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ในปี ง บประมาณ 2561 การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
ได้ด�ำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา
ส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาเกาะสมุ ย อ� ำ เภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี แล้วเสร็จ โดยโครงการได้เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่
ปีงบประมาณ 2558 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้การประปา
ส่วนภูมิภาคด�ำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำประปา
ลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุยเพือ่ ให้ประชาชนในเกาะสมุยและ
ในพืน้ ทีต่ ลอดแนวท่อของโครงการมีนำ�้ ประปาเพือ่ การอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ โดยเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
สามารถรองรับผู้ใช้น�้ำเพิ่มขึ้น 64,184 ราย แยกเป็นพื้นที่
จ่ายน�ำ้ ฝัง่ สุราษฎร์ธานี 45,284 รายในอ�ำเภอพุนพิน อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ และอ�ำเภอดอนสัก และพื้นที่จ่ายน�้ำ
บนอ� ำ เภอเกาะสมุ ย 18,900 ราย ซึ่ ง โครงการนี้ ท� ำ ให้
ประชาชนในพื้ น ที่ มี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น สะดวกสบาย
นั ก ลงทุ น มี ค วามมั่ น ใจพร้ อ มสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วให้เติบโตขึน้ สอดคล้องกับนโยบาย
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
In the fiscal year 2018, the
Provincial Waterworks Authority or
PWA has completed the construction
project of an extension for the PWA,
Koh Samui Branch in Koh Samui
District, Surat Thani Province and the
project has been in operation
since fiscal year 2015. The Cabinet
approved PWA to construct a
water supply pipeline system under
the sea to Koh Samui in order that
people both in Koh Samui and in the
area throughout the pipeline of the
project would have adequate water
supply for consumption. When the
construction project was completed,
it was able to accommodate 64,184
additional water users, divided into
45,284 Surat Thani water distribution
areas in Phunphin District, Mueang
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ส�ำหรับการด�ำเนินกิจการ กปภ. ได้ปรับเปลีย่ นองค์กร
โดยน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานมากขึ้น
ท�ำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน
ส�ำหรับหน่วยย่อย เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั การบริหาร
งานขององค์กรและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ที่เปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้ ง นี้ กปภ. ตระหนั ก และเห็ น ความส� ำ คั ญ ของ
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�ำรงตนเป็นแบบอย่าง
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี มีการแสดงเจตจ�ำนงการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมสุจริตโปร่งใสและต่อต้านคอร์รัปชัน
ในนามคณะกรรมการ กปภ. ขอขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน หน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน และ
บุ ค ลากรของ กปภ. ทุ ก ท่ า นที่ ร ่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ท� ำ งาน
เพื่อประโยชน์สุขของผู้ใช้น�้ำ

District, Kanchanadit District as well
as Don Sak District, and 18,900 water
distribution areas on Koh Samui. This
project has proved to make people
in the area to have a better living
and convenience. Besides investors
are confident to support the growth
of economy and the tourism industry
to be in accordance with the policy
of spreading prosperity to the region.
For the operation, PWA has changed
its organization by applying new
technology to its administration
to facilitate the process of checking
and exchanging internal data for its
sub-units. This is not only to enhance
the efficiency of the organization's
management but also to meet the
needs of people that change according
to the trend of information technology.

PWA realizes and sees the
importance of managing its operation
with honesty, transparency, fairness
and social responsibility by being a
role model of good government
officials and showing an intention to
perform the job with honesty to
the public in order to promote the
culture of honesty, transparency and
anti-corruption.
On behalf of the PWA Board
of Directors, I would like to thank you
to the Board of Directors, sub-committee,
working group, concerning departments
and all related parties as well as all
the executives, staff and personnel
of the PWA, who cooperate to work
for the benefit of the water user.
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นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
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Governor of
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การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยในปี 2561 กปภ. ได้น�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการท�ำงานให้บริการประชาชน
ในระบบผลิต ระบบส่งจ่าย และระบบบริการให้สง่ ผลสัมฤทธิ์
ต่อผู้ใช้น�้ำโดยเฉพาะความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นหัวใจของ
การบริการ เช่น การเพิ่มทางเลือกในการท�ำธุรกรรมให้
กระชับและง่ายผ่านบริการ E-Service ที่ประชาชนสามารถ
ท�ำรายการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. อาทิ การขอเป็น
ผู้ใช้น�้ำผ่านเว็บไซต์ การตรวจสอบค่าน�้ำประปา บริการ PWA
Payment รับช�ำระค่าน�้ำผ่านบัตรเครดิต และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับระบบควบคุมคุณภาพน�้ำ
ควบคุมระบบผลิตและส่งจ่ายน�้ำแก่ประชาชน รวมถึงการน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของผู้ใช้น�้ำ
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการคาดการณ์การแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที
ในส่ ว นของภารกิ จ หลั ก คื อ การบริ ก ารน�้ ำ ประปา
ในพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ) ให้ครอบคลุมและทัว่ ถึงนัน้ กปภ. ได้ผลักดัน
โครงการปรั บ ปรุ ง ขยายเขตจ่ า ยน�้ ำ ในหลากหลายพื้ น ที่
จนประสบผลส�ำเร็จกว่า 267 โครงการ นอกจากนี้ยังได้
เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต และส่ ง จ่ า ยน�้ ำ ประปาให้ ดี ขึ้ น แล้ ว
เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงน�้ำประปามาตรฐานสากลเป็น
การตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส
The Provincial Waterworks Authority
(PWA) recognizes the importance of
developing and driving the organization
to be in line with changes that have
occurred. In 2018, PWA has brought
technology to help enhance the work
to serve people in the production
system, distribution system and service
system to deliver effective results to
water users, especially convenience
and speed, which is the heart of the
service. The examples are increasing
the transaction options to be more
concise and easy through the E-Service
that people can make various
transactions through the PWA website,
such as requesting to be a water user
through the website, water bill
inspection, PWA payment service,
water payment through credit card.
This includes the development of
information system which is linked to
the control system of water quality,
water production and water distribution
to the people as well as the use of
technology to help analyze the database
of water users for anticipating timely
solutions.
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และความเสมอภาคทางสังคมที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน
ขับเคลือ่ นและร่วมสร้างประชาชนคุณภาพทัง้ ในมิตขิ องสังคม
สุขภาพ และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง
ส�ำหรับการบริหารภาวะวิกฤติไม่วา่ จะเป็นสถานการณ์
ภัยแล้งหรือน�้ำท่วม กปภ. ยืนเคียงข้างคนไทยมาโดยตลอด
ด้วยการร่วมแสดงพลังและส่งก�ำลังใจให้ประชาชนชาวไทย
ที่ประสบความเดือดร้อน เช่น การร่วมเป็นจิตอาสาเชื่อม
ท่อประปาเร่งสูบน�ำ้ ออกจากถ�ำ้ เพือ่ ช่วยเหลือทีมหมูปา่ ออกจาก
ถ�้ำหลวง - ขุนน�้ำนางนอน จ.เชียงราย วิกฤตการณ์อุทกภัย
ในภาคใต้ของประเทศไทย การลงพื้นที่สนับสนุนน�้ำสะอาด
เพือ่ การอุปโภคบริโภคให้แก่ผปู้ ระสบภัย ตลอดจนการบูรณาการ
การบริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึง่ ปี 2561 กปภ.
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ชั้นน�ำหลายแห่ง เพื่อร่ว มกันบูรณาการข้อมูล ยกระดั บ
คุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนา Big Data เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านฐานข้อมูลผู้ใช้น�้ำสู่การเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ
ขอขอบคุณคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานด้วยดี ในปีต่อไป
กปภ. พร้ อ มก้ า วสู ่ ก ารปรั บ รู ป แบบบริ ห ารจั ด การอย่ า ง
มืออาชีพสู่การขับเคลื่อน กปภ. เป็นองค์กรดิจิทัล PWA 4.0
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณูปโภคของประเทศ

For the main task to provide the
water supply service in all areas of
74 provinces (except Bangkok, Nonthaburi
and Samut Prakarn), PWA has pushed
the project of improving and enhancing
the water distribution zones in many
areas with the achievement of more
than 267 projects. In addition, PWA has
also increased the production and
distribution of water supply that helps
increase the opportunity for people
to access the water supply according
to international standards. This is
to respond to the 20-year national
strategic plan in creating opportunities
and social equality that all sectors
have collaborated to drive and co-create
quality people in the dimensions of
society, health and accessibility to
quality services fairly and thoroughly.
For crisis management, whether it
is a drought or flood situation, PWA
always stands by the Thai people by
showing power and giving assistance
to the ones who faced sufferings. PWA
joined the volunteer groups to connect
the plumbing in order to accelerate
pumping water out of flooded cave

to help Moo Pah soccer team from
Tham Luang-Khun Nam Nang Norn,
Chiang Rai Province. This includes
the assistance given to flood crisis in
the south of Thailand, the site visit
to support clean water for victim
consumption as well as the integration
of public service with various agencies.
In 2019, PWA signed a memorandum
of understanding with several leading
government agencies and state
enterprises in order to mutually
integrate data, uplift the quality of
public service and develop Big Data
to increase the efficiency of the water
user database into a systematic linkage.
I would like to thank the PWA’s
Board of Directors, executives,
staff and employees as well as all
stakeholders for their cooperation
and support. In the following year, PWA
is ready to step into the professional
management model to drive PWA
into a digital organization or PWA 4.0
so as to strengthen the country's
infrastructure.
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1.1 ประวัติความเป็นมา
1.1.1 ความเป็นมา
การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.”
เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ตั้ ง ขึ้ น
ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และขยายกิ จ การ
ประปาในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการจัดหาน�้ำสะอาด
ในรูปแบบของน�้ำประปาส�ำหรับประปาชนใช้อุปโภคบริโภค
ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการจั ด ตั้ ง
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคขึ้ น โดยได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง และ
ตราเป็ น พ.ร.บ. การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค พ.ศ. 2522
เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2522 และให้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยโอนกิจการประปา

ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาส่วนภูมิภาค
กรมโยธาธิการ และกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็น
ลูกจ้างและพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค และถือเอา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันก่อตั้ง กปภ.
1.1.2 กฎหมายการจัดตัง้ การอยูภ่ ายใต้กระทรวงเจ้าสังกัด
การประปาส่วนภูมิภาค หรือ “กปภ.” ตั้งขึ้นเป็น
รัฐวิสาหกิจอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
โดยให้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
พ.ศ. 2522 ไว้รองรับมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2522 เป็นต้นไป

1.1 History
1.1.1 Background
The Provincial Waterworks Authority called
in short as "PWA", is a State Enterprise under
the Ministry of Interior that has been set up in
accordance with the government's policy to improve
and expand the water supply business in the region
for the supply of clean water in the form of tap
water for consumer use. The government appointed
a committee to prepare the establishment of
the Provincial Waterworks Authority by establishing
and enacting Provincial Waterworks Authority
Act B.E. 2522 (1979), dated 24 February 1979
and was effective from 28 February 1979, the day
following the date of its publication in the
Government Gazette. The business of water supply
as well as civil servants and employees of all
related units from Division of Provincial Water
Supply, Department of Public Works and Division

of Rural Water Supply and Department of Health,
were transferred to be employees of the Provincial
Waterworks Authority. Then the date of 28 February
of each year was supposed as the date of founding
of PWA.
1.1.2 Law of Establishment under the Ministry of
Interior
The Provincial Waterworks Authority or "PWA"
was established as a State Enterprise under the
responsibility of the Ministry of Interior with the
Provincial Waterworks Authority Act B.E. 2522 (1979)
to be enforced since 28 February 1979.
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วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
Vision/Core Values/Missions/Objectives/Purposes/
Statements of Direction (SOD)

1.2.1 วิสัยทัศน์ / Vision
ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
(Customers are delighted with water quality
and excellent service.)

1.2.2 ค่านิยม / Core Values
“มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
Focus-Confidence-For People
มุ่งเน้นคุณธรรม
Focus on Moral

มั่นใจคุณภาพ
Be Confident in Quality

เพื่อสุขของปวงชน
For People Happiness

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และโปร่งใส
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของ
องค์กร
1. Act according to law and have
ethics.
2. Do duty with honesty and
transparency.
3. Protect and maintain the
organizations benefits.

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

1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า
2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
ตลอดเวลา
3. มีจิตสาธารณะ
1. Listen to Voice of Customers.
2. Impress Customers at all times.
3. To be volunteer.
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1.2.3 พันธกิจ / Missions
กปภ. เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารน�้ ำ ประปาตาม
พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ
และสุขอนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ พันธกิจหลักของ
การประปาส่วนภูมภิ าค มี 5 ประการ ล�ำดับความส�ำคัญได้ดงั นี้
1. ผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. ส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ
3. จัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง
และจ�ำหน่ายน�้ำประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5. ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจ
การประปา

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

1.2.4 วัตถุประสงค์ / Objectives
ประกอบและส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การประปา โดย
การส�ำ รวจ จั ด หาแหล่ ง น�้ ำดิ บ และจั ด ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง น�้ำ ดิ บ
เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ

To run the water supply business through
a survey and the procurement of raw water sources
for using in production, delivery and distribution
of water supply in good quality adequately and
thoroughly for the benefit of the utility services
with a main consideration of public and people’s
hygiene.
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1.2.5 เป้าประสงค์
กปภ. ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร เพือ่ ขับเคลือ่ น
องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และ 11 ยุทธศาสตร์มาสนับสนุน
การด�ำเนินงานของ กปภ. ดังแสดงตารางต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
1. บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ภารกิจ มีจ�ำนวนที่เหมาะสม และมีความผูกพันต่อองค์กร
2. เสริมสร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้า
และคุณภาพงาน
3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
สนับสนุนการด�ำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย
บริหารงานและบริการ
ด้านการผลิตจ่ายน�้ำ
4. จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบให้เพียงพอ
5. ผลิตจ่ายน�้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน�้ำ
ให้ได้มาตรฐาน
6. บริหารจัดการ ลดน�้ำสูญเสีย อย่างเป็นระบบ
7. ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้
บริการน�้ำประปาที่มีคุณภาพ

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ด้านการผลิตจ่ายน�้ำ

ด้านการบริการลูกค้า
8. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน�้ำประปา
และบริการ
9. รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดี
ต่อชุมชนโดยรอบ

ด้านการเงิน
10. ควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงาน
11. สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน

ด้านการบริการลูกค้า

ด้านการเงิน
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1.2.5 Purposes
PWA has determined the approaches of
development to drive the organization to step
into that of high potential, which comprise four

strategic issues and 11 strategies to support the
operation of PWA as shown in the table below:

Strategic Issues
Learning and Development
1. To manage and develop the human resources
in order to have the performance in accordance
with the missions, and with the appropriate
number of personnel who have engagement
with the organization.
2. To create the learning culture that focus on the
customers and the quality of work.
3. To modernize the IT system and support the
operation and distribution procedure.
Production Distribution water
4. To supply and manage the raw water source
sufficiently.
5. To produce and distribute enough water
including control the water quality water up
to standards.
6. To manage in order to reduce the systematic
non-revenue water.
7. To expand the cooperation with other
organizations in order to service the quality
water.

Customer Service
8. To create the customer satisfaction in the
quality water and service.
9. To maintain the environment and good
relationship with communities around.

Finance
10. To control the cost of operating expense.
11. To earn the revenue enough for business
expansion.
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1.2.6 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ และ
กระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันก�ำหนดแนวนโยบายผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแล
พัฒนารัฐวิสาหกิจไปในทิศทางเดียวกัน และชีป้ ระเด็นที่ กปภ.
ควรให้ความส�ำคัญและเร่งด�ำเนินการ
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐในภาพรวม
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศบนพืน้ ฐานการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานและส่ ง เสริ ม
การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน รวมถึ ง พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐส�ำหรับ กปภ.
ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพื้นที่ภูมิภาค
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง จั ด หาและพั ฒ นา
แหล่งน�้ำดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
หลักการและแนวทางการด�ำเนินงานตาม SOD
แผนระยะสั้น
1. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
ให้เป็นที่ยอมรับ
2. พิ จ ารณาแหล่ ง เงิ น ทุ น นอกเหนื อ จากเงิ น
งบประมาณ ที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กร
เพื่อใช้ในการลงทุนขยายการให้บริการ

3. เร่งจัดท�ำแผนแม่บทการลดน�ำ้ สูญเสียให้สอดคล้อง
กับการปรับระดับแรงดันน�้ำที่เหมาะสม
4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้
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
เกิดภัยธรรมชาติ
8. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
9. จัดท�ำแผนลงทุนระยะยาวโดยประสานงานกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
แผนระยะยาว
1. ร่ ว มจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การน�้ ำ
ในภาพรวมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง องค์ ก รก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การน�้ ำ
ในภาพรวมของประเทศ
3. จัดท�ำแผนลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะยาว
10 ปี และประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยก� ำ หนดเป้ า หมายที่ ชั ด เจน
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น�้ำของประชาชน
ที่ยังไม่มีน�้ำใช้ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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1.2.6 Statements of Direction (SOD)
The Ministry of Finance coordinated with
the Ministry of Interior and the related agencies
such as the Office of the National Economic and
Social Development Committee, etc. have jointly
determined the Statement of Direction (SOD) to
be used as approaches for the government to
control state enterprises with the same direction
and to specify the important issues that PWA
should proceed ahead quickly.
Overview of Statements of Direction
To be a mechanism in driving the country’s
economic and social strategies on the basis of the
efficient performance in accordance with the good
corporate governance’s principle.

     

Statements of Direction in Public Assistance
To satisfy the basic needs and raise the
people’s quality of life including develop the real
estates to generate the highest benefits.

     

Statement of Direction for PWA
To efficiently improve the expansion of the
water system project covering all provincial areas
as well as to provide and develop adequate
raw water sources and effective production cost
management.

     

Principles and operational approaches for SOD
Short-term Plan
1. Push forward the separation of social and
commercial accounts to be acceptable.
2. Consider the sources of funds other
than the government contribution with
a 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
every dip of water productively.
7. Accelerate the formulation of a protective
plan of water supply and decrease the
impacts 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.
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 10-year investment plan of
the water system and coordinate with the
state local administrative organizations by
determining the obvious target to satisfy
the people’s need of water thoroughly
and rapidly.
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รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.”
เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน
ด้านน�้ำประปา มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริม
ธุรกิจการประปา โดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�้ำดิบ และ
จัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่าย
น�ำ้ ประปา รวมทัง้ การด�ำเนินธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับ หรือต่อเนือ่ ง
กับธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญใน 74 จังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ซึ่งก�ำหนดโครงสร้าง
การบริการประชาชนโดยมีสายปฏิบัติการ 5 ภาค 10 เขต
234 สาขา และมีหน่วยบริการย่อย 347 หน่วย
ผลิตภัณฑ์การให้บริการสาธารณะอื่นๆ ต่อประชาชน
ในฐานะหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ค วามห่ ว งใย
ประชาชน กปภ. ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (CSR) โดยก� ำ หนดแนวทางการด� ำ เนิ น งาน
โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ได้แก่
1) โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา

ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง น�้ ำ ของชุ ม ชนให้ ส ะอาดสวยงามและช่ ว ย
บรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย
2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1) โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำเพื่อแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เพือ่ สร้างแหล่งต้นน�ำ้ ให้กลับคืนมาสูผ่ นื ดินและสายน�ำ้ รวมถึง
ปลูกจิตส�ำนึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า
3. ด้านการใส่ใจผู้บริโภค ได้แก่
1) โครงการใส่ใจผู้บริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือ
วิชาการประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ิ มาตรฐาน เกีย่ วกับการผลิตน�ำ้ สะอาด
มาตรฐานสากล เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
2) โครงการส่งเสริมความเชือ่ มัน่ คุณภาพน�ำ้ ประปา
ของ กปภ. (Water is Life) เป็ น โครงการร่ ว มมื อ กั บ
กรมอนามั ย และกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในการสนับสนุนคุณภาพน�ำ้ ประปาของประเทศให้ผา่ นเกณฑ์
เพิ่มขึ้น

1.3 Type of Business/Characteristics of Business Transaction
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 producing, distributing
and selling water supply as well as conducting other related
and relevant businesses beneficial for providing the utility
in consideration of advantages of the state as well as health
and hygiene of people in 74 provinces (except Bangkok,
Nonthaburi and Samut Prakarn). The structure of service for
people is determined in five operational areas, 10 regional
offices, 234 branches and 347 sub-branches.
Products on public service to people.
As a State enterprise having a concern for the people,
PWA has demonstrated its corporate social responsibility
(CSR) through determining the performance guidelines by
focusing on three aspects as follows:
1. Participation in Developing Communities and
Societies as the three projects listed below:

1) PWA Conserves Community Project aims to
support Local Administrative Organization in developing
the communities’ water sources to be clean and safe and
in mitigating the suffering of people facing public disasters.
2. Environment Conservation consists of
1) PWA Forest Planting Project for the Country
in honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej aims to
restore water sources for the earth and the water and
to cultivate the spirit of people to participate in forest
conservation.
3. Caring Consumers
1) Caring Consumer Project aims to provide
academic assistance to Local Administrative Organization
by giving knowledge and guiding standard practices in
relation to producing clean water with international
standards, which helps create a good relationship with
the communities.
2) Water is Life Project aims to promote people
confidence in the water quality of PWA by coordinating
with Department of Health and Department of Local
Administration in supporting the quality of water supply of
the country to pass the criteria increasingly.

1.4 การประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ
เขต 7 จังหวัด
1 22 สาขา

เขต 8 จังหวัด
2 30 สาขา

เขต 8 จังหวัด
3 23 สาขา

เขต 7 จังหวัด
4 24 สาขา

เขต 7 จังหวัด
5 20 สาขา

เขต 5 จังหวัด
6 22 สาขา

เขต 7 จังหวัด
7 20 สาขา

เขต 7 จังหวัด
8 20 สาขา

เขต 8 จังหวัด
9 27 สาขา

เขต 10 จังหวัด
10 26 สาขา

จังหวัดชลบุรี
สาขาชลบุรี
สาขาบ้านบึง
สาขาพนัสนิคม
สาขาศรีราชา
สาขาแหลมฉบัง
สาขาพัทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง
สาขาบางคล้า
สาขาพนมสารคาม
จังหวัดระยอง
สาขาระยอง
สาขาบ้านฉาง
สาขาปากน�้ำประแสร์
จังหวัดจันทบุรี
สาขาจันทบุรี
สาขาขลุง
จังหวัดตราด
สาขาตราด
สาขาคลองใหญ่
จังหวัดสระแก้ว
สาขาสระแก้ว
สาขาวัฒนานคร
สาขาอรัญประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี
สาขาปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี

จังหวัดสระบุรี
สาขาพระพุทธบาท
สาขาหนองแค
สาขามวกเหล็ก
สาขาบ้านหมอ
จังหวัดลพบุรี
สาขาลพบุรี
สาขาบ้านหมี่
สาขาชัยบาดาล
จังหวัดสิงห์บุรี
สาขาสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง
สาขาอ่างทอง
สาขาวิเศษชัยชาญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาพระนครศรีอยุธยา
สาขาผักไห่
สาขาเสนา
สาขาท่าเรือ
จังหวัดปทุมธานี
สาขาปทุมธานี
สาขารังสิต
สาขาธัญบุรี
สาขาคลองหลวง
จังหวัดนครนายก
สาขานครนายก
สาขาบ้านนา
จังหวัดนครราชสีมา
สาขานครราชสีมา
สาขาปากช่อง
สาขาสีคิ้ว
สาขาปักธงชัย
สาขาโชคชัย
สาขาพิมาย
สาขาชุมพวง
สาขาโนนสูง
สาขาด่านขุนทด
สาขาครบุรี

จังหวัดราชบุรี
สาขาราชบุรี
สาขาบ้านโป่ง
สาขาสวนผึ้ง
สาขาปากท่อ
จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
สาขาสมุทรสาคร
สาขาอ้อมน้อย
จังหวัดนครปฐม
สาขานครปฐม
สาขาสามพราน
จังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาสุพรรณบุรี
สาขาศรีประจันต์
สาขาเดิมบางนางบวช
สาขาด่านช้าง
สาขาอู่ทอง
จังหวัดกาญจนบุรี
สาขากาญจนบุรี
สาขาเลาขวัญ
สาขาพนมทวน
สาขาท่ามะกา
จังหวัดเพชรบุรี
สาขาเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์
สาขาปราณบุรี
สาขากุยบุรี
สาขาบางสะพาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาสุราษฎร์ธานี
สาขากาญจนดิษฐ์
สาขาเกาะสมุย
สาขาเกาะพะงัน
สาขาบ้านนาสาร
สาขาบ้านตาขุน
สาขาไชยา
จังหวัดชุมพร
สาขาชุมพร
สาขาท่าแซะ
สาขาหลังสวน
จังหวัดระนอง
สาขาระนอง
จังหวัดพังงา
สาขาพังงา
สาขาตะกั่วป่า
สาขาท้ายเหมือง
จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
สาขากระบี่
สาขาอ่าวลึก
สาขาคลองท่อม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาทุ่งสง
สาขาชะอวด
สาขาปากพนัง
สาขาจันดี
สาขาขนอม
สาขานครศรีธรรมราช

จังหวัดสงขลา
สาขาสงขลา
สาขาหาดใหญ่
สาขาสะเดา
สาขานาทวี
สาขาระโนด
สาขาพังลา
จังหวัดพัทลุง
สาขาพัทลุง
สาขาเขาชัยสน
จังหวัดตรัง
สาขาตรัง
สาขากันตัง
สาขาห้วยยอด
สาขาย่านตาขาว
จังหวัดสตูล
สาขาสตูล
สาขาละงู
จังหวัดยะลา
สาขายะหา
สาขาเบตง
จังหวัดปัตตานี
สาขาสายบุรี
จังหวัดนราธิวาส
สาขานราธิวาส
สาขารือเสาะ
สาขาสุไหงโก-ลก

จังหวัดขอนแก่น
สาขาขอนแก่น
สาขาบ้านไผ่
สาขาชุมแพ
สาขาน�้ำพอง
สาขาชนบท
สาขากระนวน
สาขาหนองเรือ
สาขาเมืองพล
จังหวัดกาฬสินธุ์
สาขากาฬสินธุ์
สาขากุฉินารายณ์
สาขาสมเด็จ
จังหวัดมหาสารคาม
สาขามหาสารคาม
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดชัยภูมิ
สาขาชัยภูมิ
สาขาแก้งคร้อ
สาขาจัตุรัส
สาขาบ�ำเหน็จณรงค์
สาขาหนองบัวแดง
สาขาภูเขียว
จังหวัดร้อยเอ็ด
สาขาร้อยเอ็ด
สาขาโพนทอง
สาขาสุวรรณภูมิ

จังหวัดอุดรธานี
สาขาอุดรธานี
สาขากุมภวาปี
สาขาบ้านผือ
สาขาบ้านดุง
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
สาขาหนองบัวล�ำภู
จังหวัดเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาด่านซ้าย
สาขาวังสะพุง
จังหวัดหนองคาย
สาขาหนองคาย
สาขาศรีเชียงใหม่
สาขาโพนพิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
สาขาบึงกาฬ
จังหวัดสกลนคร
สาขาสกลนคร
สาขาสว่างแดนดิน
สาขาพังโคน
จังหวัดนครพนม
สาขานครพนม
สาขาธาตุพนม
สาขาบ้านแพง
สาขาศรีสงคราม

จังหวัดอุบลราชธานี
สาขาอุบลราชธานี
สาขาพิบูลมังสาหาร
สาขาเดชอุดม
สาขาเขมราฐ
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
สาขาอ�ำนาจเจริญ
จังหวัดยโสธร
สาขายโสธร
สาขาเลิงนกทา
สาขามหาชนะชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
สาขาบุรีรัมย์
สาขาสตึก
สาขาล�ำปลายมาศ
สาขานางรอง
สาขาละหานทราย
จังหวัดสุรินทร์
สาขาสุรินทร์
สาขาสังขะ
สาขาศีขรภูมิ
สาขารัตนบุรี
จังหวัดศรีสะเกษ
สาขาศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ์
จังหวัดมุกดาหาร
สาขามุกดาหาร

จังหวัดเชียงใหม่
สาขาเชียงใหม่
สาขาฮอด
สาขาจอมทอง
สาขาสันก�ำแพง
สาขาแม่ริม
สาขาแม่แตง
สาขาฝาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สาขาแม่ฮ่องสอน
สาขาแม่สะเรียง
จังหวัดล�ำพูน
สาขาล�ำพูน
สาขาบ้านโฮ่ง
จังหวัดล�ำปาง
สาขาล�ำปาง
สาขาเกาะคา
สาขาเถิน
สาขาแม่ขะจาน
จังหวัดแพร่
สาขาแพร่
สาขาเด่นชัย
สาขาร้องกวาง
จังหวัดน่าน
สาขาน่าน
สาขาท่าวังผา
จังหวัดพะเยา
สาขาพะเยา
สาขาจุน
จังหวัดเชียงราย
สาขาเชียงราย
สาขาพาน
สาขาเทิง
สาขาเวียงเชียงของ
สาขาแม่สาย

จังหวัดนครสวรรค์
สาขานครสวรรค์
สาขาท่าตะโก
สาขาลาดยาว
สาขาพยุหะคีรี
จังหวัดชัยนาท
สาขาชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี
สาขาอุทัยธานี
จังหวัดก�ำแพงเพชร
สาขาก�ำแพงเพชร
สาขาขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดตาก
สาขาตาก
สาขาแม่สอด
จังหวัดสุโขทัย
สาขาสุโขทัย
สาขาทุ่งเสลี่ยม
สาขาศรีส�ำโรง
สาขาสวรรคโลก
สาขาศรีสัชนาลัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สาขาอุตรดิตถ์
จังหวัดพิษณุโลก
สาขาพิษณุโลก
สาขานครไทย
จังหวัดพิจิตร
สาขาพิจิตร
สาขาบางมูลนาก
สาขาตะพานหิน
จังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
สาขาชนแดน
สาขาหนองไผ่
สาขาวิเชียรบุรี
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รายชื่อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
26/1 หมู่ 12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3822 2462-4
โทรสาร 0 3822 2090

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
152 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3827 4865-6
โทรสาร 0 3827 4916

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านบึง
34 ถ.ธารนที ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0 3844 3710
โทรสาร 0 3844 4325

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนัสนิคม
7 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 0 3846 1042,
0 3846 2973
โทรสาร 0 3846 1042 ต่อ 109

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางคล้า
18/1 ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.บางคล้า
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 0 3854 1153
โทรสาร 0 3854 1574

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีราชา
141/19 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3831 1131,
0 3831 1825
โทรสาร 0 3832 8554
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแหลมฉบัง
215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8
ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3835 0447
โทรสาร 0 3876 8408

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมสารคาม
446 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 0 3855 1151
โทรสาร 0 3855 1151
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระยอง
7/7 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3861 1116,
0 3861 5276
โทรสาร 0 3801 2017

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจันทบุรี
5 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3932 2040
โทรสาร 0 3935 0318
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขลุง
15/1 หมู่ 3 ต.ซึ้ง อ.ขลุง
จ.จันทบุรี 22110
โทรศัพท์ 0 3944 1660
โทรสาร 0 3944 1133
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตราด
390 หมู่ 3 ถ.พัฒนาการปลายคลอง
ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ 0 3952 0416
โทรสาร 0 3951 1166
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองใหญ่
576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทรศัพท์ 0 3958 1009
โทรสาร 0 3958 2250
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รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสระแก้ว
186/3 ถ.สุวรรณศร
ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0 3724 1584
โทรสาร 0 3724 1584

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวัฒนานคร
10 ถ.วัฒนานคร-แชร์ออ
ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 0 3726 1405
โทรสาร 0 3726 1405

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองแค
144 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0 3639 0561
โทรสาร 0 3637 9508

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสิงห์บุรี
166 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-บางสะพาน
ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 0 3651 1599
โทรสาร 0 3651 1670

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอรัญประเทศ
40/1 ถ.บ�ำรุงราษฏร์ ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 0 3723 1133
โทรสาร 0 3723 1596
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราจีนบุรี
21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม
ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0 3748 2234-5
โทรสาร 0 3748 2233
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากบินทร์บุรี
ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0 3728 0525
โทรสาร 0 3728 0525

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
52 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3635 1930
โทรสาร 0 3635 1937

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามวกเหล็ก
424/5 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ 0 3634 1966
โทรสาร 0 3634 1966
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านหมอ
72/1 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน
ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 18130
โทรศัพท์ 0 3620 1011
โทรสาร 0 3630 0676
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาลพบุรี
216 ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1480
โทรสาร 0 3641 2021
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านหมี่
56 หมู่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทรศัพท์ 0 3647 1316
โทรสาร 0 3647 2059

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ่างทอง
59 ถ.เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0 3561 1662
โทรสาร 0 3562 5099
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวิเศษชัยชาญ
1/2 หมู่ 4 ต.ไผ่จ�ำศีล
อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ 0 3563 1188
โทรสาร 0 3563 1188
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
118 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3533 6601
โทรสาร 0 3633 6628
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาผักไห่
38/3 หมู่ 11 ต.ผักไห่
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทรศัพท์ 0 3539 1020
โทรสาร 0 3539 2125
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเสนา
9/9 หมู่ 2 ถ.บ�ำรุงท้องที่ ต.สามกอ
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ 0 3520 1541
โทรสาร 0 3520 1561
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าเรือ
399/7 หมู่ 9 ต.จ�ำปา อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ 0 3534 1814
โทรสาร 0 3534 2507
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปทุมธานี
8/1 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว
ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 6656
โทรสาร 0 2581 4541
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
72 หมู่ 2 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2567 3265,
0 2567 4997-8
โทรสาร 0 2567 1574
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองหลวง
74 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2567 1576
โทรสาร 0 2567 1577
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาธัญบุรี
49-49/1 หมู่ที่ 2 ต.ล�ำผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2577 2958
โทรสาร 0 2577 2958

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครนายก
97/6 หมู่ 5 ถ.สาริกา-นางรอง
ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 0 3731 1005
โทรสาร 0 3731 1602
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านนา
53 หมู่ 6 ถ.บ้านนา-บางอ้อ
ต.บ้านนา อ.บ้านนา
จ.นครนายก 26110
โทรศัพท์ 0 3738 1838
โทรสาร 0 3738 1838
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครราชสีมา
263 หมู่ 4 ต.จอหอ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0 4437 1444
โทรสาร 0 4437 2368
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากช่อง
874 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 0 4431 1496
โทรสาร 0 4431 1004
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี
239 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ 0 4444 8405
โทรสาร 0 4444 8405
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสีคิ้ว
234 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ 0 4441 6939
โทรสาร 0 4441 6938
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปักธงชัย
161/2 หมู่ 3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 0 4444 2606
โทรสาร 0 4444 2599
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโชคชัย
184 หมู่ 6 ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 0 4449 1497
โทรสาร 0 4449 1497
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิมาย
373 หมู่ 1 ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 0 4447 1399
โทรสาร 0 4447 1399
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมพวง
411 หมู่ 11 ถ.ท่าข้าม ต.ชุมพวง
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0 4447 7393
โทรสาร 0 4447 7393
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโนนสูง
188 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทรศัพท์ 0 4437 9260
โทรสาร 0 4437 9260
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาด่านขุนทด
348 หมู่ 4 ต.ด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ 0 4438 9900
โทรสาร 0 4438 9901
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การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
128 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0 3222 2532
โทรสาร 0 3222 2533
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาราชบุรี
88 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3273 7185
โทรสาร 0 3273 7186
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านโป่ง
68/13 ถ.บ้านปากแรต
ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0 3221 1407
โทรสาร 0 3221 1280
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสวนผึ้ง
187 หมู่ 1 ต.ท่าเคย
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพท์ 0 3271 1818
โทรสาร 0 3273 1828
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากท่อ
239 หมู่ 8 ต.ปากท่อ
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์ 0 3228 1296
โทรสาร 0 3228 1231
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม
885/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0 3471 1601
โทรสาร 0 3471 1602

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ้อมน้อย
30/13 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0 2420 8008
โทรสาร 0 2420 8009
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสามพราน
204/5 หมู่ 8 ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0 3432 2681
โทรสาร 0 3432 5602
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุพรรณบุรี
176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3552 1617
โทรสาร 0 3552 1617
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีประจันต์
554 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์ 0 3554 8886
โทรสาร 0 3558 1678

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอู่ทอง
574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ 0 3555 1905
โทรสาร 0 3556 5080
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาญจนบุรี
1/4 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 1520
โทรสาร 0 3452 1205
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลาขวัญ
401 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 0 3457 6121
โทรสาร 0 3457 6121
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมทวน
358 หมู่ 8 ต.พนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ 0 3457 9248
โทรสาร 0 3457 9006

Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่ามะกา
1/58 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ 0 3454 1043
โทรสาร 0 3464 0155
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบุรี
90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0 3249 2300
โทรสาร 0 3249 2302
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาประจวบคีรีขันธ์
58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์
ต.ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0 3261 1051
โทรสาร 0 3260 3069
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี
59/9 หมู่ 2 ถ.รัฐบ�ำรุง
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ 0 3262 2073
โทรสาร 0 3262 3707
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุยบุรี
734 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์ 0 3268 1524
โทรสาร 0 3268 1453
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางสะพาน
218 หมู่ 1 ถ.ฝ่ายท่า-หนองหัดไท
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 0 3269 1883
โทรสาร 0 3269 1208

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน
ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7721 1194
โทรสาร 0 7720 0405
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
86/2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7727 2683,
0 7727 3482
โทรสาร 0 7727 3483
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาญจนดิษฐ์
204/4 หมู่ 1 ต.กะแดะ
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0 7737 9074
โทรสาร 0 7737 9274
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะสมุย
55/6 หมู่ 2 ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ 0 7742 0138
โทรสาร 0 7742 0222
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะพะงัน
91/13 หมู่ 4 ต.เกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ 0 7737 7477
โทรสาร 0 7737 7477
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านนาสาร
111/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 0 7736 2095
โทรสาร 0 7736 2095
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านตาขุน
90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า
ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ 0 7739 7325
โทรสาร 0 7739 7325
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาไชยา
361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ 0 7743 1591
โทรสาร 0 7743 5394
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมพร
259/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0 7751 1159
โทรสาร 0 7751 1159 ต่อ 125
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าแซะ
39/1 หมู่ 1 ต.ท่าแซะ
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ 0 7759 9610
โทรสาร 0 7759 9610
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหลังสวน
1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ 0 7754 1171
โทรสาร 0 7754 1171
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระนอง
304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 0 7781 1192 ต่อ 111
โทรสาร 0 7781 1192 ต่อ 109
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังงา
24 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ถ�้ำน�้ำผุด
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 0 7641 1156
โทรสาร 0 7641 1156

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชะอวด
11 หมู่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์ 0 7538 1001
โทรสาร 0 7538 1001
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากพนัง
291 หมู่ 3 ถ.สุนอนันต์
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ 0 7544 3112
โทรสาร 0 7544 3113

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
57 ถ.ราชด�ำเนิน ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7431 1245
โทรสาร 0 7431 2440
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสงขลา
145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7455 0693-5
โทรสาร 0 7444 3861
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7459 8101,
0 7459 8093
โทรสาร 0 7459 8102
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสะเดา
13 หมู่ 1 ถ.ประชาบ�ำรุง ต.สะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ 0 7441 1057
โทรสาร 0 7461 2167

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจันดี
300 หมู่ 3 ถ.จันดี-ลานสะกา ต.จันดี
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ 0 7544 5739
โทรสาร 0 7548 6577

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานาทวี
8/2 หมู่ 1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี
อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ 0 7437 1175
โทรสาร 0 7437 1175

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขนอม
36 หมู่ 9 ต.ขนอม อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 0 7552 8201
โทรสาร 0 7552 8710

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระโนด
41 ถ.เทศบาล 12 ต.ระโนด
อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์ 0 7439 2232
โทรสาร 0 7439 2232
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังลา
256 หมู่ 5 ถ.กาญจนวานิช ต.พังลา
อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทรศัพท์ 0 7454 1091
โทรสาร 0 7454 2104

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเบตง
331 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์ 0 7323 0451
โทรสาร 0 7323 0451
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสายบุรี
ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 0 7341 1006
โทรสาร 0 7341 1006
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานราธิวาส
64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ล�ำภู
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7353 2143
โทรสาร 0 7353 2145
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารือเสาะ
184 หมู่ 10 ถ.รือเสาะสนองกิจ
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทรศัพท์ 0 7357 1189
โทรสาร 0 7357 1189
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุไหงโก-ลก
119 ถ.ประเวศชลธี ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทรศัพท์ 0 7361 1156
โทรสาร 0 7361 5824

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 2253,
0 4323 7171 ต่อ 40
โทรสาร 0 4323 6452
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 4022
โทรสาร 0 4322 4161
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านไผ่
647/11 หมู่ 3 ถ.เจนจบทิศ
ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 0 4327 2202-3
โทรสาร 0 4327 2203
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมแพ
294/2 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ 0 4331 1211
โทรสาร 0 4331 2673
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน�้ำพอง
209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น�้ำพอง
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ 0 4344 1177
โทรสาร 0 4344 1447
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชนบท
93 หมู่ 11 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โทรศัพท์ 0 4328 6209
โทรสาร 0 4328 6209

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุวรรณภูมิ
18 หมู่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ 0 4358 1350
โทรสาร 0 4358 1277
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การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
140 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4232 3006
โทรสาร 0 4224 4260
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4224 2274
โทรสาร 0 4224 2274
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุมภวาปี
777 หมู่ 15 ถ.พิศาลสารกิจ
ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41370
โทรศัพท์ 0 4233 1240
โทรสาร 0 4233 1240
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านผือ
470 หมู่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี 41160
โทรศัพท์ 0 4228 1407
โทรสาร 0 4228 2579
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านดุง
155 ถ.บริบาลด�ำริ ต.ศรีสุทโธ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทรศัพท์ 0 4227 1557
โทรสาร 0 4227 1557
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวล�ำภู
186/5 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ชัย ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทรศัพท์ 0 4231 1379
โทรสาร 0 4231 2163

029

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโพนพิสัย
128 หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0 4247 1029
โทรสาร 0 4247 1029

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีเชียงใหม่
399 หมู่ 3 ถ.ท่าบ่อ-สังคม
ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 0 4245 1987
โทรสาร 0 4245 1987

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครพนม
18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 4251 1409
โทรสาร 0 4251 1409
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาธาตุพนม
366 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทรศัพท์ 0 4251 1409
โทรสาร 0 4254 0151

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสตึก
178 หมู่ 12 ถ.บรบือ-บุรีรัมย์ ต.นิคม
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ 0 4468 0070
โทรสาร 0 4468 1550

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�ำปลายมาศ
726/5 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา
ต.ล�ำปลายมาศ อ.ล�ำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 0 4466 1158
โทรสาร 0 4466 1499

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานางรอง
59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 0 4463 1135
โทรสาร 0 4463 1135

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายโสธร
41 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 1540-1
โทรสาร 0 4571 1541

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลิงนกทา
279 หมู่ 12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทรศัพท์ 0 4578 1353
โทรสาร 0 4578 2493
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาชนะชัย
2 หมู่ 2 ถ.ธรรมรงค์ ต.ฟ้าหยาด
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โทรศัพท์ 0 4579 9101
โทรสาร 0 4579 9613
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบุรีรัมย์
2/19 ถ.บุล�ำดวน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4461 1597
โทรสาร 0 4461 1644

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุรินทร์
31 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 1319
โทรสาร 0 4451 4671
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสังขะ
160 หมู่ 1 ถ.สังขะ-บัวเชด ต.บ้านชบ
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 33150
โทรศัพท์ 0 4457 1968
โทรสาร 0 4457 1968
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศีขรภูมิ
775/1 หมู่ 1 ถ.เสรีธิปัตย์ ต.ระแงง
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ 0 4456 1287
โทรสาร 0 4456 1287
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารัตนบุรี
145 หมู่ 8 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 0 4459 9210
โทรสาร 0 4459 9210

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สะเรียง
19 หมู่ 12 ต.บ้านกาศ
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ 0 5368 1368
โทรสาร 0 5368 1368

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 0 5303 8500-12 ต่อ 1203
โทรสาร 0 5335 2012-7 ต่อ 1205
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
330 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5323 3477-9
โทรสาร 0 5325 2272

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่ริม
449 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0 5329 7776
โทรสาร 0 5329 7776
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่แตง
170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0 5347 1295
โทรสาร 0 5347 1295
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฝาง
2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 0 5345 1123
โทรสาร 0 5345 1123

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�ำพูน
266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5351 1072
โทรสาร 0 5356 0901
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านโฮ่ง
240 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน 51130
โทรศัพท์ 0 5398 0292
โทรสาร 0 5398 0292
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�ำปาง
440 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทรศัพท์ 0 5421 7157
โทรสาร 0 5432 2880
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะคา
273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา
อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5428 1388
โทรสาร 0 5428 1388
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเถิน
190 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ
อ.เถิน จ.ล�ำปาง 52160
โทรศัพท์ 0 5429 1598
โทรสาร 0 5432 6771
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแพร่
2 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0 5451 1185
โทรสาร 0 5452 2992
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเด่นชัย
557 หมู่ 11 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 3379
โทรสาร 0 5461 3379
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้องกวาง
177 หมู่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ 54140
โทรศัพท์ 0 5464 8358
โทรสาร 0 5464 8358

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจุน
13/5 หมู่ 1 ต.ห้วยข้าวก�่ำ
อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทรศัพท์ 0 5445 9226
โทรสาร 0 5442 0427
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงราย
1120 หมู่ 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0 5371 1655
โทรสาร 0 5371 3008
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพาน
2180 หมู่ 1 ถ.คลองชลประทาน
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
57120
โทรศัพท์ 0 5372 1518
โทรสาร 0 5372 1518
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเทิง
22 หมู่ 15 ถ.เชียงราย-เทิง ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทรศัพท์ 0 5379 5666
โทรสาร 0 5379 5666

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5625 5814
โทรสาร 0 5625 6063
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครสวรรค์
158/9 หมู่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์
ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5625 5456
โทรสาร 0 5625 5456
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าตะโก
5/5 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์ 0 5624 9089
โทรสาร 0 5624 9508
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาลาดยาว
157/1 หมู่ 5 ต.ลาดยาว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 0 5627 1432
โทรสาร 0 5627 1432
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพยุหะคีรี
1/2 หมู่ 4 ต.พยุหะคีรี
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ 0 5634 1276
โทรสาร 0 5634 1275
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยนาท
203 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 0 5641 1213
โทรสาร 0 5641 1600
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุทัยธานี
116 หมู่ 5 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ 0 5653 1344
โทรสาร 0 5653 2460
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาก�ำแพงเพชร
74 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5571 1373
โทรสาร 0 5571 6577

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองไผ่
530 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ 0 5678 1598
โทรสาร 0 5678 1115

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวิเชียรบุรี
101 หมู่ 7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ 0 5692 8132
โทรสาร 0 5692 8182

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาตาก
9/1 ถ.เทศบาล 1 ต.หนองหลวง
อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0 5551 1016
โทรสาร 0 5551 4722
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1.5 ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้น
ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
ชื่อ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ/
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อน�้ำสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จ�ำหน่ายน�้ำดิบ รวมถึงการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0 2272 1600
0 2272 1601-3
40.20%

โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ผลการด�ำเนินงาน (ปี 2561)

ภาพรวมผลการด� ำ เนิ น งานส� ำ หรั บ ปี 2561 บริ ษั ท มี ร ายได  จ ากการขาย
และบริการรวมทั้งสิ้น 4,220.99 ลานบาท ลดลง 87.05 ลานบาท หรือ 2.02%
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 เนื่องจากปริมาณน�้ำดิบจําหนายลดลง และมีกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุน บริษัทใหญ จํานวน 1,117.52 ลานบาท ลดลง 103.66 ลานบาท
หรือ 8.49%
โดยสรุปผลการด�ำเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิ
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 เนื่องจากปริมาณน�้ำจําหนายลดลง โดยมีอัตรากําไร
ขั้นตนเทากับ 50.19% และอัตรากําไรสุทธิเทากับ 28.33% อัตราผลตอบแทน
ตอสวนผูถือหุน (ROE) ลดลงเปน 10.71% และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)
ลดลงเปน 5.64% ลดลงจากป 2560 เนื่องจากกําไรสุทธิลดลง สําหรับสภาพคลอง
ณ สิ้นป 2561 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเปน 0.66 เทา เนื่องจากมีการบันทึก
รายการเงินคืนคากอสรางโครงการพัฒนาสระเก็บน�ำ้ ดิบทับมา ในขณะทีอ่ ตั ราสวนหนีส้ นิ
ตอสวนผูถือหุนอยูที่ 0.88 เทา ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทยังคงอยู
ในเกณฑดี โดยมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินตน (DSCR)
ที่ 2.19 เทา

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html ข้อมูลจากนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ ประจ�ำปี 2561
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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
of Business Transaction

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

Head Office

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

Telephone

0 2272 1600

Fax

0 2272 1601-3

Ratio of Shareholder

40.20%

The 2018 Operating
Performance

The 2018 operating performance of the company and its subsidiaries
earned total revenue from the sales and services of Baht 4,220.99 million,
a decrease of Baht 87.05 million or 2.02% when compared to the previous
year, which was due to a decrease of distributing raw water. Whereas
the major shareholders net profit in the amount of Baht 1,117.52 million
decreased by Baht 103.66 million or 8.49%).
In conclusion, from the 2018 operating performance of the company
and its subsidiaries, the profit margin decreased due to a decrease of the
gross profit margin of raw water business with the gross profit margin of
50.19% and the net profit margin of 28.33%. The return on equity (ROE)
was 10.71% and the return on asset (ROA) was 5.64% which was lower
than the ROE and ROA in 2017 due to a decrease on the net profit margin.
As for the liquidity as at the end of 2018, the current ratio increased
by 0.66 times as a result of the repayment on construction expense of
Tub Ma raw water reservoir development project. Meanwhile, the debt
to equity ratio is equal to 0.88 times and the company’s solvency is
still at the good level with the debt service coverage ratio (DSCR) of
2.197 times.

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html Information from Investor Relations, Management Discussion
and Analysis for the year 2018
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1.6 ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญในรอบปี
หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

2559

ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์หมุนเวียน
6,586.97
5,613.22
6,271.66
สินทรัพย์รวม
114,205.08 110,717.59 106,901.41
หนี้สินหมุนเวียน
9,847.81
9,719.80 11,534.60
หนี้สินรวม
72,191.05 70,146.78 69,186.81
ส่วนของทุน
42,014.03 40,570.81 37,714.60
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
4,377.94
6,215.65
5,614.62
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน ดบ. จ่าย
5,541.18
7,919.16
7,128.06
และภาษี (EBIT)
EBITDA
9,908.26 11,363.07 10,424.06
ก�ำไรสุทธิ
3,744.60
5,999.61
4,787.69
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
13.87
21.54
17.22
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
20.52
28.43
25.64
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
0.67
0.58
0.54
อัตราส่วนความสามารถ
3.08
4.13
3.05
ในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทงั้ หมด (%)
3.28
5.42
4.48
ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)
9
9
8
อัตราส่วนหนี้สิน (%)
63.21
63.36
64.71
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
1.72
1.73
1.83

เปลี่ยนแปลง
ปี 2561 กับ 2560
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ
973.75
3,487.49
128.01
2,044.27
1,443.22
(1,837.71)
(2,377.98)

17.35
3.15
1.32
2.91
3.56
(29.57)
(30.03)

(1,454.81)
(2,255.01)

(12.80)
(37.59)

(7.67)
(7.91)
0.09
(1.04)

(35.61)
(27.81)
15.82
(25.24)

(2.14)
(0.14)
(0.01)

(39.49)
(0.23)
(0.62)
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1.6 Financial Summary
Unit : Million Baht

2018
Financial position
and operating performance
Current assets
Total assets
Current liabilities
Total liabilities
Equities
Operating profit
Earnings before interest,
expense & tax (EBIT)
EBITDA
Net income
Financial Ratio
Net profit margin (%)
Operating profit margin (%)
Current ratio (times)
Interest coverage ratio (times)
Return on assets (%)
Average collection period (days)
Debt ratio (%)
Debt to equity ratio (times)

2017

2016

6,586.97
5,613.22
6,271.66
114,205.08 110,717.59 106,901.41
9,847.81
9,719.80 11,534.60
72,191.05 70,146.78 69,186.81
42,014.03 40,570.81 37,714.60
4,377.94
6,215.65
5,614.62
5,541.18
7,919.16
7,128.06

Change in
2018 & 2017
Increase/ Percentage
(Decrease)
973.75
3,487.49
128.01
2,044.27
1,443.22
(1,837.71)
(2,377.98)

17.35
3.15
1.32
2.91
3.56
(29.57)
(30.03)

9,908.26
3,744.60

11,363.07
5,999.61

10,424.06
4,787.69

(1,454.81)
(2,255.01)

(12.80)
(37.59)

13.87
20.52
0.67
3.08
3.28
9
63.21
1.72

21.54
28.43
0.58
4.13
5.42
9
63.36
1.73

17.22
25.64
0.54
3.05
4.48
8
64.71
1.83

(7.67)
(7.91)
0.09
(1.04)
(2.14)
(0.14)
(0.01)

(35.61)
(27.81)
15.82
(25.24)
(39.49)
(0.23)
(0.62)
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1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ กปภ. ปี 2561 มีประเด็นหลักอยู่ 3 ด้าน ดังนี้
ด้านธุรกิจ

ด้านปฏิบัติการ

ด้านทรัพยากรบุคคล

• พืน้ ทีใ่ ห้บริการบางสาขากระจัดกระจาย และห่างไกล ท�ำให้ยากต่อการให้บริการ และต้นทุนสูง
• อปท. และนิคมอุตสาหกรรมมีอ�ำนาจในการจัดหาสาธารณูปโภคในพื้นที่ทับซ้อน
• หน่วยงานกลางก�ำกับดูแลนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ตามร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้ำ
ที่อยู่ในขั้นเริ่มต้น
• การด�ำเนินการรองรับ Digital Transformation for Thailand 4.0
• แหล่งน�ำ้ ดิบได้รบั ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การขยายตัวของชุมชนสภาพแวดล้อมเปลีย่ นแปลง
สภาพอากาศแปรปรวน ต้องมีการเฝ้าระวังปัญหาน�้ำเสีย น�้ำเค็ม น�้ำท่วม ภัยแล้ง
• ไม่มีแหล่งน�้ำดิบหลักเป็นของตนเอง
• อัตราน�้ำสูญเสียสูง
• ราคารับซื้อน�้ำตามสัญญารับซื้อน�้ำจากเอกชนบางพื้นที่ราคาสูงกว่าราคาขายเฉลี่ย
• การให้บริการน�้ำประปาเพิ่มเติมในบางพื้นที่ ยังไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้น้�ำที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว (น�้ำประปาไม่พอจ�ำหน่าย โครงการลงทุนล่าช้า)
• การเตรียมบุคลากร ด้านขีดความสามารถหลัก ยังไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์กร
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1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
Trend and Industry in the future
ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยปี 2561 คาดว่ า จะขยายตั ว
ร้อยละ 3.6-4.6 โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึน้
ของเศรษฐกิ จ โลก แรงขั บ เคลื่ อ นจากการใช้ จ ่ า ยภาครั ฐ
ที่ ยั ง อยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี และการลงทุ น ภาครั ฐ ที่ จ ะเร่ ง ตั ว ขึ้ น
ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของกรอบงบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น
และความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ การฟื้นตัวที่
ชัดเจนมากขึน้ ของการลงทุนภาคเอกชน แนวโน้มการขยายตัว
ในเกณฑ์ดตี อ่ เนือ่ งของสาขา เศรษฐกิจส�ำคัญๆ และการปรับตัว
ดี ขึ้ น ของการจ้ า งงานและฐานรายได้ ใ นระบบเศรษฐกิ จ
ซึ่งด้านการผลิตสาขาประปานั้น มีการผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำประปาขยายตัวร้อยละ 0.5 ตามการขยายตัวของปริมาณ
การใช้น�้ำประปาในภาคครัวเรือนเป็นส�ำคัญ

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจน�้ำประปาเป็นสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพของประชาชน
และเป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ ส� ำ คั ญ ของภาคธุ ร กิ จ ส่ ง ผลให้
ธุรกิจน�ำ้ ประปายังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง สะท้อนจากจ�ำนวน
ผู้ใช้น�้ำ และปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค
ทีม่ อี ตั ราการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2561 การประปา
ส่วนภูมิภาค มีจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำทั้งสิ้น 4.45 ล้านราย และมี
ปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายรวมกว่า 1,261 ล้าน ลบ.ม. โดยเพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ซึ่ ง มี จ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ น�้ ำ ทั้ ง สิ้ น 4.29 ล้ า นราย
และมี ป ริ ม าณน�้ ำ จ� ำ หน่ า ยรวมกว่ า 1,232 ล้ า น ลบ.ม.
โดยคิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 3.73 และ 2.35 ตามล�ำดับ
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2. โครงสร้างการบริหารองค์กร
2.1 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561
ผังโครงสร้างการบริหารงาน การประปาส่วนภูมิภาค
2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2561
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
2.3 คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2561
2.4 จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการ การประปาสวนภูมิภาค

วิสัยทัศน (Vision)
ผูใชน้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ

คณะกรรมการและคณะผูบริหาร

Customers are delighted with water quality and excellence services

การประปาสวนภูมิภาค ป 2561

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการรักษาการในตำแหน�งประธานกรรมการ กปภ.

คานิยม (Value)
นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Commitee)

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
ประธานกรรมการ

นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร
รองประธานกรรมการ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
กรรมการ

นายประยูร รัตนเสนีย
กรรมการ

พลโท พงษสวัสดิ์ พรรณจิตต
กรรมการ

นายจรินทร จักกะพาก
กรรมการ

มุง-มั่น-เพื่อปวงชน
มุงเนนคุณธรรม มั่นใจคุณภาพ เพื่อสุขของปวงชน

นายเวทย นุชเจริญ
กรรมการ

รอยตำรวจโท อาทิตย บุญญะโสภัต นายนพรัตน เมธาวีกุลชัย
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะผูบริหาร การประปาสวนภูมิภาค

นายวิโรจน ใบแกว
เลขานุการ

นายเวทย นุชเจริญ
กรรมการ

นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร
กรรมการ

นายนพรัตน เมธาวีกุลชัย
ผูวาการ

นายวิโรจน ใบแกว
ผูชวยผูวาการ (สำนักตรวจสอบ)

นายอดุลย แสงทอง
ผอ.ฝายตรวจสอบ
หนวยงานสวนกลาง

รอการแตงตั้ง
ผอ.ฝายตรวจสอบ
หนวยงานสวนภูมิภาค

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
ผูชวยผูวาการ
(สำนักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
ผูชวยผูวาการ (สำนักผูวาการ)

นางนรัญชลี รุงรัตนาอุบล
ผอ.สำนักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ

นายนิธิศ ทองสอาด
ผอ.สำนักผูวาการ

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
ผูชวยผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายสมภัทร ชูอิสสระ
ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
ผอ.สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
ผอ.ฝายยุทธศาสตรองคกร

นายเธียรชัย ประมูลมาก
รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร)

นางสาวประภา พวงแกว
รองผูวาการ (การเงิน)

นายสมชาย มนตบุรีนนท
รองผูวาการ (วิชาการ)

นายพิสิฐ หงสวณิชยกุล
ผูชวยผูวาการ (แผนยุทธศาสตร)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค
ผูชวยผูวาการ (การเงิน)

นายวุฒินันท โพธิ์ทองนาค
ผูชวยผูวาการ (วิชาการ)

นายจิรายุ ชยางศุ
ผอ.ฝายแผนงานโครงการ

นางปทมา หวังวิวัฒนา
ผอ.ฝายบริหารความเสี่ยง

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ
ผอ.ฝายประเมินผลองคกร

นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
ผอ.ฝายวิเคราะหการเงินและงบประมาณ

นางวรจรรย เดชะศาศวัต
ผอ.ฝายการเงินและบัญชี

นายสมบูรณ หาญสกุลดี
ผอ.ฝายวิศวกรรม

นายสุวิทย เหลืองรัชพันธุ
ผอ.ฝายควบคุมการกอสราง

นายกฤษฎา ศังขมณี
รองผูวาการ (บริหาร)

รอการแตงตั้ง
ผูชวยผูวาการ (บริหาร 1)

นายจำเนียร เมืองจันทร
ผอ.ฝายทรัพยากรน้ำ

รอการแตงตั้ง
ผอ.สำนักวิทยาการ กปภ.

นางทิพยวรรณ ศรีรัตนะ
ผอ.ฝายวางแผน
และประเมินทรัพยาการบุคคล

นายชโยดม กาญจโนมัย
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 1)

นายวรวุฒิ เปาศิลา
ผูชวยผูวาการ (บริหาร 2)

นางจุฬาทิพ พลกุล
ผอ.ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

รอการแตงตั้ง
ผอ.ฝายอำนวยการ

นายสุรชัย เล็บสิงห
ผอ.ฝายกฎหมาย

นายหลักชัย พัฒนเจริญ
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 9

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 9

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาเชียงใหม

รอการแตงตั้ง
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 10

รอการแตงตั้ง
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 10

นายเอกชัย อัตถกาญนนา
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3)

นางสาวทัศนีย แซเตีย
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 2)

นายเสริม หึกขุนทด
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 6

นายธนิต ธนเสนีวัฒน
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 1

รอการแตงตั้ง
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 6

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาขอนแกน

รอการแตงตั้ง
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 7

นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 7

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาอุดรธานี

นายสุรชัย เชื้อแพง
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 1

นายประทีป กุศลวัฒนะ
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 2

นายวิทยา สามสุวรรณ
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 1

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาชลบุรี

รอการแตงตั้ง
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 4)

นายสฤษฎ อสนีจารึกจิต
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 8

นายสุทัศน นุชปาน
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาพัทยา

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 8

นายจักรพงศ คำจันทร
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 3

นายประกอบ พิทยาภรณ
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 2

นายสมเกียรติ บุญจันทร
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 3

นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 2

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาอยุธยา

นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 5)

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขารังสิต

นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 3

นายบุญยก คงกิจ
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 4

นางดาวรุง ปติปญญา
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 4

นายสมศักดิ์ วินิจกุล
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 4

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาสุราษฎรธานี

นายมงคล วัลยะเสวี
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 5

เรือโท ประจักร จิตรีพิทย
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 5

นายอัษฎา ชูสิน
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)
สาขาหาดใหญ

นางนาตยา เสาวธารพงศ
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 5
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2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2561
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการ รักษาการในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

- กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)
- รักษาการในต�ำแหน่งประธานกรรมการ กปภ.
ตามมติคณะกรรมการ กปภ. ในการประชุม ครัง้ ที่ 12/2559
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559
- ประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ของ กปภ.
- รองประธานอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย
- รองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
- อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
- หลักสูตร DCP รุ่น 176 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2556

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 2) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ส�ำนักงาน ก.พ.
รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2557
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
(พตส.) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

นายมณฑล สุดประเสริฐ

นายมณฑล สุดประเสริฐ

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูว้ า่ การ กปภ.
- รองประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- กรรมการสรรหาผูว้ า่ การ กปภ. (6 ต.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2561)
- อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48
วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2548
- หลักสูตร ACP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101 พ.ศ. 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
- หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส. 2)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16
สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2556

- หลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2557
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2557
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2558
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผูน้ ำ� เมือง)
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้า ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย พ.ศ. 2559
- หลักสูตรการปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN)
รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
- หลักสูตรการบริหารการท่องเทีย่ วส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
(กสท.) รุ่นที่ 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
- รองเลขาธิการศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอบ.ต.) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2561)
- ประธานกรรมการอิสระ
- ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
- รองประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
- รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- รองประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้ว่าการ กปภ.
- อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บันฑิต สาขาจิตเวชศาสตร์
- วุฒบิ ตั รความรูค้ วามช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาจิตเวชศาสต์ แพทยสภา
- หลักสูตร Internationnal Leadership Development
สถาบัน Course on Community Organization for
Health and Development Asian Health Institute
(AHI), Japan พ.ศ. 2539
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 32
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2544
- หลักสูตร Executive Program สถาบัน University of
Michigan Ross School Executive Education, USA
พ.ศ. 2550
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 พ.ศ. 2554

- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2560
ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- อธิบดีกรมอนามัย
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
- รองประธานกรรมการอิสระ
- รองประธานอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)
- กรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.
(6 ต.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2561)
- อนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
(12 ก.พ. 2561 – 1 ส.ค. 2561)
- อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 255 พ.ศ. 2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองแม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1
- ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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นายประยูร รัตนเสนีย์

นายประยูร รัตนเสนีย์

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.
(6 ต.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2561)
- ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
- อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
- อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่น 41 วิทยาลัยการปกครอง
พ.ศ. 2539
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ พ.ศ. 2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2555 -2556
- หลักสูตร DCP รุ่น 240
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2560

ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต

ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
- รองประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์
ของ กปภ.
- กรรมการสรรหาผูว้ า่ การ กปภ. (6 ต.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2561)
- อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรนายต�ำรวจสัญญาบัตร นบ.รบ. รุ่นที่ 15
- หลักสูตรผูน้ ำ� หน่วย ตชด./การส่งก�ำลังทางอากาศ (โดดร่ม)
- หลักสูตร Public Sector Management มหาวิทยาลัย
Canberra ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2536
- หลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่น 43 วิทยาลัยปกครอง พ.ศ. 2540
- หลักสูตร Cleaner Production สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
(เอไอที) พ.ศ. 2543
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 47
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ พ.ศ. 2548
- หลักสูตร Senior Executive Development Program
GRIPS สถาบัน National Graduate Institute for
Policy studies ประเทศญี่ปุ่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 -2556
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
- หลักสูตร DCP รุ่น 240 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2560
ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
- นายอ�ำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
- นายอ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- นายอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบ.ต.)
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
- รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- อธิบดีกรมการปกครอง
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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นายจรินทร์ จักกะพาก

นายจรินทร์ จักกะพาก

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)
- อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 38
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
- หลักสูตร DCP รุ่น 176
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2556
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2557

ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- ปลัดกระทรวงแรงงาน
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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นายเวทย์ นุชเจริญ

นายเวทย์ นุชเจริญ

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาผูว้ า่ การ กปภ. (6 ต.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2561)
- อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
(12 ก.พ. 2561 – 1 ส.ค. 2561)
- อายุ 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Commercial Credit Skill Assessment
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร โครงการสัมมนาผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
รุน่ ที่ 14 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงิน
ไทย พ.ศ. 2549
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุน่ ที่ 3 สถาบันวิทยาการทางการค้า พ.ศ. 2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 18
- หลักสูตร RCP รุ่น 31
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2556
- หลักสูตร DAP รุ่น SEC
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2558
- หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
(มูลนิธิ สวค.) พ.ศ. 2561

ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจขนาดกลาง
ภาคกลาง – ภาคตะวันออก ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
ภาคกลาง – ภาคตะวันออก – ภาคใต้
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน
ธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจ
รายย่อยฯ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
แห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สระบุรีเท็คนิค คอนกรีต จ�ำกัด
- ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ สี้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
- ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ทีป่ รึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI
- กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด
- ที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เหมราช คลีนวอเตอร์ จ�ำกัด
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

- กรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
- กรรมการอิสระ
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
(12 ก.พ. 2561 – 1 ส.ค. 2561)
- อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย (นบท.)
ส�ำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา สมัยที่ 34
พ.ศ. 2524
- หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
- หลักสูตร DCP รุ่น 124
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2552
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด
รุ่นที่ 31 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุน่ ที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. 2558

- หลักสูตร BMD รุ่น 3
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2559
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2560
ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
- รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบ
การคลัง กรมบัญชีกลาง
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กรมบัญชีกลาง
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ (รก.ผวก.)

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ (รก.ผวก.)

- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะกรรมการ กปภ. เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2560 –
31 ก.ค. 2561)
- อนุกรรมการกฎหมาย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
- อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)
- อนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
- อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Diploma in Sanitary Engineering
(with Distinction), International Institute for
Hydraulic and Environmental, Delft, the
NETHERLANDS พ.ศ. 2531
- หลักสูตร Certificate, Water Supply Engineering
Training Course Foundation de Leau,
La Souteraine, FRANCE พ.ศ. 2531
- หลักสูตร Certificate, Computerized System for
Water Business, British Council Program Thames
Water Head Office, Reading, ENGLAND พ.ศ. 2534
- Certificate, Seminar on the Use of Consulting
Services, Asian Development Bank Bangkok,
THAILAND พ.ศ. 2543

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ
“Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549"
- หลักสูตร Certificate of Executive Education,
Executive Development Program Fiscal Policy
Research Institute Foundation, Thailand In
cooperation with Maxwell School of Syracuse
University, USA พ.ศ. 2553
- Certificate, Short Course on Public-Private
Partnerships in the Water Sector UNESCO-IHE,
Delft, the NETHERLANDS พ.ศ. 2554
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2555
ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ 2) กปภ.
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) กปภ.
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.
(30 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561)
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี

Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018

055

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (ผวก.)

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (ผวก.)

- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กปภ.
(ตามมติคณะกรรมการ กปภ. เมือ่ วันที่ 1 ส.ค. 2561 – ปัจจุบนั )
- อนุกรรมการกฎหมาย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
- อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
- อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)
- อนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
- อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท Diplome d’Etude Approfondise (DEA)
สาขา Opto-Microwave-Electronics
สถาบัน Institut National Polytechnique de
Grenobel (INPG)
- ปริญญาเอก Diplome de Docteur
สาขา Opto-Electronics
สถาบัน Universite d’Aix-Marseille
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
- หลักสูตร DCP รุ่น 119 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2552

- หลักสูตร Financial Statement For Director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2552
- หลักสูตร Advanced Leadership & Coaching Berkley
Executive Coaching Institute Workshop พ.ศ. 2559
- หลั ก สู ต ร Tourism Management Program for
Executive Tourism Authority of Thailand พ.ศ. 2560
ประสบการณ์การท�ำงาน
- ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
- ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต�ำแหน่งงานปี 2561
- ผู้ว่าการ กปภ.
(1 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน)
จ�ำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
- ไม่มี
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2.3 คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2561
ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ

		 นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
		 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นายเธียรชัย ประมูลมาก

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

Mr. Nopparat Maythaveekulchai

Mr. Thienchai Pramoonmark

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หลักสูตร Diplome d’Etude Approfondise (DEA)
สาขา Opto-Microwave-Electronics สถาบัน Institut
National Polytechnique de Grenobel (INPG)
- หลักสูตร Diplome de Docteur
สาขา Opto-Electronics
สถาบัน Universite d’Aix-Marseille
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
- หลักสูตร DCP รุ่น 119 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2552
- หลักสูตร Financial Statement For Director
สมาคมส่งเสริมสถาบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร SHAPING THAILAND FUTURE
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
- ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Governor

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ว่าการ กปภ.

Deputy Governor (Corporate Strategy )

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
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นางสาวประภา พวงแก้ว
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

057

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์		
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

Miss. Prapa Poungkeaw

Mr. Somchai Montburinont

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR
MANAGEMENT มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร PROFESSIONAL CONTROLLER
สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชนูปถัมภ์
- หลักสูตร UPDATE รายงานทิศทางของนักบัญชีไทย
กับ AEC บ. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จก.
- หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO
สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชนูปถัมภ์
- หลักสูตร เจาะลึกเศรษฐกิจและมาตรฐานบัญชีอาเซียน
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma, Diploma in Sanitary Engineering, IHE,
Delft, The Netherlands
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร MINI MBA. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Deputy Governor (Finance)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

Deputy Governor (Technical Affairs)

ประสบการณ์ทำ� งาน
- รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ 2)
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นายกฤษฎา ศังขมณี
รองผู้ว่าการ (บริหาร)

นายชโยดม กาญจโนมัย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

Mr. Kritsada Sunkhamani

Mr. Chayodom Kanchanomai

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร ภาวะผู้น�ำ: สู่การยกระดับผลประกอบการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- หลักสูตร ก้าวไกล CEO สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ
ส�ำนักอัยการสูงสุด และ ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สาชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร ก้าวไกล CEO สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร TEMASEK FOUNDATION WATER
LEADERSHIP ประเทศสิงคโปร์ Temasek Foundation

Deputy Governor (Administration)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2) รก.รองผู้ว่าการ (บริหาร)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

Deputy Governor (Operation 1)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
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นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
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นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

Miss Tassanee Saetia

Mr. Eakachai Attakanna

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตร การเมืองปกครองในระบบฯ นักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร เจาะลึกรัฐบาลในอาเซียนกับโอกาสทางการค้าฯ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตร ก้าวไกล CEO สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ
ส�ำนักอัยการสูงสุด และส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร ภาวะผู้น�ำ:สู่การยกระดับผลประกอบการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Deputy Governor (Operation 2)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและยุทธศาสตร์)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ)

Deputy Governor (Operation 3)

ประสบการณ์ท�ำงาน
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
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นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

Miss Suwimol Padoungtanamongkol
Deputy Governor (Operation 5)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร ADVANCE MANAGEMENT COURSE
WATER LEADER, K-Water สาธารณรัฐเกาหลี
- หลักสูตร NO-DIG BANGKOK SUMMIT 2013,
The International Society for Trenchless
ประสบการณ์ท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปภ.

นายบ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
Mr. Bumrungsak Chingwangtakor
Assistant Governor (Office of Governor)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ (ส�ำนักสือ่ สารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Mrs. Surattana Boonpienpol
Assistant Governor (Office of Corporate
Communications and Customer Service)

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Mr. Niwat Satitkanchana
Assistant Governor (Information Technology)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
Miss Ajchariya Apaiwongse
Assistant Governor (Finance)
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นายวิโรจน์ ใบแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
Mr. Wirote Baikaew
Assistant Governor (Office of the Auditors)

นายวรวุฒิ เป้าศิลา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
Mr. Voravuth Paosila
Assistant Governor (Administration 2)

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Mr. Vutinun Pothongnark
Assistant Governor (Technical Affairs)

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Mr. Pisit Hongvanishkul
Assistant Governor (Plan Strategy)
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ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10

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

นายประกอบ พิทยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
Mr. Prakob Pittayaporn
Director Regional Office 2

นายจักรพงศ์ ค�ำจันทร์
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
Mr. Chakrapong Kamchan
Director Regional Office 3

นายบุญยก คงกิจ
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
Mr. Bunyok Kong-git
Director Regional Office 4
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นายมงคล วัลยะเสวี
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
Mr. Mongkol Valyasevi
Director Regional Office 5

นายเสริม หึกขุนทด
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
Mr. Serm Heukkhuntod
Director Regional Office 6

รอการแต่งตั้ง
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
Waiting for appointment
Director Regional Office 7

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
Mr. Sarid Asaneejarugjit
Director Regional Office 8
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นายหลักชัย พัฒนเจริญ
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
Mr. Lakchai Pattanajareon
Director Regional Office 9

รอการแต่งตั้ง
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
Waiting for appointment
Director Regional Office 10
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รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ ประจ�ำปี 2561

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

น.ส.ประภา พวงแก้ว
นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
น.ส.ทัศนีย์ แซ่เตีย
น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

นายวรวุฒิ เป้าศิลา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018

067

รายนามผู้บริหาร ประจ�ำปี 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ-นามสกุล
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
นายเธียรชัย ประมูลมาก
น.ส.ประภา พวงแก้ว
นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
นายกฤษฎา ศังขมณี
นายชโยดม กาญจโนมัย
น.ส.ทัศนีย์ แซ่เตีย
นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล
นายบ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
นางสุรัตนา บุญเพียรผล
นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
นายวิโรจน์ ใบแก้ว
นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
น.ส.อัจฉริยา อภัยวงค์
นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค
นายวรวุฒิ เป้าศิลา
นายนิธิศ ทองสอาด
นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
นางสมภัทร ชูอิสสระ
นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
นายอดุลย์ แสงทอง
นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
นายจิรายุ ชยางศุ
นางปัทมา หวังวิวัฒนา
นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต
นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี

ต�ำแหน่ง
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
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ล�ำดับ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

ชื่อ-นามสกุล
นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์
นายจ�ำเนียร เมืองจันทร์
นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ
นางจุฬาทิพ พลกุล
นายสุรชัย เล็บสิงห์
นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
นายประทีป กุศลวัฒนะ
นายสมเกียรติ บุญจันทร์
นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา
นางนาตยา เสาวธารพงศ์
นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
นายประกอบ พิทยาภรณ์
นายจักรพงศ์ ค�ำจันทร์
นายบุญยก คงกิจ
นายมงคล วัลยะเสวี
นายเสริม หึกขุนทด
นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
นายหลักชัย พัฒนเจริญ
นายวิทยา สามสุวรรณ
นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์
นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
นายสมศักดิ์ วินิจกุล
ร.ท. ประจักร์ จิตรีพิทย์ ร.น.
น.ส.สุพรรณี ศักดิ์สุจริต
นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
นายสุทัศน์ นุชปาน
นายอัษฎา ชูสิน
นายปฏิญญา เพ็ชรมาก

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 1
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 2
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 3
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 4
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 5
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
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2.4 จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.						
หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

การประปาส่วนภูมิภาค
1
สายงานผู้ว่าการ		
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)		
ส�ำนักผู้ว่าการ		
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ		
(ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์		
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)		
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ		
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)		
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง		
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค		
สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)		
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร		
ฝ่ายประเมินผลองค์กร		
ฝ่ายแผนงานโครงการ		
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง		
สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)		
ฝ่ายการเงินและบัญชี		
ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ		
สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)		
ฝ่ายวิศวกรรม		
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง		
ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ		
สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)		
ส�ำนักวิทยาการ กปภ.		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

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

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

ผู้ว่าการ

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

จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
พนักงาน
รายเดือน พื้นที่พิเศษ
29			
72			
73			
52			
15			
15			
16			
14			
13			
855
19		
1,041
20		
754
23		
789
23		
671
12
8
767
40		
596
17		
619
35		
738
26		
710
20		
8,768
237
8

รวม
29
72
73
52
15
15
16
14
13
874
1,061
777
812
691
807
613
654
764
730
9,014
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จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.						
หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

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

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

072

รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

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

-

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

248

8

รวม
73
74
52
14
16
15
16
14
895
1,072
776
825
692
815
612
662
764
738
9,086
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จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.						
หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

การประปาส่วนภูมิภาค
1
สายงานผู้ว่าการ		
สายงานส�ำนักผู้ว่าการ		
ส�ำนักผู้ว่าการ		
สายงานส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์		
ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์		
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ส�ำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ		
สายงานส�ำนักตรวจสอบ		
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง		
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค		
สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)		
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร		
ฝ่ายประเมินผลองค์กร		
ฝ่ายแผนงานโครงการ		
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง		
สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)		
ฝ่ายการเงินและบัญชี		
ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ		
สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)		
ฝ่ายวิศวกรรม		
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง		
ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ		
สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)		
ส�ำนักวิทยาการ กปภ.		
ฝ่ายวางแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคล		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
พนักงาน
รายเดือน พื้นที่พิเศษ
5			
1			
3			
21			
2			
42
13		
19			
79			
37			
13			
22			
48			
6			
37			
33			
48			
29			
5			
92			
34
2		
15			
106			
135			
45
1		
5			
75			
31			

รวม
6
1
3
21
2
55
19
79
37
13
22
48
6
37
33
48
29
5
92
36
15
106
135
46
5
75
31
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หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

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

จ�ำนวนบุคลากร
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
พนักงาน
รายเดือน พื้นที่พิเศษ
74			
85			
53			
15			
16			
16			
17			
15			
891
19		
1,080
23		
786
28		
815
22		
679
13
8
791
43		
607
20		
634
42		
759
28		
741
26		
9,062
280
8

รวม
74
85
53
15
16
16
17
15
910
1,103
814
837
700
834
627
676
787
767
9,351

การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทรายการ
ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

4,089.78

4,350.44

4,125.00
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3. โครงสร้างเงินทุน
3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ กปภ.
Capital and structure of PWA’s shareholders
3.2 หนี้เงินกู้ ของ กปภ.
PWA’s Loans
3.3 การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
Remittance Payment
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3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ กปภ.
(หน่วย : ล้านบาท)

		
ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
รวมทุน

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

2560
2,204.44
30,919.65
7,756.50
(309.78)
40,570.81

2559
2,204.44
30,919.65
4,728.48
(137.97)
37,714.60

3.2 หนี้เงินกู้ของ กปภ.
(หน่วย : ล้านบาท)

		
เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
ที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
รวมหนี้เงินกู้

2561

2560

2559

349.00
452.05
2,850.00

762.87
-

953.81
1,000.00

10,610.00
14,261.05

13,460.00
14,222.87

12,360.00
14,313.81

3.3 การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
(หน่วย : ล้านบาท)

		
การจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
รวมเงินน�ำส่งรัฐ

2561

2560

2559

2,300.00
2,300.00

2,972.00
2,972.00

2,800.00
2,800.00
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3.1 Capital and structure of PWA's shareholders
(Unit : Million Baht)

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

2018

2017

2016

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

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

2,204.44
30,919.65
4,728.48
(137.97)
37,714.60

3.2 PWA's Loans
(Unit : Million Baht)

		
Current portion of long-term loans from
financial institutions
Long-term loans from financial institutions
Current portion of long-term loans-PWA’s bond
Long-term loans-PWA’s Bond
Total Loans

2018

2017

349.00

762.87

452.05
2,850.00
10,610.00
14,261.05

13,460.00
14,222.87

2016
953.81
1,000.00
12,360.00
14,313.81

3.3 Remittance Payment
(Unit : Million Baht)

		

2018

2017

2016

Remittance Payment

2,300.00
2,300.00

2,972.00
2,972.00

2,800.00
2,800.00

Total Remittance
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4. การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต
4.1 โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ปี 2561-2564
4.2 การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน
Cooperates with Public Private Partnership (PPP)
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4.1 โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ปี 2561 - 2564
ล�ำดับ กปภ.ข.

กปภ.สาขา

วงเงินลงทุนเต็ม
โครงการ (บาท)

งบประมาณที่มาของเงินทุน

สถานะโครงการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินกู้ในประเทศ
1. ปีงบประมาณ 2561
9,761,924,632				
1.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75%:เงินกู้ในประเทศ 25%)
1,334,363,032				
1
8 ศรีสะเกษ-(อุทุมพรพิสัย)-(ทุ่งไชย)-(ห้วยทับทัน)
509,321,400 381,991,050
127,330,350 อยู่ระหว่างเสนอ Board 		
								 พิจารณาผลประกวดราคา
2
4 กันตัง- (สิเกา-ปากเมง)
310,321,000 232,740,750
77,580,250 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.		
								 พิจารณาเห็นชอบ
3
4 พังงา - (ทับปุด)
202,174,100 151,630,575
50,543,525 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.		
								 พิจารณาเห็นชอบ
4
10 ขาณุวรลักษบุรี
186,289,400 139,717,050
46,572,350 ลงนามสัญญาแล้ว 28 ก.ย. 61
5
4 ตะกั่วป่า
126,067,600
94,550,700
31,516,900 ลงนามสัญญาแล้ว 28 ก.ย. 61
1.2 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75%:เงินกูใ้ นประเทศ 25%) รองรับ EEC 6,088,416,600 							
6
1 ชลบุรี - พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) (ระยที่ 1)
2,889,095,000 2,166,821,250
722,273,750 อยู่ระหว่างเสนอนายกรัฐมนตรี
						
		 เพื่อทราบผลประกวดราคา
7
1 พนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช)
1,684,621,600 1,263,466,200
421,155,400 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.		
								 พิจารณาเห็นชอบ
8
1 บ้านฉาง
1,514,700,000 1,136,025,000
378,675,000 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.		
								 พิจารณาเห็นชอบ
1.3 ปรับปรุงขยาย-งบกลุม่ ภาค (เงินอุดหนุน 75%:เงินกูใ้ นประเทศ 25%) 2,339,145,000				
9
7 อุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวล�ำภู
2,138,400,000 1,603,800,000
534,600,000 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.		
								 พิจารณาเห็นชอบ
10
5 นราธิวาส
200,745,000 150,558,750
50,186,250 ลงนามสัญญาแล้ว 28 ก.ย. 61
2. ปีงบประมาณ 2562
-				
ไม่มีโครงการ
3. ปีงบประมาณ 2563
2,583,530,000				
3.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75%:เงินรายได้ 25%)
287,815,000				
1
9 น่าน
287,815,000 215,861,250
71,953,750
- อยู่ระหว่างเสนอ		
								 งบประมาณปี 2563
3.2 ปรับปรุงขยาย-งบกลุม่ ภาค (เงินอุดหนุน 75%:เงินกูใ้ นประเทศ 25%) 2,295,715,000				
2
4 นครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1-3)
1,379,621,000 1,034,715,750
- 344,905,250.000 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.		
								 พิจารณาเห็นชอบ
3
9 แม่สาย - (แม่จัน) - (ห้วยไคร้) - (เชียงแสน)
916,094,000 687,070,500
- 229,023,500.000 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.		
								 พิจารณาเห็นชอบ
4. ปีงบประมาณ 2564
9,241,260,376				
4.1 ปรับปรุงขยาย (เงินกู้ในประเทศ 100%)
2,471,321,000				
1
9 เชียงใหม่-แม่ริม-สันก�ำแพง (ระยะที่ 1) (ส่วนที่ 1-3)
2,471,321,000
- 2,471,321,000 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
								 เพื่อการพัฒนาปี 2563
4.2 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75%:เงินกู้ในประเทศ 25%)
1,960,861,000				
2
1 พัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา
1,500,000,000 1,125,000,000
375,000,000 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
								 เพื่อการพัฒนาปี 2563
3
7 เลย
325,798,000 244,348,500
81,449,500 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
								 เพื่อการพัฒนาปี 2562
4
10 ชัยนาท-(หันคา) (ระยะที่ 1)
135,063,000 101,297,250
33,765,750 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
								 เพื่อการพัฒนาปี 2562
4.3 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 50%:เงินรายได้ 50%)
1,591,983,459				
5
4 เกาะสมุย (ระยะที่ 2) (ส่วนที่ 1-2)
1,591,936,000 795,968,000
795,968,000
- อยู่ระหว่างจัดเตรียม
								 ความพร้อมของโครงการ
4.4 ปรับปรุงขยาย-งบกลุม่ ภาค (เงินอุดหนุน 75%:เงินกูใ้ นประเทศ 25%) 3,217,094,917				
6
4 พังงา - ภูเก็ต (ระยะที่ 1) (ส่วนที่ 1-3)
2,597,000,000 1,947,750,000
649,250,000 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.		
								 พิจารณาเห็นชอบ
7
2 นครนายก
620,000,000 465,000,000
155,000,000 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
								 เพื่อการพัฒนาปี 2562

4,337
(เงินลงทุนสัญญาเดิม)

BOOT1
25 ปี

BOOT1
25 ปี

1 งานให้เอกชน
ผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่
กปภ. สาขาปทุมธานี
และสาขารังสิต
จ.ปทุมธานี

2 งานให้เอกชน
ผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่
กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา

654

775
(เงินลงทุนสัญญาใหม่)

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการ

รูปแบบการ
ด�ำเนินการ/
ระยะเวลา

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 1 เม.ย. 2546 ถึง 31 มี.ค. 2571
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 37,200 ลบ.ม./วัน
- ก� ำ หนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาตามสู ต รการค� ำ นวณและอั ต ราค่ า น�้ ำ จะ
เปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมีการก�ำหนดปริมาณน�้ำ
ซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 15 ต.ค. 2541 ถึง 14 ต.ค. 2566
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 288,000 ลบ.ม./วัน
- ก� ำ หนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาตามสู ต รการค� ำ นวณและอั ต ราค่ า น�้ ำ จะ
เปลี่ยนแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผู้บริโภค และมีการก�ำหนดปริมาณน�้ำ
ซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาปทุมธานี สาขารังสิต สาขาคลองหลวง
และสาขาธัญบุรี

เงื่อนไขสัญญา

รายงานแผนงานและการร่วมด�ำเนินงานกับเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ

4.2 การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ด�ำเนินการตามสัญญา

ด�ำเนินการตามสัญญา

ความคืบหน้าของโครงการ
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8,375

BOO2
10 ปี
สัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม
ขยายเป็น
25 ปี

BOO2
30 ปี

5 งานให้เอกชน
ผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
สาขาสามพราน และ
สาขาสมุทรสาคร
จ.นครปฐม และ
จ.สมุทรสาคร

3 งานให้เอกชน
ผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่
กปภ. สาขาราชบุรี และ
สาขาสมุทรสงคราม
จ.ราชบุรี และ
จ.สมุทรสงคราม

4 งานให้เอกชน
ผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่
กปภ. สาขาภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
781

รูปแบบการ
ด�ำเนินการ/
ระยะเวลา

BOO2
30 ปี

ชื่อโครงการ

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 21 ก.ค. 2547 ถึง 20 ก.ค. 2577
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 320,000 ลบ.ม./วัน
- ก� ำ หนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาตามสู ต รการค� ำ นวณและอั ต ราค่ า น�้ ำ
จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และมีการก�ำหนดปริมาณน�ำ้
ซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พืน้ ทีจ่ ำ� หน่ายน�ำ้ คือ กปภ. สาขาสามพราน สาขาอ้อมน้อย สาขาสมุทรสาคร
และสาขานครปฐม

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 15 ธ.ค. 2543 ถึง 14 ธ.ค. 2568
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด น�้ำผิวดินจ�ำนวน 16,000 ลบ.ม./วัน และ น�้ำ RO
จ�ำนวน 12,000 ลบ.ม./วัน
- ก� ำ หนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาตามสู ต รการค� ำ นวณและอั ต ราค่ า น�้ ำ
จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และมีการก�ำหนดปริมาณน�ำ้
ซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาภูเก็ต

- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 7 เม.ย. 2544 ถึง 6 เม.ย. 2574
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 36,000 ลบ.ม./วัน
- ก� ำ หนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาตามสู ต รการค� ำ นวณและอั ต ราค่ า น�้ ำ
จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และมีการก�ำหนดปริมาณน�ำ้
ซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาราชบุรี และสาขาสมุทรสงคราม

เงื่อนไขสัญญา

รายงานแผนงานและการร่วมด�ำเนินงานกับเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ด�ำเนินการตามสัญญา

ด�ำเนินการตามสัญญา

ด�ำเนินการตามสัญญา

ความคืบหน้าของโครงการ
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BTO3
25 ปี
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มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
- วันเริ่มซื้อขายน�้ำประปา วันที่ 12 ก.ค. 2549 ถึง 11 ก.ค. 2574
- ก�ำลังการผลิตสูงสุด 86,400 ลบ.ม./วัน
- ก� ำ หนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาตามสู ต รการค� ำ นวณและอั ต ราค่ า น�้ ำ
จะเปลีย่ นแปลงทุกปี ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และมีการก�ำหนดปริมาณน�ำ้
ซื้อขั้นต�่ำของทุกปี
- พื้นที่จ�ำหน่ายน�้ำ คือ กปภ. สาขาระยอง

เงื่อนไขสัญญา

ด�ำเนินการตามสัญญา

ความคืบหน้าของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ : 1 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.

6 งานให้เอกชน
ผลิตน�้ำประปา
เพื่อขายให้แก่
กปภ. สาขาระยอง
จ.ระยอง

ชื่อโครงการ

รูปแบบการ
ด�ำเนินการ/
ระยะเวลา

รายงานแผนงานและการร่วมด�ำเนินงานกับเอกชนที่มีวงเงินในสัญญาเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจ�ำนวน 6 โครงการ (ต่อ)
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5. ผลการด�ำเนินงานขององค์กร
5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561
5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
Financial Analysis Report
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5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งมั่นด�ำเนินงานโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “ผู้ใช้น�้ำประทับใจ
ในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” และมุ่งเน้นขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อขยายโอกาสการใช้น�้ำประปาที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนเมือง โดยในปี 2561 ด�ำเนินงานภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ฉบับที่ 3)
ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรผ่านโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี จ�ำแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 2) ด้านการผลิตจ่ายน�้ำ 3) ด้านการบริการลูกค้า และ 4) ด้านการเงิน
สรุปได้ดังนี้
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา กปภ. มีบุคลากรรวม 9,014 ราย รับผิดชอบผู้ใช้น�้ำรวม 4,445,246 ราย หรือมีอัตราส่วน
ผู้ใช้น�้ำต่อบุคลากร เท่ากับ 493 รายต่อคน การด�ำเนินงานในปี 2561 ประกอบด้วย
		 การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีจ�ำนวนที่เหมาะสม และมีความผูกพัน
ต่อองค์กร โดยมีแผนงานพัฒนาบุคลากร จัดท�ำระบบผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยเฉพาะต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในโครงสร้างองค์กร
บริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ พัฒนาบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนนโยบายและการด�ำเนินงานขององค์กร พัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถรายบุคคล เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ยกระดับศักยภาพของหน่วยงาน
และเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
		
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน มีการจัดการองค์ความรู้ โดยพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม มีการมอบทุนวิจัย ประกวดรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น พร้อมส่งเสริมงานวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อน�ำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ทั่วทั้งองค์กร โดยในปี 2561 กปภ. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จาก ก.พ.ร. จ�ำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
ประเภทนวัตกรรมการบริการ จ�ำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ชุดทดสอบค่าเหล็กในน�้ำแบบภาคสนาม (QCR-Iron Test Kit)
และ Mr. Robot ผูใ้ ห้บริการข้อมูลรองรับ PWA 4.0 และ ประเภทพัฒนาการบริการ จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ระบบจัดการมาตรวัดน�ำ้
		 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัย สนับสนุนการด�ำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย บริหารงาน
และบริการ มีโครงการพัฒนา กปภ. สาขาดิจิทัล ให้บริการลูกค้าในการท�ำธุรกรรมต่างๆ ด้วยรูปแบบดิจิทัล ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชน
เพียงใบเดียว รวมถึงการช�ำระค่าน�้ำประปาด้วยบิลดิจิทัล ผ่านบัตรเครดิตและแอปพลิเคชันของตัวแทนรับช�ำระเงิน นอกจากนี้
กปภ. ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน PWA 1662 ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถิติการใช้น�้ำและช�ำระ
ค่าน�ำ้ ประปาได้ดว้ ยตนเอง พร้อมรับข่าวสารการหยุดจ่ายน�ำ้ และข่าวประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ตลอดจนแจ้งท่อแตกรัว่ และหาพิกดั แผนที่
กปภ. สาขาที่ผู้ใช้น�้ำประสงค์จะใช้บริการได้อีกด้วย
2. ด้านการผลิตจ่ายน�้ำ กปภ. แบ่งพื้นที่บริการน�้ำประปาแก่ประชาชนเป็น 5 ภาค 10 กปภ.เขต มี กปภ. สาขา
ในสังกัดทั่วประเทศรวม 234 สาขา โดยในปี 2561 มีปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายรวม 1,260.508 ล้านลูกบาศก์เมตร มีผู้ใช้น�้ำรายใหม่
เพิม่ ขึน้ 200,485 ราย และด�ำเนินการตามพันธกิจให้สามารถผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ บริการประชาชน
ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ประกอบด้วย
		
จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้ำดิบให้เพียงพอ โดยมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน�้ำ จ�ำนวน 4 แห่ง
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน�้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018

085

		
ผลิตจ่ายน�้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน�้ำให้ได้มาตรฐาน โดยในปี 2561 กปภ. ได้ลงทุนในโครงการ
ปรับปรุงขยายระบบประปา จ�ำนวน 11 โครงการ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการการจัดการน�้ำสะอาด
(WSP) การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) รวมถึงการติดตัง้ และพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA PLC) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน�้ำจ่ายน�้ำประปา มีการเสนอ กปภ.สาขา จ�ำนวน 10 สาขา เข้าร่วมโครงการระบบผลิต
ได้รับการรับรอง ISO 9001 เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับ กปภ. สาขา
ใกล้เคียงมาศึกษาและดูงาน นอกจากนี้ มีการลงทุนในโครงการวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ เพือ่ รองรับการเติบโตของชุมชนเมือง
หรือพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน (AEC) และพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
		
		
บริหารจัดการน�้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดการน�้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)
และเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน�้ำ) เพื่อให้สามารถควบคุมการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาน�้ำสูญเสียได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
และสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรวัดน�้ำให้เป็นระบบ
		
ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการประปา
ระหว่าง กปภ. กับ องค์กรต่างๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงงานขนาดใหญ่ เป็นต้น เพือ่ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
และได้รับน�้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ด้านการบริการลูกค้า มีการด�ำเนินงานประกอบด้วย
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน�้ำประปาและบริการ ด�ำเนินผ่านโครงการพัฒนาระบบรับฟังเสียง
ลูกค้าทาง PWA Contact Center 1662 เชื่อมโยงกับศูนย์ประปาทันใจ 234 สาขา และน�ำความต้องการของลูกค้ามาจัดท�ำ
โครงการ กปภ. สาขาดิจิทัล และโครงการส�ำนักงานประปาทันสมัยระยะที่ 2 รวมกับการด�ำเนินโครงการศูนย์ราชการ
สะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายของส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพือ่ มุง่ ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี 2561 กปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จ�ำนวน
61 กปภ. สาขา ประชาชนได้รบั การให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย โดยมีมาตรฐานระบบงาน มีการเชือ่ มโยงการท�ำงาน
ระหว่างภาครัฐร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ กปภ. สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ตามมาตรฐานการให้บริการ
(Service Level Agreement : SLA)
		
รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ กปภ. มีโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน โดยด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนรอบแหล่งน�้ำ ที่ดิน ที่ กปภ. ใช้น�้ำดิบ ใช้ที่ดินและวางท่อผ่าน เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน
4. ด้านการเงิน ประกอบด้วย
		
ควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงาน โดยมีคณะท�ำงานจัดท�ำแผนงานควบคุมค่าใช้จา่ ยติดตามการด�ำเนินการตามมาตรการ
ในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
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5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ภาพรวมการด�ำเนินงาน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจหลักคือ การผลิต จัดส่ง
จ�ำหน่าย และให้บริการน�้ำสะอาดแก่ประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี
และสมุทรปราการ) ปัจจุบัน กปภ. ได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น 5 ภาค หน่วยงานสนับสนุน 10 เขต หน่วยปฏิบัติการ
และบริการ 234 สาขา ในพื้นที่ 74 จังหวัด โดยค�ำนึงถึงความสะดวกและความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญ
กับคุณภาพน�้ำประปาอยู่เสมอ
ในปี 2561 กปภ. มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย “ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง
เป็นมิตรกับชุมชน” ตามแนวทาง 4 ด้าน คือ 1) การบริหารจัดการองค์กร 2) การตลาด 3) การพัฒนาบุคลากร และ
4) การสร้างองค์กรเข้มแข็ง พร้อมทั้งด�ำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564)
เพื่อการผลิตน�้ำประปาที่สะอาดและการให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่า กปภ. เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
การยกระดับคุณภาพชีวติ ในการมีนำ�้ ประปาส�ำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง รวมทัง้ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
ในการน�ำประเทศสู่ยุค Thailand 4.0

ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
กปภ. มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ส�ำคัญคือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ ร้อยละ 40.20 และได้นำ� เสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
โดยได้แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
ข้อ 4 และข้อ 5 (4.5 และ 5.5)
ผลการด�ำเนินงานของ กปภ. ในปี 2561 มีก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ�ำนวน 3,743.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2560 จ�ำนวน 5,827.80 ล้านบาท ลดลง 2,084.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.76 โดยมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 4,377.94 ล้านบาท ลดลง 1,837.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.57 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2560 จ�ำนวน 6,215.65 ล้านบาท
ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน ปี 2561 ที่ส�ำคัญ
1. กปภ. ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ให้เป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า โดยเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่ส�ำหรับงบการเงิน ปี 2561 เป็นต้นไป
และรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ในงบการเงินปี 2561 โดยไม่มีการปรับปรุงงบการเงินปี 2560
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีฯ ดังกล่าว มีผลกระทบต่อรายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ ปี 2561 บันทึกบัญชีเป็นรายได้
จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้ ในส่วนของหนี้สินทยอยรับรู้ เป็นรายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อปี 2561 บันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ และคิดค่าเสื่อมราคาตาม
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ และมีการจัดประเภทรายการใหม่ของรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ตัดบัญชีเดิมที่แสดงอยู่
ในรายได้อื่น ย้ายไปแสดงรวมในรายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี
2. มีการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานในการค�ำนวณประมาณการหนีส้ นิ จากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 เกีย่ วกับสมมติฐานราคาค่าขายน�ำ้ ประปา และสมมติฐานอัตราน�ำ้ สูญเสีย ส่งผลให้ประมาณการหนีส้ นิ จากสัญญาเอกชน
ร่วมลงทุน ปี 2561 มีจ�ำนวน 5,424.96 ล้านบาท ปี 2560 จ�ำนวน 3,859.68 ล้านบาท ตามล�ำดับ และขาดทุนประมาณการ
หนี้สินฯ ค่าน�้ำประปาสัญญาเอกชนฯ ปี 2561 มีจ�ำนวน 1,625.86 ล้านบาท ปี 2560 ก�ำไรประมาณการหนี้สินฯ ค่าน�้ำประปา
สัญญาเอกชนฯ จ�ำนวน 360.11 ล้านบาท
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รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากการด�ำเนินงาน

ปี 2561

1.60%

26,567.72
433.17

98.40%

0.00
27,000.89

ปี 2560
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ 25,943.47
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ
0.00
ตัดบัญชี
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
1,911.77
รวม
27,855.24

6.86%

93.14%

2561

2560

รายได้จากการด�ำเนินงาน ปี 2561 จ�ำนวน 27,000.89 ล้านบาท ลดลง 854.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.07
เปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2561 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อลดลง 1,911.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ในขณะที่รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการสุทธิ เพิ่มขึ้น 624.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.41 จากปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำ
เพิ่มขึ้น 28.67 ล้าน ลบ.ม. รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 433.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

3.33%
4.01%
4.58%
10.14%
18.23%

23.96%

35.75%

2561

ปี 2561

ปี 2560

8,087.96
วัสดุการผลิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
5,419.99
4,124.99
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
2,293.17
ค่าไฟฟ้า		
1,035.95
วัสดุด�ำเนินการและซ่อมบ�ำรุง
ค่าจ้างและบริการ
908.20
0.00
ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ
752.69
อื่นๆ		
22,622.95			
รวม

5,869.15
5,106.33
4,350.44
2,086.53
1,160.36
871.99
1,551.86
642.93
21,639.59

2.97%
7.17%
4.03%
5.36%
9.64%
20.10%

23.60%

27.12%

2560
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ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 22,622.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 983.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.54 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าวัสดุการผลิตเพิ่มขึ้น 2,218.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.80 เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการค�ำนวณประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 313.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.14 ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 206.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.90 ค่าจ้าง
และบริการและอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ 145.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.64 ในส่วนต้นทุนค่าติดตัง้ และวางท่อ ลดลง 1,551.86 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน วัสดุด�ำเนินการและซ่อมบ�ำรุงลดลง 349.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.35

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
2.82%
4.18%
5.67%
7.85%
24.39%

55.09%

2561

ปี 2561

ปี 2560

705.49		 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
312.39
รายได้เงินปันผล
100.54
รายได้อื่น		
72.66
ดอกเบี้ยรับ		
53.52
รายได้ค่าปรับ		
36.06
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
0.00
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
1,280.66			
รวม

632.89
351.77
214.93
42.17
249.14
168.12
221.34
1,880.36

11.77%
8.94%
13.25%
2.24%
11.43%
18.71%

33.66%

2560

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานลดลง 599.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากมีการจัดประเภทรายการใหม่ของรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนและราชการตัดบัญชี เดิมที่แสดง
อยู่ในรายได้อื่น ย้ายไปอยู่ในรายได้จากการด�ำเนินงาน แสดงรวมในรายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี ท�ำให้
เมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนราชการตัดบัญชีลดลง 353.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.74
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายลดลง 195.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.52 รายได้เงินปันผลลดลง 39.38 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.19 รายได้อื่นลดลง 114.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.22 ส่วนรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
72.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.47 รายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 30.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.30
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ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน

ปี 2561
0.49%

62.44%

39.78%
-2.72%

2561

46.71
73.32
0.58
0.00		
(3.19)
117.42

ปี 2560
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย
เงินค่าปรับจ่ายคืน		
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
รวม

76.08
70.72
3.10
18.52
8.43
176.85

4.77%
10.47%
1.75%
39.99%

43.02%

2560
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานลดลง 59.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เนือ่ งจากค่าปรับและค่าเสียหายจ่ายคืนลดลง 18.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 (ปี 2561 เงินค่าปรับจ่ายคืน 57.06 ล้านบาท
น�ำไปแสดงหักกับรายได้ค่าปรับและค่าเสียหาย) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง 29.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.60 ขาดทุน
จากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์ลดลง 11.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 137.84 และต้นทุนวัสดุทจี่ ำ� หน่ายลดลง 2.52 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 81.29 ส่วนขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.68

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์

ปี 2561
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
95,201.58
9,937.83
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
6,586.97
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,363.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
1,115.23
เงินลงทุนระยะยาว
114,205.08			
รวม

0.98%
1.19%
5.77%
8.70%

83.36%

2561

ปี 2560
91,360.60
11,206.00
5,613.22
1,422.54
1,115.23
110,717.59

1.01%
1.28%
5.07%
10.12%

82.52%

2560

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 114,205.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3,487.49 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.15 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
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1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 3,840.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.20 ส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มขึ้นในอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง
2. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างลดลง 1,268.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.32
3. สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 973.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.35 ประกอบด้วยรายการที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
		 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 3,157.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 551.24 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.15
		 3.2 เงินลงทุนชั่วคราว จ�ำนวน 675.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 675.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
		 3.3 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ 1,438.82 ล้านบาท ลดลง 290.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.32
ประกอบด้วย
			 • เงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ กปภ. จ�ำนวน 941.96 ล้านบาท
			 • เงินฝากธนาคารเพื่อค�้ำประกันสวัสดิการพนักงาน จ�ำนวน 496.86 ล้านบาท
		 3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 926.23 ล้านบาท ลดลง 524.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.16
		 3.5 วัสดุคงเหลือ 364.67 ล้านบาท ลดลง 7.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.04
หนี้สิน
หนี้สิน

ปี 2561
0.10%
2.29%
2.75%
2.94%
7.65%
7.51%
13.64%
15.32%
17.14%

30.65%

2561

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

ปี 2560
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินหมุนเวียน
ประมาณการหนีส้ นิ จากสัญญาเอกชนฯ
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์รอการรับรู้
เงินประกันการใช้น�้ำและประกันตัว
พนักงาน
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ	
รอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวม

19,692.20
13,020.41
13,460.00
9,719.80
3,859.68
6,686.98
2,021.62

0.09%
2.31%
2.88%
9.53%
5.50%
13.86%

19.19%

18.56%

0.00
1,620.32
65.77
70,146.78

28.07%

2560

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�ำนวน 72,191.05 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น
2,044.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.91 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 2,436.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.37 ตามหลักเกณฑ์การบันทึก
บัญชีเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลทีไ่ ด้จดั สรรไว้สำ� หรับโครงการใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในปีเดียวกันเพิม่ ขึน้ โดยแสดงไว้เป็นรายได้
เงินอุดหนุนรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
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2. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 649.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.99 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
3. เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 2,397.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.82 จากการโอนเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นหนี้สิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
4. หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 128.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปีเพิ่มขึ้น 2,436.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 319.35 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 80.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.94
เงินล่วงหน้าค่าติดตั้งวางท่อเพิ่มขึ้น 25.98 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 6.95 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดภายใน 1 ปี
เพิ่มขึ้น 53.29 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 8.94 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 1,288.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.47
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายลดลง 671.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.17 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่ายลดลง 257.87 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 43.35 และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 249.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.26
5. ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น 1,565.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.55 เนื่องจาก
กปภ. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหนี้สินฯ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการค�ำนวณประมาณการ
หนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
6. รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์รอการรับรู้ลดลง 1,164.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.42 เกิดจากรายได้จาก
การรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรูล้ ดลง 113.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.46 และรายได้รบั โอนสินทรัพย์ภาคราชการ
รอการรับรู้ลดลง 1,051.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.36 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีจากการรับโอนทรัพย์สิน
เป็นรายได้รับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนและราชการรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้
ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
7. เงินประกันการใช้นำ�้ และเงินประกันตัวพนักงานเพิม่ ขึน้ 101.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 เนือ่ งจากผูใ้ ช้นำ�้ เพิม่ ขึน้
และมีการเรียกเก็บเงินประกันตัวพนักงานเข้าใหม่และที่ปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งเพิ่มขึ้น
8. รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ รอการรับรู้ จ�ำนวน 1,984.93 ล้านบาท เนือ่ งจาก กปภ. ได้เปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชีให้เป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์
จากลูกค้า โดยเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่ส�ำหรับงบการเงิน ปี 2561 เป็นต้นไป
9. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 32.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.03 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงาน
จะได้รับจากการท�ำงานให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนของทุน
ส่วนของทุน

ปี 2561

5.25%
21.90%

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

73.59%

-0.74%

2561

ปี 2560
งบประมาณอุดหนุน
ก�ำไรสะสมยังไม่จัดสรร
ทุนประเดิม
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
รวม

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

5.43%
19.12%

76.21%

-0.76%

2560
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ส่วนของทุน ณ 30 กันยายน 2561 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 42,014.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,443.22 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.56 ซึ่งมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาที่มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ทุน ประกอบด้วยงบประมาณอุดหนุนจ�ำนวน 30,919.65 ล้านบาท และทุนประเดิมจ�ำนวน 2,204.44 ล้านบาท
รวมเป็นทุน จ�ำนวน 33,124.09 ล้านบาท
2. ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจ�ำนวน 9,200.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,444.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.62
เกิดจากโอนผลก�ำไรส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 3,744.60 ล้านบาท หักด้วยน�ำเงินส่งรัฐ ปี 2561 จ�ำนวน 2,300.00 ล้านบาท
และน�ำเงินส่งรัฐปี 2560 เพิ่มจ�ำนวน 0.40 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 มี ก ระแสเงิ น สดเพิ่ ม ขึ้ น สุ ท ธิ
จ�ำนวน 551.24 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจ�ำนวน 2,606.33 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 3,157.57 ล้านบาท ทั้งนี้รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

9,838.28
(6,045.30)
(3,241.74)
551.24
2,606.33
3,157.57

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถอธิบาย
ตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 9,838.28 ล้านบาท เกิดจากผลการด�ำเนินงานของปีปัจจุบัน
โดยมี ก� ำ ไรส� ำ หรั บ ปี 3,744.60 ล้ า นบาท ปรั บ เพิ่ ม รายการที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น สด ส่ ว นใหญ่ จ ากค่ า เสื่ อ มราคาสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร
7,809.20 ล้านบาท และในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานลดลง 1,715.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 6,045.30 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
5,759.35 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวจากเงินฝากธนาคารประจ�ำ 675 ล้านบาท และมีเงินรับจากเงินปันผล 312.39 ล้านบาท
เงินรับอื่นๆ 76.66 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 3,241.74 ล้านบาท เกิดจากการน�ำเงินส่งรัฐ 2,972 ล้านบาท จ่ายหนีส้ นิ
จากสัญญาเช่าการเงิน 1,923.80 ล้านบาท จ่ายช�ำระเงินกู้ระยะยาวและดอกเบี้ย 1,210.04 ล้านบาท และมีเงินรับจาก
งบประมาณอุดหนุนรัฐบาล โดยรายได้อดุ หนุนรอการรับรู้ 2,063.05 ล้านบาท และรับเงินจากเงินกูย้ มื ระยะยาว 801.05 ล้านบาท
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5.2 Analysis Report of Financial Status
Overall operating performance
Provincial Waterworks Authority (PWA) is a State Enterprise under the Ministry of Interior with the
main mission in producing, supplying, distributing and providing clean water service for people in regional
areas nationwide (except Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakarn). PWA currently divides its operation lines
into 5 areas with 10 supporting regional offices covering service and operation areas of 234 branches in
74 provinces in consideration of customers’ needs and convenience with the prime concern on the quality
of tap water.
In the budget year 2018, PWA aimed to develop its potential according to the policy of “Clean Water
Supply, Thorough Service and Community Friendly” in line with its 4 operational approaches 1) Organization
Management 2) Marketing 3) Personnel Development and 4) Strengthening Organization as well as its
corporate strategic plan issue no. 3 (2017-2021). This is to produce clean water supply, provide impressive
service for customers and create confidence the public that PWA is the organization that aims to upgrade
the life quality of people in all areas to have enough water for consumption and correspond with the
government policy Thailand 4.0.

Financial Achievement
PWA has a significant investment in the associated firm, i.e. Eastern Water Development and Management
Public Company Limited by holding 40.20 percent of the total shares. PWA presented the financial statements
which had been prepared in accordance with the Thai Financial Reporting Standards issued and improved
by the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King to be in
compliance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). The financial statements comprised
the statement of financial position in which the equity method is applied as at 30 September 2018 and
the statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2018 as presented in the Notes
to the financial statements for the year ended 30 September 2018, clause 4 and 5 (4.5 and 5.5).
For its operating result in 2018, PWA has net income amounted to Baht 3,743.62 million when
compared to Baht 5,827.80 million in 2016, decreased Baht 2,084.18 million or 35.76 percent. While
the operating profit was Baht 4,377.94 million, decreased Baht 1,837.71 million or 29.57 percent when
compared to Baht 6,215.65 million in 2017.
The main factors affecting the 2018 financial performance are as follows:
1. PWA changed the accounting policy according to the Thai Financial Reporting Standard Interpretation
No. 18 (Revised 2017) Re: Transfer of Assets from Customers by applying the new accounting policy for the
financial statements since 2018 and recognizing the impact from the change in accounting policy in the 2018
financial statements, without updating the 2017 financial statements. Such change in accounting policy has
an impact on the revenue of installation and piping. In 2018, the accounting is recorded as income from the
expansion of amortized water distribution areas. In terms of debt, gradually realized is the revenue from the
expansion of amortized water distribution area in the comprehensive profit and loss statement. The cost of
installation and piping in 2018, was amortized and calculated the depreciation based on the useful life of
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the asset. The income from the transfer of amortized assets formerly shown in other income are reclassified
and moved to show as part of the income from the expansion of amortized water distribution area.
2. There have been changes in the assumptions in calculating the provision from the private joint
venture agreement according to Accounting Standard No. 37 regarding the assumption of the price of
tap water sales and the assumption of water loss rates. This caused the provision of liabilities from
private joint venture agreement in 2018 amounted to Baht 5,424.96 million, in 2017 amounted to
Baht 3,859.68 million, respectively and loss of the provision of liabilities from the private joint venture
agreement in 2018 amounting to Baht 1,625.86 million, while profit of the provision of liabilities from
the private joint venture agreement in 2017 amounted to Baht 360.11 million.

Revenue and expense
Operating Income
Operating Income

2018

1.60%

26,567.72
433.17

98.40%

0.00
27,000.89
2018

2017
Income from sales and service 25,943.47
Income from the expansion of
0.00
amortized water distribution area
Income from installation and piping 1,911.77
Total
27,855.24

6.86%

93.14%

2017

The operating income for the year 2018 amounted to Baht 27,000.89 million, a decrease of
Baht 854.35 million or 3.07 percent when compared to the previous year due to a decrease of the revenue
of installation and piping amounted to Baht 1,911.77 million or 100 percent while the revenue from water
sale and service increased Baht 624.25 million or 2.41 percent, which was caused by the rising quantity
of water distribution of 28.67 million cubic meters, and the revenue of expansion of amortized water
distribution increased by Baht 433.17 million or 100 percent.
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Operating expense
Operating expense

2018

2017

8,087.96		 Manufacturing materials
5,869.15
5,419.99 Depreciation and amortization
5,106.33
4,124.99 Expense on employees
4,350.44
2,293.17 Electricity expenses
2,086.53
1,035.95 Operating materials & maintenance 1,160.36
908.20 Wages and service
871.99
0.00 Cost of installation and piping
1,551.86
752.69 Others		
642.93
22,622.95			
Total
21,639.59

3.33%
4.01%
4.58%
10.14%
18.23%

23.96%

35.75%

2.97%
7.17%
4.03%
5.36%
9.64%
20.10%

23.60%

27.12%

2018

2017

The operating expense of Baht 22,622.95 million increased Baht 983.36 million or 4.54 percent
from the previous year due to the increase in core expenses comprising material costs increased by
Baht 2,218.81 million or 37.80 percent as a result of a change of assumption in estimating loss rates in
the calculation of provision for joint venture agreement. Besides there was an increase of expenses on
many items such as depreciation and amortization Baht 313.66 million or 6.14 percent, electricity
Baht 206.64 million or 9.90 percent and wage and service Baht 145.97 million or 9.64 percent.
Whereas the cost of installation and piping decreased Baht 1,551.56 million or 100 percent while that of
personnel, operating materials and maintenance decreased Baht 349.86 million or 6.35 percent.

Non-operating income
Non-operating Income

2018

2017

705.49		 Unearned government fund income
632.89
312.39		 Dividend income
351.77
100.54		 Other income		
214.93
72.66		 Interest received
42.17
53.52		 Penalty income
249.14
36.06		 Unearned public sector donation income
168.12
0.00		 Unearned private sector donation income
221.34
1,280.66			
Total
1,880.36

2.82%
4.18%
5.67%
7.85%
24.39%

55.09%

2018

11.77%
8.94%
13.25%
2.24%
11.43%
18.71%

33.66%

2017
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Non-operating income for the year 2018 decreased Baht 599.70 million or 31.89 percent when
compared to the previous year due to the reclassification of the unearned income - asset transfer from
public and private sector, which was previously shown in other income and now moved to the operating
income, totally shown in the unearned water distribution area expansion income. Therefore, when
compared to the year 2017, the unearned income-asset transfer from public and private sector decreased
Baht 353.40 million or 90.74 percent, the penalty and damage income decreased Baht 195.62 million
or 78.52, the dividend income decreased Baht 39.38 million or 11.19 percent, and the other income
decreased Baht 114.39 million or 53.22 percent. While the unearned government fund income increased
Baht 72.60 million or 11.47 percent and the interest received income increased Baht 30.49 million or 72.30
percent.

Non-operating expense
Non-operating expense

2018
0.49%

62.44%

39.78%
-2.72%

2018

46.71
73.32
0.58
0.00
(3.19)
117.42

2017
Other expense		
Loss on sales of assets
Cost of disposed material
Penalty refund		
Loss on asset revaluation
Total

76.08
70.72
3.10
18.52
8.43
176.85

4.77%
10.47%
1.75%
39.99%

43.02%

2017

Non-operating expenses decreased Baht 59.43 million or 33.60 percent when compared to the
previous year due to a decrease in the penalty refund of Baht 18.52 million or 100 percent (in 2018
the penalty refund in the amount of Baht 57.06 million was deducted from penalty and damage income).
Other expenses decreased Baht 29.37 million or 38.60 percent while loss on asset revaluation decreased
Baht 11.62 million or 137.84 percent. The costs of disposed material decreased Baht 2.52 million or 81.29
percent and loss on asset disposal increased Baht 2.60 million or 3.68 percent.

Financial status
Assets

Assets

2018

2017

95,201.58
Property, plant and equipment-Net 91,360.60
9,937.83
Assets under construction
11,206.00
6,586.97
Current Assets
5,613.22
1,363.47
Other Non-current Assets
1,422.54
1,115.23
Long-term investment
1,115.23
114,205.08			
Total
110,717.59

0.98%
1.19%
5.77%
8.70%

83.36%

2018

1.01%
1.28%
5.07%
10.12%

82.52%

2017
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The total assets as of 30 September 2018 were Baht 114,205.08 million, an increase of
Baht 3,487.49 million or 3.15 percent. The details of the transaction increased/decreased when
compared to the previous year are as follows: 		
1. Property, plant and equipment - net increased Baht 3,840.98 million or 4.20 percent, mainly
an increase in buildings and construction.
2. Assets under the construction decreased Baht 1,268.17 million or 11.32 percent.
3. Current assets increased Baht 973.75 million or 17.35 percent consisting of
		 3.1 Cash and cash equivalents of Baht 3,157.57 million, an increase of Baht 551.24 million or
			 21.15 percent.
		 3.2 Current investments of Baht 675 million, an increase of Baht 675 million or 100 percent
		 3.3 Restricted bank deposits of Baht 1,438.82 million, a decrease of Baht 290.75 million or
			 25.32 percent comprising
			 • Deposits and benefits from PWA water usage guarantee fund of Baht 941.96 million
			 • Bank deposit to guarantee employee welfare of Baht 496.86 million
		 3.4 Accounts receivable and other receivables Baht 926.23 million, a decrease of Baht 524.60
			 million or 36.16 percent.
		 3.5 Materials balance Baht 364.67, a decrease of Baht 7.58 million or 2.04 percent
Liabilities
Liabilities

2018
22,129.03
12,370.85
11,062.05
9,847.81
5,424.96
5,522.41
2,122.83
			
1,984.93
			
1,653.18
73.00
72,191.05		

0.10%
2.29%
2.75%
2.94%
7.65%
7.51%
13.64%
15.32%
17.14%

30.65%

2018

2017
Unearned government fund income
Financial lease liabilities
Long-term loan
Current liabilities
Provision on joint venture agreement
Unearned asset transfer income
Fund to guarantee water usage
and employee position
Unearned water distribution area
expansion income
Employee benefit obligations
Other non-current liabilities
Total

19,692.20
13,020.41
13,460.00
9,719.80
3,859.68
6,686.98
2,021.62
0.00
1,620.32
65.77
70,146.78

0.09%
2.31%
2.88%
9.53%
5.50%
13.86%

19.19%

18.56%

28.07%

2017

Total liabilities as at 30 September 2018 were Baht 72,191.05 million, increased Baht 2,044.27 million
or 2.91 percent from the previous year. The details were as follows:
1. Unearned government fund income has an increase of Baht 2,436.83 million or 12.37 percent,
according to the principles of recording the increasing appropriated government fund for new projects
increasing in the same year. It was presented as an unearned government fund income in the non-current
liabilities and gradually recognized as the government fund income over its useful life in conformity with
the basis in depreciation estimate.
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2. Liabilities under the financial lease have a decrease of Baht 649.56 million or 4.99 percent
because PWA has to comply with Thai Accounting Standard 17 (TAS 17) on Leases (Revised 2015), affected
by the joint venture agreement.
3. Long-term loans decreased Baht 2,397.95 million or 17.82 percent resulting from the transfer of
current portion of long-term loans.
4. The current liabilities increased Baht 128.01 million baht or 1.32 percent comprising an increase
of current portion of long-term loans Baht 2,436.14 million or 319.35 percent, an increase of accrued
expenses Baht 80.02 million or 5.94 percent, an increase of advance of installation and piping Baht 25.98
or 6.95 percent, an increase of current portion of liabilities under financial lease Baht 53.29 million or 8.94
percent, a decrease of trade accounts payable and other accounts payable Baht 1,288.79 million baht
or 48.47 percent, a decrease of accrued levies Baht 671.60 million or 27.17 percent, a decrease
of Board of Directors and employees’ accrued bonus Baht 257.87 million or 43.35 percent and a decrease
of other current liabilities Baht 249.16 million or 27.26 percent.
5. Provision on private joint venture agreements has an increase of Baht 1,565.28 million or
40.55 percent due to the fact that PWA has adhered to Thai Accounting Standard 37 (TAS 37) (Revised 2015)
on Provision, contingent liabilities and contingent assets, and an increase of liabilities in 2018 has been due
to the change of the assumptions in the calculation of provision from joint venture investment.
6. Unearned private sector donation income has a decrease of Baht 1,164.57 million or
17.42 percent, unearned private sector donation income has an increase of 113.33 or 4.46 percent
and unearned public sector donation income has a decrease of 1,051.24 or 25.36 percent in conformity
with the criterion for recording the donation assets and the transfer of assets as unearned private and
public sectors donation income in the non-current liabilities and gradually recognized as a revenue over its
useful life in accordance with the basis in the depreciation estimate.
7. Fund to guarantee water usage and to guarantee employees’ position has an increase of
Baht 101.21 million or 5.01 percent due to an increasing number of water users and new employees
and employees under rotation from which more guarantee has been required.
8. There was unearned water distribution area expansion income in the amount of Baht 1,984.93
million because PWA has changed its accounting policies to comply with Thai Accounting Standard 18
(TAS 18) on Transfer assets from customers, and the new accounting policies are effective from the
2018 financial statement onwards.
9. Employee obligations has an increase of Baht 32.86 million or 2.03 percent because PWA has
to comply with Thai Accounting Standard 19 (TAS 19) on Employee benefits, by estimating future benefits
the employee will receive from PWA throughout the duration of the work until the date of retirement
according to actuarial principles.

Equities
Equities

2018

5.25%
21.90%

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

73.59%

-0.74%

2018

2017
Government subsidies
30,919.65
Unappropriated retained earnings 7,756.50
Capital 		
2,204.44
Other components of equity
(309.78)
Total
40,570.81

5.43%
19.12%

76.21%

-0.76%

2017
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Equities as at 30 September 2018 was Baht 42,014.03 million in total, an increase of Baht 1,443.22
million or 3.56 percent, the details of the increase or decrease when compared to the previous year are
as follows:
1. Capital comprises contribution from the government of Baht 30,919.65 million and initial capital
of Baht 2,204.44 million, totaling Baht 33,124.09 million.
2. Unappropriated retained earnings (loss) of Baht 9,200.70 million, an increase of Baht 1,444.20 million
or 18.62 percent as a result of the 2018 profit transfer of Baht 3,744.60 million, deducted by 2018 levies
of Baht 2,300.00 million with an increase of 2017 levies of Baht 0.40 million.
Change in cash flow
Cash and cash equivalents at the end of 2018 were Baht 2,606.33 million, an increase of cash flow
of Baht 551.24 million when compared to 2017. Cash and cash equivalents at the beginning of period
of 2,606.33 resulted in cash and cash equivalents at the end of period of Baht 3,157.57 million, the details
of cash flow in each activities are as follows:
			
Net cash flow from operating activities
Net cash flow from investment activities
Net cash flow from financing activities
Cash and cash equivalents – Net increase
Cash and cash equivalents at the beginning of period
Cash and cash equivalents at the end of period

Unit: Million Baht
9,838.28
(6,045.30)
(3,241.74)
551.24
2,606.33
3,157.57

Changes of cash and cash equivalents for the year end of 30 September 2018 can be explained
according to the following activities:
Net cash received from operating activities in the amount of Baht 9,838.28 million consisted of the
2018 operating results with net profit of Baht 3,744.60 million and from yearly adjustment of non-cash
profits including the depreciation of fixed assets amounting to Baht 7,809.20 million. Assets and operating
liabilities decreased Baht 1,715.52 million, mostly caused by accounts payable and other payables.
Net cash used in investment activities was Baht 6,045.30 million, consisted of cash paid for fixed assets,
assets under construction of water supply improvement project, intangible assets and advance payment for
construction of Baht 5,759.35 million, temporary investment from deposit at bank – fixed account of Baht
675 million and dividend revenue of Baht 312.39 million, and other received cash of Baht 76.66 million.
Net cash used in financing activities was Baht 3,241.74 million consisted of payment for levies of
Baht 2,972 million, payment for lease liabilities of Baht 1,923.80 million, payment for long-term loans
and interests of Baht 1,210.04 million, income from government subsidies with deferred charge income of
Baht 2,063.05 million and income from long-term loans of Baht 801.05 million.
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6. การบริหารจัดการองค์กร
6.1 การบริหารความเสี่ยง
6.2 การควบคุมภายใน
6.3 การตรวจสอบภายใน
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6.1 การบริหารความเสี่ยง
คณะผู้บริหาร กปภ. ยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) น�ำระบบบริหารความเสี่ยง
บูรณาการทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยปลูกฝังเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน บุคลากร
ทุกระดับ หากระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในบริหารจัดการ
โดยถ่ายทอดความเสี่ยงไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงบริหารจัดการให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ด้วยวิธีจัดการเหมาะสมและคุ้มค่า หากความเสี่ยงระดับต�่ำและปานกลาง จัดการด้วยกระบวนการควบคุมภายใน ผ่านช่องทาง
สื่อสารจากคู่มือบริหารความเสี่ยง กปภ. คู่มือกระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ มีการติดตามและทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. ก�ำกับ ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2561 ดังนี้
ด้านปริมาณน�้ำดิบ
ปี 2561 สถานการณ์ภยั แล้งส่งผลต่อ กปภ. ไม่รนุ แรง เนือ่ งจากได้รบั ความร่วมมือด้านข้อมูลน�ำ้ และบริหารจัดการน�ำ้
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ชัดเจน และการด�ำเนินโครงการตามแผนจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การขุดสระกักเก็บน�้ำดิบ การประสานงานจัดหาแหล่งน�้ำส�ำรอง การวางท่อส่งน�้ำดิบจากแหล่งน�้ำโดยรอบ
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการในพื้นที่ (Joint Management Committee: JMC) ของกรมชลประทาน
เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งน�้ำที่เป็นธรรม การติดตามสถานการณ์น�้ำและสถานการณ์ฝนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อหามาตรการและแนวทางลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้ำดิบ และมีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมตามแผนเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงอนาคต
กปภ. เตรียมพร้อมแต่งตัง้ คณะท�ำงานศึกษาร่างพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ้ ศึกษาและประเมินผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน�้ำที่มีต่อการด�ำเนินงานของ กปภ. เพื่อสามารถรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ด้านการผลิตและจ่ายน�้ำ
ปริมาณน�ำ้ สูญเสีย เป็นความเสีย่ งที่ กปภ. ยังไม่สามารถบริหารจัดการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยัง่ ยืน ส่งผลให้ตน้ ทุน
ระบบจ่ายน�้ำสูง และรายได้ลดลงกว่าที่ควรจะได้รับ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ปี 2561 กปภ. จัดท�ำแผนบริหารจัดการน�ำ้ สูญเสีย กปภ. ปี 2562-2567 มุง่ เน้นที่ กปภ. สาขาขนาดใหญ่ทมี่ นี ยั ส�ำคัญต่อปริมาณน�ำ้
สูญเสียภาพรวม กิจกรรมหลักส�ำคัญ ได้แก่ 1. การควบคุมน�ำ้ สูญเสียเชิงรุก 2. ความรวดเร็วในการซ่อมท่อแตกท่อรัว่ 3. การควบคุม
แรงดันน�ำ้ 4. การบริหารจัดการทรัพย์สนิ และท่อ และก�ำหนดเกณฑ์พจิ ารณาปรับปรุงเส้นท่อตามแผนปรับปรุงเส้นท่อของ กปภ.
มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของเส้นท่อทีต่ อ้ งปรับปรุงตามขนาดโครงข่ายท่อจ่ายน�ำ้ เป็นหลักแทนการพิจารณาอายุการใช้งานเดิม
การขยายโครงการระบบประปาขนาดใหญ่เป็นโอกาสทางธุรกิจของ กปภ. รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัว
ของชุมชน โดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (Special Economic Zone : SEZ) และโครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นอกจากเพิม่ ก�ำลังการผลิตพร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพก�ำลังการผลิตเดิม
ยังขยายการให้บริการระบบประปาส�ำหรับพื้นที่ใกล้เคียงอีก 10 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน กปภ. ด�ำเนินโครงการเพื่อการพัฒนา
ระบบประปาขนาดใหญ่แล้วเสร็จ จ�ำนวน 11 โครงการทัว่ ประเทศ มูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท และอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
70 โครงการ ส�ำหรับในปี 2561 กปภ. ประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้า จากเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ส่งผลให้
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้จัดท�ำกรอบการปฏิบัติงานและเป้าหมายขั้นตอนงาน (Timeline) ก�ำหนดผูร้ ับผิดชอบ
โครงการชัดเจน รวมทั้งน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Application ช่วยให้ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
อย่างใกล้ชดิ หากโครงการทัง้ หมดแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปญ
ั หาการขาดแคลนน�ำ้ ประปาไม่เพียงพอต่อการใช้อปุ โภคและบริโภค
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
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ด้านระบบสารสนเทศสนับสนุนการรายงานเตือนภัยล่วงหน้า
กปภ. มี ก ระบวนการจั ด ท� ำ ระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น การรายงาน การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ผลกระทบ ความเสี่ ย ง
และการเตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือลดผลกระทบความรุนแรงต่อความเสี่ยงองค์กร พิจารณาตัวชี้วัด
ส�ำคัญขององค์กรและความเสี่ยงขององค์กรที่สอดรับกับยุทธศาสตร์หลักขององค์กร และส่งผลกระทบรุนแรงในระดับสูงมาก
มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ ติดตามและเฝ้าระวังตามค่าดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicator : KRI) และส่งสัญญาณ
แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ตามระดับจุดชี้วัดความเสี่ยง (Trigger Point) และมีการเชื่อมโยง
การแจ้งเตือนไปยังระบบสารสนเทศส�ำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) ให้ผู้บริหารระดับสูง
ทราบข้อมูลล่วงหน้าเพื่อประกอบการตัดสินใจและติดตามผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญขององค์กรอย่างใกล้ชิด โดยก�ำหนด
ฟังก์ชันการใช้งานเพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญขององค์กร (Monitoring) การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
การบริหารเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต (Crisis Management) ฟื้นฟูระบบสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ (Disaster Recovery
for IT) และการประชุมผ่านทางไกล (Video Conference)
ด้านคุณภาพน�้ำประปา
ข้อกังวลสาธารณะที่ กปภ. พยายามบริหารจัดการอย่างเต็มที่ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพน�ำ้ ประปาให้เป็นทีย่ อมรับ
ของประชาชนตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกก�ำหนด ที่ผ่านมาด�ำเนินการโครงการจัดการน�้ำสะอาด (Water Safety
Plan : WSP) เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดทุกขั้นตอน พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (lab Cluster)
ผ่านการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005 จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
รวม 31 แห่ง ปี 2561 ร่วมมือกับกรมอนามัยริเริ่มโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้ำประปาของ กปภ. ภายใต้แนวคิด
“น�้ำคือชีวิต” (Water is Life) ระยะที่ 1 รับรองกระบวนการผลิตน�้ำประปาและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปา
ของ กปภ. จ�ำนวน 77 สาขา และผลักดันให้ครบ 234 สาขาต่อไป ระยะที่ 2 ปี 2562 ร่วมกันตรวจสอบระบบประปา
และตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปาแก่ อบต. พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพน�ำ้ ประปาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานระบบประปาไทยให้เป็นที่ยอมรับตามหลักสากลอย่างเท่าเทียมกัน
ด้านการเงิน
การด�ำเนินงานภายใต้ปัจจัยเสี่ยงทางการเงินปี 2561 ได้แก่ โครงการประชารัฐ นโยบายเพิ่มเงินลงทุนโครงการ
การวางท่อขยายเขต นโยบายการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ พัฒนาระบบประปาเชิงสังคม ที่ไม่คุ้มค่า
การลงทุน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดปัญหาด้านสภาพคล่อง กปภ. เฝ้าระวังติดตาม
และบริหารความเสี่ยงเรื่อง การบริหารสภาพคล่องโดยปรับลดงบประมาณลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เร็ว และน�ำงบประมาณ
บางส่วนไปลงทุนในโครงการทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้เร็ว และควบคุมค่าใช้จา่ ย ปรับเปลีย่ นแหล่งเงินโครงการลงทุนจากแหล่งเงินรายได้
เป็นแหล่งเงินกู้ในประเทศ และกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line ท�ำให้ กปภ. มีกระแสเงินสดส�ำรองเพียงพอ
แม้ กปภ. ด�ำเนินการตามกระบวนการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร แต่ด้วย
ปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกกระทบต่อแผนจัดการบริหารความเสี่ยง ท�ำให้ปี 2561 ผลบริหารความเสี่ยง
ด้านการสร้างรายได้และขยายกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร แต่เพื่อเป้าหมายพันธกิจด้านการให้บริการเชิงสังคม
กปภ. พร้อมมุง่ มัน่ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน ควบคูก่ บั
การวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
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6.2 การควบคุมภายใน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกระดับขององค์กรให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
การควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินงานบรรลุตามภารกิจและพันธกิจขององค์กร โดยได้จัดวางการควบคุมภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ�ำวัน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�ำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานทางการเงิน
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ โปร่งใส ทันเวลา และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยด�ำเนินการ
ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ. 2555 ของ สคร. และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ร่วมกับ COSO 2013 ทั้ง 17 หลักการ ดังนี้
สภาพแวดล้อมของการควบคุม กปภ. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต โดยประกาศเจตจ�ำนง
“การประปาส่วนภูมภิ าค องค์กรโปร่งใส ไร้สนิ บน” และร่วมแสดงสัญลักษณ์ “คน กปภ. ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”
ก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ร่วมกับจัดวางโครงสร้างองค์กร
มอบหมายอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ก�ำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ได้จัดท�ำแผนปรับปรุงการควบคุม บูรณาการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมถึงการรายงาน
ผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนน�ำเสนอผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง
การประเมินความเสี่ยง กปภ. ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2004 โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน
รวมถึงพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
และประเมินการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม ได้จดั ท�ำแผนปรับปรุง
การควบคุม โดยน�ำระบบสารสนเทศมาช่วยก�ำกับดูแลติดตามผล และวิเคราะห์สาเหตุความเสีย่ งทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายในปี 2561 เพื่อให้การด�ำเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กิจกรรมการควบคุม กปภ. ก�ำหนดนโยบาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ เป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจนและทบทวน
ให้มคี วามเหมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอ พร้อมทัง้ ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้สามารถน�ำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบตั ิ
จริงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสอบทานและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. โดยผูบ้ งั คับบัญชา
ตามล� ำ ดั บ ชั้ น ในแต่ ล ะสายงาน ร่ ว มกั บ การสอบทานการแบ่ ง แยกหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ (Check & Balance)
ของบุคลากรในแต่ละต�ำแหน่งอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถสอบยันความถูกต้องระหว่างกันได้ ตลอดจนการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง และขับเคลือ่ น กปภ. ตามวิสยั ทัศน์ “ผูใ้ ช้นำ�้ ประทับใจในคุณภาพและบริการ
ที่เป็นเลิศ”
สารสนเทศและการสือ่ สาร กปภ. มีระบบสารสนเทศและการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดได้อย่างทันกาล รวมทั้งมีการจัดรูปแบบการรายงานข้อมูลที่ทันสมัย โดยมีช่องทาง
การสื่อสารภายในให้ผู้บริหารทุกระดับ ผ่านการสื่อสารแบบสองทิศทางอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก�ำหนด รวมถึงช่องทางการสื่อสารภายนอกองค์กร เพื่อสื่อสารผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนด รวมถึงมีการน�ำนวัตกรรมบริการลูกค้า “always on” มาใช้เพือ่ ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
อย่างไรก็ตาม พบว่า การจัดเก็บฐานข้อมูลส�ำหรับสืบค้นอ้างอิง รวมถึงช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องระเบียบ
ข้อบังคับยังไม่สะดวกหรือเข้าถึงง่ายเพียงพอ จึงได้จดั ท�ำแผนปรับปรุงการควบคุม เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบไว้แล้ว
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การติดตามประเมินผล กปภ. มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
ที่เป็นระบบ ทั้งการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาแต่ละล�ำดับชั้น
ให้ความส�ำคัญกับการทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน และการประเมินผล
เป็นรายครั้ง ได้แก่ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment) และการประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ สตง. เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกหน่วยงาน
ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ และหากพบข้อบกพร่องให้รายงานต่อผู้รับผิดชอบ
และฝ่ายบริหารเพื่อสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ประเมินมาตรการควบคุม
ภายในตามที่ฝ่ายบริหารก�ำหนด พบว่า การควบคุมภายในของ กปภ. มีความเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมทีต่ อ้ งปรับปรุงการควบคุมภายใน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก�ำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสม และแนวทางการก�ำกับดูแลติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานนั้นแล้ว
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6.3 การตรวจสอบภายใน
ภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหลักในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยสํานักตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบจะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ การก�ำหนดดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของบทบาท
การกาํ กับดูแลให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็นอิสระ เทีย่ งธรรม และมีจรรยาบรรณทีด่ อี ย่างชัดเจน มีการประเมินความเพียงพอ
และความมีประสิทธิผลของการกํากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือคณะกรรมการ กปภ. ในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ าํ กับดูแล โดยสอบทานกระบวนการ
จัดทาํ รายงานทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการในการติดตาม
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักจรรยาบรรณ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า การดําเนินงานของ กปภ. เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากการด�ำเนินงาน ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กปภ.
มีกระบวนการในการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และการท�ำธุรกรรมรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนด
ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ผลการตรวจสอบภายในโดยรวมมีประสิทธิผล โดยปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมจ�ำนวน 7 ครั้ง ได้ท�ำการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
• สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. ในเรื่องความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
ตามกรอบมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
• สอบทาน ควบคุม และติดตามการดําเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ คําสั่ง ระเบียบ ข้อกําหนด
ด้านธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ กปภ. และฝ่ายบริหาร
ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• สอบทานการจัดทํารายงานทางการเงิน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เพื่อให้ได้
รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องตามควรในสาระสําคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอ
• สนับสนุนการยกระดับความสําคัญและความเป็นอิสระของสํานักตรวจสอบ โดยการทบทวนกิจกรรม กฎบัตร
ของสํานักตรวจสอบ กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ สอบทาน และอนุมัติแผนการตรวจสอบและงบประมาณ ซึ่งสอดคล้อง
กับความเสี่ยงองค์กร และแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และ
มาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
• การปฏิบัติร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยหารือร่วมกันระหว่างส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับข้อสังเกต
จากการตรวจสอบงบการเงินของ กปภ. ประจ�ำปี 2560
• อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี (ปี 2562–2564) และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2562 และแผนการพัฒนา
และฝึกอบรมบุคลากรของส�ำนักตรวจสอบปี 2562 และแผนระยะยาว 3 ปี (2562 - 2564) รวมถึงได้ก�ำกับดูแลติดตาม
ผลการด�ำเนินงานตามแผนของส�ำนักตรวจสอบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั งิ าน
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• ตรวจเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานระบบ DMA และ SCADA เยี่ยมชมระบบผลิต และการให้บริการในการด�ำเนินงานของ
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (พ) สาขาแม่ริม สาขาภูเก็ต และสาขาท้ายเหมือง
• พิจารณาร่วมกับผู้ว่าการในการกําหนดคุณสมบัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนชั้น เลื่อนตําแหน่ง และพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบของผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักตรวจสอบ)

บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของส�ำนักตรวจสอบ
• ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบตั งิ านและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน
รวมถึงการควบคุมภายในช่วยป้องกันการทุจริต การบริหารความเสี่ยง และผลการด�ำเนินงานด้านจรรยาบรรณของพนักงาน
และผู้บริหารภายใต้ภารกิจ และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
• น�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลรับผิดชอบของสายงาน
และผู้ว่าการ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และสรุปประเด็นส�ำคัญไว้ในรายงานประจ�ำเดือน ประจ�ำไตรมาส
เพื่อเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ
ของ กปภ. และบริษัทร่วม รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้นๆ
• จัดส่งรายงานการตรวจสอบภายใน ให้กับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย
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• ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขแก่ฝ่ายบริหารของ กปภ. และหน่วยรับตรวจ
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด ป้องกันการทุจริตและมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• รายงานเสนอข้อมูลเกีย่ วกับวิธกี าร แนวทาง ความคืบหน้า การเปลีย่ นแปลงด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในใหม่ๆ
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนการตรวจสอบประจ� ำ ปี และความเพี ย งพอของทรั พ ยากรที่ จ� ำ เป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• หารื อ ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละองค์ ก รก� ำ กั บ ดู แ ล รวมถึ ง การประสานงาน และสนั บ สนุ น
ตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและลดความซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
• ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.

ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบ
จัดท�ำแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)
การจัดท�ำแผนการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริหาร ว่าการด�ำเนินงานของ กปภ.
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิท ธิภาพและสอดคล้องกับ หลักการก�ำกับดูแ ลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน
ในกระบวนการธุรกิจที่ก�ำหนดหรือจัดให้มีขึ้นโดยฝ่ายบริหารนั้นมีประสิทธิผลเพียงพอ และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
ในปีงบประมาณ 2561 ส�ำนักตรวจสอบได้ด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครบถ้วนทุกกิจกรรมการตรวจสอบ โดยได้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าการและ
ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงาน เพื่อทราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายเดือน
และรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสั่งการ
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ผลการตรวจสอบและการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
ส�ำนักตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบประจ�ำปี 2561 ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2561 แล้ว ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงาน
1.1 ตามแผนการตรวจสอบเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

หน่วยงาน

ฝ่ายตรวจสอบ
หน่วยงานส่วนกลาง

แผนการตรวจสอบ
(แห่ง)
การ
ตรวจสอบ

แผนการปฏิบัติงาน
(แห่ง)

ผลต่างการปฏิบัติงาน
(แห่ง)

ด้านการ
ด้านการ
ด้านการ
การ
การ
ให้บริการ ตรวจสอบ ให้บริการ ตรวจสอบ ให้บริการ
เป็นที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษา

39

-

39

-

-

-

ฝ่ายตรวจสอบ
163
หน่วยงานส่วนภูมิภาค		

-

170

5

7

5

กองพัฒนาและสนับสนุน
งานตรวจสอบ

2

-

2

-

-

-

204

-

211

5

7

5

รวมทั้งสิ้น

โดยมีการตรวจสอบกรณีพิเศษที่เกิดจากการร้องขอจากฝ่ายบริหารเพิ่มเติม จ�ำนวน 1 เรื่อง สอบทานระบบการบริหาร
ความเสี่ยง จ�ำนวน 1 เรื่อง และเพิ่มโครงการตรวจสอบระบบ SCADA & PLC และการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง
จ�ำนวน 11 แห่ง
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1.2 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
แนวทางในการก�ำหนดจ�ำนวนวันปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกระบวนการนั้น พิจารณาจากจ�ำนวนผู้ตรวจสอบ
ตามโครงสร้าง และลักษณะการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ รวมถึงความยากง่ายของแต่ละกระบวนการทีเ่ ข้าตรวจสอบ จากกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 13 กระบวนการ ดังนี้
ล�ำดับ

กระบวนการ

ระดับ
ความเสี่ยง

Manday
ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ส่วน
ภูมิภาค

ส่วน
ส่วนกลาง

โครงการ
ก่อสร้าง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

การจัดซื้อจัดจ้าง

สูงมาก

2,985



		

2

การจัดหาแหล่งน�้ำดิบ

สูงมาก

716



		

3

การผลิตน�้ำประปา
สูงมาก
และควบคุมคุณภาพน�ำ้

816



		

4

การจ่ายน�้ำ
และติดตั้งวางท่อ

773



		

5

การวางแผน ออกแบบ สูงมาก
ก่อสร้างระบบประปา
และการตรวจสอบ
ด้านเทคนิคโครงการ
ก่อสร้าง

1,943			

6

การบริหารและจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สูงมาก

1,462				

7

การบัญชี การเงิน
งบประมาณ และ
ทรัพย์สิน

สูงมาก

1,205



		

8

การจัดเก็บรายได้

สูงมาก

761



		

9

การบริหารจัดการ
บริษัทร่วม

สูงมาก

10

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สูงมาก

สูง

80		







719





110

รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

Manday
ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ส่วน
ภูมิภาค

ส่วน
ส่วนกลาง

ล�ำดับ

กระบวนการ

ระดับ
ความเสี่ยง

11

การให้บริการและ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

สูง

483





12

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

สูง

503





13

การก�ำกับดูแลองค์กร

กลาง

324





โครงการ
ก่อสร้าง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. การให้บริการเป็นที่ปรึกษา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 4 กระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการผลิตน�้ำประปาและควบคุมคุณภาพน�้ำ
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กระบวนการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
4. กระบวนการบริหารงานระบบควบคุมอัตโนมัติระบบผลิตและจ่ายน�้ำ (SCADA & PLC)
ส�ำหรับบทบาทการให้ค�ำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ นั้น มีหน่วยงานร้องขอรับบริการขอค�ำปรึกษากับส�ำนักตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง และส�ำนักตรวจสอบได้จัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในกระบวนการต่างๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอ
โดยให้คำ� แนะน�ำปรึกษาเกีย่ วกับการออกแบบระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละกิจกรรมการควบคุมภายในในกระบวนการต่างๆ
การด�ำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย และได้รับความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้รับบริการ ในปี 2561
มีจ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการให้ค�ำปรึกษา เรื่อง การจัดประเภทและเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น�้ำ
2. โครงการให้ค�ำปรึกษา เรื่อง การควบคุมภายในกระบวนการด้านการเงินและบัญชี และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. โครงการให้ค�ำปรึกษาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารจัดการกิจการประปา (นบป.) ปี 2561 ในหัวข้อ “ข้อควรระวัง
ส�ำหรับผู้จัดการยุคใหม่”
4. โครงการให้ค�ำปรึกษาเทคนิคการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน�้ำประปาอย่างมืออาชีพ
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การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit Execution and Reporting)
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ การสอบทาน และรวบรวมหลักฐานเพือ่ วิเคราะห์และประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555
โดยทีมผู้ตรวจสอบจะต้องด�ำเนินการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
และแผนการตรวจสอบประจ�ำปีที่จัดท�ำขึ้น และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
มีการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ก�ำหนดขัน้ ตอนต่างๆ และประมาณเวลาในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
และน�ำแผนดังกล่าวไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบเมือ่ เสร็จสิน้ กระบวนการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรมหรือกระบวนการตรวจสอบ
2. หารือผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรมหรือกระบวนการที่ก�ำหนดไว้
3. สอบทานข้อมูลเบื้องต้น เช่น นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4. ประชุมเปิดการตรวจสอบ
5. ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
6. ก�ำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และการจัดท�ำแนวการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
และเมื่ อ การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเสร็ จ สิ้ น ที ม ผู ้ ต รวจสอบจะด� ำ เนิ น การสรุ ป ผล และรายงานผลการตรวจสอบให้ กั บ
หน่วยรับตรวจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 ท�ำความเข้าใจแนวการตรวจสอบ ระบุวิธีการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายใน
 ด�ำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และระบุวิธีการสุ่มตัวอย่างไว้ในกระดาษท�ำการอย่างเหมาะสม
 บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบที่ได้ด�ำเนินการทั้งหมดไว้ในกระดาษท�ำการ
 สรุปผลการตรวจสอบ และส่งให้หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบสอบทานความถูกต้อง
 ประชุมปิดการตรวจสอบเพื่อน�ำเสนอประเด็นที่ตรวจพบ ให้หน่วยรับตรวจได้ท�ำความเข้าใจ ชี้แจงรวมถึง
การเสนอแนวทางการแก้ไข ก�ำหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จในการปรับปรุงแก้ไข
 จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบน�ำเสนอผูว้ า่ การและผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของสายงานของหน่วยรับตรวจพิจารณา
สั่งการ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
ส�ำนักตรวจสอบ จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จ�ำแนกการประเมินออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและเป็นอิสระอย่างสม�่ำเสมอทุก 5 ปี
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและเป็นอิสระ ในปีงบประมาณ 2557
กปภ. ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินคุณภาพงาน ผลการประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ดี ได้ก�ำหนดแนวทาง
การปรับปรุงตามแผนกลยุทธ์ จ�ำนวน 4 ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

ปัจจัยที่ 1

การใช้กระบวนการ
ตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ปัจจัยที่ 2
ผูต้ รวจสอบมีความรู้
และความช�ำนาญทีเ่ พียงพอ
ในการปฏิบตั งิ าน

ปัจจัยที่ 3
ให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ ง
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ขององค์กร

ปัจจัยที่ 4
ส่งมอบรายงาน
ทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ส�ำนักตรวจสอบ ได้ดำ� เนินการปรับปรุงตามแผนกลยุทธ์ครบถ้วนทุกปัจจัยแล้ว และจะครบวาระการประเมินคุณภาพงาน
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกอีกครั้งในปีงบประมาณ 2562
2. การประเมินตนเองและทีมงานภายหลังการปิดการตรวจสอบ
เพือ่ เปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ไปในการตรวจสอบ สิง่ ทีค่ วรปรับปรุงภายในทีมตรวจสอบ การปฏิสมั พันธ์
ระหว่างทีมตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ ความสัมพันธ์ภายในทีมตรวจสอบ โดยน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
งานตรวจสอบในทีมตรวจสอบ
3. การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ
หน่วยรับตรวจจะประเมินฯ หลังจากทีมผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย
4.52 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีผลการประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณสมบัติและลักษณะการท�ำงาน
เป็นทีมตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านสรุปผลการตรวจสอบ (ณ วันปิดประชุมการตรวจสอบ) ส�ำหรับความคิดเห็นของ
หน่วยรับตรวจมีทั้งด้านการชมเชย และสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง ส�ำนักตรวจสอบได้น�ำความคิดเห็นที่ต้องการให้ปรับปรุงไปเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบต่อไป
4. การประเมินคุณภาพโดยการประเมินตนเองตามแนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทีเ่ ป็นข้อแตกต่างระหว่างการปฏิบตั งิ านปัจจุบนั กับมาตรฐานสากล
ส�ำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีของ สคร.
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การประเมินคุณภาพโดยการประเมินตนเองตามแนวทางของคูม่ อื การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยให้บุคลากรในส�ำนักตรวจสอบประเมินตนเอง
เฉพาะที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและรั บ ทราบกิ จ กรรมการด� ำ เนิ น งาน ตามแบบการประเมิ น ตนเองที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งผลการประเมินตนเองมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นล�ำดับ มีคะแนนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังระหว่าง ปี 2557 – 2561 ดังนี้

3.58

3.59

3.79

3.89

3.44

ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของส�ำนักตรวจสอบ ประจ�ำปี 2561 อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.89 จากคะแนนเต็ม 4
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ความคาดหวังในการจัดท�ำแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ดังนั้น
จึงไม่ต้องจัดท�ำแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2562 ตามที่ สคร. ก�ำหนด ผลการประเมินตนเองเปรียบเทียบ 5 ปี
ย้อนหลังระหว่าง ปี 2557 – ปี 2561 มีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ เป็นล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ส�ำนักตรวจสอบจะทบทวนการปฏิบตั งิ านเป็นระยะ
เพือ่ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีและพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services)
แผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของส�ำนักตรวจสอบ จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในส�ำนักตรวจสอบ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เกิดการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในที่สากลยอมรับและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของ สคร. โดยผู้ตรวจสอบจะได้รับการอบรมอย่างน้อย
40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ตลอดจนมีการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ ทักษะ ความรู้ท่ีเหมาะสมส�ำหรับการปฏิบัติงาน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีความสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของ กปภ. เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ กปภ. สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้		
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1. ด้านกระบวนการตรวจสอบ
ส�ำนักตรวจสอบมีการส่งเสริมด้านการสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันส�ำนักตรวจสอบ
มีผู้บริหารและผู้ตรวจสอบที่ได้รับใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบรวม 10 คน ดังนี้
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 คน (Certified Public Accountant : CPA)
 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 9 คน (Certified Professional Internal Audit of
		 Thailand : CPIAT)

ในด้านกระบวนการตรวจสอบมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบ 5 หลักสูตร ได้แก่
การปฏิบัติงานตรวจสอบส�ำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit) การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร
และ Audit Rating เพื่อพัฒนารายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ และผลักดันการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจ
สู่ระดับที่เพียงพอ
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2. ด้านการปฏิบัติงาน
จากความส�ำคัญของการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบมีวิธีการ และกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน มีการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่ ง ในอันทีจ่ ะท�ำให้ผลงานมีคณ
ุ ภาพ
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหารในการน�ำผลการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานให้สัมฤทธิผล และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่ก�ำหนด
ส�ำนักตรวจสอบได้จัดอบรมหลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน 7 หลักสูตร คือ โครงการจัดการน�้ำสะอาด WSP พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส�ำหรับผู้ตรวจสอบ มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล (PPE) การจัดท�ำแผนงานโครงการ และการติดตามผลงานโครงการก่อสร้างของ กปภ. การประเมินแผนงาน
และโครงการ COBIT 5 Foundation และ TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์ (หลักสูตรย่อย 101)
3. ด้านส่งเสริมการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำ สื่อสารเจรจาต่อรอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
มากยิง่ ขึน้ ผูต้ รวจสอบสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ดู แี บบมืออาชีพ ส�ำนักตรวจสอบ
ได้จัดอบรมหลักสูตรด้านการส่งเสริมการปฏิบัติงานและการสื่อสารจ�ำนวน 5 หลักสูตร คือ Strategic Thinking (คิดอย่างมี
กลยุทธ์) ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้น�ำ (Leadership Development) เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานอย่างมืออาชีพ เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และศิลปะการน�ำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง
4. เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ส�ำนักตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของ กปภ. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับองค์กร ดังนั้นผู้บริหารของส�ำนักตรวจสอบจึงได้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรเรื่อง “เงินทองของรัฐใช้ให้ถูกต้องจ่ายให้ปลอดภัย” โดยเป็นการเพิ่มเติมจากแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ผลการสอบทานและการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยรวม พบว่า หน่วยงานทีเ่ ข้าตรวจสอบมีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา
การมอบหมายงานมีความชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยมีการสื่อสาร
ให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และประเมินผลกระทบ รวมทั้งก�ำหนดวิธีการควบคุมปัญหา
อุปสรรคอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการแจ้งเวียนและชี้แจงให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมาย
ของหน่วยงานและการประปาส่วนภูมิภาค
สรุปผลการควบคุมภายในโดยรวม พบว่า กปภ. ได้จัดให้มีการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบคอบเป็นไปตามวิธีการที่ก�ำหนด ระบบการควบคุมภายในของ กปภ. สามารถให้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า การด�ำเนินงานของ กปภ. จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านการด�ำเนินงาน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ กปภ. ก�ำหนดไว้
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผูส้ อบบัญชีของการประปาส่วนภูมภิ าคทัง้ งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้
ภารกิจ/รายการ
ค่าธรรมเนียมสอบทานไตรมาสที่ 1
ค่าธรรมเนียมสอบทานไตรมาสที่ 2
ค่าธรรมเนียมสอบทานไตรมาสที่ 3

จ�ำนวนเงิน (บาท)
300,000.00
300,000.00
300,000.00

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี

1,300,000.00

รวม

2,200,000.00
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หมวดที
่
2
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

1. รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ.
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.
1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการ กปภ. และอ�ำนาจหน้าที่
1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความส�ำคัญกับการจัดโครงสร้าง และการบริหารองค์กรภายใต้หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของการก�ำกับดูแลองค์กรโดยคณะกรรมการ กปภ. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการให้
ความส�ำคัญกับเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ทั้งนี้ คณะกรรมการ กปภ. ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบูรณาการหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ให้มี
ความสอดคล้องกับพันธกิจองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้ กปภ. มีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ส�ำหรับรองรับ
การด�ำเนินกิจการให้ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
ที่ผ่านมา กปภ. ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เป็นระยะ เพื่อให้มีความครอบคลุมและ
เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยในปี 2560 กปภ. ได้พจิ ารณาก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชันขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อเน้นย�้ำถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่ง กปภ. ได้ประกาศนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
1. ด�ำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบได้
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ และยึดกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของ กปภ. เป็นหลักส�ำคัญ
2. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบให้ได้ผลส�ำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ปฏิบัติต่อลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสนองตอบต่อ
ความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
4. ส่งเสริมให้มีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ
กปภ. โดยการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร กปภ. ทัง้ ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค เพือ่ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามสิทธิการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการด�ำเนินโครงการต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบได้
5. ส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน เพื่อให้เกิดการท�ำงานเชิงรุกและสนองตอบต่อ
การแข่งขันของ กปภ. ในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการด�ำเนินกิจการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
6. ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ กปภ.
7. สนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการท�ำงานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน ตลอดจน
เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่มีต่อการด�ำเนินกิจการขององค์กร รวมทั้งมุ่งเน้น
การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค
และค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้ำเป็นส�ำคัญ
8. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ.
1. การประปาส่วนภูมิภาค ต้องเป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. ต้องไม่ยอมรับ ไม่ส่งเสริม ไม่มีส่วนร่วม ไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีเจตนาในการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้อง ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. จะต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่องค์กรก�ำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง
กับ กปภ. ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
7. ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 มาตรา 103
8. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องปกป้อง คุ้มครอง และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล
ในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล
อย่างทั่วถึง
9. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อปลุกและ
ปลูกจิตส�ำนึกให้ทกุ คนต้องปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริตโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมือต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
10. กปภ. จะด�ำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท�ำการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉย พบว่ามีการกระท�ำความผิดแล้วไม่ด�ำเนินการใดๆ โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงขั้นสูงสุด
การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้
ส�ำหรับการขับเคลื่อนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัตินั้น กปภ. ได้ก�ำหนดแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน ทั้งในระดับคณะกรรมการ ระดับองค์กร และระดับพนักงาน ควบคู่กับการก�ำหนด
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดด�ำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
อย่างเป็นระบบด้วยมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้กลยุทธ์ขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่
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กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นที่ยอมรับ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สนับสนุนและพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กปภ. มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การเป็นองค์กรที่สามารถด�ำเนินกิจการภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้อย่างเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้ง
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประเทศชาติต่อไป
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1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ.และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.
ตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 12 คณะกรรมการ กปภ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย ผูว้ า่ การ กปภ. และกรรมการอืน่ ไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ โดยคณะรัฐมนตรี
เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีผู้ว่าการ กปภ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. โดยต�ำแหน่ง นอกจาก
คณะกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
คณะกรรมการ กปภ. มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นต�ำแหน่ง
ก่อนวาระ หรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มระหว่างวาระ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิ่มอยู่ใน
ต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แต่งตั้งไว้แล้ว และหากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการ กปภ. ประกอบด้วย 1) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 2) อธิบดีกรมอนามัย
3) พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ 4) นายประยูร รัตนเสนีย์ 5) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 6) ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
7) นายจรินทร์ จักกะพาก 8) นายเวทย์ นุชเจริญ 9) นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ 10) ผูว้ า่ การ กปภ. ทัง้ นี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่งประธานกรรมการ กปภ. ตามมติคณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2559
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
รายละเอียดดังนี้
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รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการ

การด�ำรงต�ำแหน่ง

หมายเหตุ

1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการ รักษาการ
ในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ

- วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ปัจจุบัน

ตามมติกรรมการ กปภ.
เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2559

2. อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง *
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)

กรรมการ

- วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ปัจจุบัน

เกษียณอายุ
30 กันยายน 2561

3. อธิบดีกรมอนามัย *
		 (นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์)

กรรมการ

- วันที่ 14 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2561

4. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน

5. นายประยูร รัตนเสนีย์

กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน

6. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน

7. นายจรินทร์ จักกะพาก

กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน

8. นายเวทย์ นุชเจริญ

กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน

9. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

กรรมการ

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน

10. รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
		 รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. *
		 (นายสมชาย มนต์บุรีนนท์)*

กรรมการและเลขานุการ - วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2561

ตามค�ำสั่ง
คณะกรรมการ กปภ.
ที่ 22/2560
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

11.		 ผู้ว่าการ กปภ.*
		 (นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย)

กรรมการและเลขานุการ - วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน

ตามค�ำสั่ง
คณะกรรมการ กปภ.
ที่ 4/2561
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ * เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522

Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018

123

คณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการ รักษาการ

ในต�ำแหน่งประธานกรรมการ
(รักษาการในต�ำแหน่งประธานกรรมการ กปภ.)

นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการ

ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
กรรมการ

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
กรรมการ

นายจรินทร์ จักกะพาก
กรรมการ

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
กรรมการและเลขานุการ

ด�ำรงต�ำแหน่งวันที่ 30 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
กรรมการ

นายประยูร รัตนเสนีย์
กรรมการ

นายเวทย์ นุชเจริญ
กรรมการ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรรมการ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
กรรมการและเลขานุการ

ด�ำรงต�ำแหน่งวันที่ 1 ส.ค. 61 - ปัจจุบัน
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ กปภ. จะมีบทบาทหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) วางนโยบายและก�ำกับ ควบคุม (Monitoring) การด�ำเนินกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายและมติของ
คณะกรรมการ รวมถึงการวางข้อบังคับต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ได้ให้อ�ำนาจไว้
2) ดูแลการบริหารกิจการ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้กบั คณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ส�ำคัญ 4 ประการ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty)
(3) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของ กปภ. และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ กปภ.
			 (Duty of Obedience)
(4) ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
3) คณะกรรมการ กปภ. จะต้องเป็นผู้น�ำในการก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการด�ำเนินกิจการ ดังนี้
(1) พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายต่างๆ กระจายไปยังพนักงานทุกระดับ
(2) ให้ ค วามเห็ น ชอบและทบทวนกลยุ ท ธ์ นโยบายที่ ส� ำ คั ญ รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายทางการเงิ น
และแผนปฏิบัติการต่างๆ พร้อมทั้งติดตามฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน ที่ก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ
(3) ด�ำเนินการสรรหาผู้ว่าการ ประเมินผลการด�ำเนินงาน และก�ำหนดค่าตอบแทน
4) ติดตามผลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยก�ำกับดูแลระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่ส�ำคัญทั้ง 5 ระบบงาน ได้แก่
(1) ระบบการควบคุมภายใน
(2) ระบบการตรวจสอบภายใน
(3) ระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(4) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
(5) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ ควรมีการก�ำกับดูแลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของระบบงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนประเมินและ
ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ รวมทั้งก�ำกับดูแล ให้มีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี
ทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนและน่าเชือ่ ถือ ตลอดจนการให้การสนับสนุนและติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและมติคณะกรรมการ
กปภ. อย่างสม�่ำเสมอ
5) มี อ�ำ นาจในการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อก�ำกับดูแ ลและกลั่นกรองงานก่อนน�ำ เสนอ
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กปภ. ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
และเป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด
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1.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการ กปภ. และอ�ำนาจหน้าที่
การบริหารงานของคณะกรรมการ กปภ. มีการแต่งตัง้ กรรมการ กปภ. เป็นกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อก�ำกับดูแล และกลั่นกรองงานในการด�ำเนินงานต่างๆ รวม 12 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
		 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
ประธานกรรมการ
		
		
อ�ำนาจหน้าที่
		 ด�ำเนินการตามมาตรา 20 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้
		 มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้
		 มาตรา 23 ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
		 (1) 	พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
		 (2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
		 (3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
		 (4) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
		 (5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง


2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
		 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
ประธานกรรมการ
		 2. อธิบดีกรมอนามัย
รองประธานกรรมการ
		 3. นายเวทย์
นุชเจริญ
กรรมการ
		
		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
		 2. สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการควบคุ ม ภายในกระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
		 3. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
		 4. สอบทานการด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
		 5. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบ กปภ.
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		 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
		 7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นชัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง และประเมินผลงาน
ของผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
		 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการ กปภ.
		 9. รายงานผลการด� ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต่ อ
คณะกรรมการ กปภ. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผล
การด�ำเนินงานในไตรมาสทีส่ ี่ ให้จดั ท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ กปภ.
		 10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. อย่างน้อย
ปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบ
		 11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปีของ กปภ.
		 12. ด�ำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ชุดก่อน
		 13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือคณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
3.
		
		
		
		
		

คณะกรรมการอิสระ
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. อธิบดีกรมอนามัย			
ประธานกรรมการ
2. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
รองประธานกรรมการ
3. นายเวทย์		
นุชเจริญ		
กรรมการ
4. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์		
กรรมการ

		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. โดยรวม และมีความเป็นอิสระ ปราศจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์ อื่นใด ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
		 2. ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. อย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ พร้อมที่จะคัดค้านการกระท�ำของกรรมการอื่นๆ หรือ
ของฝ่ายบริหาร กรณีทตี่ นมีความเห็นแย้ง และสามารถท�ำให้เกิดการปรับเปลีย่ น หรือยับยัง้ การด�ำเนินการต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
		 3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง และ กปภ.
มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
		 4. ควรมีส่วนในการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ให้อยู่ในกรอบการด�ำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
		 5. เข้าประชุมคณะกรรมการ กปภ. และอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจ�ำโดยสม�่ำเสมอ รวมทั้ง
ให้ค�ำแนะน�ำ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ส�ำคัญที่อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการ กปภ.
		 6. มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
		 7. ท�ำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปี
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4. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
		 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
		 1. นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ
ประธานอนุกรรมการ
		 2. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต รองประธานอนุกรรมการ
		 3. ผู้ว่าการ กปภ. 		
อนุกรรมการ
			
		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. พิจารณาให้ความเห็นเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ ของ กปภ. ในกรณีมปี ญ
ั หา
หรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
		 2. พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของ กปภ.
		 3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก�ำหนดต�ำแหน่ง
อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอนระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ
ของพนักงาน พ.ศ. 2522 ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กปภ.
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
		 4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
พ.ศ. 2524 เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ
		 5. พิจารณากลั่นกรอง เรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจผู้ว่าการ กปภ. เพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ
		 6. ด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
		 7. ให้ค�ำแนะน�ำหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
5. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
		 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
		 1. นายเวทย์
นุชเจริญ
ประธานอนุกรรมการ
		 2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รองประธานอนุกรรมการ
		 3. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อนุกรรมการ
		 4. นายจรินทร์
จักกะพาก
อนุกรรมการ
		 5. ผู้ว่าการ กปภ. 		
อนุกรรมการ
		
		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. กลัน่ กรองการด�ำเนินงานเกีย่ วกับแผนงานประจ�ำปีของ กปภ. ตลอดจนแผนการด�ำเนินงานด้านการเงินและการลงทุน
ที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ.
		 2. พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท และพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของโครงการเพือ่ การพัฒนาประจ�ำปีของ กปภ. ทุกวงเงินโครงการทีจ่ ะเสนอ ขอมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ให้ด�ำเนินการ
		 3. เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยาย ธุรกิจของ กปภ. รวมทั้งจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
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		 4. พิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
		 5. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 6. ติดตามผลการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 7. กลัน่ กรองเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน ทีอ่ ยูน่ อกเหนืออ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการชุดอืน่
		 8. เสนอแต่งตั้งคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
		 9. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
6.
		
		
		
		
		

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานอนุกรรมการ
2. อธิบดีกรมอนามัย		
รองประธานอนุกรรมการ
3. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
อนุกรรมการ
4. ผู้ว่าการ กปภ. 		
อนุกรรมการ

		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ และต่อเนือ่ งทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ มัน่ ใจได้วา่ ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทุกด้านขององค์กร ได้รบั การบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
		 2. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสีย่ งของฝ่ายบริหาร
ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้งการปรับกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ.
		 3. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
7.
		
		
		
		
		

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นายจรินทร์
จักกะพาก
ประธานอนุกรรมการ
2. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายประยูร
รัตนเสนีย์
อนุกรรมการ
4. ผู้ว่าการ กปภ. 		
อนุกรรมการ

		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ กปภ.
		 2. ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้มคี วามเหมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิบัติสากล
		 3. ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. อย่างต่อเนือ่ ง
		 4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
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		 5. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผูบ้ ริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทัว่ ไป เกีย่ วกับ
กิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
		 6. ติดตามผลการด�ำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ กปภ.
		 7. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
8.
		
		
		
		
		

คณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
ประธานอนุกรรมการ
2. นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ
รองประธานอนุกรรมการ
3. พลโท พงษ์สวัสดิ์
พรรณจิตต์
อนุกรรมการ
4. ผู้ว่าการ กปภ. 		
อนุกรรมการ

		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. ให้ค�ำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
		 2. ติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ กปภ. ได้รับมอบหมาย แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อร้องเรียน หรือ
ข้อขัดแย้งระหว่าง กปภ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมายให้ด�ำเนินการ
แล้วรายงานให้คณะกรรมการ กปภ. พิจารณา
		 3. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง และติดตามผลการด�ำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
		 4. รายงานผลการด�ำเนินงานให้ กปภ. ทราบทุกเดือน
		 5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
9.
		
		
		

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นายประยูร
รัตนเสนีย์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ
รองประธานอนุกรรมการ

		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. บริหารจัดการแหล่งน�้ำในการผลิตน�้ำประปาของ กปภ. เพื่อด�ำเนินการตามนโยบาย ให้รองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ
		 2. กลั่นกรองการด�ำเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปาของ กปภ. เพื่อบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ
		 3. วิเคราะห์สาเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหาการบริหารจัดการน�ำ้ ทัง้ ระบบ ในแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้บริการของ กปภ. เพือ่ พิจารณา
เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่
		 4. ก�ำกับดูแล และให้ข้อแนะน�ำการด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบของ กปภ. เพื่อให้สามารถประเมินผล
และตรวจสอบได้ มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
		 5. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำ
		 6. รายงานผลการด�ำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการด�ำเนินการ ให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบทุกเดือน
		 7. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
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10. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
		 ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานอนุกรรมการ
		 2. อธิบดีกรมอนามัย		
รองประธานอนุกรรมการ
		 3. พลโท พงษ์สวัสดิ์
พรรณจิตต์
อนุกรรมการ
		 4. นายประยูร
รัตนเสนีย์
อนุกรรมการ
		 5. นายเวทย์
นุชเจริญ
อนุกรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
		 1. พิจารณากลั่นกรองแผน เป้าประสงค์ และเป้าหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจและตัวชี้วัด (KPI)
ที่ผู้ว่าการ กปภ. จะต้องด�ำเนินการ
		 2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูว้ า่ การ กปภ. ให้สอดคล้องกับภารกิจ และเหมาะสมกับ
อัตราค่าตอบแทนที่ก�ำหนด แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบ
		 3. ประเมินผลงานตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
		 4. ด�ำเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
11.
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.
ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2560 – วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย
1. นายประยูร
รัตนเสนีย์
ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
3. พลโท พงษ์สวัสดิ์
พรรณจิตต์
กรรมการ
4. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
กรรมการ
5. นายเวทย์
นุชเจริญ
กรรมการ

		 อ�ำนาจหน้าที่
		 1. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการ กปภ. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
		 2. ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่งเพื่อใช้ส�ำหรับการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูว้ า่ การ กปภ. เพิม่ เติมนอกเหนือจากคุณสมบัตใิ นข้อ 1 ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานของการประปาส่วนภูมภิ าค
		 3. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.
		 4. เมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จให้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการ กปภ. โดยอาจเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมมากกว่า
หนึ่งชื่อก็ได้

Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018

12.
		
		
		
		
		

131

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย
1. อธิบดีกรมอนามัย		
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวเยาวนุช
วิยาภรณ์
อนุกรรมการ
3. พลโท พงษ์สวัสดิ์
พรรณจิตต์
อนุกรรมการ
4. นายเวทย์
นุชเจริญ
อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
		 1. พิจารณาผลตอบแทนผูว้ า่ การ และเจรจาต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูว้ า่ การ กปภ.
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผูบ้ ริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2543
และแนวทางการผ่อนคลายหลักเกณฑ์และการจ่ายผลตอบแทนผูบ้ ริหารสูงสุด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2547
2. เสนอผลการพิจารณาก�ำหนดผลตอบแทน พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ กปภ. เพือ่ พิจารณา แล้วเสนอ
กระทรวงการคลั ง ให้ ค วามเห็ น ชอบตามมาตรา 8 จั ต วา วรรค 7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส� ำ หรั บ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2560 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2560 ได้กำ� หนดปฏิทนิ การประชุมคณะกรรมการ
กปภ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารระหว่างวันที่ 17-24 ของเดือน โดยจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
หรืออาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ กปภ. ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมการประชุม ยกเว้น
ในกรณีเป็นเรือ่ งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน ตลอดจนจัดท�ำรายงานการประชุม
ทีม่ สี าระส�ำคัญครบถ้วน และเสนอให้มกี ารรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป ก่อนจัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุม อย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
กปภ. ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของ กปภ. เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก�ำหนดและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่เห็นชอบ
ตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 4/2556 เรื่องอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ก�ำหนดให้ กปภ. อยู่ในประเภทรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ 1 มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ประธานได้รับค่าตอบแทน 2 เท่าของกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม สูงกว่าในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุม
3. กรณีเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ
		 3.1 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้รวมแล้ว
ไม่เกิน 2 คณะๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
		 3.2 ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับบุคคลภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท เฉพาะ
กรรมการที่มาประชุม
		 ในส่ ว นของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามหลั ก เกณฑ์ และแนวทางปฏิ บั ติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือน (ทุกเดือน)
		 ส�ำหรับเงินโบนัสกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปตามผลประกอบการประจ�ำปีของ กปภ. และในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งตัว และค่ารับรอง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ กปภ.
		 ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับรายละเอียด
ตามตารางแนบดังนี้

พรหมเลิศ

ศักยโรจน์กุล *

นายโอฬาร

ค้าของ*

ธีวันดา*

จันทรวิบูลย์*

วัชระเกียรติศกั ดิ*์

นายแพทย์บัญชา

นายแพทย์ดนัย

นางอัมพร

นายวิโรจน์

ผู้แทน

ผู้แทน

ผู้แทน

ผู้แทน

ผู้แทน

เบญจพลพิทกั ษ์*

แพทย์หญิงอัมพร

-

-

1/13

2/13

1/13

1/13

ผู้แทน

เพ็งจันทร์

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
การประปาส่วนภูมิภาค
(ประชุม 4 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการติดตาม
การด�ำเนินงานตามนโยบาย
(ประชุม 12 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
(ประชุม 5 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
(ประชุม 9 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
(ประชุม 3 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ประชุม 6 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
(ประชุม 10 ครั้ง)

คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 7 ครั้ง)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 12 ครั้ง)

เบี้ยประชุม
จากการเป็น
กรรมการ ค่าตอบแทน
ทุกคณะ

-

-

-

-

-

6/6
-

-

1/1
-

1/9
-

-

-

-

3/4

-

-

60,000

166,250

-

120,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7/7

-

-

-

-

-

-

2/2

-

-

-

-

-

-

-

1/6

4/6

-

-

-

1/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

17,250

48,000

21,250

20,000

10,000

11,250

107,500

-

-

-

-

-

-

240,000

																

7/13

5/13

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์*

ผู้แทน

กรรมการ

8/13

นายแพทย์วชิระ

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
(ประชุม 1 ครั้ง)

กรรมการ 9/13
-/10
-/5
1/12
91,250
120,000
รักษาการ 																
ในต�ำแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 13 ครั้ง)

กรรมการ

3. อธิบดีกรมอนามัย/ผู้แทน

สุดประเสริฐ

นายมณฑล

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง/
ผู้แทน

1. นายฉัตรชัย

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(ประชุม 1 ครั้ง)

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนที่ได้รับ
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

-

-

-

-

-

-

137,500

-

103,125

137,500

โบนัส
ปี 2560

17,250

48,000

21,250

20,000

10,000

11,250

485,000

60,000

389,375

348,750

รวม
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9/13

หมายเหตุ

*
**
***
****

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 7 ครั้ง)
-

-

-

6/7

6/7

-

-

-

-

คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 2 ครั้ง)
-

-

-

2/2

1/2

-

-

-

2/2

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
(ประชุม 10 ครั้ง)
2/10

-

6/10

-

-

-

-/10

-

-

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ประชุม 6 ครั้ง)
2/6

-

3/6

3/6

-

-

-

-

-

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
(ประชุม 3 ครั้ง)
1/3

-

2/3

-

-

3/3

-

2/3

2/3

-

-

-

-

1/1

-

-

1/1

1/1

1/9

-

6/9

-

9/9

4/9

3/9

-

-

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
(ประชุม 5 ครั้ง)
-

-

-

-

-

-

-

5/5

-

2/12

-

4/12

-

-

-

8/12

-

8/12

คณะอนุกรรมการติดตาม
การด�ำเนินงานตามนโยบาย
(ประชุม 12 ครั้ง)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และอธิบดีกรมอนามัย ส่งหนังสือมอบผู้แทนมาประชุมแทน
นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
นายเธียรชัย ประมูลมาก ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงปัจจุบัน

-

-

-

-

กรรมการ

9. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

12/13

-

12. ผู้ว่าการ กปภ.
กรรมการและ 2/13
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย**** เลขานุการ

กรรมการ

8. นายเวทย์ นุชเจริญ

6/13

-

-

กรรมการ

7. นายจรินทร์ จักกะพาก

11/13

-

กรรมการและ 1/13
เลขานุการ

กรรมการ

6. ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต

9/13

11. รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.
นายเธียรชัย ประมูลมาก***

กรรมการ

5. นายประยูร รัตนเสนีย์

12/13 12/12

คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 13 ครั้ง)

กรรมการและ 10/13
เลขานุการ

กรรมการ

4. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 12 ครั้ง)

10. รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.
นายสมชาย มนต์บุรีนนท์**

ต�ำแหน่ง

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(ประชุม 1 ครั้ง)

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนที่ได้รับ (ต่อ)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
(ประชุม 9 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
การประปาส่วนภูมิภาค
(ประชุม 4 ครั้ง)
-

-

-

-

3/4

-

3/4

4/4

3/4

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
(ประชุม 1 ครั้ง)
-

-

-

1/1

1/1

-

-

-

1/1

60,000

10,000

271,000

140,000

262,500

137,500

250,000

222,500

362,500

20,000

-

100,000

270,000

240,000

120,000

120,000

120,000

120,000

เบี้ยประชุม
จากการเป็น
กรรมการ ค่าตอบแทน
ทุกคณะ

รวม

-

-

80,000

10,000

23,655.91 394,655.91

115,347.22 525,347.22

115,347.22 617,847.22

57,673.61 315,173.61

115,347.22 485,347.22

115,347.22 457,847.22

115,347.22 597,847.22

โบนัส
ปี 2560

134
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1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทรายการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

16.12

14.27

11.14

โบนัส

1.87

2.51

1.23

เงินตอบแทนพิเศษ

0.29

0.05

0.03

ผลประโยชน์อื่นๆ

2.83

2.12

1.61

10.31

11.12

10.26

31.42

30.07

24.27

เงินเดือน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

136

รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การด�ำเนินนโยบายด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปภ. ถูกก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในวาระส�ำคัญ
ทีส่ อดแทรกอยูใ่ นนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน โดย กปภ. คาดหวังให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน
ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กปภ. ทุกคน ตระหนักว่าการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่จะต้องท�ำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ เป็นการแสดงความบริสทุ ธิใ์ จ และป้องกันมิให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องตัดสินใจ
เลือกระหว่างประโยชน์ของตนเองและของหน่วยงาน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับคณะกรรมการ กปภ.
ส�ำหรับคณะกรรมการทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั งิ านให้ กปภ. เต็มเวลา แต่มคี วามจ�ำเป็นต้องร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาหรือวินจิ ฉัยสัง่ การ
ในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของ กปภ. รวมอยู่ด้วยนั้น กปภ. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติส�ำหรับคณะกรรมการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการทั้งหมดมีหน้าที่
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
(1) การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น ดังนี้
- ประธานกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- กรรมการรายงานต่อประธานกรรมการ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
(2) กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการรับรองตนเองภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีงบประมาณ
(3) กรณีมคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากกรรมการ คูส่ มรส หรือบุคคลในครอบครัว มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้รายงานโดยทันทีต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น และให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ) แจ้งกรณีดังกล่าวต่อส�ำนักตรวจสอบ
ของ กปภ.
โดยถือว่าการกระท�ำหรือกรณีดังต่อไปนี้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
(2) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ำกับ กปภ. หรือประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กปภ.
ซึง่ ท�ำให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดลุ พินจิ ตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการผู้นั้น ในฐานะคณะกรรมการของ กปภ.
(3) การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นส�ำคัญ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ กปภ. ซึ่งท�ำให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับ
ผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้นั้น ในฐานะคณะกรรมการ
ของ กปภ. เว้นแต่การด�ำรงต�ำแหน่งที่ กปภ. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้ถอื ว่าการกระท�ำในข้อ (1) – (3) ของคูส่ มรส
ของกรรมการ เป็นการกระท�ำของกรรมการด้วย
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
กปภ. ก�ำหนดให้ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงานทุกคนจัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ว่าการน�ำเสนอต่อ
ประธานกรรมการ กปภ. และผู้ปฏิบัติงานน�ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกปีในเดือนตุลาคม
(2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งหน้าที่ คือ มีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือบรรจุเข้าท�ำงานใหม่
(3) เมื่อมีหรือเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น
โดยถือว่าการกระท�ำหรือกรณีดังต่อไปนี้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
(2) การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�ำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ กปภ. หรือกิจการ
ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กปภ. เว้นแต่การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือต�ำแหน่งการบริหารอื่นที่ กปภ.
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�ำคัญในกิจการที่เป็น
คู่สัญญากับ กปภ.
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการจะต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในเรื่องใดเป็นกรรมการหรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอ�ำนาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือการให้ของขวัญ
กปภ. ก�ำหนดให้การรับหรือการให้ของขวัญทีน่ อกเหนือจากของขวัญอันควรได้หรือควรให้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเกินกว่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก�ำหนดไว้ เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะเป็นการรับของขวัญที่มีเหตุผลความจ�ำเป็นที่จะต้องรับเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล โดยให้นำ� บทบัญญัตติ ามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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2. รายงานผลการด�ำเนินงานต่างๆ ขององค์กร
2.1 รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ. ประจ�ำปี 2561
Audit Committee's Report for the year ended September 30, 2018
2.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา
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2.1 รายงานผลการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ กปภ. ตามค�ำสัง่ ที่ 2/2560 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560
แต่ ง ตั้ ง ให้ 1) นางสาวเยาวนุ ช วิ ย าภรณ์ เป็ น ประธานกรรมการ 2) อธิ บ ดี ก รมอนามั ย เป็ น รองประธานกรรมการ
และ 3) นายเวทย์ นุชเจริญ เป็นกรรมการ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุม 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจ�ำนวนครั้งที่ประชุม ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
นายเวทย์
นุชเจริญ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�ำนวนครั้งทั้งหมด
6/7
7/7
6/7

โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. ส�ำนักตรวจสอบ ฝ่ายการเงินและบัญชี และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ท�ำการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการเงินประจ�ำปี 2560 และรายไตรมาสปี 2561 ร่วมกับฝ่ายการเงิน
และบัญชี และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของ กปภ. ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี
ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ นอกจากนีย้ งั ได้สอบทานรายการบัญชีระหว่าง
กปภ. กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วม จากรายงานผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ทั้งยังได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบกับผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ กปภ. สามารถ
ให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้อย่างสม�ำ่ เสมอ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
ตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. พิจารณานโยบายการปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านโดยให้ครอบคลุม บทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนักตรวจสอบ
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6. อนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบเชิ ง กลยุ ท ธ์ 3 ปี (ปี 2562 – 2564) และแผนการตรวจสอบประจ� ำ ปี 2562
และแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของส�ำนักตรวจสอบปี 2562 และแผนระยะยาว 3 ปี (2562 - 2564) รวมถึง
ได้ก�ำกับดูแลติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนของส�ำนักตรวจสอบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
จากการด�ำเนินการ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. มีความเห็นว่า
กปภ. มีกระบวนการในการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการท�ำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแล มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ และผลการตรวจสอบภายใน
ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขโดยรวมมีประสิทธิผล

(นายธิบดี วัฒนกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
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2.1 Audit Committee’s Report
for the year ended September 30, 2018
PWA’s Audit Committee was appointed by PWA’s Board of Directors according to an order No.2/2017
date January 19,2017 1) Miss Yaowanooch Wiyaporn 2) Director – General Department of Health
3) Mr.Weidt Nuchjalearn, as members.
In 2018 the Audit Committee convened 7 meetings. The number of meeting attendance of the
committee members is shown below:
Name of the Audit Committee members
Miss Yaowanooch Wiyaporn
Mr. Wachira
Pengjuntr
Mr. Weidt
Nuchjalearn

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

The meetings were attended by PWA’s senior management, Office of the auditors, the Finance and
Accounting Department and the Office of the Auditor General on the agenda concerned:
PWA’s Audit Committee has considered numerous issues’ with significant substances summarized
as the followings:
1. Review of PWA’s quarterly (2018) and annual (2017) financial statements along with the Finance
and Accounting Department and the Office of the Auditor General to ensure that they are accurately and
properly arranged in accordance with generally accepted accounting standards, while data is sufficiently
and reliably disclosed. In addition, the audit committee also reviewed transaction with associated
companies and companies related to associated companies from Certified Public Accountant. Also agree
of change accounting policies and acknowledege financial statements correction interpretation accounting
standards IFRIC Interpretation 18 : Transfers of Assets from Customers. (Bound volume 2017 Consolidated
without early application)
2. Review of the adequacy of PWA’s internal control system, as a supplement to the inspection
report of Office of the auditor, to ensure that PWA consistently has efficient risk management at an acceptable
level, apart from proper, transparent and efficient internal control system.
3. Review 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 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.
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5. Review the policies of the Office of the Auditor to cover the roles and responsibilities. The Board
of Audit and Inspection Bureau. To serve as a guide for practitioners.
6. Approve of a strategic plan 3 years (2019-2021) and 2019 examination plan and 2019 Strategic
Plan and Action Plan and 2019 Personnel development plan including directed monitor the performance
of the review is a monthly/quarterly. And suggestions about working practices.
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, with the interrelated transactions are properly and reasonably
carried out and data is sufficiently and reliably disclosed. Similarly, PWA has established an adequate,
appropriate, transparent and effective internal control system, while PWA’s management has properly
and adequately monitored its operations in compliance with the relevant laws and regulations.
Substantial deficiency has not been found and the overall internal audit performance is effective.

(Mr. Tibordee Wattanakul)
Chairperson of PWA’s Audit Committee
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2.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา
การสรรหาคณะกรรมการ กปภ. เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ที่น�ำเสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
ทั้งนี้ กปภ. มีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. กปภ. รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบว่า บัดนีค้ ณะกรรมการ กปภ. ชุดปัจจุบนั ครบก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งแล้ว
หรือมีกรรมการได้พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบก�ำหนดตามวาระ เพื่อเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ.
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน�ำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กปภ.
ต่อประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
3. ประธาน คนร. พิจ ารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ กปภ. ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่ง ตั้ ง
แล้วเสนอ คนร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ กรณีกรรมการ กปภ. ที่เป็นผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น บุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กปภ. ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเสนอประธาน คนร.
เพื่อให้ความเห็นชอบ
4. คนร. เสนอรายชื่อคณะกรรมการ กปภ. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
5. เมือ่ คณะรัฐมนตรีมมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการ กปภ. แล้ว ให้คณะกรรมการ กปภ. เข้ารับต�ำแหน่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
โดยสรุปตามผังรูป ดังนี้

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ.
1. คณะกรรมการ กปภ. ปฏิบัติหน้าที่ครบก�ำหนดตามวาระ หรือพ้นจาก
ต�ำแหน่งก่อนครบวาระ
(อ้างอิง 1. พ.ร.บ. คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับคณะกรรมการและพนักงาน
		 รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 5 และ 8
2. พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 15 และ 16)

7. คณะกรรมการ กปภ. เข้ารับต�ำแหน่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี
(อ้างอิง พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 15)

6. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ.
(อ้างอิง พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 15)

5. คนร. น�ำรายชื่อคณะกรรมการ กปภ. เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง
(อ้างอิง ระเบียบส�ำนักนายกฯ ว่าด้วยการก�ำหนดนโยบายและ
ก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 12)

2. กปภ. รายงานกระทรวงมหาดไทย กรณีคณะกรรมการ
กปภ. ชุดปัจจุบันครบก�ำหนดตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือพ้นจากต�ำแหน่ง ก่อนครบก�ำหนดตามวาระ เพือ่ เสนอ
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ. ชุดใหม่
(อ้างอิง พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 15)

3. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยน�ำเสนอรายชือ่ คณะกรรมการ กปภ.
ทีจ่ ะแต่งตัง้ ต่อประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายและก�ำกับดูแล
รัฐวิสาหกิจ (คนร.)
(อ้างอิง ระเบียบส�ำนักนายกฯ ว่าด้วยการก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 12)

4.1 ประธาน คนร. ให้ความเห็นชอบรายชือ่ คณะกรรมการ กปภ. ทีจ่ ะแต่งตัง้
แล้วให้เสนอ คนร. พิจารณา
4.2 กรณีต�ำแหน่งกรรมการที่จะแต่งตั้งเป็นต�ำแหน่งผู้แทนส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ กปภ. ขอความเห็นชอบ
หรือขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้แทนนั้น
ก่อนเสนอประธาน คนร. เพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อ 4.1
(อ้างอิง ระเบียบส�ำนักนายกฯ ว่าด้วยการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 12)
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3. รายงานทางการเงิน
3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
Report of the Board of Director’s
Responsibility for Financial Statements
3.2 รายงานของผู้สอบบัญชี
Auditor’s Report
3.3 งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน
Financial Statements and Notes to the Financial Statement
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3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ต่อรายงาน
ทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยได้ก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ เหมาะสมและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ ให้ก�ำกับดูแล สอบทาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุม
ภายใน โดยได้แสดงความเห็นตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมภิ าค ได้สนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ กระทั่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับรองงบการเงินและผลการด�ำเนินงาน ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค มี ค วามเห็ น ว่ า งบการเงิ น และระบบการควบคุ ม ภายในโดยรวมของ
การประปาส่วนภูมิภาค ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
กรรมการ รักษาการในต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
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3.1 Report of 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 overseen
to be 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’s Audit Committee, comprising of independent
Board Directors, to oversee and examine the reliability and accuracy of PWA’s financial statements,
including its internal control system. The Audit Committee’s opinions on these issues have already
appeared in its report, which is displayed in PWA’s annual report.
The Board of Directors also provides related data and documents to enable the office of the
Audit General, which is the auditor, to 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, 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, 2018 are reliable
in compliance with financial statements standards and have practices that comply with the relevant
laws and regulations.

(Mr. Chatchai Promlert)
Acting Chairman of PWA’s Board of Directors
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Auditor's Report
To the Board of Directors of the Provincial Waterworks Authority
Opinion
The State Audit Office has audited the financial statements of the Provincial Waterworks Authority
(PWA) comprising the statements of financial position in which the equity method is applied, accompanying
statements of financial position as at 30 September 2018 and separate financial statements of the Provincial
Waterworks Authority (PWA), comprehensive income, changes in equity, and cash flows in which the equity
method is applied and the separated statements of financial position, comprehensive income, changes in
equity and cash flows as at 30 September 2018 and the notes to financial statements including a summary
of significant accounting policies.
In the opinion of the State Audit Office, the above financial statements expressed the financial
position of the Provincial Waterworks Authority as at 30 September 2018 and its financial performance and
cash flows for the year ended the same date in accordance with the Thai Financial Reporting Standards.
Criteria for Expressing Opinions
The State Audit Office has performed its audit work in accordance with standards on auditing and
responsibilities of the State Audit Office as mentioned in the Auditor’s Responsibility on the financial audit
in the report of the State Audit Office, which is an independent body in accordance with standards on the
state auditing determined by the State Audit Committee and Code of Ethics for Professional Accountants
determined by the Federation of Accounting Professions in relation to the auditing on the financial
statements. The State Audit Office also performs according to other ethic responsibilities, which is in
accordance with standards on the state auditing and all these code of ethics. The State Audit Office is
certain that the auditing evidences are adequate and proper to use as the criteria for expressing the
opinions of the State Audit Office.
Other Information
The management is responsible for other information which comprise the information in the annual
report but does not include that in the financial statements and the auditor's report in the annual report.
The management will prepare an annual report for the State Audit Office after the date in the report of
the auditor.
The opinion of the State Audit Office on financial statements does not cover other information and
the State Audit Office does not trust any other information.
The responsibility of the State Audit Office in relation to the financial statements is to read and to
consider any other information that could have a material adverse effect on the financial statements or
the effects that could be derived from the audit of the State Audit Office or to show that the other
information has material misstatement or not.
When the State Audit Office reads the annual report, and if the State Audit Office concludes that
there is material misstatement, the State Audit Office must communicate this matter with the regulator.
Management and Regulators’ Responsibilities on the Financial Statements
The management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with
the Thai Financial Reporting Standards and for such internal control as the management determines as
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the ability of the
business to continue operations, disclose matters related to ongoing operations as appropriate and use
accounting criteria for continued operations except for the Management intends to terminate business or
stop operations or cannot continue business.
The regulator is responsible for overseeing the process of preparing the financial statements of
the business.
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Auditor’s Responsibilities on the Financial Statement Audit
The review of the State Audit Office is aimed to provide a reasonable assurance that the consolidated
financial statements are free of material misstatement whether caused by fraud or error, as well as to
present the auditor's report including the opinion of the State Audit Office with reasonable assurance at a
high level. However, it does not guarantee that auditing practice according to auditing standards will always
be able to detect material misstatement. Material misstatement may be due to fraud or error and is
considered substantive when it is reasonably anticipated that a report which is incompatible with each or
all of the facts will affect the economic decisions of these financial statement users.
As for the audit of the State Audit Office in accordance with the audit standards, the State Audit
Office uses its discretion, observation and suspicion as professionals all through the auditing process of the
State Audit Office including
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements whether caused
by fraud or error, design and implement audit trails to respond to those risks. This includes obtaining
audit evidence adequate and appropriate for using as the criteria to express the State Audit Office’s
opinions. The risk that material misstatement is not found which is a result of fraud is greater than
the risk of error because corruption may relate to conspiracy, fake documents, intention to ignore
showing data, displaying data that does not match the facts or interventions of internal control.
• Make understanding on the internal control system relating to the audit in order to design
appropriate auditing procedures. It is not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the business’s internal control.
• Assess the appropriateness of the accounting policies used by the management and the
reasonableness of the accounting estimates and the disclosures of relevant information provided
by the management.
• Conclude the appropriateness of applying the accounting standards for continuing operations of
the management and the audit evidence. It can be concluded that there are uncertainties relating
to events or circumstances that may lead to doubts on the ability of business in continuing
operations, the State Audit Office must mention in the report of its auditor with a notice on the
disclosure in the related financial statements. If the disclosure is not sufficient, the opinion of the
State Audit Office will change. The conclusion of the State Audit Office is based on the accounting
audit evidence received from the beginning until the date in the auditor's report of the State Audit
Office. However, future events or circumstances may cause the business to cease its operations.
• Assess the presentation of the structure and content of the financial statements as a whole
including the disclosure of financial statements and events in such a way that the information
is presented as it should be.
	 The State Audit Office has communicated with the regulators in many important matters, including
the scope and period of the audit as planned, significant issues found from the audit as well as significant
deficiencies in the internal control system if being found during the audit of the State Audit Office.
(Miss Suwimol Dechanukulkij)
Director of Financial and Procurement Audit Office No. 17
(Mrs. Prachumporn Buttrachai)
Auditor, Senior Professional Level
"The report of the auditor and the financial report has not been reviewed by the auditor."
The State Audit Office
26 March 2019
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

30 กันยายน 2561

30 กันยายน 2560

                        สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1, 5.1
3,157,571,025
2,606,325,173
เงินลงทุนชั่วคราว
675,000,000
-   
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
4.2, 5.2
1,438,824,243
1,148,074,738
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น       
4.3, 5.3
926,230,848
1,450,833,602
วัสดุคงเหลือ  
4.4, 5.4
364,671,219
372,253,038
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ 4.11.3, 4.11.4
24,674,478
35,731,886
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
6,586,971,813
5,613,218,437
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.5, 5.5
4,165,394,621
4,014,548,323
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4.5, 5.5
24,026,200
24,026,200
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
742,256,412
760,686,017
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  
5.7
9,937,830,304
11,205,998,944
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
4.7, 4.8, 5.8
95,201,576,048
91,360,605,717
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
4.8, 4.9, 5.9
316,618,802
317,147,067
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4.7, 5.10
68,175,210
77,611,610
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.11
236,426,521
267,096,467
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
110,692,304,118
108,027,720,345
รวมสินทรัพย์
117,279,275,931
113,640,938,782
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ         30 กันยายน 2561

  30 กันยายน 2560

                         หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5.12
1,370,108,791
2,658,906,029
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
5.13
1,428,091,506
1,348,068,193
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย
5.14
1,800,000,000
2,471,600,000
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
337,021,845
594,891,063
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
4.11.2, 4.11.3
399,613,242
373,635,293
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
4.13, 5.15
649,188,914
595,897,076
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
5.16
3,199,000,000
762,856,357
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5.17
664,782,551
913,948,738
รวมหนี้สินหมุนเวียน
9,847,806,849
9,719,802,749
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
4.13, 5.15
12,370,847,820
13,020,414,153
เงินกู้ยืมระยะยาว
5.16
11,062,051,315
13,460,000,000
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้
4.11.3, 5.18
1,984,932,286
-   
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอรับรู้
4.11.11, 5.18
2,427,807,143
2,541,138,743
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอรับรู้
4.11.11, 5.18
3,094,601,521
4,145,843,851
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
4.11.10, 5.19
22,129,027,266
19,692,195,267
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
4.14, 4.15, 5.20
1,653,184,272
1,620,321,164
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
5.21
53,336,895
46,956,739
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
4.13, 5.22
5,424,966,400
3,859,683,094
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
4.7, 4.16, 5.23
19,661,497
18,814,553
เงินประกันระยะยาว
5.24
2,122,832,378
2,021,617,162
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
62,343,248,793
60,426,984,726
รวมหนี้สิน
72,191,055,642
70,146,787,475
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม  
2,204,438,020
2,204,438,020
งบประมาณอุดหนุน
30,919,654,450
30,919,654,450
รวมทุน
5.25
33,124,092,470
33,124,092,470
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
11,844,454,472
10,248,044,331
องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน
119,673,347
122,014,506
รวมส่วนของทุน
45,088,220,289
43,494,151,307
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
117,279,275,931
113,640,938,782

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นางสาวกาญจนา  สุกาญจนาเศรษฐ์)
ผู้อ�ำนวยการกองการเงิน รักษาการแทน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

30 กันยายน 2561

30 กันยายน 2560

                        สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1, 5.1
3,157,571,025
2,606,325,173
เงินลงทุนชั่วคราว
675,000,000
-   
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
4.2, 5.2
1,438,824,243
1,148,074,738
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น        
4.3, 5.3
926,230,848
1,450,833,602
วัสดุคงเหลือ  
4.4, 5.4
364,671,219
372,253,038
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ 4.11.3, 4.11.4
24,674,478
35,731,886
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
6,586,971,813
5,613,218,437
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.5, 5.5
1,091,200,000
1,091,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4.5, 5.5
24,026,200
24,026,200
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
742,256,412
760,686,017
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  
5.7
9,937,830,304
11,205,998,944
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
4.7, 4.8, 5.8
95,201,576,048
91,360,605,717
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
4.8, 4.9, 5.9
316,618,802
317,147,067
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4.7, 5.10
68,175,210
77,611,610
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.11
236,426,521
267,096,467
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
107,618,109,497
105,104,372,022
รวมสินทรัพย์
114,205,081,310
110,717,590,459
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ         30 กันยายน 2561

  30 กันยายน 2560

                         หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5.12
1,370,108,791
2,658,906,029
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
5.13
1,428,091,506
1,348,068,193
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย
5.14
1,800,000,000
2,471,600,000
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
337,021,845
594,891,063
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
4.11.2, 4.11.3
399,613,242
373,635,293
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
4.13, 5.15
649,188,914
595,897,076
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
5.16
3,199,000,000
762,856,357
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5.17
664,782,551
913,948,738
รวมหนี้สินหมุนเวียน
9,847,806,849
9,719,802,749
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
4.13, 5.15
12,370,847,820
13,020,414,153
เงินกู้ยืมระยะยาว
5.16
11,062,051,315
13,460,000,000
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้
4.11.3, 5.18
1,984,932,286
    รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอรับรู้
4.11.11, 5.18
2,427,807,143
2,541,138,743
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอรับรู้
4.11.11, 5.18
3,094,601,521
4,145,843,851
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
4.11.10, 5.19
22,129,027,266
19,692,195,267
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
4.14, 4.15, 5.20
1,653,184,272
1,620,321,164
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
5.21
53,336,895
46,956,739
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
4.13, 5.22
5,424,966,400
3,859,683,094
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
4.7, 4.16, 5.23
19,661,497
18,814,553
เงินประกันระยะยาว
5.24
2,122,832,378
2,021,617,162
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
62,343,248,793
60,426,984,726
รวมหนี้สิน
72,191,055,642
70,146,787,475
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม  
2,204,438,020
2,204,438,020
งบประมาณอุดหนุน
30,919,654,450
30,919,654,450
รวมทุน
5.25
33,124,092,470
33,124,092,470
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
9,200,696,926
7,756,495,045
องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน
       (310,763,728)
(309,784,531)
รวมส่วนของทุน                                                                                  42,014,025,668            40,570,802,984
รวมหนี้สินและส่วนของทุน                                                                     114,205,081,310           110,717,590,459

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นางสาวกาญจนา  สุกาญจนาเศรษฐ์)
ผู้อ�ำนวยการกองการเงิน รักษาการแทน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

  2561

รายได้ 					
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
4.11.1, 5.26
26,567,721,843
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ ตัดบัญชี 4.11.2, 4.11.3,
433,170,250
4.11.11, 5.27
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
4.11.4, 5.26
-   
รายได้อื่น
4.11.5 - 4.11.10, 5.28
986,384,562
			รวมรายได้
27,987,276,655
ค่าใช้จ่าย 				
ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ
-   
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
5.29
22,622,946,403
ค่าใช้จ่ายอื่น
5.30
117,423,892
ต้นทุนทางการเงิน
4.12, 5.31
1,796,576,479
			รวมค่าใช้จ่าย
24,536,946,774

2560
25,943,466,111
1,911,770,547
1,545,959,126
29,401,195,784
1,551,863,190
20,087,724,153
176,848,486
1,919,546,240
23,735,982,069

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
446,480,260
494,806,043
ก�ำไรส�ำหรับปี
3,896,810,141
6,160,019,758
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
  รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(979,197)
(171,814,413)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในบริษัทร่วม
(77)
1,355,509
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม
(145)
(270,941)
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรขาดทุนในภายหลัง			
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในบริษัทร่วม
2
23
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม
(81)
(85)
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
(1,361,661)
(1,363,759)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
3,894,468,982
5,987,926,092
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

รายได้ 					
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
4.11.1, 5.26
26,567,721,843
25,943,466,111
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี
4.11.2, 4.11.3,
433,170,250
-  
4.11.11, 5.27
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
4.11.4, 5.26
-   
1,911,770,547
รายได้อื่น
4.11.5 - 4.11.10, 5.28
1,280,656,562
1,880,359,126
			รวมรายได้
28,281,548,655
29,735,595,784
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ
-   
1,551,863,190
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
5.29
22,622,946,403
20,087,724,153
ค่าใช้จ่ายอื่น
5.30
117,423,892
176,848,486
ต้นทุนทางการเงิน
4.12, 5.31
1,796,576,479
1,919,546,240
		 รวมค่าใช้จ่าย
24,536,946,774
23,735,982,069
ก�ำไรส�ำหรับปี
3,744,601,881
5,999,613,715
						
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
    รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(979,197)
(171,814,413)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
3,743,622,684
5,827,799,302
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประมาณอุดหนุน

ทุน

รวมทุน

ก�ำไร (ขาดทุน)
สะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

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

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

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

องค์ประกอบอื่นในส่วนของทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

รวม
ส่วนของทุน

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 7,059,624,573 (137,970,118) (16,035,910) 3,207,347
(25)
7,643,541 437,263,337 294,108,172 40,477,825,215
ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
-   
-   
-    (2,971,600,000)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    (2,971,600,000)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
-   
-   
-    6,160,019,758 (171,814,413)
1,355,509
(271,026)
23
(1,363,759)
-    (172,093,666) 5,987,926,092
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 10,248,044,331 (309,784,531) (14,680,401) 2,936,321
(2)
6,279,782 437,263,337 122,014,506 43,494,151,307
												
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 10,248,044,331 (309,784,531) (14,680,401) 2,936,321
(2)
6,279,782 437,263,337 122,014,506 43,494,151,307
ปรับปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
-   
-   
-    (2,300,400,000)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    (2,300,400,000)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
-   
-   
-    3,896,810,141
(979,197)
(77)
(226)
2
(1,361,661)
-    (2,341,159) 3,894,468,982
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 11,844,454,472 (310,763,728) (14,680,478) 2,936,095
-    4,918,121 437,263,337 119,673,347 45,088,220,289

ทุนประเดิม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
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ทุนประเดิม

งบประมาณอุดหนุน

ทุน

รวมทุน

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

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
4,728,481,330
(137,970,118)
(137,970,118)
37,714,603,682
ปรั   
บปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
-   
-   
-   
(2,971,600,000)
-    (2,971,600,000)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
-   
-   
-   
5,999,613,715
(171,814,413)
(171,814,413)
5,827,799,302
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
7,756,495,045
(309,784,531)
(309,784,531) 40,570,802,984
								
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
7,756,495,045
(309,784,531)
(309,784,531) 40,570,802,984
ปรั   
บปรุงเงินน�ำส่งรัฐ
-   
-   
-   
(2,300,400,000)
-    (2,300,400,000)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
-   
-   
-   
3,744,601,881
(979,197)
(979,197)
3,743,622,684
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
9,200,696,926
(310,763,728)
(310,763,728) 42,014,025,668

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน

การประปาส่วนภูมิภาค
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การประปาส่วนภูมิภาค

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

		

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
ก�ำไรส�ำหรับปี
3,896,810,141
6,160,019,758
รายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน  :
ค่าเสื่อมราคา
5,388,024,948
5,077,914,653
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
110,230,029
36,431,183
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
(2,237,106)
8,778,227
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย
528,253
542,407
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
6
6
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
34,812,295
30,940,635
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
5
6
ค่าเสียหายจากเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติ
(1,466)
14,834,888
ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
6,914,571
3,177,517
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
73,318,695
70,720,721
(กลับรายการ) ค่าเผื่อส�ำหรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
(23,431)
187,858
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
48,535,851
84,603,354
หนี้สูญ
682,646
1,763,954
หนี้สงสัยจะสูญ
9,990,773
7,862,400
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี
(70,934,040)
-   
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี
(218,823,852)
(221,344,544)
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี
(143,412,358)
(168,124,306)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
(741,548,506)
(632,887,494)
รายได้รับบริจาคจากเอกชน
(6,190,790)
(3,782,523)
รายได้เบ็ดเตล็ด
(590,282)
(17,774,756)
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหาย
-   
(2,893,100)
รายได้เงินปันผล
(18,122,963)
(17,369,741)
ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง
1,583,170
516,819
ขาดทุน (ก�ำไร) จากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง
(244,878)
577,197
ค่าเช่ารถยนต์
248,441
-   
ปรับมูลค่าเงินประกันการใช้น�้ำ
(343,895)
(24,874,058)
โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน
335,501,976
603,823,357
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
6,380,156
25,314,630
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
1,565,283,306
(306,811,836)
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
846,945
521,499
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
(446,480,260)
(494,806,043)
ดอกเบี้ยรับ
(72,658,527)
(42,167,557)
ดอกเบี้ยจ่าย
1,795,729,535
1,919,024,741
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
11,553,809,388
12,114,719,852
						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

		

2561
2560
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
(290,749,505)
828,318,683
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
519,961,761
508,515,122
วัสดุคงเหลือ
21,996,648
(89,784,424)
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
(1,305,769,296 )
(9,032,484)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1,640,832)
162,899
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(2,044,067,910)
(2,631,591,733)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
43,884,241
(99,384,865)
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
(593,376,472)
(480,239,606)
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
25,977,949
(29,491,714)
รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำและวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้
2,055,866,326
-   
เงินประกันระยะยาว
101,559,111
101,540,258
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(249,166,187)
(76,306,722)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
9,838,285,222
10,137,425,266
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
66,964,122
47,698,112
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
(675,000,000)
-   
เงินปันผลรับ
312,394,963
351,769,741
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(669,809,874)
(376,590,777)
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
(521,792,686)
(146,530,497)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(4,560,254,986)
(6,869,071,079)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
(7,497,266)
(1,404,500)
รับช�ำระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
2,127,765
1,949,731
เงินรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
7,571,140
8,570,503
			เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(6,045,296,822)
(6,983,608,766)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
(447,191,369)
(524,275,722)
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(1,923,798,243)
(1,922,179,253)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น
2,063,052,106
2,791,853,396
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
801,051,315
1,544,791,055
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(762,856,357)
(1,635,747,169)
เงินจ่ายน�ำส่งรัฐ
(2,972,000,000)
(2,800,000,000)
			เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(3,241,742,548)
(2,545,557,693)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
551,245,852
608,258,807
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันต้นปี
2,606,325,173
1,998,066,366
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันสิ้นปี
3,157,571,025
2,606,325,173

รายการที่มิใช่เงินสด			
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6,538,981
2,738,583
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
748,736,970
1,345,792,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
ก�ำไรส�ำหรับปี
3,744,601,881
5,999,613,715
รายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน  :
ค่าเสื่อมราคา
5,388,024,948
5,077,914,653
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
110,230,029
36,431,183
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
(2,237,106)
8,778,227
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตัดจ่าย
528,253
542,407
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
6
6
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
34,812,295
30,940,635
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
5
6
ค่าเสียหายจากเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติ
(1,466)
14,834,888
ตัดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
6,914,571
3,177,517
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
73,318,695
70,720,721
(กลับรายการ) ค่าเผื่อส�ำหรับการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
(23,431)
187,858
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
48,535,851
84,603,354
หนี้สูญ
682,646
1,763,954
หนี้สงสัยจะสูญ
9,990,773
7,862,400
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี
(70,934,040)
-   
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี
(218,823,852)
(221,344,544)
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี
(143,412,358)
(168,124,306)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
(741,548,506)
(632,887,494)
รายได้รับบริจาคจากเอกชน
(6,190,790)
(3,782,523)
รายได้เบ็ดเตล็ด
(590,282)
(17,774,756)
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหาย
-   
(2,893,100)
รายได้เงินปันผล
(312,394,963)
(351,769,741)
ขาดทุนจากสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง
1,583,170
516,819
ขาดทุน (ก�ำไร) จากวัสดุขาดรอสอบข้อเท็จจริง
(244,878)
577,197
ค่าเช่ารถยนต์
248,441
-   
ปรับมูลค่าเงินประกันการใช้น�้ำ
(343,895)
(24,874,058)
โบนัสจ่ายกรรมการและพนักงาน
335,501,976
603,823,357
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
6,380,156
25,314,630
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
1,565,283,306
(306,811,836)
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
846,945
521,499
ดอกเบี้ยรับ
(72,658,527)
(42,167,557)
ดอกเบี้ยจ่าย
1,795,729,535
1,919,024,741
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
11,553,809,388
12,114,719,852

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

		สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
(290,749,505)
828,318,683
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
519,961,761
508,515,122
วัสดุคงเหลือ
21,996,648
(89,784,424)
งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
(1,305,769,296)
(9,032,484)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1,640,832)
162,899
		หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(2,044,067,910)
(2,631,591,733)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
43,884,241
(99,384,865)
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย
(593,376,472)
(480,239,606)
เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ
25,977,949
(29,491,714)
รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำและวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้
2,055,866,326
-   
เงินประกันระยะยาว
101,559,111
101,540,258
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(249,166,187)
(76,306,722)
				เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
9,838,285,222
10,137,425,266
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย
66,964,122
47,698,112
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
(675,000,000)
-   
เงินปันผลรับ
312,394,963
351,769,741
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(669,809,874)
(376,590,777)
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
(521,792,686)
(146,530,497)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
(4,560,254,986)
(6,869,071,079)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
(7,497,266)
(1,404,500)
รับช�ำระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
2,127,765
1,949,731
เงินรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
7,571,140
8,570,503
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(6,045,296,822)
(6,983,608,766)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายดอกเบี้ย
(447,191,369)
(524,275,722)
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(1,923,798,243)
(1,922,179,253)
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น
2,063,052,106
2,791,853,396
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
801,051,315
1,544,791,055
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(762,856,357)
(1,635,747,169)
เงินจ่ายน�ำส่งรัฐ
(2,972,000,000)
(2,800,000,000)
				เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(3,241,742,548)
(2,545,557,693)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
551,245,852
608,258,807
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันต้นปี
2,606,325,173
1,998,066,366
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันสิ้นปี
3,157,571,025
2,606,325,173

รายการที่มิใช่เงินสด			
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6,538,981
2,738,583
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
748,736,970
1,345,792,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

1.

การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปา
ในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานก่อสร้างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กับกิจการประปาชนบทและหน่วยงานก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มาจัดตั้งเป็นการประปาส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการส�ำรวจ จัดหาแหล่งน�ำ้ ดิบ และ
จัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�้ำประปารวมทั้งการด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจ
การประปา เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ
ปัจจุบันที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2.

เกณฑ์การจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
2.1

การน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความ
รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ที่ ป ระกาศใช้ โ ดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การจั ด รายการในงบการเงิ น ที่ เ ป็ น ไปตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้
ได้รวมรายการของกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0209.2/4171 ลงวันที่
9 มีนาคม 2544 เรือ่ ง งบการเงินของกองทุนบ�ำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนสงเคราะห์รวมในงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และแสดงรายการ
ที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.20
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		2.2.1 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
การประปาส่วนภูมภิ าคได้นำ� มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน         
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารของการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วว่า ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อนโยบาย    
การบัญชีและงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค
		
		2.2.2 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
			 มาตรฐานการบัญชี
เรื่อง
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) การน�ำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) สินค้าคงเหลือ
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง			
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งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) ก�ำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม
				
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม
				
การตีความมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
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รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

				
การตีความมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง		
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
				
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ     
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)    การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)   การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที่น�ำส่งรัฐ
		2.2.3 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
ฉบับที่ 15
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
2.2.4 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
				
มาตรฐานการบัญชี
            เรื่อง
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
				
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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ตามหมายเหตุข้อ 2.2.2 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและ          
การรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ซึ่ง กปภ. ได้น�ำมาถือปฏิบัติแล้วก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้บริหาร
ของ กปภ. อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่ง กปภ. จะเริ่มใช้
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม กปภ. คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ในงวดที่เริ่มใช้อย่างเป็นสาระส�ำคัญ

3.

นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง

4.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

ในปี 2561 กปภ. ได้น�ำการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการโอนสินทรัพย์
จากลูกค้า ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ
แล้วก่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ ท�ำให้ตอ้ งบันทึกบัญชีรายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ 
้ รอการรับรู้ ในส่วนของหนีส้ นิ เมือ่ งานแล้ว
เสร็จแทนบัญชีรายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชีในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ในอัตราร้อยละ 12.5 และ 3.33 ต่อปี ตามอายุการใช้งานของมาตรวัดน�ำ้ และท่อ ตามล�ำดับ ส�ำหรับต้นทุน มาตรวัดน�ำ้
ที่ติดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งาน ไม่ว่าจะด�ำเนินการ โดย กปภ. หรือผู้ใช้น�้ำด�ำเนินการติดตั้งเอง มาตรวัดน�้ำรับบริจาค
หรือมาตรวัดน�้ำที่ กปภ. รับโอนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับผู้ใช้น�้ำ  แสดงตามราคา ณ วันที่ได้มา รวมค่าแรงและอุปกรณ์
ในการติดตั้งในงบแสดงฐานะการเงิน ต้นทุนงานติดตั้งวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำที่ยังไม่แล้วเสร็จ จะแสดงอยู่ในงานติดตั้ง
และวางท่อรอบันทึกเป็นสินทรัพย์ เมื่องานแล้วเสร็จ จะบันทึกโอนปิดต้นทุนงานดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ทั้งนี้ กปภ. เลือกวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นการยากที่จะหาข้อมูลเพื่อน�ำมาแก้ไขงบการเงินในปีอดีตและ
ผลที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ในการหาข้อมูลแก้ไขงบการเงินปีอดีต ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง
ที่ก�ำหนดไว้ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการ กปภ. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

4.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
4.2

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเฉพาะในการใช้เงิน ได้แก่ เงินที่ กปภ.
ใช้ค�้ำประกันการกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน เงินกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ  และเงินดอกผลกองทุนเงินประกัน
การใช้นำ 
�้ ซึ่งเงินฝากธนาคารดังกล่าวทั้งหมดเป็นเงินที่ กปภ. สามารถน�ำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ในกรณีท่ีประสบปัญหา
เงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน
4.3

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค�ำนวณจากยอดลูกหนี้ค่าน�้ำที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และลูกหนี้อื่น
ซึ่งค้างช�ำระเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
4.4

วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด แสดงตามราคาทุนโดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือมูลค่าสุทธิ              
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ส�ำหรับวัสดุช�ำรุดล้าสมัยรอการสอบสวนและรอชดใช้จะตั้งค่าเผื่อส�ำหรับวัสดุดังกล่าว
เต็มจ�ำนวน
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
		เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย โดยบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน
ในบริษัทร่วม ส�ำหรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมน�ำไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
		เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตามวิธีราคาทุน
4.6

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุม กปภ. หรือถูกควบคุม
โดย กปภ. ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ กปภ. นอกจากนี้บุคคล หรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม ผู้บริหารคนส�ำคัญ และคณะกรรมการของ กปภ. รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารคนส�ำคัญ
หรือคณะกรรมการ กปภ. มีอ�ำนาจควบคุม หรือมีอ�ำนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. แต่ละรายการ กปภ. ค�ำนึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
4.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน แสดงตามราคาทุน ณ วันทีซ่ อื้ หรือได้มา หักค่าเสือ่ มราคาสะสม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า และค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
		ท่อที่วางแล้วและครุภัณฑ์ที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย แสดงตามสภาพของทรัพย์สินนั้น โดยใช้
ราคาประเมิน ณ วันที่รับโอน (28 พฤษภาคม 2522)
		ที่ ดิ น ที่ รั บ บริ จ าคจากหน่ ว ยงานราชการและที่ รั บ โอนมาจากการประปาสุ ข าภิ บ าลตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
แสดงตามราคาที่ได้รับมอบหรือราคาประเมิน ณ วันที่รับมอบ ส่วนที่ดินที่ได้รับจากเอกชนโดยการบริจาคการรับโอนทรัพย์สิน
การให้สัมปทาน จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรายการ ส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ที่มีวิธีการได้มาเช่นเดียวกันนั้น
จะแสดงไว้เป็นรายได้รอรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอัตราร้อยละ 12.5 และ 3.33 ต่อปี
ตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามล�ำดับ  
		มาตรวัดน�้ำที่ติดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานไม่ว่าจะด�ำเนินการโดย กปภ. ผู้ใช้น�้ำด�ำเนินการติดตั้งเอง
มาตรรับบริจาค หรือผูใ้ ช้นำ�้ ที่ กปภ. รับโอนจากหน่วยงานต่างๆ ณ วันสิน้ งวดแสดงตามราคา ณ วันทีไ่ ด้มารวมค่าแรงและอุปกรณ์
ในการติดตั้ง
		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application Software) ที่ซื้อมาเพื่อใช้งาน
แสดงตามราคาทุนที่หักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
กปภ. รับรู้ต้นทุนค่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน
4.8

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท ในอัตรา
ร้อยละ 2 - 33.33 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์หลังหักค่าเสื่อมสภาพ มูลค่าราคาซากของสินทรัพย์อยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 0 - 20
ของราคาทุนสินทรัพย์
		ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น ที่ซื้อโดย กปภ. และที่ได้รับบริจาค ซึ่งใช้ในการด�ำเนินงาน      
เพื่อหารายได้โดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน�้ำ แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
		สิทธิการใช้ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตรา
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์นั้นๆ ยกเว้นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) ไม่มีการตัดจ�ำหน่าย
		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
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4.9

สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แสดงตามมูลค่าที่คณะกรรมการส�ำรวจและตีราคาทรัพย์สินของ กปภ.
ได้ประเมินไว้ ซึง่ ถือเป็นทุนทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัตกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1) สืบเนือ่ งจาก
กปภ. ได้รบั โอนอสังหาริมทรัพย์จากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย โดยกระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิต์ ามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และเมื่อ กปภ. ไม่ใช้สินทรัพย์และคืนให้กระทรวงการคลังแล้ว จะรับรู้เป็นขาดทุนจากการจ�ำหน่าย
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กปภ. จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์
ทีไ่ ม่มตี วั ตนอืน่ ของ กปภ. โดยพิจารณาจากกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เชิงพาณิชย์เท่านัน้ ซึง่ กปภ. ใช้หลักเกณฑ์การแยกกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เชิงพาณิชย์
และเชิงสังคมตามหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการขอ PSO จาก สคร. โดยกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เชิงสังคมพิจารณาจากสาขาของ กปภ. ทีม่ รี ายได้จาก
ผูใ้ ช้นำ�้ กลุม่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีใ่ ช้นำ 
�้ 0 - 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน เกินร้อยละ 12.47 เมือ่ เทียบกับรายได้คา่ น�ำ้ รวมของทัง้ สาขา นอกจาก
กลุม่ นีแ้ ล้วถือเป็นกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เชิงพาณิชย์ทงั้ หมด และพิจารณาข้อบ่งชีใ้ นแต่ละ กปภ. สาขาว่ามีผลขาดทุนต่อเนือ่ ง 5 ปี หรือไม่
หากข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่า กปภ. จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดลงหรือลดลง กปภ. จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงวดก่อนๆ กปภ. จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนก�ำไรหรือขาดทุนทันที
4.11 การรับรู้รายได้
4.11.1 รายได้คา่ จ�ำหน่ายน�ำ้ และบริการ รับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนีค้ า่ น�ำ้ ประปา
รายเดือนตามปริมาณการใช้น�้ำในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน
4.11.2 รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำตัดบัญชี เป็นค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำที่รับจากผู้ใช้น�้ำเอกชนและราชการ
แต่ละราย แสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ และบันทึกเป็นรายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำรอรับรู้ในส่วนของ
หนี้สนิ เมือ่ งานแล้วเสร็จ โดยทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้คา่ ติดตัง้ มาตรวัดน�ำ้ ตัดบัญชีในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี
ตามอายุการใช้งานของมาตรวัดน�้ำ 
4.11.3 รายได้คา่ วางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ ตัดบัญชี เป็นค่าวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ ทีร่ บั จากผูใ้ ช้นำ�้ เอกชน
และราชการแต่ละราย แสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ และบันทึกเป็นรายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�ำหน่าย
น�้ำรอรับรู้ในส่วนของหนี้สินเมื่องานแล้วเสร็จ โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าติดตั้งค่าวางท่อขยายเขตตัดบัญชีในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ในอัตราร้อยละ 3.33 ต่อปี ตามอายุการใช้งานของท่อ ต้นทุนงานติดตั้งวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำที่ยังไม่แล้วเสร็จ
จะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
4.11.4 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ เป็นค่าติดตั้งและวางท่อที่รับจากผู้ใช้น�้ำแต่ละรายแสดงไว้ในบัญชีเงินรับ
ล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ ต้นทุนงานติดตั้งและวางท่อในงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ
จะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�ำเนินการ
4.11.5 รายได้ค่าปรับ กรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างคู่สัญญาของ กปภ. ได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าวันที่กำ� หนด      
ในสัญญาจะมีการเรียกค่าปรับและรับรู้เป็นรายได้ค่าปรับ ถ้าหากได้รับการต่อสัญญา กปภ. ต้องจ่ายคืนค่าปรับดังกล่าวให้แก่
ผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้าง ถ้าต่อสัญญาให้ในปีงบประมาณทีไ่ ด้มกี ารหักค่าปรับไว้เงินทีจ่ า่ ยคืนจะน�ำไปลดรายได้คา่ ปรับ  แต่ถา้ ต่อสัญญา
ในปีงบประมาณถัดไปจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายคืน และแสดงเป็นรายการหักอยู่ในรายได้อื่น
4.11.6 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
4.11.7 รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายแล้ว
4.11.8 รายได้อื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�ำระเงิน
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4.11.9 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน ส�ำหรับรายการรับบริจาคอื่นๆ จากภาคเอกชนที่เป็นเงินสดและ
ที่ดิน รวมทั้งวัสดุถาวร จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่เกิดรายการ
4.11.10 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ที่จ่ายจากเงินงบประมาณ อุดหนุน
จากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป และรายการเงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบทที่ได้รับจากราชการแสดงไว้
เป็นรายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ตามอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาล
4.11.11 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ตัดบัญชี ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ที่รับโอนจากเอกชนในการติดตั้ง
และวางท่อให้ผใู้ ช้นำ�้ เอกชน และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์จากราชการ แสดงไว้เป็นรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชน
รอรับรู้ และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน ตามล�ำดับ และทยอยรับรู้ เป็นรายได้จาก
การรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชีในอัตราร้อยละ 12.5 และ
3.33 ต่อปี ตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง แสดงรวมอยู่ในรายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.12 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ กปภ. จัดหาเงินทุนมาด�ำเนินงาน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
และค่าธรรมเนียมจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างก่อสร้าง รับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
4.13 สัญญาเช่าการเงินและประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
กปภ. มีการท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำกับบริษัทเอกชนที่เข้าเงื่อนไขว่าข้อตกลงมีส่วนประกอบของสัญญาเช่า ดังนั้น
กปภ. บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
ส�ำหรับค่าเช่าที่จ่ายช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา
โดยส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินจะแสดงในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
ส�ำหรับสัญญาซือ้ ขายน�ำ้ กับบริษทั เอกชนทีม่ ผี ลขาดทุนตลอดอายุสญ
ั ญา ซึง่ ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั กปภ.
จะน�ำผลขาดทุนดังกล่าวมาค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันเพื่อบันทึกเป็นประมาณการหนี้สิน
		กปภ. ได้ทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เมื่อมีการแก้ไขสัญญาและปรับปรุง
ประมาณการหนี้สิน เพื่อสะท้อนให้เห็นประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
4.14 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
4.14.1 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ เป็นเงินส่วนที่ กปภ. กันไว้ให้พนักงานทุกเดือนในอัตราร้อยละ 10
ของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานแต่ละรายเฉพาะที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
4.14.2 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 โดย กปภ. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในนาม
พนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแต่ละรายในอัตราร้อยละ 9, 10 และ 11 ของเงินเดือนสมาชิกรายนั้นๆ
ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี เกินกว่า 10 ถึง 20 ปีและเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป ตามล�ำดับ (นับแต่เริ่มก่อตั้ง กปภ.
ถึงปัจจุบัน)
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4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
4.15.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น
กปภ. รับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเป็นค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง
4.15.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนด
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและกองทุนสงเคราะห์
พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท�ำงานของพนักงาน โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงาน
จะได้รับจากการท�ำงานให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิง
เริม่ ต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method)		
เมื่อข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กปภ.
จะรับรู้ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.16 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ในการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่า กปภ. ใช้สมมติฐานต่างๆ เช่น
ระยะเวลารื้อถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบันของประมาณการค่ารื้อถอนค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (Zero Coupon Yield Curve) และ SOE Spread Matrix (Risk Premium) ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่บันทึก
สินทรัพย์บนที่ดินเช่า เป็นอัตราคิดลด
ทั้งนี้ กปภ. ใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป เนื่องจาก กปภ. ไม่สามารถระบุข้อมูลและจ�ำนวนเงินของต้นทุน        
ค่ารื้อถอนในอดีต ซึ่งเป็นผลกระทบสะสมของงวดก่อนๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้

5.

ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน
เงินระหว่างทาง
รวม

21.25
2,276.89
26.91
800.00
     32.52
3,157.57

19.91
2,320.52
228.09
37.80
2,606.32

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 จ�ำนวน 2,276.89 ล้านบาท
และ 2,320.52 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์ กปภ. จ�ำนวน 17.32 ล้านบาท และ
5.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ
		 ส�ำหรับเงินฝากธนาคารประจ�ำระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ได้แยกแสดงไว้ในรายการเงินลงทุนชั่วคราว
เงินระหว่างทาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 จ�ำนวน 32.52 ล้านบาท และ 37.80 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นเช็ครอผ่านธนาคาร เช็ค และดร๊าฟท์
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5.2

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
เงินฝากธนาคารเพื่อสวัสดิการพนักงาน
เงินกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ
เงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ
		
รวม
5.3

496.86
     655.61
   286.35
1,438.82

2560
499.44
380.44
268.19
1,148.07

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ลูกหนี้การค้า
      ลูกหนี้การค้า - เอกชน
      ลูกหนี้การค้า - ราชการ
            
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
ภาษีขายไม่ถึงก�ำหนด
  
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
      ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้
           ภาษีขายไม่ถึงก�ำหนด
                            ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
     รายได้ค้างรับ
หัก ภาษีขายไม่ถึงก�ำหนด
     
รายได้ค้างรับ - สุทธิ
     ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
     ลูกหนี้กรมสรรพากร
     ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
     อื่นๆ   
                            รวมลูกหนี้อื่น
รวม

345.27
305.89
651.16
(67.33)
(43.44)
540.39

308.56
253.07
561.63
(63.65)
(37.16)
460.82

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

105.10
(28.65)
(65.80)
(0.15)
10.50
81.88
(0.06)
81.82
624.39
241.68
2.12
29.50
990.01
1,450.83
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ลูกหนีก้ ระทรวงการคลัง มีจำ� นวน 135.23 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินทดรอง จ่ายแทน
ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้ กปภ. เพื่อเบิกจ่ายแทนเงินอุดหนุน ปี 2554 และ 2561 จ�ำนวน 6.15 ล้านบาท เงินค้างรับฎีกา
เบิกเงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้รับภายในปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน 128.30 ล้านบาท และการจัดหาเงินกู้แบบ TERM LOAN
จ�ำนวน0.78 ล้านบาท เพื่อลงทุนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำระยะเร่งด่วนประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
ของ กปภ. วงเงินกู้ 1,486.00 ล้านบาท ซึง่ กระทรวงการคลังเป็นผูค้ ำ�้ ประกันเงินต้นและดอกเบีย้ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยรัฐบาล
รับภาระช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ 75 ของวงเงินกู้ และ กปภ. รับภาระช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ 25
ของวงเงินกู้ (หมายเหตุ 5.16.2)
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้ คือ รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายในส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่า กปภ. จะได้รับเงินค่าปรับดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้น กปภ. จึงได้ตั้งเป็น
รายการรอรับรู้ไว้ และน�ำมาบันทึกหักลดยอดลูกหนี้อื่น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 รายได้ค่าปรับและ
ค่าเสียหายรอการรับรู้มีจ�ำนวน 65.80 ล้านบาท
ลูกหนีส้ ว่ นราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 305.89 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จ�ำนวน 52.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.87 จ�ำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

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

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

2560
ล้านบาท     ร้อยละ
76.27
30.14
57.76
22.82
50.50
19.95
29.39
11.61
17.88
7.07
6.02
2.38
  15.25
6.03
253.07
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท     ร้อยละ
   62.53
81.99
   (9.94) (17.21)
(8.62) (17.07)
    7.59
25.83
3.03
16.95
   (0.27)   (4.49)
   (1.50)   (9.84)
  52.82
20.87
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5.4

วัสดุคงเหลือ  จ�ำแนกตามประเภทวัสดุ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
วัสดุการผลิต
วัสดุด�ำเนินการ
วัสดุอะไหล่มาตร
น�้ำดื่มบรรจุขวดส�ำเร็จรูป
น�้ำดื่มบรรจุขวดส�ำเร็จรูป – รอเข้าคลัง
คืนวัสดุจากโครงการระหว่างก่อสร้าง
                          รวม
หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย
รวม

2561

2560

105.59
232.79
20.70
1.97
    3.94
364.99
   (0.32)
364.67

87.12
253.20
28.12
1.94
0.10
2.11
372.59
(0.34)
372.25

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 วัสดุคงเหลือจ�ำนวน 364.67 ล้านบาท และ 372.25 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เป็นยอดคงเหลือตามรายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจ�ำปี หากมีจำ� นวนสูงหรือต�ำ่ กว่ายอดคงเหลือ
ตามบัญชี ผลต่างจากจ�ำนวนเงินและจ�ำนวนหน่วย กปภ. จะบันทึกเป็นวัสดุรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง เพือ่ รอการตรวจสอบ
หาสาเหตุ และน�ำไปแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5.5

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น  ประกอบด้วย
ประเภท
ธุรกิจ

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

ชนิด สัดส่วนการถือหุ้น
ของหุ้น
(ร้อยละ)
2561 2560

ผลิตและ หุ้นสามัญ 40.20 40.20
จ�ำหน่าย
น�้ำประปา
ผลิตและ หุน้ สามัญ 2.00 2.00
จ�ำหน่าย
น�้ำประปา

หน่วย : ล้านบาท

วิธีส่วนได้เสีย
2561

2560

วิธีราคาทุน
2561

2560

4,165.39 4,014.55

1,091.20 1,091.20

    24.03    24.03

    24.03

24.03
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี 2561 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศจ่าย      
เงินปันผลประจ�ำปี 2560 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จ�ำนวน 160.51 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   
ส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 จ�ำนวน 133.76 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2560 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศจ่าย      
เงินปันผลประจ�ำปี 2559 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จ�ำนวน 180.58 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   
ส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในอัตรา
หุ้นละ 0.23 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 จ�ำนวน 153.82 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในระหว่างปี 2561 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ในอัตราหุ้นละ 37.183 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผล
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 จ�ำนวน 8.93 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 38.247 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จ�ำนวน 9.19 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2560 บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 37.97 บาท กปภ. ได้รับเงินปันผล
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 จ�ำนวน 9.12 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 34.33 บาท
กปภ. ได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 จ�ำนวน 8.25 ล้านบาท
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5.6

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
5.6.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ลูกหนี้อื่น 		
บริษัทร่วม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
0.76
0.94
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
				
รวม
0.76
0.94
เจ้าหนี้การค้า			
บริษัทร่วม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
57.89
32.50
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ประปานครสวรรค์ จ�ำกัด
11.47
10.53
บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
27.87
30.83
บริษัท ประปาบางปะกง จ�ำกัด
29.78
28.44
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
31.36
32.38
บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ำกัด
34.48
31.42
				
รวม
192.85
166.10
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5.6.2 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560
หน่วย : ล้านบาท

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

2560

1.94

2.34

182.65
   1,089.11

190.21
1,063.57

293.95

437.96

   18.15

17.04
หน่วย : ล้านบาท

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

2560

1.94

2.34

294.27

334.40

182.65
   1,089.11

190.21
1,063.57

293.95

437.96

   18.15

17.04
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5.7

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 และ 2560 สิ น ทรั พ ย์ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ า ง จ� ำ นวน 9,937.83 ล้ า นบาท
และ 11,206.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา และ กปภ. รับรูด้ อกเบีย้
และค่าธรรมเนียมพันธบัตรเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 27.96 ล้านบาท และ 38.35 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในรอบบัญชีปี 2561 กปภ. มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่ด�ำเนินการในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งสิ้น
10 โครงการ วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 3,374.24 ล้านบาท ดังนี้
โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

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

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

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

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 3 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 19.11 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
อ.ภักดีชมุ พล จ.ชัยภูมิ ซึง่ กปภ.
ได้ด�ำเนินการขออนุญาต
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ก่อน
การรับโอนและติดตาม
ประสานงานการขอใช้พื้นที่
ดังกล่าว กรมป่าไม้ยื่นเรื่อง
ขออนุญาตให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (ทส.) พิจารณาร่าง
ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการขออนุญาต
เข้าท�ำประโยชน์ในเขตป่าที่
ครม. มีมติให้รักษาไว้เป็น
สมบัตขิ องชาติ และกลุม่ กฎหมาย
เสนอให้ส่งเรื่องให้คณะท�ำงาน
ปฏิรูประบบการขออนุญาต
ใช้ที่ดิน ป่าไม้ และป้องกัน
การทุจริต พิจารณาแนวทาง
การด�ำเนินการ และเสนอให้
รมว.ทส. ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการปรับปรุงระเบียบ
ปฏิบตั ิ และมติ ครม. ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่ง ทส. ยังไม่พิจารณาอนุมัติ
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวขัดต่อ
มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2523 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง กปภ.
ยื่นผ่อนผันมติ ครม. ดังกล่าว
ตามหนังสือ ที่ มท 557134/4313 ลงวันที่ 17 สิงหาคม
2561 ถึง อธิบดีกรมป่าไม้
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โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ระยะเวลา

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
814.03 ล้านบาท สัญญาเริ่มต้น
2
งานปรับปรุงขยาย
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
สัญญาสิ้นสุด
มูลค่าเพิ่ม)
สาขาอรัญประเทศ
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเลขที่ กจห. 61/2559
เลขที่ ฝกม. 73/2560
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ขยายระยะเวลาตั้งแต่
วันนับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญาจนถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2560 ซึ่ง กปภ.
มีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับจ้างเข้าด�ำเนินการ
ในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างสถานีจา่ ยน�ำ้
ตชด. 126 และบวก
ระยะเวลาด�ำเนินการอีก
จ�ำนวน 330 วัน
3

งานก่อสร้าง Mobile Plant 61.87 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษี
ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.
มูลค่าเพิม่ )
และวางท่อขยายเขต
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอรัญประเทศ
สัญญาเลขที่ ฝกม. 3/2559
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 25 มิถุนายน 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 19 มิถุนายน 2560
บันทึกต่อท้ายสัญญา
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ขยายระยะเวลาจ�ำนวน
240 วัน นับถัดจาก
วันที่ กปภ. มีหนังสือ
ส่งมอบพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 29 มีนาคม 2561
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ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 11 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 707.28 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

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

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 4 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 51.92 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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โครงการ
ที่

รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ที่ดินสาธารณประโยชน์
งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย 616.82 ล้านบาท
4
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิม่ )
สาขาเพชรบุรี อ.เมือง
- บ้านแหลม - บ้านลาด
- ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มก�ำลัง
การผลิต สถานีผลิตน�้ำ
บ้านลาด และระบบท่อ
ส่ง - จ่าย
สัญญาเลขที่ กจห. 10/2560
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 3 เมษายน 2560
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 2 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 173.24 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พืน้ ทีก่ ารก่อสร้างโครงการ
เป็นทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
ในส่วนงานสถานีจา่ ยน�ำ้
หาดเจ้าส�ำราญ กปภ.
สาขาเพชรบุรี ใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้ชำ� ระค่าเช่าตัง้ แต่
เริม่ ใช้งานนานมาแล้ว
และไม่ได้ขออนุญาตด�ำเนินการ

5

งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย 499.07 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิม่ )
สาขาเพชรบุรี อ.เมือง
- บ้านแหลม - บ้านลาด
- ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
ส่วนที่ 2 ก่อสร้างเพิ่มก�ำลัง
การผลิต สถานีผลิตน�ำ้ นายาง
และระบบท่อ ส่ง - จ่าย
สัญญาเลขที่ กจห. 11/2560  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 3 เมษายน 2560
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 2 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 141.56 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ในส่วนงานสถานีจ่ายน�้ำ
บ้านแหลม เนื้อที่ 3-14-34 ไร่
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งอยู่ในความดูแล
รักษาของกระทรวงมหาดไทย       
(ที่ดินสาธารณประโยชน์
ประจ�ำต�ำบลและหมู่บ้าน)
และในส่วนงานสถานีผลิต
น�ำ้ นายาง เนื้อที่ 15-2-26 ไร่
ซึ่ง กปภ. สาขาเพชรบุรี
ได้สิทธิการใช้ประโยชน์ตาม
เอกสารรังวัด ร.ว. 67 โดยไม่
ได้ช�ำระค่าเช่าตั้งแต่เริ่ม
ใช้งานนานมาแล้ว และไม่ได้
ขออนุญาตด�ำเนินการ

6

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

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 18 เมษายน 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
และ สัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 124/2559
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 79/2560
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560
มีการขยายระยะเวลา
จ�ำนวน 360 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาแก้ไข
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561
และปรับลดวงเงิน

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 11 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 125.72 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการเป็น
ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีหนังสือที่ มท 55000/16016
ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 ถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ขออนุญาตใช้และขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
และผู้ว่าการ กปภ. มีหนังสือ
ที่ มท 55713-4/5191 ลงวันที่
27 กันยายน 2560 ถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ขอมอบอ�ำนาจ ให้ผู้จัดการ
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ เป็น
ผูด้ ำ� เนินการ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
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โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ที่ดินสาธารณประโยชน์
6
(ต่อ)

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย
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การด�ำเนินงาน
พิจารณาด�ำเนินการขอถอน
สภาพ ตามหนังสือ กปภ.
ที่ มท 55713-4/2843
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขออนุญาตใช้และ
ขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ฯ

0.25 ล้านบาท
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 18/2561
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ปรับลดวงเงิน 1.76 ล้านบาท

7

380.28 ล้านบาท
งานปรับปรุงขยาย
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่าเพิม่ )
สาขาหนองคาย อ.เมือง
หนองคาย - สระใคร
จ.หนองคาย
สัญญาเลขที่ กจห. 53/2559
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 18 เมษายน 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 85/2560
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
มีการขยายระยะเวลา
จ�ำนวน 225 วัน นับถัด
จากวันสิ้นสุดสัญญา และ
สัญญาแก้ไขเลขที่
ฝกม. 24/2561
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561
มีการขยายระยะเวลา
ตั้งแต่วันนับถัดจาก
วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่
กปภ. แจ้งให้ผู้รับจ้าง
เข้าท�ำงานและบวกระยะ
เวลาก่อสร้างอีกจ�ำนวน
240 วัน

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 11 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 337.46 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์         
ตามมติที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ และคณะกรรมการ
บริหารงานอ�ำเภอ (กบอ.)   
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2561 เห็นชอบให้
กระทรวงมหาดไทยใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ และขอ
ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์
ราชการ เนือ้ ทีป่ ระมาณ 10 ไร่   
เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน�้ำ  
สระใคร (แห่งใหม่)

8

361.68 ล้านบาท
งานปรับปรุงขยาย
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ มูลค่าเพิม่ )
จ.สุรินทร์
สัญญาเลขที่ กจห. 67/2558  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 133/2559
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ขยายระยะเวลาจ�ำนวน
360 วัน นับถัดจาก
วันสิน้ สุดสัญญา และสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ฝกม. 109/2560
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ขยายระยะเวลาอีกจ�ำนวน
225 วัน นับถัดจาก
วันสิน้ สุดสัญญา และบันทึก
ต่อท้ายสัญญา
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม
2561 ขยายระยะเวลา
จ�ำนวน 54 วัน

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 17 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 279.43 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ในส่วนงานสถานีผลิตน�ำ้ แห่งใหม่
ต.คอโค ผ่านการเห็นชอบด้วย
ผลการประชาคมและการประชุม
สภา อบต. คอโค โดย กปภ.
ได้มหี นังสือ ที่ มท 55320/6846
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
ขอใช้ และขอถอนสภาพ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรังวัด
ที่ดิน โดยส�ำนักงานที่ดิน
จ.สุรินทร์ มีหนังสือ
ที่ สร 0020.3/9250 ลงวันที่
19 เมษายน 2559 ถึง
นายอ�ำเภอเมืองสุรินทร์
เพื่อแจ้งก�ำหนดการ นัดหมาย
คอยระวังชี้แนวเขตการรังวัด
ที่ดินดังกล่าว
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โครงการ
ที่
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รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามสัญญา

ที่ดินสาธารณประโยชน์
8
(ต่อ)

9

งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย 252.52 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษี
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสตึก - พยัคฆภูมิพิสัย มูลค่าเพิม่ )
(วาปีปทุม) อ.สตึก -   
พยัคฆภูมิพิสัย - วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
สัญญาเลขที่ กจห. 19/2559
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

ระยะเวลา

ผลการเบิกจ่าย

การด�ำเนินงาน

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 45/2560
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2560 ขยายระยะเวลา
จ�ำนวน 360 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาแก้ไข
สัญญาแก้ไขเลขที่ ฝกม.
44/2561 ลงวันที่ 30
เมษายน 2561 ขยาย
ระยะเวลาจ�ำนวน 10 วัน
นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 11 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 175.15 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ตามมติที่ประชุมประชาคม
ของเทศบาลต�ำบลสตึก
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
เห็นชอบให้การประปา
ส่วนภูมิภาคด�ำเนินการขอใช้
และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์โดย
ไม่ขัดข้อง

สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 6 มีนาคม 2561
สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว
จ�ำนวน 3 งวด มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 41.68 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินกรมชลประทาน
โดย กปภ. ด�ำเนินการขอใช้
ที่ดิน ตามแบบค�ำร้องขอใช้
ที่ดิน (แบบ ชป. 393)
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
ขณะนี้อยู่ระหว่างส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 8 พิจารณา
อนุญาต

นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา
และสัญญาแก้ไข
เลขที่ ฝกม. 71/2561
ลงวันที่ 17 กรกฏาคม
2561 ขยายระยะเวลา
จ�ำนวน 20 วัน
นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ที่ดินกรมชลประทาน
10

งานก่อสร้างสถานีผลิตน�้ำ      73.44 ล้านบาท  
(ไม่รวมภาษี
ที่อ่างเก็บน�้ำอ�ำปึล
พร้อมวางท่อขยายเขต     มูลค่าเพิม่ )
จ�ำหน่ายน�้ำไปยังโครงการ
พิเศษ จังหวัดสุรินทร์
ในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตคิ ณ
ุ
และ ต.เทนมีย์ อ.เมือง    
จ.สุรินทร์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุรินทร์
สัญญาเลขที่ กปภ.ข.
8/27/2561
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่า
ครุภัณฑ์
รวม
อาคาร
ที่ดิน
การเงิน
และสิ่งก่อสร้าง
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
3,037.27 114,941.09
20,026.20 16,510.10 154,514.66
- เพิ่มขึ้น
       32.11
7,539.49
1,820.80
29.99
9,422.39
- จ�ำหน่าย/ลดลง
(130.17)
(248.98)
(2.08)
(381.23)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
3,069.38 122,350.41
21,598.02 16,538.01 163,555.82
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
(40,167.36) (11,214.99) (6,228.46) (57,610.81)
- เพิ่มขึ้น
(3,413.42)
(1,595.72)
(376.82) (5,385.96)
- จ�ำหน่าย/ลดลง
69.06
204.55
0.16
273.77
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(43,511.72) (12,606.16)
(6,605.12) (62,723.00)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
(26.07)
(956.06)
(56.68) (4,464.86) (5,503.67)
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
(71.48)
(19.17)
(90.65)
- จ�ำหน่าย
0.21
0.83
1.04
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
0.61
0.61
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(26.07) (1,027.33)
(74.41) (4,464.86) (5,592.67)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
(3.51)
(18.83)
(22.34)
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
(6.26)
(17.99)
(24.25)
- จ�ำหน่าย
3.51
13.98
17.49
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
4.58
4.58
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(6.26)
(18.26)
(24.52)
ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
(17.24)
(17.24)
- ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
(0.85)
(0.85)
- จ�ำหน่าย
0.95
0.95
- กลับรายการขาดทุนด้อยค่า
3.09
3.09
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(14.05)
(14.05)
ราคาตามบัญชี						
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
3,043.31 77,805.10
8,885.14
5,468.03
95,201.58
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
3,011.20 73,814.16
8,718.46
5,816.78
91,360.60
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สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ที่บันทึกในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
และ 2560 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

ระบบผลิต
น�้ำประปา

รวม

ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
199.73
331.21
86.33 15,892.83
16,510.10
- เพิ่มขึ้น
29.99
29.99
- จ�ำหน่าย/ลดลง
(2.08)
(2.08)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
199.73
361.20
84.25 15,892.83
16,538.01
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
(112.61)
(73.70) (6,042.15)
(6,228.46)
- เพิ่มขึ้น
(11.96)
(7.17)
(357.69)
(376.82)
- จ�ำหน่าย/ลดลง
0.16
0.16
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(124.57)
(80.71) (6,399.84)
(6,605.12)
							
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์						
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
(4,464.86)
(4,464.86)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(4,464.86)
(4,464.86)
							
ราคาตามบัญชี						
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
199.73
236.63
3.54
5,028.13
5,468.03
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
199.73
218.60
12.63
5,385.82
5,816.78
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ขาดบัญชีรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
สุทธิ จ�ำนวน 2.37 ล้านบาท และ 0.85 ล้านบาท ตามล�ำดับ กปภ. ได้บันทึกลดยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยน�ำไปแสดง
ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประเภทรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริงและได้ตั้งค่าเผื่อส�ำหรับสินทรัพย์
ดังกล่าวไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กปภ. มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้ว แต่ยังคง
ใช้งานอยู่ จ�ำนวน 15.24 ล้านบาท และ 13.95 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กปภ. มีสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาต จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,290.12 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ตั้ง
อยู่ในที่ดินราชพัสดุ จ�ำนวน 479.64 ล้านบาท ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน 0.19 ล้านบาท ที่ดินสาธารณประโยชน์
จ�ำนวน 186.67 ล้านบาท ที่ดินของกรมทางหลวง จ�ำนวน 315.92 ล้านบาท และที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท
ที่รกร้างว่างเปล่า จ�ำนวน 307.70 ล้านบาท
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สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการใช้ประโยชน์
สิทธิการใช้ทรัพย์สิน
รวม
ในที่ดิน
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
314.97
695.94
1,007.91
- จ�ำหน่าย/ลดลง
(6.23)
(6.23)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
314.97
686.71
1,001.68
						
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
(690.76)
(690.76)
- เพิ่มขึ้น
(0.53)
(0.53)
- จ�ำหน่าย/ลดลง
6.23
6.23
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(685.06)
(685.06)
						
ราคาตามบัญชี					
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
314.97
1.65
316.62
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
314.97
2.18
317.15
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กปภ. มีสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่หักค่าตัดจ�ำหน่ายครบแล้ว
แต่ยังคงใช้งานอยู่ จ�ำนวน 0.39 ล้านบาท
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวม

ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
332.05
4.12
336.17
- เพิ่มขึ้น
25.58
25.58
- จ�ำหน่าย/ลดลง
(0.27)
(0.27)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
357.36
4.12
361.48
					
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
(254.15)
(4.12)
(258.27)
- เพิ่มขึ้น
(35.01)
(35.01)
- จ�ำหน่าย/ลดลง
0.27
0.27
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(288.89)
(4.12)
(293.01)
						
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
(0.29)
(0.29)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(0.29)
(0.29)
						
ราคาตามบัญชี					
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
68.18
68.18
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
77.61
77.61
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กปภ. มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีห่ กั ค่าตัดจ�ำหน่ายครบแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่
จ�ำนวน 112 บาท และ 108 บาท ตามล�ำดับ
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5.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

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

2561

2560

0.57
26.40
161.95
  47.51
236.43

0.77
24.56
191.94
49.83
267.10

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก  ดอกเบี้ยรับรอการรับรู้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

30 กันยายน 2560

ลูกหนี้ที่มีก�ำหนดช�ำระ
ภายใน มากกว่า มากกว่า รวม
1 ปี 1 ปี แต่
5 ปี
ไม่เกิน
5 ปี

ลูกหนี้ที่มีก�ำหนดช�ำระ
ภายใน มากกว่า มากกว่า รวม
1 ปี 1 ปี แต่ 5 ปี
ไม่เกิน
5 ปี

6.60 26.40
(4.28) (14.79)
2.32 11.61

6.60 26.40 55.55 88.55
(4.48) (15.76) (16.36) (36.60)
2.12 10.64 39.19 51.95

48.95 81.95
(13.05) (32.12)
35.90 49.83

กปภ. ได้ท�ำสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด�ำเนินการระบบประปาสัตหีบ มีก�ำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี
เป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่มีก�ำหนดช�ำระในระหว่างปี 2544 - 2574 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560
คงเหลือเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 49.83 ล้านบาท และ 51.95 ล้านบาท ตามล�ำดับ โอนเป็นลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าการเงิน ที่มีก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 2.32 ล้านบาท และ 2.12 ล้านบาท ตามล�ำดับ คงเหลือเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 47.51 ล้านบาทและ 49.83 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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5.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กรมสรรพากร     
รวม

2561

2560

1,181.93
142.42
45.76
1,370.11

2,438.95
142.00
77.96
2,658.91

ในระหว่างปี 2561 กปภ. ได้มีการช�ำระหนี้ล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา จ�ำนวน 8 สัญญา เป็นจ�ำนวนเงิน
213.06 ล้านบาท
5.13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าซื้อน�้ำค้างจ่าย
เงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ   
รวม

135.03
212.54
793.22
     16.65
270.55
1,428.09

5.14 เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่าย

136.03
201.53
727.09
5.27
278.15
1,348.07
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายยกมา
บวก เพิ่มระหว่างงวด
หัก   น�ำส่งคลัง
เงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายยกไป

2,471.60
2,300.40
4,772.00
(2,972.00)
1,800.00

2,300.00
2,971.60
5,271.60
(2,800.00)
2,471.60
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กระทรวงการคลังก�ำหนดให้ กปภ. น�ำเงินส่งรัฐ ในอัตราร้อยละ 45 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักโบนัสพนักงาน
และกรรมการ โดยก�ำหนดระยะเวลาน�ำส่งรายได้แผ่นดินปีละ 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 น�ำส่งเงินรายได้ระหว่างกาลภายในเดือนกรกฎาคม
ของทุกปี และครั้งที่ 2 ให้น�ำส่งเมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจมีเหตุขัดข้องหรือมีปัญหาด้านสภาพคล่องให้ขอผ่อนผันเป็นกรณีไป
ในปี 2561 กปภ. ได้ประมาณการเงินน�ำส่งรัฐตามจ�ำนวนเงินน�ำส่งที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 2,300.00 ล้านบาท และประมาณการเงินน�ำส่งรัฐของปี 2560 เพิ่ม
0.40 ล้านบาท ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนด โดยในปี 2561 กปภ. ได้น�ำเงินส่งรัฐแล้ว
จ�ำนวน 2,972.00 ล้านบาท เป็นเงินน�ำส่งรัฐของปี 2561 จ�ำนวน 500.00 ล้านบาท และปี 2560 จ�ำนวน 2,472.00 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือจ�ำนวน 1,800.00 ล้านบาท ที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายเป็นเงินน�ำส่งรัฐค้างจ่ายของ  ปี 2561 ทั้งจ�ำนวน
5.15 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
หัก  ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
รวม
หัก  ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
รวม

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

1,912.52
7,611.99
16,900.12
26,424.63
(12,808.32)
13,616.31
(595.90)
13,020.41

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

649.19
3,218.55
9,152.30
13,020.04

595.90
2,953.64
10,066.77
13,616.31

สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นสัญญาที่ กปภ. ได้ท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน
เพื่อซื้อขายน�้ำประปา จ�ำนวน 9 สัญญา
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5.16 เงินกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย
5.16.1 พันธบัตรที่ออกโดยการประปาส่วนภูมิภาค  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

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

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

วันที่ออก อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการจ่ายช�ำระคืน 30 กันยายน 30 กันยายน
พันธบัตร ต่อปี (ร้อยละ) ก�ำหนด วันที่ไถ่ถอน 2561
2560
ไถ่ถอน (ปี)
28 เม.ย. 52
28 พ.ค. 52
5 พ.ย. 52
26 ส.ค. 53
21 ก.พ. 54
31 มี.ค. 54
28 มิ.ย. 54
1 ก.ย. 54
31 ต.ค. 54
20 ก.ย. 55
20 ก.ย. 55
20 ก.ย. 55
16 ต.ค. 57
16 ต.ค. 57
28 พ.ค. 58
28 พ.ค. 58
24 ก.ย. 58
24 ก.ย. 58
21 ม.ค. 59
17 มี.ค. 59
30 ส.ค. 60

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

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

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

หัก   ส่วนของพันธบัตรที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
รวม  เงินกู้ยืมระยะยาว

1,000.00 1,000.00
850.00
850.00
1,000.00 1,000.00
850.00
850.00
850.00
850.00
800.00
800.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
300.00
300.00
200.00
200.00
350.00
350.00
400.00
400.00
600.00
600.00
600.00
600.00
500.00
500.00
103.00
103.00
197.00
197.00
170.00
170.00
590.00
590.00
1,100.00 1,100.00
13,460.00 13,460.00
       2,850.00           10,610.00 13,460.00

กปภ. ได้ออกพันธบัตรเพื่อน�ำเงินไปใช้ลงทุน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจ�ำหน่าย และการประกัน
การจ�ำหน่ายพันธบัตรปี 2552 – 2560 ในอัตราร้อยละ 0.50 - 1.00 ของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่ายทั้งสิ้น ซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่าย ยกเว้นพันธบัตรที่ออกจ�ำหน่ายปี 2558 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 6 และปี 2559 ครั้งที่ 3 กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้ค�้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
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5.16.2 เงินกู้ยืมภายในประเทศ  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

รายการเงินกู้
ธนาคารออมสิน
ปี 2559

1
2
3
4
5
6
7
8
		
		

เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 1
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 2
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 3
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 4
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 5
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 6
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 7
เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 8
รวม
หัก   จ่ายช�ำระคืน

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

30 กันยายน
2560

12 พ.ค. 2559
13 มิ.ย. 2559
30 มิ.ย. 2559
  4 ส.ค. 2559
16 ก.ย. 2559
31 ต.ค. 2559
  6 มี.ค. 2560
12 พ.ค. 2560

400.00
114.81
126.91  
214.91  
97.18
236.33
84.61
123.85
1,398.60
(635.75)
762.85
(762.85)
-

1.7767
1.7767
1.7767
1.7767
1.7767
1.7767
1.7767
1.7767

12 พ.ย. 2560
12 พ.ย. 2560
12 พ.ย. 2560
12 พ.ย. 2560
12 พ.ย. 2560
12 พ.ย. 2560
12 พ.ย. 2560
12 พ.ย. 2560

		 หัก   ส่วนของเงินกู้ยืมภายในประเทศที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
		 รวม  เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน ปี 2559

400.00
114.81
126.91
214.91
97.18
236.33
84.61
123.85
1,398.60
(1,398.60)
-  
-    

		 เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน ปี 2559
เงินกู้ยืมจากธนาคารออมสิน วงเงิน 1,486.00 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค�้ำประกันเงินต้น
และดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำระยะเร่งด่วน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
ของ กปภ. โดยรัฐบาลรับภาระการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ร้อยละ 75 ของวงเงินกู้ และ กปภ. รับภาระการช�ำระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยร้อยละ 25 ของวงเงินกู้
ระยะเวลาการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายงวดแรก
จ�ำนวน 400.00 ล้านบาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และมีก�ำหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรก ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กปภ. ช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดแล้ว
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ 0.0601 ต่อปี โดยก�ำหนด
ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง
และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

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

1 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 1
13 พ.ย. 2560
2 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 2
22 ธ.ค. 2560
		 รวม  เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ

1.70850
1.70850

13 พ.ย. 2562
13 พ.ย. 2562

100.00
92.71
192.71   

30 กันยายน
2560
-

เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ (สัญญา 2561/1)
เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 500.00 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกันเงินต้นและ
ดอกเบีย้ เพือ่ ใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขามหาสารคาม จ�ำนวน 244.77 ล้านบาท กปภ. สาขาเพชรบุรี
ส่วนที่ 1 จ�ำนวน 155.23 ล้านบาท และ กปภ. สาขาเพชรบุรี ส่วนที่ 2 จ�ำนวน 100.00 ล้านบาท
ระยะเวลาการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ 2 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายงวดแรก จ�ำนวน
100.00 ล้านบาท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และมีกำ� หนดเบิกเงินกูท้ งั้ หมดภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้
งวดแรก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยก�ำหนดใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้  งวดแรก
และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรก
หน่วย : ล้านบาท

ล�ำดับ

รายการเงินกู้
ธนาคารออมสิน
ปี 2561

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ก�ำหนดช�ำระคืน 30 กันยายน
(ร้อยละ) เงินต้นและดอกเบี้ย
2561

1 เบิกเงินกู้ ทั้งจ�ำนวน 13 พ.ย. 2560 1.58250
13 ก.ค. 2562
		 หัก  ส่วนของเงินกู้ที่ยืมภายในประเทศที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
		 รวม  เงินกู้ยืมธนาคารออมสินระยะยาว ปี 2561

349.00
(349.00)
-   

30 กันยายน
2560
-

เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน (สัญญา 2561/2)
เงินกูย้ มื จากธนาคารออมสิน วงเงิน 349.00 ล้านบาท เป็นเงินกูท้ กี่ ระทรวงการคลังค�ำ้ ประกันเงินต้นและดอกเบีย้
เพื่อใช้ในการไถ่ถอนสัญญาเงินกู้ที่จะครบก�ำหนดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ 1 ปี 8 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้ โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายทั้งจ�ำนวน จ�ำนวน
349.00 ล้านบาท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลบอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ 0.12600 ต่อปี โดยก�ำหนด
ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้ และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง
และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

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

1 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 1
10 พ.ค. 2561
		 รวม  เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ

1.75834

10 พ.ค. 2563

100.00
100.00   

30 กันยายน
2560
-

เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ (สัญญา 2561/3)
เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 1,219.00 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกันเงินต้น
และดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. จ�ำนวน 7 โครงการ วงเงิน 1,052.00 ล้านบาท
และเพื่อด�ำเนินงานปกติ จ�ำนวน 3 โครงการ วงเงิน 167.00 ล้านบาท
ระยะเวลาการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ 2 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายงวดแรก
จ�ำนวน 100.00 ล้านบาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และมีก�ำหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ 0.05000 ต่อปี โดยก�ำหนด
ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง
และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล�ำดับ

รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

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

1 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 1
13 ก.ย. 2561
2 เบิกเงินกู้ ครั้งที่ 2
28 ก.ย. 2561
		 รวม  เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ

1.86889
1.86889

13 ก.ย. 2563
13 ก.ย. 2563

100.00
59.34
159.34   

30 กันยายน
2560
-
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เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ (สัญญา 2561/4)
เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 805.00 ล้านบาท เป็นเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกันเงินต้น
และดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. จ�ำนวน 4 โครงการ วงเงิน 505.00 ล้านบาท
และเพื่อด�ำเนินงานปกติ จ�ำนวน 1 โครงการ วงเงิน 300.00 ล้านบาท
ระยะเวลาการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ 2 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายงวดแรก
จ�ำนวน 100.00 ล้านบาท ในวันที่ 13 กันยายน 2561 และมีก�ำหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
วันเบิกเงินกู้งวดแรก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ 0.15000 ต่อปี โดยก�ำหนด
ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR ณ วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และปรับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ทุกงวด 6 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง
และมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก
5.17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เจ้าหนี้เงินประกันต่างๆ
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

2561

2560

191.44
454.04
19.30
664.78

310.79
518.43
84.73
913.95
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5.18   รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำรอการรับรู้ รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรู้
และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอการรับรู้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำ - เอกชนรอการรับรู้
รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ำ - ราชการรอการรับรู้
รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ - เอกชน
รอการรับรู้
รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำ - ราชการ
   รอการรับรู้
รายได้จากการรับโอนครุภัณฑ์ - เอกชนรอการรับรู้
รายได้จากการรับโอนครุภัณฑ์ - ราชการรอการรับรู้
รายได้จากการรับโอนสิ่งก่อสร้าง - เอกชนรอการรับรู้
รายได้จากการรับโอนสิ่งก่อสร้าง - ราชการรอการรับรู้
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรู้
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอการรับรู้
รวม

ยอดยกมา
1 ต.ค. 60

เพิ่มขึ้น

-

667.05
30.40

(44.65)
(1.77)

-

622.40
28.63

-

631.53

(10.68)

-

620.85

ลดลง
รับรู้รายได้ โอนออก

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 61

331.81
(5.54)
326.27
1.80
(0.09)
1.71
7.79
(0.43)
7.36
101.78
(1.78)
100.00
283.70
(6.00)
277.70
2,541.14 105.42 (218.75)
2,427.81
4,145.84 207.50 (143.41) (1,115.33) 3,094.60
6,686.98 2,368.78 (433.10) (1,115.33) 7,507.33

5.19 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้อุดหนุนรอการรับรู้
เงินสมทบจากหน่วยงานราชการ
รวม

ยอดยกมา
1 ต.ค. 60

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 61

19,692.20
         -      .
19,692.20

1,993.51
1,184.87
3,178.38

(705.49)
(36.06)
(741.55)

20,980.22
1,148.81
22,129.03

196

รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

5.20 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
วันลาพักผ่อนคงเหลือเมื่ออายุครบเกษียณ
ของที่ระลึกเมื่ออายุครบเกษียณ
ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นเวลานาน
เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน
                                รวม

2561

2560

1,297.94
173.21
65.70
56.62
    59.71
1,653.18

1,261.55
168.46
65.47
56.51
68.33
1,620.32

การเปลีย่ นแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานและค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงาน
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานต้นงวด (1 ตุลาคม 2560)
1,620.32
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   ต้นทุนบริการปัจจุบัน
107.37
   ต้นทุนดอกเบี้ย
                                  42.59
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
   - โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
0.98
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
   - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2.18
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง
   (85.00)
      พนักงานเกษียณอายุ
   (16.03)
      ผลต่างจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานกับจ่ายจริง
    (19.23)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด (30 กันยายน 2561)
1,653.18
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน - ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

1,653.18
                                       -      
1,653.18

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

2561

2560

3.12
0.2690 - 2.1333
7.50

2.44
0.3065 - 1.9564
7.50

ปี 2560

ปี 2560

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงาน
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการขึ้นเงินเดือน ประมาณการจากสถิติในอดีต
ข้อสมมติเกีย่ วกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ทจี่ ะอยูจ่ นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะไทยประจ�ำปี 2560 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�ำนวณ
ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานของ กปภ. มีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงของข้อสมมติฐานต่างๆ
ที่ใช้ในการค�ำนวณ การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเงินเฟ้อ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานหลัก ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
2561
อัตราคิดลดเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

2560

        (156.64)
(156.43)
                                                         186.09               186.04

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ของ กปภ. คือ 19.61 ปี
กองทุนสงเคราะห์
กปภ. จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2522 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ
การประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 และก�ำหนดให้ กปภ. จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวนร้อยละ 10     
ของเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน
กปภ. ได้ปรับปรุงการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�ำงานให้กับ กปภ.
ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริม่ ต้น การประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าว
ค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กปภ. มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จ
ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 จ�ำนวน 59.71 ล้านบาท และ 68.33 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยแสดงเป็นประมาณการหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะยาว ในปี 2561 และ 2560 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน
สงเคราะห์เกษียณอายุ จ�ำนวน 5 ราย เป็นเงิน 16.65 ล้านบาท และจ�ำนวน 2 ราย เป็นเงิน 5.25 ล้านบาทตามล�ำดับ
ซึ่งได้แสดงไว้เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน ส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุนมี ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร
17.33
เงินค้างรับ
59.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
76.37
ลูกหนี้อื่น   
0.11
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(0.05)
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ
  0.06
รวมสินทรัพย์
76.43
หนี้สินและเงินกองทุน			
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย   
16.65
รวมหนี้สิน   
16.65
เงินกองทุน
ยอดยกมา
68.33
บวก  รับเงินสมทบจาก กปภ. ระหว่างงวด
16.87
หัก   จ่ายระหว่างงวด
(16.65)
  ปรับปรุงในระหว่างงวด
(12.94)
ยอดหลังปรับปรุง
55.61
บวก  ก�ำไรจากการประมาณการตามหลัก        
    คณิตศาสตร์ประกันภัย – โครงการผลประโยชน์  
    หลังออกจากงาน   
4.10
รวม
59.71
บวก  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
0.07   
รวมเงินกองทุน
59.78
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
76.43
ภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน
59.71

2560

5.69
67.89
73.58
0.11
(0.11)
73.58
5.25
5.25
65.05
4.94
(5.25)
(0.93)   
63.81
4.52
68.33
68.33
73.58
68.33
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5.21 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ประมาณการหนี้สินที่ตั้งเพิ่มระหว่างปี
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เกิดจริง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

46.96
15.49
(9.11)
53.34

5.22 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ไประหว่างปี
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
ต้นทุนทางการเงิน
    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

3,859.68
2,121.45
(495.38)
(0.21)
(60.57)
5,424.97

5.23 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ต้นทุนทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

18.81
0.85
19.66
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5.24 เงินประกันระยะยาว  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินประกันการใช้น�้ำ
เงินประกันตัวพนักงาน
  รวม

2561

2560

2,096.43
26.40
2,122.83

1,997.05
24.57
2,021.62

กปภ. ได้มีหลักเกณฑ์การบริหารเงินประกันการใช้น�้ำและดอกผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น�้ำ 
โดยก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและควบคุมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนฯ และดอกผล
โดยให้คงเงินสดส�ำรองไว้ในบัญชี “กองทุนเงินประกันการใช้น�้ำ” ไม่น้อยกว่า 300.00 ล้านบาท เพื่อส�ำรองกรณีผู้ใช้น�้ำ                       
ขอคืนเงินประกันการใช้น�้ำ  และให้มีการปรับเพิ่มเงินส�ำรองได้ตามความเหมาะสม ส�ำหรับเงินประกันการใช้น�้ำส่วนที่เหลือ
หลังจากการส�ำรองเงินไว้แล้ว สามารถน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ กปภ. ได้ ทัง้ นี้ ให้ กปภ. ทยอยคืนเงินประกันการใช้นำ�้
ที่น�ำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 50.00 ล้านบาท โดยฝากเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ จนกว่าจะครบจ�ำนวน
และจ่ายผลตอบแทนเข้ากองทุนฯ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารนั้นๆ ณ วันที่ กปภ. จ่ายเงินคืนโดยฝากเข้า
บัญชีดอกผลจากกองทุนฯ ทุกเดือน
ในปี 2560 คณะกรรมการ กปภ. มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
อนุมัติให้ กปภ. ยืมเงินจากกองทุนฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง จ�ำนวน 625.00 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายทั้งจ�ำนวน                                        
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ในปี 2559 คณะกรรมการ กปภ. มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2559 เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2559
อนุมัติให้ กปภ. ยืมเงินจากกองทุนฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดการเบิกจ่ายงวดแรก
จ�ำนวน 680.00 ล้านบาท ในวันที่ 29 กันยายน 2559 และเบิกจ่ายงวดทีส่ อง จ�ำนวน 320.00 ล้านบาท ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559  
ระยะเวลาการช�ำระคืนเงินประกันการใช้น�้ำที่ได้น�ำไปใช้ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 50.00 ล้านบาท โดยมี
ก�ำหนดการช�ำระคืนเงินประกันการใช้น�้ำที่ได้น�ำไปใช้งวดแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ผู้ว่าการ กปภ. ได้อนุมัติการขอชะลอการช�ำระคืนเงินประกันการใช้น�้ำออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2560
ตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ ข้อ 7 (5) วรรค 2 กรณี กปภ. ขาดแคลนเงินหมุนเวียน หรือมีปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงิน สามารถชะลอการจ่ายคืนเงินดังกล่าวได้ โดยให้น�ำเสนอผู้ว่าการ กปภ. เพื่ออนุมัติและรายงานให้คณะกรรมการ
กปภ. ทราบ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กปภ. ได้ช�ำระคืนเงินประกันการใช้น�้ำแล้วจ�ำนวน 4 งวด งวดละ 50.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่างๆ จากการบริหารเงินกองทุนฯ ของ กปภ.
ทุกเดือน ตามประเภทบัญชีและธนาคารที่ให้ดอกผลสูงสุดในเดือนนั้นๆ เพื่อเพิ่มดอกผลให้กับบัญชีดอกผลจากกองทุนฯ
โดยให้บนั ทึกดอกเบีย้ ในวันท�ำการวันสุดท้ายของเดือน หากวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดให้กองทุนฯ ตัง้ เป็น ดอกเบีย้ ค้างรับ
และค�ำนวณรวมเป็นดอกเบี้ยรับในงวดเดือนถัดไป ส่วน กปภ. บันทึกเป็นดอกเบี้ยค้างจ่าย
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5.25 ทุน  ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
รวม

2561

2560

2,204.44
30,919.65
33,124.09

2,204.44
30,919.65
33,124.09

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-   
-     

5.26 ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานในปี 2561 และปี 2560 มีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 3,744.60 ล้านบาท และ 5,999.61 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ลดลงจากปี 2560 จ�ำนวน 2,255.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.59 วิเคราะห์ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ

รายได้					
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการ
26,567.72
25,943.46
624.26
2.41
รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�ำ้ ตัดบัญชี
433.17
433.17 100.00
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
1,911.77
(1,911.77) (100.00)
รายได้อื่น
  1,280.66
1,880.36
(599.70) (31.89)
รวมรายได้
28,281.55
29,735.59
1,454.04
(4.89)
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ
1,551.86
(1,551.86) (100.00)
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
22,622.95
20,087.72
2,535.23
12.62
ค่าใช้จ่ายอื่น
117.42
176.85
(59.43) (33.60)
ต้นทุนทางการเงิน
  1,796.58
1,919.55
(122.97)
(6.41)
รวมค่าใช้จ่าย
24,536.95
23,735.98
800.97
3.37
ก�ำไรส�ำหรับปี
  3,744.60
5,999.61 (2,255.01) (37.59)
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รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำและบริการเพิ่มขึ้น 624.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.41 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำและปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำ
รายได้อื่นลดลง 599.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.89 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้จากการขายแบบฟอร์ม
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหาย รวมถึงรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนและราชการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชีตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ที่น�ำไปแสดงรวมกับรายได้ขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานและบริหารเพิม่ ขึน้ 2,535.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.62 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ของ
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ค่าซื้อน�้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 59.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.60 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของขาดทุนจากการประมาณการ
หนี้สินคดีความ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์ และต้นทุนจากการจ�ำหน่ายวัสดุ
ต้นทุนทางการเงินลดลง 122.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.41 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการ
หนี้สินลดลง ซึ่งในปี 2561 มีดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 1,755.96 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมค�้ำประกันพันธบัตร กปภ.
จ�ำนวน 40.62 ล้านบาท
5.27 รายได้จากการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำตัดบัญชี ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

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

2561

2560

44.65
1.77
10.68
   5.54
0.09
0.43
1.78
6.00
218.82
143.41
433.17

-
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5.28 รายได้อื่น  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
   
รวม

18.12
72.66
36.06
705.49
154.05
986.38

2560
17.37
42.17
221.34
168.12
632.89
464.07
1,545.96
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
   
รวม

2561

2560

312.40
72.66
36.06
705.49
154.05
1,280.66

351.77
42.17
221.34
168.12
632.89
464.07
1,880.36
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5.29 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและบริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 แยกตามลักษณะ
ของค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าซื้อน�้ำ
ค่าไฟฟ้า
ค่าซ่อมแซม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

4,125.00
5,384.65
110.32
7,673.92
2,293.17
1,002.32
0.53
34.81
1,998.23
22,622.95

5.30 ค่าใช้จ่ายอื่น  ประกอบด้วย

2560
4,350.44
5,074.85
41.09
5,440.30
2,086.52
1,123.00
0.54
30.94
1,940.04
20,087.72
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

เงินค่าปรับจ่ายคืน
ต้นทุนวัสดุที่จ�ำหน่าย
0.58
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
73.32
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์                                        (3.19)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
46.71
รวม
117.42

18.52
3.10
70.72
8.44
76.07
176.85
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5.31 ต้นทุนทางการเงิน  ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

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

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

2560
14.30
453.05
4.90
14.29
53.30
1,379.19
0.52
1,919.55

5.32 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง  
รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวนรวม 11 คน ที่ได้รับจาก กปภ. เป็นค่าเบี้ยประชุม โบนัส
และค่าตอบแทน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 จ�ำแนกได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
โบนัสกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
                              รวม

2561

2560

3.67
1.15
1.65
6.47

3.18
1.26
1.58
6.02
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวนรวม 9 คน ที่ได้รับจาก กปภ. เป็นเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ
และผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 จ�ำแนกได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินเดือน
โบนัส
เงินตอบแทนพิเศษ
ผลประโยชน์อื่นๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

6.

รวม

2561

2560

11.14
1.23
0.03
1.61
10.26
24.27

14.27
2.51
0.05
2.12
11.12
30.07

ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

กปภ. มีคดีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 45 คดี คดีมีทุนทรัพย์ 34 คดี จ�ำนวนเงิน
329.30 ล้านบาท คดีไม่มีทุนทรัพย์ 11 คดี มีรายละเอียด ดังนี้
6.1 คดีฟ้องร้องผิดสัญญาจ้าง จ�ำนวน 6 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 6 คดี จ�ำนวน 153.84 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 1 คดี ศาลปกครองกลาง 3 คดี และศาลปกครอง 1 คดี
6.2 คดีฟ้อง กปภ. ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ขอคืนค่าปรับ จ�ำนวน 19 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 18 คดี  
จ�ำนวน 147.08 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 3 คดี ศาลปกครองกลาง 6 คดี ศาลปกครอง
5 คดี ศาลอุทธรณ์ 2 คดี ศาลจังหวัด 1 คดี และศาลแพ่ง 1 คดี ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 1 คดี  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง
6.3 คดีความผิดละเมิด จ�ำนวน 9 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 9 คดี จ�ำนวน 27.60 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด 1 คดี ศาลปกครองกลาง 3 คดี ศาลจังหวัด 4 คดี และศาลแขวง 1 คดี
6.4 คดีเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครอง การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล จ�ำนวน 10 คดี มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 1 คดี จ�ำนวน
0.78 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง 9 คดี  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 4 คดี ศาลปกครองกลาง 3 คดี และศาลแรงงาน 1 คดี
6.5 คดีอาญา จ�ำนวน 1 คดี เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ทั้งนี้ กปภ. ได้ตั้งส�ำรองส�ำหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวในข้อ 6.1 – 6.5 บางคดี ไว้ใน
งบการเงินเป็นจ�ำนวนเงิน 53.34 ล้านบาท ซึง่ ฝ่ายบริหารของ กปภ. ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอต่อความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
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โครงการเอกชนร่วมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กปภ. มีสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน รวม 12 โครงการ ดังนี้

โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

1

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

25 ปี
31 ส.ค. 2538

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

2

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

30 ปี
23 มิ.ย. 2542

บริษัท เอ็กคอมธารา
จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 7 เม.ย. 2544 – 6 เม.ย. 2574
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขัน้ ต�ำ 
่ โดยให้บริษทั เป็นผูล้ งทุนในการก่อสร้าง
แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ระบบผลิ ต น�้ ำ ประปา หาก
ครบก�ำหนดอายุสัญญาแล้วไม่ประสงค์
จะด�ำเนินการต่อ บริษทั จะต้องเสนอขายให้
กปภ.
   ส่วนที่ 2 สถานีจ่ายน�้ำที่ส�ำนักงานประปา
ด�ำเนินสะดวก และสมุทรสงคราม บริษัท
จะต้องยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
ให้แก่ กปภ. โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ นับแต่
วันที่บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ

3

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้ำประปา (BOO)
เพื่อส�ำนักงานประปาภูเก็ต

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

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

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

4

โครงการให้สิทธิเช่าบริหาร
และด�ำเนินกิจการ
ระบบประปาสัตหีบ

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

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

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

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

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

5

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

30 ปี
21 ก.ย. 2543

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

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

6

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

25 ปี
7 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
นครสวรรค์ จ�ำกัด

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

ระยะเวลาของ
สัญญา
จ�ำนวนปี/ลงวันที่

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

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

7

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

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด

8

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

25 ปี
9 พ.ย. 2543

บริษทั ประปาบางปะกง - สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2546 - 31 มี.ค. 2571
จ�ำกัด
- บริ ษั ท จะต้ อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห้ แ ก่ กปภ.
เมื่อครบก�ำหนดสัญญา นับแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�ำ้ ประปา (นับจากวันทีค่ รบก�ำหนดระยะเวลา
การตรวจสอบเพื่ อ รั บ มอบระบบผลิ ต
น�้ำประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2546 – 31 มี.ค. 2571
- บริ ษั ท จะต้ อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห้ แ ก่ กปภ.
เมื่อครบก�ำหนดสัญญา นับแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�ำ้ ประปา (นับจากวันทีค่ รบก�ำหนดระยะเวลา
การตรวจสอบเพือ่ รับมอบระบบผลิตน�ำ้ ประปา
ไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหน้าที่ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�ำลังผลิตของระบบผลิตน�้ำประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้ำประปา
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ. ได้สงั่ ให้บริษทั ก่อสร้างระบบจ่าย
น�้ำประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้ำประปา
เดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ.
จะจ่ายเงิน คืน ให้ในภายหลัง แต่ในกรณีที่
กปภ. ด�ำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ้ ประปา
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้ำสูญเสียในระบบจ่ายน�้ำประปาที่ก่อสร้าง
เพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ
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เงื่อนไขในสัญญา
- กรณีที่ กปภ. ได้สงั่ ให้บริษทั ก่อสร้างระบบจ่าย
น�้ำประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้ำประปา
เดิมที่มีอยู่ ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว กปภ.
จะจ่ายเงิน คืน ให้ในภายหลัง แต่ในกรณีที่
กปภ. ด�ำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ้ ประปา
เพิ่ ม เติ ม เอง บริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งควบคุ ม
อั ต ราน�้ ำ สู ญ เสี ย ในระบบจ่ า ยน�้ ำ ประปา
ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว
- ก�ำหนดอัตราค่าน�ำ้ ประปาตามสูตรการค�ำนวณ
และมีการก�ำหนดปริมาณซื้อขายน�้ำประปา
ขั้นต�่ำ

9

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

15 ปี
7 ก.ค. 2547

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

10

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

15 ปี
10 ก.ย. 2547

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

11

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

25 ปี
14 มี.ค. 2549

กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป
คอนซอร์เตียม
ประกอบด้วย
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล
ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
- บริษัท ประปา
ฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
- บริษัท ประปา
บางปะกง จ�ำกัด
- บริษัท ประปา
นครสวรรค์ จ�ำกัด

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 12 พ.ค. 2548 – 11 พ.ค. 2563
- ก� ำ หนดอั ต ราค่ า น�้ ำ ประปาปรั บ ราคาทุ ก ปี
ตามสูตรการค�ำนวณนับตั้งแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�้ำประปา

- สัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 12 ก.ค. 2549 – 11 ก.ค. 2574
- กลุ ่ ม บริ ษั ท ด� ำ เนิ น การตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฝ่ายเดียว
ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมด ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน
แล้วนั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ทันที
โดยกลุ ่ ม บริ ษั ท มี เ พี ย งสิ ท ธิ ใ ช้ ป ระโยชน์
เพื่ อ ท� ำ การผลิ ต และขายน�้ ำ ประปาให้ แ ก่
กปภ. ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
- กปภ. จะช�ำระค่าตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท
ในอั ต ราที่ ก� ำ หนดตามปริ ม าณซื้ อ ขาย
น�้ำประปาขั้นต�่ำตามคุณภาพที่ก�ำหนด
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โครงการ
สัญญาเอกชนร่วมลงทุน
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เงื่อนไขในสัญญา
- กลุ่มบริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาเริ่มต้น
มีมลู ค่า 6 ล้านบาท เมือ่ ครบ 1 ปี จะต้องน�ำ
หลั ก ประกั น ใหม่ ที่ มี มู ล ค่ า ร้ อ ยละ 5 ของ
ค่ า น�้ ำ ประปาตามปริ ม าณน�้ ำ ประปาขั้ น ต�่ ำ
และคื น หลั ก ประกั น ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ว างไว้
ก่อนหน้านี้

12

8.

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

การอนุมัติงบการเงิน

20  ปี
3 มิ.ย. 2552

บริษัท ยูนิเวอร์แซล
ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด

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

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอ�ำนาจของ กปภ. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
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Provincial Waterworks Authority

Statements of Financial Position
As at September 30, 2018
Unit: Baht

Financial statement-equity method applied
		

Remarks

30 September 2018

30 September 2017

Current Assets				
Cash and cash equivalents
4.1, 5.1
3,157,571,025
2,606,325,173
Current investments
675,000,000
-   
Cash at bank with limitations
4.2, 5.2
1,438,824,243
1,148,074,738
Accounts receivable - trade and others 4.3, 5.3
926,230,848
1,450,833,602
Supplies
4.4, 5.4
364,671,219
372,253,038
Piping and installation
4.11.3, 4.11.4
24,674,478
35,731,886
under construction
Total current assets
6,586,971,813
5,613,218,437
Non-current assets
Investments in associates
4.5, 5.5
4,165,394,621
4,014,548,323
Other long-term investments
4.5, 5.5
24,026,200
24,026,200
Advance payments
742,256,412
760,686,017
Assets under construction
5.7
9,937,830,304
11,205,998,944
Property, plant and equipment  
4.7, 4.8, 5.8
95,201,576,048
91,360,605,717
Right of possession over
    government property
4.8, 4.9, 5.9
316,618,802
317,147,067
Intangible assets
4.7, 5.10
68,175,210
77,611,610
Other non-current assets
5.11
236,426,521
267,096,467
Total non-current assets
110,692,304,118
108,027,720,345
Total assets
117,279,275,931
113,640,938,782
						
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, 2018
Unit: Baht

Financial statement-equity method applied
		

Remarks

30 September 2018      30 September 2017

                           Liabilities and Equity
Current liabilities				
Accounts payable - trade and others
5.12
1,370,108,791
2,658,906,029
Accrued expenses
5.13
1,428,091,506
1,348,068,193
Accrued remittance to the Ministry of Finance
5.14
1,800,000,000
2,471,600,000
Accrued bonuses to directors and employees
337,021,845
594,891,063
Unearned piping works and installation income
4.11.2, 4.11.3
399,613,242
373,635,293
Current portion of financial lease liabilities
4.13, 5.15
649,188,914
595,897,076
Current portion of long-term loans
5.16
3,199,000,000
762,856,357
Other current liabilities
5.17
664,782,551
913,948,738
Total current liabilities
9,847,806,849
9,719,802,749
Non-current liabilities
Financial lease liabilities
4.13, 5.15
12,370,847,820
13,020,414,153
Long-term loans
5.16
11,062,051,315
13,460,000,000
Deferred income - distribution area expansion
4.11.3, 5.18
1,984,932,286
-   
Deferred income - private-donated assets
4.11.11, 5.18
2,427,807,143
2,541,138,743
Deferred income - public-donated assets
4.11.11, 5.18
3,094,601,521
4,145,843,851
Deferred income - government fund
4.11.10, 5.19
22,129,027,266
19,692,195,267
Employee benefit obligations
4.14, 4.15, 5.20
1,653,184,272
1,620,321,164
Provision on litigation
5.21
53,336,895
46,956,739
Provision on private joint venture contracts
4.13, 5.22
5,424,966,400
3,859,683,094
Provision on building and construction 			
    demolishment
4.7, 4.16, 5.23
19,661,497
18,814,553
Long-term guarantee deposits
5.24
2,122,832,378
2,021,617,162
Total non-current liabilities
62,343,248,793
60,426,984,726
Total liabilities
72,191,055,642
70,146,787,475
Equity
Capital
2,204,438,020
2,204,438,020
Contribution from the government
30,919,654,450
30,919,654,450
Total capital
5.25
33,124,092,470
33,124,092,470
Unappropriated retained earnings (losses)
11,844,454,472
10,248,044,331
Other components of equity
119,673,347
122,014,506
Total equity
45,088,220,289
43,494,151,307
Total liabilities and equity
117,279,275,931
113,640,938,782

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(Ms. Kanchana  Sukanchanaseth)
Director, Finance Division Acting
Director, Financial and Accounting Department

(Mr. Nopparat  Maythaveekulchai)
Governor
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Provincial Waterworks Authority

Statements of Financial Position
As at September 30, 2018
Unit: Baht

Separate financial statements
		

Remarks

30 September 2018

30 September 2017

Assets
			
Current Assets				
Cash and cash equivalents
4.1, 5.1
3,157,571,025
2,606,325,173
Current investments
675,000,000
-   
Cash at bank with limitations
4.2, 5.2
1,438,824,243
1,148,074,738
Accounts receivable - trade and others 4.3, 5.3
926,230,848
1,450,833,602
Supplies
4.4, 5.4
364,671,219
372,253,038
Pipeline and installation
4.11.3, 4.11.4
24,674,478
35,731,886
under construction
Total current assets
6,586,971,813
5,613,218,437
Non-current assets
Investments in associates
4.5, 5.5
1,091,200,000
1,091,200,000
Other long-term investments
4.5, 5.5
24,026,200
24,026,200
Advance payments
742,256,412
760,686,017
Assets under construction
5.7
9,937,830,304
11,205,998,944
Property, plant and equipment  
4.7, 4.8, 5.8
95,201,576,048
91,360,605,717
Right of possession over			
    government property
4.8, 4.9, 5.9
316,618,802
317,147,067
Intangible assets
4.7, 5.10
68,175,210
77,611,610
Other non-current assets
5.11
236,426,521
267,096,467
Total non-current assets
107,618,109,497
105,104,372,022
Total assets
114,205,081,310
110,717,590,459
						
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, 2018
Unit: Baht

Separate financial statements
		

Remarks

30 September 2018      30 September 2017

Liabilities and Equity 				
Current liabilities				
Accounts payable - trade and others
5.12
1,370,108,791
2,658,906,029
Accrued expenses
5.13
1,428,091,506
1,348,068,193
Accrued remittance to the Ministry of Finance
5.14
1,800,000,000
2,471,600,000
Accrued bonuses to directors and employees
337,021,845
594,891,063
Unearned piping works and installation income
4.11.2, 4.11.3
399,613,242
373,635,293
Current portion of financial lease liabilities
4.13, 5.15
649,188,914
595,897,076
Current portion of long-term loans
5.16
3,199,000,000
762,856,357
Other current liabilities
5.17
664,782,551
913,948,738
Total current liabilities
9,847,806,849
9,719,802,749
Non-current liabilities
Financial lease liabilities
4.13, 5.15
12,370,847,820
13,020,414,153
Long-term loans
5.16
11,062,051,315
13,460,000,000
Deferred income - distribution area expansion
4.11.3, 5.18
1,984,932,286
-   
Deferred income - private-donated assets
4.11.11, 5.18
2,427,807,143
2,541,138,743
Deferred income - public-donated assets
4.11.11, 5.18
3,094,601,521
4,145,843,851
Deferred income - government fund
4.11.10, 5.19
22,129,027,266
19,692,195,267
Employee benefit obligations
4.14, 4.15, 5.20
1,653,184,272
1,620,321,164
Provision on litigation
5.21
53,336,895
46,956,739
Provision on private joint venture contracts
4.13, 5.22
5,424,966,400
3,859,683,094
Provision on building and construction
    demolishment
4.7, 4.16, 5.23
19,661,497
18,814,553
Long-term guarantee deposits
5.24
2,122,832,378
2,021,617,162
Total non-current liabilities
62,343,248,793
60,426,984,726
Total liabilities
72,191,055,642
70,146,787,475
Equity
Capital
2,204,438,020
2,204,438,020
Contribution from the government
30,919,654,450
30,919,654,450
Total capital
5.25
33,124,092,470
33,124,092,470
Unappropriated retained earnings (losses)
9,200,696,926
7,756,495,045
Other components of equity
(310,763,728)
(309,784,531)
Total equity
42,014,025,668
40,570,802,984
Total liabilities and equity
114,205,081,310
110,717,590,459

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
(Ms. Kanchana  Sukanchanaseth)
Director, Finance Division Acting
Director, Financial and Accounting Department

(Mr. Nopparat  Maythaveekulchai)
Governor
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Provincial Waterworks Authority

Statements of Financial Position
As at September 30, 2018
Unit: Baht

Financial statement-equity method applied
		

Remarks

2018

2017

Revenues 					
Revenue from water sales and services 4.11.1, 5.26
26,567,721,843
25,943,466,111
Revenue from piping and installation
4.11.2, 4.11.3,
433,170,250
4.11.11, 5.27
Deferred distribution area 		
expansion revenue
4.11.4, 5.26
1,911,770,547
Other income
4.11.5 - 4.11.10, 5.28
986,384,562
1,545,959,126
Total revenue
27,987,276,655
29,401,195,784
Expenses					
Piping and installation expenses
-   
1,551,863,190
Operating and administrative expenses
5.29
22,622,946,403
20,087,724,153
Other expenses
5.30
117,423,892
176,848,486
Financial Costs
4.12, 5.31
1,796,576,479
1,919,546,240
Total expenses
24,536,946,774
23,735,982,069
Share of profits of associates
Profit for the year

446,480,260
3,896,810,141

494,806,043
6,160,019,758

Other comprehensive income:
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Loss from estimation				
     according to actuarial principle in the associates
(979,197)
(171,814,413)
Gain (loss) from estimation
     according to actuarial principle in the associates
(77)
1,355,509
Unreclassify of income tax to gain or loss				
in associated company afterwards
(145)
(270,941)
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss			
Change in the value of the temporary security in the associates
2
23
Reclassify of income tax to gain or loss
in associated company afterwards
(81)
(85)
Comprehensive income attributable to the associates
(1,361,661)
(1,363,759)
Total comprehensive gain (loss)  for the year
3,894,468,982
5,987,926,092

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

Statements of Comprehensive Income
As at September 30, 2018
Unit: Baht

Remarks

Separate financial statements
30 September 2018   30 September 2017

Revenues 				
Revenue from water sales and services 4.11.1, 5.26
26,567,721,843
25,943,466,111
Revenue from piping and installation
4.11.2, 4.11.3,
433,170,250
4.11.11, 5.27
Deferred distribution area
    expansion revenue
4.11.4, 5.26
1,911,770,547        
Other income
4.11.5 - 4.11.10, 5.28
1,280,656,562
1,880,359,126
			Total revenue
28,281,548,655
29,735,595,784
Expenses 				
Piping and installation expenses
-   
1,551,863,190
Operating and administrative expenses
5.29
22,622,946,403
20,087,724,153
Other expenses
5.30
117,423,892
176,848,486
Financial Costs
4.12, 5.31
1,796,576,479
1,919,546,240
			Total expenses
24,536,946,774
23,735,982,069
Profit for the year
3,744,601,881
5,999,613,715

Other comprehensive income:
Items that will not be re-classified in gains (losses) afterwards			
		 Losses from estimation				
         according to actuarial principle in the associates
(979,197)
(171,814,413)
Total comprehensive gains (losses)  for the year		
3,743,622,684
5,827,799,302
					
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
			

Total capital

Defined
benefit plan
actuarial gains
(losses)
Unappropriated
retained earnings for employee
benefit project
losses

Defined
benefit plan
actuarial gains
(losses)
for employee
benefit
project in the
associates
Income tax
for other
entries
of toal
gain (loss)
in the
associates

Change
in the
Other
value of
transactions
the
changes in
temporary Income shareholders
security attributable premium
Other
in the
to the on ordinary components
associates associates
of equity
shares

Other comprehensive income

Other components of equity

Total Equity

Unit: Baht

The accompanying notes are an integral part of these financial

Balance forward at 1 October 2016 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 7,059,624,573 (137,970,118) (16,035,910) 3,207,347
(25)
7,643,541 437,263,337 294,108,172 40,477,825,215
Remittance to the Ministry of Finance
-   
-   
-    (2,971,600,000)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    (2,971,600,000)
Annual total gain (loss)
-   
-   
-    6,160,019,758 (171,814,413)
1,355,509
(271,026)
23
(1,363,759)
-    (172,093,666) 5,987,926,092
Balance at 30 September 2017
2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 10,248,044,331 (309,784,531) (14,680,401) 2,936,321
(2)
6,279,782 437,263,337 122,014,506 43,494,151,307
												
Balance forward at 1 October 2017 2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 10,248,044,331 (309,784,531) (14,680,401) 2,936,321
(2)
6,279,782 437,263,337 122,014,506 43,494,151,307
Remittance to the Ministry of Finance
-   
-   
-    (2,300,400,000)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    (2,300,400,000)
Annual total gain (loss)
-   
-   
-    3,896,810,141
(979,197)
(77)
(226)
2
(1,361,661)
-    (2,341,159) 3,894,468,982
Balance at 30 September 2018
2,204,438,020 30,919,654,450 33,124,092,470 11,844,454,472 (310,763,728) (14,680,478) 2,936,095
-    4,918,121 437,263,337 119,673,347 45,088,220,289

Capital

Contribution
from the
Government

Capital

Financial statements-equity method applied

As at September 30, 2018										
													

Statements of changes in equity							

Provincial Waterworks Authority
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Capital

Contribution
from the
Government

Capital

Total capital

Unappropriated
retained earnings
losses

Defined benefit
plan
actuarial gains
(losses)
for employee
benefit project
in the associates

Other
components
of equity

Other components of equity

Financial statements-equity method applied

Total Equity

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

Balance forward at 1 October 2016
2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
4,728,481,330
(137,970,118)
(137,970,118)
37,714,603,682
Remittance to the Ministry of Finance
-   
-   
-   
(2,971,600,000)
-   
-    (2,971,600,000)
Annual total gain (loss)
-   
-   
-   
5,999,613,715
(171,814,413)
(171,814,413)
5,827,799,302
Balance at 30 September 2017
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
7,756,495,045
(309,784,531)
(309,784,531) 40,570,802,984
								
Balance forward at 1 October 2017 2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
7,756,495,045
(309,784,531)
(309,784,531) 40,570,802,984
Remittance to the Ministry of Finance
-   
-   
-   
(2,300,400,000)
-   
-    (2,300,400,000)
Annual total gain (loss)
-   
-   
-   
3,744,601,881
(979,197)
(979,197)
3,743,622,684
Balance at 30 September 2018
2,204,438,020
30,919,654,450 33,124,092,470
9,200,696,926
(310,763,728)
(310,763,728) 42,014,025,668

As at September 30, 2018

Statements of changes in equity

Provincial Waterworks Authority			
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Provincial Waterworks Authority 						

Statements of cash flow 						

For the year ended September 30, 2018						
Unit: Baht
    Financial statements-equity method applied

		

2018

2017

Cash flow from operating activities			
Profit for the year
3,896,810,141
6,160,019,758
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by (paid from) 			
operating activities:Depreciation
5,388,024,948
5,077,914,653
Allowances for impairment of fixed assets
110,230,029
36,431,183
Reversing allowances for revaluation of assets
(2,237,106)
8,778,227
Amortization of right of possession over government property
528,253
542,407
			 Allowance for impairment of right of possession over
			
government property
6
6
Amortization of intangible assets
34,812,295
30,940,635
Allowances for Impairtment of intangible assets
5
6
Damages from fires and disasters
(1,466)
14,834,888
Adjustment of assets under construction as expenses
6,914,571
3,177,517
Loss on disposal of fixed assets
73,318,695
70,720,721
Reversing allowances for revaluation and obsolete supplies
(23,431)
187,858
Employee benefit expenses
48,535,851
84,603,354
Bad debts
682,646
1,763,954
Doubtful accounts
9,990,773
7,862,400
Deferred revenue from water distribution area expansion
(70,934,040)
-   
Deferred revenue from asset transfer - private sectors
(218,823,852)
(221,344,544)
Deferred revenue from asset transfer - public sectors
(143,412,358)
(168,124,306)
Deferred revenue recognition from government contribution
(741,548,506)
(632,887,494)
Revenue recognition from donation - private sectors
(6,190,790)
(3,782,523)
Miscelleneous income
(590,282)
(17,774,756)
Revenue from fines and damages
-   
(2,893,100)
Devidend income
(18,122,963)
(17,369,741)
Loss on missing fixed assets pending investigation
1,583,170
516,819
Loss (gain) on missing fixed assets under investigation
(244,878)
577,197
Car rent fees
248,441
-   
Adjustment of water use guarantee valuation
(343,895)
(24,874,058)
Bonus for Board of Directors and employees
335,501,976
603,823,357
Provision on litigation
6,380,156
25,314,630
Provision on private joint venture contracts
1,565,283,306
(306,811,836)
Provision on building and construction demolishment
846,945
521,499
Share of profit from  investments-equity method applied - net
(446,480,260)
(494,806,043)
Interest income
(72,658,527)
(42,167,557)
Interest expense
1,795,729,535
1,919,024,741
Operating income before changes in operating assets and liabilities
11,553,809,388
12,114,719,852
						

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

Statements of cash flow 						

For the year ended September 30, 2018						
Unit: Baht
Financial statements-equity method applied

		

2018
2017
Operating assets increase (decrease)				
Cash at bank with limitations
(290,749,505)
828,318,683
Accounts receivable - trade and others
519,961,761
508,515,122
Supplies
21,996,648
(89,784,424)
Piping and installation work in process
(1,305,769,296)
(9,032,484)
Other non-current assets
(1,640,832)
162,899
Operating liabilities increase (decrease)			
Accounts payable - trade and others
(2,044,067,910)
(2,631,591,733)
Accrued expenses
43,884,241
(99,384,865)
Accrued bonuses to directors and employees
(593,376,472)
(480,239,606)
Unearned pipeline and installation income
25,977,949
(29,491,714)
			 Deferred revenue from water meter installation and
piping for water distribution area expansion
2,055,866,326
   Long-term marginal deposits
101,559,111
101,540,258
Other current liabilities
(249,166,187)
(76,306,722)
		 Net cash flow from operating activities
9,838,285,222
10,137,425,266
Cash flow from investing activities		
			 Interest received
66,964,122
47,698,112
Increase in temporary investments
(675,000,000)
-   
Dividend received
312,394,963
351,769,741
Increase in advance payments for construction
(669,809,874)
(376,590,777)
Increase in purchase of fixed assets
(521,792,686)
(146,530,497)
Increase in assets under construction
(4,560,254,986)
(6,869,071,079)
Increase in intangible assets
(7,497,266)
(1,404,500)
Received from the account receivable from financial lease
2,127,765
1,949,731
Cash received from disposals of fixed assets
7,571,140
8,570,503
					 Net cash flow from investing activities
(6,045,296,822)
(6,983,608,766)
Cash flow from financing activities			
				Interest expense
(447,191,369)
(524,275,722)
Payment on financial lease liabilities
(1,923,798,243)
(1,922,179,253)
Increase in deferred income-government fund
2,063,052,106
2,791,853,396
Cash received from long-term loan
801,051,315
1,544,791,055
Cash paid from long-term loan
(762,856,357)
(1,635,747,169)
Remittance to Ministry of Finance
(2,972,000,000)
(2,800,000,000)
					 Net cash flow from financing activities
(3,241,742,548)
(2,545,557,693)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
551,245,852
608,258,807
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
2,606,325,173
1,998,066,366
Cash and cash equivalents at the end of the year
3,157,571,025
2,606,325,173
Non-cash items				
Accounts payable from purchase of properties, buildings and equipment
6,538,981
2,738,583
Accounts payable from purchase of assets under constrution
748,736,970
1,345,792,023

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

Statements of cash flow 						
As at September 30, 2018						

Unit: Baht
Separate Financial Statement

		

2018

2017

Cash flow from operating activities			
Profit for the year
3,744,601,881
5,999,613,715
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by (paid from) 			
operating activities:Depreciation
5,388,024,948
5,077,914,653
Allowances for impairment of fixed assets
110,230,029
36,431,183
Reversing allowances for revaluation of assets
(2,237,106)
8,778,227
Amortization of right of possession over government property
528,253
542,407
			 Allowance for impairment of right of possession over
				government property
6
6
Amortization of intangible assets
34,812,295
30,940,635
Allowances for Impairtment of intangible assets
5
6
Damages from fire and disasters
(1,466)
14,834,888
Adjustment of assets under construction as expenses
6,914,571
3,177,517
Loss on disposal of fixed assets
73,318,695
70,720,721
Reversing allowances for revaluation and obsolete supplies
(23,431)
187,858
Employee benefit expenses
48,535,851
84,603,354
Bad debts
682,646
1,763,954
Doubtful accounts
9,990,773
7,862,400
Deferred revenue from water distribution area expansion
(70,934,040)
-   
Deferred revenue from asset transfer - private sectors
(218,823,852)
(221,344,544)
Deferred revenue from asset transfer - public sectors
(143,412,358)
(168,124,306)
Deferred revenue recognition from government contribution
(741,548,506)
(632,887,494)
Private sector donation income
(6,190,790)
(3,782,523)
Miscelleneous income
(590,282)
(17,774,756)
Revenue from fines and damages
-   
(2,893,100)
Devidend income
(312,394,963)
(351,769,741)
Loss (gain) on missing fixed assets pending for investigation
1,583,170
516,819
Loss (gain) on missing supplies pending for investigation
(244,878)
577,197
Car rental fee
248,441
-   
Revaluation of water use guarantee
(343,895)
(24,874,058)
Bonuses paid to Board of Directors and employees
335,501,976
603,823,357
Provision on litigation
6,380,156
25,314,630
Provision on private joint venture contracts
1,565,283,306
(306,811,836)
Provision on building and construction demolishment
846,945
521,499
Interest income
(72,658,527)
(42,167,557)
Interest expense
1,795,729,535
1,919,024,741
Operating income before changes in operating assets and liabilities
11,553,809,388
12,114,719,852

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

Statements of cash flow 						

For the year ended September 30, 2018						
Unit: Baht
Separate Financial Statement
2018

2017

Operating assets (increase) decrease			
Cash at bank with limitations
(290,749,505)
828,318,683
Accounts receivable - trade and others
519,961,761
508,515,122
Supplies
21,996,648
(89,784,424)
Piping and installation work in process
(1,305,769,296)
(9,032,484)
Other non-current assets
(1,640,832)
162,899
Operating liabilities increase (decrease)			
Accounts payable - trade and others
(2,044,067,910)
(2,631,591,733)
Accrued expenses
43,884,241
(99,384,865)
Accrued bonuses to directors and employees
(593,376,472)
(480,239,606)
Unearned pipeline and installation income
25,977,949
(29,491,714)
		 Deferred revenue from water meter installation and			
piping for water distribution area expansion
2,055,866,326
Long-term marginal deposits
101,559,111
101,540,258
Other current liabilities
(249,166,187)
(76,306,722)
				Net cash flow from operating activities
9,838,285,222
10,137,425,266
Cash flow from investing activities
		
Interest received
66,964,122
47,698,112
Increase in temporary investments
(675,000,000)
-   
Dividend received
312,394,963
351,769,741
Increase in advance payments for construction
(669,809,874)
(376,590,777)
Increase in purchase of fixed assets
(521,792,686)
(146,530,497)
Increase in assets under construction
(4,560,254,986)
(6,869,071,079)
Increase in intangible assets
(7,497,266)
(1,404,500)
Received from the account receivable from financial lease
2,127,765
1,949,731
Cash received from disposals of fixed assets
7,571,140
8,570,503
Net cash flow from investing activities
(6,045,296,822)
(6,983,608,766)
Cash flow from financing activities			
Interest expense
(447,191,369)
(524,275,722)
Payment on financial lease liabilities
(1,923,798,243)
(1,922,179,253)
Increase in deferred income-government fund
2,063,052,106
2,791,853,396
Cash received from long-term loan
801,051,315
1,544,791,055
Cash paid from long-term loan
(762,856,357)
(1,635,747,169)
Remittance to Ministry of Finance
(2,972,000,000)
(2,800,000,000)
				Net cash flow from financing activities
(3,241,742,548)
(2,545,557,693)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
551,245,852
608,258,807
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
2,606,325,173
1,998,066,366
Cash and cash equivalents at the end of the year
3,157,571,025
2,606,325,173

Non-cash items			
Accounts payable from purchase of properties, buildings and equipment
6,538,981
2,738,583
Accounts payable from purchase of assets under constrution
748,736,970
1,345,792,023

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 2018
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 effciency by transferring provincial
waterworks and construction water supply sector of Department of Public Works under the Ministry of
Interior as well as the rural water supply business and construction rural waterwork sector of Department
of Health under the Ministry of Public Health to establish Provincial Waterworks Authority under the
Ministry of Interior by legislating Provincial Waterworks Authority Act B.E. 2522 (1979) as of February 28, 1979
to operate and support waterworks business by exploration, procurement of raw water source and
acquisition of raw water for production, distribution and sale of water supply including other relevant and
related businesses useful for the utility service in consideration of state benefts and people’s hygiene.
Head offce is located at 72 Soi Changwattana 1, Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210
2.

Basis for preparation and presentation of the fnancial statements

2.1 Presentation of the financial statements
		
The financial statements were prepared in accordance with the generally accepted accounting
principles under Accounting Act B.E. 2543 (2000), which 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. 2559 dated
11 October 2016.” The transactions of PWA’s employee gratuity fund were included in PWA financial
statements in accordance with the Ministry of Finance’s letter No. MOF.0209.2/4171 dated 9 March 2001.
PWA financial statements present the financial position and operating performance results of PWA’s employee
gratuity fund for the year ended 30 September 2018. Similarly, the transactions related to PWA’s employee
gratuity fund were also presented in Notes 5.20 to the financial statements.
2.2 Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS), TAS
Interpretations, and Thai Financial Report Interpretation Committee (TFRIC)
		2.2.1 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2017
			
Federation of Accounting Professions (FAP) has issued and improved the following TAS,
TFRS, TSIC and TFRIC effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2017,
the standards of which PWA has brought into practice under the consideration of PWA Management
that there is no significant impact on the accounting policies and financial statements of PWA.
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		2.2.2 Effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2018
			 Thai Accounting Standards
Topic
TAS 1 (Revised 2017)
Presentation of fnancial statements
TAS 2 (Revised 2017)
Inventory
TAS 7 (Revised 2017)
Statement of cash ﬂow
Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
TAS 8 (Revised 2017)
TAS 10 (Revised 2017) Events after the reporting period
TAS 11 (Revised 2017) Construction contracts
TAS 12 (Revised 2017) Income taxes
TAS 16 (Revised 2017) Property, plant and equipment
TAS 17 (Revised 2017) Lease agreements
TAS 18 (Revised 2017) Revenue
TAS 19 (Revised 2017) Employee benefits
TAS 20 (Revised 2017) Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance
TAS 21 (Revised 2017) The effects of changes in foreign exchange rates
TAS 23 (Revised 2017) Borrowing costs
TAS 24 (Revised 2017) Disclosures of associated persons or businesses
TAS 26 (Revised 2017) Accounting and reporting of benefit plans after retirement
TAS 27 (Revised 2017) Separate fnancial statements
TAS 28 (Revised 2017) Investments in associates
TAS 29 (Revised 2017) Financial reporting in hyperinﬂationary economy
TAS 33 (Revised 2017) Earnings per share
TAS 34 (Revised 2017) Interim fnancial reporting
TAS 36 (Revised 2017) Impairment of assets
TAS 37 (Revised 2017) Provision, contingent liabilities and contingent assets
TAS 38 (Revised 2017) Intangible assets
TAS 40 (Revised 2017) Investment property
TAS 41 (Revised 2017) Agriculture
Thai Financial Reporting Standards
Topic
TFRS 2 (Revised 2017) Share-based payments
TFRS 3 (Revised 2017) Business combination
TFRS 4 (Revised 2017) Insurance contract
TFRS 5 (Revised 2017) Non-current assets held for sale and discontinued operations
TFRS 6 (Revised 2017) Exploration for and evaluation of mineral resources
TFRS 8 (Revised 2017) Operating segment
TFRS 10 (Revised 2017) Consolidated financial statement
TFRS 11 (Revised 2017) Joint arrangements
TFRS 12 (Revised 2017) Disclosure of interests in other entities
TFRS 13 (Revised 2017) Fair value measurement
		
Thai Standards and Interpretations Committee Topic
TSIC 10 (Revised 2017) Government assistance - no specifc relation to operating
				
activities
TSIC 15 (Revised 2017) Operating leases - incentives for lessees

Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018

227

Thai Standards and Interpretations Committee
Topic
TSIC 25 (Revised 2017) Income taxes changes in the tax status of an entity
				
or its shareholders
TSIC 27 (Revised 2017) Evaluating the substance of transactions involving the legal
				
form of a lease
TSIC 29 (Revised 2017) Service concession arrangements: disclosure
TSIC 31 (Revised 2017) Revenue - barter transaction involving advertising services
TSIC 32 (Revised 2017) Intangible assets - website costs
			 Thai Financial Reporting Standards Interpretations Committee Topic
TFRIC 1 (Revised 2017) Changes in liabilities from decommission, restoration
				
and similar liabilities
TFRIC 4 (Revised 2017) Determining whether an agreement contains lease agreement
TFRIC 5 (Revised 2017) Rights to interests arising from decommissioning, restoration
				
and environmental rehabilitation funds
TFRIC 7 (Revised 2017) Applying the restatement approach under TAS 29
(Revised 2017) Financial reporting in hyperinﬂationary
				
economics
TFRIC 10 (Revised 2017) Interim financial reporting and impairment
TFRIC 12 (Revised 2017) Service concession arrangement
TFRIC 13 (Revised 2017) Customer loyalty programs
TFRIC 14 (Revised 2017) The limit on a defined benefit asset, minimum funding
				
requirements and their interaction for TAS 19
(Revised 2017) Employee Benefits
TFRIC 15 (Revised 2017) Agreement for the construction of real estate
TFRIC 17 (Revised 2017) Distribution of non-cash assets to owners
TFRIC 18 (Revised 2017) Transfers of assets from customers
TFRIC 20 (Revised 2017) Stripping costs in the production phase of a surface mine
TFRIC 21 (Revised 2017) Levies
		

2.2.3

Be effective for the financial statements for accounting period beginning on or after
1 January 2019
			 Thai Financial Reporting Standards
Subject
TFRS 15
Revenue from contracts made with customers
Be effective for the financial statements for accounting period beginning on or after
1 January 2020
			 Thai Accounting Standards    
Subject
			
TAS 32 		
Lists of Financial Instruments
		2.2.4

			 Thai Financial Reporting Standards
Subject
TFRS 7
Disclosure of financial instruments
			
TFRS 9 		
Financial instruments
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			 Thai Financial Reporting Standards Interpretations Committee    Subject
			
TFRIC 16 		
Risk prevention in net investment in foreign agencies
			
TFRIC 19 		
Settlement of financial liabilities with equity instruments
Referring to Note 2.2.2, with the exception of TAS 26 (Revised 2017): Accounting and
Reporting of the Retirement Benefit Plans and TFRIC 4 (Revised 2017): Determining whether an arrangement
contains a lease which have been used by PWA before the effective date, the impact of the implementation
of the Thai Accounting Standards (TAS) and the Thai Financial Reporting Standards (TFRS) to be effective on
or after 1 January 2018 on the PWA financial statements of the year when the standards will be implemented
is being assessed by the PWA executives. PWA will start to implement TAS and TFRS to be effective on
or after 1 January 2018 from 1 October 2018. However, it is expected that there will be no significant impact
on the PWA fnancial statements to be proposed.
			
3. Accounting Policy
In 2018, PWA adopted Thai Financial Reporting Standard Interpretation No. 18 (revised 2017) regarding
the transfer of assets from customers, which is required to comply with the financial statements for the
accounting period beginning on or after 1 January 2018, before the effective date. This required to record
the deferred income from the expansion of the water distribution area in terms of liabilities after the work
completion instead of the revenue account of piping and installation and gradually recognized as income
from the expansion of water distribution area, amortized in the statement of comprehensive and loss
statement at the rate of 12.5 and 3.33 percent per year according to the lifetime of water meters and pipes
respectively. For the cost of the water meter completely installed and ready to use, whether it is done by
the PWA or water users, whether the water meters from donation or those transferred from various agencies
along with water users. This showed the price at the date of acquisition, including labor and equipment for
installation in the financial statement. Cost of piping and installation work to expand the water distribution
area that has not been completed, will be displayed in the piping and installation work pending for being
recorded as an asset. When the work is completed, costs of work will be closed, transferred and recorded
as assets in the financial statement.
The PWA chooses the prospective type (change the accounting policies immediately) because it is
difficult to find information to correct the financial statements in the past years and the results are not
worth for resources to be used. This is in accordance with the practice during the transition period specified
in the interpretation of the said financial reporting standard, which the PWA Board of Directors approved
the change in the accounting policies on 22 August 2018.
4.

Signifcant accounting policies

4.1 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprises cash on hand, cash at bank and deposits which are due
in 3 months excluding cash at bank used as collateral.
4.2 Cash at bank with limitations
		
Cash at bank with limitations has specifc purposes and conditions in using cash such as cash
used as loan guarantee for employee welfare, water use guarantee fund and yield of water use guarantee
fund, all of which can be used as revolving fund to continue PWA’s operations once facing revolving fund
shortage problem.
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4.3 Allowance for doubtful accounts
		
This is calculated from accounts receivable excluding public agencies or state enterprises after
VAT and accounts receivables - others which accrued more than 6 months after the due date of settlement
in compliance with the rate and criteria determined by Ministry of Finance.
4.4 Supplies
		
Supplies at the ending period are stated at cost and calculated by using moving average or net
value, based on which one is lower. For obsolete supplies pending for investigation and compensation,
the allowance of such supplies would be accounted in full amount.
4.5 Investment in Associates and Other Long-term Investments
Investment in associates are accounted for using equity method and recogni zed the company’s
share of profit according to the investment proportion in associates. For the devidend in associates, it could
be deducted from the book value of the investment.
Other long-term investments are stated by using costing method.
4.6 Related Parties
PWA’s related parties means individuals or enterprises that have the authority to control PWA,
or are controlled by PWA directly or indirectly or under the common control with PWA. Besides, related
parties also include associated companies, key management personnel or PWA board of directors who have
the authority to control or jointly control or have the significant inﬂuence directly or indirectly.
In the consideration of the relationship between related parties and PWA, each party, PWA pays
attention to the substance of the relationship not merely to the legal form.
4.7 Property, Plant and Equipment and Intangible Assets
Property, plant and equipment and intangible assets are stated at cost on the date of purchase
or acquisition, less accumulated depreciation, accumulated amortization, allowance for impairment
and allowance from revaluation of assets.
The laid pipelines and durable articles transferred from Department of Public Works and
Department of Health presented as the condition of assets by using the appraised value on the date
of transfer (28 May 1979).
Property received from the state donation and transferred from sanitation waterworks in
conformity with the Cabinet’s resolution is stated at the received and appraised value on the acquisition
date. As for property received from private sector in the form of donation, transfer and concession is
recognized as revenue in full amount in the period of occurrence. Building and equipment acquired in the
same method, are stated as deferred revenue in non-current liabilities by recognizing as revenue at the rate
of 12.5 and 3.33 percent per year over their useful lives of durable articles and construction respectively.
		Water meters already installed and ready to use conducted by PWA, customers, donated
meters, or customers transferred from other agencies are stated at cost on the acquisition date including
wage and installation fee.
		Intangible assets comprised the copyrights of Application Software purchased for use stated
at cost after deducting the accumulated amortization.
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PWA recognizes demolished cost of construction located on leased land, as a part of assets
with present value of the appraised cost of demolishment as at the end of lease contract and deducted
by the depreciation of assets over their useful lives of such land lease agreement.
4.8 Depreciation and Amortization
Depreciation is calculated by using the straight-line method over their estimated useful lives
of each type of property, plant and equipment at the annual rate of 2 - 33.33 percent of the depreciated
amount after deducting the depreciation, salvage value at the rate of 0 - 20 percent of the asset costs.
		Depreciation of property, plant, and equipment transferred from other agencies purchased
by PWA, and donated, which directly generates income including water meters are stated as expense
in profit and loss statement.
		Right of possession over the government property (building and construction except land)
is amortized by a straight-line method at the depreciation rate.
		Intangible assets are amortized by a straight - line method at the annual rate of 20 percent.
4.9 Right of Possession over Government Property
The right of possession over government property is stated at the appraisal value by the
Authority’s committee and treated as the Authority’s capital according to the Provincial Waterworks Authority
Act B.E. 2522 (1979). Article 9 (1) referring to PWA received immovable property transferred from the
Department of Public Works and the Department of Health owned by the Ministry of Finance according
to the Government Property Act B.E. 2518 (1975). When PWA does not use and return properties to the
Ministry of Finance, it will be recognized as loss on disposal of the right of possession over government
property.
4.10 Impairment of Assets
		
At the end of each reporting period, PWA has assessed the impairment of property, plant and
equipment or PWA’s other intangible assets for only commercial customer group. PWA applied its criterion
of the segregation of customers in commercial and social aspects based on the principle for PSO from State
Enterprise Policy Office (SEPO). Social customers are considered from PWA branches which earned income
from household customers consuming water supply between 0-20 cubic meters per month, exceeding
12.47 percent compared to total water supply income of the branches. Beyond this group, they are all
considered as commercial customers. 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 impairment loss is recognized in proft 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. In case no impairment loss of assets
was recognized in prior years, PWA will do reversing entries of loss from asset impairment by recognizing
in proft or loss immediately.
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4.11 Revenue Recognition
4.11.1 Revenue from water supply and service is recognized as income when issuing the
receipt and invoice of water supply based on the amount of consumption in each month.
4.11.2   Revenue from installation of water meter amortization is the installation of water
meters that are received from individual and government water users, each shown in advance receipts,
installation and pipe installation And recorded as revenue from installation of water meters, waiting to be
recognized in respect of liabilities when the work is completed Which is gradually recognized as revenue
from installation of water meter measurements, is amortized in the statement of comprehensive income
At the rate of 12.5 percent per year according to the lifetime of the water meter.
4.11.3 Revenue from piping for water distribution area expansion is the cost of piping for
the water distribution area expansion received from each public and private water users shown in advance
receipt account of piping and installation, and recorded as deferred revenue from piping for water
distribution area expansion in respect of liabilities after work completion. This is gradually recognized as the
amortized revenue of water distribution area expansion in the statement of comprehensive income at the
rate of 3.33 percent per year according to the useful life of the piping work. Cost of piping and installation
for the water distribution area expansion that has not been completed will be displayed in the
“Installation and Piping Works under Construction”.
4.11.4 Revenue from piping and installation is the income received from each consumer
and is recorded in Deferred income - installation and piping, and recognized as income when the job
is completed. Costs of installation and pipeline which are incomplete will be recorded in the
“Installation and Piping Works under Construction”.
4.11.5 Penalty income In case sellers or parties to a contract with PWA (contractors)
delay in delivering job as specifed in the contract, penalty is charged and recognized as income. In case
of renewal contracts in the fiscal year, PWA shall refund such penaly 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 accounting period of refund.
4.11.6 Interest income is recognized in the proportion of the time with the consideration
of the effective rate of return on assets.
4.11.7 Dividend income is recognized as income when the declaration of dividend is made.
4.11.8 Other income is recognized as income when receiving the settlement.
4.11.9 Private sector donation income Donation transactions from private sector in the form
of cash and land including fixed supplies are recognized as income in the whole amount for the period
of occurrence.
4.11.10 Deferred government grants income The asset transactions paid from appropriated
government grants since 2006 are stated as deferred government grants income in liabilities and recognized
as government income over its useful lives of assets in compliance with the calculation criteria
of depreciation basis TAS 20 (Revised 2016): Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance.
4.11.11 Deferred asset transfer income for the asset list transferred from private sector in
piping and installation for private consumers and asset transfer income from public sector are presented
as deferred private sector donation income and deferred public sector donation income as liabilities
respectively and are gradually recognized as income from assets donated by private and public sectors
in the annual rate of 12.5 and 3.33 respectively according to the useful lives of durable articles and
construction shown in deferred income from the expansion of water distribution area in comprehensive
profit and loss statement.
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4.12 Financing Costs
		
Financing costs are expenses occurred from which PWA acquired capital for operation
comprising loan interest paid and fee charge.
Interests paid and expenses charged from the long-term loan for the purpose of the acquisition
of property, plant and equipment, which are under construction, are recognized as operation cost under
construction. As for the interests paid, and expenses related to the long-term loans occurred after the
construction is completed are recognized as expenses.
4.13 Financial Lease and the Esteemed 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
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 the statement of income throughout a lease
agreement period.
The contract of purchase/sale water with private companies with a loss throughout the
contract, which currently causes the obligations to PWA, PWA will bring such loss as a basis for the
calculation of the present value so as to recognize it as provisions of debts.
PWA has reviewed the debt provision at the end of the reporting period when there are the
amendment of contract and adjustment of provisions to reﬂect the best estimate at present.
4.14 Employee gratuity fund and provident fund contribution
   4.14.1 Employee gratuity fund contribution is what PWA monthly reserves for employees
who don’t attend provident fund membership at the rate of 10 percent of the salary of an individual
employee.
4.14.2 PWA Provident fund contribution is registered under the Provident Fund Contribution
Act B.E. 2530 (1987) dated 28 February 1997. PWA monthly pays on behalf of each employee,
a membership of the provident fund, at the rate of 9, 10 and 11 percent of the salary of an individual
employee whose working period is less than 10 years, between 10 and 20 years and over 20 years
respectively (since the establishment of PWA till now).						
4.15 Employee Benefit Obligations
		4.15.1 Short-term employee benefits
		
Salaries, wages, bonuses and provident fund contribution are recognized as expenses
on accrual basis.
4.15.2 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 defned benefit plan is estimated from the duration of their
work with PWA till retirement based on actuarial principles. Such benefits are discounted as the present
value while a discount rate uses the rate of return on government bonds as an initial reference rate.
An estimate of such liabilities is calculated based on actuarial methods (Projected Unit Credit Method).
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When the assumption used for an estimate based on actuarial method changes,
PWA recognizes gains (loss) from such estimates for the whole amount in the statement of comprehensive
income.
4.16 Provisions of Demolished Costs on Building and Construction
In the provisions of building and construction demolished costs, PWA uses differentiated
assumptions such as the period of demolishment and the future inﬂation rate, the present value of
the estimate on the demolishment calculated by Zero Coupon Yield Curve and SOE Spread Matrix
(Risk Premium) at the end of accounting period, the assets of which were recorded on land lease at the
discounted rate.
Thus, PWA used the prospective type since PWA could not specify the information and capital
amount of past demolished costs which was the accumulated impact of previous periods from the
changes in accounting policies.
5.

Additional Information
5.1 Cash and cash equivalents consisted of the following: Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
Cash on hand
Deposits at banks - Saving Accounts
                  
- Current Accounts
                         - Fixed Accounts less than 3 month
		 period
Cash in transit      
		
Total

21.25
2,276.89
26.91
800.00

19.91
2,320.52
228.09
-   

32.52
3,157.57

37.80
2,606.32

Deposits at banks - saving accounts as at 30 September 2017 and 2016 amounted Baht 2,276.89
million and Baht 2,320.52 million included deposits at banks - PWA gratuity fund at the amount of
Baht 17.32 million and Baht 5.69 million respectively.  
As for deposits at banks – fixed accounts more than 3 month period, they were shown separately
in the temporary investment list.
As at 30 September 2018 and 2017 cash in transit amounting to Baht 32.52 million and Baht 37.80
million were mostly clearing cheques, cheques, and drafts respectively.
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5.2 Deposits at banks with limitations consisted of the following:-  
Unit: Million Baht

Deposits at banks for employee welfare
Water usage guarantee fund
Interests of water usage guarantee fund
Total

5.3

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
496.86
499.44
     655.61
380.44
  286.35
268.19
1,438.82
1,148.07

Accounts receivable - trade and others consisted of the following: Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
Accounts receivable - trade and others
Trade accounts receivable – private
   Trade accounts receivable - public
Trade accounts receivable - total
  
Less Allowance for doubtful accounts –
			 trade accounts receivable
Suspense output tax
         
Trade accounts receivable - net
Other accounts receivable
		 Other accounts receivable
Less Allowance for doubtful accounts –
			 other accounts receivable
			 Deferred income from penalty and damage cost
Suspense output tax
         Other accounts receivable - net
Accrued income
Less Suspense output tax
Accrued income - net
Accounts receivable – Ministry of Finance
Accounts receivable – Revenue Department
Accounts receivable – Financial lease
Others
Other trade accounts receivable - total   
					 Total

345.27
305.89
651.16
(67.33)

308.56
253.07
561.63
(63.65)

(43.44)
540.39

(37.16)
460.52

106.55
(34.96)  

105.10
(28.65)

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

(65.80)
(0.15)
10.50
81.88
(0.06)
81.82
624.39
241.68
2.12
29.50
990.01
1,450.83
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As of 30 September 2018, account receivable of the Ministry of Finance amounted to
Baht 135.23 million, consisting of an advance payment which was paid from the PWA revenue for
disbursement instead of subsidies for the year 2011 and 2018 amounting to Baht 6.15 million, the accrued
income of petition for subsidy within the fiscal year of 2018 amounting to Baht 128.30 million and the
provision of Term Loan amounting to Baht 0.78 million for the investment in the PWA's water resources
management project as a quick win for the fiscal year 2015 (additional) with the loan amount of Baht
1,486 million. The Ministry of Finance is the principal and interest guarantor under the cabinet resolution.
The government is obliged to repay principal and interest at the rate of 75% of the loan and PWA is obliged
to repay the principal repayment and interest at the rate of 25% of the loan (Note 5.16.2).
Deferred income from penalty and damage cost is the income from penalty and damage
cost in excess of 10% of the contract limit including value added tax. It is not certain that PWA will
receive the said penalty income or not, so PWA has set a deferred list which is entered by deducting
other account receivable.  As at 30 September 2018 and 2017, deferred income from penalty and damage
cost were Baht 65.80 million.
As of 30 September 2018, account receivable from public sector amounted to Baht 305.89
million which increased from 30 September 2017 by Baht 52.82 million or 20.87 percent, classified by
the organizations as follows:
2018
Public sector
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ministry of Justice
Ministry of Defense
Ministry of Interior
Ministry of Education
Ministry of Public Health
Royal Thai Police
Other government agencies/
state enterprises
Total

2017

Increase (Decrease)

Million
Baht

Percent

Million
Baht

Percent

Million
Baht

Percent

138.80
47.82
41.88
36.98
20.91
5.75
  13.75

45.38
15.63
13.69
12.09
6.84
1.88
   4.49

76.27
57.76
50.50
29.39
17.88
6.02
  15.25

30.14
22.82
19.95
11.61
7.07
2.38
6.03

   62.53
   (9.94)
(8.62)
    7.59
3.03
   (0.27)
   (1.50)

81.99
(17.21)
(17.07)
25.83
16.95
  (4.49)
  (9.84)

305.89

100.00

253.07

100.00

  52.82

20.87
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5.4

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

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
Materials for production
105.59
87.12
Materials for operation
232.79
253.20
Spare parts
20.70
28.12
Bottled drinking water
1.97
1.94
Bottled drinking water – pending for storage
0.10
Returned supplies from project under construction
   3.94
2.11
Total
364.99
372.59
Less allowance for revaluation and obsolete supplies
   (0.32)
(0.34)
Total
364.67
372.25

As at 30 September 2018 and 2017, supplies amounting to Baht 364.67 million and
Baht 372.25 million respectively were presented in the annual remaining balance of the committee’s
physical inventory count. In case of having higher or lower than the account balance, the differences,
either in amount or unit, were recorded as the supplies pending for adjustment and investigation so as to
find out the cause of difference which was presented in other current assets.
5.5

Investment in associates and other long-term investments consisted of the following:Unit: Million Baht

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

Proportion
Type of of shareholding
shares
(Percent)
2018 2017

Produce
and sell
water
supply

Common 40.20 40.20
shares

Produce
and sell
water
supply

Common
shares

2.00

2.00

Equity Method
  2018

2017

4,165.39 4,014.55

24.03

24.03

Cost Method
  2018

2017

1,091.20

1,091.20

24.03

24.03
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Investment in associates
In 2018, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
made the declaration of dividend for the year 2017 according to the annual general meeting of the
shareholders’ approval dated 23 April 2018 at the rate of Baht 0.24 per share. PWA received dividend
of Baht 160.51 million on 18 May 2018 and declared interim dividend payment for the six-month period
ended 30 June 2018 on the board of directors’ meeting no. 9/2018 dated 9 August 2018 at Baht 0.20
per share. PWA received dividend of Baht 133.76 million on 5 September 2018.
In 2017, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
made the declaration of dividend for the year 2016 according to the annual general meeting of the
shareholders’ approval dated 18 April 2017 at the rate of Baht 0.27 per share. PWA received dividend
of Baht 180.58 million on 18 May 2017 and declared interim dividend payment for the six-month period
ended 30 June 2017 on the board of directors’ meeting dated 31 August 2017 at Baht 0.23 per share.
PWA received dividend of Baht 153.82 million on 26 September 2017.
Other long-term investments
In 2018, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend for the
year 2017 according to the board of directors’ meeting on dated 20 February 2018 at the rate of
Baht 37.183 per share. PWA received dividend of Baht 8.93 million on 27 March 2018 and declared
interim dividend payment for the six-month period ended 30 June 2018 on the board of directors’ meeting
No. 4/2018 dated 3 August 2018 at Baht 38.247 per share. PWA received dividend of Baht 9.19 million
on 15 August 2018.
In 2017, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend for the year
2016 according to the board of directors’ meeting on 6 March 2017 at the rate of Baht 37.97 per share.
PWA received dividend of Baht 9.12 million on 20 March 2017 and declared interim dividend payment
for the six-month period ended 30 June 2017 on the board of directors’ meeting No. 3/2017 dated
8 August 2017 at Baht 34.33 per share. PWA received dividend of Baht 8.25 million on 25 August 2017.
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5.6 Related Party Transactions
Significant related party transactions had the following brief details:
5.6.1 As at 30 September 2018 and 2017 consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
Other accounts receivable
Associates
		 Eastern Water Resources Development
		
and Management Public Company Limited
				
Total
Trade accounts payable
Associates
		 Eastern Water Resources Development
		
and Management Public Company Limited
Related companies
Nakhonsawan Water Supply Co., Ltd.
		 Chachoengsao Water Supply Co., Ltd.
		 Bangpakong Water Supply Co., Ltd.
		 Universal Utilities Co., Ltd.
EGCOM Tara Co., Ltd.
		
Total

0.76

0.94

0.76

0.94

57.89

32.50

11.47
27.87
29.78
31.36
34.48
192.85

10.53
30.83
28.44
32.38
31.42
166.10
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5.6.2

For the year ended 30 September 2018 and 2017
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied
2018
2017
Revenues
Revenue from concession 			
Associates
1.94
2.34
Expenses 		
Water supply purchasing cost 			
Associates
182.65
190.21
         Other related companies
   1,089.11
1,063.57
     Raw water purchasing cost from private associates
293.95
437.96
Maintenance cost			
Other related companies
   18.15
17.04
Unit: Million Baht

Separate Financial Statements
2018
2017
Revenues
Revenue from concession 			
Associates
1.94
2.34
Dividend income			
  
Associates
294.27
334.40
Expenses 		
Water supply purchasing cost			
Associates
182.65
190.21
         Other related companies
   1,089.11
1,063.57
Private raw water purchasing cost			
Associates
293.95
437.96
Water supply maintenance cost		
Other related companies
   18.15
17.04
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5.7 Assets under construction
As at 30 September 2018 and 2017, assets under construction amounting to Baht 9,937.83
million and Baht 11,206.00 million respectively were mainly the improvement and expansion of water
supply under construction, and PWA recognized bond fee and interests as the cost of assets under
construction of Baht 27.96 million and Baht 38.35 million respectively.
For the 2018 accounting period, PWA has the assets under construction in unauthorized
areas for 10 projects, the contract limit amounted to Baht 3,374.24 million as follows:
Project
No.

Project Details

Contract Limit

National Reserved Forest Land
1 The construction work Baht 50.75
to improve the water million
supply business after (excluding VAT).
the transfer of PWA
Nong Bua Daeng
(Phakdi Chumphon)
Branch, Amphoe Phakdi
Chumphon,
Chaiyaphum Province.
The contract
no. 6/174/2557 dated
18 September 2014.

Duration

Disbursement Result

Implementation

The contract
commenced on
26 September 2014,
and ended on
20 September 2015,
and the amended
contract no. PWA
Khor.6/163/2558
dated 17 June 2015
with the extension
of the construction
period from 24 February
2015 until the date the
employer notifies the
delivery of the working
area to the contractor

The contractor has been
paid for 3 installments,
totaling baht 19.11 million
(excluding VAT).

The project area is that
of the National Reserved
Forest in Amphoe Phakdi
Chumpol, Chaiyaphum
Province, which PWA has
asked for permission to
use since 2012 before the
transfer of ownership and
the requisition of permission
to use the area. The Forest
Department submitted
the letter to request
permission from the Ministry
of Natural Resources and
Environment (Tor Sor.) to
consider the draft order
for the appointment of
the committee scrutinizing
the request for permission
to enter into the forest
area that the Cabinet has
a resolution to preserve it
as a national treasure and
the legal group proposed
to submit the matter to
the Reforming Land Use
and Protection against
Corruption Working Group
to consider the guidelines
and propose to the Minister
for approval in the principle
of improving the regulations
and resolutions of the
relevant Cabinet, which
the government has not
yet approved because
the area is contrary to
the Cabinet resolution on
8 July 1980. Currently PWA
has submitted a waiver for
the said cabinet resolution
according to the letter
No. 55713-4/4313 dated
17 August 2018 to the
Director-General of the
Forestry Department.
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Project
No.

Project Details

Contract Limit

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

3

The construction work Baht 61.87
million
of Mobile Plant, the
(excluding VAT).
size of which is 200
cubic meter/hour to
expand PWA
Aranyaprathet Branch,
with the contract
no. Phor Kor Mor 3/2559
dated 10 Jun 2016
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Duration

Disbursement Result

Implementation

The contract
commenced on
26 May 2016, and
ended on 29 June 2017.
The amended contract
no. Phor Kor Mor.
73/2560 dated 18 July
2017, the period of
which was extended
since the date after
the end date of the
contract until the date
PWA notifies the
contractor of the
execution in the
construction area of
Water Supply Station
Tor Chor Dor. 126 plus
the working period
for another 330 days.

The contractor has been
paid for 11 installments,
totaling Baht 707.28 million
(excluding VAT).

The contract
commenced on
25 June 2016, and
ended on 19 June 2017,
and an addendum
to the land lease
contract dated
15 December 2017 to
extend the construction
period for 240 days
from the date PWA
notifies the delivery
of the working area
to the contractor on
1 August 2017, and the
contract ended on
29 March 2018.

The contractor has been
paid for 4 installments,
totaling 51.92 million
baht (excluding VAT).

The construction area
of the project is a wilderness
state land. In the section
of the high-pole water
distribution station, PWA
region 1, there was a letter
No. 55310/713 dated
2 February 2018 to the
Office of Agricultural Land
Reform, Sra Kaeo Province,
to request for land tenure
examination. Then, the
Office of Agricultural Land
Reform, Sra Kaeo Province,
had a reply letter at Sor
Kor 0011/1206 dated
20 February 2018, informing
that the area to construct
the high-pole water
distribution station is in
the land reform area of
Watthana Nakhon Forest
Project but not in the area
under the operation of the
Office of Agricultural Land
Reform, Sra Kaeo Province.  
This is because the area
is identified as a land
with important books
(CL1091), which the
Office of Agricultural Land
Reform, Sra Kaeo Province
cannot implement the
land reform according to
its authority. Therefore,
P WA s u b m i t t e d a n
application for land use in
the land reform area of
Watthana Nakhon Forest
Project under the supervision
of the Office of Agricultural
Land Reform, Sra Kaeo
Province that is some part
of the land in Ban Soa
Sung, the area of which is
around 5 rai, and PWA also
delegated Manager of PWA
Watthana Nakhon Branch
to request for permission
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Project Details

Contract Limit

Duration

Disbursement Result

Implementation
to use the land in the
land reform area until
completion. The Manager
of PWA, Watthana Nakhon
Branch, together with
the officers of the Office
of Agricultural Land
Reform, Sra Kaeo Province,
conducted a land survey
on 23 May 2018, with an
area of 4-0-27 rai and PWA
Watthana Nakhon Branch
request for permission to
use the land according to
Form Sor Por Kor 4-29 Kor
on 21 September 2018 to
the Office of Agricultural
Land Reform, Sra Kaeo
Province. At present, it is
under the consideration of
the Office of Agricultural
Land Reform, Sra Kaeo
Province and Kor Por Chor,
Sra Kaeo to allow PWA to
use the land for both
utility and other businesses
in the land reform area

Public Interest Land
4 The construction work Baht 616.82
to improve and expand million
PWA Petchburi Branch, (excluding VAT).
Amphoe Muang Ban Laem - Ban Lad Cha-am – Petchburi
Province
Phase 1 Construction for
expanding production
capacity, Ban Lad Water
Supply Station and
Distribution Pipeline
System The contract no.
Kor Chor Hor 10/2560
dated 8 March 2017.

The contract
commenced on
3 April 2017, and
ended on 7 May 2018.

The contractor has been
paid for 2 installments,
totaling Baht 173.24
million (excluding VAT).

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

Project Details

Contract Limit

243

Duration

Disbursement Result

Implementation

5

The construction work Baht 499.07
to improve and expand million
PWA Petchburi Branch, (excluding VAT).
Amphoe Muang Ban Laem - Ban Lad Cha-am – Petchburi
Province
Phase 2 Construction for
expanding production
capacity, Ban Lad Water
Supply Station and
Distribution Pipeline
System The contract
no. Kor Chor Hor. 10/2560
dated 8 March 2017.

The contract
commenced on
3 April 2017, and
ended on 7 May 2018.

The contractor has been
paid for 2 installments,
totaling Baht 141.56 million
(excluding VAT).

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

6

The construction work Baht 263.78
to improve PWA Kalasin   million
(Yang Talad) (Kamalasai) (excluding VAT).
Branch, Amphoe
Muang – Yang Talad,
Kalasin Province
The contract no.
Kor. Jor. Hor. 52/2559
dated 31 March 2016.

The contract
commenced on
18 April 2016, and ended
on 10 August 2017.
The amended contract
no. Phor Kor Mor.
124/2559 dated
10 November 2016,
and the amended
contract no. Phor Kor
Mor 79/2560 dated
4 August 2017, the
period of which was
extended for 360 days
since the date after
the amended contract
is signed. The contract
ended 30 July 2017,
the limit of which
was decreased Baht
0.25 million and the
amended contract
no. for Kor Mor. 18/2561
dated 27 February 2017,
the limit of which
was decreased Baht
1.76 million.

The contractor has been
paid for 11 installments,
totaling Baht 125.72
million (excluding VAT).

The project area is a land
of public interest. The
Ministry of Interior has a
letter 55000/16016 dated
18 September 2017 to the
Governor of Kalasin to ask
for permission to use and
revoke the condition of
the public interest land
and the Governor of PWA
has a letter No. 55713-4/
5191 dated 27 September
2017 to the Governor
of Kalasin province to
delegate the manager
of PWA Kalasin Branch to
do this matter. Currently
Governor of Ka l asi n
Province is considering the
request to revoke the
condition according to the
PWA letter, No. 55713-4/
2843 dated 6 June 2018,
requesting for permission
to use and to revoke the
condition of the public
land
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Project Details

Contract Limit

Duration

Disbursement Result

Implementation

7

The construction work Baht 380.28
to improve and expand million
the water supply of
(excluding VAT).
PWA Nongkhai Branch,
Amphoe Muang-Srakrai,
Nongkhai Province with
the contract no. PWA
Khor Chor Hor. 53/2559
dated 23 March 2016.

The contract
commenced on
18 April 2016 and ended
on 11 July 2017 and
additional amended
contract no. Phor Khor
Mor. 85/2560 dated
21 August 2017, which
has extended time for
225 days after the end
date of contract,
and the amended
agreement no. Phor
Kor Mor. 24/2561
dated 21 March 2018
has extended the
period after the end
date of the contract
until the date PWA
notifies the contractor
to work and plus the
construction period for
another 240 days.

The contractor has been
paid for 11 installments,
totaling Baht 337.46
million (excluding VAT).

The project area is a land
of public interest according
to the resolution of the
meeting of the head of
government and the
District Administration
Committee (Kor Bor Or.)
No. 8/2561, on 3 September
2018, approved the Ministry
of Interior to use public
interest land, and request
to revoke the condition
of public interest land,
for the benefit of the
government with the area
of 10 rai for the construction
of a new Sra Krai water
distribution station.

8

The construction work Baht 361.68
to improve and expand million
PWA Surin Branch,
(excluding VAT).
Amphoe Surin, Surin
Province with the
contract no. Kor Chor
Hor. 67/2558 dated
30 June 2015.

The contract
commenced on
16 July 2015, and
ended on 27 October
2016. The amended
contract no. Phor Kor
Mor. 133/2559 dated
6 December 2016,
the period of which
was extended for 360
days since the end
date of the contract
and the amended
contract no. Phor Kor
Mor. 109/2560 dated
17 October 2017 has
extended for another
225 days since the end
date of the contract
and an addendum
dated 21 May 2018
expand for 54 days
since the date after
the end date of the
contract and the
amended contract
no. Phor Khor Mor.
71/2561 dated 17 July
2018, the period of
which has extended
20 days after the end
date of contract.

The contractor has been
paid for 17 installments,
totaling Baht 279.43 million
(excluding VAT).

The project construction
area is a public interest
land In the section of the
new water production
station, Tumbol Kor Ko,
approved by the results
from the civil society and
the meeting of Kor Ko
Subdistrict Administrative
Council. PWA submitted
a letter no. Mor Tor.
55320/6846 dated
28 November 2013 to
request for using and
revoking the condition of
the land according to the
Ministry of Interior. Now
it is in the process of
cadastral survey by the
Land Office of Surin
Province with the letter
no. Sor Ror. 0020.3/9250
dated 19 April 2016 to the
Sheriff of Amphoe Muang,
Surin to inform the
appointment schedule to
beware of indicating the
boundary line of land
surveying area.
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Project
No.
9

Project Details

Contract Limit

The construction work Baht 252.52
to improve and expand million
(excluding VAT).
PWA Satuek Branch,
Phayakkhaphum
Phisai Wapi Pathum,
Amphoe Satuek
- Phayakkhaphum Phisai
- Wapi Pathum
Maha Sarakham
Province
Contract No. Kor Chor
Hor. 19/2559 dated
29 January 2016.

Royal Irrigation Department Land
10 The construction work Baht 73.44
of a water production million
station at Ampul
(excluding VAT).
Reservoir including
lay the pipeline to
expand the water
distribution area to
special projects of Surin
province in Princess
Aditayadornkitikhun
and Tumbol Ten-mee,
Amphoe Mueang,
Surin Province, PWA
Surin Branch, the
contract no. Kor Por Por.
Khor 8/27/2561 dated
19 February 2018.
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Duration

Disbursement Result

Implementation

The contract
commenced on
14 February 2016, and
ended on 28 May
2017. The amended
contract no. Phor Kor
Mor. 45/2560 dated
26 May 2017 has
extended time for
360 days after the signed
date in the amended
contract, and the
amended contract no.
Phor Kor Mor. 44/2561
dated 30 April 2018,
the period of which
was extended for
10 days after the end
date of the contract.

The contractor has been
paid for 11 installments,
totaling Baht 175.15 million
(excluding VAT).

The construction area of
the project is a public
interest land. According
to the resolution of the
congregation meeting of
Satuek Municipality on 26
September 2018, agreed
to allow PWA to request
for using and revoking
the condition of public
interest land without any
objection.

The contract
commenced on
6 March 2018,
and ended on
28 February 2019.

The contractor has been
paid for 3 installments,
totaling Baht 41.68
million (excluding VAT).

The construction area
of the project is the land
of the Royal Irrigation
Department. The PWA
requests to use the land
in accordance with the
application form for land
use (Form No. Chor Por.
393) in May 2017. Currently,
it is under the consideration
of the 8th Irrigation Office
for permission.
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5.8 Property, plant and equipment
As at 30 September 2018 and 2017 consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
Assets under
Building
Durable
financial
Property
and
Total
Articles
lease
Construction
Cost						
As at 1 October 2017
3,037.27 114,941.09
20,026.20
16,510.10 154,514.66
- Increase
       32.11
7,539.49
1,820.80
29.99
9,422.39
- Disposal/Decrease
(130.17)
(248.98)
(2.08)
(381.23)
As at 30 September 2018
3,069.38 122,350.41
21,598.02
16,538.01 163,555.82
Accumulated Depreciation						
As at 1 October 2017
(40,167.36)
(11,214.99)
(6,228.46) (57,610.81)
- Increase
(3,413.42)
(1,595.72)
(376.82)
(5,385.96)
- Disposal/Decrease
69.06
204.55
0.16
273.77
As at 30 September 2018
(43,511.72) (12,606.16)
(6,605.12) (62,723.00)
Allowance for the impairment of assets 						
As at 1 October 2017
(26.07)
(956.06)
(56.68)
(4,464.86)
(5,503.67)
- Loss on impairment of assets
(71.48)
(19.17)
(90.65)
- Disposals
0.21
0.83
1.04
- Reversal entry of impairment losses
0.61
0.61
As at 30 September 2018
(26.07)
(1,027.33)
(74.41)
(4,464.86)
(5,592.67)
Allowance for the impairment
of obsolete assets
As at 1 October 2017
- Loss on valuation
- Disposals
- Reversing entry of impairment losses
As at 30 September 2018

-

(3.51)
(6.26)
3.51
(6.26)

(18.83)
(17.99)
13.98
4.58
(18.26)

-

(22.34)
(24.25)
17.49
4.58
(24.52)

Allowance for the value adjustment
Assets remaining						
As at 1 October 2017
(17.24)
(17.24)
- Loss from revaluation
(0.85)
(0.85)
- Disposal
0.95
0.95
- Reversing entry of impairment losses
3.09
3.09
As at 30 September 2018
(14.05)
(14.05)
Net book value						
As at 30 September 2018
3,043.31
77,805.10
8,885.14
5,468.03
95,201.58
As at 30 September 2017
3,011.20
73,814.16
8,718.46
5,816.78
91,360.60
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Assets under financial lease which are recorded in the category of property, plant and
equipment as at 30 September 2018 and 2017 consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements
Building
Durable Water Supply
Property
and
Total
Articles
System
Construction

Cost						
As at 1 October 2017
199.73
331.21
86.33
15,892.83
16,510.10
- Increase
29.99
29.99
- Disposal/Decrease
(2.08)
(2.08)
As at 30 September 2018
199.73
361.20
84.25
15,892.83
16,538.01
							
Accumulated Depreciation						
As at 1 October 2017
(112.61)
(73.70)
(6,042.15)
(6,228.46)
- Increase
(11.96)
(7.17)
(357.69)
(376.82)
- Disposal/Decrease
0.16
0.16
As at 1 September 2018
(124.57)
(80.71)
(6,399.84)
(6,605.12)
							
Allowance for the impairment of assets 						
As at 1 October 2017
(4,464.86)
(4,464.86)
As at 30 September 2018
(4,464.86)
(4,464.86)
							
Net book value 						
As at 30 September 2018
199.73
236.63
3.54
5,028.13
5,468.03
As at 30 September 2017
199.73
218.60
12.63
5,385.82
5,816.78

As at 30 September 2018 and 2017, unpaid property, plant and equipment amounting to
Baht 2.37 million and Baht 0.85 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.
As at 30 September 2018 and 2017, PWA has property, plant and equipment that were completely
depreciated but still normally used amounting to Baht 15.24 million and Baht 13.95 million respectively.
As at September 30, 2018, PWA had fixed assets in the type of plant and construction located in the
prohibited areas in the total amount of Baht 1,290.12 million, divided into fixed assets of buildings
and construction located in the state property amount to 479.64, in the National Reserved Forests
property amounting to Baht 0.19 million, in the public land amounting to Baht 186.67 million, the property
of the Department of Highways amounting to Baht 315.92 million and the public land in the type of waste
land amounting to Baht 307.70 million.
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5.9 Right of possession over state property
As at 30 September 2018 and 2017 consisted of the following:Unit: Million Baht

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

Right of using
assets

Total

Cost					
As at 1 October 2017
314.97
692.94
1,007.91
- Disposal/Decrease
(6.23)
(6.23)
As at 30 September 2018
314.97
686.71
1,001.68
						
Accumulated Amortization					
As at 1 October 2017
(690.76)
(690.76)
- Increase
(0.53)
(0.53)
- Disposal/Decrease
6.23
6.23
As at 30 September 2018
(685.06)
(685.06)
						
Net book value					
As at 30 September 2018
314.97
1.65
316.62
As at 30 September 2017
314.97
2.18
317.15

As at 30 September 2018 and 2017, PWA has the right on using government lands that were
completely amoritized but still normally used amounting to Baht 0.39 million respectively.
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5.10 Intangible assets
As at 30 September 2018 and 2017 consisted of the following:Unit: Million Baht

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

Assets under
financial lease

Total

Cost					
As at 1 October 2017
332.05
4.12
336.17
- Increase
25.58
25.58
- Disposal/decrease
(0.27)
(0.27)
As at 30 September 2018
357.36
4.12
361.48
					
Accumulated Amortization					
As at 1 October 2017
(254.15)
(4.12)
(258.27)
- Increase
(35.01)
(35.01)
- Disposal/decrease
0.27
0.27
As at 30 September 2018
(288.89)
(4.12)
(293.01)
						
Allowance for impairment of assets 					
As at 1 October 2017
(0.29)
(0.29)
As at 30 September 2018
(0.29)
(0.29)
						
Net book value 					
As at 30 September 2018
68.18
68.18
As at 30 September 2017
77.61
77.61

As at 30 September 2018 and 2017, PWA has intangible assets that were completely amortized
but still normally used amounting to Baht 112 and Baht 108 respectively.
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5.11 Other non-current assets consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
Deposit
0.57
0.77
Employee position guarantee
26.40
24.56
Accounts receivable - financial lease - assets pending
161.95
191.94
for a transfer
Accounts receivable - financial lease with maturity
  47.51
49.83
   more than 1 year - net
Total
236.43
267.10

following:-

Accounts receivable - financial lease as at 30 September 2018 and 2017 consisted of the
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements

Accounts receivable financial lease
Less deferred interest received
Accounts receivable financial lease - net

30 September 2018

30 September 2017

Accounts receivable - maturity due

Accounts receivable - maturity due

Within More than More
1 year 1 year not than
exceeding 5 years
5 years

Within More than More
1 year 1 year not than
exceeding 5 years
5 years

Total

Total

6.60

   26.40

48.95

81.95

6.60

26.40

55.55

88.55

(4.28)
2.32

(14.79)
11.61

(13.05)
35.90

(32.12)
49.83

(4.48)
2.12

(15.76)
10.64

(16.36)
39.19

(36.60)
51.95

PWA made the contract providing the right to lease, manage and operate the Sattahip
waterworks system for 30 years. As at 30 September 2018 and 2017, net accounts receivable financial lease maturity due during 2001 - 2031 amounted to Baht 49.83 million and Baht 51.95 million
respectively consisting of accounts receivable - maturity due in 1 year amounting to Baht 2.32 million
and Baht 2.12 million respectively and the remaining balance of non-current assets of Baht 47.51 million
and Baht 49.83 million respectively.
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5.12 Accounts payable - trade and others consisted of the following:Unit: Million Baht

Trade accounts payable
Other accounts payable
Accounts payable - Revenue Department
Total

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
1,181.93
2,438.95
142.42
142.00
    45.76
77.96
1,370.11
2,658.91

During the year 2018, PWA had delayed the repayment of 8 contracts in the amount of
Baht 213.06 million.
5.13 Expense payable consisted of the following:Unit: Million Baht

Interest payable
Electricity payable
Purchased water payable
Employee gratuity fund payable
Other expenses payable
Total

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
135.03
136.03
212.54
201.53
793.32
727.09
     16.65
5.27
   270.55
278.15
1,428.09
1,348.07

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

Levies payable brought forward
Add  Increase during installments
Less  levies paid to the government
Levies payable brought forward

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
2,471.60
2,300.00
2,300.40
2,971.60
4,772.00
5,271.60
(2,972.00)
(2,800.00)
1,800.00
2,471.60
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As determined by the Ministry of Finance, PWA has to pay levies 45% of the 2018 net profit
before bonus of employee and board of director. The period of paying levies was set twice a year; firstly,
within July every year; and secondly, within March every year after the Auditing Office had verified and
certified the Financial Statement. If the State Enterprise has liquidity problem, it is allowed to grant case by case.
In 2018, the outstanding balance of the levies payable was Baht 2,300.00 million, as determined
in Annual Expenditure Budget Act B.E. 2562 (2019) and PWA had to pay additional levies amounting to
Baht 0.40 million, as required by State Enterprise Policy Office (SEPO). In 2018, PWA paid the levies
totaling Baht 2,972.00 million, consisting of levies payable in 2018 amounting to Baht 500.00 million,
and those in 2017 amounting to Baht 2,472.00 million. The rest in the amount of Baht 1,800 million was
entered in the levy account as the 2018 levies for the whole amount.
5.15 Liabilities under financial lease consisted of the following: Unit: Million Baht

Within 1 year
More than 1 year but not exceeding 5 years
More than 5 years
Total
Less financial expense in the future
Total
Less current portion of long-term debt
Total

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
1,910.66
1,912.52
7,596.97
7,611.99
15,004.11
16,900.12
24,511.74
26,424.63
(11,491.70)
(12,808.32)
13,020.04
13,616.31
    (649.19)
(595.90)
12,370.85
13,020.41

As of 30 September 2018, liabilities under financial leases consisted of the following:
Unit: Million Baht

Within 1 year
More than 1 year, not exceeding 5 years
More than 5 years
Total

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
649.19
595.90
3,218.55
2,953.64
9,152.30
10,066.77
13,020.04
13,616.31

Such financial leases as at 30 September 2018 were the nine joint venture agreements that PWA
made with the private sector to purchase/sell the water supply.
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5.16 Long-term loans
5.16.1 PWA Bond consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
30
Term of repayment
30
Item
Transactions
Maturity
Date of September September
2018
2017
Period redemption
(year)
		
PWA Bond							
1 Year 2009 No.1
28 April 2009
3.730
10
28 Apr 2019 1,000.00
1,000.00
2 Year 2009 No.2  
28 May 2009
3.995
10 28 May 2019
850.00
850.00
3 Year 2010 No.1
5 Nov 2009
4.670
10
5 Nov 2019 1,000.00
1,000.00
4 Year 2010 No.2
26 Aug 2010
3.490
10
26 Aug 2020
850.00
850.00
5 Year 2011 No.1  
21 Feb 2011
3.980
10
21 Feb 2021
850.00
850.00
6 Year 2011 No.2  
31 Mar 2011
4.089
15
31 Mar 2026
800.00
800.00
7 Year 2011 No.3  
28 Jun 2011
3.760
8
28 Jun 2019 1,000.00
1,000.00
8 Year 2011 No.4  
1 Sep 2011
3.970
15
1 Sep 2026 1,000.00
1,000.00
9 Year 2012 No.1
31 Oct 2011
3.750
10
31 Oct 2021 1,000.00
1,000.00
10 Year 2012 No.2-1
20 Sep 2012
4.090
15
20 Sep 2027
300.00
300.00
11 Year 2012 No.2-2
20 Sep 2012
4.115
15
20 Sep 2027
200.00
200.00
12 Year 2012 No.2-3
20 Sep 2012
4.180
15
20 Sep 2027
350.00
350.00
13 Year 2015 No.1   
16 Oct 2014
3.494
10
16 Oct 2024
400.00
400.00
14 Year 2015 No.2       16 Oct 2014
3.435
8
16 Oct 2022
600.00
600.00
15 Year 2015 No.3       28 May 2015
2.940
8 28 May 2023
600.00
600.00
16 Year 2015 No.4       28 May 2015
2.990
8 28 May 2023
500.00
500.00
17 Year 2015 No.5       24 Sep 2015
2.888
8
24 Sep 2023
103.00
103.00
18 Year 2015 No.6       24 Sep 2015
3.140
8
24 Sep 2023
197.00
197.00
19 Year 2016 No.2       21 Jan 2016
2.950
12
21 Jan 2028
170.00
170.00
20 Year 2016 No.3       17 Mar 2016
1.750
5
17 Mar 2021
590.00
590.00
21 Year 2017 No.2
30 Aug 2017
2.190
7
30 Aug 2024 1,100.00        1,100.00
      
13,460.00 13,460.00
		
Less portion of bonds within 1 year repayment period
   2,850.00
-      
		
Total  Long-term loans
10,610.00 13,460.00
Bond issued
date

Annual
interest rate
per year
(Percent)

		
PWA issued bonds for investment with charging fees for sale and guarantee bond purchase
for the year 2009 - 2017 at the 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, except for the bonds issued in 2015
in the 2nd time, the 4th time and the 6th time, and in 2016 in the 3rd time which were not guaranteed by
the Ministry of Finance in principal and interest.
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5.16.2 Domestic loans consisted of the following:Unit: Million Baht

Item

Government
Savings Bank
Loans
2016

Loan
Withdrawal
Date

Rate of
Interest
(Percent)

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
30
30
Payment Due
September
September
Date of
2018
2017
Principal and
Interests

1st loan withdrawal
12 May 2016 1.7767
12 Nov 2017
400.00
nd
1.7767
12 Nov 2017
114.81
2 loan withdrawal 13 Jun 2016
rd
30 Jun 2016
1.7767
12 Nov 2017
126.91
3 loan withdrawal
th
4 Aug 2016
1.7767
12 Nov 2017
214.91
4 loan withdrawal
th
16 Sep 2016 1.7767
12 Nov 2017
97.18
5 loan withdrawal
th
31 Oct 2016
1.7767
12 Nov 2017
236.33
6 loan withdrawal
th
6 Mar 2017
1.7767
12 Nov 2017
84.61
7 loan withdrawal
th
12 May 2017 1.7767
12 Nov 2017
123.85
8 loan withdrawal
Total 				
1,398.60
Less repayment
(1,398.60)
		 Less the portion of domestic loan within 1 year repayment period
-      
		 Total domestic loan from Government Savings Bank
for the year 2016
              
1
2
3
4
5
6
7
8
		
		

400.00
114.81
126.91
214.91
97.18
236.33
84.61
123.85
1,398.60
(635.75)
762.85
(762.85)
-

Government Savings Bank Loans for the Year 2016
Loans from Government Savings Bank, amounting to Baht 1,486.00 million, is a loan that the
Ministry of Finance guarantees principals and interests for the investment on PWA’s urgent water resources
management project for the fiscal year 2015 (additional), which the government is obliged to repay
principals and interests of 75% of the loan amount and PWA is obliged to pay principals and interests of
25% of the loan amount.
Loan repayment period is 1 year and 6 months from the first loan withdrawal date. The initial
disbursement of Baht 400.00 million was made on 12 May 2016, and all loans were determined to be
withdrawn within 12 months from the first loan withdrawal date. As at 30 September 2018, principals and
interests were paid in the whole amount.
The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate plus margin interest rate at
0.0601% per year, and determined to use the BIBOR at the date of the first loan withdrawal with
adjustment every 6 months in case of changes while the interest is to be repaid every 6 months from
the first loan withdrawal date.
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Unit: Million Baht

Financial Statements equity method applied/
Separate Financial Statements
Item

List of
Bangkok Bank
Loans

Loan
Withdrawal
Date

1 1st Withdrawal
13 Nov 2017
2 2nd Withdrawal 22 Dec 2017
		 Total loans from Bangkok Bank

Rate of
Interest
(Percent)

Payment Due
Date of Principal
and Interests

30
September
2018

1.70850
1.70850

13 Nov 2019
13 Nov 2019

100.00
92.71
192.71

30
September
2017

  -

Bangkok Bank Loans (Agreement 2018/1)
Loans from Bangkok Bank, amounting to Baht 500.00 million, is a loan that the Ministry of Finance
does not guarantee principals and interests for the investment on the improvement construction project
for PWA Mahasarakram Branch amounting to Baht 244.77 million, PWA Petchburi Branch, Part 1,
amounting to Baht 155.23 million and PWA Petchaburi Branch, Part 2, amounting to Baht 100.00 million.
The repayment period is 2 years from the first installment of loan withdrawal date with the first
disbursement amounting to Baht 100.00 million on 13 November 2017 and the total loan withdrawal
is due within 12 months from the first installment of loan withdrawal date.
The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate, and determined to use the
BIBOR at the date of the first installment of loan withdrawal with adjustment every 6 months in case of
changes while the interest is to be repaid every 6 month from the first installment of loan withdrawal date.
Unit: Million Baht

Financial Statements equity method applied/
Separate Financial Statements
Item

1

Government
Savings Bank
Loans 2018

Loan
Withdrawal
Date

Rate of
Interest
(Percent)

Payment Due
Date of Principal
and Interests

Withdraw the
13 Nov 2017
1.58250
13 July 2019
whole amount 				
		
of loans
		 Less the portion of domestic loan within 1 year repayment period
		 Total long-term loan from
Government Savings Bank for the year 2018

30
September
2018

30
September
2017

349.00

-

(349.00)

-

-

-
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Government Savings Bank Loans (Agreement 2018/2)
Loans from Government Savings Bank amounting to Baht 349.00 million, is a loan that the
Ministry of Finance guarantee principals and interests for the loan agreement redemption which is due
on 13 November 2017.
The repayment period is 1 year and 8 months from the loan withdrawal date with the first
disbursement amounting to Baht 349.00 million on 13 November 2017.
The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate minus the difference in interest
rate 0.12600% per year, and determined to use the BIBOR at the date of the first installment of loan
withdrawal with adjustment every 6 months in case of changes while the interest is to be repaid every
6 month from the first installment of loan withdrawal date.
Unit: Million Baht

Financial Statements equity method applied/
Separate Financial Statements
Loan
Withdrawal
Date

Rate of
Interest
(Percent)

Payment Due
Date of Principal
and Interests

30
September
2018

30
September
2017

Item

Bangkok Bank
Loans

1
		
		

Withdraw the
10 May 2018
1.75834
10 May 2020
whole amount 				
of loans

100.00

-

Total loans from Bangkok Bank

100.00

-

Bangkok Bank Loans (Agreement 2018/3)
Loans from Bangkok Bank amounting to Baht 1,219.00 million, is a loan that the Ministry of
Finance does not guarantee principals and interests for the investment on the seven construction projects
for improvement amounting to Baht 1,052.00 million, and on 3 projects for normal operation amounting
to Baht 167.00 million.
The repayment period is 2 years from the first installment of loan withdrawal date with the
first disbursement amounting to Baht 100.00 million on 10 May 2018 and the total loan withdrawal is due
within 12 months from the first installment of loan withdrawal date.
The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate plus the difference in interest
rate 0.05000% per year, and determined to use the BIBOR at the date of the first installment of loan
withdrawal with adjustment every 6 month in case of changes while the interest is to be repaid every
6 month from the first installment of loan withdrawal date.
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Unit: Million Baht

Financial Statements equity method applied/
Separate Financial Statements
Item

List of
Bangkok Bank
Loans

Loan
Withdrawal
Date

1 1st Withdrawal
13 Sep 2018
2 2nd Withdrawal 28 Sep 2018
		 Total loans from Bangkok Bank

Rate of
Interest
(Percent)

Payment Due
Date of Principal
and Interests

30
September
2018

1.86889
1.86889

13 Sep 2020
13 Sep 2020

100.00
59.34
159.34

30
September
2017

-

Bangkok Bank Loans (Agreement 2018/4)
Loans from Bangkok Bank, amounting to Baht 805.00 million, is a loan that the Ministry of Finance
does not guarantee principals and interests for the investment on the four construction projects for
improvement amounting to Baht 505.00 million, and on 1 project for normal operation amounting
to Baht 300.00 million.
The repayment period is 2 years from the first installment of loan withdrawal date with the
first disbursement amounting to Baht 100.00 million on 13 September 2018 and the total loan withdrawal
is due within 12 months from the first installment of loan withdrawal date.
The 6-month Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) according to the Bank of Thailand's
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate plus the difference in interest
rate 0.15000% per year, and determined to use the BIBOR at the date of the first installment of loan
withdrawal with adjustment every 6 month in case of changes while the interest is to be repaid every
6 month from the first installment of loan withdrawal date.
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5.17 Other current liabilities consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
191.44
310.79
454.04
518.43
19.30
84.73
664.78
913.95

Guarantee fund payables
Performance guarantee fund
Others
Total

5.18 Deferred water distribution revenue and deferred asset transfer revenue from public
and private sectors
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements

Deferred meter installation revenue
- private sector  
Deferred meter installation revenue
- public sector
Deferred water distribution piping revenue
- private sector
Deferred water distribution piping revenue
- public sector
Deferred durable material transfer revenue
- private sector
Deferred durable material transfer revenue
- public sector
Deferred construction transfer revenue
- private sector
Deferred construction transfer revenue
- public sector
Deferred asset transfer revenue - private sector
Deferred asset transfer revenue - public sector
Total

Bring
forward
1 Oct 17

Increase

-

667.05

-

30.40

(1.77)

-

28.63

-

631.53

(10.68)

-

620.85

-

331.81

(5.54)

-

326.27

-

1.80

(0.09)

-

1.71

-

7.79

(0.43)

-

7.36

-

101.78

(1.78)

-

100.00

-

283.70

(6.00)

-

277.70

2,541.14
4,145.84
6,686.98

Decrease
Deferred Transfer
Revenue
(44.65)
-

105.42 (218.75)
207.50 (143.41) (1,115.33)
2,368.78 (433.10) (1,115.33)

Balance
30 Sep 18
622.40

2,427.81
3,094.60
7,507.33
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5.19 Deferred subsidized revenue
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/Separate Financial Statements

Deferred subsidized revenue
Deferred from government
     agencies
Total

Bring forward
1 Oct 17

Increase

Decrease

Balance
30 Sep 18

19,692.20

1,993.51

(705.49)

20,980.22

19,692.20

1,184.87
3,178.38

(36.06)
(741.55)

1,148.81
22,129.03

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

Severance payments under labor law
Balance vacation when retirement
Souvenirs for retirement
Souvenirs for long-time of service
Employee gratuity fund
Total

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
1,297.94
1,261.55
173.21
168.46
65.70
65.47
56.62
56.51
    59.71
68.33
1,653.18
1,620.32
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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 2018 as follows:
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Present value of employee benefit obligation at the beginning of installment  (1 October 2017)
1,620.32
Employee benefit obligation in statement of comprehensive income
   Current service costs
107.37
   Interest cost
                                  42.59
Loss from the estimation on actuarial basis
   -  Benefit project after retirement
0.98
Loss from the estimation on actuarial basis
   -  Other long-term benefit projects
2.18
Less Actual payment of benefit
   (85.00)
		 Retired employees
(16.03)
Difference between the estimation and the actual payment of employee benefit obligation
    (19.23)
Present value of employee benefit obligation at the end of installment (30 September 2018)
1,653.18

Employee benefit obligation in statement of financial position as at 30 September 2018
consisted of the following:
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Present value of employee benefit obligation at the end of installment
Fair value of project assets
Employee benefit obligation – presented in the statement of financial position

1,653.18
1,653.18

PWA determines the benefit plan for severance payment for its employees under the labor
law and the benefits in accordance with the regulation of PWA concerning souvenirs for the employees
who retire and the employees who have completed the specified working period of time.
PWA’s key assumptions in accordance with actuarial basis

Discounted rate
Employee turnover rate
Salary increment rate
Mortality rate announced by the Office of
     Insurance Commission

Percent per Year
          2018                   2017
3.12
2.44
0.2690 - 2.1333
0.3065 - 1.9564
7.50
7.50
2017

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

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

2018

  2017

(156.64)       
186.09         

(156.43)
186.04

Weighted average duration of the obligation of PWA benefits is 19.61 years.
Employee gratuity fund
PWA established employee gratuity fund as stated in article 36 of Provincial Waterworks Authority
Act B.E. 2522 (1979) for the purpose of being a fund for aiding employees who retire in accordance with
the regulations. PWA’s provident fund Act B.E. 2523 (1980) determines that PWA is required to make
a contribution to the fund of 10 percent of employees’ salaries and wages.
PWA adjusted the estimation of future benefit for employees who worked with PWA throughout
working period until retirement based on actuarial basis by discounting to present value at the rate of return
on government bond as initial reference rate. Such estimation is calculated on actuarial method by
Project Unit Credit Method.
As at 30 September 2018 and 2017, PWA has the employee benefit obligation according to Provincial
Waterworks Authority’s employee gratuity fund B.E 2523 (1980) amounting to Baht 59.71 million
and Baht 68.33 million respectively by presenting the estimated liabilities in the long-term liabilities.
In 2018 and 2017, there were 5 employees who are the membership of employee gratuity fund at the
amount of Baht 16.65 million and 2 person at the amount of Baht 5.25 million respectively which were
presented as employee gratuity fund payable in current liabilities in the portion of expense payable.
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Details of assets, liabilities and fund as follows:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
Assets 			
Current assets 			
Deposits at bank
17.33
5.69
Unearned cash
59.04
67.89
Total current assets
76.37
73.58
Other receivables
0.11
0.11
Less  Allowance for doubtful accounts
  (0.05)
(0.11)
Other account receivables - Net
0.06
Total assets
76.43
73.58
Liabilities and fund 			
Employee gratuity fund payable
16.65
5.25
Total liabilities
16.65
5.25
Fund 			
Carrying balance before adjustment
68.33
65.05
Add PWA contribution received interim period
16.87
4.94
Less payment during the period
(16.65)
(5.25)
       Adjustment during the period
          (12.94)
(0.93)
Balance after adjustment
           55.61
63.81
Add profit from estimation calculated on
4.10
4.52
       actuarial method – Benefit project after retirement
            
Total
59.71
68.33
Add revenue higher than expense for this period
0.07
Total fund
59.78
68.33
Total liabilities and fund
76.43
73.58
Employee benefit obligation
59.71
68.33

5.21 Provisions on litigation
As at 30 September 2018, the provisions from liabilities consisting of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Balance as at 1 October 2017
Provisions increased during the year
Reversing entry of incurred provisions
Balance as at 30 September 2018

46.96
15.49
(9.11)
53.34
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5.22 Provisions on private joint venture agreements
As at 30 September 2018, provisions on joint venture agreements consisted of the following: Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Balance as at 1 October 2017
Provisions increased during the year
Provisions used during the year
Reversing entry of non-incurred provisions
Financing costs
Balance as at 30 September 2018

3,859.68
2,121.45
     (495.38)
(0.21)
(60.57)
5,424.97

5.23 Provisions on the building and construction demolishment
As at 30 September 2018, provisions on the building and construction demolishment consisted
of the following: Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
Balance as at 1 October 2017
Financing costs
Balance as at 30 September 2018

18.81
0.85
19.66

5.24 Long-term guarantee consisted of the following:Unit: Million Baht

Water usage guarantee
Employee guarantee
Total

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
2,096.43
1,997.05
26.40
24.57
2,122.83
2,021.62
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Long-term guarantee deposits
PWA has a policy to manage water usage guarantee and its interests so as to generate benefits for
users. According to the Regulation of Provincial Waterworks Authority effective from 23 November 2009
regarding “Water Usage Guarantee Administration B.E. 2552 (2009), the committee is responsible for
controlling water usage guarantee fund and its interest by depositing cash in the account “Water usage
guarantee fund” not less than Baht 300 million in order to reserve a fund for refunding of water usage
guarantee to customers, and increasing reserve as appropriated. The remaining water usage after deducting
reserve for funding of water usage guarantee to customers can be used as working capital. PWA can repay
water usage guarantee fund which was used as working capital to water usage guarantee fund account not
less than Baht 50 million each quarter until the amount was fully covered; and pay a return to the fund at
the same interest rate established by the Bank for saving accounts of state enterprises by depositing in the
“Interest from water usage guarantee” account on a monthly basis.
In 2017, the PWA Board of Directors passed the resolution in the 11th meeting of 2016 on 22 November
2016 approving PWA to borrow money amounting to Baht 625.00 million from the fund to increase its
liquidity, with the total disbursement on 25 November 2016.
In 2016, the PWA Board of Directors passed the resolution in the 9th meeting of 2016 on 20 September
2016 approving PWA to borrow money amounting to Baht 1,000.00 million from the fund to increase
its liquidity, with the first disbursement of Baht 680.00 million on 29 September 2016, and the second
disbursement of Baht 320.00 million on 10 October 2016.
The repayment period for water usage guarantee is not less than Baht 50.00 million per quarter with
the first installment of the water usage guarantee to be repaid on 30 December 2016. As at 29 December
2016, Governor of PWA has requested to delay the repayment for water usage guarantee for 1 year on
30 December 2017 under the PWA regulation on the fund management Article 7 (5), paragraph 2, providing
that when PWA lacks revolving fund or has financial liquidity problems, it can delay the repayment by
requesting the PWA Governor for approval and reporting to the PWA Board of Directors.
The interest rate of the loan is based on that of the type of bank accounts which the PWA has
withdrawn from the fund at the current interest rate at the end of the month. The interest is to be
recorded on the fund income account of that month as announced by the bank and on the last business
day of the month. If the last day of the month falls on the holiday, such interest is to be recorded by
the fund as the accrued interest which is totally calculated as interest income in the next month, and
to be recorded by PWA as interest payable.
5.25 Capital consisted of the following:-  
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements

Capital
Contribution from the government
                        Total

2018

2017

2,204.44
30,919.65
33,124.09

2,204.44
30,919.65
33,124.09

Increase
(Decrease)
-     
-     
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5.26 Operating Performance
In 2018 and 2017, the operating performance generated profit for the year of Baht 3,744.60
million and Baht 5,999.61 million respectively. When compared to 2017, the profit in 2018 decreased
by Baht 2,255.01 million or 37.59 percent which can be analyzed as follows:
Unit: Million Baht

Separate Financial Statements
2018

2017

Increase   (Decrease)
Amount Percent

Revenues					
Revenue from water supply sale and services 26,567.72 25,943.46
624.26
2.41
Deferred revenue from water
433.17
433.17 100.00
distribution expansion
Revenue from pipeline and installation
1,911.77
(1,911.77) (100.00)
Other incomes
1,280.66
1,880.36
(599.70) (31.89)
Total revenues
28,281.55 29,735.59
1,454.04
(4.89)
Expenses					
Installation and pipeline costs
1,551.86
(1,551.86) (100.00)
Operating and administrative expenses
22,622.95 20,087.72
2,535.23
12.62
Other expenses
117.42
176.85
(59.43) (33.60)
Financing costs
1,796.58
1,919.55
(122.97)
(6.41)
Total expenses
24,536.95 23,735.98
800.97
3.37
Profit for the year
3,744.60 5,999.61 (2,255.01) (37.59)

Revenues from water supply sale and service were increased by Baht 624.26 million
or 2.41 percent due to an increase in customers and quantity of water supply.
Other incomes were decreased by Baht 599.70 million or 31.89 percent mainly from a decrease
of income from sales of form, income from fine and damage, income from the government’s contribution,
income from asset transfer from public and private sectors from the change in accounting policy according
to Financial Report Standard Interpretation No. 18 (Revise 2017) Asset Transfer from Customers Jointly Shown
with Deferred Revenue from Water Distribution Expansion.
Expenses from operation and administration were decreased by Baht 2,535.23 million
or 12.62 percent, mainly from an increase in loss from provision for liabilities - Private Partnership contract,
electricity cost, tap water purchase cost, depreciation and amortization as well as loss from the impairment
of permanent assets.
Other expenses were decreased by Baht 59.43 million or 33.60 percent, mainly from
a decline in loss from provision for liabilities - lawsuit, loss from asset value adjustment and material
purchase cost.
Financing costs were decreased by Baht 122.97 million or 6.41 percent due to a decrease
of paid interest from provision for liabilities with the interest in 2018 amounting to Baht 1,755.96 million
and PWA’s bond guarantee fees amounting to Baht 40.62 million.
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5.27 Deferred revenue from water distribution expansion consisting of
Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
Deferred meter installation revenue - private sector
44.65
Deferred meter installation revenue - public sector
1.77
Deferred water distribution piping revenue - private sector
10.68
Deferred water distribution piping revenue - public sector
5.54
Deferred durable material transfer revenue - private sector
0.09
Deferred durable material transfer revenue - public sector
0.43
Deferred construction transfer revenue - private sector
1.78
Deferred construction transfer revenue - public sector
6.00
Deferred asset transfer revenue - private sector
218.82
Deferred asset transfer revenue - public sector
143.41
Total
433.17
-

5.28 Other revenues consisted of the following:Unit: Million Baht

Dividend income
Interest received
Revenue recognition from donation - private sectors
Revenue recognition from donation - public sectors
Revenue recognition from government contribution
Other revenues    
		
Total

Financial Statements - equity
method applied
2018
2017
18.12
17.37
72.66
42.17
221.34
36.06
168.12
705.49
632.89
154.05
464.07
986.38
1,545.96
Unit: Million Baht

Separate Financial Statements
Dividend income
Interest received
Deferred revenue from asset transfer - private sectors
Deferred revenue from asset transfer - public sectors
Deferred revenue from government contribution
Other revenues    
Total

2018
312.40
72.66
36.06
705.49
154.05
1,280.66

2017
351.77
42.17
221.34
168.12
632.89
464.07
1,880.36
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5.29 Expenses of operation and administration
Expenses of operation and administration for the year ended on 30 September 2018 and 2017
are classified by the characteristics of expenses as follows:
Unit: Million Baht

Employee expenses
Depreciation on property, plant and equipment
Loss on the impairment of assets
Purchased water expense
Electricity expense
Repairing expense
Amortization of right of possession over
     government property
Amortization of intangible assets
Other expenses
Total

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
4,125.00
4,350.44
5,384.65
5,074.85
110.32
41.09
7,673.92
5,440.30
2,293.17
2,086.52
1,002.32
1,123.00
0.53
34.81
1,998.23
22,622.95

0.54
30.94
1,940.04
20,087.72

5.30 Other expenses consisted of the following:Unit: Million Baht

Reimbursement fines
Distributed material costs
Loss from distribution of assets
Loss from adjustment of residual value of assets
Other expenses
                                        Total

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
18.52
0.58
3.10
73.32
70.72
(3.19)
8.44
46.71
76.07
117.42
176.85
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5.31 Financing costs consisted of the following:Unit: Million Baht

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
Fees for government bond
40.62
14.30
PWA bond interest
455.35
453.05
Commercial Bank’s loan interest
5.87
4.90
Other loan interest
25.27
14.29
Interest payable from provision for liabilities
(60.57)
53.30
Interest payable according to financial lease contract
1,329.19
1,379.19
Interest payable from provision for liabilities –
     building demolition costs
0.85
0.52
                                         
                                        Total
1,796.58
1,919.55

5.32 Transactions related to Top Executives
The transactions related to Top Executives included in the administrative expenses in the
statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2018 and 2017 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 30 September 2018 and 2017
as described below:
Unit: Million Baht

Board of Directors - meeting allowance
Board of Directors - bonus
Board of Directors - remuneration
Total

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
3.67
3.18
1.15
1.26
1.65
1.58
6.47
6.02
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Remuneration for Top Executives
The remuneration for Top Executives of 9 persons paid by PWA consisted of salary,
bonus, extra remuneration and retirement benefits for the year ended 30 September 2018 and 2017
as described below:
Unit: Million Baht

Salary
Bonus
Extra remuneration
Other benefits
Retirement benefits

Total

Financial Statements - equity method applied/
Separate Financial Statements
2018
2017
11.14
14.27
1.23
2.51
0.03
0.05
1.61
2.12
10.26
11.12
24.27
30.07

6.

Contingent liabilities
As at 30 September 2018, PWA had 45 cases consisting of 34 cases with monetary claim totaling
Baht 329.30 million and 11 cases without monetary claim as follows:6.1 The six cases of breach of contracts comprised six cases with monetary claim totaling
Baht 153.84 million consisted of one case under the consideration of the Supreme Court, one case under
the consideration of the Supreme Administrative Court, three cases under the consideration of the Central
Administrative Court and one case under the consideration of the Administrative Court.
6.2 Among 19 cases of unfair contracts and request for the refund of fine, 18 cases are with monetary
claim amounted to Baht 147.08 million. Out of these cases, three cases are under the consideration of the
Supreme Administrative Court, six cases under the consideration of the Central Administrative Court,
five cases under the consideration of the Administrative Court, two cases under the consideration of
the Appeal Court, one case under the consideration of the Provincial Court, one case under
the consideration of the Civil Court. One case without monetary claim is under the consideration of
the Central Administrative Court.
6.3 Out of the nine cases of tort, nine cases are with monetary claim amounted to Baht 27.60 million.
Among these cases, one case is under the consideration of the Supreme Administrative Court, three cases
under the consideration of the Central Administrative Court, four cases under the consideration of
the Provincial Court and one case under the consideration of the District Court.
6.4 Out of the ten cases of revoke to administrative act with unreasonable ground, one case is
with monetary claim amounted to Baht 0.78 million and under the consideration of the Central Labour
Court. Nine cases are without monetary claim, one case under the Supreme Court, four cases under
the consideration of the Supreme Administrative Court, three cases under the consideration of
the Central Administrative Court, three cases under the consideration of the Administrative Court
and one case under the Labour Court.
6.5 One criminal case without monetary claim is under the consideration of the Appeal Court.
However, PWA has reserved for the contingent damages which may be occurred due to the result
of   some cases as mentioned in 6.1-6.5 in the financial statement amounting to Baht 53.34 million,
and PWA management considered adequate to contingent damages that may occur.
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Private joint venture projects
As at 30 September 2018, PWA has the private joint venture contracts totaling of 12 projects as follows:

Project Private joint venture
No.
contract

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested

Conditions in the contract

1

Pathum Thani-Rangsit
Water Supply Project
(BOOT)

25 years
31 August 1995

Pathum Thani
Water Co., Ltd.

- The contract commenced from
15 October 1998 to 14 October 2023.
- After the end of the contract, the
facilities constructed by the company
will be transferred to PWA.
- The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.

2

Ratchaburi-Samut
Songkhram Water
Supply Project (BOO)

30 years
23 June 1999

EGCOM TARA
Co., Ltd.

- The contract commenced from
7 April 2001 to 6 April 2031.
-   The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
are determined. The construction by
the Company consisted of the following
two parts:
Part 1 The production system is
proposed to sell to PWA when the
contract ends.
Part 2 The construction of substations
at Damneon Saduak Waterworks and
Samut Songkhram Waterworks will be
transferred to PWA once completely
constructed.

3

Phuket Water Supply
Project (BOO)

10 years
28 October 1999
amended contract
to extend
to 25 years
27 December
2005

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

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

4

Sattahip Water Supply
Management System
and Lease Grant Project

30 years
28 July 2000
Amended
18 October 2004

- The contract commenced from
Eastern Water
28 February 2001 to 27 February 2031.
Resources
Development and - The Company pays a return at a specified
rate of 7% of monthly water sales and
Management Public
service.
Company Limited
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contract

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested
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Conditions in the contract
- The amended contract specified an
additional construction of production
system for Pattaya Waterworks
- The water price rate was set according
to the specified calculation formula
and the minimum water quantity
purchased.
-   PWA has to compensate for the minimum
water quantity as the quality determined.
In case of having less quality, the
Company has to compensate at the
rate of 5% for less than the highest
level and 10% for less than the acceptable
level. The Company will pay to PWA
at the rate of 0.01% of total revenue
from distributing water to Pattaya
Waterworks.
- Any facilities constructed by the Company
will belong to PWA after the contract
ends in terms of distribution system and
remote control system or SCADA.

5

Nakhon Pathom Samut Sakhon Water
Supply Project (BOO)

30 years
21 September
2000

TTW PLC. or
Thai Tap Water
Supply Public
Company Limited
(previously named
VKCS (Thailand)
Co., Ltd.)

- The contract commenced from
21 July 2004 to 20 July 2034.
- The ownership of the facilities
constructed including land will be
retained to the Company when the
contract ends.
- The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.
- PWA has to compensate for the minimum
water quantity as the quality determined.
In case of 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.

6

Nakhon Sawan Aok
Water Supply Project
(BOOT)

25 years
7 November
2000

Nakhon Sawan
Water Supply
Co., Ltd.

- The contract commenced from
1 March 2003 to 28 February 2028.
- The ownership of facilities constructed
will be transferred to PWA at the end
of the contract, (after examining the
production system in another 600 days).

272

รายงานประจ�ำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

Project Private joint venture
No.
contract

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested

Conditions in the contract
- The Company is responsible for the
improvement, maintenance and
expansion of the production system
and the water supply to the consumers
on behalf of PWA.
- In case the additional water supply
system is constructed by the Company,
PWA has to pay back for the investment
afterwards but if constructed by PWA,
the Company has to control the rate
of water lost from such water supply
system additionally constructed.
- The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.

7

Chachoengsao Water
Supply Project (BOOT)

25 years
Chachoengsao
9 November 2000 Water Supply
Co., Ltd.

- The contract commenced from
1 April 2003 to 28 February 2028.
- The ownership of facilities constructed
will be transferred to PWA at the end
of the contract, (after examining the
production system in another 600 days).
- The Company is responsible for the
improvement, maintenance and expansion
of the production system and the water
supply to the consumers on behalf
of PWA.
- In case the additional water supply
system is constructed by the Company,
PWA has to pay back for the investment
afterwards but if constructed by PWA,
the Company has to control the rate
of water lost from such water supply
system additionally constructed.
- The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.

8

Bangpakong Water
Supply Project (BOOT)

25 years
Bangpakong
9 November 2000 Water Supply

-  The contract commenced from
1 April 2003 to 31 March 2028.
- The ownership of facilities constructed
will be transferred to PWA at the end
of the contract, (after examining the
production system in another 600 days).

Co., Ltd.
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contract
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273

Conditions in the contract
- The Company is responsible for the
improvement, maintenance and expansion
of the production system and the water
supply to the consumers on behalf
of PWA.
- In case the additional water supply
system is constructed by the Company,
PWA has to pay back for the investment
afterwards but if constructed by PWA,
the Company has to control the rate
of water lost from such water supply
system additionally constructed.
-  The water price rate is set according to
the specified calculation formula and
the minimum water quantity purchased
is determined.

-  The contract commenced from
Eastern Water
12 May 2005 to 11 May 2020.
Resources
Development and - The water price rate is set to adjust
Management Public every year according to the specified
calculation formula.
Company Limited

9

Reverse Osmosis
Water Production Project
(BOO) to resolve water
shortage of Koh Samui
Waterworks according to
the Cabinet’s resolution
dated 28 December 2004

15 years
7 July 2004

10

Phanatnikom and
Banboeng Water Supply
Project (BOO)

15 years
10 September
2004

Industrial Water
Resource
Management
Co., Ltd.

11

Rayong Water Supply
Project (BTO)

25 years
14 March 2006

UU Group Consortium - The contract commenced from
12 July 2006 to 11 July 2031.
consists of
- The ownership of the facilities
- Universal
constructed by the Consortium will be
Utilities Co., Ltd.
immediately transferred to PWA.
- Chachoengsao
The Consortium has an authorization
Water Supply 		
to produce and sell water to PWA.
Co., Ltd.
- PWA has to compensate to the Consortium
- Bang Pakong
for the minimum water quantity and
Water Supply 		
quality.
Co., Ltd.

- The contract commenced from
5 January 2005 to 4 January 2020.
- PWA has to compensate to the Company
for the minimum water quantity as the
determined quality at the water price
rate of each year. In case of less quality,
the Company has to compensate to
PWA at the rate of 5% for less than the
highest level and 10% for less than the
acceptable level.
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Project Private joint venture
No.
contract

12

Chonburi Water Supply
Project (BOO)

Period of contract Private company
Year/dated
jointly invested

20 years
3 June 2009

Conditions in the contract

- Nakhon Sawan
Water Supply
Co., Ltd.

- A guarantee of Baht 6 million is required
in the first year and a new guarantee
of 5% of water sales according to the
minimum water quantity is required to
replace in the following years. A previous
guatantee then must be returned to
the Consortium.

Universal Utilities
Co., Ltd.

- The contract commenced from
1 December 2009 to 30 November 2029.
- The Company has to construct the
facilities by its own investment.
- PWA has to compensate to the Company
for the minimum water quantity and
the determined quality at the water
price rate of each year (except for force
majeure according to the contract).
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 in the first year at the contract
date and a bank guarantee of not less
than 5% on water sales including value
added tax according to the minimum
water quantity is required to be
replaced in the following years or at
the end of the contract.

8.   Approval of Financial Statements
These financial statements were approved by PWA’s board of directors as at 26 March 2019.
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รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิของประชาชนโดยได้ก�ำหนดสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐ และก�ำหนดหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน
ในปีงบประมาณ 2561 การประปาส่วนภูมิภาค ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อย่างเคร่งครัด โดยได้น�ำข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการต้องจัดไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปา
ส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
1. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการ ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ สรุปผลการจัดหาพัสดุ
ในแต่ละเดือน เป็นต้น
2. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เช่น หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของ
หน่วยงาน เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ข้อมูลพืน้ ฐานหรือข้อมูลเชิงสถิตเิ กีย่ วกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการให้/รับบริการของประชาชน เป็นต้น
3. ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงาน วิสยั ทัศน์
และพันธกิจของหน่วยงาน แผนการปฏิบัติงานประจ�ำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปี ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
งานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน เป็นต้น
4. ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน เช่น แผนงาน โครงการและงบประมาณประจ�ำปี
ของหน่วยงาน หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
5. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน เช่น หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือ
สรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
รายงานผลการด�ำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษ
ต่อบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
6. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ทีใ่ ช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของหน่วยงาน รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีของหน่วยงาน เป็นต้น
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แนวทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การจัดการข้อร้องเรียน
ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ กปภ.

021
บุคลากรของ กปภ.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายด้านบุคลากรและสิทธิประโยชน์
การเสริมสร้างสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ

032
การค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ กปภ.

6.1 พลิกฟื้นผืนป่าต้นน�้ำ
6.2 อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

037
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

7.1 การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ
7.2 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
7.3 คณะกรรมการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.

8.1 คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
8.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ.
8.3 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
8.4 แผนปฏิบตั กิ ารความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2561
8.5 ผลการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ปี 2561
8.5.1 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
8.5.2 โครงการใส่ใจผู้บริโภค
8.5.3 โครงการส่งเสริมความเชือ่ มัน่ คุณภาพน�ำ้ ประปา
ของ กปภ. (Water is Life)
8.6 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

059
กปภ. มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม

9.1 โครงการปันน�้ำใจ จ่ายน�้ำประปา
9.2 โครงการน�้ำดื่มบรรจุขวด
9.3 โครงการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล
และสาธารณประโยชน์
9.4 ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานต่างๆ
9.5 โครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
9.6 โครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย
9.7 โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ปล่อยพันธุ์ปลา
9.8 CSR ภายใน กปภ.
9.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ให้กับ อบต.คอโค ของ
กปภ.สาขาสุรินทร์
9.10 โครงการก่อสร้างฝายน�้ำล้นบ้านน�้ำลาดให้กับ
อ.แก้งคร้อ ของ กปภ.สาขาแก้งคร้อ
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สารจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานกว่า 39 ปี การประปา
ส่วนภูมภิ าค (กปภ.) ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการประปา
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง กปภ. ตระหนักดีว่า การพัฒนา
องค์กรให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ต้องค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกภาคส่วน และด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ โดยที่
กปภ. มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการพัฒนาสร้างสรรค์
องค์กรให้เป็นองค์กรที่ “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ” มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) และมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance : CG)
ส�ำหรับปี 2561 กปภ. สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม
และสิง่ แวดล้อมผ่านการด�ำเนินโครงการ CSR หลากหลายรูปแบบ
เช่น โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน โครงการใส่ใจผู้บริโภค
โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้ำประปาของ กปภ.
(Water is Life) โครงการบริหารจัดการการใช้นำ้� อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
โครงการฟืน้ ฟูปะการังในพืน้ ทีห่ มูเ่ กาะสมุย เป็นต้น โดยมุง่ เน้น
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย
จิตสาธารณะของพนักงาน กปภ.
นอกจากนี้ กปภ. ได้น�ำกระบวนการจัดท�ำรายงาน
ความยั่งยืนตามกรอบการรายงานมาตรฐานสากล (Global
Report Initiative : GRI) มาเป็นกรอบการด�ำเนินงาน
โดยรายงานความยัง่ ยืนฉบับนีเ้ ป็นการรวบรวมผลการด�ำเนินงาน
ในเชิงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า บุคลากร
ชุมชน คู่ค้า คู่ความร่วมมือ เป็นต้น
ในนามตัวแทนของคณะผู้บริหารและพนักงาน กปภ.
ขอขอบคุณลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการด�ำเนินกิจการประปาของ กปภ.
มาโดยตลอด ผมขอยืนยันว่าจะน�ำองค์กรด�ำเนินกิจการประปา
ด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดมัน่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
และประเทศชาติ และจะไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะพัฒนา กปภ. ให้เจริญ
ก้าวหน้าตลอดไป

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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ภาพรวมของ กปภ.
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน

Concentration - Confidence - For the Public
การประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเริ่ ม เปิ ด ด� ำ เนิ น กิ จ การในปี 2522
มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ด้านน�ำ้ ประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมภิ าคครอบคลุมพืน้ ที่
74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ)
ตลอดระยะเวลา 39 ปีทผี่ า่ นมา กปภ. มุง่ มัน่ ให้บริการ
น�้ำประปาคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล โดยยึดหลักการก�ำกับดูแล

กิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ กปภ. ได้ดำ� เนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
องค์กรของ กปภ. ฉบับที่ 3 ปี 2560 - 2564 ซึ่งประกอบด้วย
การก�ำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ความสามารถพิ เ ศษของ กปภ. ความยั่ ง ยื น ความเสี่ ย ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
ตลอดจนพื้นที่ให้บริการ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง
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2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ
น�ำ้ ประปาเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ กปภ. : ผลิตน�ำ้ ประปา
จากน�้ำผิวดิน และผลิตน�้ำประปาจากน�้ำทะเล หรือ Reverse
Osmosis หรือ ระบบ RO ในพื้นที่ที่เป็นเกาะ เช่น เกาะภูเก็ต
เกาะสมุย และเกาะพะงัน
ด้านการจ�ำหน่ายและส่งมอบ : กปภ. ส่งน�้ำประปา
ถึงผู้ใช้น�้ำผ่านเครือข่ายระบบท่อและระบบขนส่งอื่นๆ เช่น
รถบรรทุกน�้ำ  ตู้น�้ำหยอดเหรียญ เป็นต้น จัดเก็บรายได้
ค่าจ�ำหน่ายน�้ำตามโครงสร้างราคาค่าน�้ำที่ก�ำหนด ส�ำหรับ
กลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ทีม่ กี ารประกันปริมาณการซือ้ น�ำ้ ขัน้ ต�ำ 
่ เช่น ธุรกิจ
หรื ออุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กปภ. จะคิดอัตราค่าจ�ำหน่ายน�ำ้ ในราคา
ขายส่ง (Bulk Sale) โดยขายในราคาต�่ำกว่าโครงสร้างปกติ
นอกจากนี้ กปภ. ยังมีบริการเสริมอื่นๆ ได้แก่
1. ออกแบบก่อสร้างระบบประปา
2. ถ่ายทอดวิชาชีพประปาแก่ท้องถิ่น
3. ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน�้ำประปาและ
น�้ำเสีย

4. ตรวจสอบคุณสมบัติท่อประปาและทรายกรอง
5. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้ า นบริ ก าร : กปภ. สร้ า งนวั ต กรรมด้ า นบริ ก าร
เพื่อลดข้อจ�ำกัดและอ�ำนวยความสะดวกรวดเร็วให้ลูกค้า
ในการท�ำธุรกรรมกับ กปภ.
โครงการ กปภ.สาขาดิ จิ ทั ล จากนโยบาย
Thailand 4.0 กปภ. ได้ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้มุ่งสู่
แพลตฟอร์มดิจิทัล โดยนวัตกรรมบริการต่างๆ ให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า โดยขับเคลื่อนภายใต้ชื่อ “โครงการ
กปภ.สาขาดิจิทัล” มีเป้าหมายเพื่อผลักดัน กปภ. ทุกสาขา
ให้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเป็นดิจิทัล พร้อมให้บริการลูกค้า
ท�ำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีบน online และ on mobile
เช่น ลูกค้าสามารถช�ำระค่าน�้ำหักผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
และขอรับบิลในรูปแบบ Digital ผ่าน Smart phone รวมถึง
การขอติดตั้งประปาทาง Website น�ำร่องในเดือนตุลาคม
2560 ใน กปภ. 13 สาขาพื้ น ที่ EEC และได้ ข ยายผล
ทั่วประเทศแล้วในเดือนมีนาคม 2561
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PWA Always – on เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าในการท�ำธุรกรรมกับ กปภ.
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โดยลู ก ค้ า ไม่ ต ้ อ งเดิ น ทางไปด� ำ เนิ น การที่ กปภ.สาขา
ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า
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2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
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2.3 ความสามารถพิเศษของ กปภ.
มีความรู้ความสามารถในระบบประปา
การเข้าถึงและความใกล้ชิดประชาชน
และชุมชน

ปัจจุบัน

ความพร้อมและความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิเคราะห์และจัดการคุณภาพน�้ำ

เป้าหมายในอนาคตเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
• บุคลากรมีวัฒนธรรมในการส่งมอบ
คุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

2.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง SWOT

ความยั่งยืน

1

2

3

4

5

6

แหล่งน�้ำ
มีคุณภาพ
และมีปริมาณ
เพียงพอ

ความสามารถ
ของบุคลากร

เงินทุนจาก
ผลประกอบการ
เพียงพอ

กระบวนการผลิต
จ่ายน�้ำ
มีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ที่เหมาะสม
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ความเสี่ยง
กปภ. ส�ำรวจ/รวบรวมความเสี่ยง และน�ำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยงระดับองค์กร
ที่ส่งผลกระทบกับเป้าหมายขององค์กร แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต�่ำ ดังนี้
กรอบความเสี่ยงปี 2561

แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2561

ระดับสูงมาก
1. จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำเพิ่ม
2. ปริมาณน�้ำจ�ำหน่าย
3. อัตราน�้ำสูญเสีย
4. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
5. การบริหารโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้

ระดับสูงมาก
1. อัตราน�้ำสูญเสีย
2. จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำเพิ่ม
3. ปริมาณน�้ำจ�ำหน่าย
4. การบริหารโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้

ระดับสูง
6. ระบบสารสนเทศผู้ใช้น�้ำ (CIS)
7. ปัญหาขาดแคลนน�้ำดิบ
8. แรงดันน�้ำ
9. การหยุดจ่ายน�้ำ
10. คุณภาพน�้ำประปา
11. ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBIDA)
12. การบริหารสภาพคล่อง
13. หนี้ค่าน�้ำค้างช�ำระ

ระดับสูง
5. ปัญหาขาดแคลนน�้ำดิบ
6. ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBIDA)
7. แรงดันน�้ำ
8. การหยุดจ่ายน�้ำ
9. คุณภาพน�้ำประปา
10. ระบบสารสนเทศผู้ใช้น�้ำ (CIS)
11. การบริหารสภาพคล่อง

ระดับปานกลาง
14. การบริหารทรัพยากรบุคคล
15. การจัดการองค์ความรู้และการน�ำนวัตกรรมมาใช้
16. อัคคีภัย
17. ปัญหาการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
18. ความพึงพอใจคุณภาพและบริการของ กปภ.
19. ค่าวัสดุการผลิตและค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
ระดับต�่ำ
20. ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
21. ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CSR)
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

1. ตามพระราชบัญญัติ กปภ.
มีอ�ำนาจด�ำเนินกิจการ
ประปาซึ่งสามารถขยาย
พื้นที่ให้บริการ ในส่วน
ภูมิภาคได้มากกว่า
องค์กรอื่น
2. มีความรู้ และเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการ
กิจการประปา
3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. มีสาขามาก สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
5. มีโครงข่ายท่อส่งน�้ำ
กระจายทั่วประเทศ
6. เป็นหน่วยงาน
ที่ได้รับการยอมรับ
ในคุณภาพน�้ำประปา
และการให้บริการ
7. มีความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือที่ดีกับ
องค์กรและหน่วยงาน
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องน�้ำ

1. อัตราน�้ำสูญเสียสูง
2. การเตรียมบุคลากร
ด้านขีดความสามารถ
หลักยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจขององค์กร
3. การน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบูรณาการ
ด้านข้อมูล และระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การผลิต การบริหาร
จัดการ การให้บริการ
ยังไม่ครอบคลุม
4. ราคารับซื้อน�้ำตาม
สัญญารับซื้อน�้ำจาก
เอกชนบางพื้นที่มี
ราคาสูงกว่าราคา
ขายเฉลี่ย
5. การให้บริการน�้ำประปา
ในบางพื้นที่ไม่ทันต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้นำ�้
ที่เพิ่มมากขึ้น

1. นโยบายรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย
ให้ประชาชนมีนำ�้ ประปา
ใช้ในทุกพื้นที่
2. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด้านชายแดน
ระบบคมนาคมของรัฐ
เพื่อรองรับ AEC ท�ำให้
มีการเติบโตของเมือง
และการขยายตัวของ
อสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้
ความต้องการใช้
น�้ำประปาเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ
3. นโยบายรัฐบาล
และกฎหมายเกี่ยวกับ
น�้ำอื่นๆ สนับสนุน
และให้ความส�ำคัญกับ
การจัดสรรน�้ำดิบ
ในการอุปโภค บริโภค
เป็นอันดับแรก
4. กปภ. มีโอกาสที่จะสร้าง
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ร่วมกับ อปท.
และต่างประเทศ
ในการขยายบริการ
ด้านน�้ำประปา
5. ทิศทางของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วย
ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผล
ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง

1. พื้นที่ให้บริการ
กระจัดกระจาย
และห่างไกล ท�ำให้ยาก
ต่อการให้บริการ
และท�ำให้ต้นทุนสูง
2. แหล่งน�้ำดิบได้รับ
ผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน สภาพแวดล้อม
เปลีย่ นแปลง สภาพอากาศ
แปรปรวน เกิดปัญหา
น�้ำเสีย น�้ำเค็ม น�้ำท่วม
ภัยแล้ง
3. การแก้ปัญหาจัดการน�้ำ
อย่างบูรณาการจาก
หน่วยงานภาครัฐตาม
ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�ำ้
ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น
4. อปท. มีอ�ำนาจในการ
ด�ำเนินการสาธารณูปโภค
ในพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่
การให้บริการของ กปภ.
5. ไม่มีแหล่งน�้ำดิบ
เป็นของตนเอง
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2.5 พื้นที่ให้บริการ
กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบการให้บริการน�้ำประปาซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับ
ประชาชนในส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) รวมทั้งพื้นที่ที่หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน�้ำประปาเอง เช่น การประปาเทศบาล การประปา อบต. และการประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
กปภ. มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านบริการ โดยแบ่งตามพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย กปภ.เขต 10 เขต รับผิดชอบ กปภ.
สาขา ซึ่งมีทั้งสิ้น 234 สาขา และหน่วยบริการย่อยอีก 347 หน่วยบริการ ดังตาราง
ภาค

เขต

จ�ำนวนสาขา

จ�ำนวนหน่วยบริการ

จ�ำนวนลูกค้า
(ราย)

1

9
10
6
7
1
8

27
26
22
20
22
20

32
62
48
48
16
41

401,685
333,581
412,677
282,255
795,924
286,421

2
3
4
5

30
23
24
20

30
21
31
18

749,161
501,542
377,610
304,390

(ภาคเหนือ)
2

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
3

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และภาคตะวันออก)
4

(ภาคกลาง และภาคตะวันตก)
5

(ภาคใต้)

จ�ำแนกลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มราชการและธุรกิจขนาดเล็ก และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม
และธุรกิจขนาดใหญ่ โดยยึดเกณฑ์ประกอบกิจการและเกณฑ์ปริมาณการใช้น�้ำ  พร้อมตอบสนองความสมดุลระหว่าง
การด�ำรงอยู่ขององค์กรกับสุขภาวะของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ได้รับการบริการสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และพึงพอใจ

2.6 เนื้อหาของรายงาน
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เป็นการจัดท�ำรายงานภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล (Global Reporting
Initiative : GRI) มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ น�ำเสนอแนวทางและการด�ำเนินงานทีม่ งุ่ สูค่ วามยัง่ ยืนที่ กปภ. ได้ดำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง
ส�ำหรับปี 2561 กปภ. ได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืนเป็นปีที่ 4 มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ เนื้อหาของรายงานฉบับนี้มีความสอดคล้องกับรายงานผลการด�ำเนินงาน (Organizational Performance
Report : OPR) ปี 2561 ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
ที่มีการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
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การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการความยั่งยืน โดยทุกรอบปีจะมีการวิเคราะห์ทบทวนและปรับปรุงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนทบทวนแนวทาง
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้ทุกกลุ่ม

3.1 ความต้องการและความคาดหวังที่ส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กปภ. ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสะท้อนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินงานของ กปภ. โดยปี 2561 กปภ. ได้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
ดังตาราง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ/ความคาดหวังที่ส�ำคัญ

รัฐบาลและกระทรวงเจ้าสังกัด

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ ปี 2560-2564
1. ก�ำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
2. บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
กลยุทธ์กระทรวงมหาดไทยตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2564
1. พัฒนาระบบประปาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2. วางผั ง เมื อ งและโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ สี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ
รวมทั้งแก้ปัญหาน�้ำทั้งระบบ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาภูมิภาคและเมือง
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สังคม/ชุมชน

ความต้องการ/ความคาดหวังที่ส�ำคัญ
1. การประกอบกิจการมีความปลอดภัย
2. ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3.2 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

กปภ. ให้ความส�ำคัญกับการรับฟังความต้องการของผู้ส่งมอบที่ส�ำคัญ ซึ่งแบ่งเป็นผู้ส่งมอบน�้ำดิบ ได้แก่ กรมชลประทาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ท่อ และอุปกรณ์ ตลอดจนผู้รับจ้างบริการต่างๆ โดยมีบทบาท
ที่ส�ำคัญ รวมถึงความต้องการที่ส�ำคัญของผู้ส่งมอบและคู่ค้า ดังตาราง
องค์กร

บทบาทที่ส�ำคัญ

ความต้องการที่ส�ำคัญของ กปภ.

กลไกส�ำคัญ
ในการสื่อสาร

ผู้ส่งมอบ
• กรมชลประทาน
• องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
• East Water

ส่งมอบน�้ำดิบ

- ปริมาณน�้ำดิบที่เพียงพอ

• การประปานครหลวง
• East Water,
Thai Tap, UU

ส่งมอบน�้ำประปา

- สนับสนุนให้ประชาชนมีน�้ำใช้และ
มีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
- ปริมาณน�้ำประปาที่เพียงพอและ
ราคายุติธรรม

• ผู ้ จ� ำ หน่ า ยวั ส ดุ ก ารผลิ ต ส่งมอบสารเคมี ท่อ มาตรวัดน�้ำ - ได้รับสารเคมี ท่อ มาตรวัดน�้ำและ
(สารส้ ม , คลอรี น ), วั ส ดุ และอุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์ประปาที่มีคุณภาพได้
อุปกรณ์ (ท่อ มาตรวัดน�้ำ)
มาตรฐานและทันต่อความต้องการ

Website กปภ.
การประชุม/
สัมมนาต่างๆ
รายงานประจ�ำปี
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องค์กร

บทบาทที่ส�ำคัญ

ความต้องการที่ส�ำคัญของ กปภ.

• ผู ้ จ� ำ หน่ า ยวั ส ดุ ก ารผลิ ต
(สารส้ม, คลอรีน), วัสดุ
อุปกรณ์ (ท่อ มาตรวัดน�้ำ)

ส่งมอบสารเคมี ท่อ มาตรวัดน�้ำ - ได้รับสารเคมี ท่อ มาตรวัดน�้ำ
และอุปกรณ์ประปา
และอุปกรณ์ประปาที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและทันต่อความต้องการ

• ผู้รับจ้างก่อสร้าง
• ผูร้ ับจ้างงานบริการ
Outsources (ต่อท่อ/
ซ่อมท่อ อ่านมาตร
เก็บเงิน etc.)

รับเหมาก่อสร้างระบบประปา - งานก่อสร้างและงานบริการ
วางท่อ จ่ายน�้ำ ซ่อมท่อ                 ที่มีคุณภาพ
อ่านมาตร เก็บเงิน ฯลฯ

• อุ ป กรณ์ IT (ฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ)

ส่งมอบอุปกรณ์ IT ทั้งฮาร์ดแวร์ - อุปกรณ์ IT ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
และซอฟต์แวร์

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่งมอบไฟฟ้าให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาค

- กระแสไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและเพียงพอ

บทบาทที่ส�ำคัญ

ความต้องการที่ส�ำคัญของ กปภ.

องค์กร
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กลไกส�ำคัญ
ในการสื่อสาร

Website กปภ.
การประชุม/
สัมมนาต่างๆ
รายงานประจ�ำปี

กลไกส�ำคัญ
ในการสื่อสาร

คู่ความร่วมมือ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดการระบบการบริการสาธารณะ - การประสานงานทีใ่ กล้ชดิ และรวดเร็ว
- การขอใช้พื้นที่ในการวางท่อประปา
(อปท.)
เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
- การขอใช้แหล่งน�้ำในพื้นที่ อปท.
- ความร่วมมือในการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ
• กรมชลประทาน

บริหารจัดการน�้ำและจัดสรรน�้ำ - การแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณน�้ำ 
เพื่อการเกษตร การพลังงานและ เพื่อการบริหารจัดการให้ผู้ใช้น�้ำ
มีนำ�้ ประปาใช้อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง
การสาธารณูปโภค

• กิจการประปาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
กิจการประปา

- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
ระบบประปา และการบริหารจัดการ
ระบบประปา

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของ
พลังงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างภูมิคุ้มกันด้านพลังงาน
ลดสภาวะโลกร้อน

ร่วมมือกันบริหารจัดการและ
พัฒนาเทคโนโลยี

Website กปภ.
การประชุม/
สัมมนาต่างๆ
รายงานประจ�ำปี

การประชุม/
สัมมนาต่างๆ
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องค์กร

บทบาทที่ส�ำคัญ

ความต้องการที่ส�ำคัญของ กปภ.

• กรมทางหลวงชนบท

พัฒนาก่อสร้างทางและ
บ�ำรุงรักษาทางหลวงชนบท

• กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล

ร่วมมือกันบูรณาการการใช้                 น�้ำบาดาลและน�้ำประปา
ในการอุปโภคบริโภค รวมถึง
ภาคอุตสาหกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

• กรมอนามัย

กลไกส�ำคัญ
ในการสื่อสาร

- ความร่วมมือด้านการก่อสร้างและ
การวางท่อประปา
การสนับสนุนข้อมูลทัง้ ด้านการศึกษา
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูล
ด้านแหล่งน�้ำบาดาลและการส�ำรวจ
แหล่งน�้ำบาดาล รวมถึงการใช้
น�ำ้ บาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น�้ำดิบในช่วงหน้าแล้ง

การประชุม/
สัมมนาต่างๆ

การส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพ - ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ประปา
น�้ำประปา
เพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภค
น�้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสะท้อนถึงการให้ความส�ำคัญต่อ
การประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยยินดีสื่อสาร
และรับฟังข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบและน�ำมาเป็นส่วนส�ำคัญต่อการตัดสินใจในระดับยุทธศาสตร์
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ลูกค้าของ กปภ.
ด้วยแนวคิดหลัก “ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า” ของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) กปภ. ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ด้านบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและจัดท�ำมาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ของ กปภ. เรียกย่อว่า I CARE Model
โดยประยุกต์แนวคิด CRM (Customer Relationship Management) มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ กปภ. “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” ซึ่ง I CARE Model ประกอบด้วย 5 แนวทาง
และได้ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบทุกรอบปี ดังภาพ
Communication คือ การติดต่อสือ่ สารรับฟังเสียง
ของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ เรียนรูค้ วามต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
Relation คือ การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียพร้อมส�ำรวจความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าทุกปี
Analysis คือ การวิเคราะห์จดั ล�ำดับความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
อย่างสม�่ำเสมอท�ำให้ กปภ. ได้สารสนเทศเสียง
ของลูกค้าเพือ่ น�ำไปปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องตลอดห่วงโซ่การตอบสนอง
Integration คือ การบูรณาการสารสนเทศเสียง
ของลูกค้าให้เชือ่ มโยงกับการปรับปรุงการพัฒนา
องค์กรและการบริหารจัดการองค์กร
Evaluation คือ การติดตามและประเมินความ
พึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ และความผูกพันภักดี
ของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ กปภ. ยังได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศเสียงของลูกค้า” เพือ่ ผูเ้ กีย่ วข้องทุกสายงาน
ร่วมกันก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ขิ องกระบวนการติดต่อสือ่ สารรับฟังเสียงของลูกค้า ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
แก้ปัญหาข้อร้องเรียนและกระบวนการรายงานข้อร้องเรียน รวมทั้งบริหารจัดการสารสนเทศเสียงของลูกค้าให้เกิดประโยชน์
แก่การลดความไม่พึงพอใจ สร้างความพึงพอใจ และเติมความประทับใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการให้บริการของ กปภ. ทัง้ ระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร และระดับกระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญ
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4.1 แนวทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นที่นิยม กปภ. จึงได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยมีช่องทางติดต่อสื่อสารรับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ ดังภาพ
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4.2 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ภายใต้มาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ของ กปภ. (I CARE Model) กปภ. มุ่งมั่นสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
เพื่อส่งมอบคุณค่าการบริการที่ดีและมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าดังโครงการ/กิจกรรมจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
โครงการชุมชนคนรัก กปภ. (PWA Society) โดย กปภ. สาขาเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วม Webpage เพื่อติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร และร่วมกิจกรรมต่างๆ

โครงการ P.R. 4.0 เป็นการปรับปรุงแนวทางและ
รูปแบบวิธกี ารรับฟังลูกค้าและการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ของ
กปภ. โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ท�ำให้สามารถเข้าถึง
ลูกค้าแต่ละกลุม่ แต่ละราย ทัง้ ยังสามารถสือ่ สารสองทางกับลูกค้าทุกกลุม่ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กปภ. ทุกสาขาเปิด Facebook
ให้ลูกค้าติดต่อสื่อสารกับ กปภ. เปิดกลุ่มไลน์สื่อสารกับลูกค้าแต่ละกลุ่มทุกประเภท โดยก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละช่องทาง
ท�ำให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา
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โครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) กปภ.
จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อเป็นศูนย์กลางท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิด
การบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐตามนโยบายรัฐบาล
โดยปี 2561 มี กปภ. 51 สาขาผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพิ่มเติมจาก
ปี 2559-2560 ที่ผ่านการรับรอง 10 สาขา ถือเป็นการยืนยันความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และจะขยายผลต่อไปจนครบทั้ง 234 สาขา

4.3 การจัดการข้อร้องเรียน
กระบวนการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของ กปภ. จั ด ให้ มี
ศูนย์ประปาทันใจโดยมีมสิ เตอร์ประปา ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทูตเชือ่ มโยง
ความประทับใจสู่ลูกค้า โดยมีหน้าที่หลักคือการลงพื้นที่เกิดเหตุ
ในทันทีที่ได้รับแจ้ง เพื่อพบผู้ร้องและสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ให้สามารถลดความไม่พงึ พอใจของลูกค้าก่อน จากนัน้ จึงท�ำหน้าที่
ตรวจสอบสภาพปั ญ หาและแก้ ป ั ญ หาตามความพร้ อ มของ
อุปกรณ์เครือ่ งมือทีต่ ดิ ตัวไปทันทีเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า
และรูส้ กึ มัน่ ใจในคุณภาพการให้บริการของ กปภ. อีกครัง้ จากนัน้
จึงจบลงด้วยการให้คำ� แนะน�ำ การแจ้งข่าวสารให้ลกู ค้าผูร้ อ้ งเรียน
และประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ลูกค้าและประชาชน
ทั่วไปเกิดความรู้สึกประทับใจ
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ภาพแสดงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนมาตรฐานของ กปภ. ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียน 11 ช่องทาง
  1. PWA Contact     
      Center 1662
  2. Website
  3. Email
  4. Facebook
  5. GCC1111
  6. สื่อมวลชน
  7. บันทึก / หนังสือ / จดหมาย
  8. โทรศัพท์
  9. ไปพบเจ้าหน้าที่
10. Line
11. ศูนย์ด�ำรงธรรม

รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ กปภ./ตรวจสอบ/
ค้นหาข้อมูล (กรณีข้อมูลไม่เพียงพอติดต่อผู้ร้อง/ผู้เกี่ยวข้อง)
จ�ำแนกประเภทเรื่องร้องเรียน
(1) ข้อสอบถามทั่วไป (แจ้งเหตุ/ขอข้อมูล/เสนอแนะ/ชมเชย)
(2) ข้อร้องเรียน (การบริการตามภารกิจ กปภ.)
กรณีเป็นข้อสอบถามทั่วไป สามารถแจ้งผู้ร้องและปิดงานทันที
บันทึกจ�ำนวนนับและก�ำหนดเวลา SLA (เวลาเริ่มต้น–เวลาสิ้นสุด)
ลงพืน้ ทีห่ น้างาน
แก้ไขปัญหา โดย
มิสเตอร์ประปา/
ผูเ้ กีย่ วข้อง

กรณีเป็นข้อร้องเรียน ส่งต่อ กปภ.สาขาแก้ไขพร้อมแจ้งให้ กปภ. เขต
ติดตามเร่งรัด

รายงานจ�ำนวน
ข้อร้องเรียนแบ่งตาม
ประเภทข้อร้องเรียน
และ SLA

ติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้
แล้วเสร็จภายใน SLA ทีก่ ำ� หนด
แจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ผรู้ อ้ ง
ทราบ โดย กปภ.สาขา
โทรสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ร้อง ภายหลังการแก้ไข
ปัญหาแล้วเสร็จ (Feedback)
โดย กปภ. สาขา
ปิดข้อร้องเรียน

ข้อมูลป้อนกลับ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

บันทึกข้อมูลลงในระบบ OIS
เพือ่ รายงานผลการแก้ไขปัญหา

รายงานข้อร้องเรียนที่
ด�ำเนินการแก้ปัญหา
แล้วเสร็จ



โทรสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ร้อง และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ กปภ.สาขา
รวบรวมผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน ให้ กปภ.ข.1-10
ทราบเป็นรายเดือน
รายงานผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนต่อคณะผู้บริหาร
ระดับสูงทุกไตรมาส
สั่งการให้สายงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ต้นเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ�้ำในอนาคต

รายงานผล
การจัดการ
ข้อร้องเรียน
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4.4 ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ กปภ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าของ กปภ. ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2561 ปัจจุบันลูกค้ามีความพึงพอใจการให้บริการของ กปภ. ปี 2561 ที่คะแนน 4.048
ดังภาพ                       
4,500
4,000

4.250
4.000

4.083
3.970
3.735

3.610
3,500
3,000

3.580

3.700

3.390

4.020 4.031
4.000 4.048

ผลการด�ำเนินงานของ กปภ.
ค่าเป้าหมาย กปภ. (4.250)
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (4.000)

2,500
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

จากวิสยั ทัศน์ กปภ. ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการให้บริการลูกค้าเพือ่ ให้ “ผูใ้ ช้นำ�้ ประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ” กปภ. จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับมาตรฐานการรับฟังและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มาตรฐาน
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ท�ำให้ปี 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า กปภ. อยูใ่ นระดับ
4.048 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ซึง่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2558-2559 ทัง้ นี้ ผลส�ำรวจในช่วง 5 ปีหลังสุด (ปี 2557-2561)
ยังมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กปภ. จะได้น�ำผลส�ำรวจดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ
และหาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการบริการของ กปภ. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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บุคลากรของ กปภ.
กปภ. ได้วางนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างครอบคลุมทั้งในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
และผู้น�ำ  การส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
การช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์กับพนักงานทุกคน และการดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัยของพนักงาน
ทั้งองค์กร โดยมีแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้

5.1 การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
กปภ. มีกระบวนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาบุคลากร โดยได้จดั ท�ำแผนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทีม่ อี งค์ประกอบและค�ำนึงถึง
ปัจจัยด้านความต้องการด้านการเรียนรู้ของบุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม และค�ำนึงถึงลักษณะโดยรวมของบุคลากรของ กปภ. เป็นพื้นฐาน และก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ของ
แผนพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา ดังตาราง
แผนการพัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การเรียนรู้และ
การพัฒนา

1. แผนการพัฒนาบุคลากร 1. TRAINING

2. NON-TRAINING
2. แผนการจัดการ
องค์ความรู้

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้น�ำ ผู้บริหาร คณะกรรมการจัดการความรู้
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้เหมาะสม และสร้างนวัตกรรมของ
กปภ. (KM - LDI)
กับต�ำแหน่ง
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3
หน่วยงานต่างๆ
เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
ความสามารถของต�ำแหน่งงาน

1. การจัดการความรูภ้ ายในองค์กร 1. เพื่อจัดการความรู้ขององค์กร
ให้เป็นระบบ
- รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปัน
- จัดเก็บองค์ความรู้
ความรูแ้ ละน�ำความรู้ไป
- เผยแพร่องค์ความรู้
ปฏิบัติงาน
2. การจัดการความรู้ภายนอก
องค์กร
- รวบรวมความรู้จากภายนอก
หน่วยงาน
- น�ำความรู้จากภายนอก
มาพัฒนาองค์ความรู้ภายใน
องค์กร
- พัฒนาองค์ความรู้ใหม่
- เผยแพร่องค์ความรู้

ผู้รับผิดชอบ

1. เพื่อแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกองค์กร
2. เพื่อน�ำความรู้จาก
ภายนอกองค์กรมาพัฒนา
เป็นความรู้ภายในองค์กร

คณะกรรมการจัดการความรู้
และสร้างนวัตกรรมของ
กปภ. (KM - LDI)
กองบริหารองค์ความรู้
หน่วยงานต่างๆ
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แผนการพัฒนาการเรียนรู้
3. แผนวิจัยพัฒนา
และสร้างนวัตกรรม

กลยุทธ์การเรียนรู้และ
การพัฒนา
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรม
2. ส่งเสริมการใช้ความรู้และ
ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างนวัตกรรมส�ำหรับ
พัฒนาระบบผลิต-จ่ายน�้ำ
2. เพือ่ พัฒนาระบบให้บริการลูกค้า
3. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนของ
องค์กร

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการวิจยั และ
นวัตกรรม
กองวิจยั และพัฒนา
หน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้ กปภ. มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การพั ฒนาในชั้นเรียน (Training) ซึ่ง แบ่งออกเป็น การฝึกอบรมภายในหน่ว ยงาน (In-house Training)
และการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน (Public Training) ด�ำเนินการประเมินผลโดยส�ำนักวิทยาการ ซึ่งจะด�ำเนินการประเมิน
และติดตามผลในทุกหลักสูตร โดยการฝึกอบรมภายในจะมีการประเมินทัง้ ก่อนการฝึกอบรม/หลังการฝึกอบรมและการติดตามผล
โดยมีแบบประเมินสอบถามผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา ในส่วนของการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน ผู้ผ่าน
การฝึกอบรมจะต้องจัดท�ำรายงานผลการฝึกอบรมและจะมีการติดตามประเมินผลภายหลัง ทั้งกับตัวผู้ผ่านการฝึกอบรม
และผู้บังคับบัญชา
2. การพัฒนานอกชั้นเรียน (Non-Training) ในรูปแบบต่างๆ ผู้บังคับบัญชาผู้ที่ได้รับการพัฒนา เป็นผู้ก�ำหนดวิธีการ
พัฒนาตามความเหมาะสม และจะให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการพัฒนาตามแบบรายงานผลที่ส�ำนักวิทยาการก�ำหนด
และรายงานให้ส�ำนักวิทยาการทราบ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลประเมินผลสมรรถนะรายบุคคล
ให้กับฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคลต่อไป
การประเมินผลดังกล่าว จะมีแนวทางการด�ำเนินการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ประเมินผลความพึงพอใจ (Reaction) โดยใช้แบบสอบถามที่ก�ำหนดส�ำหรับทุกหลักสูตร
2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ประเมินพฤติกรรม (Behavior) เพื่อสอบทานว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น�ำความรู้ไปใช้
และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�ำงาน มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่เพียงใด
ซึ่งจะด�ำเนินการหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3-6 เดือน โดยแบบสอบถามผู้บังคับบัญชา และผู้ผ่านการฝึกอบรม
ตามแบบฟอร์มที่ส�ำนักวิทยาการเป็นผู้ก�ำหนด
ทั้งนี้ ผลจากการประเมินตามข้อ 1-3 จะน�ำมาพัฒนาระบบการเรียนรู้และแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป

5.2 การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร
กปภ. ให้ความใส่ใจกับกระบวนการและปัจจัยในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร โดยมอบหมายให้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ซึ่งพบว่า
ในปี 2561 ความพึงพอใจและความผูกพันเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.15 (คะแนนเต็ม 5) อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ�ำแนก
ในแต่ละด้านแล้ว พบว่า ระดับความผูกพันโดยรวมต่อ กปภ. มีคะแนนเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับความผูกพันมาก ส่วนระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมต่อ กปภ. มีคะแนนเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
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5.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กปภ. มีแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยผู้น�ำระดับสูงก�ำหนดค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร
ที่พึงประสงค์ของบุคลากรในค่านิยมแต่ละด้านเพื่อแปลงค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ รวม 11 พฤติกรรม ดังนี้
ค่านิยม กปภ.

พฤติกรรมตามค่านิยม

“มุ่ง” มุ่งเน้นคุณธรรม

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

“มั่น” มั่นใจคุณภาพ

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
2. มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อความส�ำเร็จ
3. ท�ำงานเป็นทีม
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

“เพื่อปวงชน” เพื่อสุขของปวงชน

1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า
2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา
3. มีจิตสาธารณะ

ทัง้ นี้ กปภ. ก�ำหนดแผนงานกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัง้ 6 คุณลักษณะ ได้แก่ 1. ความร่วมมือ 2. การแบ่งปัน
ทักษะของบุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และต่างสถานที่ 3. การสื่อสารแบบสองทิศทางระหว่างพนักงานกับ
หัวหน้างาน และผู้บริหาร 4. การมีความคิดริเริ่มและนวัตกรรม 5. การให้อ�ำนาจการตัดสินใจ และ 6. การก�ำหนดเป้าประสงค์
ระดับบุคคล จ�ำนวน 9 โครงการ/กิจกรรมให้หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินการ ซึ่งการก�ำหนดแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามคุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กรได้มีการน�ำค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่ผู้น�ำระดับสูงก�ำหนดดังกล่าว
ข้างต้น รวมทั้งปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร มาเป็นข้อมูลในการก�ำหนดแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ความผูกพันของพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร
มีความเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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รายงานความยั่งยืน ปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

ค่านิยมองค์กร / พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลัก

การร่วมมือ
1.1 โครงการดาวเด่นประจ�ำไตรมาส

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
- ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร : ดูแลรักษา
ทรัพย์สินขององค์กรเสมือนทรัพย์สินของตนเอง

- กอง
- กปภ. สาขา

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- ท�ำงานเป็นทีม
เพื่อปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน
- มีจิตสาธารณะ
1.2 โครงการ Big Cleaning Day

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
- ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร : ดูแลรักษา
ทรัพย์สินขององค์กรเสมือนทรัพย์สินของตนเอง
มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- ท�ำงานเป็นทีม
เพื่อปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน
- มีจิตสาธารณะ

- หน่วยงานส่วนกลาง
(กองบริการกลางเป็น
หน่วยงานสนับสนุน
การด�ำเนินการ
ในส่วนกลาง)
- กปภ. เขต  และกองในสังกัด
- กปภ. สาขา

1.3 โครงการแข่งขันกีฬาสี กปภ.

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- ท�ำงานเป็นทีม

- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
(กองกิจการสัมพันธ์)

1.4 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
- ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม : ประพฤติและ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่าง
เคร่งครัด
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส :
จัดกิจกรรมส่งเสริมการยึดถือคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต
- ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

- ส�ำนักผู้ว่าการ
- ฝ่ายกฎหมาย
- ส� ำ นั ก สื่ อ สารองค์ ก รและ
ลูกค้าสัมพันธ์
- สายงานปฏิบัติการ
(รปก.1-5)
- สายงานสนับสนุน
(ส่วนกลาง) ได้แก่ ผชส.,
ผชล., ผชต., ผชท., รผผ.,
รผง., รผว. และ รผบ.
- กปภ.ข.
- ฝ่าย/ส�ำนัก
- กอง/กปภ. สาขา
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ล�ำดับ

2

โครงการ/กิจกรรม

ค่านิยมองค์กร / พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลัก

การแบ่งปันทักษะของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และต่างสถานที่
2.1 โครงการสนทนาประสาประปา

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- กองในสังกัด กปภ.เขต
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนด : สนับสนุนให้ผู้บริหาร - กปภ. สาขา
และพนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และปฏิ บั ติ ต ามคู ่ มื อ
การปฏิบัติงานที่ก�ำหนด
- ท� ำ งานเป็ น ที ม : สร้ า งบรรยากาศให้ มี ก ารสื่ อ สาร
สองทิศทางอย่างตรงไปตรงมาและรับฟังข้อคิดเห็น
ที่แตกต่าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
เพื่อปวงชน
- แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน : กระตุ้นและ
ส่งเสริมพนักงานให้มีการสอนงาน coaching และ
แบ่งปัน sharing ทักษะการปฏิบัติงานระหว่างกัน

2.2 โครงการศึกษาดูงาน

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- กอง
- พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการ - กปภ. สาขา
เรียนรู้โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อปวงชน
- แบ่ ง ปั น ทั ก ษะช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน : กระตุ ้ น
และส่ ง เสริ ม พนั ก งานให้ มี ก ารสอนงาน coaching
และแบ่งปัน sharing ทักษะการปฏิบัติงานระหว่างกัน

3
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การสื่อสารที่เป็นแบบสองทิศทางระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานและผู้บริหาร
3.1 โครงการสนทนายามเช้า
(Morning Talk)

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- กอง
- พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการ - กปภ. สาขา
เรียนรู้โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ
- ท� ำ งานเป็ น ที ม : สร้ า งบรรยากาศให้ มี ก ารสื่ อ สาร
สองทิศทางอย่างตรงไปตรงมาและรับฟังความคิดเห็น
ที่แตกต่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

3.2 โครงการประชุมสายงาน

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- สายงานปฏิบัติการ
- พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : สร้างบรรยากาศในการ
(รปก. 1-5)
เรียนรู้โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน - สายงานสนับสนุน
รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ
(ส่วนกลาง)
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ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

4

ค่านิยมองค์กร / พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลัก

- ท� ำ งานเป็ น ที ม : สร้ า งบรรยากาศให้ มี ก ารสื่ อ สาร
สองทิศทางอย่างตรงไปตรงมาและรับฟังความคิดเห็น
ที่แตกต่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

(สายงาน ผู้ว่าการ
ได้แก่ ผชส., ผชล.,
ผชต., ผชท. และสายงาน
รองผู้ว่าการ ได้แก่
รผผ., รผง, รผว., รผบ.)
- กปภ.เขต
- ฝ่าย/ส�ำนัก

การมีความคิดริเริ่มและนวัตกรรม
4.1 โครงการมอบทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อปวงชน
- ส�ำนักวิทยาการ กปภ.
- สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา : ส่งเสริมให้มี
การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดความประทับใจกับลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
- มีจิตสาธารณะ : สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถ
ส่วนบุคคลช่วยเหลือชุมชน
- มี จิ ต สาธารณะ : สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานสร้ า งสรรค์
กิจกรรมเพื่อสังคม

5

การให้อ�ำนาจในการตัดสินใจ
- การทบทวนการมอบอ�ำนาจ
ทางการบริหาร

6

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
- ฝ่ายกฎหมาย
- ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร : ตัดสินใจโดย
ยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส�ำคัญ

การก�ำหนดเป้าประสงค์ระดับบุคคล
- การก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรายบุคคลทุกระดับชั้น

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
- ฝ่ายวางแผนและ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม : ประเมินผลและ
ประเมินทรัพยากรบุคคล
ให้คุณให้โทษอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส
มั่น : มั่นใจคุณภาพ
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนด : ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
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5.4 นโยบายด้านบุคลากรและสิทธิประโยชน์
กปภ. เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์ที่พนักงานทุกคนพึงได้รับตามสิทธิ
ของพนักงานซึ่งมีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินตามที่กฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ส�ำคัญที่ กปภ. จัดหา
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างมีรายละเอียดดังตาราง
ลูกจ้างพื้นที่ มาตรฐานขัน้ ต�ำ่
พิเศษ
สภาพการจ้างฯ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

1. เบี้ยเลี้ยง+ค่าเช่าพักเงินชดเชย
พาหนะส่วนตัว

/

/

/

สิทธิเท่ากับ
พนักงานชั้น 1-3

x

ข้อบังคับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2522

2. ค่าท�ำงานล่วงเวลาในวันท�ำงาน
ปกติและในวันหยุด

/

/

/

ตามมาตรฐาน
ขั้นต�่ำฯ

/

ข้อบังคับค่าท�ำงานล่วงเวลา
และค่าท�ำงาน

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศ

/

x

x

x

x

ข้อบังคับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
พ.ศ. 2523

4. ค่ารักษาพยาบาลตนเองและ
ครอบครัว

/

/

/(ไม่รวม
พ่อแม่)

ตามมาตรฐาน
ขั้นต�่ำฯ
(ไม่รวมพ่อแม่)

5. ค่าคลอดบุตร ครั้งละ 400 บาท

/

/

x

x

x

ข้อบังคับการสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงานในการคลอดบุตร
พ.ศ. 2523

6. ค่าเล่าเรียนบุตร

/

/

/

ตามมาตรฐาน
ขั้นต�่ำฯ

/

ข้อบังคับการสงเคราะห์
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523

7. เงินสงเคราะห์กรณีผู้ปฏิบัติงาน
เสียชีวิต

/

/

/

x

/

ข้อบังคับการสงเคราะห์
เมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตาย
พ.ศ. 2523

8. เงินกองทุนสงเคราะห์ และ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

/

/

x

x

x

ข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์
พ.ศ. 2523 ข้อบังคับกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2540

x

x

x

x

ข้อบังคับเครื่องแบบพนักงาน
พ.ศ. 2524 และการจ่ายเงิน
ค่าเครือ่ งแบบพนักงาน พ.ศ. 2534

สิทธิประโยชน์

ข้อบังคับและระเบียบ

หมายเหตุ

สิทธิที่เป็นตัวเงิน

9. ค่าเครื่องแบบพนักงาน เหมาจ่าย /(บาง
ไม่เกิน 1,500 บาท
ต�ำแหน่ง)

1 เท่าครึ่ง (ล.วันท�ำงาน)
3 เท่า (ล.วันหยุด)
1 เท่า (ท�ำงานในวันหยุด)
ส�ำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุด

/(ไม่รวมพ่อแม่) ข้อบังคับการสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523

เบิกได้เต็มจ�ำนวนที่ได้
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ที่กระทรวงการคลัง
ก�ำหนด
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ลูกจ้างพื้นที่ มาตรฐานขัน้ ต�ำ่
พิเศษ
สภาพการจ้างฯ

สิทธิประโยชน์

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

10. ค่าใช้จ่ายกรณีที่ใช้ในการประชุม
สัมมนา

/

/

/

x

x

ข้อบังคับ ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ฝึกอบรมหรือสัมมนา พ.ศ. 2525

11. ค่าเช่าบ้าน

/

/

x

x

x

ข้อบังคับการจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2530

12. ค่าพาหนะ กรณี กปภ.ไม่จัดรถ
ให้ไปปฏิบัติงาน

/

/

/

x

x

ข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะ
และค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงแก่
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2533

13. ค่ารับรอง เงินสมนาคุณและ
เงินการกุศล

/

/

/

x

x

ข้อบังคับค่ารับรอง เงินสมนาคุณ
และเงินการกุศล พ.ศ. 2536

14. เงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน
(เดือนละ 500 บาท/คน)

/

/

/

x

/(50)

ข้อบังคับการสงเคราะห์เกี่ยวกับ
บุตรของพนักงาน พ.ศ. 2537

15. เงินค่าอยู่เวรประจ�ำส�ำนักงาน
(300 บาท/ครั้ง)

/

/

/

x

x

ข้อบังคับการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานที่อยู่เวรประจ�ำ
ส�ำนักงาน พ.ศ. 2537

16. เงินตอบแทนที่ปฏิบัติงาน
เกินมาตรฐาน

/

/

/

x

x

ข้อบังคับการจ่ายเงินส่งเสริม
การปฏิบัติงานของพนักงาน
พ.ศ. 2539

17. ค่าชดเชยและเงินค่าตอบแทน
ความชอบในการท�ำงาน

/

/

/

x

/

ข้อบังคับการจ่ายเงินค่าชดเชย
และเงินค่าตอบแทนความชอบ
ในการท�ำงานให้แก่พนักงาน
พ.ศ. 2550

18. เงินโบนัสประจ�ำปี

/

/

x

x

x

ข้อบังคับหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายโบนัสส�ำหรับกรรมการ
พนักงานฯ พ.ศ. 2530

19. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

/

/

x

x

x

ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ. 2527

20. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานที่เสียชีวิต

/

/

/

x

x

ข้อบังคับหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตรของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจาก
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ในพื้นที่พิเศษฯ พ.ศ. 2550

21. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

/

/

x

x

x

ข้อบังคับการก�ำหนดต�ำแหน่ง
อัตราเงินเดือน การบรรจุ แต่งตั้ง
พ.ศ. 2522

ข้อบังคับและระเบียบ

หมายเหตุ
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ลูกจ้างพื้นที่ มาตรฐานขัน้ ต�ำ่
ข้อบังคับและระเบียบ
พิเศษ
สภาพการจ้างฯ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

/

x

x

x

x

  1. ลาป่วย

/

/

/

ตามมาตรฐาน
ขั้นต�่ำฯ

/

- พนักงานลาป่วย 60 วัน
(ไม่ใช่จากการท�ำงาน /
120 วัน (จากการท�ำงาน)
- ลูกจ้างชั่วคราว ลาป่วย
30 วัน (ไม่ใช่จากการ
ท�ำงาน) 60 วัน
(จากการท�ำงาน)

  2. ลาคลอดบุตร

/

/

/

ตามมาตรฐาน
ขั้นต�่ำ

/

ไม่เกิน 90 วันได้รับค่าจ้าง

สิทธิประโยชน์
22. เงินช่วยเหลือค่าน�้ำประปา
300 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ

สิทธิที่ไม่เป็นตัวเงิน

  3. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
  4. ลากิจส่วนตัว
  5. ลาเพื่อท�ำหมัน
  6. ลาพักผ่อนประจ�ำปี

				
/
/
/
ตามมาตรฐาน
/
ขั้นต�่ำ
				
/
/
x
/
x
						
/
/
/
ตามมาตรฐาน
/
ขั้นต�่ำ

ระเบียบว่าด้วยการลาของ
พนักงาน พ.ศ. 2537
ระเบียบว่าด้วยการลาของ
ลูกจ้าง พ.ศ.2537

ไม่เกิน 150 วันท�ำงาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

/

/

/

ตามมาตรฐาน
ขั้นต�่ำฯ

/

/

/

x

/

x

  8. ลาไปประกอบพิธีฮัจย์

/

/

x

/

x

  9. ลาเนื่องจากราชการทหาร

/

/

/

x

/

10. ลาไปต่างประเทศ

/

/

x

x

x

11. ลาไปศึกษาเพิ่มเติมฯ

/

/

x

x

x

12. ลาติดตามคู่สมรส

/

/

x

x

x

13. ลาตรวจสุขภาพประจ�ำปี

/

/

x

x

x

/

/

/

ตามมาตรฐาน
ขั้นต�่ำฯ

/

มาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพ ร้อยละ 60 ของเงินเดือน
ค่าจ้างรายเดือน (ตาย+
การจ้าง
ทุพพลภาพ+สูญเสียอวัยวะ)

/(5,000)

/(5,000)

x

มติ ครม.

เหมาจ่ายเป็นรายเดือนตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง

/

/

x

มติ ครม.

คุม้ ครองคนละ 500,000 บาท

7. ลาอุปสมบท

ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 10 วัน
ท�ำงาน

สิทธิอื่น
1. เงินทดแทน

2. เงินตอบแทนพิเศษ
3. ประกันชีวิตให้พนักงาน
    ในพื้นที่เสี่ยงภัย

/(2,500) สิทธิเท่าพนักงาน
/

สิทธิเท่าพนักงาน
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นอกจากนี้ กปภ. ยั ง จั ด สวั ส ดิ ก ารรู ป แบบอื่ น ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ค วามมั่ น คง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (ตาม พ.ร.บ. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) การจัดหาแหล่งเงินกู้ สวัสดิการดอกเบี้ยต�่ำ
ด้านสุขอนามัย มีการสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ห้องฟิตเนส เป็นต้น อีกทั้งยังมีสมาคมสโมสร กปภ. ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการต่างๆ มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก เงินก้นถุงให้สมาชิกที่สมรส เงินสงเคราะห์สมาชิก
ที่เสียชีวิต และมูลนิธิ กปภ. ด�ำเนินการช่วยเหลือโดยมอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานที่ถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพถาวร
และจ่ายค่าครองชีพรายเดือนให้อดีตพนักงานทีย่ ากล�ำบากตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ส�ำหรับการให้บริการบุคลากร กปภ. จัดให้มี
รถบริการรับส่งพนักงาน ห้องอาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ สถานพยาบาล ห้องสมุด สถานรับเลีย้ งเด็ก ห้องดนตรี ตรวจสุขภาพประจ�ำปี

5.5 การเสริมสร้างสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
กปภ. ดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัยของพนักงานทั้งองค์กรโดยมีกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานเพื่อให้
สถานที่ท�ำงานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ โดยที่การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของ กปภ. เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายด้านความปลอดภัย พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 ดังตาราง
ข้อก�ำหนด
1. ความปลอดภัยในการท�ำงาน

รายละเอียด
ทุกหน่วยงานใน กปภ. ด�ำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการท�ำงานตามลักษณะงาน
แต่ละงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย เช่น มีการปรับปรุงหรือป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักร ไฟฟ้า สารเคมีอันตราย การท�ำงานในที่สูง การป้องกัน
ระงั บ อั ค คี ภั ย ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายด้ า นความปลอดภั ย ก� ำ หนด
และท�ำให้เกิดความปลอดภัยในการท�ำงาน
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ข้อก�ำหนด
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รายละเอียด

2. การส่งเสริมสุขภาพ

ทุกหน่วยงานใน กปภ. จัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พื้นที่ในการท�ำงาน
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ มีการส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้มี
การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี หากมี อ าการผิ ด ปกติ จ ะมี ก ารส่ ง ต่ อ เพื่ อ รั ก ษา
ท� ำ ให้ พ นั ก งานมี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง และส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ มี
การออกก�ำลังกาย และจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อลดภาวะความเครียดจาก
การท�ำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน

3. การรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี

ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานใน กปภ. ด�ำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งาน
ให้มคี วามสะอาดถูกสุขลักษณะ จะท�ำให้พนักงานท�ำงานอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี              
ถูกสุขลักษณะ โอกาสเจ็บป่วย ติดเชื้อรุนแรงน้อยลง

บุคลากรมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร กปภ. จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ
โดย กปภ. เชื่ อ มั่ น ว่ า การพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถ การเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น พนั ก งานและวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
การช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์ การจัดสภาพแวดล้อม การสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน สุขอาชีวอนามัย
และการให้ ส วั ส ดิ ก ารที่ ดี จะช่ ว ยสร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งาน ซึ่ ง ในท้ า ยที่ สุ ด ก็ จ ะส่ ง ผลลั พ ธ์
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์การให้บริการที่เป็นเลิศของ กปภ.
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การค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ กปภ.
ในการด�ำเนินกิจการประปา กปภ. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนให้เห็นได้จากการด�ำเนินโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ เช่น โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำ
เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) โครงการฟื้นฟูปะการัง
ในพื้นที่หมู่เกาะสมุย เป็นต้น
การด�ำเนินงาน CSR ของ กปภ. ไม่ได้มีเพียงการให้บริการน�้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสู่ประชาชนเท่านั้น
แต่ได้ขยายผลให้มุ่งเน้นบูรณาการตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายก๊อก เริ่มต้นจากมุมมองด้านแหล่งน�้ำดิบลุ่มน�้ำสายหลักที่ กปภ. น�ำมาใช้
ผลิตน�้ำประปาต่อเนื่องเข้าสู่กลางน�้ำจนถึงปลายน�้ำ  ซึ่ง กปภ. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในทุกกระบวนการ รวมถึงปัญหาด้านทรัพยากรน�้ำที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในมิติของการขาดแคลนน�้ำสะอาด
กปภ. จึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยก�ำหนดแผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(ฉบับที่ 2) ปี 2560–2564 ให้มีกลยุทธ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส�ำนึกของพนักงาน กปภ.
และชุมชนโดยรอบให้มสี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ผนื ป่าต้นน�ำ้ ของประเทศไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างสายน�ำ้ ล�ำธารต่างๆ
อันเป็นแหล่งน�้ำดิบส�ำคัญในการผลิตน�้ำประปาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามหลักปฏิบัติ CSR ของ กปภ. “เป็นระบบ ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีส่วนร่วม
และสร้างเครือข่าย” กปภ. จึงประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยการสร้างพลังประชารัฐบูรณาการความร่วมมือ
กับชุมชนบริเวณรอบพืน้ ทีป่ ลูกป่า ชุมชนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากต้นน�ำ้ และพนักงาน กปภ. ให้เข้ามามีสว่ นร่วมเพือ่ น�ำไปสูแ่ นวทาง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำที่ยั่งยืน

6.1 พลิกฟื้นผืนป่าต้นน�้ำ

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ กปภ. ที่ต้องการพลิกฟื้นผืนป่าของประเทศไทย จึงได้ด�ำเนินโครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้ำ
เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) ขึ้น โดยมีเป้าหมายปลูกป่า
2,000 ไร่ ในพื้นที่ต้นน�้ำ  ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเริ่มปลูกปีแรกจ�ำนวน 500 ไร่ในปี 2560
พร้อมทั้งมีการบ�ำรุงรักษาป่า ก่อสร้างแนวกันไฟป่า และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ส�ำหรับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมอ�ำเภอปราณบุรี อ�ำเภอสามร้อยยอด อ�ำเภอกุยบุรี อ�ำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นป่าต้นน�้ำล�ำธาร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าผืนใหญ่
อยูท่ างทิศตะวันตกติดต่อกับชายแดนพม่า เป็นส่วนหนึง่ ของเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วย ป่าดิบชืน้ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ
หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากมาย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้างป่า กระทิง นก เป็นต้น
ปัจจุบันพบว่า พื้นที่ป่าไม้ถูกท�ำลายไปมาก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากราษฎรได้บุกรุกพื้นที่ใช้ในการเพาะปลูก ส่วนใหญ่ท�ำไร่สับปะรด
และเป็นที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังมีการบุกรุกแผ้วถางป่าท�ำให้สัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารที่ส�ำคัญไป จึงเกิดปัญหาท�ำให้สัตว์ป่าออกมา
หากินนอกพืน้ ที่ ท�ำลายกัดกินต้นไม้และพืชไร่ของราษฎร จนเกิดเป็นข้อพิพาทระหว่างคนกับสัตว์ขนึ้ ถึงแม้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
จะพยายามแก้ปัญหาด้วยการสร้างแนวกันไฟก็ไม่สามารถลดปัญหาได้ และในปี 2562 กปภ. จะด�ำเนินปลูกป่าจ�ำนวน 200 ไร่
พร้อมกิจกรรมดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกับคนและป่าไม้อย่างยั่งยืนก่อเกิดระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ เช่น โป่งเทียม
เพือ่ เป็นการเพิม่ แหล่งอาหารแร่ธาตุให้สตั ว์ปา่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั เพือ่ ใช้ในการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ และรองรับการหากิน
ของสัตว์ปา่ ให้มากขึน้ น�ำไปสูก่ ารยับยัง้ ไม่ให้สตั ว์ปา่ เดินทางหรืออพยพออกนอกพืน้ ทีไ่ ปหาแหล่งอาหารใหม่ซงึ่ อาจจะเกิดอันตราย
ต่อสัตว์ป่า
นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ขับเคลื่อน CSR ในรูปแบบการสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศ
ซึง่ เป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนร่วมกับหน่วยงานราชการ ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้
ภาค 7 ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน�้ำแม่กลอง โดยที่ลุ่มน�้ำแม่กลอง เป็นลุ่มน�้ำล�ำดับที่ 14 ใน 25
ลุม่ น�ำ้ หลักของประเทศไทย ซึง่ อยูต่ ดิ ประเทศพม่า มีพนื้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ประมาณ 30,836 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ ทีร่ วม 9 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งของพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ให้บริการของ กปภ.เขต 3 จึงส่งผลเชิงบวกต่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยเฉพาะลุม่ น�ำ้ แม่กลอง ซึง่ นอกจากจะหล่อเลีย้ งผูค้ นบริเวณลุม่ น�ำ้ แม่กลองแล้ว ยังเผือ่ แผ่มาถึงชาวกรุงเทพมหานคร
และลุ่มน�้ำเพื่อนบ้านในรูปแบบของน�้ำประปาและอื่นๆ อีกด้วย
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6.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
สืบเนื่องจากกระบวนการผลิตน�้ำแบบ RO (Reverse Osmosis) ท�ำให้ต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากและมีน�้ำทิ้งจาก
กระบวนการผลิตเป็นน�้ำเกลือเข้มข้น (Brine) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ในการนี้ กปภ. จึงก่อสร้างท่อประปาลอดใต้ทะเล
ไปยังเกาะสมุยเมื่อปลายปี 2560 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำประปาบนเกาะสมุยในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อให้ประชาชน
ตลอดแนวเส้นท่อประปาบนเกาะสมุยประมาณ 64,000 ครัวเรือนมีน�้ำประปาสะอาดได้มาตรฐานอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ดังนั้น ในการก่อสร้างท่อลอดประปาใต้ทะเลไปยังเกาะสมุยที่อาจเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล
โดยเฉพาะแนวปะการัง ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส�ำคัญต่อระบบนิเวศน์ เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล
หลากหลายชนิดโดยในช่วงการก่อสร้าง กปภ. เลือกใช้เทคโนโลยีในการสร้างท่อประปาลอดใต้ทะเลให้มีความฟุ้งกระจาย
น้อยที่สุดด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการติดตั้งม่านดักตะกอนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของตะกอน
และเมื่ อ พบตะกอนจากการวางท่ อ ส่ ง น�้ ำ ประปาที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ แนวปะการั ง ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ใ ห้ ห ยุ ด ก่ อ สร้ า งชั่ ว คราว
และด�ำเนินการใหม่เมื่อตะกอนแขวนลอยลดน้อยลง รวมทั้งมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำทะเล ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน�ำไฟฟ้า ปริมาณตะกอนแขวนลอย
และอัตราการตกตะกอน ติดตามสถานภาพของสิง่ มีชวี ติ เช่น ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน สัตว์ทะเลหน้าดิน สัตว์ทะเลหายาก
และหาดทราย เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม แม้ในการก่อสร้าง กปภ. จะเลือกใช้เทคโนโลยีในการสร้างท่อประปาลอดใต้ทะเลให้มีความฟุ้งกระจาย
น้อยที่สุดแล้ว แต่อาจจะยังมีผลกระทบจากการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อปะการัง ดังนั้น กปภ. จึงร่วมมือกับกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพืน้ ทีแ่ ละชุมชนต่างๆ ในท้องถิน่ ปลูกปะการังเสริม
และซ่อมแซมแนวปะการังในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ แนวปะการังเกาะสมุย เกาะแตน เกาะมัดสุ่ม และเกาะมัดหลัง อ.เกาะสมุย                    
จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 32,000 กิ่ง รวมพื้นที่ 3,638 ไร่ ระยะเวลาด�ำเนินการ 5 ปี (2561 – 2565) ภายใต้โครงการฟื้นฟูปะการัง
ในพื้นที่หมู่เกาะสมุย โดยมีพิธีเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งโครงการฟื้นฟูปะการังฯ จะช่วยส่งเสริม
และปลูกจิตส�ำนึกของประชาชนให้มคี วามรักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะปะการังอันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล
ให้คงอยู่ รวมทั้งร่วมกันช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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จากความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า กปภ. ได้ให้ความส�ำคัญ
กับสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของผืนป่าต้นน�้ำ  และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในเชิงป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ กปภ. ยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 39 ปีที่ผ่านมาในการด�ำเนินกิจการประปา
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กปภ. ให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นนโยบายในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
โดยตระหนักถึงความส�ำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. รวมถึงคณะกรรมการ กปภ. ได้ให้
ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคม
ทั้งนี้ กปภ. ได้มีการก�ำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้   โดยมีการ
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. และประกาศเจตจ�ำนง
การบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่างมีคณ
ุ ธรรมและโปร่งใส เพือ่ เป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ได้รับรู้และยึดถือปฏิบัติตาม

7.1 การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านคณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการชุดต่างๆ
กปภ. น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้โดยคณะกรรมการ กปภ. มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ
และภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีตามหลัก CG มีมาตรฐาน
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อก�ำกับดูแลและ
กลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญในด้านต่างๆ รวม 10 คณะ ดังภาพ

คณะกรรมการ กปภ.
1. คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ของ กปภ.

4. คณะอนุกรรมการ
กฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์

2. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. คณะกรรมการอิสระ

8. คณะอนุกรรมการ
ติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย

10. คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้ว่าการ กปภ.

9. คณะอนุกรรมการบริหาร
บริหารจัดการน�้ำ

5. คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กร

7. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
6. คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กปภ.
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7.2 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
กปภ. ก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ดังภาพ

คณะท�ำงานส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ. โดยเชื่อมโยงภารกิจงาน
ของคณะท� ำ งานส่ ง เสริ ม การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง กปภ. คณะกรรมการพั ฒ นาจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของ กปภ.
(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.) และคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ. โดยผู้ว่าการ กปภ.
เป็นประธานคณะ เพื่อให้ความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

7.3 คณะกรรมการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.
กปภ. ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.” เพื่อให้
การขับเคลื่อนก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม ตลอดจนความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของ กปภ.
เกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.
1) ผู้ว่าการ
ประธานคณะกรรมการ
2) รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
คณะกรรมการ
3) รองผู้ว่าการ (การเงิน)
คณะกรรมการ
4) รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
คณะกรรมการ
5) รองผู้ว่าการ (บริหาร)
คณะกรรมการ
6) รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1 – 5)
คณะกรรมการ
7) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
คณะกรรมการ
8) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
คณะกรรมการ
9) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คณะกรรมการ
10) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
คณะกรรมการ
11) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้ว่าการ
คณะกรรมการและเลขานุการ
12) ผู้อ�ำนวยการกองการประชุม
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13) ผู้อ�ำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14) ผู้อ�ำนวยการกองบริการกลาง
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณากรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงาน พร้อมทั้งทบทวนเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาระบบคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของการประปาส่วนภูมิภาค ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. พิจารณาก�ำหนดและทบทวนแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ให้ครอบคลุมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
ระบบคุ ณ ธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจ ริต และส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของ
การประปาส่วนภูมิภาค
3. เสนอแนะให้มีการก�ำหนดกิจกรรมหรือข้อปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้และน�ำไปปฏิบัติในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
4. จัดให้มกี จิ กรรมรณรงค์ดา้ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการพัฒนาระบบคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
5. ก�ำกับดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานของศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ. ให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
6. เปิดรับและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์การประปาส่วนภูมภิ าค
7. เผยแพร่ ปลู ก ฝั ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานรั บ ทราบและเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และการพัฒนาระบบคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของการประปาส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
8. ด� ำ เนิ น งานด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการพั ฒ นาระบบคุ ณ ธรรม การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. แต่งตั้งคณะท�ำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
ตามที่เห็นสมควร
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10. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานและรายงานต่อคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และ/หรือคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และ/หรือคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมาย

7.4 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.)
กปภ. ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยตกลงให้ความร่วมมือสนับสนุน ร่วมกันขับเคลือ่ น และผลักดันให้เกิดมาตรการ
แนวทางด�ำเนินการ รวมทั้งก�ำกับ ติดตามผล เพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ กปภ. กปภ. จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ
กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.)”
องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ กปภ.)
1) รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)
กรรมการ
3) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
กรรมการ
4) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
กรรมการ
5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
กรรมการ
6) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
กรรมการ
7) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 1-5
กรรมการ
8) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยาการ
กรรมการ
9) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
กรรมการ
10) ผู้อ�ำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
กรรมการและเลขานุการ
11) หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 เป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ. ในชื่อย่อว่า ศปท.กปภ. โดยให้ประธานกรรมการฯ
เป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ. และให้ผู้อ�ำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม เป็นเลขานุการ
1.2 เสนอแนะแนวทาง หรือมาตรการเกีย่ วกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิ อบของ กปภ.
รวมทั้งแนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอผู้ว่าการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ
1.3 เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. โดยมอบให้กรรมการและเลขานุการด�ำเนินการและรายงานผลการด�ำเนินงาน
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1.4 ติดตามผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต และให้ความร่วมมือสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.5 ติดตามผลการด�ำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการและหรือหน่วยงานภายนอกตามเวลาที่ก�ำหนด
2. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2.1 เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.ฯ
2.2 เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ เน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างสังคมคุณธรรม
โดยมีแนวทางน�ำไปสู่ภาคการปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2.3 พิ จ ารณากลั่ น กรองและให้ ค วามเห็ น ชอบ หรื อ มี ม ติ หรื อ มี ค วามเห็ น เพื่ อ น� ำ เสนอผู ้ ว ่ า การเพื่ อ ทราบ
หรือพิจารณาสั่งการ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของ กปภ.
2.4 ก� ำ หนดแนวทางส่ ง เสริ ม ผู ้ ป ฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมตามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของผู ้ บ ริ ห าร
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ.ฯ
2.5 ติดตามการด�ำเนินงานอื่นๆ รวมถึงการรายงาน การพิจารณาตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ
เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการ และหรือแจ้งหน่วยงานภายนอกตามเวลาที่ก�ำหนด
2.6 ด�ำเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย

7.5 คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ.
กปภ. แต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ.” เพื่อก�ำกับการด�ำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารที่อยู่
ในความรับผิดชอบดูแลของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการเมือ่ มีการขอเข้าตรวจดู
รวมทั้งการพิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ.
1) รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
กรรมการ
3) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
กรรมการ
4) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการ
5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)
กรรมการ
6) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
กรรมการ
7) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
กรรมการ
8) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
กรรมการ
9) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
กรรมการ
10) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
กรรมการ
11) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
12) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
กรรมการ
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รายงานความยั่งยืน ปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค

13)
14)
15)
16)
17)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 1-5
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการกองบริการกลาง
หัวหน้างานสารบรรณ กองบริการกลาง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษา

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ กปภ. ที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลข่าวสาร
ทีใ่ ห้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่ตอ้ งเปิดเผยตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา แนะน� ำ  เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตามที่พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคร้องขอ
3. ก�ำหนดเงือ่ นไข และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้บริการประชาชนในการเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมภิ าค
4. พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค

7.6 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
คณะกรรมการ กปภ. ตระหนักถึงความส�ำคัญของบทบาทภารกิจของ กปภ. ที่มีต่อประโยชน์สุขในการด�ำรงชีวิตของ
ประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้ กปภ. มุ่งมั่นด�ำเนินกิจการให้ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพ
และบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส
เป็นธรรม พร้อมต่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดการยอมรับจากสาธารณชน
อย่างยั่งยืน จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ซึ่งสอดคล้องกับหลักส�ำคัญอันเป็นมาตรฐานสากล ดังนี้
1. ด�ำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบได้
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ และยึดกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของ กปภ. เป็นหลักส�ำคัญ
2. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�ำนึกรับผิดชอบ  ให้ได้ผลส�ำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ปฏิบัติต่อลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสนองตอบต่อ
ความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
4. ส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใส สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กปภ.
โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามสิทธิการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการด�ำเนินโครงการต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบได้
5. ส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน เพื่อให้เกิดการท�ำงานเชิงรุกและสนองตอบต่อ
การแข่งขันของ กปภ. ในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการด�ำเนินกิจการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
6. ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ กปภ.
7. สนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการท�ำงานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน ตลอดจน
เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่มีต่อการด�ำเนินกิจการขององค์กร รวมทั้งมุ่งเน้น
การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค
และค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้ำเป็นส�ำคัญ
8. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการ  ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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7.7 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ.
กปภ. มีเจตนารมณ์แน่วแน่ทจี่ ะด�ำเนินงานภายใต้หลักการและแนวทางของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance)
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในอันทีจ่ ะท�ำให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานสากล ด�ำเนินภารกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียศรัทธาและยอมรับ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และนโยบายการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบของภาครั ฐ
คณะกรรมการ กปภ. จึงก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. เพื่อให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
1. การประปาส่วนภูมิภาค ต้องเป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. ต้องไม่ยอมรับ ไม่ส่งเสริม ไม่มีส่วนร่วม ไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีเจตนาในการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้องทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. จะต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น เพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่องค์กรก�ำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีแ่ สดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิดการทุจริตและคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กปภ. ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
7. ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 มาตรา 103
8. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องปกป้อง คุ้มครอง และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล
ในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล
อย่างทั่วถึง
9. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อปลุกและ
ปลูกจิตส�ำนึกให้ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมือต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
10.    กปภ. จะด�ำเนินการตามกฎหมายทัง้ ทางแพ่ง ทางอาญา และลงโทษทางวินยั แก่ผกู้ ระท�ำการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉย พบว่ามีการกระท�ำความผิดแล้วไม่ด�ำเนินการใดๆ โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงขั้นสูงสุด
การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้
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7.8 ประกาศเจตจ�ำนงการบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่างมีคณ
ุ ธรรมและโปร่งใส
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่ก�ำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส�ำคัญและถือเป็นวาระส�ำคัญเร่งด่วนของประเทศ
ผู้ว่าการ กปภ. จึงขอให้ค�ำมั่นว่า จะบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
มีความโปร่งใส และมีความพร้อมรับผิด ประพฤติปฏิบัติและด�ำรงตนไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร และจะพัฒนาระบบประปาของ กปภ. โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และก้าวเป็นองค์กรในระดับสากล รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนและบุคลากรในองค์กร รวมทั้งร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงาน กปภ. ทุกคน ถือปฏิบัติตามเจตจ�ำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ดังนี้
1. บริหารและปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลการด�ำเนินงานตามภารกิจต่างๆ
ของ กปภ. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. มุ ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารและปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ ประทั บ ใจในคุ ณ ภาพและบริ ก าร
โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป และพร้อมจะรับผิดชอบ
หากการบริหารหรือการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การต่อต้านการรับ
หรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริต
เชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด
4. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กร ด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีความละอาย
เกรงกลัวทีจ่ ะทุจริต และมีจติ ส�ำนึกทีถ่ กู ต้อง ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง เข้าใจได้วา่ สิง่ ไหนคือประโยชน์สว่ นตน
สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม พร้อมร่วมท�ำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือ
รับผลประโยชน์ ให้แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
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5. บริหารและปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง ความเสมอภาคตามกฎหมาย
และเผยแพร่ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและประชาชนทัว่ ไปทราบอย่างชัดเจน โดยมุง่ เน้นการบริหารจัดการและพัฒนาการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล ด�ำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และคุ้มค่า โดยเฉพาะระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารและการใช้งบประมาณหรือทรัพย์สินของราชการอย่างคุ้มค่า และระบบ
การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
6. ให้มีการถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
องค์กรอิสระ และหน่วยงานก�ำกับดูแล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

7.9 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ช.) ได้ ป ระเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปี 2561
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส
และมี คุ ณ ธรรม กปภ. ได้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ผลภายใต้ ก รอบการประเมิ น ทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่ 1. ความโปร่ ง ใส
2. ความพร้อมรับผิด 3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน 4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. คุณธรรมการท�ำงาน
ในหน่วยงาน ซึ่ง กปภ. ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ 91.42 โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับการประเมินทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน
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7.10

ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
น่าเชื่อถือของ กปภ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ส�ำรวจความคิดเห็น
และทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือของ กปภ. ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2561
ผลส�ำรวจพบว่า ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวกต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือของ กปภ. ในระดับสูง
คะแนน
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กปภ. ยึดมั่นในการด�ำเนินกิจการประปาภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ท�ำให้ปัจจุบันลูกค้ามีทัศนคติต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือของ กปภ. ในระดับสูง
ซึง่ กปภ. ขอให้คำ� มัน่ สัญญาว่าจะด�ำเนินงานภายใต้หลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสืบไป
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กปภ. สร้างสุขเพื่อสังคม
ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงาน กปภ. ไม่เพียงสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพียงเท่านัน้ แต่เรายังให้ความส�ำคัญกับการมอบสิง่ ดีๆ คืนสูส่ งั คม ซึง่ เป็นภารกิจที่ กปภ. ยึดมัน่ มาอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ
ทั้งนี้ ภารกิจการด�ำเนินงานด้าน CSR ของ กปภ. เป็นการด�ำเนินงานภายใต้นโยบายของ “คณะอนุกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)” ซึ่งคณะกรรมการ กปภ. ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามผลการด�ำเนินงาน และส่งเสริมเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงานที่มีต่อชุมชน ลูกค้า และประชาชน
ทั่วไป นอกจากนี้ กปภ. ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.” เพื่อก�ำกับดูแล กปภ.
ให้สามารถด�ำเนินงาน CSR อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กร และบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

8.1 คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
1) นายจรินทร์ จักกะพาก
ประธานอนุกรรมการ
2) พลโทพงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
รองประธานอนุกรรมการ
3) นายประยูร รัตนเสนีย์
อนุกรรมการ
4) ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการ
5) นายเอนก ศิริพานิชกร
อนุกรรมการ
6) นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร
อนุกรรมการ
7) นายคมสัน เหล่าศิลปเจริญ
อนุกรรมการ
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8)
9)
10)
1 1)
12)

นางอรวรรณ  ผานิตกุลวัฒน์
พันเอก (พ) เวชศักดิ์  ขันธอุบล
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ กปภ.
2. ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้มคี วามเหมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล
3. ติดตามให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. อย่างต่อเนือ่ ง
4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผูบ้ ริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทัว่ ไป เกีย่ วกับกิจกรรม
และแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
6. ติดตามผลการด�ำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการ กปภ.
7. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

8.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
1) รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
ประธานกรรมการ
2) ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
รองประธานกรรมการ
3) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
รองประธานกรรมการ
4) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร
กรรมการ
5) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
กรรมการ
6) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
กรรมการ
7) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
กรรมการ
8) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ
กรรมการ
9) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ 3
กรรมการ
10) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
กรรมการ
11) ผู้อ�ำนวยการกองการเงิน
กรรมการ
12) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
13) ผู้อ�ำนวยการกองลูกค้าสัมพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Provincial Waterworks Authority Sustainability Report 2018

049

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณากรอบแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อแนะน�ำ ISO 26000
2. จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ผลกระทบด้ า นสั ง คม
และด้านสิ่งแวดล้อม
3. คัดเลือกและจัดท�ำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนให้แก่องค์กรและเป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.
4. ขับเคลื่อน ประสานงาน และบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายใน กปภ. เพื่อให้
การด�ำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกลุ่มเป้าหมายและต่อภาพลักษณ์องค์กร
อย่างแท้จริง
5. ติดตาม เร่งรัด ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทาง
แก้ไขปัญหาโครงการดังกล่าวให้ผู้ว่าการทราบ
6. เชิญหน่วยงานและผูเ้ กีย่ วข้องภายในภายนอก กปภ. ให้เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม รวมทัง้ แต่งตัง้ คณะท�ำงาน
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
7. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย
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8.3 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กปภ. ก�ำหนด
โครงสร้างการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน ดังภาพ
การประชุมพิจารณา/กลั่นกรอง/รายงาน

บทบาทอ�ำนาจหน้าที่

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ กปภ.

ก�ำหนดนโยบาย

คณะอนุกรรมการ กปภ.
CG & CSR

กลั่นกรองนโยบาย CSR

เห็นชอบแผนปฏิบัติการ CSR

จัดท�ำแผนแม่บท CSR
และกรอบเกณฑ์กิจกรรม CSR

บริหารแผนปฏิบัติการ CSR

ผู้ว่าการ
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฝ่ายวิเคราะห์
การเงิน
และ
งบประมาณ
มีหน้าที่
จัดสรร
งบประมาณ

ส�ำนัก
ปฏิบัติการ 1-5
มีหน้าที่
กลั่นกรอง
กิจกรรมตาม
กรอบเกณฑ์

กปภ. เขต 1-10
กปภ. 234 สาขา

สสล.
ท�ำหน้าที่
ฝ่าย
เลขานุการ

กลั่นกรองโครงการ/
กิจกรรมตามกรอบเกณฑ์ CSR

ถือปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ CSR
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8.5 ผลการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2561
กปภ. ให้ความส�ำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการด�ำเนินกิจการประปาอย่างต่อเนื่อง
ผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และสังคมตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. ปี 2561 ดังนี้
8.5.1 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
การด�ำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน เกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยน�ำเข้า ได้แก่ นโยบายรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์องค์กร ข้อสั่งการของคณะกรรมการ กปภ. คณะผู้บริหารระดับสูงของ กปภ. คณะอนุกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม พฤติกรรมตามค่านิยมขององค์กร โดยผู้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. ซึง่ มีรองผูว้ า่ การ (ปฏิบตั กิ าร 3) เป็นประธานเพือ่ เป็นแกนหลักในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากปัจจัยน�ำเข้าต่างๆ
มาประกอบการพิจารณาร่วมกับความต้องการของชุมชน ความคิดเห็นจากลูกค้า และชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่บริการที่ กปภ.
234 สาขาลงพื้นที่ส�ำรวจความต้องการ ความคิดเห็นของลูกค้าทุกปี น�ำมาก�ำหนดเป็นแผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กปภ. (2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ประจ�ำปี โดยขับเคลื่อนแนวปฏิบัติโครงการ
กปภ. รักษ์ชุมชนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานข้อแนะน�ำ ISO 26000 ที่ กปภ. พึงปฏิบัติ ดังนี้
1) ให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส�ำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ 74 จังหวัด
2) ก�ำหนดชุมชนที่ส�ำคัญต่อ กปภ. และระบุชุมชนในพื้นที่ให้บริการ
3) ก�ำหนดกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนชุมชน รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษของ กปภ.
4) ผู้น�ำระดับสูงกับบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
5) มีตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญด้านการสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ
เพือ่ ให้การด�ำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชมุ ชน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย กปภ. จึงก�ำหนด
กรอบเกณฑ์การพิจารณาชุมชนพื้นที่และกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนชุมชน ดังนี้
1) กปภ. ได้ใช้แหล่งน�้ำ/ที่ดินหรือได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำ/ที่ดินของชุมชน
2) ชุมชนมีความกังวลถึงผลกระทบจากภารกิจของ กปภ.
3) ชุมชนเป็นผู้ร้องขอให้ กปภ. ร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่ง กปภ.และชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4) กปภ. มีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการจะใช้แหล่งน�้ำ/ที่ดินของชุมชนเพื่อการขยายพื้นที่บริการในอนาคต
ซึ่งการขอใช้แหล่งน�้ำ/ที่ดินจะมีผลต่อการสร้างความยั่งยืนให้แก่การด�ำเนินภารกิจของ กปภ. ทั้งนี้ชุมชนในพื้นที่ภัยแล้ง
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ที่มีประเด็นอ่อนไหวในเชิงบริหาร
5) ภารกิจของ กปภ. จะส่งผลหรือคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
ส�ำหรับกิจกรรมที่ กปภ. จะให้การสนับสนุนชุมชน หมายถึงกิจกรรมที่ กปภ.น�ำความสามารถพิเศษที่มีอยู่เข้าไปช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนท้องถิน่ ในความร่วมมือทีจ่ ะรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเฝ้าระวัง
การรักษาคุณภาพน�้ำ  และการมีแหล่งน�้ำที่ยั่งยืน เพื่อให้ กปภ.ผลิตน�้ำสะอาดท�ำให้ชุมชนได้อุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
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1) กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรือเกีย่ วเนือ่ งกับการขอใช้แหล่งน�ำ้ /ทีด่ นิ ตามแผนงานโครงการของ กปภ. ทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
2) ผลของกิจกรรมสามารถตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็นของชุมชนตามทีช่ มุ ชนร้องขอ มิใช่ กปภ. ยืน่ ข้อเสนอ
3) กิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนเป็นการปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รอบแหล่งน�้ำ/ที่ดิน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน ได้แก่
3.1) การปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์ ได้แก่ ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนหย่อม ปรับปรุงสวนสาธารณะ ปรับปรุงสนามกีฬา
สาธารณะ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสาธารณะ ปรับปรุงศาลาทีพ่ กั และทาสีอาคารรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ดืม่ ในโรงเรียน
ให้แก่ชุมชน
3.2) การอนุรกั ษ์/ฟืน้ ฟูพนื้ ทีภ่ มู ทิ ศั น์รอบแหล่งน�ำ้ /ทีด่ นิ ปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าต้นน�ำ 
้ รวมถึงการสร้างฝายชะลอน�ำ้
3.3) การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน�้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำแก่ชุมชน
3.4) กิจกรรมที่พนักงานมีจิตสาธารณะต้องการจัดกิจกรรมข้างต้นร่วมกับชุมชนโดยขอรับการสนับสนุนจาก กปภ.
ส� ำ หรั บ ปี 2561 ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มพั ฒ นาและช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนจ� ำ นวน 62 ชุ ม ชน โดยมี ป ระชาชนได้ รั บ ประโยชน์
14,880 ครัวเรือน

กปภ. สาขาย่านตาขาว
ร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลลิ พั ง ต.ลิ พั ง
อ.ปะเหลี ย น จ.ตรั ง จั ด พิ ธี เ ปิ ด ลานกี ฬ าชุ ม ชน
ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ณ บริเวณเขาโต๊ะร่วง
ม.2 ต.ลิพงั อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2561

กปภ. สาขาเชียงคาน
ส่งมอบลานออกก�ำลังกายชุมชน ตามโครงการ
กปภ.รักษ์ชมุ ชน ให้แก่เทศบาลต�ำบลปากชม อ.ปากชม
จ.เลย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
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8.5.2 โครงการใส่ใจผู้บริโภค
จากจุดเริ่มต้น คือ ค่านิยม มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ซึ่งได้ปลูกฝังให้องค์กรมีแนวปฏิบัติรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม
และประชาชนอย่างเป็นระบบผ่านกลไกการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ น�ำองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืนในอนาคตแล้ว กปภ. จึงมีเป้าหมาย
ให้เชื่อมโยงความสามารถพิเศษสู่กลุ่มเป้าหมายรอบรั้ว คือ ชุมชนโดยรอบด้านการใช้น�้ำสะอาดปลอดภัยเช่นเดียวกับชุมชน
ในรั้ว โดยก�ำหนดโครงการใส่ใจผู้บริโภค เพื่อน�ำความเชี่ยวชาญด้านกิจการประปาของ กปภ. ไปแบ่งปันให้ความรู้ทางวิชาการ
และประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) เพื่อให้ อบต. ที่ผ่านการอบรมวิชาการประปาแล้วสามารถ
ดูแลกิจการประปาท้องถิ่นได้อย่างถูกลักษณะและช่วยตรวจสอบคุณภาพน�้ำ  โดยน�ำความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำของนักวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบคุณภาพน�้ำที่ผลิตโดย อบต. อันเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ใช้น�้ำของ
อบต. มีสุขอนามัยที่ดีสามารถลดความเหลื่อมล�้ำให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น�้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เท่าเทียมกัน
ส�ำหรับปี 2561 กปภ. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน�้ำสะอาดมาตรฐานสากล
แก่ อบต. รวมทั้งให้บริการตรวจสอบคุณภาพน�้ำที่ผลิตโดย อบต. จ�ำนวน 526 อบต. มีผู้ได้รับประโยชน์ 634,725 ครัวเรือน

กปภ. สาขาขลุง และ กปภ.เขต 1
ร่วมกันด�ำเนินโครงการใส่ใจผูบ้ ริโภค โดยอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน�้ำประปา พร้อมบริการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ประปาและให้ ค� ำ แนะน� ำ ใน
การปรับปรุงระบบผลิตน�้ำประปาแก่ อปท.ให้พื้นที่
ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  ณ โรงกรองน�้ำส�ำนักงาน กปภ.
สาขาขลุง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

กปภ. สาขาสมุทรสาคร
จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
ประปาตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
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กปภ. สาขากุฉินารายณ์
ด�ำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค โดยให้ความรู้
เรื่องระบบผลิตน�้ำประปาแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่
เทศบาลต� ำ บลจุ ม จั ง อ.กุ ฉิ น ารายณ์ จ.กาฬสิ น ธุ ์
ทีเ่ ข้าศึกษาดูงานเรือ่ งการผลิตน�ำ้ ประปา ณ โรงกรองน�ำ้
ห้ ว ยจุ ม จั ง กปภ. สาขากุ ฉิ น ารายณ์ เมื่ อ วั น ที่
26 เมษายน 2561

กปภ. สาขารัตนบุรี
ด�ำเนินงานตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค โดยให้
บริการตรวจสอบคุณภาพน�้ำและให้ความรู้เกี่ยวกับ   
การผลิ ต น�้ ำ ประปากั บ บุ ค ลากรผู ้ ดู แ ลระบบประปา
หมูบ่ า้ นหนองบัวทอง หมูท่ ี่ 4 ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

กปภ. สาขาลาดยาว
ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมโครงการใส่ ใ จผู ้ บ ริ โ ภค
โดยร่ ว มแบ่ ง ปั น ฝึ ก อบรม ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การบ�ำรุงรักษาระบบประปาหมูบ่ า้ นให้แก่ เจ้าหน้าทีจ่ าก
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลคุง้ ส�ำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ณ หน่วยบริการบึงหล่ม หมู่ที่ 5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
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8.5.3 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้ำประปาของ กปภ. (Water is Life)
กปภ. ยึดมัน่ การควบคุมคุณภาพน�ำ้ ประปาเป็นเรือ่ งส�ำคัญมาตลอดระยะเวลา 39 ปี ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบ
วางรากฐานระบบประปาแก่ประชาชน ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นโครงการตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เช่น โครงการน�ำ้ ประปาดืม่ ได้ โครงการจัดการน�ำ้ สะอาด (Water Safety Plan : WSP) ตลอดจนโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบตั กิ าร
ทางวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) รวม 31 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำโดยผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ ในปี 2561 กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย ริเริ่มโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้ำประปา ตามแนวคิด
“Water is Life” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ความสะอาดปลอดภัยของน�้ำประปาที่ผลิตโดยสถานีผลิตน�้ำของ กปภ. ซึ่งตรวจ
รับรองโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผลการด�ำเนินงานระยะที่ 1 (เดือนมกราคม – กันยายน 2561) รับรองว่า
กระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ประปาของ กปภ. 77 สาขาทัว่ ประเทศ มีความสะอาด ปลอดภัย
สามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจ
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ตารางแสดงผลการด�ำเนินงาน CSR ปี 2561 ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2561
กลยุทธ์ CSR

โครงการ

ผู้ได้รับ
ประโยชน์
(ครัวเรือน)

จ�ำนวน
พนักงานที่
เข้าร่วม (คน)

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

1. ด้านการมี
   ส่วนร่วม
   พัฒนาชุมชน

1.1  กปภ. รักษ์ชุมชน

14,880
(62 ชุมชน)

1,472

14,099,431.84

2. ด้านการใส่ใจ
   ผู้บริโภค

2.1  ใส่ใจผู้บริโภค

634,725
(526 อบต.)

8,479

-

2.2  ส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้ำประปาของ
      กปภ. (Water is Life)

1,876,766
(77 สาขา)

2,435

-

12,386 คน

14,099,431.84

รวม • 2,526,371
ครัวเรือน
• 62 ชุมชน
• 526 อบต.
• 77 สาขา

8.6 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ส�ำรวจความคิดเห็น
และทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2561 ผลส�ำรวจพบว่า
ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวกต่อการด�ำเนินงาน CSR ของ กปภ. ดังภาพ
คะแนน

5
4.5
4
3.5

3.91
3.58

3.52

3.73

3.87

3.93

4.17

4.14

4.07

4.23

3.43

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557
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นอกจากนี้ ในปี 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการ CSR ผลส�ำรวจดังตาราง
ระดับคะแนน
(คะแนนเต็ม 5)

ด้าน

โครงการ CSR

1. ด้านการมีส่วนร่วม
    พัฒนาชุมชน

1. โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชนที่มีกิจกรรมการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน เช่น
ขุดลอกคูคลอง ก�ำจัดวัชพืชในแหล่งน�ำ้ ชุมชน สร้างและปรับปรุงฝายชะลอน�ำ 
้
สร้างศาลาอเนกประสงค์ให้แก่ชุมชน

4.23

2. ด้านการรักษา
    สิ่งแวดล้อม

2. โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�ำ้ เพื่อแผ่นดินฯ การปลูกป่าสร้างฝายเพื่อดูแล
รักษาแหล่งน�้ำธรรมชาติ

4.20

3. ด้านการใส่ใจ
    ผู้บริโภค

3. โครงการใส่ใจผู้บริโภค เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ ดูงานสถานีผลิตน�้ำ และ
ออกแบบระบบประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

4.16

    การตรวจสอบและรับรองคุณภาพน�้ำให้แก่ อปท.

4.19

ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของพนักงาน กปภ. ทุกคนที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ CSR ซึ่งนับเป็น “เครื่องสะท้อน”
ได้อย่างดีถงึ ความมุง่ มัน่ และจริงใจในการขับเคลือ่ น CSR ของ กปภ. เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายและทุกภาคส่วนที่ กปภ. เข้าไปเกีย่ วข้องด้วย
ได้สัมผัส ทราบถึงจิตส�ำนึกรับผิดชอบที่หลอมรวมกัน น�ำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป
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กปภ. มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม
กปภ. เชื่อว่าการด�ำเนินกิจการประปาอย่างยั่งยืนได้นั้น ชุมชน และสังคมต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน
ดังนั้น กปภ. จึงมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในรั้ว กปภ. คือ ดูแลพนักงาน รอบรั้ว คือ ดูแลชุมชน
และนอกรัว้ กปภ. คือ ดูแลประชาชนทัว่ ไป ซึง่ การด�ำเนินโครงการ CSR ของ กปภ. มุง่ เน้นให้พนักงานมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งนี้ นอกจากการด�ำเนินโครงการ CSR ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2561 แล้ว
พนักงาน กปภ. ยังได้เข้าร่วมโครงการ CSR นอกแผนฯ ดังนี้

9.1 โครงการปันน�้ำใจ จ่ายน�้ำประปา
แม้สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อาจไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ภาพรวมของภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี กปภ. ในฐานะ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการจัดหาและให้บริการน�้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
โดยที่ผ่านมา กปภ. ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งก�ำหนดมาตรการป้องกันอย่างรอบด้าน เช่น การส�ำรวจ
และจัดหาแหล่งน�้ำดิบส�ำรองเป็นของตนเอง วางแผนเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจน
บูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งให้มากที่สุด
ซึ่งในปี 2561 กปภ. ยังคงร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” และร่วมกับกรมทางหลวง
ด�ำเนินโครงการ “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” โดย กปภ. ให้การสนับสนุนน�้ำประปา
เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งสิ้น
7,982,438,612 ลิตร มีผู้ได้รับประโยชน์ 1,232,136 คน
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กปภ. ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
แถลงข่ า วและเปิ ด โครงการ “ราษฎร์ รั ฐ ร่ ว มใจ
ช่วยภัยแล้ง” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

9.2 โครงการน�้ำดื่มบรรจุขวด
กปภ. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลกับทุกชุมชนพื้นที่ที่ กปภ. กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ส�ำหรับปี 2561 กปภ. แจกน�้ำดื่มบรรจุขวดร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลจ�ำนวน 674,674 ขวด

นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. มอบน�้ำดื่ม
บรรจุขวด จ�ำนวน 2,500 ขวด ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด (ม.ส.ย.อ.) และกรมกิจการเด็กและเยาวชน
(ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำหรับใช้ในกิจกรรม “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสาเราท�ำความดี
ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

Provincial Waterworks Authority Sustainability Report 2018

กปภ. สาขาสงขลา
ร่วมสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวดจ�ำนวน 240 ขวด ในกิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต
คลองวัดแช่มอุทิศ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

กปภ. สาขาตาก
ร่วมกิจกรรมโครงการก้าวคนละก้าว พร้อมสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด จ�ำนวน 500 ขวด
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองตาก จ.ตาก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
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9.3 โครงการบริจาคเงินเพือ่ กิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์
เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล กปภ. จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือ
เป็นประจ�ำ โดยในปี 2561 กปภ. ได้บริจาคเงินผ่านกิจกรรมเพือ่ สังคมและการกุศลทีห่ น่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือมายัง กปภ.
เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 11,083,500 บาท

กปภ. เขต 7 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุดรธานี
ร ่ ว ม บ ริ จ า ค เ งิ น น�้ ำ ดื่ ม แ ล ะ เ สื้ อ ผ ้ า
ผ่านจังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
เหตุการณ์เขื่อนเซเปียน - เซน�้ำน้อย แตก ในพื้นที่
สปป. ลาว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

9.4 ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานต่างๆ
ในปี 2561 กปภ. ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
ซึ่ง กปภ. ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 159,000 บาท
กปภ. พร้อมคณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการอ�ำนวยการ
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 51 ปี พร้อม
สมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ในโครงการ “กปน.
ปันน�้ำใจเพื่อสังคม” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

Provincial Waterworks Authority Sustainability Report 2018

063

กปภ. ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
เนื่องในวันสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 58 ปี
พร้ อ มสมทบทุ น กองทุ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ 100 ปี
สมเด็ จ ย่ า คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคาร LED กฟภ.
ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

9.5 โครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
น�้ำเป็นทรัพยากรส�ำคัญที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดที่ทุกคนต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�ำวัน การท�ำให้มีน�้ำใช้ไปได้
อย่างยืนยาวและไม่ขาดแคลนจ�ำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วนในการใช้น�้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด กปภ. จึงจัดโครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่าขึ้น โดยในปี 2561 ได้จัดโครงการภายใต้ช่ือ DSM Best
Practice โดยการขยายพื้นที่ด�ำเนินการเพื่อท�ำการศึกษา Best Practice DSM เพื่อท�ำให้วิธีการประหยัดน�้ำออกมาอย่างเป็น
รูปธรรมโดยจัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า ส�ำรวจอุปกรณ์ทอ่ ประปาภายใน ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ประหยัดน�ำ้
และมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ก ่ อ น-หลั ง ด� ำ เนิ น กิ จ กรรม ผ่ า นการสร้ า งต้ น แบบการประหยั ด น�้ ำ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้น�้ำมาก โดยในปี 2561 มีหน่วยงานที่ยินดีเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ ผลสรุป
การด�ำเนินงานของโครงการปรากฏว่าหน่วยงานสามารถประหยัดการใช้น�้ำได้รวม 10,588 ลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือคิดเป็น
จ�ำนวนเงินรวม 233,334 บาท มีหน่วยงานที่สามารถประหยัดการใช้น�้ำได้สูงสุดถึงร้อยละ 84.19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จ
ของโครงการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กปภ. ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานทั้ง 20 แห่ง น�ำไปปรับใช้
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

กปภ.เขต 3 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ร่วมกับ
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
จั ด กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค ์ ส ร ้ า ง จิ ต ส� ำ นึ ก ใ น
การประหยัดน�ำ 
้ ณ โรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลน อ.บางเลน                      
จ.นครปฐม โดยมี ผู ้ อ� ำ นวยการกองระบบจ� ำหน่ า ย
กปภ.ข.3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม อีกทั้งมีบุคลากร
และนั ก ศึ ก ษาจากโรงเรี ย นพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2561
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กปภ. เขต 7 จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้แนวทางการใช้ทรัพยากรน�้ำ
อย่างประหยัด ตามโครงการบริหารจัดการการใช้น�้ำ
อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า (Demand Side Management : DSM)
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี เมื่ อ วั น ที่ 17
สิงหาคม 2561

9.6 โครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย
กปภ. ด� ำ เนิ น ภารกิ จ ให้ บ ริ ก ารน�้ ำ ประปาเพื่ อ สุ ข อนามั ย ที่ ดี ข องประชาชนและมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและชุมชน ควบคู่กับภารกิจด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย กปภ. ได้ร่วมมือกับส�ำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ.สุราษฎร์ธานี ส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่และชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่น ด�ำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย
เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มอบหมายให้ กปภ. เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมด้วยการด�ำเนินการสร้างปะการังเทียมหรือปลูกฟืน้ ฟูปะการังจริงในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง กปภ. จึงได้ประสานขอความร่วมมือ
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่   (ทช.)  ในการรับการสนับสนุนด�ำเนินการฟืน้ ฟูปะการัง ซึง่ จากการพิจารณาร่วมกันแล้ว
เห็นว่าพื้นที่บริเวณเกาะสมุยมีความเหมาะสมในการด�ำเนินการ โดย กปภ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน เพื่อฟื้นฟู
แนวปะการังที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยระยะที่ 1) ทั้งนี้ กปภ. ได้จัดพิธีเปิด “โครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่
หมูเ่ กาะสมุย” อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณท่าเรือน�ำเทีย่ วเกาะแตน ชุมชนท้องกรูด หมู่ 5 ต.ตลิง่ งาม
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ส�ำหรับการปลูกฟืน้ ฟูแนวปะการังครัง้ นี้ ตัง้ เป้าหมาย
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี โดยปลูกเสริมเพือ่ ซ่อมแซมปะการัง
ครอบคลุมพื้นที่ 4 แห่ง คือ พื้นที่แนวปะการังเกาะสมุย
เกาะแตน เกาะมัดสุม่ เกาะมัดหลัง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
รวมทัง้ สิน้ 3,638 ไร่ กปภ.มุง่ หวังว่าโครงการนีจ้ ะช่วยปลูกฝัง
และส่งเสริมจิตส�ำนึกของชุมชนและประชาชนทั่วไปให้รัก
และหวงแหนทรั พ ยากรทางทะเลโดยเฉพาะปะการั ง
ทีเ่ ป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล รวมถึงช่วยกันฟืน้ ฟูระบบนิเวศ
และคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 กปภ. ยังร่ว มมือกับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม
“ครอบครัวฮีโร่พิทักษ์น�้ำและชายหาด” โดยได้จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบชายหาดในพื้นที่อ่าวท้องกรูดและอ่าวพังกา
ซึ่งมีประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการสร้างความรู้และความตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรน�้ำและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้น�้ำอย่างประหยัด และเปิดโอกาสให้เยาวชนจับกลุ่มระบายสีและ
เขียนค�ำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดน�้ำ  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้นจาก 4 โรงเรียน
คือ โรงเรียนวัดสันติวราราม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรมี าส โรงเรียนวัดกลาง และโรงเรียนบ้านหน้าค่าย รวมเป็นจ�ำนวนนักเรียน
ประมาณ 466 คน   
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9.7 โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ปล่อยพันธุ์ปลา
กปภ. ได้ดำ� เนินโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ปล่อยพันธุป์ ลา ทีเ่ ป็นโครงการนอกแผนปฏิบตั กิ ารความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. ปี 2561 เป็นการตอกย�้ำให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ กปภ. ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ ไว้อย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ ในปี 2561 กปภ. ได้ดำ� เนินการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย และปล่อยพันธุป์ ลา
ในพื้นที่ต่างๆ มีผู้ได้รับประโยชน์รวม 208,264 คน

เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2561 กปภ. สาขา
สมุ ท รสงคราม จั ด กิ จ กรรมโครงการปลู ก ป่ า ต้ น น�้ ำ
ปันน�ำ้ ใจเพือ่ น้องคนดี ณ ส�ำนักสงฆ์บอ่ เก่า ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่
ป่าต้นน�ำ 
้ จ�ำนวน 80 ต้น โดยมุง่ หวังปลูกฝังและส่งเสริม
จิตส�ำนึกให้กับพนักงานในสังกัด รวมถึงชุมชนให้รัก
และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมถึงช่วยฟื้นฟู
ระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
อีกทั้งร่วมท�ำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม ขนม
น�้ำดื่ม ให้แก่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย และมอบ
อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน และท�ำบุญถวาย
สังฆทาน น�้ำปลา น�้ำดื่ม สิ่งของและปัจจัย เพื่อใช้ใน
กิจของพระสงฆ์และท�ำสาธารณประโยชน์ต่อไป

กปภ.สาขาพังลา
เข้ า ร่ ว มโครงการให้ ค วามรู ้ ส ร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก
รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและปลู ก ต้ น ไม้ ป ล่ อ ยพั น ธุ ์ ป ลา
เฉลิมพระเกียรติถวายแม่แห่งแผ่นดิน ประจ�ำปี 2561
ณ ศาลาริมน�้ำ  หมู่ที่ 4 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
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กปภ. สาขาตาก
ร่วมกับประชาชนหมู่ 5 บ้านท่าปุย ร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ เพื่อให้
เกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากรป่าไม้
ไว้ใช้อย่างยั่งยืน โดย กปภ.สาขาตากร่วมปลูกต้นไม้
ณ พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ 5 บ้านท่าปุย อ.สามเงา จ.ตาก
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

9.8 CSR ภายใน กปภ.
CSR ภายใน กปภ. นั้น หัวใจส�ำคัญอยู่ที่การท�ำนุบ�ำรุงพนักงานให้เติบใหญ่อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการด�ำเนินกิจการ
ขององค์กรนั้นๆ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญนั้น จึงเป็น
สิ่งที่ขาดไม่ได้ กปภ. จึงได้ท�ำ  CSR กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ตั้งมูลนิธิ กปภ. ตั้งสมาคม
สโมสร กปภ. หรือสถานพยาบาล กปภ. เพื่อดูแลสวัสดิการ สุขภาพ และความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน เป็นต้น
โดยในปี 2561 มีพนักงาน กปภ. ได้รับประโยชน์ 1,103 คน

นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาสามพราน
มอบหมายให้นายประนต   ศรีสุนทร ผู้ช่วย
ผูจ้ ดั การ กปภ. สาขาสามพราน เป็นตัวแทนมูลนิธิ กปภ.
มอบทุนการศึกษาประจ�ำปี 2560 ให้กบั นางสาวสุพชิ ชา  
กรพิ พั ฒ น์ บุ ต รของพนั ก งาน กปภ. ที่ ถึ ง แก่ ก รรม
เพือ่ ใช้ในการศึกษาเล่าเรียน เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2561
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9.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ให้กับ อบต.คอโค ของ กปภ.สาขาสุรินทร์
กปภ. ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต�ำบลคอโคในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าสถานที่
ก่อสร้างสถานีผลิตน�้ำแทนถนนดินที่เป็นหลุม-บ่อ เนื่องจากเป็นถนนที่ชาวบ้านหมู่ที่ 9 บ้านล�ำชี ต�ำบลคอโค และนักเรียน
โรงเรียนโชคเพชรพิทยาใช้สัญจรไปมาทุกวัน โดย กปภ.เขต 8 ได้ส�ำรวจ ออกแบบและประมาณราคาค่าด�ำเนินการ
รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท

กปภ.เขต 8 และ กปภ.สาขาสุรินทร์
ส่งมอบถนนให้กับ อบต.คอโค ณ ห้องประชุม อบต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

9.10 โครงการก่อสร้างฝายน�้ำล้นบ้านน�้ำลาดให้กับ อ.แก้งคร้อ
ของ กปภ.สาขาแก้งคร้อ
กปภ. สาขาแก้งคร้อ ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝายในรูปแบบประชารัฐในพื้นที่ล�ำห้วยนา หมู่ที่ 2
ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ให้กบั อ.แก้งคร้อ เป็นเงิน 150,000 บาท ตามแนวทางทีร่ ฐั บาลก�ำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
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ตารางแสดงผลการด�ำเนินงาน CSR ปี 2561 นอกแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2561
แจกฟรี
(ลิตร/ขวด)

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

1,232,136

7,982,438,612
ลิตร

143,672,879.25

กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
และองค์กรต่างๆ

674,674

674,674 ขวด

   1,070,505

3. บริจาคเงินเพื่อกิจกรรม
สาธารณกุศลและ
สาธารณประโยชน์

หน่วยงานราชการ
ในท้องถิ่น โรงเรียน
องค์กรต่างๆ และประชาชน

81 หน่วยงาน

-

  11,083,500

4. ร่วมกิจกรรม CSR กับ
หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

22 หน่วยงาน

-

      159,000

5. บริหารจัดการการใช้น�้ำอย่าง สถานศึกษา มหาวิทยาลัย
20 หน่วยงาน
รู้คุณค่า
หน่วยงานราชการ               73,516 คน หรือ
- กปภ.เขต 1-10 ได้
และเอกชน
18,379 ครัวเรือน
ด�ำเนินการโครงการ
DSM Best Practice
โดยใช้หลักการ 3R รวมถึง
ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน�้ำ
ในพื้นที่โซนย่อย จ�ำนวน
20 แห่ง แล้วเสร็จ

-

307,652.85

6. ฟื้นฟูปะการังในพื้นที่
หมู่เกาะสมุย

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง                 
ผู้น�ำชุมชน และ อปท.

180,000

-

  2,000,000

7. ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย
    ปล่อยพันธุ์ปลา

อปท. และองค์กรต่างๆ

208,264

-

       25,144                                             

โครงการ
1. ปันน�้ำใจ จ่ายน�้ำประปา

2. น�้ำดื่มบรรจุขวด

ภาคีเครือข่าย

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)

กองทัพบก                    
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรมทางหลวง
และ อปท.
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โครงการ

ภาคีเครือข่าย

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)

แจกฟรี
(ลิตร/ขวด)

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

  8. CSR ภายใน กปภ.
(เช่น มอบทุนการศึกษา
แก่บุตรหลานพนักงาน
กปภ., มอบทุนช่วยเหลือ
พนักงานที่เกษียณ)

มูลนิธิ กปภ.
และสมาคมสโมสร กปภ.

1,103

-

1,043,000

  9. ก่อสร้างถนน คสล. ให้กับ
อบต.คอโค ของ
     กปภ. สาขาสุรินทร์

อบต.คอโค

3,600

-

2,660,000

อ�ำเภอแก้งคร้อ

2,740

-

  150,000

10. ก่อสร้างฝายน�้ำล้น
บ้านน�้ำลาดให้กับ
อ.แก้งคร้อ ของ
กปภ. สาขาแก้งคร้อ

รวม • 2,376,033 คน
• 7,982,438,612 • 162,171,681.10
• 18,379 ครัวเรือน		
ลิตร
บาท
• 123 หน่วยงาน
• 674,674 ขวด

จากผลการด�ำเนินงาน CSR นอกแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ที่กล่าวมาข้างต้น ตอกย�้ำ
ความเป็นองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะผ่านการด�ำเนินโครงการ CSR ที่พนักงานร่วมคิด
ร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้ กปภ. เป็นองค์กรที่สามารถ
สร้างประโยชน์สุขแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

72 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 0 2551 8276
www.pwa.co.th
สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค

PWA 1662
Contact Center

