
		 กปภ. รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนด
		 หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและกองทุนสงเคราะห์พนักงานเป็น
ค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการท�ำงานของพนักงาน โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่ นักงานจะได้รบั จากการท�ำงาน
ให้กบั กปภ. ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีทเี่ กษียณอายุงานในอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าว
ได้ถกู คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริม่ ต้น การประมาณการ
หนี้สินดังกล่าวค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method)
		
เมือ่ ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลง กปภ.จะรับรูผ้ ลก�ำไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
3.15 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
		
ในการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่า กปภ. ใช้สมมติฐานต่าง ๆ เช่น
ระยะเวลารือ้ ถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการค่ารือ้ ถอนค�ำนวณโดยใช้อตั ราพันธบัตรรัฐบาล
(Zero Coupon Yield Curve) และ SOE Spread Matrix (Risk Premium) ณ วันสิน้ งวดบัญชีทบี่ นั ทึกสินทรัพย์บนทีด่ นิ เช่า
เป็นอัตราคิดลด
		 ทัง้ นี้ กปภ.ใช้วธิ กี ารเปลีย่ นทันทีเป็นต้นไป เนือ่ งจาก กปภ.ไม่สามารถระบุขอ้ มูลและจ�ำนวนเงินของต้นทุนค่ารือ้ ถอน
ในอดีต ซึ่งเป็นผลกระทบสะสมของงวดก่อน ๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้
4. ข้อมูลเพิม่ เติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
เงินสดในมือ
18.76
22.39
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
1,297.59
1,977.33
			
- กระแสรายวัน
222.76
72.97
			
- ประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน
2,439.46
5,799.55
เงินระหว่างทาง
37.39
38.34
รวม
4,015.96
7,910.58
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		 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 จ�ำนวน 1,297.59 ล้านบาท และ
1,977.33 ล้านบาท ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์ กปภ. จ�ำนวน 10.35 ล้านบาท และ 18.13 ล้านบาท
และเงินฝากธนาคารของกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำและดอกผล กปภ. จ�ำนวน 8.77 ล้านบาท และ 14.88 ล้านบาท
ตามล�ำดับ กปภ. จะต้องด�ำรงเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ 13 จ�ำนวน 400.00 ล้านบาท ส�ำหรับสินเชื่อ
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน
		 เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 จ�ำนวน 2,439.46 ล้านบาท
และ 5,799.55 ล้านบาท ตามล�ำดับ
		 ส�ำหรับเงินฝากธนาคารประจ�ำระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ได้แยกแสดงไว้ในรายการเงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 และ 2556 ได้รวมเงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ กปภ. จ�ำนวน 1,749.83 ล้านบาท
และ 1,666.40 ล้านบาท ตามล�ำดับ
		 ณ วั นที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 เงินระหว่างทางจ�ำนวน 37.39 ล้านบาท และ 38.34 ล้า นบาท
ส่วนใหญ่เป็นเช็ครอผ่านธนาคาร เช็ค และเช็คคืน ตามล�ำดับ
4.2 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ประกอบด้วย
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
586.65
530.36
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
63.55
61.37
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
523.10
468.99
ลูกหนี้อื่น
19.86
13.34
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
12.08
9.34
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
7.78
4.00
ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
136.64
92.35
ลูกหนี้กรมสรรพากร
252.17
182.71
รายได้ค้างรับ
104.78
223.54
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
1.64
1.50
อื่น ๆ
9.29
21.00
รวม
1,035.40
994.09
หัก ภาษีขายไม่ถึงก�ำหนด
41.27
36.54
รวม
994.13
957.55
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		 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ลูกหนี้เอกชน
ลูกหนี้ส่วนราชการ

292.93
293.72
586.65
63.55
523.10
40.76
482.34

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
หัก ภาษีขายไม่ถึงก�ำหนด
รวม

296.89
233.47
530.36
61.37
468.99
36.31
432.68

		 ลูกหนี้ส่วนราชการปี 2557 จ�ำนวน 293.72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 จ�ำนวน 233.47 ล้านบาท แล้ว
ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 60.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.81 จ�ำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
2557
ส่วนราชการ

ล้านบาท

2556

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. กระทรวงยุติธรรม

107.33

36.54

56.57

24.23

50.76

89.73

2. กระทรวงมหาดไทย

64.50

21.96

59.14

25.33

5.36

9.06

3. กระทรวงกลาโหม

40.16

13.68

26.94

11.54

13.22

49.07

4. กระทรวงศึกษาธิการ

34.49

11.74

42.56

18.23

(8.07)

(18.96)

5. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

17.48

5.95

16.05

6.87

1.43

8.91

6. กระทรวงสาธารณสุข

14.89

5.07

17.04

7.30

(2.15)

(12.62)

7. หน่วยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ

14.87

5.06

15.17

6.50

(0.30)

(1.98)

100.00 233.47 100.00

60.25

25.81

รวม

293.72
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4.3 วัสดุคงเหลือ จ�ำแนกตามประเภทวัสดุ ดังนี้
										
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

วัสดุการผลิต

78.04

74.54

วัสดุด�ำเนินการ

163.16

172.86

1.59
1.08

2.14
22.17

243.87

271.71

0.14

1.78

243.73

269.93

วัสดุอะไหล่มาตร
คืนวัสดุจากโครงการระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
รวม

		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 วัสดุคงเหลือ จ�ำนวน 243.73 ล้านบาท และ 269.93 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เป็นยอดคงเหลือตามรายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ�ำปี หากมีจ�ำนวนสูงหรือต�่ำกว่ายอดคงเหลือ
ตามบัญชี ผลต่างจากจ�ำนวนเงินและจ�ำนวนหน่วย กปภ. จะบันทึกเป็นวัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง เพื่อรอ
การตรวจสอบหาสาเหตุ และน�ำไปแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		
4.4 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน่ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท ชนิดของ สัดส่วนการถือหุ้น
ธุรกิจ
หุน้
(ร้อยละ)
2557 2556
บริษัทร่วม
บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด
(มหาชน)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษทั ประปาปทุมธานี
จ�ำกัด

ผลิตและ หุ้นสามัญ
จ�ำหน่าย
น�้ำประปา

40.20

ผลิตและ หุ้นสามัญ
จ�ำหน่าย
น�้ำประปา

2.00
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วิธีส่วนได้เสีย
2557

2556

วิธีราคาทุน
2557

2556

40.20 3,295.78 3,085.91 1,091.20 1,091.20

2.00

24.03
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 ในระหว่างปี 2557 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล
ประจ�ำปี 2556 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท กปภ.
ได้รบั เงินปันผลเมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จ�ำนวน 147.14 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลส�ำหรับงวด
6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.21 บาท
กปภ.ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 จ�ำนวน 140.45 ล้านบาท
		 ในระหว่างปี 2556 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล
ประจ�ำปี 2555 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท กปภ.
ได้รบั เงินปันผลเมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 จ�ำนวน 160.51 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวด
6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท
กปภ.ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 จ�ำนวน 133.76 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
		 ในระหว่างปี 2557 บริษทั ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2556 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2557 ในอัตราหุน้ ละ 29.88 บาท กปภ.ได้รบั เงินปันผลเมือ่ วันที่ 10
มีนาคม 2557 จ�ำนวน 7.18 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 30.90 บาท กปภ.ได้รับเงินปันผล
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จ�ำนวน 7.42 ล้านบาท
		 4.5 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
4.5.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
											

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

ลูกหนี้อื่น
บริษัทร่วม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
รวม
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											หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
เจ้าหนี้การค้า
บริษัทร่วม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ประปานครสวรรค์ จ�ำกัด
บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
บริษัท ประปาบางปะกง จ�ำกัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ำกัด
รวม

67.07

182.81

9.28
28.11
24.40
30.26
27.36
186.48

8.71
33.16
23.62
27.55
27.73
303.58

		
4.5.2 ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
											หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556
รายได้
รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน
บริษัทร่วม
1.31
0.87
ค่าใช้จ่าย
ค่าซื้อน�้ำประปา
บริษัทร่วม
150.46
140.09
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
971.12
907.32
ค่าซื้อน�้ำดิบเอกชน
บริษัทร่วม
599.40
748.70
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงประปา
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
26.34
18.97
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											หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
รายได้
รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน
บริษัทร่วม
เงินปันผลรับ
บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่าย
ค่าซื้อน�้ำประปา
บริษัทร่วม
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าซื้อน�้ำดิบเอกชน
บริษัทร่วม
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงประปา
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

2556

1.31

0.87

287.58

294.27

150.46
971.12

140.09
907.32

599.40

748.70

26.34

18.97

4.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจ�ำนวน 6,274.94 ล้านบาท และ 4,739.13 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา
		 ในรอบบัญชีปี 2557 และ 2556 กปภ. รับรูด้ อกเบีย้ พันธบัตรเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 32.44 ล้านบาท
และ 95.52 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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4.7 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

สินทรัพย์
ภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

2,483.39

84,426.20

12,982.19

16,508.02

116,399.80

121.68

5,902.49

-

(382.36)

2,014.39

4.50

8,043.06

(428.62)

(1.41)

(812.39)

2,605.07

89,946.33

14,567.96

16,511.11

123,630.47

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

-

(29,294.05)

(7,776.05)

(4,718.48)

(41,788.58)

- เพิ่มขึ้น

-

(2,618.42)

(892.84)

(380.05)

(3,891.31)

- จ�ำหน่าย/ลดลง

-

273.54

370.37

1.39

645.30

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

-

(31,638.93)

(8,298.52)

(5,097.14)

(45,034.59)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

(7.72)

(833.93)

(47.38)

(4,464.86)

(5,353.89)

- ขาดทุนจากการด้อยค่า

-

(55.65)

(9.62)

-

(65.27)

- จ�ำหน่าย

-

0.01

1.01

-

1.02

- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า

-

0.23

1.09

-

1.32

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(7.72)

(889.34)

(54.90)

(4,464.86)

(5,416.82)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

-

(19.34)

(23.92)

(0.01)

(43.27)

- ขาดทุนจากการด้อยค่า

-

(14.28)

(18.45)

(0.02)

(32.75)

- จ�ำหน่าย

-

17.05

21.90

0.01

38.96

- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า

-

2.01

1.34

-

3.35

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

-

(14.56)

(19.13)

(0.02)

(33.71)

- ขาดทุนจากการปรับมูลค่า

-

-

(59.06)

-

(59.06)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

-

-

(59.06)

-

(59.06)

- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์เสือ่ มสภาพ

ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์

พักขายสินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(0.03)

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2,475.67

54,278.88

5,134.84

7,324.67

69,214.06

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2,597.35

57,403.50

6,136.35

6,949.09

73,086.26
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		 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ที่บันทึกในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ
2556 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

ระบบผลิต
น�้ำประปา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

199.73

331.21

84.25

15,892.83

16,508.02

- เพิ่มขึ้น

-

-

4.50

-

4.50

- จ�ำหน่าย/ลดลง

-

-

(1.41)

-

(1.41)

199.73

331.21

87.34

15,892.83

16,511.11

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

-

(63.85)

(43.26)

(4,611.37)

(4,718.48)

- เพิ่มขึ้น

-

(12.29)

(10.07)

(357.69)

(380.05)

- จ�ำหน่าย/ลดลง

-

-

1.39

-

1.39

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

-

(76.14)

(51.94)

(4,969.06)

(5,097.14)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

-

-

-

(4,464.86)

(4,464.86)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

-

-

-

(4,464.86)

(4,464.86)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

-

-

(0.01)

-

(0.01)

- ขาดทุนจากการด้อยค่า

-

(0.02)

-

-

(0.02)

- จ�ำหน่าย/ลดลง

-

-

0.01

-

0.01

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

-

(0.02)

-

-

(0.02)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

199.73

267.36

40.98

6,816.60

7,324.67

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

199.73

255.05

35.40

6,458.91

6,949.09

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์เสือ่ มสภาพ

ราคาตามบัญชี

		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ขาดบัญชีรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริงสุทธิ
จ�ำนวน 0.53 ล้านบาท และ 0.25 ล้านบาท ตามล�ำดับ กปภ. ได้บันทึกลดยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยน�ำไปแสดง
ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประเภทรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริงและได้ตั้งค่าเผื่อส�ำหรับสินทรัพย์
ดังกล่าวไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว
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4.8 สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน

สิทธิการใช้
ทรัพย์สิน

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

262.76
2.92
(0.23)
265.45

712.30
(0.05)
(6.15)
706.10

975.06
2.87
(6.38)
971.55

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

-

(707.72)
(0.61)
6.12
(702.21)

(707.72)
(0.61)
6.12
(702.21)

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์เสือ่ มสภาพ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
- จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

-

(0.01)
0.01
-

(0.01)
0.01
-

262.76
265.45

4.57
3.89

267.33
269.34

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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4.9 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

202.27
43.80
(4.86)
241.21

4.12
4.12

206.39
43.80
(4.86)
245.33

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(168.26)
(15.34)
4.50
(179.10)

(4.12)
(4.12)

(172.38)
(15.34)
4.50
(183.22)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(0.29)
(0.29)

-

(0.29)
(0.29)

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์เสือ่ มสภาพ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(0.05)
(0.05)

-

(0.05)
(0.05)

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

33.72
61.77

-

33.72
61.77
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4.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
เงินมัดจ�ำ
0.80
0.80
เงินฝากประกันตัวพนักงาน
21.67
21.45
ลูกหนี้เงินกู้ยืมพนักงาน
0.11
0.11
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สินทรัพย์ประปารอโอน
191.94
191.94
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระมากกว่า 1 ปี - สุทธิ
55.69
57.33
รวม
270.21
271.63
		 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ลูกหนี้ที่มีก�ำหนดช�ำระ
ลูกหนี้ที่มีก�ำหนดช�ำระ
ภายใน มากกว่า มากกว่า รวม
ภายใน มากกว่า มากกว่า รวม
1 ปี 1 ปี แต่ 5ปี
1 ปี 1 ปี แต่ 5 ปี
ไม่เกิน
ไม่เกิน
5 ปี
5 ปี
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
6.60 26.40 75.35 108.35
6.60 26.40 81.95 114.95
หัก ดอกเบีย้ รับรอการรับรู้
4.96 18.21 27.85 51.02
5.10 18.90 32.12 56.12
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 1.64 8.19 47.50 57.33
1.50 7.50 49.83 58.83
		 กปภ. ได้ท�ำสัญญาให้สทิ ธิเช่าบริหารและด�ำเนินการระบบประปาสัตหีบ มีก�ำหนดระยะเวลาทัง้ สิน้ 30 ปี เป็นลูกหนี้
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระในระหว่างปี 2557 - 2574 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คงเหลือเป็นลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 57.33 ล้านบาท โอนเป็นลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน ทีม่ กี �ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 1.64 ล้านบาท
คงเหลือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 55.69 ล้านบาท

199

กลับสู่สารบัญ

Back to Content

Annual Report 2014
Provincial Waterworks Authority

4.11 เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ประกอบด้วย
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
เจ้าหนี้การค้า
2,293.27
1,621.78
เจ้าหนี้อื่น
180.35
184.25
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
56.67
16.05
รวม
2,530.29
1,822.08
		
4.12 ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย ประกอบด้วย
										
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
86.67
86.54
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
191.71
177.60
ค่าซื้อน�้ำค้างจ่าย
678.69
775.14
เงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่ายรวม
8.48
16.35
312.29
239.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ
รวม
1,277.84
1,294.66
		
4.13 หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ภายใน 1 ปี
1,895.40
1,875.57
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
7,649.18
9,541.73
มากกว่า 5 ปี
22,602.37
22,602.36
รวม
32,146.95
34,019.66
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
17,039.27
18,527.45
15,107.68
15,492.21
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
442.42
386.98
รวม
14,665.26
15,105.23
สัญญาเช่าการเงินดังกล่าวเป็นสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนเพื่อซื้อขายน�้ำประปา รวม 9 สัญญา
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4.14 หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
เจ้าหนี้เงินประกันต่าง ๆ
193.72
163.01
เงินประกันผลงาน
479.63
280.82
อื่น ๆ
10.59
16.06
รวม
683.94
459.89
4.15 พันธบัตรการประปาส่วนภูมภิ าค ประกอบด้วย
											
ล�ำดับ
รายการ
วันที่ออก
อัตรา
เงือ่ นไขการจ่ายช�ำระคืน
พันธบัตร
ดอกเบี้ย ก�ำหนด วันที่ไถ่ถอน
2557
ต่อปี
ไถ่ถอน
(ร้อยละ)
(ปี)
พันธบัตร กปภ.
1 ปี 2552 ครั้งที่ 1 28 เม.ย. 52
3.730 10 28 เม.ย. 62
1,000.00
2 ปี 2552 ครั้งที่ 2 28 พ.ค. 52
3.995 10
28 พ.ค. 62
850.00
3 ปี 2553 ครั้งที่ 1 5 พ.ย. 52
4.670 10
5 พ.ย. 62
1,000.00
4 ปี 2553 ครั้งที่ 2 26 ส.ค. 53
3.490 10
26 ส.ค. 63
850.00
5 ปี 2553 ครั้งที่ 3 30 ส.ค. 53
3.500
7
30 ส.ค. 60
1,000.00
6 ปี 2554 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 54
3.980 10
21 ก.พ. 64
850.00
7 ปี 2554 ครั้งที่ 2 31 มี.ค. 54
4.089 15
31 มี.ค. 69
800.00
8 ปี 2554 ครั้งที่ 3 28 มิ.ย. 54
3.760
8
28 มิ.ย. 62
1,000.00
9 ปี 2554 ครั้งที่ 4 1 ก.ย. 54
3.970 15
1 ก.ย. 69
1,000.00
10 ปี 2555 ครั้งที่ 1 31 ต.ค. 54
3.750 10
31 ต.ค. 64
1,000.00
11 ปี 2555 ครัง้ ที่ 2-1 20 ก.ย. 55
4.090 15
20 ก.ย. 70
300.00
12 ปี 2555 ครัง้ ที่ 2-2 20 ก.ย. 55
4.115 15
20 ก.ย. 70
200.00
13 ปี 2555 ครัง้ ที่ 2-3 20 ก.ย. 55
4.180 15
20 ก.ย. 70
350.00
รวม
10,200.00
หัก ส่วนของพันธบัตรที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
พันธบัตรคงเหลือ
10,200.00
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850.00
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1,000.00
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1,000.00
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350.00
10,200.00
10,200.00
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		 กปภ. ได้ออกพันธบัตรเพื่อน�ำเงินไปใช้ลงทุน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจ�ำหน่าย และการประกันการ
จ�ำหน่ายพันธบัตรปี 2552 - 2555 ในอัตราร้อยละ 0.50 - 1.00 ของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่ายทั้งสิ้น ซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่าย
		
4.16 เงินประกันระยะยาว ประกอบด้วย
										
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
เงินประกันการใช้น�้ำ
1,710.60
1,592.27
เงินประกันตัวพนักงาน
21.78
21.49
รวม
1,732.38
1,613.76
เงินประกันระยะยาว
		 กปภ. ได้มีหลักเกณฑ์การบริหารเงินประกันการใช้น�้ำและดอกผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น�้ำ
โดยก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน
2552 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและควบคุมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนฯ และ
ดอกผล โดยให้คงเงินสดส�ำรองไว้ในบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้นำ�้ ” ไม่นอ้ ยกว่า 300 ล้านบาท เพือ่ ส�ำรองกรณีผใู้ ช้นำ�้
ขอคืนเงินประกันการใช้น�้ำ และให้มีการปรับเพิ่มเงินส�ำรองได้ตามความเหมาะสม ส�ำหรับเงินประกันการใช้น�้ำส่วนที่เหลือ
หลังจากการส�ำรองเงินไว้แล้ว สามารถน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ กปภ. ได้ ทั้งนี้ให้ กปภ. ทยอยคืนเงินประกัน
การใช้นำ�้ ทีน่ �ำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 50 ล้านบาท โดยฝากเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ จนกว่าจะครบจ�ำนวน
และจ่ายผลตอบแทนเข้ากองทุนฯ ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทีค่ ดิ ให้หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยฝากเข้าบัญชีดอกผลจากกองทุนฯ ทุกเดือน
4.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย
										
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
1,030.17
1,058.71
เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน
74.21
74.68
รวม
1,104.38
1,133.39
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		 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด (1 ตุลาคม 2556) ก่อนปรับปรุง
1,133.39
บวก รายการปรับปรุงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
(9.25)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด (1 ตุลาคม 2556) หลังปรับปรุง
1,124.14
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
66.78
ต้นทุนดอกเบี้ย
41.18
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
2.77
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง
112.38
พนักงานเกษียณอายุ
8.12
ผลต่างจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกับจ่ายจริง
9.99
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายงวด (30 กันยายน 2557)
1,104.38
		 หนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด
1,104.38
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
1,104.38
		 กปภ. ก�ำหนดโครงการผลประโยชน์ตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณ
อายุและท�ำงานครบระยะเวลาที่ก�ำหนด
		 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
		 ข้อสมมติฐานเกีย่ วกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ทจี่ ะอยูจ่ นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะไทยประจ�ำปี 2551 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
		 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนประมาณการจากสถิติในอดีต
		 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงาน
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กองทุนสงเคราะห์
		 กปภ.จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2522 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นกองทุนช่วยเหลือผูป้ ฏิบตั งิ านทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง ตามทีก่ �ำหนดไว้ในข้อบังคับการประปา
ส่วนภูมภิ าคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 และก�ำหนดให้ กปภ. จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวนร้อยละ 10 ของเงินเดือน
และค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน
		 กปภ.ได้ปรับปรุงการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�ำงานให้กับ กปภ.
ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้
ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริม่ ต้น การประมาณการ
หนี้สินดังกล่าวค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method)
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 กปภ.มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั บ�ำเหน็จตามข้อบังคับ
การประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 จ�ำนวน 74.21 ล้านบาท และ 74.68 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยแสดงเป็นประมาณการหนีส้ นิ ในหมวดหนีส้ นิ ระยะยาว ในปี 2557 และ 2556 มีพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์
เกษียณอายุ จ�ำนวน 3 ราย เป็นเงิน 8.48 ล้านบาท และ จ�ำนวน 7 ราย เป็นเงิน 16.35 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งได้แสดงไว้
เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย ในหมวดหนี้สินหมุนเวียนส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน มีดังนี้
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร
10.35
18.13
เงินค้างรับ
72.24
72.80
ดอกเบี้ยค้างรับ
0.01
0.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
82.60
90.94
ลูกหนี้เงินกู้พนักงานรอตัดเป็นหนี้สูญ
0.11
0.11
รวมสินทรัพย์
82.71
91.05
หนี้สินและเงินกองทุน
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย
8.48
16.35
รวมหนี้สิน
8.48
16.35
เงินกองทุน
ยอดยกมาก่อนปรับปรุง
74.68
85.48
บวก ปรับปรุงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน
2.43
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
สินทรัพย์
ยอดยกมาหลังปรับปรุง
77.11
85.48
บวก รับเงินสมทบจาก กปภ. ระหว่างงวด
8.56
17.95
หัก จ่ายระหว่างงวด
8.48
16.89
ปรับปรุงในระหว่างงวด
2.98
11.86
ยอดหลังปรับปรุง
74.21
74.68
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
0.02
0.02
รวมเงินกองทุน
74.23
74.70
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
82.71
91.05
ภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน
74.21
74.68
		
4.18 ประมาณการหนีส้ นิ จากคดีความ				
		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กปภ.ถูกฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย ซึ่งได้พิจารณาสถานะของรูปคดีแล้วคาดว่าจะต้อง
รับภาระหนี้สิน จ�ำนวน 11 คดี และได้บันทึกบัญชีตามมูลค่าที่คาดว่าจะต้องช�ำระ จ�ำนวนเงิน 20.07 ล้านบาท
		 4.19 ประมาณการหนีส้ นิ จากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ประกอบด้วย
												หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
4,905.11
(159.11)
868.82
(1,013.10)
4,601.72

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ไประหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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4.20 ประมาณการหนีส้ นิ ค่ารือ้ ถอนอาคารและสิง่ ก่อสร้าง
		 กปภ. ได้รับรู้ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่า ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 จ�ำนวน 19.49 ล้านบาท โดยประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของฝ่ายบริหาร
		 4.21 รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ยอดยกมา
1 ต.ค. 56
10,-999.43
1,595.09
1,980.82
14,575.34

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอรับรู้
รายได้รับบริจาคจากราชการรอรับรู้
รวม

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
1,407.60
425.29
282.83
2,115.72

442.97
186.49
96.56
726.02

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 57
11,964.06
1,833.89
2,167.09
15,965.04

		
4.22 ส่วนของทุน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,204.44
2,204.44
30,919.65
30,919.65
33,124.09
33,124.09
-

ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
รวม
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4.23 ผลการด�ำเนินงาน
		 ผลการด�ำเนินงานในปี 2557 และปี 2556 มีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 5,778.18 ล้านบาท และ 6,215.90 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานปี 2557 กับปี 2556 พบว่า ปี 2557 มีก�ำไรลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 437.72
ล้านบาท หรือร้อยละ 7.04 วิเคราะห์ได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
รายได้
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานและบริหาร
ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรส�ำหรับปี

2556

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ

23,853.22
2,163.82
26,017.04

23,086.31
2,037.66
25,123.97

766.91
126.16
893.07

3.32
6.19
3.55

17,099.52
1,731.75
18,831.27
7,185.77
1,289.08
302.18
240.38
2,758.47
5,778.18

16,920.71
1,621.48
18,542.19
6,581.78
1,269.57
316.86
100.53
1,851.78
6,215.90

178.81
110.27
289.08
603.99
19.51
(14.68)
139.85
906.69
(437.72)

1.06
6.80
1.56
9.18
1.54
(4.63)
139.11
48.96
(7.04)

		 รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการเพิ่มขึ้น 766.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.32 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ผู้ใช้น�้ำและปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำ
		 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 19.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.54 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าปรับค่าเสียหายและ
รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ - ส่งมอบน�้ำไม่ครบตามสัญญา
		 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้น 178.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.06 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น ค่าใช้จ่ายและติดตั้งสาธารณูปโภค และวัสดุด�ำเนินการและซ่อมบ�ำรุง
		 ค่าใช้จา่ ยอืน่ เพิม่ ขึน้ 139.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 139.11 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของขาดทุนจากการปรับมูลค่า
คงเหลือสินทรัพย์ ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินคดีความ เงินค่าปรับจ่ายคืน และการปรับมูลค่าเงินประกันการใช้น�้ำ
		 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 906.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.96 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2557
มีดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 2,737.25 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมค�้ำประกันพันธบัตร กปภ. จ�ำนวน 21.22 ล้านบาท
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4.24 รายการทีแ่ ยกตามลักษณะค่าใช้จา่ ย
		 รายการบางรายการทีร่ วมอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 แยกตามลักษณะ
ของค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
											

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3,655.95
3,569.00
3,888.34
3,570.73
94.52
57.88
7,398.18
7,246.74
1,995.81
1,753.93
1,552.30
1,443.13
1,170.42
889.39
0.66
0.70
15.34
12.35

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าซื้อน�้ำ
ค่าไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อ
ค่าซ่อมแซม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		
4.25 รายได้อนื่ ประกอบด้วย

											

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
182.24
273.13
186.49
175.49
96.56
86.71
442.97
418.92
380.82
315.32
1,289.08
1,269.57

ดอกเบี้ยรับ
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
รวม
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4.26 ค่าใช้จา่ ยอืน่ ประกอบด้วย
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
เงินค่าปรับจ่ายคืน
10.48
2.16
ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย
5.48
6.49
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
118.67
65.31
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
59.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
46.69
26.57
รวม
240.38
100.53
		 4.27 รายการทีเ่ กีย่ วกับผูบ้ ริหารระดับสูง
รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวนรวม 11 คน ที่ได้รับจาก กปภ. เป็นค่าเบี้ยประชุม โบนัส และ
ค่าตอบแทน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 จ�ำแนกได้ ดังนี้
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
2.39
1.45
โบนัสกรรมการ
1.64
1.77
ค่าตอบแทนกรรมการ
1.87
0.24
รวม
5.90
3.46

209

กลับสู่สารบัญ

Back to Content

Annual Report 2014
Provincial Waterworks Authority

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
		 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวนรวม 10 คน ที่ได้รับจาก กปภ. เป็นเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ
และผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 จ�ำแนกได้ ดังนี้
											
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น
23.72
20.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
10.65
9.69
รวม
34.37
29.69
		 4.28 เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย
											

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
5,021.10
1,923.07
2,884.30
3,098.03
7,905.40
5,021.10
5,678.60.
-.
2,226.80
5,021.10

เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายยกมา
บวก เพิ่มระหว่างงวด
หัก น�ำส่งคลัง
คงเหลือค้างน�ำส่ง

		 กปภ.มีเงินทีต่ อ้ งน�ำส่งรัฐเพิม่ ขึน้ ในระหว่างปี 2557 จ�ำนวน 2,884.30 ล้านบาท ประกอบด้วยประมาณการเงินน�ำส่งรัฐ
จากก�ำไรสุทธิปี 2557 จ�ำนวน 2,882.30 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนดให้ กปภ.น�ำเงินส่งรัฐในปีงบประมาณ
2558 จ�ำนวน 2,861.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 ของก�ำไรสุทธิปี 2557 ซึ่งแล้วแต่จ�ำนวนใดจะมากกว่า และเงินน�ำส่งรัฐ
จากก�ำไรสุทธิ ปี 2556 ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนดให้ กปภ.น�ำส่งรัฐเพิ่มเติมจ�ำนวน
2.00 ล้านบาท
		 ในปี 2557 กปภ.ได้น�ำเงินส่งรัฐจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,678.60 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายของปี 2556
จ�ำนวน 5,021.10 ล้านบาท เงินน�ำส่งรัฐจากก�ำไรสุทธิปี 2557 และ 2556 จ�ำนวน 655.50 ล้านบาท และ 2.00 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คงเหลือเป็นเงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ�ำนวน 2,226.80 ล้านบาท
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5. รายได้เงินชดเชยค่าด�ำเนินการในการให้บริการเชิงสังคม
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2547 เห็นชอบตามทีน่ ายกรัฐมนตรีเสนอมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม
2547 เรือ่ ง การอุดหนุนการด�ำเนินงาน/โครงการของรัฐวิสาหกิจในการให้บริการประชาชน โดยมอบให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปหารือกับกระทรวงการคลังและส�ำนักงบประมาณ ในกรณีที่เป็นนโยบายของรัฐ
ทีใ่ ห้รฐั วิสาหกิจด�ำเนินการหรือขยายขอบเขตการด�ำเนินการแผนงาน/โครงการเพือ่ ให้บริการประชาชน ท�ำให้มลู ค่าการลงทุน
สูงเกินจุดคุ้มทุนที่รัฐวิสาหกิจบริหารได้ในเชิงธุรกิจ รัฐจะสนับสนุนเงินลงทุนส่วนเกินนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจ
ที่มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ขอให้กระทรวงการคลังร่วมกับส�ำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ แยกรายรับ - รายจ่ายให้ชัดเจนว่าการด�ำเนินงานมีเงินลงทุนเท่าไร อัตราค่าบริการ
ที่ประชาชนสมควรรับภาระเองเท่าไร ซึ่งส่วนที่เกินความสามารถของประชาชนรัฐวิสาหกิจนั้นต้องรับภาระในฐานะ
การบริการทางสังคม และส่วนเกินกว่าอัตราค่าตอบแทนต่อเงินลงทุน (IRR) ที่เหมาะสมรัฐต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่รัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ต่อมาการชดเชยดังกล่าวให้ปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2551 การจ่ายชดเชยผลขาดทุนให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการ
สาธารณะในรูปของเงินงบประมาณตามจ�ำนวนส่วนต่างระหว่างราคาค่าบริการที่รัฐก�ำหนดกับต้นทุนที่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ไปในการผลิตสินค้าหรือให้บริการอื่นที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาด
ของรัฐวิสาหกิจ ในปี 2554 ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกระเบียบฯ ดังกล่าว และให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 11 มิถนุ ายน 2554 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับเงินชดเชยฯ
ของ กปภ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2552 โดยแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยฯ ของ กปภ. ปีงบประมาณ
2551 เนื่องจากการพิจารณาขอรับเงินชดเชยฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551
ในปีงบประมาณ 2547 – 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กปภ.ได้รับเงินชดเชยค่าด�ำเนินการในการให้บริการ
เชิงสังคมจากรัฐบาล จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 4,849.87 ล้านบาท โดยคงเหลือเป็นเงินชดเชยฯ ค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
จ�ำนวน 10.00 ล้านบาท ซึ่ง กปภ. ได้รับเงินชดเชยฯ ค้างรับดังกล่าวแล้วทั้งจ�ำนวนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึงปัจจุบัน กปภ.ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าด�ำเนินการในการบริการเชิงสังคมจากรัฐบาล
6. ภาระหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า
กปภ. มีคดีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพียงวันที่ 30 กันยายน 2557 จ�ำนวน 28 คดี คดีมีทุนทรัพย์ 23 คดี จ�ำนวนเงิน
365.85 ล้านบาท คดีไม่มีทุนทรัพย์ 5 คดี มีรายละเอียด ดังนี้
6.1 คดีฟอ้ งร้องผิดสัญญาจ้าง จ�ำนวน 7 คดี มีทนุ ทรัพย์ตามฟ้อง 7 คดี จ�ำนวน 234.09 ล้านบาท คดีอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา 2 คดี ศาลปกครองสูงสุด 1 คดี ศาลปกครองกลาง 3 คดี และศาลแรงงาน 1 คดี
6.2 คดีฟ้อง กปภ. ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ขอคืนค่าปรับ จ�ำนวน 10 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 9 คดี
จ�ำนวน 59.49 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 3 คดี ศาลปกครองกลาง 2 คดี ศาลปกครอง
3 คดี และส�ำนักงานการยุติการด�ำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ 1 คดี ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 1 คดี อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครอง
6.3 คดีความผิดละเมิด จ�ำนวน 8 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 7 คดี จ�ำนวน 72.27 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา 2 คดี ศาลปกครองสูงสุด 2 คดี ศาลปกครองกลาง 1 คดี ศาลปกครอง 1 คดี และศาลแพ่ง 1 คดี
ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 1 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
		
6.4 คดีเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครอง การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล จ�ำนวน 3 คดี เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
		 อย่างไรก็ดี กปภ. ได้ตงั้ ส�ำรองส�ำหรับผลเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากผลของคดีดงั กล่าวไว้ในงบการเงินเป็นจ�ำนวนเงิน
20.07 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารของ กปภ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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7. โครงการเอกชนร่วมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กปภ. มีสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน รวม 12 โครงการ ดังนี้
โครงการ
ที่

สัญญาเอกชนร่วม
ลงทุน

ระยะเวลา
ของสัญญา
ปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

1

โครงการให้สิทธิด�ำเนินการ
25 ปี
บริษัท ประปา
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา 31 ส.ค. 2538 ปทุมธานี จ�ำกัด
(BOOT) ให้แก่ กปภ.ในเขต
ปทุมธานี และรังสิต

2

โครงการให้เอกชนผลิตน�้ำ
30 ปี
บริษัท เอ็กคอมธารา - สัญญาตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2544 - 6 เม.ย. 2574
ประปา (BOO) เพื่อขายให้ 23 มิ.ย. 2542 จ�ำกัด
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณ และ
แก่ กปภ. ในจังหวัดราชบุรี
มีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำโดยให้
และสมุทรสงคราม
บริษัทเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ระบบผลิ ต น�้ ำ ประปา หากครบ
ก�ำหนดอายุ สั ญ ญาแล้ ว ไม่ ป ระสงค์ จ ะ
ด�ำเนินการต่อ บริษทั จะต้องเสนอขายให้ กปภ.
ส่วนที่ 2 สถานีจ่ายน�้ำที่ส�ำนักงานประปา
ด�ำเนินสะดวกและสมุทรสงคราม บริษัทจะ
ต้องยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้แก่
กปภ. โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ นับแต่วันที่บริษัท
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

3

โครงการสั ญ ญาซื้ อ ขาย
10 ปี
น�้ ำ ประปา (BOOT) เพื่ อ 28 ต.ค. 2542
ส�ำนักงานประปาภูเก็ต
สัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม
ขยายเป็น
25 ปี
27 ธ.ค. 2548

บริษัท รีไควร์ คอน
สตรัคชั่น จ�ำกัด
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท อาร์.
อี.คิว. วอเตอร์ เซอร์
วิสเซส จ�ำกัด)

4

โครงการให้สิทธิเช่าบริหาร
30 ปี
และด�ำเนิ น กิ จ การระบบ 28 ก.ค. 2543
ประปาสัตหีบ
แก้ไขเพิ่มเติม
18 ต.ค. 2547

บริษัท จัดการและ - สัญญาตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2544 - 27 ก.พ. 2574
พัฒนาทรัพยากรน�้ำ - บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กปภ. ใน
ภาคตะวันออก จ�ำกัด อัตราร้อยละ 7 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำประปา
และค่าบริการรายเดือน
(มหาชน)
- แก้ไขสัญญาเพิม่ เติม มีการก่อสร้างระบบผลิตนำ�้ ประปา
ใหม่เพิ่ม เพื่อส่งน�้ำประปาให้ส�ำนักงานประปาพัทยา
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณ และ
ปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ
- กปภ.จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กบั บริษทั ในอัตราค่าน�ำ้
ที่ก�ำหนดตามปริมาณซื้อขายน�้ำขั้นต�่ำตามคุณภาพ
ที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพด้อยกว่า บริษัทจะต้องช�ำระ
ค่าชดเชยให้ กปภ.ในอัตราร้อยละ 5 ในกรณีที่ต�่ำกว่า
เกณฑ์สูงสุด และร้อยละ 10 ในกรณีที่ต�่ำกว่าเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
กปภ.ในอัตราร้อยละ 0.01 ของรายได้จากการจ�ำหน่าย
น�้ำให้ส�ำนักงานประปาพัทยา
- กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่น�ำมาติดตั้งและการดัดแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. เมื่อครบ
อายุสัญญา [ในส่วนของท่อจ่ายน�้ำ และส่วนของระบบ
ควบคุมระยะไกล (SCADA)]
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- สัญญาตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2541 - 14 ต.ค. 2566
- หลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญาให้ถือว่า กปภ. ได้เข้าเป็น
เจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณและมี
การก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ

- สัญญาตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2543 - 14 ธ.ค. 2568
- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมให้ กปภ. รับซื้อน�้ำจากบริษัท
เพิ่มและขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเป็น 25 ปี
นับจากวันส่งมอบนำ�้ ประปาวันที่ 15 ธันวาคม 2543
- ก�ำหนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาตามสู ต รการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการ
ที่

สัญญาเอกชนร่วม
ลงทุน

ระยะเวลา
ของสัญญา
ปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

5

โครงการสัญญาซื้อขายน�้ำ
30 ปี
ประปา (BOO) เพื่ อ ขาย 21 ก.ย. 2543
ให้ แ ก่ ส�ำนั ก งานประปาใน
จังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สมุทรสาคร

บริษัท ทีทีดับบลิว
จ�ำกัด (มหาชน)
[เดิมชื่อ บริษัท วีเค
ซีเอส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด จากนั้นเปลี่ยน
เป็น บริษัท น�้ำ
ประปาไทย จ�ำกัด
(มหาชน)]

- สัญญาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2547 - 20 ก.ค. 2577
- บริษทั มีกรรมสิทธิใ์ นระบบผลิตน�ำ้ ประปารวมไปถึงที่
ดิน โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ กปภ.
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณและ
ก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทในอัตรา
ค่าน�้ำ ที่ก�ำหนดตามปริมาณซื้อขายน�้ำขั้นต�่ำตาม
คุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพด้อยกว่าบริษัทจะ
ต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ. ในอัตราร้อยละ 5 ใน
กรณีที่ต�่ำกว่าเกณฑ์สูงสุด และร้อยละ 10 ในกรณีที่
ต�่ำกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

6

โครงการให้เอกชนผลิตน�้ำ
ประปา (BOOT) เพื่อขาย
ให้ แ ก่ ส�ำนั ก งานประปา
นครสวรรค์ อ อก จั ง หวั ด
นครสวรรค์

25 ปี
7 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
นครสวรรค์ จ�ำกัด

7

โครงการให้ เ อกชนผลิ ต
น�้ ำ ประปา (BOOT) เพื่ อ
ข า ย ใ ห ้ แ ก ่ ส�ำ นั ก ง า น
ประปาฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด

- สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2546 - 28 ก.พ. 2571
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อครบ
ก�ำหนดสัญญา นับแต่วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา (นับ
จากวันทีค่ รบก�ำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเพือ่ รับ
มอบระบบผลิตน�้ำประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษทั มีหน้าทีด่ �ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย
ก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการบริหารและ
จัดการส่งน�้ำประปาไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ.ได้สั่งให้บริษัทก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำ
ประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้ำประปาเดิมที่มีอยู่
ซึง่ บริษทั ลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ. จะจ่ายเงินคืนให้ใน
ภายหลัง แต่ในกรณีทกี่ ปภ.ด�ำเนินการก่อสร้างระบบ
จ่ายน�ำ้ ประปาเพิม่ เติมเอง บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งควบคุม
อัตราน�้ำสูญเสียในระบบจ่ายประปาที่ก่อสร้างเพิ่ม
เติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณ และ
มีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ
- สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2546 – 31 มี.ค. 2571
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อครบ
ก�ำหนดสัญญา นับแต่วนั เริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปา(นับจาก
วันที่ครบก�ำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเพื่อรับมอบ
ระบบผลิตน�้ำประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย
ก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา ด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั แต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการบริหารและจัดการ
ส่งน�้ำประปาไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ.ได้สงั่ ให้บริษทั ก่อสร้างระบบจ่ายนำ�้ ประปา
เพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้ำประปาเดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัท
ลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ. จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง
แต่ในกรณีที่ กปภ. ด�ำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำ
ประปาเพิ่มเติมเองบริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตราน�้ำ
สูญเสียในระบบจ่ายประปาที่ก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณ และมี
การก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ
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ระยะเวลา
ของสัญญา
ปี/ลงวันที่

โครงการ
ที่

สัญญาเอกชนร่วม
ลงทุน

8

โครงการให้ เ อกชนผลิ ต
น�้ ำ ประปา (BOOT) เพื่ อ
ข า ย ใ ห ้ แ ก ่ ส�ำ นั ก ง า น
ประปาบางปะกง จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
บางปะกง จ�ำกัด

9

โครงการให้ เ อกชนผลิ ต
น�้ำประปาระบบ Reverse
Osmosis (RO) ตามสัญญา
ซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา (BOO)
เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ส�ำนั ก งาน
ประปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เ พื่ อ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ก า ร
ขาดแคลนน�้ำบนเกาะสมุย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2547

15 ปี
7 ก.ค. 2547

บริษัท จัดการและ - สัญญาตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2548 - 11 พ.ค. 2563
พัฒนาทรัพยากรน�้ำ - ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาปรับราคาทุกปีตามสูตร
ภาคตะวันออก จ�ำกัด การค�ำนวณนับตั้งแต่วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา
(มหาชน)

10

โครงการสัญญาซื้อขายน�้ำ
15 ปี
บริษทั อินดัสเตรียล
ประปา (BOO) เพื่ อ ขาย 10 ก.ย. 2547 วอเตอร์ รีซอร์ส
ให้ แ ก่ ส�ำนั ก งานประปา
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
พนั ส นิ ค ม และส�ำนั ก งาน
ประปาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

11

โครงการสั ญ ญาให้ เ อกชน
25 ปี
ผลิตน�้ำประปา (BTO) เพื่อ 14 มี.ค. 2549
ขายให้ ส�ำนั ก งานประปา
ระยอง จังหวัดระยอง

กลับสู่สารบัญ

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา
- สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2546 - 31 มี.ค. 2571
- บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ กปภ. เมื่อครบ
ก�ำหนดสั ญ ญา นั บ แต่ วั น เริ่ ม ซื้ อ ขายน�้ ำ ประปา
(นับจากวันทีค่ รบก�ำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเพือ่
รับมอบระบบผลิตน�้ำประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษทั มีหน้าทีด่ �ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย
ก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการบริหารและ
จัดการส่งน�้ำประปาไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ.ได้สั่งให้บริษัทก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำ
ประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้ำประปาเดิมที่มีอยู่
ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ.จะจ่ายเงินคืนให้
ในภายหลัง แต่ในกรณีที่ กปภ.ด�ำเนินการก่อสร้าง
ระบบจ่ายน�้ำประปาเพิ่มเติมเองบริษัทมีหน้าที่ต้อง
ควบคุมอัตราน�้ำสูญเสียในระบบจ่ายน�้ำประปาที่
ก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�้ำประปาตามสูตรการค�ำนวณ และ
มีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปาขั้นต�่ำ

- สัญญาตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2548 - 4 ม.ค. 2563
- กปภ. จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทในอัตรา
ค่าน�้ำ ของปีนั้นตามปริมาณซื้อขายน�้ำขั้นต�่ำตาม
คุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพด้อยกว่า บริษัทจะ
ต้องช�ำระค่าชดเชยให้ กปภ. ในอัตราร้อยละ 5 ใน
กรณีต�่ำกว่าเกณฑ์สูงสุด และร้อยละ 10 ในกรณีที่
ต�่ำกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

กลุ่มบริษัท ยูยู กรุป๊
- สัญญาตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2549 - 11 ก.ค. 2574
คอนซอร์เตียม
- บริ ษั ท ด�ำเนิ น การตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญาด้ ว ย
ประกอบด้วย
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฝ่ายเดียว ทัง้ นี้ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล ทีบ่ ริษทั ได้ลงทุนแล้วนัน้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิข์ อง กปภ.
ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
ทันที โดยบริษัทมีเพียงสิทธิใช้ประโยชน์เพื่อท�ำการ
- บริษัท ประปา
ผลิตและขายนำ�้ ประปาให้แก่ กปภ.ตลอดระยะเวลา
ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
ตามสัญญา
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการ
ที่

สัญญาเอกชนร่วม
ลงทุน

ระยะเวลา
ของสัญญา
ปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน
- บริษัท ประปา
บางปะกง จ�ำกัด
- บริษัท ประปา
นครสวรรค์ จ�ำกัด

12

โครงการสัญญาซื้อขายน�้ำ
ประปา (BOO) เพื่อขายให้
แก่ กปภ.สาขาชลบุรี

20 ปี
3 มิ.ย. 2552

เงื่อนไขในสัญญา
- กปภ.จะช�ำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทในอัตราที่
ก�ำหนดตามปริ ม าณซื้ อ ขายน�้ ำ ประปาขั้ น ต�่ ำ ตาม
คุณภาพที่ก�ำหนด
- บริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาเริ่มต้น มีมูลค่า 6
ล้านบาท เมื่อครบ 1 ปี จะต้องน�ำหลักประกันใหม่
ที่มีมูลค่าร้อยละ 5 ของค่าน�้ำประปาตามปริมาณ
น�้ำประปาขั้นต�่ำและคืนหลักประกันที่บริษัทได้วาง
ไว้ก่อนหน้านี้

บริ ษั ท ยู นิ เ วอร์ แ ซล - สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2552 - 30 พ.ย. 2572
ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
- บริษัทลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเองทั้งสิ้น
- กปภ.จะต้องช�ำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทในอัตรา
ค่ า น�้ ำ ของปี นั้ น ตามปริ ม าณซื้ อ ขายน�้ำ ขั้ น ต�่ ำ ตาม
คุณภาพที่ก�ำหนด กรณีคุณภาพด้อยกว่ามาตรฐาน
บริษัทไม่สามารถด�ำเนินการ ส่งมอบน�้ำประปาได้
ตามปริมาณที่ก�ำหนดของแต่ละช่วงเวลา (ยกเว้น
เหตุสดุ วิสยั ตามสัญญา)บริษทั จะต้องช�ำระค่าชดเชย
ให้ กปภ. ในอัตราร้อยละ 10 ของปริมาณน�้ำประปา
ที่ต้องการซื้อต่อวันในช่วงเวลานั้น คูณด้วยอัตรา
ค่าน�้ำประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของช่วงเวลานั้น
คูณด้วยจ�ำนวนวันนับตัง้ แต่วนั ทีต่ รวจพบว่านำ�้ ประปา
มีคณ
ุ ภาพต�ำ่ กว่ามาตรฐาน จนถึงวันทีแ่ ก้ไขแล้วเสร็จ
ในรอบเดือนใดๆ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
- บริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาในวันท�ำสัญญา
อัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนงานนีเ้ มือ่ บริษทั
น�ำหลักประกันเป็นหนังสือค�้ำประกันของธนาคาร
ฉบับใหม่ในปีแรกตัง้ แต่วนั เริม่ ซือ้ ขายน�ำ้ ประปาและ
ในรอบปีต่อๆ ไป จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าค่าน�้ำประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามปริมาณ
น�้ำที่ กปภ.ต้องซื้อตามปริมาณขั้นต�่ำรวมทั้งปีของ
แต่ละปีมาเปลี่ยนแทนฉบับเดิมและ/หรือพ้นภาระ
ผูกพันตามสัญญา

8. การจัดประเภทรายการใหม่
กปภ. ได้จดั ประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 โดยน�ำบัญชีระหว่างกัน
ไปแสดงเป็นรายการหักจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบและเพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งการจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าว
ไม่มีผลต่อก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี 2556
9. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอ�ำนาจของ กปภ. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558
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Provincial Waterworks Authority
Statements of financial position As at September 30, 2014
Unit : Baht
Separate financial statements

Note

Financial statements-equity
method applied
2014
2013

2014

2013

3.1 4.1

4,015,959,665

7,910,576,347

4,015,959,665

7,910,576,347

1,763,902,464

1,979,847,389

1,763,902,464

1,979,847,389

3.2 4.2

994,134,025

957,553,327

994,134,025

957,553,327

5

-

10,000,000

-

10,000,000

3.3 4.3

243,734,152

269,935,415

243,734,152

269,935,415

3.10.2

20,907,247

31,024,803

20,907,247

31,024,803

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Accounts receivable - trade
and others
Current portion of PSO income
receivable
Supplies
Pipeline installation under con
struction
Total current assets

7,038,637,553 11,158,937,281 7,038,637,553 11,158,937,281

Non-current assets
Investments in associates

3.4 4.4

3,295,783,505

3,085,913,411

1,091,200,000

1,091,200,000

Other long-term investments

3.4 4.4

24,026,200

24,026,200

24,026,200

24,026,200

1,109,584,031

1,106,012,724

1,109,584,031

1,106,012,724

6,274,944,950

4,739,135,748

6,274,944,950

4,739,135,748

Advance payments
Assets under construction

4.6

Property, plant and equipment 3.6 3.7 4.7 73,086,263,593 69,214,059,706 73,086,263,593 69,214,059,706
Right of possession over gov
ernment property

3.7 3.8 4.8

269,337,893

267,333,369

269,337,893

267,333,369

Intangible assets

3.6 3.7 4.9

61,770,500

33,719,638

61,770,500

33,719,638

Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

4.10

270,212,897
271,625,696
270,212,897
271,625,696
84,391,923,569 78,741,826,492 82,187,340,064 76,747,113,081
91,430,561,122 89,900,763,773 89,225,977,617 87,906,050,362

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Statements of financial position As at September 30, 2014
Unit : Baht
Financial statementsequity method applied
2014
2013

Note

Separate financial statements
2014

2013

Liabilities and Equity
Current liabilities
Accounts payable - trade and others
Accrued expenses
Accrued Remittance to the Ministry of
Finance
Accrued bonuses to directors and employees
Unearned pipeline installation income
Current portion of financial lease liabilities
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Financial lease liabilities
Long - term loans - PWA's bonds
Deferred income - private-donated assets
Deferred income - public-donated assets
Deferred income - government fund
Employee benefit obligations
Provision on litigation
Provision on private joint venture contracts
Provision on building and construction
demolishment
Long - term guarantee deposits
Total non-current liabilities
Total liabilities
Equity

4.11

2,530,289,242

1,822,077,697

2,530,289,242

1,822,077,697

4.12
4.28

1,277,838,375
2,226,800,000

1,294,665,285
5,021,100,000

1,277,838,375
2,226,800,000

1,294,665,285
5,021,100,000

3.10.2
3.12 4.13
4.14

3.12 4.13
4.15
3.10.7 3.10.9 4.21
3.10.9 4.21
3.10.8 4.21
3.13 3.14 4.17
4.18
3.12 4.19
3.6 3.15 4.20
4.16

627,448,095 1,075,624,520
381,644,133
447,684,059
442,422,996
386,982,048
683,940,910
459,887,816
8,170,383,751 10,508,021,425

627,448,095 1,075,624,520
381,644,133
447,684,059
442,422,996
386,982,048
683,940,910
459,887,816
8,170,383,751 10,508,021,425

14,665,264,118
10,200,000,000
1,833,892,650
2,167,090,701
11,964,063,872
1,104,385,293
20,074,153
4,601,717,286
19,494,983

14,665,264,118
10,200,000,000
1,833,892,650
2,167,090,701
11,964,063,872
1,104,385,293
20,074,153
4,601,717,286
19,494,983

15,105,233,365
10,200,000,000
1,595,092,696
1,980,818,714
10,999,426,464
1,133,390,944
9,075,952
4,905,113,119
-

15,105,233,365
10,200,000,000
1,595,092,696
1,980,818,714
10,999,426,464
1,133,390,944
9,075,952
4,905,113,119
-

1,732,380,281 1,613,759,085 1,732,380,281 1,613,759,085
48,308,363,337 47,541,910,339 48,308,363,337 47,541,910,339
56,478,747,088 58,049,931,764 56,478,747,088 58,049,931,764

4.22

Capital
Contribution from the government
Total capital
Unappropriated retained earnings (losses)
Other components of equity
Total equity
Total liabilities and equity

2,204,438,020 2,204,438,020 2,204,438,020 2,204,438,020
30,919,654,450 30,919,654,450 30,919,654,450 30,919,654,450
33,124,092,470 33,124,092,470 33,124,092,470 33,124,092,470
1,414,641,578 (1,690,477,169)
(350,604,676) (3,244,487,368)
413,079,986
417,216,708
(26,257,265)
(23,486,504)
34,951,814,034 31,850,832,009 32,747,230,529 29,856,118,598
91,430,561,122 89,900,763,773 89,225,977,617 87,906,050,362

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

(Signed) Vorachan Dechasasawat

(Signed) Ratana Kitchawan

(Mrs. Vorachan Dechasasawat)
Director, Financial and Accounting Department

(Mrs. Ratana Kitchawan)
Governor
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Provincial Waterworks Authority
Statements of comprehensive Income For the year ended September 30, 2014
Unit : Baht
Financial statementsequity method applied
Note
Revenues
Revenue from water sales
3.10.1
and services
Revenue from pipeline and
3.10.2
installation
Total revenues
Expenses
Operating and administrative
expenses
Pipeline and installation
costs
Total expenses
Income from operation
Other income
3.10.3 - 3.10.9 4.25
Dividend income
Other expenses
4.26
Financing costs
3.11
Share of profits of associates
Profit for the year
Other comprehensive income :
Defined benefit plan actuarial
gains (losses)
Defined benefit plan actuarial
gains (losses) - associates
Comprehensive income
attributable to associates
Net other comprehensive
income
Total comprehensive income
for the year

2014

2013

Separate financial statements
2014

2013

23,853,217,224 23,086,310,327 23,853,217,224 23,086,310,327
2,163,827,466

2,037,664,371

2,163,827,466

2,037,664,371

26,017,044,690 25,123,974,698 26,017,044,690 25,123,974,698
17,099,523,366 16,920,708,646 17,099,523,366 16,920,708,646
1,731,751,483

1,621,476,594

1,731,751,483

1,621,476,594

18,831,274,849 18,542,185,240 18,831,274,849 18,542,185,240
7,185,769,841 6,581,789,458 7,185,769,841 6,581,789,458
1,289,076,114 1,269,569,773 1,289,076,114 1,269,569,773
14,603,124
22,584,628
302,187,124
316,856,628
240,377,517
100,534,058
240,377,517
100,534,058
2,758,472,870 1,851,777,382 2,758,472,870 1,851,777,382
498,820,055
539,985,572
5,989,418,747 6,461,617,991 5,778,182,692 6,215,904,419
(2,770,761)

(23,486,504)

(2,770,761)

(23,486,504)

-

(8,301,145)

-

-

(1,365,961)

(1,365,558)

-

-

(4,136,722)

(33,153,207)

(2,770,761)

(23,486,504)

5,985,282,025 6,428,464,784 5,775,411,931 6,192,417,915

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

-

-

33,124,092,470

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

2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470

-

Profit for the year

Balance at 30 September 2014

-

Remittance to the Ministry of
Finance

30,919,654,450

1,414,641,578

5,989,418,747

(2,884,300,000)

(1,690,477,169)

2,204,438,020

-

(3,098,030,000)

(5,054,065,160)

Balance at 30 September 2013

-

-

33,124,092,470

2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 (1,690,477,169)

-

Profit for the year

-

30,919,654,450

Total capital

Unappropriated
retained
earnings
(losses)

Balance at 30 September 2013

-

2,204,438,020

Remittance to the Ministry of
Finance

Balance at 1 October 2012

Capital

Contribution
fom the
government

Capital

(26,257,265)

(2,770,761)

-

(23,486,504)

(23,486,504)

(23,486,504)

-

-

Defined benefit
plan acturial
gains (losses)
for employee
benefit project

(8,301,145)

-

-

(8,301,145)

(8,301,145)

(8,301,145)

-

-

10,375,059

(1,365,961)

-

11,741,020

11,741,020

(1,365,558)

-

13,106,578

437,263,337

-

-

437,263,337

437,263,337

-

-

437,263,337

Total equity

Unit : Baht

6,428,464,784

5,985,282,025
413,079,986 34,951,814,034

(4,136,722)

- (2,884,300,000)

417,216,708 31,850,832,009

417,216,708 31,850,832,009

(33,153,207)

- (3,098,030,000)

450,369,915 28,520,397,225

Defined benefit
Other
plan acturial
transactions
gains (losses) Comprehensive of changes in
for employee
income
shareholders
Other
benefit project
attributable
Premiun on
component
in associates
to associates ordinary shares of equity

Other comprehensive income

Other components of equity

Financial statements-equity method applied

Provincial Waterworks Authority
Statements of changes in equity For the year ended September 30, 2014
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-

Remittance to State adjustment

Profit for the year
30,919,654,450

-

-

30,919,654,450

30,919,654,450

-

-

30,919,654,450

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

2,204,438,020

2,204,438,020

Balance at 30 September 2013

Balance at 30 September 2014

2,204,438,020

-

Profit for the year

Balance at 30 September 2013

-

2,204,438,020

Remittance to State adjustment

Balance at 1 October 2012

Capital

Contribution
fom the
government

Capital

33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

Total capital

(350,604,676)

5,778,182,692

(2,884,300,000)

(3,244,487,368)

(3,244,487,368)

6,215,904,419

(3,098,030,000)

(6,362,361,787)

Unappropriated
retained
earnings (losses)

(26,257,265)

(2,770,761)

-

(23,486,504)

(23,486,504)

(23,486,504)

-

-

-

-

(26,257,265)

(2,770,761)

-

(23,486,504)

(23,486,504)

(23,486,504)

Other
component
of equity

Other Comprehensive Income

Other components of equity
Defined benefit
plan acturial
gains (losses)
for employee benefit
project

Separate financial statements

Provincial Waterworks Authority
Statements of changes in equity For the year ended September 30, 2014

32,747,230,529

5,775,411,931

(2,884,300,000)

29,856,118,598

29,856,118,598

6,192,417,915

(3,098,030,000)

26,761,730,683

Total equity

Unit : Baht

Annual Report 2014
Provincial Waterworks Authority

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flows For the year ended September 30, 2014
Unit : Baht
Financial statementsequity method applied
2014
2013

Separate financial statements
2014

2013

Cash flows from operating activities
Profit for the year

5,989,418,747

6,461,617,991

5,778,182,692 6,215,904,419

3,888,338,951

3,570,727,008

3,888,338,951 3,570,727,008

Allowances for impairment of fixed assets

93,974,456

57,881,098

93,974,456

57,881,098

Allowances for revaluation of assets

59,061,467

-

59,061,467

-

663,317

699,015

663,317

699,015

9

(12,168)

9

(12,168)

15,339,877

12,345,764

15,339,877

12,345,764

48,856

(8,106)

48,856

(8,106)

524,500

7,464,143

524,500

7,464,143

118,669,367

65,312,571

118,669,367

65,312,571

(1,636,588)

(98,687)

(1,636,588)

(98,687)

(31,776,411)

(15,258,037)

(31,776,411)

(15,258,037)

Bad debts

2,896,823

1,245,341

2,896,823

1,245,341

Doubtful accounts

4,923,117

(7,320,499)

4,923,117

(7,320,499)

Revenue recognition from donation - private
sectors

(186,493,117)

(175,493,563)

(186,493,117)

(175,493,563)

Revenue recognition from donation - public
sectors

(96,557,270)

(86,714,576)

(96,557,270)

(86,714,576)

(442,964,819)

(418,917,435)

(442,964,819)

(418,917,435)

Other donation income

(3,157,010)

-

(3,157,010)

-

Private sector donation income

(1,082,064)

-

(1,082,064)

-

(14,603,124)

(22,584,628)

(302,187,124)

(316,856,628)

Adjustments to reconcile net earnings to net cash
provided by (paid from) operating activities:Depreciation

Amortization of right of possession over
government property
Reversed allowance for impairment of right
of possession over government property
Amortization of intangible assets
Reversed Allowance for impairment of
intangible assets
Adjustment of assets under construction as
expenses
Loss on disposal of fixed assets
Allowance for revaluation and obsolete
supplies
Employee benefit expenses

Revenue recognition from government
contribution

Dividend income
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Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flows For the year ended September 30, 2014
Unit : Baht
Financial statementsequity method applied
2014
2013
Loss (gain) on missing fixed assets under
investigation

Separate financial statements
2014

2013

395,932

170,925

395,932

170,925

Loss (gain) on missing supplies under
investigation

(254,282)

275,260

(254,282)

275,260

Loss on cash deficit

(379,040)

-

(379,040)

-

626,926,699

668,531,032

626,926,699

668,531,032

10,998,201

345,660

10,998,201

345,660

Provision on private joint venture contracts

(303,395,833)

(145,725,072)

(303,395,833)

(145,725,072)

Net share of profits by equity method

(498,820,055)

(539,985,572)

-

-

Interest income

(182,242,750)

(273,126,958)

(182,242,750)

(273,126,958)

Interest expense

2,758,472,870

1,851,777,382

2,758,472,870

1,851,777,382

Bonuses paid to Board of directors and
employees
Provisions on litigation

Operating income before changes in operating
assets and liabilities

11,807,290,826 11,013,147,889 11,807,290,826 11,013,147,889

Operating assets (increase) decrease
Accounts receivable - trade and others

(200,210,621)

(227,574,419)

(200,210,621)

(227,574,419)

Supplies

29,307,624

(19,644,326)

29,307,624

(19,644,326)

Pipeline and installation under construction

10,117,557

24,087,662

10,117,557

24,087,662

PSO income

10,000,000

991,924,300

10,000,000

991,924,300

1,412,799

(179,026)

1,412,799

(179,026)

Other non-current assets

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Statements of cash flows For the year ended September 30, 2014
Unit : Baht
Financial statementsequity method applied
2014
2013
Operating liabilities Increase (Decrease)
Accounts payable - trade and others
Accrued expenses
Accrued bonuses to directors and employees
Unearned pipeline installation income
Long - term guarantee deposits
Other current liabilities
Net cash flow from operating activities
Cash flow from investing activities
Interest received
Decrease in current investments
Dividend received
Increase in advance payments
Purchase of fixed assets
Increase in assets under construction
Increase in right of possession over government property
Increase in intangible assets
Cash received from disposals of fixed assets
Net cashflow from investing activities
Cash flow from financing activities
Interest expense
Financial leases
Deferred income - government fund
Bond repayment
Remittance to Ministry of Finance
Net Cashflow from financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

Separate financial statements
2014

2013

708,211,544
(57,025,299)
708,211,544
(57,025,299)
(16,951,788)
163,857,348
(16,951,788)
163,857,348
(1,075,103,125)
(406,377) (1,075,103,125)
(406,377)
(66,039,927)
27,404,261
(66,039,927)
27,404,261
118,621,195
127,944,879
118,621,195
127,944,879
224,053,094
(14,539,895)
224,053,094
(14,539,895)
11,550,709,178 12,028,996,997 11,550,709,178 12,028,996,997
204,671,773
257,652,103
204,671,773
257,652,103
215,944,925
316,951,513
215,944,925
316,951,513
435,947,124
316,856,628
435,947,124
316,856,628
(3,571,307)
(701,041,853)
(3,571,307)
(701,041,853)
(377,513,362)
(414,004,237)
(377,513,362)
(414,004,237)
(8,510,776,602) (5,753,142,115) (8,510,776,602) (5,753,142,115)
(50,511,899)
(50,511,899)
(2,150,990)
(1,756,940)
(2,150,990)
(1,756,940)
5,996,641
10,853,260
5,996,641
10,853,260
(8,031,451,798) (6,018,143,540) (8,031,451,798) (6,018,143,540)
(1,256,575,339)
(339,190,587) (1,256,575,339)
(339,190,587)
(1,886,300,950) (1,869,932,779) (1,886,300,950) (1,869,932,779)
1,407,602,227 1,448,835,227 1,407,602,227
1,448,835,227
- (1,800,000,000)
- (1,800,000,000)
(5,678,600,000)
- (5,678,600,000)
(7,413,874,062) (2,560,288,139) (7,413,874,062) (2,560,288,139)
(3,894,616,682) 3,450,565,318 (3,894,616,682) 3,450,565,318
7,910,576,347 4,460,011,029 7,910,576,347 4,460,011,029
4,015,959,665 7,910,576,347 4,015,959,665 7,910,576,347

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Provincial Waterworks Authority
Notes to the Financial Statements
For the year ended 30 September 2014
1. Establishment and Objectives
Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state enterprise established in accordance with the
State policy to improve and expand provincial water supply for better efficiency by transferring provincial
waterworks and construction water supply sector of Department of Public Works under the Ministry of
Interior as well as the rural water supply business and construction rural waterwork sector of Department
of Health under the Ministry of Public Health to establish Provincial Waterworkds Authority under the
Ministry of Interior by legislating Provincial Waterworks Authority Act B.E. 2522 (1979) as of February 28,
1979 to operate and support waterworks business by exploration, procurement of raw water source and
acquisition of raw water for production distribution and sale of water supply including other relevant
and related businesses in order to be useful for the utility service in consideration of state benefits and
people’s hygiene as importance.
Head office is located at 72 Soi Changwattana 1, Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210
2. Basis for preparation and presentation of the financial statements
		
2.1 Presentation of the financial statements
		 The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted
accounting principles under Accounting Act B.E. 2543 (2000), which means to include accounting standards
issued under the Accounting Professions Act B.E. 2547 (2004), including the interpretations and accounting
practice guideline declared by Federation of Accounting Professions, which is in accordance with the
presentation of the financial statements in compliance with the declaration of Department of Business
Development in “The determination of Contracted Form Which Must Be in the Financial.
		 Statement B.E. 2554 dated 28 September 2011. The transactions of PWA’s employee gratuity
fund have been included in PWA financial statements in accordance with the Ministry of Finance’s letter
No. MOF.0209/4171 dated 9 March 2001. PWA financial statements present the financial position and
operating performance consequences of PWA’s employee gratuity fund for the year ended 30 September
2014. Similarly, the transactions related to PWA’s employee gratuity fund have also been presented in
Notes 4.17 to the financial statements.
2.2 Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS), TAS and Thai
Interpretations, and Thai Financial Report Interpretation Committee (TFRIC)
		 Federation of Accounting Professions (FAP) has issued the following TAS, TFRS, TSIC and TFRIC
Thai Interpretations already published in the Royal Gazatte as follows:
		
2.2.1 effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2014:
		 TAS 1 (revised 2012)			
Presentation of Financial Statements
		 TAS 7 (revised 2012)			
Statement of Cash Flows
		 TAS 12 (revised 2012)			
Income Taxes
		 TAS 17 (revised 2012)			
Leases
		 TAS 18 (revised 2012)			
Revenue
		 TAS 19 (revised 2012)			
Employee Benefits
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		 TAS 21 (revised 2012)			
		 TAS 24 (revised 2012)			
		 TAS 28 (revised 2012)			
		 TAS 31 (revised 2012)			
		 TAS 34 (revised 2012)			
		 TAS 36 (revised 2012)			
		 TAS 38 (revised 2012)			
		 TFRS 2 (revised 2012)			
		 TFRS 3 (revised 2012)			
		 TFRS 5 (revised 2012)			
							
		 TFRS 8 (revised 2012)			
		 TSIC 15					
		 TSIC 27 				
							
		 TSIC 29					
		 TSIC 32 				
		 TFRIC 1 				
							
		 TFRIC 4 				
		 TFRIC 5					
							
		 TFRIC 7					
							
		 TFRIC 10 				
		 TFRIC 12 				
		 TFRIC 13 				
		 TFRIC 17 				
		 TFRIC 18 				
2.2.2

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Related Party Disclosures
Investments in Associates
Interests in Joint Ventures
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Intangible Assets
TFRS 2 (revised 2012)
Business Combinations
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations
Operating Segments
Operating Leases – Incentives
Evaluating the Substance of Transactions Involving the
Legal Form of a Lease
Service Concession Arrangements: Disclosures
Intangible Assets - Web Site Costs
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and
Similar Liabilities
Determining whether an Arrangement contains a Lease
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration
and Environmental Rehabilitation Funds
Applying the Restatement Approach under TAS29 Financial
Reporting in Hyperinflationary Economics
Interim Financial Reporting and Impairment
Service Concession Arrangements
Customer Loyalty Programmes
Distributions of Non-cash Assets to Owners
Transfers of Assets from Customer

Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2016:

		 TFRIC 4					

Insurance Agreements

		 Refer to Note 2.2.1 Exception on TFRIC 4 “Determining whether an arrangement contains a Lease”,
PWA practiced before the effective date of TFRIC. The Board of Directors estimated and accounted
for the use of Thai Accounting Standards, Thai Financial Reporting Standard, Thai Accounting Standard
Interpretation, and Thai Financial Reporting Standard Interpretation in practices which had not affected
materially to notes to financial statement presentation. Based on Notes 2.2.2 PWA’s board of directors
were under the assessment of the impacts on financial statements.

225

กลับสู่สารบัญ

Back to Content

Annual Report 2014
Provincial Waterworks Authority

3. Significant accounting policies
		
3.1 Cash and cash equivalents
		 Cash and cash equivalents comprises cash on hand, cash at bank and deposits which are due
in 3 months including cash at bank used as collateral.
		
3.2 Allowance for doubtful accounts
		 It calculated from accounts receivable excluidng public or state enterprise after VAT and accounts
receivables – others which accrued more than 6 months after the due date of settlement in compliance
with the rate and criteria determined by Ministry of Finance.
		
3.3 Supplies
		 Supplies at the ending period are stated at cost and calculated by using moving average or net
realizable value or which one is lower. For obsolete supplies in investigation and compensation, the
provision of such supplies would be accounted in full amount.
		
3.4 Investment in Associates and Other Long-term Investments
		 Investment in associates and other long-term investments are accounted for using equity method
and realized share of profits for the company proportionly. For the investment in associates, the dividend
could be deducted from the book value of the investment.
		 Other long-term investments are stated by using costing method.
3.5 Related Parties
		 PWA’s related parties means individuals or enterprises which have the authority to control PWA,
or are controlled by PWA directly or indirectly or under the common control with PWA. Besides, related
parties also include associated companies, key management personnel or PWA board of directors who
have the authority to control or jointly control or have the material influence directly or indirectly.
		 In the consideration of the relationship between related parties and PWA, each party, PWA pays
attention in the substan ce of the relationship not merely to the legal form.
3.6 Property, Plant and Equipment and Intangible Assets
		 Property, plant and equipment and intangible assets are stated at cost on the date of purchase
or acquisition.
		 Laid Pipeline and equipment transferred from Department of Public Works and Department of
Health presented as the physical assets by using the appraised value on the date of transfer (May 28,
1979)
		 Property received from the state donation and transferred from sanitation waterworks in
conformity with the Cabinet’s resolution is stated at the received and appraised value on the acquisition
date. Land received from private sector in the form of transfer, concession recognized as revenue in full
amount in the period of occurance. Building and equipment acquired in the same method, are stated
as deferred revenue in non-current liabilities by recognizing as revenue over their useful lives which are
in compliance with the calculation of depreciation principle.
		 Water metres already installed and ready to use either conducted by PWA or customers, donated
metres, customers transferred from other agencies are stated at cost on the acquisition date.
		 Intangible assets comprise the copyrights of Application Software purchased for use stated at
cost after deducting the accumulated amortization.
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		 PWA recognizes demolished cost of construction located on leased land, as a part of assets as
present value of the appraised cost of demolishment as at the end of lease contract and deducted with
the depreciation of assets over their useful lives of such contract.
		 3.7 Depreciation and Amortization
		 Depreciation is calculated by using the straight-line method over their estimated useful lives of each
type of property, plant and equipment at the annual rate of 2 - 33.33 percent of the depreciated amount after
deducting the depreciation, salvage value at the rate of 0 - 25 percent of the asset costs.
		 Depreciation of property, plant, and equipment transferred from other agencies purchased by PWA,
and donated, which directly generates income including water metres is recorded as stated as expense in the
statement of income.
		 Right of possession over the government property (building and construction except land) is amortized
by a straight-line method at the depreciation rate.ง.
		 Intangible assets are amortized by a straight – line method at the annual rate of 20 percent.
3.8 Right of possession over government property
		 The right of possession over government property is stated at the appraisal value by the Authority’s
committee and treated as the Authority’s capital according to the Provincial Waterworks Authority
Act B.E. 2522 (1997). Article 9 (1) referring to PWA received immovable property transferred from the
Department of Public Works and the Department of Health owned by the Ministry of Finance according
to the Governemnt Property Act B.E. 2518 (1975). When PWA does not use and return properties to the
Ministry of Finance, it will be recognized as loss on disposal of the right of possession over government
property.
3.9 Impairment of Assets
		 At the end of each reporting period, PWA has assessed the impairment of property, plant and
equipment or PWA’s other intangible assets for only commercial customer group. PWA applied its
criterion of the segregation of customers in commercial and social based on the principle for PSO from
State Enterprise Policy Office (SEPO). Social customers are considered from PWA branches which earned
income from household customers consuming water supply between 0-20 cubic metres per month,
exceeding 12.73 percent compared to total water supply income of the branches. Beyond this group, it
would be considered as commercial customers as a whole. PWA also takes into account an indication
in each PWA’s branch whether it got losses continually to 5 years or not. In case, there is an indication
of impairment of assets. An impairement loss is recognized in profit or loss.
		 In the assessment of asset impairment, if there is any indication that previously recognized
impairment losses may no longer exist or may have decreased, PWA estimates that asset’s recoverable
amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the
assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was
recognized. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss
shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been
recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in profit or loss unless the asset is
carried at a revalued amount, in which case the reversal, which exceeds the carrying amount that would
have been determined, is treated as a revaluation increase.
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3.10 Revenue Recognition

3.10.1 Revenue from water supply and service are recognized as income when issuing the
receipt and invoice of water supply based on the amount of consumption in each month.
3.10.2 Revenue from pipeline and installation is the income received each consumer and
is recorded in Deferred income – installation and pipeline, and recognized as income when the job is
completed. Costs of installation and pipeline which are incomplete would be recorded in “Installation
and Pipeline under in construction”.
3.10.3 Penalty income incase sellers or parties to a contract with PWA (contractors) delay
in delivering job as specified in the contract, is recognized as income. In case of renewal contracts in
the fiscal year, PWA shall refund such penalty to sellers or contractors, and the refunded money will
be deducted from penalty income. If a contract is renewed in the next fiscal year, PWA will recognize
penalty income as an expense in the period of refund.
3.10.4 Interest income is recognized in the proportion of the time with the consideration
of the effective rate of return on assets.
3.10.5 Dividend income is recognized as income when the declaration of dividend is
made.
3.10.6 Other income is recognized as income when receiving the settlement.
3.10.7 Private sector donation income Donation transactions from private sector in the
form of cash and land including fixed supplies are recognized as income in the whole amount for the
period of occurence.
3.10.8 Deferred government fund income The asset transactions paid from appropriated government
fund since 2006 were stated as deferred government fund income in liabilities and recognized as income
government income over its useful lives of assets in compliance with the basis of the calculation of
depreciation TAS 20 (Former 55)
3.10.9 Deferred private sector donation income The deferred private sector donation
income – installation and pipeline for private consumers and deferred public sector donation income
as well as contribution to rural water supply construction are presented as deferred private sector
donation income and deferred public sector donation income as liabilities respectively and are recognized
as income from assets donated by private and public sector in accordance with the depreciation rate of
such assets over their useful lives on Accounting Standard No. 20 (former TAS 55).
3.10.10 Public service obligation income is recognized as income when the cabinet
has approved.
		
3.11 Financing Costs
		
Financing costs are expenses occurred from which PWA acquired capital for operation comprising
loan interest paid and fee charge.
		 Interests and expenses charged from the long-term loan for the purpose of the acquisition of
property, plant and equipment and assets under construction are recognized as cost under construction.
The interests paid, and expenses related to the long-term loans occurred after the construction is
completed are recognized as expenses.
		
3.12 Financial lease and the estimed obligation from private joint venture contracts
		
PWA has made the contract with private sectors with the condition of agreement in taking part
of lease contract. Therefore, PWA recorded leased assets as the assets with the fair value or present.
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value of minimum lease payment or which one is lower. The assets acquired from lease agreement are
depreciated over their useful lives or based on a lease period, depending on which one is shorter
		 Lease payments are separated into financial expenses and a deduction from debts under a
contract. The financial expenses are recorded in statement of income throughout a lease agreement
period.
		 The contract of purchase/sale water with private companies with a loss throughout the contract,
which currectly causes the obligations to PWA, PWA will bring such loss as a basis for the calculation of
the present value so as to recognize it as provisions of debts.
PWA has reviewed the debt provision at the end of the reporting period when when there is the
revision of contract and adjustment of provisions to presently reflect the best estimate.
		 3.13 Employee gratuity fund and provident fund contribution
3.13.1 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.
3.13.2 PWA Provident fund contribution is registered under the Provident Fund Contribution
Act B.E. 2530 (1987) dated 28 February 1997. PWA monthly pays on behalf of each employee,
a memebership of the provident fund, at the rate of 9,10 and 11 percent of the salary of an individual
employee whose working period is less than 10 years, between 10 and 20 years, respectively (since the
establishment of PWA till now).
3.14 Employee Benefit Obligations
		
Short-term employee benefits
		 Salaries, wages, bonuses and provident fund contribution are recognized as expenses on accrual
basis.
		 Retirement employee benefits – Defined benefit plans
		 The employee benefit liabilities in respect of the severance payments under labor law and
employee gratuity fund is the expenses throughout employees’working period. The future benefit amount
to be received by employees under the defined benefit plan is estimated from the duration of their
work with PWA till retirement based on actuarial. Such benefits are discounted as the prevent value at
a discount rate using the rate of return on government bonds as an initial referrance rate. An estimate
of such liabilities is calculated based on actuarial method (Projected Unit Credit Method).
		 When the assumption used for an estimate based on actuarial method changes, PWA recognizes
gains (loss) from such estimates as whole amount in the statement of comprehensive income.
		 3.15 Provisions of building and construction demolished costs.
		
In assessing the provisions of building and construction demolished costs, PWA uses
differentiated assumptions such as the period of demolishment and the future of inflation rate,
present value of the estimate on the demolishment calculated by Government bond rate (Zero
Coupon Yield Curve) and SOE Spread Matrix (Risk Premium) at the end of accounting period
recording assets on land lease at discounted rate.
		 Thus, PWA used the method of prospective due on PWA could not specify the information
and capital amount of past demolished costs as a result of the accumulation of prior period
from the changes in accounting poliy.
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4. Additional Information
4.1 Cash and cash equipvalents consisted of the following :
											

Unit : Million Baht

Financial Statements – equity
method applied/Separate Financial
Statements
2014
2013
Cash on hand
Deposits at banks - Saving Accounts
			
			
			

- Current Accounts
- Fixed Deposit Accounts
(maturity within 3 months)

Cash in transit
Total

18.76

22.39

1,297.59

1,977.33

222.76

72.97

2,439.46

5,799.55

37.39
4,015.96

38.34
7,910.58

Deposits at banks – saving accounts as at 30 September 2014 and 2013 amounted Baht
1,297.59 million and Baht 1,977.33 million included deposits at banks – PWA gratuity fund at the
amount of Baht 0.35 million and Baht 18.13 million respectively, and deposit at banks – water
usage guarantee fund and interests of Baht 8.77 million and Baht 14.88 million respectively.
PWA has to maintain deposits at Krung Thai Bank, Pradiphat 13 branch amounting to Baht 400.00
million as credits for its employee’s welfare.
Deposits at bank – fixed accounts (maturity within 3 months) as at 30 September 2014
and 2013 amounted Baht 2,439.46 million and Baht 5,799.55 million respectively.
Deposits at bank – fixed accounts (maturity more 3 months) were presented in currect
investment as at 30 September 2014 and 2013 including principle and interests of PWA water
usage guarantee fund of Baht 1,749.83 million and Baht 1,666.40 million respectively.
As at 30 September 2014 and 2013 cash in transit amounting to Baht 37.39 million and
Baht 38.34 million were clearing cheques, cheques, and returned cheques.
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4.2 Accounts receivable – trade and others consisted of the following: 											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate Financial
Statements
2014
Accounts receivable – trade and others
Trade accounts receivable

2013

586.65
63.55

530.36
61.37

523.10

468.99

19.86
12.08

13.34
9.34

7.78

4.00

Accounts receivable – Ministry of Finance

136.64

92.35

Accounts receivable – Revenue Department

252.17

182.71

Accrued revenue

104.78

223.54

1.64

1.50

9.29
1,035.40
41.27
994.13

21.00
994.09
36.54
957.55

Less Allowance for doubtful accounts –
trade accounts receivable
Trade accounts receivable – net
Other accounts receivable
Less Allowance for doubtful accounts – Other accounts
receivable
Other accounts receivable - net

Accounts receivable – financial lease
Others
Total
Less unearned output – value added tax
Total
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		 Trade accounts receivable as at 30 September 2014 and 2013 consisted of the following: 											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity method
applied/Separate Financial
Statements
2557
2556
Private sector receivables
Public sector receivables

292.93
293.72
586.65
63.55
523.10
40.76
482.34

Total
Less Allowance for doubltful accounts – trade receivables
Less unearned output – value added tax
Total

296.89
233.47
530.36
61.37
468.99
36.31
432.68

		 In 2014, Trade accounts receivable from public sector amounted to Baht 293.72 million, compared
to Baht 233.47 million in 2013 or raised by Baht 60.25 million or 25.81 percent classified as follows:
2014
2013
Increase (Decrease)
Million
Million
Million
Percent
Percent
Percent
Baht
Baht
Baht
107.33
36.54
56.57 24.23
50.76
89.73

Public sector
1. Ministry of Justice
2. Ministry of Interior

64.50

21.96

59.14

25.33

5.36

9.06

3. Ministry of Defence

40.16

13.68

26.94

11.54

13.22

49.07

4. Ministry of Education

34.49

11.74

42.56

18.23

(8.07)

(18.96)

5. Royal Thai Police

17.48

5.95

16.05

6.87

1.43

8.91

6. Ministry of Public Health

14.89

5.07

17.04

7.30

(2.15)

(12.62)

7. Other government agencies/state
enterprises

14.87

5.06

15.17

6.50

(0.30)

(1.98)

Total

293.72

100.00 233.47 100.00

60.25

25.81
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		 4.3 Supplies consisted of the following:											

Unit : Million Baht

Financial Statements – equity
method applied/Separate Financial
Statements
2014
2013
Materials for production

78.04

74.54

Materios for operation

163.16

172.86

1.59

2.14

1.08

22.17

243.87

271.71

0.14

1.78

243.73

269.93

Spare parts
Returned supplies from project under
construction
Total
Less Allowance for revaluation and obsolete supplies
Total

		 As at 30 September 2014 and 2013, supplies amounting to Baht 243.73 million and Baht 269.93
million respectively were presented in the annual remaining balance of the committee’s physical inventory
count. In case of having higher or lower than the account balance, the difference, either in amount or
unit, were recorded as the supplies for adjustment and investigation so as to find out the cause which
was presented in other current assets
		
4.4 Investment in associates and other long-term investments consisted of the following:												Unit:Million Baht
Type of
business

Type of
shares

Proportion of
shareholding
(Percent)
2014
2013

Equity Method
2014

2013

Cost Method
2014

2013

Associates
Eastern Water Resources Produce and Common
Development and Management sell water
shares
Pulic Company Limited
supply
Other long-term investments

40.20

Pathum Thani Water Company Produce and Common
Limited
sell water
shares
supply

2.00
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Investment in associates
		 In 2014, Eastern Water Resources Development and Management Pulic Company Limited made the
declaration of dividend for the year 2013 according to the Annual general meeting of the shareholders’s
approval dated 22 April 2014 at the rate of Baht 0.22 per share. PWA received dividend of Baht
147.14 million on 21 May 2014 and declared interim dividend payment for the six-month period ended
30 June 2014 on the board of directors’s meeting dated 27 August 2014 at Baht 0.21 per share. PWA
received dividend of Baht 140.45 million on 26 September 2014.
		 In 2013, Eastern Water Resources Development and Management Pulic Company Limited made the
declaration of dividend for the year 2012 according to the Annual general meeting of the shareholders’s
approval dated 30 April 2013 at the rate of Baht 0.24 per share. PWA received dividend of Baht
160.51 million on 30 May 2013 and declared interim dividend payment for the six-month period ended
30 June 2013 on the board of directors’s meeting dated 30 August 2013 at Baht 0.20 per share. PWA
received dividend of Baht 133.76 million on 6 November 2013.
		
Other long-term investments
		 In 2014, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend for the year 2013
according to the board of directors’s meeting No. 1/2014 on dated 23 January 2014 at the rate of Baht 29.88
per share. PWA received dividend of Baht 7.18 million on 10 March 2014 and declared interim dividend
payment for the six-month period ended 30 June 2014 on the board of directors’s meeting No. 3/2014
dated 6 August 2014 at Baht 30.90 per share. PWA received dividend of Baht 7.42 million on 14 August 2014.
		 4.5 Related Party Transactions
		 Significant related party transactions had the following brief details:
4.5.1 As at 30 September 2014 and 2013 consisted of the following :
											

Unit : Million Baht

Financial Statements – equity method applied/
Separate Financial Statements
2014

2013

Other accounts receivable
Associates
Eastern Water Resources Development
and Management Pulic Company
Limited
Total

0.82

0.75

0.82

0.75

67.07

182.81

Trade accounts payable
Associates
Eastern Water Resources Development
and Management Pulic Company Limited
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Unit : Million Baht

Financial Statements – equity method applied/
Separate Financial Statements
2014
2013
Related companies
Nakhonsawan Water Supply Co., Ltd.
Chachoengsao Water Supply Co., Ltd.
Bangpakong Water Supply Co., Ltd.
Universal Utilities Co., Ltd.
Egcomtara Co., Ltd.
Total

9.28
28.11
24.40
30.26
27.36
186.48

8.71
33.16
23.62
27.55
27.73
303.58

		
4.5.2 For the year ended 30 September 2014 and 2013
											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity method applied/
Separate Financial Statements
2014
2013
Revenues
Revenue from concession Associates
1.31
0.87
Expenses
Water purchase Associates
150.46
140.09
Other related companies
971.12
907.32
Raw Water purchase from private
599.40
748.70
sector Associates
Associates Water supply repairing and maintenance
Other related companies
26.34
18.97
Unit : Million Baht

Separate Financial Statements
2014
2013
Revenues
Revenue from concession Associates
Dividend received Associates
Expenses
Water purchase Associates
Other related companies
Raw Water purchase from private
sector Associates
Water supply repairing and maintenance
Other related companies
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4.6 Assets under construction
As at 30 September 2014 and 2013, assets under construction amounting to Baht 6,274.94 million
and Baht 4,739.13 million respectively were mainly the improvement and expansion of water supply
under construction.
For the year of 2014 and 2013, PWA recognized bond interests as the assets under construction
of Baht 32.44 million and Baht 95.52 million respectively.
		
4.7 Property, Plant and Equipment
		 As at 30 September 2014 and 2013 consisted of the following: -

Cost
As at 1 October 2013
- Acquisition
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2014

Unit : Million Baht

Financial Statements – equity method applied/Separate Financial Statements
Land
Building and Equipment Assets under
Total
construction
financial lease
2,483.39
121.68
2,605.07

84,426.20
5,902.49
(382.36)
89,946.33

12,982.19
2,014.39
(428.62)
14,567.96

16,508.02
4.50
(1.41)
16,511.11

116,399.80
8,043.06
(812.39)
123,630.47

-

(29,294.05)
(2,618.42)
273.54
(31,638.93)

(7,776.05)
(892.84)
370.37
(8,298.52)

(4,718.48)
(380.05)
1.39
(5,097.14)

(41,788.58)
(3,891.31)
645.30
(45,034.59)

(7.72)
(7.72)

(833.93)
(55.65)
0.01
0.23
(889.34)

(47.38)
(9.62)
1.01
1.09
(54.90)

(4,464.86)
(4,464.86)

(5,353.89)
(65.27)
1.02
1.32
(5,416.82)

Allowance for the impairment of obsolete assets
As at 1 October 2013
- Loss on impairment of assets
- Disposals
- Reversal entry of impairment losses
As at 30 September 2014

-

(19.34)
(14.28)
17.05
2.01
(14.56)

(23.92)
(18.45)
21.90
1.34
(19.13)

(0.01)
(0.02)
0.01
(0.02)

(43.27)
(32.75)
38.96
3.35
(33.71)

Allowance for the revaluation of assets
- Loss on valuation
As at 30 September 2014

-

-

(59.06)
(59.06)

-

(59.06)
(59.06)

Accumulated Depreciation
As at 1 October 2013
- Acquisition
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2014
Allowance for the impairment of assets
As at 1 October 2013
- Loss on impairment of assets
- Disposals
- Reversal entry of impairment losses
As at 30 September 2014

Suspensed sale of assets
As at 30 September 2014

(0.03)
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Net Book Value
As at 30 September 2013
As at 30 September 2014

2,475.67
2,597.35

54,278.88
57,403.50

5,134.84
6,136.35

7,324.67
6,949.09

69,214.06
73,086.26

		 Assets under financial lease which recorded in Property, Plant and Equipment as at 30 September
2014 and 2013 consisted of the following:-

Unit : Million Baht

Cost
As at 1 October 2013
- Acquisition
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2014

Financial Statements – equity method applied/Separate Financial Statements
Land
Building and
Equipment Assets under
Total
construction
financial lease
199.73
199.73

331.21
331.21

84.25
4.50
(1.41)
87.34

15,892.83
15,892.83

16,508.02
4.50
(1.41)
16,511.11

Accumulated Depreciation
As at 1 October 2013
- Acquisition
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2014

-

(63.85)
(12.29)
(76.14)

(43.26)
(10.07)
1.39
(51.94)

(4,611.37)
(357.69)
(4,969.06)

(4,718.48)
(380.05)
1.39
(5,097.14)

Allowance for the impairment of assets
As at 1 October 2013
As at 30 September 2014

-

-

-

(4,464.86)
(4,464.86)

(4,464.86)
(4,464.86)

Allowance for the impairment of obsolete assets
As at 1 October 2013
- Loss on impairment of assets
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2014

-

(0.02)
(0.02)

(0.01)
0.01
-

-

(0.01)
(0.02)
0.01
(0.02)

Net Book Value
As at 30 September 2013
As at 30 September 2014

199.73
199.73

267.36
255.05

40.98
35.40

6,816.60
6,458.91

7,324.67
6,949.09

		 As at 30 September 2014 and 2013, a shortage of Property, plant and equipment amounting to
Baht 0.53 million and Baht 0.25 million respectively were pending for adjustment and investigation. It
was recorded as a deduction in property, plant and equipment and presented in other current assets
in a category of assets pending for adjustment and investigation as well as already recorded allowance
for such assets as a whole amount.
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4.8 Right of possession over government property
		
As at 30 September 2014 and 2013 consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements – equity method applied/Separate
Financial Statements
Right of possession Right of using
Total
over government
assets
property
Cost
As at 1 October 2013
- Acquisition
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2014

262.76
2.92
(0.23)
265.45

712.30
(0.05)
(6.15)
706.10

975.06
2.87
(6.38)
971.55

Accumulated Amortization
As at 1 October 2013
- Acquisition
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2014

-

(707.72)
(0.61)
6.12
(702.21)

(707.72)
(0.61)
6.12
(702.21)

Allowance for impairment of obsolete
assets
As at 1 October 2013
- Loss on impairment
- Disposal
As at 30 September 2014

-

(0.01)
0.01
-

(0.01)
0.01
-

262.76
265.45

4.57
3.89

267.33
269.34

Net Book Value
As at 30 September 2013
As at 30 September 2014
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4.9 Intangible assets
		
As at 30 September 2014 and 2013 consisted of the following:Unit : Million Baht
Financial Statements – equity method applied/Separate
Financial Statements
Computer
Assets under
Total
Software
financial lease
Cost
As at 1 October 2013
- Acquisition
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2014

202.27
43.80
(4.86)
241.21

4.12
4.12

206.39
43.80
(4.86)
245.33

Accumulated Amortization
As at 1 October 2013
- Acquisition
- Disposal/ Decrease
As at 30 September 2014

(168.26)
(15.34)
4.50
(179.10)

(4.12)
(4.12)

(172.38)
(15.34)
4.50
(183.22)

Allowance for impairment
As at 1 October 2013
As at 30 September 2014

(0.29)
(0.29)

-

(0.29)
(0.29)

Allowance for impairment of
obsolete assets
As at 1 October 2013
- loss on impairment
As at 30 September 2014

(0.05)
(0.05)

-

(0.05)
(0.05)

Net Book Value
As at 30 September 2013
As at 30 September 2014

33.72
61.77

-

33.72
61.77
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4.10 Intangible assets consisted of the following:											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
Guarantee
0.80
0.80
Employee position guarantee
21.67
21.45
Accounts receivable - employee loan
0.11
0.11
Accounts receivable – financial lease – assets
191.94
191.94
pending for a transfer
Accounts receivable – financial lease with maturity more than
55.69
57.33
1 year -net
Total
270.21
271.63
		 Accounts receivable – financial lease as at 30 September 2014 and 2013 consisted of the following:											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
Accounts receivable –
Accounts receivable –
maturity due
maturity due
Within More than More Total Within More than More Total
1 year 1 year than
1 year 1 year than
not
5 year
not
5 yea
exceeding
exceeding
5 year
5 year
Accounts receivable –
6.60
26.40 75.35 108.35
6.60
26.40 81.95 114.95
financial lease
Less deferred interest 4.96
18.21 27.85 51.02
5.10
18.90 32.12 56.12
income
Accounts receivable – 1.64
8.19 47.50 57.33
1.50
7.50 49.83 58.83
financial lease - net
PWA made the contract providing the right to lease, manage and operate the Sattahip waterworks
system for 30 years. As at 30 September 2014, net accounts receivable – financial lease maturity due during
2014-2031 amounted to Baht 57.33 million consisting of accounts receivable – maturity due in 1 year
amounting to Baht 1.64 million and the remaining balance of non-current assets of Baht 55.69 million.
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4.11 Accounts payable – trade and others consisted of the following:											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
Trade accounts payable
2,293.27
1,621.78
Other accounts payable
180.35
184.25
Accounts payable – Revenue department
56.67
16.05
Total
2,530.29
1,822.08
		 4.12 Accrued expense consisted of the following:											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
Interest payable
86.67
86.54
Electricity payable
191.71
177.60
Purchased water payable
678.69
775.14
Employee gratuity fund payable
8.48
16.35
Other accrued expense payable
312.29
239.03
Total
1,277.84
1,294.66
		 4.13 Liabilities under financial lease consisted of the following:											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
Within 1 year
1,895.40
1,875.57
More than 1 year, but not exceeding 5 years
7,649.18
9,541.73
More than 5 years
22,602.37
22,602.36
Total
32,146.95
34,019.66
Less deferred interest expense
17,039.27
18,527.45
15,107.68
15,492.21
Less a current portion
442.42
386.98
Total
14,665.26
15,105.23
		 Such financial lease were the contract jointly made with private sectors to purchase water
supply totaling 9 contracts
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4.14 Other current liabilities consisted of the following:											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
Guarantee fund payables
193.72
163.01
Performance guarantee fund
479.63
280.82
Others
10.59
16.06
Total
683.94
459.89
		 4.15 Provincial waterworks authority’s bonds consisted of the following:Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Transactions

Bond
Annual
Term of redemption
issued date interst rate Duration
Date of
(percent) (year) redemption

PWA bond
Year 2009 No. 1 28 April 2009
Year 2009 No. 2 28 May 2009
Year 2010 No. 1 5 Nov 2009
Year 2010 No. 2 26 Aug 2010
Year 2010 No. 3 30 Aug 2010
Year 2011 No. 1 21 Feb 2011
Year 2011 No. 2 31 Mar 2011
Year 2011 No. 3 28 Jun 2011
Year 2011 No. 4 1 Sep 2011
Year 2012 No. 1 31 Oct 2011
Year 2012 No. 2-1 20 Sep 2012
Year 2012 No. 2-2 20 Sep 2012
Year 2012 No. 2-3 20 Sep 2012
Total
Less current portion of bonds
Outstanding bonds

3.730
3.995
4.670
3.490
3.500
3.980
4.089
3.760
3.970
3.750
4.090
4.115
4.180

10
10
10
10
7
10
15
8
15
10
15
15
15

28 April 2019
28 May 2019
5 Nov 2009
26 Aug 2010
30 Aug 2017
21 Feb 2021
31 Mar 2026
28 Jun 2019
1 Sep 2026
31 Oct 2021
20 Sep 2027
20 Sep 2027
20 Sep 2027

Unit : Million Baht

2014

1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
350.00
10,200.00
10,200.00

2013

1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
350.00
10,200.00
10,200.00

		 PWA issued bonds for investment with charging fees for sale and guarantee bond purchase
for the year 2009-2012 at rate of 0.50 – 1.00 percent of total bonds issued which were guaranteed by
the Ministry of Finance in both principal and interest bond issued.

กลับสู่สารบัญ

Back to Content

242

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

4.16 Long-term guarantee consisted of the following:											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
Water usage guarantee deposits
1,710.60
1,592.27
Employee position guarantee deposits
21.78
21.49
Total
1,732.38
1,613.76
		
Long-term guarantee deposits
		 PWA has a policy to manage water usage guarantee and its interests so as to generate benefits
for users. Accorting to the Regulation of Provincial Waterworks Authority effective from 23 November
2009 regarding “Water Usage Guarantee Administration B.E. 2552 (2009), the committee is responsible
for controlling water usage guarantee fund and its interest by depositing cash in the account “Water
usage guarantee fund” not less than Baht 300 million in order to reserve a fund for refunding of water
usage guarantee to customers, and increasing reverse as appropriated. The remaining water usage after
deducting reserve for funding of water usage guarantee to customers can be used as working capital.
PWA can repay water usage guarantee fund which was used as working capital to water usage guarantee
fund account not less than Baht 50 million each quarter until the amount was fully covered; and pay
a return to the fund at the same interest rate established by 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.
		 4.17 Employee benefit obligation consisted of the following:											

Unit : Million Baht

Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
1,030.17
1,058.71
74.21
74.68
1,104.38
1,133.39

Severance payments under labor law
Employee gratuity fund
Total
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		 A change in the present value of employee benefit obligation and expenses – employee benefits
in statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2014 as follows:
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
Present value of employee benefit obligation at the beginning
1,133.39
(1 October 2013) Before adjustment
Add Adjustment of a change in assumption
(9.25)
Present value of employee benefit obligation at the beginning
1,124.14
(1 October 2013) After adjustment
Employee benefit obligation in statement of comprehensive income
Current service costs
66.78
Interests
41.18
Gain (loss) from the estimation on actuarial basis
2.77
Less Benefit payments
112.38
Retired employees
8.12
Difference between the estimation and the actual payment of
9.99
employee benefit obligation
Present value of employee benefit obligation at the end (30 September
1,104.38
2014)
		 Employee benefit obligation in statement of financial position as at 30 September 2014 consisted
of the following:
											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
Present value of employee benefit obligation at the end
1,104.38
Fair value of project assets
Employee benefit obligation – presented in statement
1,104.38
of financial position
		 PWA determines its employee benefit plan for severance payments under labor law given to
employees who retire and work until a defined period.
		 The assumption of the discounted rate is the average return rate of government bond at the
end of the reporting period and reflects the time estimation for benefit payments.
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		 The assumption of the mortality rate for reasonable determination of the possibility working until
future retirement. The estimation is based on the mortality rate table for the year 2008 of the Office of
Insurance Commission.
		 The assumption of the salary increase is based on past statistics.
		 The assumption of a employee turnover is based on the past data on staff’s age span.
		
Employee gratuity fund
		 PWA established employee gratuity fund as stated in article 36 of Provincial Waterworks Authority
Act B.E. 2522 (1979) for the purpose of being a fund for aiding employees who retire in acoordance with
the regulations. PWA’s provident fund Act B.E. 2523 (1980) determines that PWA is required to make a
contribution to fund of 10 percent of employees’ salaries and wages.
		 PWA adjusted the estimation of future benefit for employees who worked with PWA throughout
working period until retirement based on actuarial basis by discounting to present value at the rate of
return on government bond as initial reference rate. Such estimation is calculated on actuarial method
by projected unit credit method.
		 As at 30 September 2014 and 2013, PWA has the employee benefit obligation according to
Provincial Waterworks Authority’s employee gratuity fund B.E 2523 amounting to Baht 74.21 million and
Baht 74.68 million respectively by presenting the estimated liabilities in the long-term liabilities. In 2014
and 2013, there were 3 employees who are the membership of employee gratuity fund at the amount of
Baht 8.48 million and 7 persons at the amount of Baht 16.35 million respectively which were presented
as employee gratuity fund payable in current liabilities in the portion of accured expense.
		 Details of assets, liabilities and fund as follows: 											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
Assets
Current assets
Deposits at bank
10.35
18.13
Unearned cash
72.24
72.80
Interest receivable
0.01
0.01
Total current assets
82.60
90.94
Accounts receivable – employee loan pending
0.11
0.11
for Write off
Total assets
82.71
91.05
Liabilities and fund
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Unit : Million Baht
Financial Statements – equity
method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
Employee gratuity fund payable
8.48
16.35
Total liabilities
8.48
16.35
Fund
Carrying balance before adjustment
74.68
85.48
Add adjustment of a change in assumption
2.43
Carrying balance after adjustment
77.11
85.48
Add PWA contribution received interim period
8.56
17.95
Less payment during the period
8.48
16.89
		 Adjustment during the period
2.98
11.86
Balance after adjustment
74.21
74.68
Add revenue higher than expense for this period
0.02
0.02
Total fund
74.23
74.70
Total liabilities and fund
82.71
91.05
Employee benefit obligation
74.21
74.68
		 4.18 Provisions on litigation 			
		
As at 30 September 2014, PWA was sued and recover damaged. When considering the status of
lawsuit, it could be expected to have the contigent liabilities of 11 cases. The provisions for such cases
were recorded at the amount of Baht 20.07 million.
		 4.19 Provisions on private joint venture contracts
		 As at 30 September 2014, provisions on joint venture contracts consisted of the following: 											
Unit : Million Baht
Financial Statements – equity method applied/
Separate Financial Statements
Balance as at 1 October 2013
4,905.11
Provisions used during the year
(159.11)
Financing costs
868.82
Revering entry of unoccured provisions
(1,013.10)
Balance as at 30 September 2014
4,601.72
กลับสู่สารบัญ
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		 4.20 Provisions on the building and construction demolishment
		
PWA recognized provisions on the demolishment of building and construction on leasehold land
as at 30 September 2014 as the contingent liability of Baht 19.49 million, of which provisions have been
approved by the management team.
		 4.21 Deferred income consisted of the following:-

Deferred government fund
Deferred private sector
donation income
Deferred public sector
donation income
Total

Financial Statements – equity method applied/ Separate Financial
Statements
Carrying
Increase
Decrease
Remaining
balance
balance
1 Oct 13
30 Sep 14
10,999.43
1,407.60
442.97
11,964.06
1,595.09

425.29

186.49

1,833.89

1,980.82

282.83

96.56

2,167.09

14,575.34

2,115.72

726.02

15,965.04

		 4.22 Equity consisted of the following:-

Capital
Contribution from the government
Total

Unit : Million Baht

Unit : Million Baht
Financial Statements – equity method applied/
Separate Financial Statements
2014
2013
Increase
(Decrease)
2,204.44
2,204.44
30,919.65
30,919.65
-

33,124.09

33,124.09

-

		 4.23 Operating Performance
		 In 2014 and 2013, the operating performance generated profit for the year of Baht 5,778.18
million and Baht 6,215.90 million respectively, when compared to 2013, profits in 2014 decreased by
Baht 437.72 million or 7.04 percent. The analysis can be as follows:
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Unit : Million Baht
2014
Revenues
Revenue from water supply sale and servies
Revenue of installment and pipeline
Total revenues
Expenses
Operating and administrative expenses
Installment and pipeline costs
Total expenses
Income (loss) from operation
Other income
Dividend income
Other expenses
Financing costs
Profit for the year

Separate financial statements
2013
Increase (Decrease)
amount
percent

23,853.22
2,163.82
26,017.04

23,086.31
2,037.66
25,123.97

766.91
126.16
893.07

3.32
6.19
3.55

17,099.52
1,731.75
18,831.27
7,185.77
1,289.08
302.18
240.38
2,758.47
5,778.18

16,920.71
1,621.48
18,542.19
6,581.78
1,269.57
316.86
100.53
1,851.78
6,215.90

178.81
110.27
289.08
603.99
19.51
(14.68)
139.85
906.69
(437.72)

1.06
6.80
1.56
9.18
1.54
(4.63)
139.11
48.96
(7.04)

Revenue from water supply sale and service raised by Baht 766.91 million or 3.32 percent due to
an increase in customers and quantity of water supply.
Other income increased by Baht 19.51 million or 1.54 percent becaused of an increasing recover
damage income and compensation income as a penalty – uncompletely delivered water.
Operating and administrative expenses raised by Baht 178.81 million or 1.06 percent due to
an increase in other operating expenses, utility installment expense, and operating materials and
maintenance.
Other expenses increased by Baht 139.85 million or 139.11 percent resulting from a rise in loss on
the revaluatin of assets, loss on provisions on litigation, penalty refund and the adjusted value of water
usage guarantee.
Financing costs raised by Baht 906.69 million or 48.96 percent due to an increasing in interest
payment in 2014 consisting of interests paid and PWA bond guarantee fee amounting to Baht 2,737.25
million and Baht 21.22 million respectively.
		
4.24 Transactions classified by the characteristic of expenses
		 Some transactions included in the statement of income for the year ended 30 September 2014
and 2013 classified by the characteristic of expenses as follows:
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Unit : Million Baht
Financial statements –
equity method applied/Separate
Financial Statements
2014
2013
Employee expenses
3,655.95
3,569.00
Depreciation on property, plant and equipment
3,888.34
3,570.73
Loss on the impairment of assets
94.52
57.88
Purchased water
7,398.18
7,246.74
Electricity
1,995.81
1,753.93
Installment and pipeline subcontract
1,552.30
1,443.13
Repairing expense
1,170.42
889.39
Amortization of right of possession over government property
0.66
0.70
Amortization of intangible assets
15.34
12.35
		 4.25 Other revenue consisted of the following: 											
Unit : Million Baht
Financial statements – equity method applied/
Separate Financial Statements
2014
2013
Interest received
182.24
273.13
Revenue recognition from donation - private sectors
186.49
175.49
Revenue recognition from donation - public sectors
96.56
86.71
Revenue recognition from government contribution
442.97
418.92
Other revenues
380.82
315.32
Total
1,289.08
1,269.57
		 4.26 Other expenses consisted of the following: 											
Unit : Million Baht
Financial statements – equity method applied/
Separate Financial Statements
2014
2013
Penalty refund
10.48
2.16
Disposal material costs
5.48
6.49
Loss on sale of assets
118.67
65.31
Loss on the revaluation of assets
59.06
Other expenses
46.69
26.57
Total
240.38
100.53
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		 4.27 Transactions related to Top management
The transactions related to Top management included in the administrative expenses in the
statement of comprehensive income for the year ended September 30, 2014 and 2013 were composed
of as follows:
		
Remuneration of Board of Directors
		 The remuneration of board of directors and top management of 11 persons paid by PWA
comprised meeting allowance, bonus and remuneration for the year ended September 30, 2014 and
2013 as described belows:
											
Unit : Million Baht
Financial statement – equity
method applied/Separate
Financial Statement
2014
2013
Board of Directors – meeting allowance
2.39
1.45
Board of Directors – bonus
1.64
1.77
Board of Directors – remuneration
1.87
0.24
Total
5.90
3.46
		 Remuneration for Top Executives
		
The remuneration for Top Executives of 10 persons paid by PWA consisted of salary, bonus, extra
remuneration and retirement benefits for the year ended September 30, 2014 and 2013 as described
belows:
											

Unit : Million Baht

Financial statement – equity
method applied/Separate
Financial Statement
2013
2014
23.72
20.00
10.65
9.69
34.37
29.69

Short-term benefits
Retirement benefits
Total
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		 4.28 Remittance to the Ministry of Finance
											
Unit : Million Baht
Financial statement – equity
method applied/Separate
Financial Statement
2014
2013
Remittance to Ministry of Finance payables at
5,021.10
1,923.07
the beginning
Add increase during the period
2,884.30
3,098.03
7,905.40
5,021.10
Deduct Remittance to Ministry of Finance
5,678.60
-.
Remittance to State Payables at the end
2,226.80
5,021.10
		 PWA remitted money to the Ministry of Finance with an increase of Baht 2,884.30 million during 2014
comprising the appraised remittance to the Ministry of Finance from net income in 2014 amounting to Baht
2,882.30 million in accordance with the Ministry of Finance’s determination. In 2015, PWA remitted money
to Ministry of Finance at the amount of Baht 2,861.33 million or 45 percent of net income for the year 2014,
depending on which one is higher amount. In 2013, PWA remitted money to the Ministry of Finance more at the
additional amount of Baht 2 million in compliance with State Enterprise Policy Office (SEPO)’s determination.
		 In 2014, PWA remitted to Ministry of Finance totaling Baht 5,678.60 million consisting of remittance to
the Ministry of Finance of 2013 amounting to Baht 5,021.10 million, remittance to the Ministry of Finance from
the net income of 2014 and 2013 at the amount of Baht 655.50 million and Baht 2.00 million respectively. The
balance of remittance to Ministry of Finance as at September 30, 2014 was Baht 2,226.80 million.
5. Public Service Obligation
On 7 September 2004, the Cabinet resolution approved what had been proposed by the Prime
Minister on 17 August 2004 to support an implementation of public service obligation by state enterprise
providing services to people. In this regard, the Office of the National Economic and Social Development
Board had assigned to consult with the Ministry of Finance and Bureau of the Budget to subsidize any
state enterprise project benefit people of which expenses exceed its investment costs. The government
will subsidize the investment surplus, particularly to the state enterprise’s operation performance
continually getting losses. The Ministry of Finance cooperated with Bureau of the Budget and related
agencies to improve the state enterprise structure by obviously separating the income and expenses
of the investment, the operating investment, and the service rate that people should be responsible.
For the surplus of public service obligation and the amount exceeding the appropriated internal rate of
return, the government has to pay compensation to the state enterprise for the whole amount.
From 2008 onward, the settlement of compensation on public service obligation followed on
the Office of the Prime Minister on Public Service Obligation of the State Enterprise B.E. 2008 effective
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from 26 January 2008 in the form of the budget at the difference between service rate determined by
government and costs excluding expenses used in other production or service not for public and expense
raised from the State Enterprise’s mismanagement. In 2011, the Office of the Prime Minister cancelled
such regulations and assigned to follow the regulation of the Office of the Prime Minister on Public Service
Obligation of the State Enterprise B.E. 2554 (2011) effective from 11 June 2011 onward.
On 17 November 2009, the cabinet has approved for the amendment of the principle in
consideration of requesting PWA’s public service obligation for the budget year 2009 by correcting based
on PWA public service obligation principle for the budget 2008 due to the consideration of asking for
public service obligation that could not be in practice in accordance with the Office of the Prime Minister
on State Enterprise public service subsidy B.E.2551 (2008).
In the budget year of 2004 – 2009, the cabinet has approved public service obligation to PWA
totaling Baht 4,849.87 million. As at 30 September 2013, public service obligation receivables amounted
to Baht 10.00 million. Thus PWA received public service obligation of such amount as a whole on 8
November 2013.
Since 2010 up to present, PWA does not receive any public service obligation from the government.
6. Contigent liabilities
As at 30 September 2014, PWA had 28 cases consisting of 23 cases with monetary claim totaling
Baht 365.85 million and 5 cases without monetary claim as follows:6.1 The 7 cases of breach of contracts comprised 7 cases with monetary claim totaling Baht 234.09
million consisted of 2 cases under consideration of the Supreme Court, 1 case under the consideration
of the Supreme Administrative Court, 3 cases under the consideration of the Administrative Court and 1
case under the consideration of the Labour Court.
6.2 The 10 cases of unfair contracts comprised 9 cases and 1 case without monetary claim. Cases
with monetary claim amounting to Baht 59.49 million consisted of 3 cases under the consideration of
the Supreme Administrative Court, 2 cases under the consideration of the Central Administrative Court,
3 cases under the consideration of the Administrative Court ,and 1 case under the consideration of
Department of Civil Dispute Settlement and Arbitration. Case without monetary claim consisted of
1 case under the consideration of the Administrative Court.
6.3 The 8 cases of tort comprised 7 cases with monetary claim and 1 case without monetary claim.
Cases with monetary claim amounting to Baht 72.27 million consisted of 2 cases under consideration of
the Supreme Court, 2 cases under the consideration of the Supreme Administrative Court, 1 case under
the consideration of the Central Administrative Court, 1 case under the consideration of the Administrative
Court and 1 case under the consideration of the Civil Court. Cases without monetary claim consisted of
1 case under the consideration of the Central Administrative Court.
6.4 The 3 cases without monetary claim of revoke to Administrative Act with unreasonable ground
were under the consideration of the Central Administrative Court.
However, PWA has reserves for the contingent damages which may be occurred due to the result
of such cases in the financial statement amounting to Baht 20.07 million, and PWA management took in
consideration of setting reserves in satisfactory to contigent damages.
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7. Private joint venture projects
As at 30 September 2014. PWA has the private joint venture contracts totaling of 12 projects as follows:
Project
No.

Private joint
venture contract

1

Pathum Thani-Rangsit
Water Supply Project
(BOOT)

2

3

4

Period of
Private
contract company jointly
Year/dated
invested
25 years
31 August
1995

Conditions in the contract

Pathum Thani
- The contract commenced from 15 October
Water Supply Co., 1998 to 14 October 2023.
Ltd.
- 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.
R a t c h a b u r i - S a m u t 30 years Egcomthara
- The contract commenced from 7 April 2001
S o n g k h r a m W a t e r 23 June 1999 Co.,Ltd.
to 6 April 2031.
Supply Project (BOO)
- The water price rate from the specified
calculation formula and the minimum water
quantity purchased are determined. The
construction by the company consistedof
the following two parts.
Part 1 The production system is propsed
to sell to PWA when no contract renewal.
Part 2 The construction of substations at
Damneon Saduak Waterworks and Samut
Songkhram Waterworks will be transferred
to PWA once completely constructed
Phuket Water Supply 10 years Require Construction - The contract commenced from 15 December
Project (BOOT)
28 October Co., Ltd. (recently 2000 to 14 December 2025.
1999
named R.E.Q.
- The amended contract specifies more water
amended Water Services
quantity purchased by PWA and a contract
contract to Co., Ltd.)
extension of 25 years starting15 December 2000.
extend to 25
- The water price rate from the specified
years
calculation formula and the minimum water
27 December
quantity purchased are determined.
2004
Sattahip Water
30 years Eastern Water
- The contract commenced from 28 February
Supply Project
28 July 2000 Resource
2001 to 27 February 2031.
amended Development
- The Company pays a return at a specified rate
18 October and Management of 7 % of monthly water sales and service.
2004
Public Company - The amended contract specified an
Limited
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.

5

6

7

Private joint
venture contract

Period of
Private
contract company jointly
Year/dated
invested

Conditions in the contract

- PWA has to compensate for the minimum
water quantity and quality. In case of
lessquality, 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.
N a k h o n P a t h o m - 30 years VKCS (Thailand)
- The contract commenced from 5 January
S a m u t S a k h o n 21 September Co., Ltd. (recently
2004 to 4 January 2034.
Water Supply Project
2000
named Thai Tap
- The ownership of the facilities constructed
(BOO)
Water Supply
including land will be retained to the Company
Public Company
when the contract ends.
Limited)
- 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 lessthan the acceptable level.
Nakorn Sawan Aok 25 years Nakornsawan
- The contract commenced from 1 March 2003
Water Supply Project 7 November Water Supply Co., to 28 February 2028.
(BOOT)
2000
Ltd.
- The ownership of facilities constructed will
be transferred to PWA at the end of the
contract. (after examining the production
system in another 600 days).
- The company is responsible for the improvement
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 25 years Chachoengsao
- The contract commenced from1 April 2003
Supply Project (BOOT) 9 November Water Supply Co., to 31 March 2028.
2000
Ltd.
- The ownership of facilities constructed will
be transferred to PWA at the end of the
contract. (after examining the production
system in another 600 days).
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Project
No.

8

9

10

11

Private joint
venture contract

Period of
Private
contract company jointly
Year/dated
invested

Conditions in the contract

- 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 25 years Bangpakong
- The contract commenced from 1 April 2003
Supply Project (BOOT) 9 November Water Supply Co., to 31 March 2028.
2000
Ltd.
- The ownership of facilities constructed will
be transferred to PWA at the end of the
contract. (after examining the production
system in another 600 days).
- The company is responsible for the
improvementand 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.
Reverse Osmosis Water 15 years Eastern Water
- The contract commenced from 12 May 2005
Production Project 7 July 2004 Resource Deto 11 May 2020.
(BOO) to resolve water
velopment and
- The water price rate from the specified
shortage of Koh Samui
Management
calculation formula is determined yearly.
Waterworks according to
Public Company
the Cabinet’s resolution
Limited
dated 28 December
2004.
P h a n a t n i k o m a n d 15 years Industrial Water - The contract commenced from 1 February
Banboeng Water Supply 10 Septem- Resource
2005 to 31 January 2020.
Project (BOO)
ber2004 Management
- PWA has to compensate for the minimum
Co., Ltd.  
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.
Rayong Water Supply 25 years UU Group
- The contract commenced from 12 July 2006
Project (BTO)
14 March Consortium
to 11 July 2031.
2006
consists of
- The ownership of the facilities constructed
- Universal Utilities by the Company will be immediately
Co., Ltd.
transferred to PWA. The company had an
- Chachoengsao
authorization to produce and sell water to
Water Supply Co., PWA.
Ltd.
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Project
No.

12

Private joint
venture contract

Period of
Private
contract company jointly
Year/dated
invested

Conditions in the contract

- Bang Pakong
- PWA has to compensate for the minimum
Water Supply Co., water quantity and quality.
Ltd.
- A guarantee of Baht 6 million is required in
- Nakorn Sawan
the first year and is replaced by 5% of water
Water Supply Co., sales according to the minimum water quantity
Ltd
in the following years.
Chonburi Water Supply 20 years Universal Utilities - The contract commenced from 12 April 2009
Project (BOO)
3 June 2009 Co., Ltd.
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.

8. Reclassification of Accounts
PWA has reclassified certain accounts in the statement of financial position as at September 30,
2013 by presenting inter-company accounts as the contra account of account payables – trade and
others useful for comparison and consistent with the reclassification of the statement of financial
position as at September 30, 2014. Such reclassification of accounts has not been affected to profit (loss)
for the year 2013.
9. Approval of Financial Statements
These financial statements were approved by PWA’s board of directors as of March 2015.
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หมวดที่ 3

รายงานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CSR Report)
รายงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. (CSR Report)
• รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• รายงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CSR Report)

CSR
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หมวดที่ 3 รายงานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CSR Report)
ผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เป็ น กฎหมายที่ ร องรั บ สิ ท ธิ ข องประชาชน
โดยได้ ก� ำ หนดสิ ท ธิ ใ นการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
การด�ำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ และก�ำหนดหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพือ่ รับรอง
และคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงก�ำหนด
ให้ ป ระกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของ
หน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ มีก�ำหนดระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่
วันประกาศ และให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำสรุปผลการ
พิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น
รายเดือนทุก ๆ เดือน โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับงานทีจ่ ดั ซือ้
จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซี อื้ หรือจ้าง รายชือ่ ผูเ้ ข้าเสนอ
ราคาและราคาทีเ่ สนอ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา เหตุผล
ที่ คั ด เลื อ กผู ้ เ สนอราคารายนั้ น โดยสรุ ป เพื่ อ เป็ น ดรรชนี
ส�ำหรับประชาชนการตรวจดูของประชาชตลอดจนก�ำหนด
ให้หน่วยงานของรัฐน�ำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวด
ราคาและประกาศสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในรอบเดื อ นเผยแพร่ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงาน
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การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. น�ำข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคา
และประกาศสอบราคาที่หัวหน้า ส่วนราชการลงนามแล้ว
มีก�ำหนดระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศ รวมทั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง รายชือ่ ผูเ้ ข้าเสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ ตลอดรายชือ่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาในรอบเดือน จัดเก็บไว้ใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
2. น�ำข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างและรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เผยแพร่ผ่าน Website
(www.pwa.co.th) ของการประปาส่วนภูมภิ าค โดยปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวด
ราคาด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ่ า น Website
(www.gprocurement.go.th) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
เพื่อประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นการส่งเสริม
การแข่งขันกันอย่างเสรี ซึ่งจะสามารถลดโอกาสในการ
สมยอมกันในการเสนอราคา  
4. น�ำข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมภิ าค
จัดเก็บไว้ในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ สะดวก
ในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กปภ. ปี 2557
กปภ. ได้ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้ง กปภ. เมื่อปี 2522 จนถึงปัจจุบัน
คือ การช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยการแจกจ่ายน�้ำฟรี
ช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์และบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรนั้น กปภ.ได้ตั้งศูนย์
เลี้ ย งเด็ ก กลางวั น เพื่ อ ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระพนั ก งานและ
บุคลากรภายใน กปภ. และก่อตัง้ มูลนิธิ กปภ. เพือ่ ช่วยเหลือ
ด้ า นทุ น การศึ ก ษาของบุ ต รพนั ก งานที่ เ สี ย ชี วิ ต จากการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย
กปภ.ได้พัฒนา CSR ให้เข้มแข็งขึ้นตามล�ำดับ
โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการผลักดันโครงการเกีย่ วกับ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม เช่น โครงการน�ำ้ ประปาดืม่ ได้
โครงการหยุดวิกฤติแผ่นดินทรุด โครงการโรงเรียนประหยัดน�ำ้
โครงการสานน�้ำใจบรรเทาสาธารณภัยเป็นต้น โดยใน
ปี 2557 ซึ่ง กปภ.ประกาศวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจ
ในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ”และค่านิยม “มุ่ง-มั่นเพื่อปวงชน” ยังได้ปรับปรุงแผนงานด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมของ กปภ. ปี 2556-2559 ให้ ส อดรั บ กั บ
แผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยยึดหลักการและแนวปฏิบตั ติ าม
มาตรฐาน ISO 26000 ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ 5 ประการ
คือ เป็นระบบต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีส่วนร่วม และสร้าง
เครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย โครงการ CSR 3 ด้าน รวม 8
โครงการหลัก ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจาก
สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ตลอดจนสนับสนุนน�้ำดื่มให้
กับกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ประกอบ
ด้วย โครงการกปภ. รักษ์ชุมชน โครงการ PWA น�้ำดื่ม
โรงเรียน และโครงการน�้ำดื่มบรรจุขวด
2. ด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และกระตุน้ ให้เยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย
โครงการ กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชนไทย
รวมใจรักน�้ำ และโครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ
3. ด้านการใส่ใจผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคน�้ำประปาที่มีคุณภาพดื่มได้

จากก๊อก และสนับสนุน/ช่วยเหลือประชาชนในการดูแลรักษา
ระบบประปาภายในบ้านให้สะอาด ปลอดภัย และ ถูกสุขอนามัย
ประกอบด้วย โครงการน�ำ้ ประปาดืม่ ได้ และโครงการเติมใจให้กนั
ทัง้ นี้ ในการขับเคลือ่ น “CSR” ในแบบฉบับของ
กปภ. หรือ “Model CSR @ PWA” ทีอ่ งิ ตาม ISO 26000
กปภ.จะเริ่มต้นจาก “ภายในรั้ว กปภ.” สู่สังคมรอบรั้วและ
นอกรั้วภายนอก เพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่ กปภ.
เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายในรั้ว กปภ. คือ การที่ กปภ.
ได้ดูแลใส่ใจพนักงานและลูกจ้างให้เป็นผู้มีผลิตภาพสูง
มีความผาสุกในการด�ำรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตใจ
ดีงามเช่น การตัง้ ศูนย์เลีย้ งเด็กกลางวัน มูลนิธิ กปภ. สมาคม
สโมสร กปภ. สหกรณ์ออมทรัพย์ กปภ. และสถานพยาบาล
กปภ. รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม จัดสวัสดิการ ดูแลสุขภาพ
ในเชิงป้องกัน และมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ
ให้เอื้อต่อการท�ำงานของพนักงาน
2. กลุม่ เป้าหมายรอบรัว้ กปภ. คือ การที่ กปภ.
เอาใจใส่ดูแลชุมชนที่อยู่ติดหรือใกล้รั้ว กปภ. และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อชุมชน เช่น การออกไป
เยี่ยมเยียนดูแล และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ชุมชน
ร่วมพัฒนาชุมชนให้ผู้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ร่วมกับอ�ำเภอหรือจังหวัดออกหน่วย
บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โครงการ
อ�ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเติมใจให้กัน เป็นต้น
3. กลุม่ เป้าหมายนอกรัว้ กปภ. คือ การที่ กปภ.
ดูแลสภาพแวดล้อมทัว่ ไป ช่วยเหลือสาธารณภัย รวมถึงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ยังผลให้ประชาชน
ทั่วไปในสังคมได้รับประโยชน์สูงสุด ดังภาพ
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ในการส่งเสริมองค์กรให้มกี ารก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการทีด่ ี การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ พนักงานปฏิบตั งิ าน
ด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ได้ทบทวนนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance
Appraisal : SEPA) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
1. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานการประปาส่วนภูมภิ าค มีเป้าหมายในการด�ำเนินงาน โดยให้ความส�ำคัญต่อ
หลักการก�ำกับดูแลที่ดี 7 ประการ คือ
1.1 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
1.2 ความส�ำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
1.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม (Equitable Treatment)
1.4 ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
     ทุกฝ่าย (Transparency)
1.5 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการเพิ่มความสามารถในทุกด้าน เพื่อการ
     แข่งขัน (Value Creation)
1.6 การส่งเสริมพัฒนาการก�ำกับดูแล และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินงาน (Ethics)
1.7 การส่งเสริมและกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
		
ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ
		 ท้องถิ่น (Participation)
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ยึดมั่นตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และ
ปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละฝ่ายทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
2.1 ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทีส่ ำ� คัญ ให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของการประปา
		
ส่วนภูมภิ าค และบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ ง และวางแนวทาง
		
การบริหารจัดการที่เหมาะสม
2.2 ด�ำเนินธุรกิจน�้ำประปาและบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม สอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากร
		 ของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
		 เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารให้ บ ริ ก ารสาธารณู ป โภค โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องรั ฐ และสุ ข ภาพอนามัย
		
ของประชาชนเป็นส�ำคัญ
2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
		 ภายในที่ดี สามารถท�ำให้มั่นใจว่ากระบวนการท�ำงานมีความชัดเจน โปร่งใส เชื่อถือได้ และปราศจาก
     ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.4 ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค ด้วยความโปร่งใส เพียงพอ
		 เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
		 และค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
2.5 คัดสรรบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม มีกระบวนการ
		 สรรหาที่โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
2.6 ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม
2.7 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยด�ำเนินกิจกรรม
		 ที่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเกื้อกูลและยั่งยืน
2.8 คณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคจะต้ อ งเป็ น ผู ้ น� ำ และแบบอย่ า งที่ดี
		
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
การประปาส่วนภูมิภาค

โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ในการขับเคลื่อนกระบวนการด�ำเนินงานด้าน
CSR กปภ. เริม่ ต้นทีน่ โยบายขององค์กร โดยคณะกรรมการ
กปภ. ได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ของ กปภ.”
ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานด้าน CSR ของ กปภ. และ
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้าน CG และ CSR ในภาพรวม
ซึง่ มี “คณะท�ำงานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์
ที่ 7 (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)” ท�ำหน้าที่ติดตามเร่งรัด
โครงการให้แล้วเสร็จตามก�ำหนด รวมทั้งติดตามผลการ
ด�ำเนินงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน

ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไปให้สอดรับกับเป้าประสงค์
ตามยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร บรรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมาย
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้
จากกรอบแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ กปภ.
ซึ่งเน้นวัฒนธรรมองค์กรการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน
ในทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงก�ำหนด
ให้การด�ำเนินงานด้าน CSR เป็นภาระหน้าทีข่ องทุกหน่วยงาน
ที่ต้องปลูกฝังพนักงานในสังกัดให้ลงมือท�ำกิจกรรม CSR
ด้วยตนเอง

การเรียนรู้ CSR @ PWA ของพนักงาน กปภ.
กปภ. ก�ำหนดระบบถ่ายทอดและสือ่ สารนโยบาย
CSR ตลอดจนติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.อย่างต่อเนือ่ ง
ผ่านการประชุมคณะต่าง ๆ เช่น คณะท�ำงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร การประชุม ครส. รวมทั้งส่งเสริม
เผยแพร่วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีกับพนักงานใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ด้วยการผลิตและเผยแพร่สอื่ ต่าง ๆ
เช่น รายงานประจ�ำปี วารสารน�้ำทุกสองเดือน จุลสารสีสัน
ข่าวทุกเดือน รายการเสียงตามสาย โดย กปภ.ได้เผยแพร่
ให้พนักงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กปภ.ยังได้จัดกิจกรรม CSR Day
อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นจิตสาธารณะของพนักงาน
ซึ่งใน 2557 กปภ.ได้จัดกิจกรรม “CSR DAY” เมื่อวันที่
20 มิ ถุ น ายน 2557 โดยมี ก ารจั ด นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ
ผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ของ กปภ. เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู ้ ใ ห้ กั บ พนั ก งาน
ตามเจตนารมณ์ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก รสู ่ ก ารเป็ น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญในการท�ำให้ กปภ.
บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง หรือ High
Performance Organization (HPO) ในอนาคตต่อไป
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ผลการด�ำเนินงานโครงการ CSR โดดเด่นของ กปภ. ในปี 2557
โครงการ PWA น�้ำดื่มโรงเรียน
ประเทศไทยประสบปัญหาน�้ำดื่มในโรงเรียน
หลายแห่งมีคณ
ุ ภาพไม่ได้มาตรฐาน กปภ.จึงจัดท�ำโครงการ
“Pure Water for Academy หรือ PWA น�ำ้ ดืม่ โรงเรียน” ขึน้
โดยติดตั้งตู้ท�ำน�้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน�้ำให้แก่โรงเรียน
ในพื้นที่บริการของ กปภ. ตั้งแต่ปี 2555

ในปี 2557 กปภ.ได้ด�ำเนินการโครงการ PWA
น�้ ำ ดื่ ม โรงเรี ย นโดยมอบตู ้ ท� ำ น�้ ำ เย็ น ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการใน 2 จังหวัด คือ จ.อุดรธานี
จ�ำนวน 36 โรงเรียน 92 ตู้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
และ จ.ขอนแก่น จ�ำนวน 71 โรงเรียน 173 ตู้ เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2557

โครงการน�้ำประปาดื่มได้
ด้วยเจตนารมณ์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน และช่วยลดปริมาณขยะจากขวดน�้ำพลาสติก
กปภ. ร่วมมือกับกรมอนามัยได้ประกาศรับรองน�้ำประปา
ดื่มได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2543
ในปี 2557 กปภ.ได้ดำ� เนินโครงการน�ำ้ ประปาดืม่ ได้
ในพืน้ ที่ กปภ.สาขาปทุมธานี สาขาย่านตาขาว จ.ตรัง สาขา
หนองคาย สาขาบ้านบึง จ.ชลบุรี สาขาจอมทอง จ.เชียงใหม่
สาขาโพนทอง (หน่วยบริการเสลภูมิ) จ.ร้อยเอ็ด สาขา
อ�ำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี สาขาทุง่ เสลีย่ ม จ.สุโขทัย สาขา
เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี และสาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
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ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าด้าน CSR
กปภ.ได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของลูกค้าทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ.อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 - 2557 ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีทัศนคติในระดับพึงพอใจการด�ำเนินงาน CSR
ของ กปภ. ดังตาราง
ปี
2554
2555
2556
2557

ระดับคะแนน (เต็ม 5)
3.43
3.73
3.87
3.93

ในปี 2557 ซึ่ง กปภ.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้านั้น
ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้ามีความคาดหวังด้านการช่วยเหลือสังคม เรียงตามล�ำดับได้ดังตาราง
ประเด็น

ร้อยละ

1. ให้ทุนการศึกษาเด็กยากจน ทุนอาหารกลางวันลูกหลานของคนในชุมชน

18.91%

2. ดูแลชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสร้างอาชีพ ดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมปลูกป่า
อนุรักษ์แหล่งน�้ำ

17.92%

3. ขยายพื้นที่ให้บริการ ดูแลระบบท่อส่งน�้ำ

17.10%

4. ให้บริการจุดน�้ำดื่มฟรีตามชุมชน ตลาด โรงเรียน และช่วงเทศกาล

16.38%

5. ท�ำให้น�้ำประปาดื่มได้จริง

12.22%

6. ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการลดราคาค่าน�้ำประปาลง

6.24%

7. ให้ทุนสนับสนุน สร้างสวนสาธารณะ อาคารของโรงเรียนห้องน�้ำสาธารณะ
และบ�ำรุงศาสนา

5.70%

8. ส่งเสริมกีฬาของชุมชน ลดปัญหายาเสพติด

3.98%

9. การขอติดตั้งประปาใหม่ ไม่ควรเสียค่าธรรมเนียม

1.34%
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สถิติผลการด�ำเนินงาน CSR ปี 2557
ในปีงบประมาณ 2557 กปภ.ได้ด�ำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 3 ด้าน รวม 10 โครงการ
โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ 917,070 ครัวเรือน มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 40,799,359 บาท และพนักงาน กปภ.
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 18,037 คน (มีพนักงาน กปภ.บางรายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง) ดังภาพ

27,753,472 บาท
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000

6,276,700 บาท

10,000,000

6,769,187 บาท

5,000,000
0
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านการใส่ใจผู้บริโภค

จ�ำนวนเงิน (บาท) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน CSR ปี 2557
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1,000,000

818,545 ครัวเรือน

800,000
600,000
400,000
15,229 ครัวเรือน

200,000

83,296 ครัวเรือน

0
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านการใส่ใจผู้บริโภค

จ�ำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) จากโครงการ CSR ปี 2557

9,904 คน
6,238 คน

10,000
1,895 คน

5,000
0
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านการใส่ใจผู้บริโภค

จ�ำนวนพนักงาน (คน) เข้าร่วมโครงการ CSR ปี 2557
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1. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
กปภ.ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งน�้ำของชุมชนให้สะอาดสวยงาม
รวมทั้ ง ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
จากสาธารณภั ย และภั ย ธรรมชาติ ตลอดจนสนั บ สนุ น
น�้ำดื่มภายในโรงเรียนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
สาธารณกุศล ดังนี้
1.1 การประปาส่ ว นภู มิ ภ าครั ก ษ์ ชุ ม ชน
เป็ น โครงการที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน�้ำของ
ชุมชนให้สะอาดสวยงามและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของ
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย
1.1.1 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน�้ำ
กปภ.เข้าไปพัฒนาแหล่งน�้ำสาธารณะที่ผู้คน
ในท้องถิ่นใช้ร่วมกัน โดยการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน�้ำ 
เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนในชุมชนได้ใช้ร่วมกัน เช่น
การสร้างศาลานั่งเล่นริมน�้ำ  การปลูกป่าต้นน�้ำ  หรือสร้าง
ลานออกก�ำลังกายสาธารณะ เป็นต้น

1.1.2 โครงการแจกจ่ายน�้ำประปาช่วยเหลือ
ประชาชน

กปภ.ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ และภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ ซึง่ ปี 2557 กปภ.
จ่ายน�้ำประปาเพื่อบ�ำบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมทั้งสิ้น 388.320 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า
6,913,551 บาท
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1.1.3 โครงการบริจาคเงิน/สิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
กปภ.ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
และสาธารณกุ ศ ล โดยในปี 2557 กปภ.ได้ บ ริ จ าค
เงินผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและการกุศลที่หน่วยงานต่าง ๆ
ขอความร่วมมือมายัง กปภ. จ�ำนวน 17 กิจกรรม รวมเป็นเงิน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 94,980
1.2 โครงการ PWA น�ำ้ ดืม่ โรงเรียน (Pure Water
for Academy)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เยาวชนของชาติ ใ ห้ มี โ อกาสบริ โ ภค
น�้ำดื่มสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในปี 2557
กปภ. ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี ได้มอบ
ตู้ท�ำน�้ำเย็นตามโครงการ PWA น�้ำดื่มโรงเรียนให้แก่ 107
โรงเรียน รวม 265 ตู้ รวมเป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 11,200,000 บาท
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1.3 โครงการสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด
กปภ.ได้ผลิตน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดตามมาตรฐานองค์การ
อาหารและยา (อย.) มอบให้แก่หน่วยงาน และองค์กร
สาธารณกุศล เพื่อน�ำไปบรรเทาความเดือดร้อนและเป็น

ประโยชน์ตอ่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ โดยปี 2557
กปภ. แจกน�้ำดื่มบรรจุขวดรวมทั้งสิ้น 674,816 ขวด

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม

ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ พนักงานเข้าร่วม จ�ำนวนเงินทีใ่ ช้
(ครัวเรือน)
โครงการ (คน)
(บาท)

1. โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน
1.1 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน�้ำ

57,133

536

6,852,877

1.2 โครงการแจกจ่ายน�้ำประปาช่วยเหลือประชาชน

602,294

2,764

6,913,551

950

184

94,980

2. โครงการ PWA น�้ำดื่มโรงเรียน

23,850

168

11,200,000

3. โครงการสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด

134,318

6,436

2,692,064

818,545

9,904

27,753,472

1.3 โครงการบริจาคเงิน/สิง่ ของช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัย

รวม

2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
กปภ.ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้อยู่คู่กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าต้นน�้ำ  รวมทั้ง
ปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนผ่านโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้
2.1 โครงการการประปาส่ ว นภู มิ ภ าครั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
กปภ.ได้จดั กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายและดูแลรักษา
แหล่งน�้ำธรรมชาติ จ�ำนวน 37 กิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศรวมเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,322,596บาท
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2.2 โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน�้ำ

ทางวิชาการ และทัศนศึกษา ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะฝึกฝน ให้
เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และน�ำไปสู่พฤติกรรม
การใช้น�้ำอย่างถูกต้อง โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้
ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
2.3 โครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ
กปภ.ได้ดำ� เนินโครงการนี้ ตัง้ แต่ปี 2551 โดยการจัด
กิจกรรมให้ความรูแ้ ละกิจกรรมนันทนาการเพือ่ สร้างความรู้
ความเข้าใจและปลูกจิตส�ำนึกเพื่อให้เด็กนักเรียนตระหนัก
ถึงคุณค่าของน�้ำ  ความส�ำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ 
และใช้น�้ำอย่างประหยัด โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นโรงเรียน
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ อง กปภ. และเป็นลูกค้าของ กปภ. โดยเป็นไป
ตามแผนงานที่มีเป้าหมายว่าภายในปี 2558 จะมีโรงเรียน
ในภาคีเครือข่ายครบทุกพื้นที่ของ กปภ. ซึ่ง กปภ.สาขา
จะน�ำนักเรียนเข้าชมกระบวนการผลิตน�้ำ  ณ โรงกรองน�้ำ
ของ กปภ.สาขา รวมทั้งมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
แก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดค�ำขวัญและเรียงความ
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำตั้งแต่เริ่ม
โครงการในปี 2551 ถึงปี 2557 กปภ.ได้จดั โครงการโรงเรียน
ประหยัดน�้ำรวม 209 โรงเรียน

กปภ.มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของน�้ ำ ประปา และทรั พ ยากรแหล่ ง น�้ ำ ต่ า ง ๆ อี ก ทั้ ง
เป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมฤดูรอ้ นให้เป็นประโยชน์
ในปี 2557 กปภ.ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรวมใจ
รักน�้ำตั้งแต่ปี 2545 และในปี 2557 ได้จัดขึ้น 3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์2557
ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2557
ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2557
ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 จ.สงขลา
มีนักเรียนอายุระหว่าง 10-15 ปี เข้าร่วมโครงการ
รวม 199 คน ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมของค่ า ยเยาวชนไทย
รวมใจรักน�้ำ  จะมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหล่งน�้ำ
กระบวนการผลิตน�้ำประปา การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและ
สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่นเกม ร้องเพลง การเรียนรู้

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม

ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ พนักงานเข้าร่วม จ�ำนวนเงินทีใ่ ช้
(ครัวเรือน)
โครงการ (คน)
(บาท)

1. โครงการ กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อม

11,100

1,280

5,322,596

40

-

536,800

3. โครงการโรงเรียนประหยัดน�้ำ

4,089

615

417,304

รวม

15,229

1,895

6,276,700

2. โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน�้ำ
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3. ด้านการใส่ใจผู้บริโภค
จากภารกิจ กปภ. ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยได้ควบคุมคุณภาพน�้ำประปาให้
ประชาชนดื่มน�้ำโดยตรงจากก๊อก จึงให้ความส�ำคัญกับ
ระบบประปาภายในบ้านของผู้ใช้น�้ำที่ต้องมีสภาพดี โดยมี
โครงการรองรับ ดังนี้
3.1 โครงการน�้ำประปาดื่มได้

สาขาบ้านบึง, ปทุมธานี, เลาขวัญ, บ้านนาสาร, ย่านตาขาว,
โพนทอง, หนองคาย, อ�ำนาจเจริญ, จอมทอง และทุง่ เสลีย่ ม
3.2 โครงการเติมใจให้กัน
กปภ.สาขาลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ประชาชนแบบเคาะประตูบา้ น เพือ่ ตรวจสอบระบบประปา
ภายในบ้านให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากตรวจพบว่าระบบ
ประปาภายในบ้านของผูใ้ ช้นำ�้ รายใดช�ำรุด กปภ. จะด�ำเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ทันที รวมทั้งยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน และ
รับฟังปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใช้น�้ำ  เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
การบริการให้ถกู ใจลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ส�ำหรับปี 2557 มีลกู ค้า
ได้รับบริการจากโครงการเติมใจให้กันรวมทั้งสิ้น 68,568
ครัวเรือน

กปภ. กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกัน
ตรวจสอบน�้ ำ ประปาในพื้ น ที่ ข อง กปภ.สาขาต่ า ง ๆ
เพือ่ ประกาศรับรองความสะอาดของน�ำ้ ประปา และรณรงค์
ให้ประชาชนดืม่ น�ำ้ จากก๊อก เพือ่ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการซือ้
น�้ ำ ดื่ ม บรรจุ ข วดและช่ ว ยลดขยะจากภาชนะพลาสติ ก
โดยในปี 2557 กปภ. ได้ด�ำเนินโครงการน�้ำประปาดื่มได้
ในพื้นที่ของ กปภ.สาขาอีก 10 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ของ กปภ.
ด้านใส่ใจผู้บริโภค
โครงการ/กิจกรรม

ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ พนักงานเข้าร่วม จ�ำนวนเงินทีใ่ ช้
(ครัวเรือน)
โครงการ (คน)
(บาท)

1. โครงการน�้ำประปาดื่มได้

14,728

215

1,000,000

2. โครงการเติมใจให้กัน

68,568

6,023

5,769,187

83,296

6,238

6,769,187

รวม
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PWA operation on Corporate Social Responsibility (CSR) in 2014
PWA continuously performed on Corporate
Social Responsibility (CSR) since established in
1979 up to present by helping communities and
society with the distribution of free water to the
public benefit activities and relieving public danger
activities. For the target group in the organization,
PWA has set up the daytime nursery center to
alleviate PWA’s staffs and personnel. PWA also
established PWA foundation to support scholarship
to dead in the operation staff’s children including
educating employees responsible of society as
well.
PWA developed CSR to be vigorous
respectively by cooperating adherent network
in pushing the public, social, and environmental
project such as Drinking Water Project, Eliminating
Crisis of Subsidence Project, Water Safety School
Project, Aid of victims of public disasters, etc. In
2014, PWA notified visions “Customers are delighted
with water quality and excellent services” and
values determined “Concentration-Confidence-For
the Public” and improved PWA’s CSR plan for the
year 2013-2016 in consistent with organizational
strategies by holding to the principal and guideline
of the standard of ISO 26000 including the practices
of 5 aspects: system, continuity, linkage, cooperation
and building the framework comprising CSR projects
of 3 aspects totaling 8 main projects. The details
were:
1. Developing communities and
society aimed at relieving people who suffered
from public danger and natural disasters including
supporting the drinking water to the activities of
public benefit and public charity which consisted
of PWA preserves community project, PWA School
Drinking-Water Project, and Bottled Drinking Water
Project.
2. Environmental Protection targeted
for diminishing the impact on global warming and
stimulating the youth to be aware of the natural
resource’s values comprising of PWA Preserves
Environment Project, Thai Youth Camp Loves
Water Project and School Safety Water Project.
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3. Caring consumers consumers
intendedto encourage people drinking quality water
from tap and support/aid people in maintenance
of water system in the households to be clean,
safe, and hygiene which is composed of Drinking
Water Project and Home Care Project.
In pushing ahead “Model CSR @ PWA”
which referred to ISO 26000, PWA started with
the inside PWA and distributed to outside PWA in
order to cover all inclusive areas that PWA related.
It could be divided into 3 target groups as follows:
1. Inside PWA target group defined that
PWA takes care of staffs and employees to be
more capable, having well-being and happiness
in living, good quality life, gentility such as setting
up the daytime nursery center, PWA foundation,
PWA club, PWA cooperative and PWA clinic as well
as arranging the environment, welfare, protective
health care, and measure of safety for supporting
staff’s working.
2. Fence PWA target group PWA cares
communities beside or nearby PWA and joins
activities targeting for community such as visiting,
caring, assisting community’s sufferings. PWA
collaborates with the community to improve the
good quality life of people, convenience and
safety. Moreover, PWA cooperates with districts
or provinces to aid people through Amphor Smile
Mobile Project and Home Care Project, etc.    
3. Outside PWA target group PWA
takes care of environment in general, disaster
assistance including preserving natural resources
and environment. It enables to maximize benefits
to people in the society as picture displayed.   
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PWA’s Policies on Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
In encouraging the organization to have the good monitoring and management, efficient
operation, and staffs working with transparency, morale and accountability as well as cooperating in the
development of standard living in communities, society, and nation. In the meeting no. 10/2013 dated
20 November 2013, PWA committee revised the policies on good corporate governance and corporate
social responsibility in conformity with State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) in order to be abiding
as the guidelines for all committee, executives, and staffs in practices as follows:
1. PWA’s board of directors, executives, and employees have the operation goals by giving
importance to 7 good corporate governance principles, as follows:
1.1 Responsibility for the results of performance of duties (Accountability);
1.2 Awareness of duties with adequate capability and efficiency (Responsibility);
1.3 Treatment to all stakeholders with honesty, equality, and equity (Equitable Treatment);
1.4 Transparency of operation, which is verifiable, and disclosure of data in a transparent
     manner to all related parties (Transparency);
1.5 Creation of added value to business in short-term and long-term and increase of
     competitiveness in all areas (Value Creation);
1.6 Promotion and development of corporate governance and having good ethics in
     business (Ethics);
1.7 Promotion and distribution of opportunities to the general public toparticipate
inexpressing their opinions relating operations which may have impact on the
environment, health, quality of life and well-being of local communities (Participation)
2. PWA board of directors, executives, and all employees strictly adhere to the ethical principle
and operate their works with responsibilities as per their respective roles and duties as prescribed in the
PWA act B.E. 2522, laws, rules, regulations and PWA’s criterion as cores are as follows:
2.1 Determine visions, policies, strategies, critical plans in accordance with PWA’ tasks and
objectives and carefully manage in consideration of the risk factor and the properly
managed guideline
2.2 Operate and manage the water supply business with the principle of integrityin
accordance with its abilities and resources and assume its responsibilities to all
stakeholders, society and environment for the purpose of providing public utility
service by taking into account the benefits of the country and health of the general
public as the first priority.
2.3 Support and promote to have the risk management system, internal control system,
and well internal audit to enable confidence that the operation processes which are
obvious, transparent, reliable, and no conflict of interests.
2.4 Encouraging the disclosure of PWA’s information technology with transparency,
adequacy, reliability and in time for all interested parties equally receiving information
technology and considering primary human rights.  
2.5 Recruiting personnel to be responsible for the core management position in all levels
properly, looking for the transparent and fair recruiting system including building the  
organizational culture which focused on well-monitored, continuously responsible
for society and environment continuously.
2.6 Equally and fairly satisfy the anticipation of all interested parties.
2.7 Be the organization that mainly focus on the improvement of the life quality of
communities,society and environment by proceeding the activities that take part in
responsible for society and environment in order to coexist with assistance and stability.
2.8 PWA Board of directors, all levels of executives must be the good leader and patternin
virtue and ethics.
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PWA’s Structure of Duties on Corporate Social Responsibility
In pushing up the operational process in
CSR, PWA started the organizational policy through
appointing PWA’s good corporate governance and
corporate social responsibility subcommittee by
PWA’s committee. PWA determined the action
plan in CSR and monitored overall’s CG and CSR
performance which have the task force  pushing
up the organizational strategy no. 7 in “society
and environment” be function of monitoring and
accelerating the project to be completed on
schedule including following the performance,

promoting the participation of board of directors,
employees, communities, customers and people in
compliance with the purposes of the organizational
strategies, achieving the targets beneficial to wide
range of communities and society. From the PWA’s
concept on CSR, it focused on the organization
culture’s participation of all employees both in
headquarter and provincial. Therefore, it determined
the CSR operation be the duties of every departments
indoctrinating employees of each department to
do CSR activities by themselves.  

Learning CSR @ PWA’s employees
programme. PWA announced to employees learning
consecutively.
Besides PWA continually arranged the
activity - CSR Day every year in order to stimulate
employee’ public mind. In 2014, PWA carried out
“CSR DAY” activity on 20 June 2013 by preparing
the exhibition of PWA’ s corporate social
responsibility (CSR) performance to enhance staffs’
knowledge in the intension of developing the
organization to be learning organization which was
significant to help PWA achieve the target to be
High Performance Organization (HPO) in the future.

PWA determined transformation system
and CSR policy communication including continuously
following up the practices in compliance with the
good corporate governance and PWA’s corporate
social responsibility through the meeting of working
groups such as pushing up the corporation’s
strategies working group, meeting of Campaign
Committee for Human Rights as well as promoting
the broadcast of the culture of good corporate
governance to centralized and provincial employees
via the production and media dispersion such
as annual report, bimonthly water journal,
monthly news pamphlet, wire broadcasting
Water Journal
Annual report

Dispersed
Channel of
Broadcasting media PWA Channel

CSR

CSR policy propagation

CD - Set of CSR knowledge
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PWA’s Outstanding CRS Projects in 2014
School Drinking-Water Project
Thailand faced the under-standard
school drinking-water problem. PWA carried out
“Pure Water for Academy or PWA School DrinkingWater” project by installing coolers together with
strainers to schools in PWA service areas since
2012.

In 2014, PWA conducted School DrinkingWater Project by giving coolers to the networking
school participating in this project in 2 provinces:
Udon Thani 36 schools 92 coolers on August 14,
2014 and Kon Kaen 71 schools 173 coolers on
November 14, 2014.

Drinkable Tap Water Project
With the intention of reducing household’s
expenditures and plastic bottled waste quantity,
PWA cooperated with Department of Health in
announcing the drinking Tap water guaranteed in
various areas throughout the country since 2000.
In 2014, PWA conducted Drinking Tap
Water Project in PWA branches: Pathum Thani,
Yantakao-Trung, Nongkhai, BanBung-Chonburi,
Jomthong-ChiangMai, Ponthong (service unit Selaphom)-Roi Et, Amnardcharoen-Ubon
Ratchathani, Tusalerm-Sukhothai, Laokhun
-Kanchanaburi and Bannasar-Surat Thani.
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Customer’s Satisfaction Survey on CSR
PWA assigned institutions such Chulalongkorn University, National Institution of Development
Administration and Thammasat University to conduct the survey of customers’ opinion and attitude
towards on PWA’s continuous performance of corporate good governance since 2011-2014. From the
research, it is found that the customers’ attitude on PWA CRS in satisfactory level  as table below:
Year
2011
2012
2013
2014

Score Level (Full=5)
3.43
3.73
3.87
3.93

In 2014, PWA entrusted Thammasat University in conducting survey for the customers’ satisfaction.
The results was found that customers anticipated in the assistance of society respectively as table below:
Issues

Percentage

1. Giving education fund to poor children, Lunch fund for
children in the communities
2. Caring of communities in various fields such as creating occupation
    activity, elderly care, foresting activity, preserving water source
3. Expanding service areas, maintenance of water pipeline system
4. Providing free drinking water in communities, markets, schools
and during festivals
5. Drinkable from Tap Water
6. Reducing expenditures by decreasing water rate
7. Providing fund to support the building of public ground,
    buildings  of school , public toilets and religion aid
8. Promoting the public sports, declining the problem of
drug abuse
9. Requesting new water supply with no fees of charge

18.91%
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17.92%
17.10%
16.38%
12.22%
6.24%
5.70%
3.98%
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Overall Performance Statistics on CSR in 2014
In the accounting year 2014, PWA conducted the projects on corporation social responsibility
(CSR) in 3 fields totaling 10 projects:  beneficial public of 917,070 households, operation expenses of
Baht 40,799,359 and 18,037 PWA employees of participated in all activities (some PWA employees joined
more than once) as illustrated below:

27,753,472 Baht
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000

6,276,700 Baht

10,000,000

6,769,187 Baht

5,000,000
0
Development on communities

Environment Conservation

Paying Attention to Consumers
and society

Total amount (Baht) used in CSR operation in 2014
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1,000,000

818,545 Households

800,000
600,000
400,000
15,229 Households

200,000

83,296 Households

0
Development on communities

Environment Conservation

Paying Attention to Consumers
and society

Number of beneficial households from the CSR project in 2014

9,904 Persons
6,238 Persons

10,000
1,895 Persons

5,000
0
Development on communities

Environment Conservation

Paying Attention to Consumers
and society

Number of employees joining the CSR project in 2014
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1. Development of Communities and Society
PWA gave the importance on the aid of
communities in order to improve the water source
to be clean as well as assisting public suffering from
the disaster hazard and natural disasters including
supporting school drinking water and activities of
public benefits and public charity as follows:
1.1 PWA preserves communities
to support the local administrative organizations
in developing and improving water sources to be clean
and beautiful, apart from relieving public sufferings
from the disasters.
1.1.1 Improve landscape around Water
Sources Project
PWA developed water sources which are
public water sources by improving the landscape
near by watersources in order to build the public
areas for people in communities used jointly such
as construction of riverside pavilions, up-stream
foresting or building the ground for public exercise, etc.

1.1.3 Donate Money/Supplies to Aid
Victims of Public Disasters
PWA supported the activities of public
benefits and public charity. In 2014, PWA donated
money through the social and charitable activity
requested form organizations amounted to 17
activities totaling Baht 94,980.
1.2 Pure Water for Academy Project
        to support youth to have chance to drink
international standard and safe water. In 2014, PWA
cooperated with Khon Kaen Province and Udon
Thani gave 265 coolers to 107 schools totaling
Baht 11,200,000.

1.1.2 Distribute Water Supply to help
People Project
PWA provided the assistance to public
who have been impacted on the disasters. In 2014,
PWA distributed water supply of litres 388.320
million amounting to Baht 6,913,551 million to
relieve people’s sufferings.
277
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public charitable organizations  in order to relieve
the sufferings and be useful for the activities of
public benefits. In 2014, PWA distributed bottled
drinking water totaling 674,816 bottles.

1.3 Bottled Drinking Water Project
PWA produced bottled drinking water in
conformity with the standard of food and medical
organization and provided to organizations and
Development of Communities and Society

Beneficiary
(Household)

Employee
participating
in the project
(persons)

Total amount
spent
(Baht)

1.1 Improve the Landscape around Water Sources
         project

57,133

536

6,852,877

1.2 Distribute Water Supply to Aid People Project

602,294

2,764

6,913,551

1.3 Donate Money/Supplies to Help Victims of
Disasters

950

184

94,980

2. PWA School Drinking-Water Project

23,850

168

11,200,000

3. Bottled Drinking Water Project

134,318

6,436

2,692,064

818,545

9,904

27,753,472

Project/Activity
1. PWA preserves communities project

Total

2. Environmental Conservation
PWA gave the importance on conserving the
environment to exist with community up stream
foresting including educating the environmental
preservation to the youth through following
projects as below:
2.1 PWA Preserves Environment Project
PWA arranged the activity of constructing
dams and caring natural water sources in 37 areas
throughout the country totaling Baht 5,322,596.
กลับสู่สารบัญ
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2.2 Thai Youth Camp Loves Water Project

academic knowledge, and field trip. This aimed at
training young people to have creative ideas and
leading to the behavior of using water correctly.
2.3 Schools Save Water Project
PWA carried out this project since 2008 by
arranging the activity providing knowledge and
recreation to generate knowledge and understanding
as well as indoctrinating students being awareness
of the value of water, the importance of the natural
water preservation, and safe water use with
network members being schools in PWA service
areas of PWA branches in accordance with the
action plan. PWA has targeted that in 2015, there
will be schools of networking members covering
in all areas of PWA regional offices and branches.
In this connection, PWA branches brought students
to visit the water production process at PWA
branch’s water treatment and providing certificates
and scholarships to young people winning the
first prize in contesting slogan and essay writing.
Since 2008 to 2014, PWA conducted the Schools
Save Water Project for 209 schools.

PWA educated young people to be aware
of the significance of water supply and natural
water sources. They used free time during summer
useful. In 2014, PWA carried out Thai Youth Camp
Loves Water Activity since 2002 and 3 classes in
2014 comprising of the following  
Class 36 between 12 – 14 February 2014
		 at Regional Training Division 2,
      Khon Kaen
Class 37 between 19 – 21 March 2014
		
at Regional Training Division 1,
		Chiang Mai
Class 38 between 26 – 28 March 2014
     at Regional Training Division 3,
       Songkhla
For all 3 classes above, there were 199
students, aged between 10-15 years with free
of charge. Concerning the camp activities, they
concentrated on providing knowledge of preserving
water sources for water production, injecting good
attitude and create the behavior towards onthe
conservation of water sources through various
activities such as game playing, singing songs,
Environmental Conservation

Beneficiary
(Household)

Project/Activity
1. PWA Preserves Environment Project
2. Thai Youth Camp Loves Water Project
3. Schools Save Water Project
Total

11,100
40
4,089
15,229
279
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participating
in the project
(persons)
1,280
615
1,895

Total amount
spent
(Baht)
5,322,596
536,800
417,304
6,276,700
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branches : BanBung, Pathum Thani, Laokawn,
Ban Nasar, Yantakao, Ponthong, Nong Kai,
Amnardcharoen, Jomthong and Tusaleam.

3. Pay Attention to Consumers
PWA emphasized on the upgrade of quality
of life of people by controlling the quality of
water supply, encouraging the public to drink water
directly from the tap. Therefore, PWA has given
importance towards on the users’ house water
supply system with good condition as follows:

3.2 Home Care Project
PWA branches carried out and creating good
relationship with customers and public by knocking
doors to check water supply system of each
house to be in good condition. In case of finding
damaged water supply system, PWA conducted
to repair immediately, provided the knowledge
and understanding of water system maintenance
in household, and listened complaints of users
in order to improve services to satisfy customers
more. In 2014, there were a total of 68,568
customers’ households receiving the services from
Home Care Project.

3.1 Drinkable Tap Water Project

PWA cooperated with Department of Health,
Ministry of Public Health in inspecting water supply
in PWA branch’s areas for the announcement of
guarantee for the cleanness of water supply and
encouraging people to drink water from tap to
reduce expenses of purchasing bottled drinking
water and decrease plastics scrap. In 2014, PWA
conducted Drinkable Tap Water Projects in 10 PWA
Paying Attention to Consumers
Project/Activity

Beneficiary
(Household)

1. Drinkable Tap Water Project
2. Home Care Project
Total

14,728
68,568
83,296

กลับสู่สารบัญ

Back to Content

280

Employee
participating
in the project
(persons)
215
6,023
6,238

Total amount
spent
(Baht)
1,000,000
5,769,187
6,769,187
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