สารประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) ได้ น ำระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ (State Enterprise
Performance Appraisal: SEPA) มาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในปี 2556 เป็นปีแรก
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินตนเอง (Self
Assessment) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาประเมินผลดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ซึ่ง กปภ.ได้กำหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้มีความสอดคล้องกับระบบ
การประเมินดังกล่าว
SEPA เป็นระบบประเมินผลองค์กรที่มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับ และเหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐานแบบยั่งยืน เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ และเร่งพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น สามารถวิเคราะห์สถานภาพ
องค์กร และหาแนวทางการยกระดับองค์กรได้ ซึ่งยังประโยชน์แก่ทั้งบุคลากรและองค์กร ตลอดจนส่งผลสะท้อนไปถึง
การให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนทั่วประเทศ 74 จังหวัดของ กปภ.
นอกจากนี้ ในปี 2556 ยังเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจที่ กปภ.ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพการให้บริการหลาย
รางวัลด้วยกัน ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ กปภ. ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ถึง 2 รางวัลด้วยกันจากผลงาน
“ชุดควบคุมระยะไกล สั่งการในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้” ระดับดีเด่นของ กปภ.เขต 5 และผลงาน “การสร้างความพึง
พอใจในด้านการบริการ” ระดับดี ตลอดจนรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประเภทนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานโปรแกรมประยุกต์ Wmap
9.12 ของ กปภ.เขต 9 สำหรับการจัดทำแผนที่แนวท่อประปา
ในฐานะประธานกรรมการ กปภ. ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกันกับคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2556 เพื่อให้บริการน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานแก่พี่น้องประชาชนชาวไทย
ทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศไว้ใช้อุปโภคบริโภค สมดังวิสัยทัศน์ใหม่ “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ”
หรือ Customers are delighted with water quality and excellent services.
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ขอมูลดานรัฐว�สาหกิจ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
(MR.CHATCHAI PROMLERT)
CHAIRMAN OF PWA’S BOARD OF DIRECTORS

The Provincial Waterworks Authority (PWA) had introduced, for the first year, the State Enterprise
Performance Appraisal (SEPA) system to an assessment of the organization’s performance in 2013 in
accordance with the Office of the State Enterprise Policy Commission’s policy, which has applied the
concept of self-assessment and the criteria of the Thailand Quality Award (TQA) to an evaluation of the
performance of state enterprises in Thailand. PWA has thus defined its vision and corporate strategic
plan to be in compliance with the aforementioned assessment system.
SEPA is a universal acceptable system of organization assessment appropriate for any
organization that wants to achieve sustainable standard development in order to enhance its
responsibilities and speed up its development, enabling it to analyze the organization’s status and find
ways to upgrade itself, which will finally benefit both the personnel and the organization, apart from
influencing the provision of clean water services to the people in 74 provinces across the country.
Furthermore, the year 2013 was also a year of pride in which PWA was awarded numerous
awards as a guarantee for the quality of its services. I would like to sincerely congratulate PWA on
receiving two Thailand Government Sector Service awards organized by the Office of the Bureaucracy
Development Commission, for excellence in service development, from the works on “A remote-control
set commanding an operation in risky areas in the South”, at an outstanding level, carried out by
PWA Regional Office 5 as well as the works on “Creating customers’ satisfaction on PWA’s services”,
at a good level, carried out by PWA Kabinburi branch, including the Outstanding State Enterprise
awards (OSE Awards) for 2013 presented by the Office of the State Enterprise Policy Commission for an
outstanding innovation, from PWA Regional Office 9’s works on “Wmap 9.12 application for pipeline
mapping”.
In my capacity as the Chairman of the Board of Directors, I’m very proud to have an opportunity to
work with PWA’s management and all levels of staff, who have continuously worked hard throughout
2013 in providing clean and standard water supply to Thai people in 74 provinces across the country
for their consumption, in conformity with PWA’s new vision “Customers are delighted with water
quality and excellent services”.
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สารผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
MESSAGE FROM PWA GOVERNOR

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้บริการน้ำประปาด้วย
มาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ ควบคู่กับการพัฒนาระบบผลิตจ่ายน้ำประปาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้พร้อม
รองรับความต้องการของผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยได้ประกาศวิสัยทัศน์องค์กร “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ Customers are delighted with water quality and excellent services” พร้อมกำหนดค่า
นิยมองค์กรของ กปภ. คือ “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในแนวทางการทำงานโดยมุ่งเน้นคุณ
ธรรม มั่นใจคุณภาพ เพื่อสุขของปวงชน
จากวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรดังกล่าว พนักงานทั่วประเทศได้ประพฤติปฏิบัติ โดยให้ความร่วมมือร่วมใจ
กันสานต่อการดำเนินงานทุกด้านให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการจัดการความรู้และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าผู้ใช้น้ำ ทำให้การดำเนินงานในปี 2556 กปภ. ได้รับรางวัลเป็นขวัญกำลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงานรวม 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภท “การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ”
2 รางวัล ประเภท “การสร้างความพึงพอใจในด้านการบริการ” ระดับดี รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท “นวัตกรรม
ดีเด่น” และรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภท “กองทุนขนาดระหว่าง 1,000 – 5,000 ล้านบาท” ทำให้
สังคมรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของ กปภ. ในการพัฒนางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ กปภ. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน กปภ. ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจการประปาจะ
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน และช่วยส่งเสริมให้ กปภ. มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization (HPO) ในอนาคต
ในนาม ผู้ว่าการ กปภ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน ของ กปภ. ด้วยดี
เสมอมาทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอยืนยันว่า กปภ. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบผลิต ระบบจ่ายน้ำ และระบบ
บริการ ให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำมีความสุขใจและประทับใจ รวมทั้งจะดำเนินงานทุกประการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป
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ขอมูลดานรัฐว�สาหกิจ

(นางรัตนา กิจวรรณ)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
(MRS.RATANA KITCHAWAN)
PWA GOVERNOR

The Provincial Waterworks Authority (PWA) has been strongly determined to perform in accordance
with its corporate strategic plan so as to provide the water supply of a high standard through an excellent
service, in parallel with the development of its production and distribution network and management of raw
water sources in support of consumers’ increasing demand each year. PWA has declared its new vision
“Customers are delighted with water quality and excellent services”, including defining PWA’s
organizational values “Concentration – Confidence - For The Public” to encourage its employees to attach to
the working guideline which concentrates on righteousness, with confidence in quality, aimed at the
general public’s happiness.
Based on the abovementioned vision and organizational values, PWA’s employees across the country
have performed and conducted themselves through giving cooperation in continuing their job implementations
in all aspects in order to achieve excellence, apart from having knowledge management and introducing
innovations in response to customers’ needs and expectations. This caused PWA’s performance in 2013
to receive 5 awards as moral support to employees who had done a good job, consisting of 2 awards of
“The Thailand Government Sector Service Award” for “Excellence in Service Development” and for “Creating
Customers’ Satisfaction on Services” at a good level, including “The Outstanding State Enterprise Award” for
“Outstanding Innovations”, and “The Outstanding Provident Fund Award” for “The Fund of between Baht 1 – 5
Billion”, all making society recognize PWA’s determination to develop its performance in order to raise the
people’s quality of life.
Besides, PWA has also given importance to the development of its personnel resources through creating
a learning culture among all levels of employees throughout the organization since PWA has a firm belief that
knowledge of the water supply business is a significant factor in the organization’s sustainable development
and helps promote PWA to head toward a learning organization and a high performance organization in the
future.
On behalf of PWA Governor, I would like to sincerely thank all of you for your endless cooperation
and support, both directly and indirectly, and insist that PWA will still be determined to develop its water
production and distribution network and service system so that customers and water consumers will be
happy and are impressed by it, apart from performing all its jobs with the awareness of its responsibilities to
society and the environment so as to play a part in constructing Thai society as a livable society throughout.
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หมวดที่ 1 ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

1.1.1 ความเป็นมา
การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.” เป็น
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งขึ้นตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปาในส่วนภูมภิ าค
ให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยการโอนกิจการของ 2 หน่วยงานหลัก ทีม่ ีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด หาน้ ำ สะอาดในรู ป แบบของน้ ำ ประปา
สำหรับประชาชนใช้อุปโภคและบริโภค ในขณะนั้น คือ
1. กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวง
มหาดไทย
รับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างระบบประปาและ
ดูแลการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเขตเมือง หรือในชุมชน
ที่มีจำนวนประชากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป ซึ่งมีการประปาใน
ความดูแลรับผิดชอบ 185 แห่ง
2. กองประปาชนบท กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข
มีหน้าที่ดำเนินการและรับผิดชอบการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนที่มีจำนวน
ประชากรไม่ เ กิ น 5,000 คน โดยร่ ว มกั บ ท้ อ งถิ่ น และเมื่ อ
ก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถิ่นซึ่งได้แก่
สุขาภิบาล หรือหมู่บ้าน เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาต่อไป ซึ่งมีอยู่
จำนวน 550 แห่ง
เมื่อรวมสองหน่วยงานนี้เข้าด้วยกันแล้ว ได้ตราขึ้นเป็น
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค ให้กำเนิดแก่หน่วยงาน
ใหม่ เรียกว่า การประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2522
ความคิดริเริ่มที่จะก่อตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็น
รัฐวิสาหกิจเกิดจากกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างของกองประปา
ภูมิภาค กรมโยธาธิการ โดยได้พิจารณาเห็นว่าความต้องการ
น้ ำ สะอาดสำหรั บ ใช้ อุ ป โภคและบริ โ ภค ขยายตั ว เพิ่ ม ความ
ต้ อ งการมากขึ้ น แต่ ก ารดำเนิ น งานมี ข้ อ จำกั ด ในด้ า นระบบ
ราชการ ทำให้การบริการประปาไม่คล่องตัว และไม่สามารถ
ทำได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ น่ า จะได้ จั ด อยู่ ใ นรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ดังเช่นสาธารณูปโภคอื่น
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กลุ่มผู้คิดริเริ่ม ได้เสนอเรื่องต่อรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช เมื่อเดือนตุลาคม 2518 และได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้
ชิด จนมาถึงรัฐบาลสมัย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และรัฐบาล
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ทุกรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบที่จะให้
จัดการบริหารประปาในรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ยังไม่ทันได้ดำเนิน
การแล้วเสร็จก็เปลี่ยนรัฐบาลเสียก่อน
ในสมัยรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ส่ง
เรื่องให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาถึงวิธีการจัด
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การประปาในส่ ว นภู มิ ภ าค และคณะ
รัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 ให้จัดตั้งองค์การ
บริ ก ารประปาในรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามข้ อ เสนอของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งการประปา
ส่ ว นภู มิ ภ าคขึ้ น โดยมี นายจำรู ญ ปิ ยั ม ปุ ต ระ รองปลั ด
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธานและได้ดำเนินการ
จัดตั้งและตราเป็น พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยโอนกิจการประปาตลอดจนข้าราชการ
และลู ก จ้ า งของกองประปาภู มิ ภ าค กรมโยธาธิ ก าร และ
ข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย มา
เป็นลูกจ้างและพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค และถือเอา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งการประปาส่วน
ภูมิภาค
1.1.2 กฎหมายการจัดตั้ง การอยู่ภายใต้กระทรวง
เจ้าสังกัด
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ “กปภ.” ตั้ ง ขึ้ น เป็ น
รัฐวิสาหกิจอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดย
ให้มีการตราพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
ไว้รองรับมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 เป็นต้นไป

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

1.1 ประวัติความเป็นมา

1.1.1 History

up in the form of a public enterprise like other types of
infrastructures.
Thus the officials who had initiated such an
idea proposed to the Kukrit Pramoj administration
in October 1975 and closely followed up the matter
until the governments of Seni Pramoj and Thanin
Kraivichian. Those governments gave an approval to
have the management in the form of a state enterprise
but an implementation was not started until there was
a change of government.
During the general Kriengsak Chamanan
administration, this issue was submitted to NIDA for
a study of the pattern of water supply management in
the region. The cabinet had a resolution on May 9, 1978
to establish an agency to manage the water supply in
the form of a state enterprise as proposed by NIDA
The government had set up a committee for an
establishment of the Provincial Waterworks Authority,
with Mr. Chamroon Piyumputtara, the Interior
Ministry’s deputy permanent secretary at that time,
acting as the chairman of the committee, which had
established and enacted the Provincial Waterworks
Authority Act of 1979 on February 24, 1978, which
became effective on February 28, 1979, which was the
date next to that on which the declaration was made in
the Royal Gazette In this connection, the water supply
affairs as well as the officials and employees of the
Provincial Waterworks Division, Department of Public
Works, and those of the Rural Waterworks Division,
Department of Health were transferred and became
the Provincial Waterworks Authority (PWA)’s staff and
employees. Meanwhile, February 28 of each year is
regarded as the anniversary of the establishment of
PWA.

The Provincial Waterworks Authority, or PWA
for short, is a state enterprise under the supervision
of the Interior Ministry. It was established in 1979 in
accordance with the government policy on improving
and expanding the water supply business in the region
for higher efficiency. This was carried out by a transfer
of affairs of 2 major agencies responsible for the
procurement of clean water at that time in the form of
water supply for people’s consumption, namely,
1. Provincial Waterworks Division, Department
of Public Works, the Ministry of Interior is responsible
for the construction of the water supply system and
overseeing the production and distribution of water
supply in urban areas or communities with over
5,000 population. It had 185 waterworks under its
responsibility.
2. Rural Waterworks Division, Department of
Health, the Ministry of Public Health took charge of
the construction of village waterworks or small-scale
waterworks in communities with fewer than 5,000
population. This was carried out in cooperation with
localities. When the construction of the water supply
system had been completed, it was assigned to localities
such as sanitary districts (now called municipalities) or
villages for overseeing and maintenance. There were
a total of 550 waterworks of this kind.
After the two agencies had been merged,
the Provincial Waterworks Authority (PWA) Act was
enacted, giving birth to a new agency called PWA on
February 28, 1979.
An original idea to establish PWA as a state
enterprise stemmed from a group of government
officials and employees of the Provincial Waterworks
Division, Department of Public Works who had seen
the regional people’s increasing demand for clean
water both for consumption and non-consumption
purpose. Nevertheless, the officials’ performance
had limitations in terms of bureaucracy, causing an
inflexible and inefficient service in the water supply.
As a consequence, the service should have been set
รายงานประจำปี ๒๕๕๖

1.1.2 Establishment Laws and Ministry
Supervising PWA
The Provincial Waterworks Authority or PWA
has been established as a state enterprise under the
responsibility of the Interior Ministry, with the issuance of the PWA Act of 1979 as support, which became
effective on February 28, 1979 onward.
8

การประปาส่วนภูมิภาค

1.2 ว�สัยทัศน์ / ค่านิยม / พันธกิจ / วัตถุประสงค์ / เป้าประสงค์ / แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
(SOD)

1.2.2 ค่านิยม

มุง
มุ่งเน้นคุณธรรม

มั่น

เพื่อ
ปวงชน

มั่นใจคุณภาพ

เพื่อสุขของปวงชน

1.2.3 พันธกิจ
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาตามนโยบายของรัฐบาลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ
และสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ พันธกิจหลักของ การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ
ได้แก่
1. ผลิตจ่ายน้ำที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร
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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

1.2.1 วิสัยทัศน์
ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
(Customers are delighed with water quality and excellent services)

1.2.4 วัตถุประสงค์
ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่ง
น้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปารวมทั้งการดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ
1.2.5 เป้าประสงค์
ระยะที่ 1 (ปี 2555-2559) เป็นองค์กรที่มีระบบผลิตจ่ายน้ำและบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ
(Operation and Customer service Excellence)
ระยะที่ 2 (ปี 2557-2559) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ระยะที่ 3 (ปี 2559-2561) เป็นองค์กรที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
(Smart IT Organization)
ระยะที่ 4 (ปี 2562-2564) เป็นองค์กรระดับสากล (Global Organization)

รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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ภาพรวม : เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ท าง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ บนพื้ น ฐานการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

รายสาขา : ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและ
ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายแห่ง : ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาใน
พื้ น ที่ ภู มิ ภ าคอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง
จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ และบริหาร
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
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หลักการและแนวทางการดำเนินงานตาม
SOD
แผนระยะสั้น
1. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
ให้เป็นที่ยอมรับ
2. พิ จ ารณาแหล่ ง เงิ น ทุ น นอกเหนื อ จากเงิ น งบ
ประมาณ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กรเพื่อใช้ในการ
ลงทุนขยายการให้บริการ
3. เร่ ง จั ด ทำแผนแม่ บ ทการลดน้ ำ สู ญ เสี ย ให้
สอดคล้องกับการปรับระดับแรงดันน้ำที่เหมาะสม
4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้
บริการประปา และลดต้นทุนการผลิต
5. จัดทำแผนจัดหาแหล่งน้ำดิบให้ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการ
6. สร้ า งความตระหนั ก ให้ ป ระชาชนใช้ น้ ำ อย่ า ง
รู้คุณค่า
7. เร่งจัดทำแผนป้องกันระบบประปาและลดผล
กระทบต่อการให้บริการน้ำอุปโภคในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
8. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
9. จัดทำแผนลงทุนระยะยาวโดยประสานงานกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
แผนระยะยาว
1. ร่ ว มจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การน้ ำ ใน
ภาพรวมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ผลักดันการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการน้ำ
ในภาพรวมของประเทศ
3. จัดทำแผนลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะ
ยาว 10 ปี และประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้น้ำของประชาชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ได้อย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

1.2.6 แนวนโยบายถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้จัดทำแนว
นโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction:
SOD) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (สคร.
สศช. กระทรวงมหาดไทย) ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
และกรอบการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(กปภ.) สำหรับ SOD ที่ กปภ. จะต้องรับมาดำเนินการ มีดังนี้:-

1.2 Vision / Values / Mission / Objectives / Goal / Policy Guideline for
Government Sector Shareholders (SOD)

1.2.1 Vision:
Customers are delighted with water quality and excellent services

1.2.2 Values
Concentration – Confidence – For The Public

Concentration
Concentrate on righteousness

Confidence

For The
Public
For the public’s happiness

Confident in quality

รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

1.2.3 Mission:
is an agency providing the water supply service in accordance with the
government policy, with a main consideration of people’s hygiene. PWA’s core
missions consist of the following.
1. Produce and distribute quality water.
2. Develop an efficient and effective water production and distribution system.
3. Promote a customer-center service.
4. Develop an information technology system in support of PWA’s work
management.
5. Develop the personnel so that they possess high potential in response to
the organization’s demand.

1.2.4 Objectives:
To carry out and promote the water supply business through a survey and
procurement of raw water sources as well as the acquirement of raw water for
water supply production and distribution, including the transaction of other business
relating to the water supply for the benefits of infrastructural services, with a main
consideration of the state’s benefits and people’s hygiene.

1.2.5 Goals:
Phase 1 (2012 – 2016) Operation and customer service excellence
Phase 2 (2014 – 2016) Learning organization
Phase 3 (2016 – 2018) Smart IT organization
Phase 4 (2019 – 2021) Global organization
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1.2.6 Policy Guideline for Government
Sector Shareholders (SOD)

Principle and guideline for implementation based on SOD

The State Enterprise Performance Assessment
Committee has formulated the policy guideline
of shareholders/government sector (Statement of
Direction: SOD) to generate cooperation among
state agencies (the Office of State Enterprise Policy
Commission, the National Economic and Social
Development Board and the Ministry of Interior) in
determining the development guideline and framework
for state enterprise (PWA) performance assessment.
Concerning the SOD which PWA has to implement, it
comprises of the following.

SHORT-TERM PLAN
1. Push forward a separation of acceptable
social accounts and commercial accounts.
2. Consider capital sources beyond the
budget while taking into account the organization’s
stability in order for the investment in service
expansion.
3. Speed up the formulation of a master plan
for non-revenue water reduction in line with an
adjustment of proper water pressure.
4. Develop technology to enhance the
efficiency of the water supply service and decrease
production costs.
5. Formulate a plan to procure raw water
sources to cover service areas.
6. Create people’s awareness on worthy use
of water.
7. Accelerate the formulation of a plan for the
protection of a water supply system and reduction
of an impact on the water supply service in case of
an occurrence of natural disasters.
8. Develop related business.
9. Map out a long-term investment plan
through coordinating with local agencies.

OVERALL: is a mechanism pushing the
country’s economic and social strategies based
on the efficient performance and the principle of
good corporate governance.

BRANCH LEVEL: Respond to people’s
basic need and promote a raise of their quality
of life, including the development of real estate
for the greatest benefit.

LONG-TERM PLAN
1. Cooperate with other government agencies
concerned in formulating a strategic plan for the
overall water management.
2. Push forward an establishment of an
agency overseeing the country’s overall water
affairs.
3. Formulate a ten-year investment plan for
the development of the water supply system and
coordinate with local administration organizations
in defining a clear target in all-inclusive and quick
response to the demand for water of people who
have no pipes water system.

INDIVIDUAL LEVEL: Provide all-inclusive
and efficient rehabilitation and extension of the
water supply schemes in the provincial areas,
apart from procuring and developing adequate
raw water sources and efficiently managing
costs.

รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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1.3 ประเภทกิจการ / ลักษณะการประกอบกิจการ
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2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ
ได้แก่
1) โครงการการประปาส่ ว นภู มิ ภ าครั ก ษ์ สิ่ ง
แวดล้ อ ม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยลดผลกระทบจากภาวะ
โลกร้ อ น และกระตุ้ น ให้ เ ยาวชนตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2) โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ เป็น
โครงการเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าและความ
สำคัญของทรัพยากรน้ำและน้ำประปา รวมทั้งใช้เวลาว่างใน
ช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์
3) โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เป็นโครงการ
ที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้
ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
3. ด้ า นการใส่ ใ จผู้ บ ริ โ ภค จำนวน 2 โครงการ
ได้แก่
1) โครงการน้ ำ ประปาดื่ ม ได้ เป็ น โครงการที่
กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย เพื่อต้องการให้ประชาชนเปลี่ยนมา
บริโภคน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพดื่มได้
2) โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) เป็น
โครงการที่ มุ่ ง หวั ง ในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี แ ละความ
ประทับใจในการบริการประชาชน ด้วยการออกบริการตรวจ
สอบซ่ อ มแซมประปาภายในบ้ า นของประชาชน โดยไม่ คิ ด
ค่ า แรง ในปี 2556 กปภ. ได้ จั ด ที ม บริ ก ารออกพบลู ก ค้ า
รวมทั้งสิ้นกว่า 6 หมื่นครัวเรือน

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

“การประปาส่วนภูมิภาค” เรียกโดยย่อว่า “กปภ.”
เป็นรัฐวิสาหกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านน้ำ
ประปา มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการ
ประปาโดยการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่ง
น้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปารวมทั้ง
การดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยคำนึง
ถึ ง ประโยชน์ ข องรั ฐ และสุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนเป็ น
สำคั ญ ใน 74 จั ง หวั ด (ยกเว้ น กรุ ง เทพฯ นนทบุ รี และ
สมุทรปราการ) โดยกำหนดโครงสร้างการบริการประชาชนให้มี
สายปฏิบัติการ 5 ภาค 10 เขต 233 สาขา และมีหน่วยบริการ
ย่อย 356 หน่วย
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ อื่ น ๆ
ต่อประชาชน
ในฐานะหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ค วามห่ ว งใย
ประชาชน กปภ. ได้ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดย
มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ
1. ด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม จำนวน 3
โครงการ ได้แก่
1) โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา
ปรับปรุงแหล่งน้ำของชุมชนให้สะอาดสวยงามและช่วยบรรเทา
ทุกข์อของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย
2) โครงการ PWA น้ ำ ดื่ ม โรงเรี ย น เป็ น
โครงการที่ กปภ. มุ่ ง มั่ น แบ่ ง ปั น ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สุ ข อนามั ย เพื่ อ ให้ เ ยาวชนไทยมี น้ ำ ดื่ ม ที่ ส ะอาด ปลอดภั ย
ตามมาตรฐานสากล
3) โครงการน้ำดื่มบรรจุขวด เป็นโครงการผลิต
น้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อร่วม
กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยปี พ.ศ. 2556 กปภ. แจก
น้ำดื่มบรรจุขวดทั้งสิ้น 389,643 ขวด เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น กปภ. ได้มีการสร้างโรงงานน้ำดื่มบรรจุ
ขวดขึ้น 10 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ กปภ.เขต ทั้ง 10 เขต โดยได้รับ
ใบอนุญาตจาก อย. แล้วจำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว
เสร็จอยู่ระหว่างการขอ อย. จำนวน 3 แห่ง และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการในขั้นตอนอื่นจำนวน 5 แห่ง

1.3 Type of Business / Character of Business Transaction

The Provincial Waterworks Authority, or PWA for
short, is a state enterprise providing basic infrastructure
in respect of water, with objectives to carry out and
promote the water supply business through a survey
and procurement of raw water sources as well as the
acquirement of raw water for water supply production
and distribution, including the transaction of other
business relating to the water supply for the benefits
of infrastructural services in 74 province, with a main
consideration of the state’s benefits and people’s
hygiene (except in Bangkok, Nonthaburi and Samut
Prakan). PWA’s service structure consists of 5 areas,
10 regional offices, 233 branches and 356 micro
branches.
Products on Other Public Services to People
As a state enterprise having concern for the
people, PWA has displayed its corporate social
responsibility (CSR) through defining its performance
guideline focusing on 3 following aspects.
1. Development of Communities and Society
consists of 3 projects listed below.
1) PWA Conserves Communities Project
has an aim to support local administration organizations
in developing and improving their communities’ water
sources so that they clean and beautiful and help relieve
suffering of people confronting public disasters.
2) PWA Schools’ Drinking Water Project is
the project which PWA is determined to promote the
Thai youth’s quality of life and hygiene by providing
them with clean drinking water that is safe and lives
up to international standard.
3) Bottled Water Project is the project
producing bottled water to alleviate people’s suffering
and give cooperation to other agencies via supporting
drinking water in order to participate in activities
benefiting the public. In 2013, PWA had distributed
a total of 389,643 bottles of drinking water in support
of increasing services for people. In this regard, PWA
has established 10 factories producing bottled water,
located in 10 PWA regional offices, 2 of which have been
given a permit by the Thai Industrial Standards Institute,
รายงานประจำปี ๒๕๕๖

while 3 others have completed their construction and
are asking for a permit and the 5 remaining of which
are in other implementing processes.
2. Environmental Conservation is composed of
3 projects described below.
1) PWA Preserves the Environment
Project is aimed at decreasing an impact of global
warming and encouraging young people to be aware
of the value of natural resources.
2) Thai Youth Camp Loves Water Project
is a project encouraging the youth to learn the value
and significance of water resources and water supply,
apart from spending their free time usefully when the
school term is close during the summer.
3) School Saves Water Project is a project
providing knowledge and understanding and raising
young people’s awareness of the value of water and
conservation of water resources.
3. Paying Attention to Consumers comprises of
2 projects as the following:
1) Potable Tap Water Project is a project
which PWA has cooperated with the Department of
Health in order to urge people to resort to drinking
potable tap water of standard quality.
2) Home Care Project is a project aimed at
building a good relation and impression on customers
in terms of services by setting up a mobile team to
inspect and repair the water supply system in people’s
home, free of charge. In 2013, PWA had established
such a team to meet with its customers of over 60,000
households.
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การประปาสวนภูมิภาค 233 สาขาทั�วประเทศ
เขต 2
(8 จังหวัด 30 สาขา )
จังหวัดสระบุรี
สาขาพระพุทธบาท
สาขาหนองแค
สาขามวกเหล็ก
สาขาบานหมอ
จังหวัดลพบุรี
สาขาลพบุรี
สาขาบานหมี่
สาขาชัยบาดาล
จังหวัดสิงหบุรี
สาขาสิงหบุรี
จังหวัดอางทอง
สาขาอางทอง
สาขาวิเศษชัยชาญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาพระนครศรีอยุธยา
สาขาผักไห
สาขาเสนา
สาขาทาเรือ
จังหวัดปทุมธานี
สาขาปทุมธานี
สาขารังสิต
สาขาธัญบุรี
สาขาคลองหลวง
จังหวัดนครนายก
สาขานครนายก
สาขาบานนา
จังหวัดนครราชสีมา
สาขานครราชสีมา
สาขาปากชอง
สาขาสีคิ้ว
สาขาปกธงชัย
สาขาโชคชัย
สาขาพิมาย
สาขาชุมพวง
สาขาโนนสูง
สาขาดานขุนทด
สาขาครบุรี

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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เขต 3
(8 จังหวัด 22 สาขา )
จังหวัดราชบุรี
สาขาราชบุรี
สาขาบานโปง
สาขาสวนผึ้ง
สาขาปากทอ
จังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
สาขาสมุทรสาคร
สาขาออมนอย
จังหวัดนครปฐม
สาขาสามพราน
จังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาสุพรรณบุรี
สาขาศรีประจันต
สาขาเดิมบางนางบวช
สาขาดานชาง
สาขาอูทอง
จังหวัดกาญจนบุรี
สาขากาญจนบุรี
สาขาเลาขวัญ
สาขาพนมทวน
สาขาทามะกา
จังหวัดเพชรบุรี
สาขาเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
สาขาประจวบคีรีขันธ
สาขาปราณบุรี
สาขากุยบุรี
สาขาบางสะพาน

การประปาสวนภูมิภาค

เขต 4
(7 จังหวัด 24 สาขา )
จังหวัดสุราษฎรธานี
สาขาสุราษฎรธานี
สาขากาญจนดิษฐ
สาขาเกาะสมุย
สาขาเกาะพะงัน
สาขาบานนาสาร
สาขาบานตาขุน
สาขาไชยา
จังหวัดชุมพร
สาขาชุมพร
สาขาทาแซะ
สาขาหลังสวน
จังหวัดระนอง
สาขาระนอง
จังหวัดพังงา
สาขาพังงา
สาขาตะกั่วปา
สาขาทายเหมือง
จังหวัดภูเก็ต
สาขาภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
สาขากระบี่
สาขาอาวลึก
สาขาคลองทอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาทุงสง
สาขาชะอวด
สาขาปากพนัง
สาขาจันดี
สาขาขนอม
สาขานครศรีธรรมราช

เขต 5
(7 จังหวัด 20 สาขา )
จังหวัดสงขลา
สาขาสงขลา
สาขาหาดใหญ
สาขาสะเดา
สาขานาทวี
สาขาระโนด
สาขาพังลา
จังหวัดพัทลุง
สาขาพัทลุง
สาขาเขาชัยสน
จังหวัดตรัง
สาขาตรัง
สาขากันตัง
สาขาหวยยอด
สาขายานตาขาว
จังหวัดสตูล
สาขาสตูล
สาขาละงู
จังหวัดยะลา
สาขายะหา
สาขาเบตง
จังหวัดปตตานี
สาขาสายบุรี
จังหวัดนราธิวาส
สาขานราธิวาส
สาขารือเสาะ
สาขาสุไหงโก-ลก

เขต 6
(5 จังหวัด 22 สาขา )
จังหวัดขอนแกน
สาขาขอนแกน
สาขาบานไผ
สาขาชุมแพ
สาขาน้ำพอง
สาขาชนบท
สาขากระนวน
สาขาหนองเรือ
สาขาเมืองพล
จังหวัดกาฬสินธุ
สาขากาฬสินธุ
สาขากุฉินารายณ
สาขาสมเด็จ
จังหวัดมหาสารคาม
สาขามหาสารคาม
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดชัยภูมิ
สาขาชัยภูมิ
สาขาแกงครอ
สาขาจัตุรัส
สาขาบำเหน็จณรงค
สาขาหนองบัวแดง
สาขาภูเขียว
จังหวัดรอยเอ็ด
สาขารอยเอ็ด
สาขาโพนทอง
สาขาสุวรรณภูมิ

เขต 7
(7 จังหวัด 20 สาขา )
จังหวัดอุดรธานี
สาขาอุดรธานี
สาขากุมภวาป
สาขาบานผือ
สาขาบานดุง
จังหวัดหนองบัวลำภู
สาขาหนองบัวลำภู
จังหวัดเลย
สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาดานซาย
สาขาวังสะพุง
จังหวัดหนองคาย
สาขาหนองคาย
สาขาศรีเชียงใหม
สาขาโพนพิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
สาขาบึงกาฬ
จังหวัดสกลนคร
สาขาสกลนคร
สาขาสวางแดนดิน
สาขาพังโคน
จังหวัดนครพนม
สาขานครพนม
สาขาธาตุพนม
สาขาบานแพง
สาขาศรีสงคราม

เขต 8
(7 จังหวัด 20 สาขา )
จังหวัดอุบลราชธานี
สาขาอุบลราชธานี
สาขาพิบูลมังสาหาร
สาขาเดชอุดม
สาขาเขมราฐ
จังหวัดอำนาจเจริญ
สาขาอำนาจเจริญ
จังหวัดยโสธร
สาขายโสธร
สาขาเลิงนกทา
สาขามหาชนะชัย
จังหวัดบุรีรัมย
สาขาบุรีรัมย
สาขาสตึก
สาขาลำปลายมาศ
สาขานางรอง
สาขาละหานทราย
จังหวัดสุรินทร
สาขาสุรินทร
สาขาสังขะ
สาขาศีขรภูมิ
สาขารัตนบุรี
จังหวัดศรีสะเกษ
สาขาศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ
จังหวัดมุกดาหาร
สาขามุกดาหาร
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เขต 9
(8 จังหวัด 27 สาขา )
จังหวัดเชียงใหม
สาขาเชียงใหม
สาขาฮอด
สาขาจอมทอง
สาขาสันกำแพง
สาขาแมริม
สาขาแมแตง
สาขาฝาง
จังหวัดแมฮองสอน
สาขาแมฮองสอน
สาขาแมสะเรียง
จังหวัดลำพูน
สาขาลำพูน
สาขาบานโฮง
จังหวัดลำปาง
สาขาลำปาง
สาขาเกาะคา
สาขาเถิน
สาขาแมขะจาน
จังหวัดแพร
สาขาแพร
สาขาเดนชัย
สาขารองกวาง
จังหวัดนาน
สาขานาน
สาขาทาวังผา
จังหวัดพะเยา
สาขาพะเยา
สาขาจุน
จังหวัดเชียงราย
สาขาเชียงราย
สาขาพาน
สาขาเทิง
สาขาเวียงเชียงของ
สาขาแมสาย

เขต 10
(10จังหวัด 26 สาขา )
จังหวัดนครสวรรค
สาขานครสวรรค
สาขาทาตะโก
สาขาลาดยาว
สาขาพยุหะคีรี
จังหวัดชัยนาท
สาขาชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี
สาขาอุทัยธานี
จังหวัดกำแพงเพชร
สาขากำแพงเพชร
สาขาขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดตาก
สาขาตาก
สาขาแมสอด
จังหวัดสุโขทัย
สาขาสุโขทัย
สาขาทุงเสลี่ยม
สาขาศรีสำโรง
สาขาสวรรคโลก
สาขาศรีสัชนาลัย
จังหวัดอุตรดิตถ
สาขาอุตรดิตถ
จังหวัดพิษณุโลก
สาขาพิษณุโลก
สาขานครไทย
จังหวัดพิจิตร
สาขาพิจิตร
สาขาบางมูลนาก
สาขาตะพานหิน
จังหวัดเพชรบูรณ
สาขาเพชรบูรณ
สาขาหลมสัก
สาขาชนแดน
สาขาหนองไผ
สาขาวิเชียรบุรี
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เขต 1
(7 จังหวัด 22 สาขา )
จังหวัดชลบุรี
สาขาชลบุรี
สาขาบานบึง
สาขาพนัสนิคม
สาขาศรีราชา
สาขาแหลมฉบัง
สาขาพัทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง
สาขาบางคลา
สาขาพนมสารคาม
จังหวัดระยอง
สาขาระยอง
สาขาบานฉาง
สาขาปากน้ำประแสร
จังหวัดจันทบุรี
สาขาจันทบุรี
สาขาขลุง
จังหวัดตราด
สาขาตราด
สาขาคลองใหญ
จังหวัดสระแกว
สาขาสระแกว
สาขาวัฒนานคร
สาขาอรัญประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี
สาขาปราจีนบุรี
สาขากบินทรบุรี

Customers are delighted with water quality
and excellent services

ขอมูลดานรัฐว�สาหกิจ

รายชื่อ กปภ.สาขาทั่วประเทศ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

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

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

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

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

34 ถ.ธารนที ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0 3844 1042 โทรสาร. 0 3844 4325

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี

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

5 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0 3931 2040 โทรสาร. 0 3935 0318

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง

215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3835 0447-8 โทรสาร. 0 3876 8408

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

61 ถ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 2106 โทรสาร. 0 3881 4240

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร

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

10 ถ.วัฒนานคร-แชร์ออ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0 3726 1405 โทรสาร. 0 3726 1405
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล

40/1 ถ.บำรุงราษฏร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0 3723 1133 โทรสาร. 0 3723 1596

460 หมู่ 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร. 0 3646 1565 โทรสาร. 0 3646 2525
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี

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

21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3748 2294-7 โทรสาร. 0 3748 2233

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ
1/2 หมู่ 4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 0 3563 1188 โทรสาร. 0 3563 1373

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
52 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0 3635 1930 โทรสาร. 0 3635 1931

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา
(ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท

118 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6625, 0 3533 6601 โทรสาร. 0 3633 6628

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา
9/9 หมู่ 2 ถ.บำรุงท้องที่ ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร. 0 3520 1541 โทรสาร. 0 3520 1561

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

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

72 หมู่ 2 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0 2567 3265, 0 2567 4998 โทรสาร. 0 2567 1574

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง

49-49/1 หมู่ที่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0 2577 2958 โทรสาร. 0 2577 2958

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง
874 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0 4431 1496 โทรสาร. 0 4431 1004
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี
239 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0 4444 8405 โทรสาร. 0 4444 8405
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
234 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30340
โทร. 0 4441 1777 โทรสาร. 0 4441 1119

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
68/13 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0 3221 1407 โทรสาร. 0 3221 1280
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง
187 หมู่ 1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทร. 0 3236 4397 โทรสาร. 0 3273 1828
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
239 หมู่ 8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0 3228 1296 โทรสาร. 0 3228 1231

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

161/2 หมู่ 3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0 4444 2606 โทรสาร. 0 4445 2599

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

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

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

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

58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3261 1051 โทรสาร. 0 3260 3069

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

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

59/9 หมู่ 2 ถ.รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0 3262 2073 โทรสาร. 0 3262 3707

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
218 หมู่ 1 ถ.ฝ่ายท่า-หนองหัดไท ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0 3269 1883 โทรสาร. 0 3269 1208

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

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0 7720 0269, 0 7720 0272 โทรสาร. 0 7720 0405

574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0 3555 1905 โทรสาร. 0 3556 508

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา

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

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

รายงานประจำป ๒๕๕๖

24

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

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

93 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0 7561 1354 โทรสาร. 0 7561 2982

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

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

300 หมู่ 3 ถ.จันดี-ลานสะกา ต.จันดี อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0 7544 5739 โทรสาร. 0 7544 5741

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
314/4 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทร. 0 7642 1115 โทรสาร. 0 7643 1328
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง

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

7/1 หมู่ 2 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 0 7657 1452 โทรสาร. 0 7657 1532
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 0 7631 9173 โทรสาร. 0 7631 9176
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด

57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 07431 1245 โทรสาร. 0 7444 0440

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0 7459 8101 โทรสาร. 0 7459 8102

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู

13 หมู่ 1 ถ.ประชาบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. 0 7441 1057 โทรสาร. 0 7441 2167

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ

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

184 หมู่ 10 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0 7357 1189 โทรสาร. 0 7357 1189

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม

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

654 ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 3545 โทรสาร. 0 4371 1127
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง

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

209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น 40310
โทร. 0 4344 1177 โทรสาร. 0 4344 1447

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท
93 หมู่ 11 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โทร. 0 4328 6209 โทรสาร. 0 4328 6209
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน
201 หมู่ 6 ถ.อภัย ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0 4325 1397 โทรสาร. 0 4325 1397

หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0 4488 2677 โทรสาร. 0 4488 2677
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส
70 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0 4485 1300 โทรสาร. 0 4485 1745
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์
6 หมู่ 15 ถ.บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ต.บ้านชวน
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0 4412 7105 โทรสาร. 0 4412 7104

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
22/13 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0 4341 4207 โทรสาร. 0 4333 9181
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์
1/16 ถ.ถีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 4381 1611 โทรสาร. 0 4381 4868

33 หมู่ 9 ถ.หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0 4487 2115 โทรสาร. 0 4487 2115
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว
486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0 4486 1353 โทรสาร. 0 4486 1353
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด
175 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0 4351 1513 โทรสาร. 0 4351 5601
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290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4324 2253 โทรสาร. 0 4323 6452

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ
196 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-พันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000
โทร. 0 4249 1186 โทรสาร. 0 4249 2148

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน
458 หมู่ 20 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0 4272 1003 โทรสาร. 0 4272 1993

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
186/5 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ชัย ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร. 0 4231 1379 โทรสาร. 0 4231 2163

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน

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

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

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย

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

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

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

2/19 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0 4461 1597 โทรสาร. 0 4461 1644
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ

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

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

62 ถ.นามมนตรี ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0 4544 1003 โทรสาร. 0 4544 1830

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย
40 หมู่ 6 ถ.ละหานทราย-ปะคำ ต.ละหานทราย
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0 4465 6019 โทรสาร. 0 4465 6019

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ
775/1 หมู่ 1 ถ.เสรีธิปัตย์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร์ 32110
โทร. 0 4456 1287 โทรสาร. 0 4456 1287

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร. 0 5351 1072 โทรสาร. 0 5356 0901

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง

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

240 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โทร. 0 5398 0292 โทรสาร. 0 5398 0292

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง

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

440 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0 5432 2880 โทรสาร. 0 5432 2880

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน

399 หมู่ 15 บ้านใหม่องครักษ์ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0 5334 2093 โทรสาร. 0 5382 6981

190 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โทร. 0 5429 1598 โทรสาร. 0 5432 6771

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่

36 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0 5333 1755 โทรสาร. 0 5339 0582

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย

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

557 หมู่ 11 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
จ.แพร่ 54110
โทร. 0 5461 3379 โทรสาร. 0 5461 3379
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

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

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

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

74 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0 5571 1373 โทรสาร. 0 5571 6577
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี

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

1522 หมู่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร 62140
โทร. 0 5577 1277 โทรสาร. 0 5572 6461

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก

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

9/1 ถ.เทศบาล 1 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0 5551 1016 โทรสาร. 0 5551 4722

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด

697 หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทร. 0 5427 9145 โทรสาร. 0 5427 9145

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน

30/2 หมู่ 1 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0 5568 1330 โทรสาร. 0 5568 1330

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี

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

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

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์
2/27-28 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 5540 3631 โทรสาร. 0 5540 3630
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
662 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0 5531 2100, 0 5531 1375 โทรสาร. 0 5531 1375
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย
391 หมู่ 1 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0 5538 9084 โทรสาร. 0 5538 8979
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร
102/9 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-วังกระดี่ทอง ต.ปากทาง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 0 5699 0975-7 โทรสาร. 0 5699 0977
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก
29 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร 66120
โทร. 0 5663 3497 โทรสาร. 0 5663 1011
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน
403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร. 0 5662 1210 โทรสาร. 0 5662 2170
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1.5 นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุ้น
ผลการดำเนินงาน
(ปี 2556)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อน้ำสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา บริหารกิจการประปาครบ
วงจร และงานวิศวกรรมบริการ
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดี 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-272-1600
02-272-1601
40.20%
ในปี 2556 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,816.14
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 90.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.42% โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่รวมทั้งสิ้น 1,316.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.32 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้น 6.16% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 56.87% และ 34.49% ตามลำดับ
สำหรับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มี
การปรับลดลงจากปี 2555 เล็กน้อยอยู่ที่ 17.30% และ 10.15% ตามลำดับ เนื่องจาก
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารลงทุ น ต่ อ เนื่ อ งในโครงการก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพทั้งด้านแหล่งน้ำดิบสำรอง และการขยายความสามารถของระบบสูบส่ง เพื่อให้
สามารถรองรับการเติบโตของความต้องการใช้น้ำที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

1.5 25% OR MORE OF JURISTIC PERSON’S SHARES DIRECTLY HELD BY STATE
ENTERPRISE.
Name

Eastern Water Resources Development and Management Public Company
Limited (East Water)
Type of Business/Character Develop, oversee and manage the main pipe system in the Eastern Seaboard
of Business Transaction
of Thailand, distribute raw water, produce and distribute water supply,
do all-inclusive management of the water supply business, and provide
engineering services
Location of
East Water Building, 23-26th Floor, 1 Soi Vibhavadi 5,
Head Office
Vibhavadi-Rungsit Road, Chompol, Chatujak,
Bangkok 10900
Telephone
02-272-1600
Fax
02-272-1601
Ratio of Shareholding
40.20%
Operating Performance (2013) For the Company’s and affiliated companies’ operating performance in 2013,
the total income rose by Baht 90.19 million, or 2.42%, to Baht 3,816.14 million,
with a net profit of the corporations’ shareholders totaling Baht 1,316.06
million, representing a rise of Baht 76.32 million, or 6.16%, compared to
2012. The profitability was good, with preliminary profit margin and net
profit margin at 56.87% and 34.49%, respectively. For the return on equities
(ROE) ratio and return on assets (ROA) ratio, there was a slightly lower
adjustment for both ratios at 17.30% and 10.15%, respectively, over 2012
since the Company and affiliated companies had continuous investment
in large construction projects in order to increase the potential of both
the reserve raw water sources and the extension of the pumping system
capability in support of the growth of the demand for water consumption in
the future.
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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

ชื่อ
ประเภทธุรกิจ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

1.6 สรุปข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน
ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้ น ฐาน
ด้ า นผลิ ต และจำหน่ า ยน้ ำ ประปา โดยคำนึ ง ถึ ง ประโยชน์
ของรัฐ และสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนสำคัญ กปภ.มี
ปณิธานและความปรารถนาที่จะให้ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค
ได้มนี ำ้ ประปาทีส่ ะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานไว้ใช้อย่างเพียงพอ
และทัดเทียมกัน ปจจุบันได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเปน
5 ภาค รับผิดชอบทั้งหมด 10 เขต มีพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ
จำนวน 233 สาขา 357 หน่วยบริการ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี สมุทรปราการ) กปภ.ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ขององค์กร โดยนำหลักการองค์กรสมรรถนะสูง หรือ High
Performance Organization: HPO มาเปนเป้าหมายในการ
บริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเปน
องค์ ก รชั้ น นำระดั บ สากลควบคู่ ไ ปกั บ การปลู ก ฝ ง จิ ต สำนึ ก
ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของ
กปภ.
ในปี 2556 นี้ กปภ.ยังคงมุง่ เน้นการดำเนินงานตาม
กรอบแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. (ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559 ได้
ให้ความสำคัญในส่วนของภารกิจหลัก (Core Business) ไปสู่
ความเป น เลิ ศ 2 ส่ ว น คื อ ระบบการผลิ ต จ่ า ยน้ ำ เป น เลิ ศ
(Operation Excellence) และ ระบบบริการลูกค้าเปนเลิศ
(Customer Service Excellence) เพือ่ วางรากฐานในภารกิจ
หลักขององค์กรให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคง ก่อนที่จะพัฒนา
ไปสูค่ วามเปนเลิศด้านอืน่ ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียว
กันทุกหน่วยงาน สำหรับกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility
: CSR) กปภ.มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของประชาชน
และสั ง คมโดยรวม โดยปลู ก ฝ ง ให้ พ นั ก งานร่ ว มกั น ดำเนิ น
กิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance: CG) ในการบริหารจัดการองค์กร
เพือ่ ให้ กปภ. มีภาพลักษณ์ทดี่ ี พนักงานเกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ในองค์กร ซึง่ จะส่งผลให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวไปสู่
องค์กรสมรรถนะสูงในอนาคต

กปภ.มี เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มที่ ส ำคั ญ คื อ บริ ษั ท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ซึ่ง กปภ. ถือหุ้นร้อยละ 40.20 เนื่องจากปี 2556 กปภ. ได้นำ
เสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสีย ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
2556 ดั ง ปรากฎในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น สำหรั บ ปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ข้อ 3 (3.4 และ 4.4)
ผลการดำเนินงานของ กปภ. ในปี 2556 มีกำไรสุทธิ
จำนวน 6,192.42 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2555
จำนวน 3,864.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,327.47 ล้านบาท หรือ
ร้ อ ยละ 60.22 โดยมี ก ำไรจากการดำเนิ น งาน จำนวน
6,581.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.740.89 ล้านบาท หรือร้อยละ
35.96 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2555 จำนวน 4,840.90 ล้านบาท

รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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การประปาส่วนภูมิภาค

รายได้และค่าใช้จ่าย
หนวย : ล้านบาท

ปี 2556

ร้อยละ

ปี 2555

ร้อยละ

ผลต่าง

ร้อยละ

รายได้จากการจำหน่ายน้ำและบริการ

23,086.31

91.89

19,488.18

92.04

3,598.13

18.46

รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อสุทธิ
รวม

2,037.66
25,123.97

8.11
100.00

1,686.43
21,174.61

7.96
100.00

351.23
3,949.36

20.83
18.65

รายได้จากการดำเนินงาน

ปี 2556

รายได้จากการดำเนินงาน-สุทธิ ปี 2556 จำนวน 25,123.97
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,949.36 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 18.65 เนื่องจาก
ในปีนี้มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำและบริการสุทธิ เพิ่มขึ้น 3,598.13
ล้ า นบาท คิ ด เป น ร้ อ ยละ 18.46 สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง จากผู้ ใช้ น้ ำ เพิ่มขึ้น
คิดเปนร้อยละ 5.26 และปริมาณการจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้น คิดเปนร้อยละ
3.69 และอีกส่วนหนึ่งจากการปรับขึ้นราคาค่าน้ำ รายได้ค่าติดตั้งและ
วางท่อ เพิ่มขึ้น 351.23 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 20.83

91.89% 8.11%

ปี 2555
92.04% 7.96%

รายได้จากการดำเนินงาน-สุทธิ
เพิ่มขึ้น

18.65%

หนวย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
และบริการ

ปี 2556

ร้อยละ

ปี 2555

ร้อยละ

ผลต่าง

ร้อยละ

วัสดุการผลิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าจ้างและบริการ
วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง
ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ
อื่นๆ
รวม

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

30.32
19.33
19.12
9.46
4.48
5.06
8.74
3.48
100.00

4,961.79
3,484.40
3,124.20
1,414.00
787.85
931.55
1,310.89
319.03
16,333.71

30.38
21.33
19.13
8.66
4.82
5.70
8.03
1.95
100.00

660.95
99.37
421.32
339.93
43.36
6.84
310.59
326.11
2,208.47

13.32
2.85
13.49
24.04
5.50
0.73
23.69
102.22
13.52

คาใช้จายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

13.52%
ปี 2556
30.32% 19.33% 19.12% 9.46%

4.48%

5.06%

8.74%

3.48%

4.82%

5.70%

8.03%

1.95%

ปี 2555
30.38% 21.33% 19.13% 8.66%
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ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่ า ใช้ จ่ า ยจากการดำเนิ น งาน จำนวน 18,542.18
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,208.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.52 จากการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าวัสดุการผลิต เพิ่มขึ้น 660.95
ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 13.32 เปนการเพิ่มขึ้นจากค่าซื้อน้ำดิบ
และค่าซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชนตามเงือ่ นไขในสัญญา และ
ค่าไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ 339.93 คิดเปนร้อยละ 24.04 เนื่องจากการใช้
ไฟฟ้าในระบบผลิตและระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามปริมาณจำหน่าย
น้ำเพิ่มขึ้น ส่วนทางด้านค่าสารเคมีเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนปริมาณน้ำ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น ค่าวัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง เพิ่มขึ้น 6.84
ล้ า นบาท คิ ด เป น ร้ อ ยละ 0.73 เป น ผลมาจาก กปภ. ได้ เ พิ่ ม
PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อสุทธิ

ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงให้ความสำคัญในการควบคุมหรือลดน้ำสูญเสีย
โดยได้มีการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียต่อเนื่องเปนแผนระยะยาว ค่าจ้างและบริการ เพิ่มขึ้น จำนวน 43.36 ล้านบาท คิดเปน
ร้อยละ 5.50 ส่วนใหญ่เปนการจ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตน้ำ อ่านมาตรและเก็บเงิน ค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น จำนวน 99.37 ล้าน
บาท คิดเปนร้อยละ 2.85 และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน เพิม่ ขึน้ 421.32 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 13.49 ค่าใช้จา่ ยดำเนินงานอืน่ ๆ
เพิม่ ขึน้ 326.11 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ102.22 ส่วนใหญ่เกิดจากการรายการค่าจ้างที่ปรึกษา เพิ่มขึ้น 26.35 ล้านบาท คิดเปน
ร้อยละ 266.85 ค่าเช่ารถยน์ เพิ่มขึ้น 15.73 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 34.90 ค่าเช่าที่ดิน เพิ่มขึ้น 6.83 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ
28.37 ค่าใช้จ่ายในการประชุม เพิ่มขึ้น 3.61 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 155.41
รายได้ทไี่ ม่เกีย่ วกับการดำเนินงาน

ปี 2556

ร้อยละ

ปี 2555

ร้อยละ

หนวย : ล้านบาท
ผลต่าง
ร้อยละ

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้เงินปนผล
รายได้อื่น
รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ
รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายได้ค่าปรับ
รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ
อื่นๆ
รวม

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

26.41
19.97
14.02
11.06
17.22
5.47
3.34
1.90
0.61
100.00

386.62
346.80
209.17
156.61
140.10
88.05
37.17
21.93
6.27
1,392.72

27.76
24.90
15.02
11.24
10.06
6.32
2.67
1.57
0.45
100.00

32.30
(29.94)
13.28
18.89
133.03
(1.34)
15.83
8.19
3.47
193.71

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

รายได้ที่ไมเกี่ยวกับการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

13.91%
ปี 2556

26.41% 19.97% 14.02% 11.06% 17.22%

5.47%

3.34%

1.90%

0.61%

6.32%

2.67%

1.57%

0.45%

ปี 2555
27.76% 24.90% 15.02% 11.24% 10.06%

8.35
(8.63)
6.35
12.06
94.95
(1.52)
42.59
37.35
55.34
13.91

ในส่วนรายได้ทไี่ ม่เกีย่ วกับการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้น 193.71 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 13.91
โดยในปีนี้มีรายได้ดอกเบี้ยรับ ปี 2556 เพิ่มขึ้น
133.03 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 94.95 เนื่องจาก
กปภ. นำส่งเงินรายได้แผ่นดินปี 2555 ในเดือน
ตุลาคม 2556 จำนวน 1,923.10 ล้านบาท และ
รายได้เงินปนผล ลดลง 29.94 ล้านบาท คิดเปน
ร้อยละ 8.63 เนื่องจากบริษัทจัดการและพัฒนา
ทรั พ ยากรน้ ำ ภาคตะวั น ออก จำกั ด (มหาชน)
ประกาศจ่ายเงินปนผลประจำปี 2555 จำนวนเงิน
160.51 ล้านบาท ลดลง 40.13 ล้านบาท (ในช่วง
ปีงบประมาณ 2556 ของ กปภ.) และมีประกาศ

จ่ายเงินปนผลระหว่างกาลปี 2556 จำนวนเงิน 133.76 ล้านบาท รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 32.30 ล้านบาท
คิดเปนร้อยละ 8.35 รายได้เงินชดเชยและค่าปรับ เพิ่มขึ้น 8.19 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 37.35 เนื่องจาก กปภ. ได้รับเงินชดเชย
จากกรณีบริษัทเอกชน ไม่สามารถส่งมอบน้ำประปาได้ตามปริมาณที่กำหนดในสัญญา และรายได้อื่น เพิ่มขึ้น 13.28 ล้านบาท
คิดเปนร้อยละ 6.35

รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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หนวย : ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกีย่ วกับการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนวัสดุที่จำหน่าย
เงินค่าปรับจ่ายคืน
รวม

ร้อยละ

ปี 2555

ร้อยละ

ผลต่าง

ร้อยละ

65.31

64.97

84.69

67.40

(19.38)

(22.88)

26.57
6.49
2.16
100.53

26.43
6.46
2.14
100.00

25.68
7.98
7.30
125.65

20.44
6.35
5.81
100.00

0.89
(1.49)
(5.14)
(25.12)

3.47
(18.67)
(70.41)
(19.99)

ปี 2556

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

64.97% 26.43% 6.46%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ลดลง 25.12
ล้ า นบาท คิ ด เป น ร้ อ ยละ 19.99 เนื่ อ งจากขาดทุ น จากการ
จำหน่ายสินทรัพย์ ลดลง 19.38 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 22.88
ต้นทุนวัสดุทจี่ ำหน่าย ลดลง 1.49 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 18.67
ส่วนค่าใช้จา่ ยอืน่ เพิม่ ขึน้ 0.89 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 3.47
เงินค่าปรับจ่ายคืน ลดลง 5.14 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 70.41

2.14%

คาใช้จายที่ไมเกี่ยวกับ
การดำเนินงานลดลง

ปี 2555

19.99%

67.40% 20.44% 6.35%

5.81%

ฐานะการเงิน

หนวย : ล้านบาท

สินทรัพย

ปี 2556

ร้อยละ

ปี 2555

ร้อยละ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

69,214.06

78.74

63,574.12

77.72

5,639.94

8.87

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รายได้ PSO ค้างรับ-กำหนดรับ> 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาว
อื่นๆ
รวมสินทรัพย

11,158.94
4,739.13
0.00
1,115.23
1,678.69
87,906.05

12.69
5.39
0.00
1.27
1.91
100.00

8,738.96
7,431.92
10.00
1,115.23
927.51
81,797.74

10.68
9.09
0.01
1.36
1.13
100.00

2,419.98
(2,692.79)
(10.00)
0.00
751.18
6,108.31

27.69
(36.23)
(100.00)
0.00
80.99
7.47

สินทรัพยรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.47%

สินทรัพย

0.00%

1.27%

1.91%

0.01%

1.36%

1.13%

ปี 2555
77.72% 10.68% 9.09%
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ร้อยละ

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น
87,906.05 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น จำนวน
6,108.31 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 7.47 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่ม
ขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิม่ ขึน้ 5,639.94 ล้านบาท
คิดเปนร้อยละ 8.87 ส่วนใหญ่เปนการเพิ่มขึ้นในอาคารและสิ่งก่อสร้าง
2. สินทรัพยระหว่างก่อสร้าง ลดลง 2,692.79 ล้านบาท คิดเปน
ร้อยละ 36.23

ปี 2556
78.74% 12.69% 5.39%

ผลต่าง
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ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

ปี 2556

3. สินทรัพยหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 2,419.98 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 27.69 ประกอบด้วย
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 7,910.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,450.57 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ
77.37 ในปี 2556 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ จำนวน 1,977.33 ล้านบาท ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์
กปภ. จำนวน 18.13 ล้านบาท และเงินฝากธนาคารของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำและดอกผล กปภ. จำนวน 14.88 ล้านบาท
เงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 5,799.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,987.00
ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 613.75
3.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย เงินฝากประจำระยะเวลามากกว่า 3 เดือน จำนวน 1,979.85 ล้านบาท ลดลง
316.95 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 13.80 ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ จำนวน 1,666.40 ล้านบาท
3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 957.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 249.12 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 35.17 (ปี 2555 จำนวน
708.43)
3.4 รายได้เงินชดเชยเชิงสังคมค้างรับ – มีกำหนดรับภายใน 1 ปี จำนวน 10.00 ล้านบาท ลดลง 981.92 ล้านบาท
คิดเปนร้อยละ 98.99 (ปี 2555 จำนวน 991.92)
หนวย : ล้านบาท
หนี้สิน

ปี 2556

หนี้สินหมุนเวียน
10,508.02
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
15,105.23
พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค
10,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
10,999.43
รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้
1,595.09
รายได้รับบริจาคจากราชการรอการรับรู้
1,980.82
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,133.39
ประมาณการหนีส้ นิ จากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน 4,905.11
เงินประกันการใช้น้ำและประกันตัวพนักงาน
1,613.76
อื่นๆ
9.08
รวมหนี้สิน
58,049.93

ร้อยละ

ปี 2555

18.10
8,392.81
26.02 15,491.94
17.57 10,200.00
18.95
9,969.51
2.75
1,419.78
3.41
1,891.43
1.95
1,125.16
8.45
5,050.84
2.78
1,485.81
0.02
8.73
100.00 55,036.01

ร้อยละ

ผลต่าง

15.25
28.15
18.53
18.11
2.58
3.44
2.04
9.18
2.70
0.02
100.00

2,115.21
(386.71)
0.00
1,029.92
175.31
89.39
8.23
(145.73)
127.95
0.35
3,013.92

ร้อยละ
25.20
(2.50)
0.00
10.33
12.35
4.73
0.73
(2.89)
8.61
4.01
5.48

ปี 2556
18.10% 26.02% 17.57% 18.95%

2.75%

3.41%

1.95%

8.45%

2.78%

0.02%

2.58%

3.44%

2.04%

9.18%

2.70%

0.02%

หนี้สินเพิ่มขึ้น

5.48%

ปี 2555
15.25% 28.15% 18.53% 18.11%

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีจำนวน 58,049.93 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 3,013.92 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 5.48 ซึ่งมี
รายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 2,115.21 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 25.20
ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 60.01 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ
รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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3.19 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 143.44
ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 12.46 เงินนำส่ง
รัฐค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 3,098.03 ล้านบาท
คิ ด เป น ร้ อ ยละ 161.10 เงิ น โบนั ส
กรรมการและพนักงานค้างจ่าย เพิ่มขึ้น
668.12 คิ ด เป น ร้ อ ยละ 163.96 และ
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ลดลง 11.56 ล้านบาท
คิดเปนร้อยละ 2.46

การประปาส่วนภูมิภาค

หนวย : ล้านบาท
ส่วนของทุน

ปี 2556

ร้อยละ

ปี 2555

ร้อยละ

ผลต่าง

ร้อยละ

งบประมาณอุดหนุน

30,919.65

103.56

30,919.65

115.54

0.00

0.00

ทุนประเดิม
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
รวมทุน

2,204.44
(3,244.48)
(23.49)
29,856.12

7.38
(10.87)
(0.08)
100.00

2,204.44
(6,362.36)
0.00
26,761.73

8.24
(23.77)
0.00
100.00

0.00
3,117.88
(23.49)
3,094.39

0.00
(49.01)
0.00
11.56

ส่วนของทุน

สวนของทุนเพิ่มขึ้น

11.56%

ปี 2556
103.56% 7.38% (10.87%) (0.08%)

ปี 2555

ส่วนของทุน ณ 30 กันยายน 2556 มีจำนวนรวมทัง้ สิน้ 29,856.12 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 3,094.39 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 11.56 ซึ่งมีรายละเอียด
รายการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ทุนประกอบด้วยงบประมาณอุดหนุน 30,919.65 ล้านบาท และทุน
ประเดิม 2,204.44 ล้านบาท รวมเปนทุนจำนวน 33,124.09 ล้านบาท
2. กำไร(ขาดทุน)สะสม จำนวนเงิน (3,244.48) ล้านบาท เพิ่มขึ้น
3,117.88 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 49.01 (ปี 2555 จำนวนเงิน (6,362.36) ล้านบาท)
เกิดจากผลประกอบการปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยกำไรขาดทุนสำหรับปี 2556
จำนวน 6,192.42 ล้านบาท และ กปภ.ได้นำเงินส่งรัฐ ปี 2556 จำนวน 3,098
ล้านบาท

115.54% 8.24% (23.77%) 0.00%
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2. เงิ น ประกั น การใช้ น้ ำ และเงิ น ประกั น ตั ว พนั ก งาน เพิ่ ม ขึ้ น 127.95 ล้ า นบาท คิ ด เป น ร้ อ ยละ 8.61 เนื่ อ งจาก
ผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น และมีการเรียกเก็บเงินประกันตัวพนักงานเข้าใหม่และที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่เพิ่มขึ้น
3. รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 1,029.92 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 10.33 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีเงิน
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้สำหรับโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันเพิ่มขึ้น โดยแสดงไว้เปนรายได้เงินอุดหนุน
รอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน และทยอยรับรู้เปนรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา
4. รายได้รับบริจาคจากเอกชนรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 175.31 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 12.35 และรายได้รับบริจาคจาก
ราชการรอการรับรู้ เพิ่มขึ้น 89.39 คิดเปนร้อยละ 4.73 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีจากสินทรัพย์รับบริจาค จากการรับโอน
ทรัพย์สิน เปนรายได้รับบริจาคภาคเอกชนและราชการรอการรับรู้ ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เปนรายได้ตามอายุ
การใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา
5. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน เพิม่ ขึน้ 8.23 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 0.73 เนือ่ งจาก กปภ. ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน มีผลให้หนีส้ นิ จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้
6. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง 386.71 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 2.50 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
7. ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ลดลง 145.73 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 2.89 เนื่องจาก กปภ.
ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
สิ น ทรั พ ยที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากสั ญ ญาเอกชนร่ ว มลงทุ น ซึ่ ง ผู้ ข ายมี ก ารปรั บ ราคาจำหน่ า ยน้ ำ ตามดั ช นี ร าคา
ผู้บริโภคตลอดสัญญา

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
กปภ. มีแหล่งทีม่ าของเงินทุนทีส่ ำคัญสำหรับปี 2556 ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ จำนวน 1,823.22 ล้านบาท
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ จำนวน 10,999.43 ล้านบาท และพันธบัตร กปภ. จำนวน 10,200.00 ล้านบาท
การใช้ไปของเงินทุนที่สำคัญได้แก่ เงินสดในการประกอบการจำนวน 7,910.58 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
69,214.06 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 4,739.13 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,115.23
ล้านบาท
หนวย : ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

2556

2555

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,823.22

1,883.22

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้

10,999.43

9,969.51

รายได้รับบริจาคเอกชนรอรับรู้

1,595.09

1,419.78

รายได้รับบริจาคราชการรอรับรู้

1,980.82

1,891.43

10,200.00

12,000.00

พันธบัตร กปภ.
- ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี

1,800.00

- กำหนดชำระมากกว่า 1 ปี
งบประมาณอุดหนุน

10,200.00

10,200.00

30,919.65

30,919.65

หนวย : ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

2556

2555

เงินสดในการประกอบการ

7,910.58

4,460.01

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

69,214.06

63,574.12

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4,739.13

7,431.92

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

1,115.23

1,115.23
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2556 มีจำนวน 7,910.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 3,450.57 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2555 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้
หนวย : ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) – สุทธิ ปี 2556
กิจกรรมดำเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

12,028.83
(6,017.97)
(2,560.29)
3,450.57

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

4,460.01
7,910.58

เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน สำหรับปี 2556 มีจำนวน 12,028.83 ล้านบาท ประกอบด้วย
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 11,013.14 ล้านบาท รายการ
สำคัญ ได้แก่ เงินสดรับจากกำไรสุทธิ 6,215.90 ล้านบาท และจากรายการปรับกระทบกำไรสำหรับปี ที่ไม่ใช่เงินสด จำนวน
4,797.24 ล้านบาท ได้แก่ รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร สำหรับสินทรัพย์ในการดำเนินงาน
ในปีนี้ลดลง 768.44 ล้านบาท และหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น 247.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจำนวน 6,017.97 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา และเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 2,560.28 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายคืนพันธบัตร กปภ. 1,800.00 ล้านบาท
โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยเปนเงิน 339.19 ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาเช่า 1,869.93 ล้านบาท และ กปภ. รับเงินจากงบประมาณ
อุดหนุนรัฐบาล โดยรายได้อุดหนุนรอการรับรู้ 1,448.83 ล้านบาท
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เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

ความสามารถหร�อความเสี่ยงในการกู้ยืม

• อัตรากำไรสุทธิ ปี 2556 เท่ากับ 24.65 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 35.07 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากรายได้
จากการจำหน่ายน้ำและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น
• อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ปี 2556 เท่ากับ
32.02 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น พบว่ า
เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2554 – มกราคม 2556 มีการปรับ
อัตราค่าน้ำให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง

• อัตราส่วนหนี้สิน คือสัดส่วนระหว่างหนี้สินรวมต่อ
สินทรัพย์รวม ปี 2556 คิดเปนร้อยละ 66.04 ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 1.24
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คือสัดส่วนระหว่างหนี้สิน
รวมต่อส่วนของทุน คิดเปน 1.94 เท่า ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ
0.12
เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3,013.91 จากการที่ กปภ.
ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง
2552) เรื่อง สัญญาเช่า และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชน
ร่ ว มลงทุ น แต่ ก ำไรสะสม ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2556
กำไร(ขาดทุน)สะสม จำนวน (3,244.48) ล้านบาท เพิ่มขึ้น
3,117.88 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2555
จำนวน (6,362.36) ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ลดลง

สภาพคล่องของกิจการ
• อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ในปี 2556 มีสินทรัพย์
หมุนเวียนคิดเปน 1.06 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก
ปี ก่ อ นคิ ด เป น ร้ อ ยละ 1.92 เนื่ อ งจากในปี นี้ มี สิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
• อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
ปี 2556 คิดเปน 4.34 เท่าของดอกเบี้ยจ่าย เพิ่มขึ้น ร้อยละ
59.56 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น สืบเนือ่ งจากมีกำไรจากการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้น ประกอบกับพันธบัตร กปภ. มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
• อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย ปี 2556 เท่ากับ
0.26 เท่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33 เมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่า
มีการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
• ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ปี 2556 เฉลี่ย 8.17 วัน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.41 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจาก
มี ก ารบริ ห ารลู ก หนี้ ร าชการซึ่ ง มี ร ะยะเวลาการจั ด เก็ บ หนี้
มากขึน้ เนือ่ งจากหน่วยงานของราชการมีงบประมาณไม่เพียงพอ
ในการจ่ายชำระค่าสาธารณูโภค
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ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในรอบปี
2555

2554

สินทรัพย์หมุนเวียน

11,158.94

8,738.97

สินทรัพย์รวม

87,906.05

หนี้สินหมุนเวียน

เปลีย่ นแปลงปี 2556 กับ 2555
เพิ่ม/ลด

ร้อยละ

8,578.00

+2,419.97

+27.69

81,797.74

79,507.84

+6,108.31

+7.47

10,508.02

8,392.81

7,641.56

+2,115.21

+25.20

หนี้สินรวม

58,049.93

55,036.01

53,507.63

+3,013.92

+5.48

ส่วนของทุน

29,856.12

26,761.73

26,000.21

+3,094.39

+11.56

กำไรจากการดำเนินงาน

6,581.79

4,823.54

3,264.65

+1,740.89

+35.96

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย 

จ่ายและภาษี (EBIT)

8,044.20

6,107.96

4,275.72

+1,936.24

+31.70

EBITDA

10,223.45

8,307.93

6,716.35

+1,915.52

+23.06

กำไรสุทธิ

6,192.42

3,864.95

2,372.96

+2,327.47

+60.22

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

2556

2555

2554

เปลีย่ นแปลงปี 2556 กับ
2555
เพิ่ม/ลด

ร้อยละ

อัตรส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ ( % )

24.65

18.25

13.08

+6.40

+35.07

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ( % )

32.02

28.85

23.57

+3.17

+10.99

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)

1.06

1.04

1.12

+0.02

+1.92

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบีย้ (เท่า)

4.34

2.72

2.25

+1.62

+59.56

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทั้งหมด (เท่า)

0.26

0.24

0.21

+0.02

+8.33

ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน)

8.17

7.40

6.82

+0.77

+10.41

66.04

67.28

67.30

-1.24

-1.85

1.94

2.06

2.06

-0.12

-5.83

อัตราส่วนหนี้สิน ( % )
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
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2556

ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการทำงานหลาย ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานให้เปนไปตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.
(ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559 และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community: AEC)
อย่างเปนทางการในปี 2558 จนมีผลการดำเนินงานและฐานะ
การเงิ น ที่ มั่ น คงขึ้ น แม้ ว่ า ป ญ หาอุ ป สรรคและขอบข่ า ย
ความรั บ ผิ ด ชอบจะมี ร ะดั บ ที่ สู ง ขึ้ น แต่ กปภ. ยั ง คงมุ่ ง มั่ น
พยายามอย่างเต็มที่ เพือ่ ขับเคลือ่ นผลงานด้านบริการน้ำประปา
และการบริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนใน
ส่ ว นภู มิ ภ าคอย่ า งแท้ จ ริ ง นอกจากนี้ ยั ง ได้ ผ ลั ก ดั น โครงการ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและได้
กำหนดนโยบายด้าน CSR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โครงการเกีย่ วกับด้านชุมชน สังคม และจิตสาธารณะ
เนื่ อ งในโอกาสครบรอบการสถาปนา 34 ปี กปภ. ได้ จั ด
โครงการ “จากน้ำ สูน่ อ้ ง ปนฝน ปน ไปเรียน” มีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในการประกอบ
เชิงสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยร่วมกันสมทบทุนทรัพย์
เพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ก รยานมอบให้ แ ก่ เ ด็ ก ๆ ในชนบทที่ ข าดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อไว้เปนยานพาหนะสำหรับไปโรงเรียน
โครงการเกีย่ วกับผูบ้ ริโภค กปภ. ได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพ
การให้บริการลูกค้า โดยการให้บริการในเชิงรุก การเยี่ยมเยียน
ลูกค้าแบบเคาะประตูบ้าน เปนรูปแบบของการให้บริการผ่าน
“โครงการเติมใจให้กัน” (Home Care) มุ่งเน้นด้านการให้
ความช่วยเหลือประชาชน โดยให้บริการด้านการตรวจสอบ
ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าให้ถูกสุขอนามัย
โดยไม่คิดค่าแรง เพื่อเปนการแสดงความเอื้ออาทร และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและ กปภ. พร้อมทั้งสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำกลับไปปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กปภ. มุ่งเน้นการจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยปลู ก จิ ต สำนึ ก และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ภายใต้โครงการ “โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ” โดยการให้
ความรู้เรื่องน้ำ อาทิ การอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ กระบวนการผลิต
และส่งจ่ายน้ำ การหาจุดรั่วไหล การใช้น้ำอย่างประหยัด ฯลฯ
พร้อมทั้งจัดประกวดคำขวัญและเรียงความเกี่ยวกับการรณรงค์
ประหยั ด น้ ำ เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ ยาวชนตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รายงานประจำปี ๒๕๕๖

กปภ. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ District Metering
Areas (DMA) เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารจั ด การน้ ำ สู ญ เสี ย
มีคุณภาพ ได้ริเริ่มจัดทำ “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย” โดยมีโครงการนำร่องที่
กปภ. สาขาอู่ทอง เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ
กปภ. ช่ ว ยให้ ก ารดำเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ด้ ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการสร้างระบบฐานข้อมูล
กลาง ทำให้ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล พร้อม
ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแห่ง ผ่านเว็บไซต์ สมาร์ทโฟน และ
Tablet เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ และแก้ไข
ปญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายหลังจากการเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังที่ดำเนินการ
โดย บริษัท Thai Rating and Information Service Co.,
Ltd. หรือ TRIS ซึ่งในปี 2556 กปภ. ได้รับคะแนนประเมินผล
เท่ากับ 4.3149 (คะแนนเต็ม 5) แม้ว่า กปภ. จะเปนองค์กร
เชิงธุรกิจเพื่อสังคมที่มีผลกำไรนำส่งรัฐไม่มากแต่มีผลการดำเนิน
งานน่าพึงพอใจ
สำหรั บ สถิ ติ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ปี 2556 พบว่ า มี ส ถิ ติ
ข้อร้องเรียนในทุกช่องทางไม่ว่าจะเปน Call Center หรือ
Website กปภ. และแจ้งด้วยตนเองที่ กปภ. สาขา รวมทั้งสิ้น
88,071 ครั้ ง จากด้ า นการร้ อ งเรี ย นทั้ ง หมด 6 ด้ า น โดย
ข้อร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับคือ ด้านปริมาณน้ำ ร้อยละ
52.88% ด้านท่อแตกรั่ว (ขนาด 2 นิ้วลงมา) ร้อยละ 25.15
และด้านท่อแตกรั่ว (ขนาด > 2 นิ้วขึ้นไป) ร้อยละ 9.37
ป จ จุ บั น กปภ. ได้ ว างแนวทางตามแผนยุ ท ธศาสตร์
องค์กรของ กปภ. (ฉบับที่ 2) ปี 2555-2559 คือ การจัดทำ
“โครงการจัดการน้ำสะอาด” (Water Safety Plan หรือ
WSP) ถือเปนอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความสำคัญ โดยมีการจัดการ
น้ำที่มีความสะอาดปลอดภัยตามหลักสากลหรือตามมาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) กปภ. ต้องติดตามตรวจสอบ
ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้น้ำมีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งยังเปนการส่งเสริมให้
บุคลากรของ กปภ. ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
การผลิ ต น้ ำ ประปาและกระบวนการควบคุ ม ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง
มีคู่มือการปฏิบัติงาน ตามหลักมาตรฐานสากล
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ผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจ

หน่วยวัด

เป้าหมาย
ปี 2556

ผลปฏิบัติงาน
ปี 2556

1. กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์

ล้านบาท

425

3,337

2. EBITDA
ด้านการเงิน

ล้านบาท

6,045

10,223.45

3. อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายกับรายได้ดำเนินงาน 

(Working Ratio) (ไม่รวมค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจ่าย) 

[ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/รายได้ดำเนินงาน]

ร้อยละ

ไม่เกิน 85

59.54

4. อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจ่าย) 

กับรายได้ดำเนินงาน (Operating Ratio)[ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
รวม ค่าเสื่อมและดอกเบี้ย/รายได้ดำเนินงาน]

ร้อยละ

98.5

81.17

5.  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) [กำไร (รวม PSO) /
สินทรัพย์รวม]
ด้านการผลิตและการจำหน่ายน้ำ
6. โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan

ร้อยละ

2

7

แห่ง

10

8

แห่ง

10

8

ร้อยละ

27.5

28.24

9. ต้นทุน (ค่าซื้อน้ำ,ค่าสารเคมี,ค่าไฟฟ้า) ต่อหน่วยน้ำจำหน่าย

บาท/ลบ.ม.

ไม่เกิน 8

6.758

10. โครงการห้องปฏิบัติการ Laboratory clusters และระบบ
Laboratory Information System(LIMS)ที่มีประสิทธิภาพ
ด้านการตลาดและบริการ

แห่ง

10

10

11. จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ

ราย

180,000

219,227

12. ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่ม

ล้าน ลบ.ม.

40

38.89

คะแนน

3.5

3.970

ครั้ง

10

24.460

ตัวชี้วัด (KPI)
ด้านการลงทุน

7. การพัฒนาห้อง LAB ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC-17025)
8. อัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำ

13. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของพนักงาน
14. อัตราการร้องเรียนของลูกค้า (ครั้ง/พันมิเตอร์)
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ในปี 2556 กปภ. ได้กำหนดแผนงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กปภ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

หน่วยวัด

เป้าหมาย
ปี 2556

ผลปฏิบัติงาน
ปี 2556

15. สัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ดำเนินงาน

ร้อยละ

16

12.350

16. สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรเทียบกับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ร้อยละ

20

19.910

17. ไม่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมงาน
ก่อสร้าง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คน

3,000

4,290

18. อัตราการร้องเรียนของลูกค้า (ครั้ง/พันมิเตอร์) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แห่ง

100

100

19. ติดตั้งระบบ Customer Information System (CIS) ที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงกับ สนญ.และ กปภ. เขต

แห่ง

50

1

20. สัดส่วนการใช้ Open Source/License

ร้อยละ

60

60

21. การปรับปรุง Pipe Line Map ครบถ้วน

แห่ง

230

230

22. ระบบ GIS Web Application ครบถ้วน

แห่ง

230

230

23. การหยุดชะงักของเครือข่าย (down time) ระบบ LAN

ร้อยละ

5

0.48

24. การหยุดชะงักของเครือข่าย (down time) ระบบ WAN

ร้อยละ

5

0.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ด้านทรัพยากรบุคคล

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหร�อฐานะการเงินในอนาคต
ในปี 2556 กปภ. มีความมุ่งมั่นที่จะเปนองค์กรชั้นนำ
ระดั บ สากล ทั้ ง ด้ า นการผลิ ต จ่ า ยน้ ำ ด้ า นบริ ก าร ลู ก ค้ า
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล และ
ด้านการเงินการลงทุน เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงินและ
การบริหารงานในเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถรองรั บ ต้ น ทุ น ในการดำเนิ น งาน ภายใต้ ส ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอนของการเมือง
ในประเทศ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อม กปภ. จึงต้องประเมิน
ป จ จั ย ในอนาคตที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การดำเนิ น งานและฐานะ
การเงิน ดังนี้
1. ป จ จั ย ที่ อ ยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของ กปภ.
แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
คือ
1.1 ปญหาภัยธรรมชาติ สภาวการณ์ขาดแคลนน้ำ
ในฤดู แ ล้ ง และป ญ หาสภาพน้ ำ ดิ บ ไม่ เ หมาะสมต่ อ การผลิ ต
น้ำประปา ทำให้ กปภ.ต้องเตรียมการรับมือและดำเนินการ
รายงานประจำปี ๒๕๕๖

พัฒนาแหล่งน้ำดิบสำรอง โดยการลงทุนก่อสร้างและพัฒนา
แหล่งน้ำ เพื่อให้มีการกักเก็บน้ำดิบได้เพียงพอและเหมาะสม
กับความต้องการของผู้ใช้น้ำ
1.2 ความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาคต้องเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่ำมารองรับ การปรับปรุงขยายระบบประปา สาขาที่มี
ศักยภาพสูงซึ่งมีขนาดกลาง - ใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มทุน
1.3 การขาดแคลนเงิ น ลงทุ น ที่ จ ะใช้ ข ยายเขต
จำหน่ายน้ำและปรับเปลี่ยนท่อเก่าที่ชำรุด และพื้นที่ที่ต้อง
ขยายเขตการให้ บ ริ ก ารให้ ทั่ ว ถึ ง ในส่ ว นภู มิ ภ าคอี ก มาก
การลงทุนต้องใช้เงินเปนจำนวนมากและต้องพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลน้อยลง โดยการใช้เงินรายได้จากการขายน้ำของ
กปภ. ทดแทน ซึ่งการปรับราคาค่าน้ำจะต้องค่อย ๆ ปรับเพื่อ
ให้ผู้ใช้น้ำสามารถรับได้
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2. ปจจัยที่อยู่ภายในกรอบอำนาจหน้าที่ของ กปภ.
ซึ่ง กปภ.สามารถบริหารจัดการได้
2.1 การบริการลูกค้าภายใต้แนวคิด CRM กปภ.ได้
กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการ
ข้อมูลลูกค้า คือ การพัฒนาระบบ Call Center วิเคราะห์และ
นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านบริการ รวม
ถึงการวางแผนทางการตลาดให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
และสภาวการณ์ของ กปภ. (Marketing Model) พร้อมทั้ง
มี ก ารพั ฒ นาแบรนด์ ข อง กปภ. เพื่ อ สร้ า งเอกลั ก ษณ์ ที่ มี
ความโดดเด่นเพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่าย และการสื่อสาร
สร้ า งคุ ณ ค่ า ภายในตาม “ค่ า นิ ย ม” องค์ ก รควบคู่ ไ ปกั บ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปลูกฝงจิตสำนึก
ให้รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

2.2 การบริหารการจัดการให้มีผลกำไรเชิงธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการปรับปรุง
ขยายระบบประปาเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการใช้ น้ ำ ของ
ประชาชน รวมถึงการศึกษาโครงสร้างค่าน้ำให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนเพื่อเปนแนวทางการปรับอัตราค่าน้ำ ซึ่ง กปภ. จำเปน
ต้องปรับอัตราค่าน้ำให้ใกล้เคียงต้นทุน เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง
ในการดำเนินงาน เนื่องจากเปนสาธารณูปโภคที่ให้บริการเชิง
สังคม ด้วยความระมัดระวังมิให้ผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อน
2.3 การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ว างแผนให้
บุคลากรทุกคนเกิดมูลค่าเพิ่มที่ต้องอาศัยการจัดการองค์กร
ความรู้ (Knowledge Management) การสร้างแรงจูงใจรู้สึก
ผู ก พั น มี ค วามเป น เจ้ า ของร่ ว มกั น เพื่ อ การทำงานมุ่ ง สู่
เป้ า หมายเดี ย วกั น ทั้ ง องค์ ก ร โดยมี ก ารวางแผนและสรรหา
อั ต รากำลั ง เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตขององค์ ก ร และการสร้าง
พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการผลิ ต จ่ า ยน้ ำ ที่
เปนเลิศ รวมทั้งเน้นในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร
เกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร โดยส่งเสริมให้มีการอบรม
สัมมนา หรือจัดกิจกรรมในองค์กร เพื่อให้บุคลากรรู้สึกรักและ
เปนเจ้าขององค์กรร่วมกัน

ขอมูลอางอิงจาก งบการเงินภายหลัง สตง.รับรองปี 2556, แผนปฏิบัติการ กปภ.ปี 2556 จากกองแผนและกลยุทธ์ , บทความในวารสารน้ำ,
และสีสันข่าว ส่วนการดำรงอัตราส่วนต่างๆ ตามหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารต้องดำรงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง, การดำรงสินทรัพย์
สภาพคล่อง สำหรับ กปภ. ไม่มี จัดทำ และกราฟฟกโดย … งานประมวลบัญชี ตรวจสอบโดย ....ผู้อำนวยการกองบัญชี
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1.4 ผลกระทบจากโครงการเอกชนร่ ว มลงทุ น
เนื่องจาก กปภ. ต้องสนองรับนโยบายรัฐบาลในการลดปญหา
ความรุนแรงของวิกฤตแผ่นดินทรุด และปญหาน้ำของแหล่ง
เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้จัดหา
น้ำประปารองรับการเติบโต แต่ กปภ. ในขณะนัน้ ไม่มศี กั ยภาพ
ที่จะแบกรับการลงทุนดังกล่าวได้ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย
ที่จะเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
กปภ. ต้ อ งรั บ ซื้ อ น้ ำ ตามสั ญ ญาโครงการเอกชนร่ ว มลงทุ น
ในราคาที่สูงกว่าราคาน้ำจำหน่าย ดังนั้น เพื่อลดผลขาดทุนจาก
การรับซื้อน้ำดังกล่าว กปภ.จึงต้องเร่งศึกษารายละเอียดของ
สั ญ ญาเดิ ม และหาแนวทางการเจรจาเพื่ อ แก้ ไขสั ญ ญาและ
ลดผลขาดทุนโดยจำหน่ายน้ำให้ครอบคลุมกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ทุกปี รวมทั้งกำหนดสัดส่วนการซื้อน้ำจากเอกชนเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ กปภ.

1.6 PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY
PWA’S OVERALL OPERATING PERFORMANCE
The Provincial Waterworks Authority (PWA),
under the supervision of the Interior Ministry, is a state
enterprise providing basic infrastructures with respect
to the production and distribution of water supply, with
a main consideration of the state’s benefit and people’s
health and hygiene. PWA has a strong determination
and wish to provide people in all regions with clean,
safe, standard and adequate water. Currently, PWA has
divided its performance line into 5 regions, which take
charge of 10 PWA regional offices, with 233 branches and
357 micro branches of service areas across the country
(except Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakan). So
far, PWA has defined the organization’s performance
direction using the principle of High Performance
Organization (HPO) as the target for its organizational
management, aimed at sustainable growth, in order
to step forward as an international leading organization, in parallel with its personnel’s strong cultivated
awareness of organizational values and culture.
In 2013, PWA, focusing on its performance based
on the corporate strategic plan volume 2 (2012 – 2016),
had given priority to 2 parts of its core business, namely,
operation excellence and customer service excellence,
in order to lay down a robust and stable foundation
for the core business prior to the agency’s subsequent
development toward excellence in other fields so that
all PWA working units go in the same direction. For its
corporate social responsibility (CSR), PWA is determined
to raise the overall quality of people and society by
encouraging its employees to continuously carry out
CSR activities, including attaching to the principle
of good corporate governance (CG) in managing the
organization, in order for PWA to have a good image,
and employees to be proud of the organization, finally
resulting in PWA’s efficiency and effectiveness and
moving toward a high performance organization in the
future.
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PWA’S FINANCIAL OPERATION
PWA has significant investments in associates,
namely, Eastern Water Resources Development and
Management Public Company Limited (East Water),
which PWA has 40.2 percent shareholding. In 2013, PWA
had presented its financial statements in compliance
with accounting standards and financial reporting
standards issued and revised by the Federation of
Accounting Professions so that they are in conformity
with international financial reporting standards, which
investments in associates are accounted for in the
financial statements in which the equity method is
applied using the equity method for the financial
statements for the year ended September 30, 2013,
and on the statement of comprehensive income for
the year ended September 30, 2013, as presented in
Note 3 (3.4 – 4.4) to the financial statements for the
year ended September 30, 2013.
For 2013, PWA’s net income rose by Baht
2,327.47 million, or 60.22 percent, to Baht 6,192.42
million, compared to Baht 3,864.95 million in 2012.
Operating income increased by Baht 1,740.89 million,
or 35.96 percent, to Baht 6,581.79 million, compared to
Baht 4,840.90 million in 2012.
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INCOME AND EXPENSES
Unit : Million Baht

Income from water sale and services

2013

%

2012

%

Dif.

%

23,086.31

91.89

19,488.18

92.04

3,598.13

18.46

2,037.66

8.11

1,686.43

7.96

351.23

20.83

25,123.97

100.00

21,174.61

100.00

3,949.36

18.65

Net income from pipe installation

Total

OPERATING INCOME

2013

Net operating income in 2013 rose by Baht 3,949.36
million, or 18.65 percent, from the previous year to Baht
25,123.97 million owing to a rise in net income from water
sale and services by Baht 3,598.13 million, or 18.46 percent.
This was partly due to an increase in the number of water
consumers (5.26 percent) and the amount of water sold (3.69
percent), coupled with a rise by Baht 351.23 million, or 20.83
percent, from higher water tariff adjustment and pipe installation fees

91.89% 8.11%

2012
92.04% 7.96%

Increased Operating
Income

18.65%

Unit : Million Baht

Operating & Managing Expenses

2013

Production supplies
5,622.74
Depreciation & amortization
3,583.77
Staff expenses
3,545.52
Electricity fee
1,753.93
Wage & service fee
831.21
Operating supplies & maintenance exp
938.39
Pipe installation cost
1,621.48
Others
645.14
Total
18,542.18

Increased Operating Expenses

13.52%
2013
30.32% 19.33% 19.12% 9.46%

4.48%

5.06%

8.74%

3.48%

4.82%

5.70%

8.03%

1.95%

2012
30.38% 21.33% 19.13% 8.66%
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%

2012

%

Dif.

%

30.32
19.33
19.12
9.46
4.48
5.06
8.74
3.48
100.00

4,961.79
3,484.40
3,124.20
1,414.00
787.85
931.55
1,310.89
319.03
16,333.71

30.38
21.33
19.13
8.66
4.82
5.70
8.03
1.95
100.00

660.95
99.37
421.32
339.93
43.36
6.84
310.59
326.11
2,208.47

13.32
2.85
13.49
24.04
5.50
0.73
23.69
102.22
13.52

OPERATING EXPENSES

Operating expenses increased by Baht 2,208.47
million, or 13.52 percent, to Baht 18,542.18 million due to
a rise in major expenses like production supplies, which
rose by Baht 660.95 million, or 13.32 percent, stemming
from an increase in the price of raw water, and water
supply bought from private companies based on
contractual conditions, apart from a rise of Baht 339.93
million, or 24.04 percent, in electricity fee owing to a
growth of use of power in the production and distribution
system, in parallel with an increasing amount of water
sold. Chemical expenses rose in direct proportion to the
PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY
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Operating Income

amount of water produced. Operating supplies and maintenance expenses increased by Baht 6.84 million, or 0.73
percent, over the previous year as a consequence of PWA’s increased efficiency in providing more convenient
and quicker services to the public through giving importance to the control or reduction in non-revenue water
(NRW) by means of steady employment of NRW reduction management, as PWA’s long-term plan. Wages and
service fees rose by Baht 43.36 million, or 5.50 percent, due mainly to the hiring of outsiders for water production,
meter reading and fee collection. Depreciation increased by Baht 99.37 million, or 2.85 percent, while personnel
expenses rose by Baht 421.32 million, or 13.49 percent. Other operating expenses grew by Baht 326.11 million,
or 102.22 percent, due mainly to an increase in consulting fees by Baht 26.35 million, or 266.85 percent, car rent
by Baht 15.73 million, or 34.90 percent, land rent by Baht 6.83 million, or 28.37 percent, and meeting expenses by
Baht 3.61 million, or 155.41 percent.
Non-operating income

2013

%

2012

Derecognized government fund income

418.92

26.41

386.62

27.76

32.30

8.35

Dividend income

316.86

19.97

346.80

24.90

(29.94)

(8.63)

Other income

222.45

14.02

209.17

15.02

13.28

6.35

Derecognized private donation income

175.50

11.06

156.61

11.24

18.89

12.06

Interest income

273.13

17.22

140.10

10.06

133.03

94.95

Derecognized government agency
donation income

86.71

5.47

88.05

6.32

(1.34)

(1.52)

Fine income

53.00

3.34

37.17

2.67

15.83

42.59

Compensation & fine income

30.12

1.90

21.93

1.57

8.19

37.35

9.74

0.61

6.27

0.45

3.47

55.34

1,586.43

100.00

1,392.72

100.00

193.71

13.91

Others
Total

Increased Non-operating Income

13.91%

%

Unit : Million Baht
Dif.
%

NON-OPERATING INCOME

Non-operating income rose by Baht
193.71 million, or 13.91 percent. In 2013,
interest income increased by Baht 133.03
million, or 94.95 percent, because PWA
2013
had remitted Baht 1,923.10 million to the
Finance Ministry in October 2013 for fiscal
26.41% 19.97% 14.02% 11.06% 17.22% 5.47% 3.34% 1.90% 0.61%
year 2012, and dividend income diminished
by Baht 29.94 million, or 8.63 percent,
due to Eastern Water Development and
2012
Management Public Company Limited’s
declaration of payment of a final dividend
27.76% 24.90% 15.02% 11.24% 10.06% 6.32% 2.67% 1.57% 0.45%
for 2012 of Baht 160.51 million, a decline
of Baht 40.13 million, (during PWA’s fiscal year 2013) and an interim dividend for 2013 of Baht 133.76 million.
Derecognized government fund income grew by Baht 32.30 million, or 8.35 percent, while compensation and fine
income rose by Baht 8.19 million, representing 37.35 percent, because PWA received compensation from private
companies which could not deliver water supply to PWA in the amount defined in the contract. Other income
increased by Baht 13.28 million, or 6.35 percent.
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Non-operating Expenses

Unit : Million Baht
Dif.
%

%

2512

%

Loss from asset disposal

65.31

64.97

84.69

67.40

(19.38)

(22.88)

Other expenses

26.57

26.43

25.68

20.44

0.89

3.47

Disposed supply cost

6.49

6.46

7.98

6.35

(1.49)

(18.67)

Repaid fine

2.16

2.14

7.30

5.81

(5.14)

(70.41)

100.53

100.00

125.65

100.00

(25.12)

(19.99)

Total

2013

NON-OPERATING EXPENSES

64.69% 26.43% 6.46%

Non-operating expenses dropped by Baht 25.12
million, or 19.99 percent, due to a decline in a loss
from asset disposal of Baht 19.38 million, or 22.88
percent, and disposed supply cost of 1.49 million, or
18.67 percent. Other income rose by Baht 0.89 million,
or 3.47 percent, while repaid fine diminished by Baht
5.14 million, or 70.41 percent.

2.14%

Decreases
Non-operating
Expenses

2012
67.40% 20.44% 6.35%

19.99%

5.81%

FINANCIAL POSITION

Unit : Million Baht

Assets

2013

Net property, buildings & equipment
Current assets
Assets under construction
PSO income receivables – received > 1 year
Long-term investment
Others
Total Assets

69,214.06 78.74
11,158.94 12.69
4,739.13
5.39
0.00
0.00
1,115.23
1.27
1,678.69
1.91
87,906.05 100.00

7.47%

1.27%

1.91%

0.01%

1.36%

1.13%

2012
77.72% 10.68% 9.09%
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%

63,574.12 77.72
8,738.96 10.68
7,431.92
9.09
10.00
0.01
1,115.23
1.36
927.51
1.13
81,797.74 100.00

Dif.

%

5,639.94
2,419.98
(2,692.79)
(10.00)
0.00
751.18
6,108.31

8.87
27.69
(36.23)
(100.00)
0.00
80.99
7.47

As at September 30, 2013, PWA’s total assets amounted to Baht 87,906.05 million, a rise of Baht 6,108.31 million,
or 7.47 percent, over 2012. Significant components of an
increase/decrease of the assets, compared to the previous
year, are described below.
1. Net property, buildings and equipment rose by Baht
5,639.94 million, or 8.87 percent, due mainly to an increase in
buildings and constructions.
2. Assets under construction dropped by Baht 2,692.79
million, or 36.23 percent.

2013
0.00%

2512

Assets

Increased Total Assets

78.74% 12.69% 5.39%

%
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2013

3. Current assets increased by Baht 2,419.98 million, or 27.69 percent, comprising of the following.
3.1 Cash and cash equivalents rose by Baht 3,450.57 million to Baht 7,910.58 million, representing an
increase of 77.37 percent, over 2012. In 2013, bank deposits in saving accounts totaled Baht 1,977.33 million,
including bank deposits of PWA’s employee gratuity fund of Baht 18.13 million and bank deposits of the water
usage guarantee fund and their interest of Baht 14.88 million.
Fixed deposits which amounts maturing within 3 months, as at September 30, 2013, amounted to Baht
5,799.55 million, a rise of Baht 4,987.00 million, or 613.75 percent, over 2012.
3.2 Temporary investment comprising of fixed deposits which amounts maturing in over 3 months
totaling Baht 1,979.85 million, representing a decline of Baht 316.95 million, or 13.80 percent, over 2012, included
bank
3.3 Trade and other accounts receivables rose by Baht 249.12 million, or 35.17 percent, to Baht 957.55
million, compared to Baht 708.43 million in 2012.
3.4 PSO income receivables – received within one year – amounted to Baht 10.00 million, a decrease
of Baht 981.92 million, or 98.99 percent, compared to Baht 991.92 million in 2012.
Unit : Million Baht
Liabilities
2013
%
2012
%
Dif.
%
Current liabilities
Liabilities under finance lease agreement
PWA’s bonds
Unearned government fund income
Unearned private sector donation income
Unearned public sector donation income
Employee benefit obligations
Provisions from private participation contracts
Water usage guarantee fund & employee position
guarantee fund
Others
Total Liabilities

10,508.02
15,105.23
10,200.00
10,999.43
1,595.09
1,980.82
1,133.39
4,905.11
1,613.76

18.10
26.02
17.57
18.95
2.75
3.41
1.95
8.45
2.78

9.08
0.02
58,049.93 100.00

8,392.81
15,491.94
10,200.00
9,969.51
1,419.78
1,891.43
1,125.16
5,050.84
1,485.81

15.25
28.15
18.53
18.11
2.58
3.44
2.04
9.18
2.70

2,115.21
(386.71)
0.00
1,029.92
175.31
89.39
8.23
(145.73)
127.95

25.20
(2.50)
0.00
10.33
12.35
4.73
0.73
(2.89)
8.61

8.73
0.02
55,036,01 100.00

0.35
3,013.92

4.01
5.48

2013
18.10% 26.02% 17.57% 18.95%

2.75%

3.41%

1.95%

8.45%

2.78%

Increased
Liabilities

0.02%

5.48%

2012
15.25% 28.15% 18.53% 18.11%

2.58%

3.44%

2.04%

9.18%

2.70%

0.02%

Liabilities
PWA’s total liabilities as at September 30, 2013 rose by Baht
3,013.92 million, or 5.48 percent, to Baht 58,049.93 million, compared to
2012. Significant elements of an increase/decrease in liabilities include
the following.
1. Current liabilities increased by Baht 2,115.21 million, or 25.20
percent, comprising of a decline in trade and other accounts payables of
รายงานประจำปี ๒๕๕๖

52

Baht 60.01 million, or 3.19 percent,
as well as a rise in expenses
payables of Baht 143.44 million, or
12.46 percent, remittance payables
to the government of Baht 3,098.03
million, or 161.10 percent, and
bonus of Board directors and
employees payables of Baht 668.12
million, or 163.96 percent. Other
current liabilities dropped by Baht
11.56 million, or 2.46 percent.
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Equities
Government fund
Initial capital
Unappropriated retained earnings
Other components of owners’ equity
Total Equities

2013

%

2512

%

30,919.65
2,204.44
(3,244.48)
(23.49)

103.56
7.38
(10.87)
(0.08)

30,919.65
2,204.44
(6,362.36)
0.00

115.54
8.24
(23.77)
0.00

0.00
0.00
3,117.88
(23.49)

0.00
0.00
(49.01)
0.00

29,856.12

100.00

26,761.73

100.00

3,094.39

11.56

Equities

Increased Equities

11.56%

2013
103.56% 7.38% (10.87%) (0.08%)

2012
115.54% 8.24% (23.77%) 0.00%

Unit : Million Baht
Dif.
%

Equities as at September 30, 2013 rose by Baht 3,094.39 million, or 11.56 percent, to Baht 29,856.12 million, over 2012. Significant
components of an increase/decrease, compared to the previous year,
are listed below.
1. Equities consisted of the government fund of Baht 30,919.65
million and the initial capital of Baht 2,204.44 million, totaling Baht
33,124.09 million.
2. Retained earning (loss) rose by Baht 3,117.88 million, or 49.01
percent, to Baht 3,244.48 million, compared to Baht 6,362.36 million
in 2012, as a consequence of better financial results, compared to the
year before. In 2013, gains totaled Baht 6,192.42 million and PWA remitted Baht 3,098.00 million to the state.
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2. The water usage guarantee fund and employee position guarantee fund grew by Baht 127.95 million, or
8.61 percent, due to an increase in water consumers and a collection of employee position guarantee funds for
new employees and those changing their duty.
3. The unearned government fund income rose by Baht 1,029.92 million, or 10.33 percent, in accordance
with the criterion for recording government funds allocated for new projects incurred in the same year. It is presented as unearned funds in non-current liabilities and recognized as government fund income over its useful
life, in conformity with the criterion for depreciation estimate
4. Unearned private sector donation income increased by Baht 175.31 million, or 12.35 percent, while unearned public sector donation income rose by Baht 89.39 million, or 4.73 percent, in compliance with the criterion
for recording donated assets and a transfer of assets as unearned income from the private and public sector, in
non-current liabilities and recognized as income over its useful life, in accordance with the criterion for depreciation estimate.
5. Employee benefit obligations rose by Baht 8.23 million, or 0.73 percent, because PWA had practiced
in compliance with the accounting standard (TAS 19) in “Employee Benefits”, resulting in a growth in PWA’s liabilities incurred by the employee benefit obligation.
6. Liabilities under finance lease agreements declined by Baht 386.71 million, or 2.50 percent, because
PWA had practiced based on the accounting standard (TAS 17 revised 2009) in “Lease Agreements”, which had
been affected by private participation agreements.
7. Provisions from private participation agreements dropped by Baht 145.73 million, or 2.89 percent, since
PWA had practiced in conformity with the accounting standard (TAS 37 revised 2009) in “Provisions, contingent
liabilities, and contingent assets, which are impacted by private participation agreements”, by which sellers have
adjusted a higher water tariff rate based on a consumer price index throughout the period of the agreement.

Sources And Use of Funds

PWA’s significant sources of funds for 2013 comprised of trade and other accounts payables of Baht
1,823.22 million, unearned government fund income of Baht 10,999.43 million, and PWA’s bonds of Baht 10,200.00
million.
Significant use of funds included operating cash of Baht 7,910.58 million; property, buildings and equipment
of Baht 69,214.06 million; assets under construction of Baht 4,739.13 million, and investments in associates and
other long-term investments of Baht 1,115.23 million.
Unit : Million Baht

Sources of Funds

2013

2012

Trade and other accounts payables

1,823.22

1,883.22

Unearned government fund income

10,999.43

9,969.51

Unearned private sector donation income

1,595.09

1,419.78

Unearned public sector donation income

1,980.82

1,891.43

10,200.00

12,000.00

PWA’s bonds

1,800.00

- Maturing within 1 year
- Maturing in over 1 year

10,200.00

10,200.00

Government fund

30,919.65

30,919.65

Unit : Million Baht

Use of Funds
Operating cash
Property, buildings and equipment
Assets under construction
Investments in affiliated companies

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

54

2013

2012

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

4,460.01
63,574.12
7,431.92
1,115.23
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As at December 31, 2013, PWA’s net cash and cash equivalents rose by Baht 3,450.57 million to Baht
7,910.58 million, compared to 2012. Details of changes are summarized below.
Unit : Million Baht

Net Cash Flows from (used in) 2013
Operating activities
Investing activities
Financing activities
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

12,028.83
(6,017.97)
(2,560.29)
3,450.57
4,460.01
7,910.58

Net cash from operating activities totaled Baht 12,028.83 million in 2013, comprising of the following.
Operating income prior to a change in operating assets and liabilities amounted to Baht 11,013.14
million, which came mainly from cash from net income of Baht 6,215.90 million and non-cash from net income
adjustment of Baht 4,797.24 million, for instance,
bad debts and doubtful accounts, and depreciation of fixed assets. In 2013, operating assets diminished by
Baht 768.44 million, while operating liabilities rose by Baht 247.23 million due mainly to an increase in trade and
other accounts payables, expenses payables and other current liabilities.
Net cash used in investing activities totaled Baht 6,017.97 million, spent mainly on assets under construction
for water supply rehabilitation and expansion projects, and on temporary investments.
Net cash used in financing activities amounted to Baht 2,560.28 million because PWA had repaid its
bonds of Baht 1,800.00 million and paid interest of Baht 339.19 million, including liabilities under finance lease
agreements of Baht 1,869.93 million. In 2013, PWA received the government fund, with unearned government
fund income of Baht 1,448.83 million.
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Change in Cash Flows

FINANCIAL RATIO
Profitability of Business

Operating Efficiency

• Net profit margin In 2013, net profit margin

• Return on assets ratio In 2013, PWA’s return

equaled 24.65, an increase of 35.07 percent, compared
to the year before, due mainly to a rise in net income
from water sale and services.
• Operating profit In 2013, operating profit
equaled 32.02, a rise of 10.99 percent, compared to
the previous year, due to the fact that between August
2011 and January 2013 there was an adjustment
of water tariff rates to be in compliance with actual
costs.

on assets ratio equaled 0.26, a rise of 8.33 percent,
compared to 2012, due to an increase in income from
use of existing assets.
• Debt collection period In 2013, PWA’s
average debt collection period was 8.17 days, an
increase of 10.41 percent, over 2012, due mainly to a
longer period of debt collection in the public sector
debt management. This stemmed from government
agencies’ insufficient budget, which made them
unable to pay infrastructural fees.

Liquidity of Business
• Current capital ratio In 2013, PWA’s current
assets were 1.06 times of current liabilities, a rise of
1.92 percent, over 2012, owing to an increase in current
assets from cash and cash equivalents.
• Interest payment ability ratio In 2013,
the ratio was 4.34 times of the interest expenses, an
increase of 59.56 percent, compared to the year before,
due to a growth in operating income. In addition,
PWA’s bonds had a low interest rate.

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

Ability in Or Risks from Taking Loans
• Debt ratio Debt ratio was a ratio of total
liabilities to total assets, which was 66.04 percent in
2013, a decline of 1.24 percent, compared to 2012.
• Debt to equity ratio Debt to equity ratio was
a ratio between total liabilities and equities, which was
1.94 times, a drop of 0.12 percent, over 2012.
Because PWA’s total liabilities had risen due to
its practice of accounting standards (TAS 17 revised
2009) in “Lease Agreements” and accounting standards
(TAS 37 revised 2009) in “Provisions, contingent
liabilities, and contingent assets, which are impacted
by private participation agreements”, however, PWA’s
retained earning (loss), as at September 30, 2013,
totaled Baht (3,244.48) million, a rise of Baht 3,117.88
million, compared to the 2012 financial statements of
Baht (6,362.36) million, causing a diminution of debt
to equity ratio.
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Significant Financial Data over 2011, 2012 and 2013
2013

2012

2011

Increase/
Decrease

%

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

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

8,578.00
79,507.84
7,641.56
53,507.63
26,000.21
3,264.65

+2,419.97
+6,108.31
+2,115.21
+3,013.92
+3,094.39
+1,740.89

+27.69
+7.47
+25.20
+5.48
+11.56
+35.96

8,044.20

6,107.96

4,275.72

+1,936.24

+31.70

10,223.45
6,192.42

8,307.93
3,864.95

6,716.35
2,372.96

+1,915.52
+2,327.47

+23.06
+60.22

Financial Status and Operating Consequences
Current assets
Total assets
Current liabilities
Total liabilities
Equities
Operating income
Operating income before interest expenses and income tax (EBIT)

EBITDA
Net income

Change in 2013 & 2012
2013

2012

2011

Increase/
Decrease

%

24.65
32.02
1.06

18.25
28.85
1.04

13.08
23.57
1.12

+6.40
+3.17
+0.02

+35.07
+10.99
+1.92

4.34
0.26
8.17
66.04
1.94

2.72
0.24
7.40
67.28
2.06

2.25
0.21
6.82
67.30
2.06

+1.62
+0.02
+0.77
-1.24
-0.12

+59.56
+8.33
+10.41
-1.85
-5.83

Financial Ratio
Net profit margin (%)
Operating income (%)
Current capital ratio (times)
Interest payment ability ratio (times)
Return on total assets (times)
Average debt collection period (day)
Debt ratio (%)
Debt to equity ratio (times)
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Change in 2013 & 2012

PWA’s Other Operations
The Provincial Waterworks Authority (PWA) has
modified its performance in various aspects to enhance
the performance efficiency to be in compliance with
PWA corporate strategic plan volume 2 (2012 – 2016),
and has also prepared itself to move toward the
opening of the Asean Economics Community (AEC) at
the end of 2015, resulting in PWA’s better operating
performance and more secure financial standing.
Despite its increasing impediments and scope of
responsibility, PWA is still fully determined to push
ahead with its water supply and customer services to
truly benefit the provincial population. Besides, PWA
has also continuously carried out its corporate social
responsibility (CSR) projects and has clearly defined its
policy on CSR.

Project on communities, society and service
mind Due to the 34th anniversary of its
establishment, PWA has set up the “From Water to
Our Brothers’ and Sisters’ Dream of Cycling To
School” project aimed at helping children and youth
residing in remote areas to attain better quality of life,
including creating a service mind network in carrying
out social activities, PWA, in cooperation with other
agencies, had donated money to purchase bicycles
and distribute them to needy children in rural areas
for use as vehicles for schools.
Consumer project PWA has developed its
efficiency of customer services by providing a
proactive service and making a knock-door visit to
customers’ home in the form of service through the
“Home Care” project, focusing on assisting people in
respect of inspecting service and fixing the water
supply system in customers’ home, free of charge, so
that it is hygienic. This aims to expressing PWA staff’s
helpfulness and generosity, apart from generating a
good relation between customers and PWA and
making a survey of public opinion in order to be used
to improve and develop a guideline for providing
services to customers more efficiently.
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Environmental project PWA has concentrated
on carrying out activities for society and the
environment by raising awareness and promoting the
participation of the youth in the conservation of water
resources under its “Schools Save Water” project,
which provides knowledge of water, for instance, the
preservation of raw water sources, the production
and distribution process, leak detection, economical
use of water, etc. Furthermore, PWA has organized a
contest of a slogan and essay concerning a rally for
water saving in order to encourage young people to
realize the value of natural resources.
Similarly, PWA has also established a
DMA (District Metering Areas) to assist in efficient
management of non-revenue water (NRW), and
has introduced the “Development of An Information
System for NRW Management” project, with a pilot
project at PWA U-Thong branch, aimed at integrating
PWA’s database systems to help produce more
efficient performance via advanced technology, along
with establishing a central database system to enable
operators and administrators to have access to data
and monitor data from all sources through a website,
smart phone and tablet for convenient, rapid and
effective analysis of and solution to problems which
may occur.
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which is regarded as a significant tactic through which
clean and safe water of international or WHO standard
is provided to consumers by PWA. In this connection,
PWA has to constantly follow up and monitor various
phases of its water supply production to ensure the
water standard and safety before distributing quality
water to consumers for consumption. Furthermore,
this is a good opportunity for PWA’s staff to develop
their knowledge and skills in terms of the water supply
production and controlling process, including having a
performance manual of international standard to be
used a guideline for job implementation.

Operating Performance Based on
Business Plan

In 2013, PWA had defined a plan to enable
itself to push forward its operation in order to
efficiently and effectively fulfill the organization’s
goals and objectives, which was listed below.

Unit

Goal for 2013

Operating
Result for 2013

1. Economic profits

Million

425

3,337

2. EBITDA

Million

6,045

10,223.45

3. Working ratio (Excluding depreciation and interest
expenses){Operational expenses/operational income}

%

=/< 85

59.54

4. Operating ratio (Including depreciation and interest
expenses)

%

98.5

81.17

5. Return on assets (ROA) ratio {Profit (including PSO)/
total assets}

%

2

7

6. Water safety plan project

Waterworks

10

8

7. Development of labs of international standard (ISO/
IEC-17025)

Waterworks

10

8

KPI
Investment

Finance

Water Production and Distribution
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Following PWA’s entering the Ministry of
Finance’s system of follow-up and assessment of state
enterprises’ performance, carried out by Thai Rating
and Information Service Co, Ltd (TRIS), it has been found
that in 2013, PWA received the average score of 4.3149
(out of the total 5 scores), which indicates that though
PWA is a business-like agency performing its work for
the benefit of society, with a small remittance to the
state, its operating performance is quite satisfactory.
With regard to PWA’s statistics of complaints
in 2013, it is found that there were complaints made
through all opened channels, whether PWA’s call
center or website, or a report by oneself at PWA’s
branches, amounting to 88,071 complaints. Based on
all complaints made in 6 aspects, the three highest
numbers of complaints were concerned with the water
quantity (52.88%), leaking pipes smaller than 2 inches
(25.15%), and those greater than 2 inches (9.37).
Currently, PWA has performed in conformity
with its corporate strategic plan volume 2 (2012 – 2016)
by establishing the “Water Safety Plan (WSP)” project,

Unit

Goal for 2013

Operating
Result for 2013

8. Non-revenue water rate in the distribution system

%

27.5

28.24

9. Costs (water purchase fee, chemical fee, electricity
fee) per unit of water sold

Baht/cm

=/<8

6.758

Waterworks

10

10

11. Normal rise in the number of consumers

Connection

180,000

219,227

12. Increase in the amount of water sold

Million cm.

40

38.89

13. Score on customers’ satisfaction in staff services

Score

3.5

3.970

14. Rate of customers’ complaints (Times/1,000 meters)

Times

10

24.40

15. Personnel expenses to operating income ratio

%

16

12.350

16. Personnel expenses to operating expenses ratio

%

20

19.910

Person

3,000

4,290

Waterworks

100

100

Waterworks

50

1

%

60

60

21. Complete modification of pipeline map

Waterworks

230

230

22. Complete GIS web application

Waterworks

230

230

23. Down time of LAN system

%

5

0.48

24. Down time of WAN system

%

5

0.01

KPI

10. Laboratory clusters project & efficient laboratory information system (LIMS)
Marketing and Services

Personnel resources

17. No appointment of persons having a conflict of interest
in procurement work and construction supervision
18. Rate of customers’ complaints (Times/1,000 meters)
Information Technology
19. Install an efficient Customer Information System (CIS)
which can connect with PWA headquarters and regional offices
20. Ratio of use of Open Source/License
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Major factors and influences that may affect PWA’s operation and financial
position in the future
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In 2012, PWA was determined to be a
universal leading organization in such aspects as
water production and distribution, customer service,
information technology, personnel resources, as
well as finance and investment, which were aimed
at PWA’s financial stability and efficient and effective
business transactions, enabling PWA to cope with its
operating costs under the fluctuating global economy,
and uncertainty of domestic politics and environmental
circumstances. PWA has, therefore, to make an
assessment of future factors which may influence its
operating performance and financial standing as the
following.
1. Factors beyond PWA’s Control but have
an impact on its future operating performance and
financial standing
1.1 Problems of natural disasters and
a shortage of water during the dry season, and
problems of raw water inappropriate for the water
supply production have forced PWA to be prepared to
cope with them and speed up developing its reserve
raw water sources, through its investment in the
construction and development of water sources so
that raw water may be stored in the amount sufficient
and suitable to the demand of consumers.
1.2 The economic fluctuation both inside
and outside the country has resulted in PWA’s having
to be ready to be confronted with risks of the volatility
of interest rates and exchange rates in order to find
sources of loans with low interest rates, apart from
rehabilitating and expanding the medium- and
large-scale water supply schemes of PWA’s branches
which have high potential and yield cost-effective
returns.

1.3 So far, there has been a shortage of the
investment capital for expanding PWA’s service areas
and replacing old and dilapidated pipes with new ones,
while there is an inordinate number of areas in the
region which requires an extension of services. Such
investment, of course, normally takes a lot of money,
while PWA can depend less on the government fund
and has to use more of its revenue derived from water
sales. Meanwhile, an adjustment of the water tariff
rate has to be made gradually in order for consumers
to afford it. This is one of the major problems PWA is
facing.
1.4 Impacts from privatization projects.
Since PWA has to respond to the government policy
on reducing the seriousness of land subsidence crises
and water problems of economic areas and tourist
destinations, through the government’s assignment
for PWA to procure water supply in response to the
growth of those areas, while PWA at that time had no
potential to bear such investment, coupled with the
government policy on enhancing the private sector’s
role in joint venture with the state’s affairs, PWA had to
purchase water produced under privatization contracts
at a price higher than that when it sold. Accordingly,
to decrease a loss from the purchase of such water,
PWA has to urgently study details of original contracts
and find a way of negotiation with the private sector
so as to amend those contracts and reduce losses by
means of selling its water at a price that can counter
its investment cost which is raised each year, apart
from defining the proportion of water bought from the
private sector for PWA’s maximum benefit.

2. Factors within PWA’s Scope of Duties and
Authority which PWA can manage and control
2.1 For its service provided to customers
under the CRM concept, PWA has defined a guideline
for improving the efficiency of the customer data
management, which is the development of a Call Center
so as to analyze and use customer data to determine
PWA’s service strategy, including formulating a
marketing plan in line with PWA’s performance and
circumstance (Marketing Model), along with the
development of PWA brand to create unique identity
so that customers can easily remember it, as well as
communicating the organization “values” in parallel
with the corporate social responsibility through
nurturing the awareness of worthy use of water.
2.2 Management aimed at constant profits.
PWA has managed its business with an aim for
continuous profits by raising its income and controlling
expenses efficiently, acquiring capital sources for the
rehabilitation and extension of water supply systems to
meet the public demand for water, including studying
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the water tariff structure reflecting investment costs,
to be used as a guideline for adjusting water tariff
rates, which PWA has to do with great caution to avoid
consumers’ trouble, for the sake of operating flexibility,
since the water supply is the PSO infrastructure
2.3 Personnel resources management.
PWA has made a plan for everyone of its value-added
staff based on the knowledge management, the
creation of motivation of involvement and the feeling
of ownership, all aimed at performing toward the
same goal throughout the organization. To fulfill this
aspiration, PWA has formulated a plan and prepared
its workforce in support of the organization’s growth,
developed its personnel in compliance with a guideline
for an excellent water production and distribution,
including emphasizing a raise of its employees’
awareness of affection and commitment to the
organization via an arrangement of training and
seminar or holding activities within PWA to encourage
its employees to love the organization and possess a
sense of its ownership.
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In 2012, PWA was determined to be a
universal leading organization in such aspects as
water production and distribution, customer service,
information technology, personnel resources, as
well as finance and investment, which were aimed
at PWA’s financial stability and efficient and effective
business transactions, enabling PWA to cope with its
operating costs under the fluctuating global economy,
and uncertainty of domestic politics and environmental
circumstances. PWA has, therefore, to make an
assessment of future factors which may influence its
operating performance and financial standing as the
following.
1. Factors beyond PWA’s Control but have
an impact on its future operating performance and
financial standing
1.1 Problems of natural disasters and
a shortage of water during the dry season, and
problems of raw water inappropriate for the water
supply production have forced PWA to be prepared to
cope with them and speed up developing its reserve
raw water sources, through its investment in the
construction and development of water sources so
that raw water may be stored in the amount sufficient
and suitable to the demand of consumers.
1.2 The economic fluctuation both inside
and outside the country has resulted in PWA’s having
to be ready to be confronted with risks of the volatility
of interest rates and exchange rates in order to find
sources of loans with low interest rates, apart from
rehabilitating and expanding the medium- and
large-scale water supply schemes of PWA’s branches
which have high potential and yield cost-effective
returns.

1.3 So far, there has been a shortage of the
investment capital for expanding PWA’s service areas
and replacing old and dilapidated pipes with new ones,
while there is an inordinate number of areas in the
region which requires an extension of services. Such
investment, of course, normally takes a lot of money,
while PWA can depend less on the government fund
and has to use more of its revenue derived from water
sales. Meanwhile, an adjustment of the water tariff
rate has to be made gradually in order for consumers
to afford it. This is one of the major problems PWA is
facing.
1.4 Impacts from privatization projects.
Since PWA has to respond to the government policy
on reducing the seriousness of land subsidence crises
and water problems of economic areas and tourist
destinations, through the government’s assignment
for PWA to procure water supply in response to the
growth of those areas, while PWA at that time had no
potential to bear such investment, coupled with the
government policy on enhancing the private sector’s
role in joint venture with the state’s affairs, PWA had to
purchase water produced under privatization contracts
at a price higher than that when it sold. Accordingly,
to decrease a loss from the purchase of such water,
PWA has to urgently study details of original contracts
and find a way of negotiation with the private sector
so as to amend those contracts and reduce losses by
means of selling its water at a price that can counter
its investment cost which is raised each year, apart
from defining the proportion of water bought from the
private sector for PWA’s maximum benefit.

2. Factors within PWA’s Scope of Duties and
Authority which PWA can manage and control
2.1 For its service provided to customers
under the CRM concept, PWA has defined a guideline
for improving the efficiency of the customer data
management, which is the development of a Call Center
so as to analyze and use customer data to determine
PWA’s service strategy, including formulating a
marketing plan in line with PWA’s performance and
circumstance (Marketing Model), along with the
development of PWA brand to create unique identity
so that customers can easily remember it, as well as
communicating the organization “values” in parallel
with the corporate social responsibility through
nurturing the awareness of worthy use of water.
2.2 Management aimed at constant profits.
PWA has managed its business with an aim for
continuous profits by raising its income and controlling
expenses efficiently, acquiring capital sources for the
rehabilitation and extension of water supply systems to
meet the public demand for water, including studying
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the water tariff structure reflecting investment costs,
to be used as a guideline for adjusting water tariff
rates, which PWA has to do with great caution to avoid
consumers’ trouble, for the sake of operating flexibility,
since the water supply is the PSO infrastructure
2.3 Personnel resources management.
PWA has made a plan for everyone of its value-added
staff based on the knowledge management, the
creation of motivation of involvement and the feeling
of ownership, all aimed at performing toward the
same goal throughout the organization. To fulfill this
aspiration, PWA has formulated a plan and prepared
its workforce in support of the organization’s growth,
developed its personnel in compliance with a guideline
for an excellent water production and distribution,
including emphasizing a raise of its employees’
awareness of affection and commitment to the
organization via an arrangement of training and
seminar or holding activities within PWA to encourage
its employees to love the organization and possess a
sense of its ownership.
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1.7 ปจจัยที่มีผลกระทบหลักตอกิจการ
ขอมูลดานรัฐว�สาหกิจ

ปจจัยที่มีผลกระทบหลักตอกิจการภายใตความทาทายที่สำคัญ ไดแก
• ปญหาขาดแคลนน้ำดิบ
• อัตราน้ำสูญเสียสูง
• พื้นที่ใหบริการหางไหล
• เงินลงทุนสูง
• ปญหามลพิษ

1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมในอนาคต
น้ำประปาเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเปนในการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยมีผูประกอบการรายใหญ
2 รายคือ การประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค ผูประกอบการอื่นไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และธุรกิจประปา
ของเอกชน ในพื้นที่บริการของการประปาสวนภูมิภาคนั้น ยังมีความตองการใชน้ำอีกมากเนื่องจากพื้นที่ใหบริการเปนพื้นที่
สวนใหญของประเทศและมีบริเวณกวาง มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร มีการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองออกสู
ตางจังหวัดมากขึ้น และยังมีผูที่ไมมีน้ำประปาใชประมาณ 18% ของทั้งประเทศ ดังรูป ดังนั้นการประปาสวนภูมิภาค จึงมีโครงการ
ที่จะขยายการใหบริการน้ำประปาใหทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เชน โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา โครงการวางทอขยายเขตจายน้ำ
เปนตน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน

น้ำประปา

น้ำประปาเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเปนใน
การอุปโภคบริโภคของประชาชน
อปท. (เทศบาล อบต หมูบาน)

31.1 ลานครัวเรือน

ยังไมมีน้ำประปาใช

4.2 ลานครัวเรือน

การประปาสวนภูมิภาค

3.4 ลานครัวเรือน

การประปานครหลวง

2.0 ลานครัวเรือน

18%
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58%
18%
15%
9%
ของทั่วประเทศ
ยังไมมีน้ำประปาใช
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โครงสราง
การบร�หารองคกร

ลำดับที่ 2
โครงสรางการบริหารองคกร

2.1 ผังผูบริหาร กปภ. ป 2556
ผังโครงสรางองคกร
2.2 คณะกรรมการ
2.3 คณะผูบริหาร
2.4 โครงสรางอัตรากำลัง
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คณะกรรมการ กปภ. ป 2556
ขอมูลดานรัฐว�สาหกิจ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

• ประธานกรรมการ กปภ. (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2556)
• อายุ 52 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุนที่ 3 สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ.2549
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 1
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารพัฒนาเมือง
(มหานคร รุนที่ 2) พ.ศ.2556
• หลักสูตร DCP รุน 176 พ.ศ. 2556 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ตำแหนงงานป 2556
• อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
• คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
• คณะกรรมการบริหารองคการสวนยาง
จำนวนหรือมูลคาหลักทรัพย (หุน) / รายชื่อบริษัทที่
ถือครองหลักทรัพย (หุน)
• ไมมี

ประสบการณการทำงาน
• รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี
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นายมณฑล สุดประเสริฐ

นายแพทยเจษฎา โชคดำรงสุข

• กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 เมือ่ วันที่ 1 ต.ค. 2555)
• ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
• อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูวาการ กปภ.
• อนุกรรมการบริหาร กปภ.
• อายุ 53 ป

• กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 เมือ่ วันที่ 1 ต.ค. 2555)
• กรรมการตรวจสอบ กปภ.
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กปภ. (CG&CSR)
• อายุ 55 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ 48
วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2548
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 52 พ.ศ. 2552
• หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส. 2)
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน พ.ศ.2554
• หลักสูตร DAP รุนที่ 28 พ.ศ. 2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร
สถาบัน Southwestern University, Texas, U.S.A.
• อนุมัติบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา สาขาโสต
ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา แพทยสภา
• Fellow of The International College of
Surgeons (F.I.C.S) สถาบัน International College
of Surgeons, U.S.A.
• อนุมัติบัตรเวชศาสตรครอบครัว สาขาเวชศาสตร
ครอบครัว แพทยสภา
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยมหาดไทย
พ.ศ. 2546
• หลักสูตรการบริหารงานตำรวจขั้นสูง
สถาบันพัฒนาขาราชการตำรวจ พ.ศ. 2550
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2554

ประสบการณการทำงาน
• รองเลขาธิการศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต (ศอบ.ต.) สำนักนายกรัฐมนตรี
• รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
• ผูอำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
• ผูตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประสบการณการทำงาน
• ผูตรวจราชการกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• รองอธิบดีกรมการแพทย กรมการแพทย
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย

ตำแหนงงานป 2556
• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
• กรรมการอิสระและตรวจสอบ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงงานป 2556
• อธิบดีกรมอนามัย
จำนวนหรือมูลคาหลักทรัพย (หุน) / รายชื่อบริษัท
ที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
- ไมมี

จำนวนหรือมูลคาหลักทรัพย (หุน) / รายชื่อบริษัท
ที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
• ไมมี

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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นายแพทยพรเทพ ศิริวนารังสรรค

นายอนุสรณ ธรรมใจ

• กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 เมือ่ วันที่ 2 ก.ย. 2556)
• กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กปภ. (CG&CSR)
• อายุ 58 ป

• กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2556)
• ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กปภ. (CG&CSR)
• อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูวาการ กปภ.
• อายุ 47 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรระบาดวิทยา สาขาระบาดวิทยา แพทยสภา
• ปริญญาเอก Ph.D. Health Planning and
Financing, University of London, U.K.
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
• หลักสูตรการเมืองการปกครองฯ รุนที่ 16
สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2555 - 2556
• หลักสูตรบริหารหลักทรัพย รุนที่ 16
สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร
Fordham University, New York, U.S.A.
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University,
Washington D.C., U.S.A.
• ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
การเงินและการพัฒนา Fordham University,
New York, U.S.A.
• หลักสูตร DCP ประจำป 2546
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร DAP ประจำป 2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Strategy and Policy Development
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
• อธิบดีกรมควบคุมโรค
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
• ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหนงงานป 2556
• อธิบดีกรมอนามัย
• คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ องคการเภสัชกรรม
• คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
จำนวนหรือมูลคาหลักทรัพย (หุน) / รายชื่อบริษัท
ที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
• LTF/RMF บริษัท หลักทรัพยจัดการลงทุนแอสเซท พลัส
จำกัด
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• หลักสูตร How New Foreign Bribery Laws Affect
Companies in Thailand
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Anti-Coruption for Excutive Program
รุนที่ 5 พ.ศ. 2556 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ
และผูบ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน
(PDI) รุนที่ 2 สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2552
ประสบการณการทำงาน
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.
อสมท.
• กรรมการบริหารกองทุนโทรคมนาคมเพื่อกิจการ
สาธารณะ USO
• กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
• กรรมการศูนยพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
(ศูนยคุณธรรม) สำนักนายกรัฐมนตรี
• กรรมการผูจ ดั การ บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน บีที
จำกัด
• กรรมการบริษัท Family Know How จำกัด
(บริษัทในเครือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
• กรรมการและประธานควบคุมภายใน
บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด
• ผูอำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยและดานจัดการกองทุน
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
• Vice President ดาน Country Regulatory,
Research and Public Affairs ธนาคารซิตี้แบงก

นายบุญเชิด คิดเห็น
• กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2556)
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธของ กปภ.
• อนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณรองทุกขของ กปภ.
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กปภ. (CG&CSR)
• อายุ 60 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ 39
วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2542
• หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะรองผูวาราชการจังหวัด
เพื่อมุงสูความเปนเลิศ รุนที่ 2 วิทยาลัยมหาดไทย
พ.ศ. 2553

ตำแหนงงานป 2556
• รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการและคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บมจ.บางจากปโตรเลียม
• กรรมการ บริษัท สื่อเสรีเพื่อการปฏิรูป จำกัด
• กรรมการ บริษัท ช.ทวีดอลลารเซียน จำกัด
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริการ
ในคณะกรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการวิจยั แหงชาติ
สาขาเศรษฐศาสตร

ประสบการณการทำงาน
• ผูวาราชการจังหวัดลำปาง
• รองอธิบดีกรมที่ดิน
• ผูอำนวยการสำนักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย
กรมที่ดิน
ตำแหนงงานป 2556
• อธิบดีกรมที่ดิน
• กรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
จำนวนหรือมูลคาหลักทรัพย (หุน) / รายชื่อบริษัท
ที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
• ไมมี

จำนวนหรือมูลคาหลักทรัพย (หุน) / รายชื่อบริษัท
ที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
1. PTTGC
2. SCG
3. บริษัท สื่อเสรีเพื่อการปฏิรูป จำกัด

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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ตำแหนงงานป 2556
• รองอธิบดีกรมสรรพากร

นางชนาทิพย วีระสืบพงศ
• กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2556)
• กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
• กรรมการอิสระ
• อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูวาการ กปภ.
• อายุ 58 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ศูนยใหคำปรึกษาและพัฒนาผูบริหารทางธุรกิจ
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2554
• หลักสูตรนักบริหารการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2553
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2550 - 2551
• หลักสูตร DCP รุน 176 ประจำป 2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน
(PDI) รุนที่ 12 สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2556
ประสบการณการทำงาน
• ผูอำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร
• รองผูอำนวยการสำนักบริหารภาษี ธุรกิจขนาดใหญ
กรมสรรพากร
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ขอมูลดานรัฐว�สาหกิจ

รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
1. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท บางกอกแลนด จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท บางปะกง เทอรมินอล จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ทีทีแอนดที จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอนสตรัคชั่น
จำกัด (มหาชน)

นางชูจิรา กองแกว

พันตำรวจโท ไวพจน อาภรณรัตน

• กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2556)
• ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กปภ. (CG&CSR)
• กรรมการอิสระ
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อนุกรรมการบริหาร กปภ.
• อายุ 55 ป

• กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2556)
• ประธานอนุกรรมการบริหาร กปภ.
• ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูวาการ กปภ.
• อนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณรองทุกขของ กปภ.
• อายุ 63 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุนที่ 38
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2546
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุนที่ 4 สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2548
• หลักสูตร ผูตรวจราชการระดับกระทรวง รุนที่ 4
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551
• หลักสูตร DAP รุนที่ 75 ประจำป 2551
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายรอยตำรวจ
• ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.3) รุนที่ 3
สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร DCP รุน 180 ประจำป 2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
• กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
• เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
• เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
• ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
• สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร

ประสบการณการทำงาน
• อธิบดีกรมบังคับคดี
• รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
• อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็ก
• ผูตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม

ตำแหนงงานป 2556
• ไมมี

ตำแหนงงานป 2556
• ขาราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี
• ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
• คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค

รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
• ไมมี

รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
• ไมมี

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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นายอัมภัส ปนวนิชยกุล

• กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2556)
• ประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณรอ งทุกขของ กปภ.
• กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
• กรรมการอิสระ
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กปภ. (CG&CSR)
• อายุ 43 ป

นายรอยล จิตรดอน
• กรรมการ กปภ. ( ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2556)
• ประธานกรรมการอิสระ
• อนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณรองทุกขของ กปภ.
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อายุ 60 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท Economics สถาบัน College of Arts
and Sciences, Department of Economics,
The American University, Washington D.C., U.S.A.
• หลักสูตร DCP รุน 180 ประจำป 2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาเอก Dr. rer nat in Informatics,
Informatics Institute, Innsbruck University,
Innsbruck, AUSTRIA

ประสบการณการทำงาน
• ผูเชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
• ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุง
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
• อนุกรรมการจัดตั้งกองทุนหมูบาน จังหวัดบุรีรัมย
• ที่ปรึกษาการลงทุนในตางประเทศ
บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง

ประสบการณการทำงาน
• รองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
• หัวหนาโครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้ำแหงประเทศไทย สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
• ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนา สาขาคอมพิวเตอร
สมรรถนะสูง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ตำแหนงงานป 2556
• หุนสวนผูจัดการ บริษัท PARA ENGINEERING LTD.,
PART.

ตำแหนงงานป 2556
• ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และเกษตรกร (องคการมหาชน)

รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
1. บริษัท พัฒนการเมนท จำกัด
2. หางหุนสวนจำกัด อรรถกิจกอสราง
3. บริษัท บุรีรัมยอรรถกิจเคหะภัณฑ จำกัด
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ตำแหนงงานป 2556
• ผูวาการ กปภ.
• กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ลาออกเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2556
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
• ไมมี

นางรัตนา กิจวรรณ
• กรรมการและเลขานุการ กปภ. (ตามมติคณะกรรมการ กปภ.
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555)
• กรรมการกิจการสัมพันธ กปภ.
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
• อนุกรรมการบริหาร กปภ.
• อายุ 56 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและ
การธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร Public-Private สถาบันWashingtion
D.C., U.S.A. พ.ศ. 2539
• หลักสูตร โครงการอบรมผูบริหารงาน ภาครัฐวิสาหกิจ
รุนที่ 1 สถาบันสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพยรวมกับ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2543
• หลักสูตร Water Supply Management For
Middle Manager สถาบัน National Waterworks
Technology
• หลักสูตร Mini - MBA รุนที่ 28 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2544
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2551
• หลักสูตร สัมมนางาน Urban Water Service
Management and Human Resource
Development in Asian Region สถาบัน JICA
ประเทศญี่ปุน พ.ศ. 2554
• หลักสูตร DCP รุนที่ 162 ประจำป 2555
ประสบการณการทำงาน
• รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตรและการเงิน)
• รองผูวาการ (แผนและยุทธศาสตร) /
หัวหนาเจาหนาที่การเงิน กปภ. (CFO)
• รองผูวาการ (บริหารและการเงิน) กปภ.
• ที่ปรึกษา กปภ.(ชั้น 12)
ปฏิบตั หิ นาทีห่ วั หนาเจาหนาทีด่ า นการเงิน กปภ. (CFO)
• ผูชวยผูวาการ (บริหารและการเงิน) กปภ.

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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ขอมูลดานรัฐว�สาหกิจ

นายอัมภัส ปนวนิชยกุล

• กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2556)
• ประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณรอ งทุกขของ กปภ.
• กรรมการตรวจสอบของ กปภ.
• กรรมการอิสระ
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กปภ. (CG&CSR)
• อายุ 43 ป

นายรอยล จิตรดอน
• กรรมการ กปภ. ( ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2556)
• ประธานกรรมการอิสระ
• อนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณรองทุกขของ กปภ.
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อายุ 60 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท Economics สถาบัน College of Arts
and Sciences, Department of Economics,
The American University, Washington D.C., U.S.A.
• หลักสูตร DCP รุน 180 ประจำป 2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาเอก Dr. rer nat in Informatics,
Informatics Institute, Innsbruck University,
Innsbruck, AUSTRIA

ประสบการณการทำงาน
• ผูเชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
• ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุง
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
• อนุกรรมการจัดตั้งกองทุนหมูบาน จังหวัดบุรีรัมย
• ที่ปรึกษาการลงทุนในตางประเทศ
บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง

ประสบการณการทำงาน
• รองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
• หัวหนาโครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้ำแหงประเทศไทย สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
• ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนา สาขาคอมพิวเตอร
สมรรถนะสูง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ตำแหนงงานป 2556
• หุนสวนผูจัดการ บริษัท PARA ENGINEERING LTD.,
PART.

ตำแหนงงานป 2556
• ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และเกษตรกร (องคการมหาชน)

รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
1. บริษัท พัฒนการเมนท จำกัด
2. หางหุนสวนจำกัด อรรถกิจกอสราง
3. บริษัท บุรีรัมยอรรถกิจเคหะภัณฑ จำกัด
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ตำแหนงงานป 2556
• ผูวาการ กปภ.
• กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ลาออกเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2556
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย (หุน)
• ไมมี

นางรัตนา กิจวรรณ
• กรรมการและเลขานุการ กปภ. (ตามมติคณะกรรมการ กปภ.
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555)
• กรรมการกิจการสัมพันธ กปภ.
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
• อนุกรรมการบริหาร กปภ.
• อายุ 56 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและ
การธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร Public-Private สถาบันWashingtion
D.C., U.S.A. พ.ศ. 2539
• หลักสูตร โครงการอบรมผูบริหารงาน ภาครัฐวิสาหกิจ
รุนที่ 1 สถาบันสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพยรวมกับ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2543
• หลักสูตร Water Supply Management For
Middle Manager สถาบัน National Waterworks
Technology
• หลักสูตร Mini - MBA รุนที่ 28 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2544
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2551
• หลักสูตร สัมมนางาน Urban Water Service
Management and Human Resource
Development in Asian Region สถาบัน JICA
ประเทศญี่ปุน พ.ศ. 2554
• หลักสูตร DCP รุนที่ 162 ประจำป 2555
ประสบการณการทำงาน
• รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตรและการเงิน)
• รองผูวาการ (แผนและยุทธศาสตร) /
หัวหนาเจาหนาที่การเงิน กปภ. (CFO)
• รองผูวาการ (บริหารและการเงิน) กปภ.
• ที่ปรึกษา กปภ.(ชั้น 12)
ปฏิบตั หิ นาทีห่ วั หนาเจาหนาทีด่ า นการเงิน กปภ. (CFO)
• ผูชวยผูวาการ (บริหารและการเงิน) กปภ.

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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คณะผูบร�หาร กปภ. ป 2556
ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

นางรัตนา กิจวรรณ

ผู้วาการการประปาสวนภูมิภาค

Mrs. Ratana Kitchawan
Governor

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญ ญาตรี พาณิ ช ยศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการเงิ น และ
การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Public-Private สถาบัน Washingtion.D.C.,U.S.A.
พ.ศ. 2539
• หลั ก สู ต ร โครงการอบรมผู้ บ ริ ห ารงานภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ
รุ่ น ที่ 1 สถาบั น สมาคมนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ร่ ว มกั บ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2543
• หลักสูตร Water Supply Management For Middle
Manager สถาบัน National Waterworks Technology
• หลั ก สู ต ร Mini - MBA รุ่ น ที่ 28 มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ป พ.ศ. 2544
• หลั ก สู ต ร การบริ ห ารงานภาครั ฐ และกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2551
• หลั ก สู ต ร สั ม มนางาน URBAN WATER SERVICE
MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT IN ASIAN REGION สถาบั น JIGA,
ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554
• หลักสูตร DCP รุ่นที่ 162 ประจำป 2555
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ประสบการณการทำงาน
• รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)
• รองผู้ว่าการ (แผนและยุทธศาสตร์) / หัวหน้าเจ้าหน้าที่
การเงิน กปภ. (CFO)
• รองผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน) กปภ.
• ที่ปรึกษา กปภ.(ชั้น 12) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน กปภ. (CFO)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน) กปภ.
ตำแหน่งงานป 2556
• ผู้ว่าการ กปภ.
• กรรมการบริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ ำ ภาค
ตะวั น ออก จำกั ด (มหาชน) ลาออกเมื่ อ วั น ที่ 10 มิ . ย.
2556

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

น.ส.อรพิน อัศวนิก

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป

Miss Orapin Assavanig

Mr. Vichian Udomratanasilpa

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (GIBA)
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
ศาลปกครอง/ออสเตรียและเยอรมัน วิทยาลัยการ
ยุติธรรมทางปกครอง
• หลักสูตร HR MANAGEMENT AS A STRATEGIC
BUSINESS ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR
MANAGEMENT มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง
• หลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
• หลักสูตร การบริหารจัดการชื่อเสียงและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• หลักสูตร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบ
ประปา สาธารณรัฐตุรกี, สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
• หลักสูตร เทคโนโลยีระบบประปาและการบริหารจัดการ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
• หลักสูตร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบ
ประปา ประเทศโครเอเชีย สโลวีเนีย และออสเตรีย
• หลักสูตร กำกับดูแลกิจการสำหรับผู้บริหารระดับสูงฯ
สถาบันพัฒนากรรมการฯ PDI สถาบันพระปกเกล้า

รองผู้วาการ (แผนยุทธศาสตรและการเงิน)

รองผู้วาการ (วิชาการ)

Deputy Governor, Corporate Strategy and Finance

Deputy Governor, Technical Affairs

ประสบการณการทำงาน
• รองผู้ว่าการ (บริหาร)
• ที่ปรึกษา กปภ. (ชั้น 12)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)

ประสบการณการทำงาน
• รองผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ)
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กิจการวิสาหกิจ)

ตำแหน่งงานป 2556
• รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)

ตำแหน่งงานป 2556
• รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

นางพรรณพิลาส ไมงาม

นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ

Mrs. Panpilard Mai-ngam

Mr.Somnug Limtongsittikoon

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
ศาลปกครอง/ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์
สำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
สำนักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตร จริยธรรมไทยในสังคมยุค GENERATION Y
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
• หลักสูตร กำกับดูแลกิจการสำหรับผู้บริหารระดับสูงฯ
สถาบันพัฒนากรรมการฯ PDI สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
บริษัท ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เมอร์เซอร์ฯ
• หลักสูตร การซ่อมบำรุงท่อและระบบปองกันสำหรับท่อ
บริษัท เคบิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับท่อไฟเบอร์กลาส
บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร วาล์วควบคุมอัตโนมัติและระบบการควบคุม
SCADA บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รองผู้วาการ (บริหาร)

รองผู้วาการ (ปฏิบัติการ 1)

Deputy Governor, Administration

Deputy Governor, Operation 1

ประสบการณการทำงาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน 1)
• ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ประสบการณทำงาน
• ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
• ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

ตำแหน่งงานป 2556
• รองผู้ว่าการ (บริหาร)
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นางศิริพร เล็กอุดม

นายทินกร ด่านพงศสุวรรณ

Mrs.Siriporn Lek-udom

Mr.Thinakorn Danpongsuwan

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาฯ (GIBA)
• หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรรองรับ AEC
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• หลักสูตร นักบริหารรัฐวิสาหกิจ สถาบันส่งเสริม
บริหารกิจการบ้านเมืองดี
• หลักสูตร บริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
บริษัท ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เมอร์เซอร์ฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบัญชีการเงิน SOUTHEASTERN UNIVERSITY
• หลักสูตร BUSINESS ADMINISTRATION (MBA.)
Southeastern Washington D.C.
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ ENGLISH INTENSIVE
PROGRAM Georgetown University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
สำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
บริษัท ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เมอร์เซอร์ฯ
• หลักสูตร สัมมนาวิชาการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท)
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

รองผู้วาการ (ปฏิบัติการ 2)

รองผู้วาการ (ปฏิบัติการ 3)

Deputy Governor, Operation 2

Deputy Governor, Operation 3

ประสบการณการทำงาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน 2)
• ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประสบการณการทำงาน
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
• ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

ตำแหน่งงานป 2556
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

ตำแหน่งงานป 2556
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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นายถาวร นิติภาวะชน

นายสมชาย มนตบุรีนนท

Mr.Thaworn Nitipavachon

Mr.Somchai Montburinont

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• หลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR
MANAGEMENT มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง
• หลักสูตร WATER 2002 FORUM:EFFICENT WATER
MANAGEMENT ประเทศมาเลเซีย
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร การออกแบบและการก่อสร้างเขื่อนดิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร REGIONAL WORKSHOP ON PRACTICAL
CONTROL ประเทศอินโดนีเซีย UNESCO
• หลักสูตร RIVER BASIN MANAGEMENT
ประเทศอังกฤษ British Council

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

รองผู้วาการ (ปฏิบัติการ 4)

รองผู้วาการ (ปฏิบัติการ 5)

Deputy Governor, Operation 4

Deputy Governor, Operation 5

ประสบการณการทำงาน
• รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ 2)
ตำแหน่งงานป 2556
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

ประสบการณการทำงาน
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
• รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
• ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
• ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 8
ตำแหน่งงานป 2556
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
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รายช�่อผูบร�หารระดับสูงที่เกษ�ยณอายุ ประจำป 2556
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

2

นางศิริพร เล็กอุดม

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

รายนามผูบร�หาร ประจำป 2556
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นางรัตนา กิจวรรณ

ผู้ว่าการ

2

น.ส.อรพิน อัศวนิก

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)

3

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

4

นางพรรณพิลาส ไม้งาม

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

5

นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

6

นางศิริพร เล็กอุดม

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

7

นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

8

นายถาวร นิติภาวะชน

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

9

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

10

น.ส.จันทิรา จุโฬทก

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการและสื่อสารองค์กร)

11

นายวรวุฒิ เปาศิลา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

12

นางกุลธิดา กุลทนันท์

ผู้เชี่ยวชาญ กปภ.ช่วยผู้ว่าการ (ด้านการกลั่นกรองกฎหมายและ
พ.ร.บ.กปภ.รวมทั้งปรับปรุงสัญญาโครงการเอกชนร่วมลงทุน)

13

นางสุรัตนา บุญเพียรผล

ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านการสื่อสารองค์กร)

14

นายวิโรจน์ ใบแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

15

น.ส.ทัศนีย์ แซ่เตีย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

16

น.ส.ประภา พวงแก้ว

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

17

นายเธียรชัย ประมูลมาก

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

นายกฤษฎา ศังขมณี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

19

น.ส.ปัญจนา คำนูณเศรษฐ์

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

20

นายนิธิศ ทองสอาด

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

21

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

22

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

23

นายวิวัติ นพศิริวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

24

นายปรีชา รุจิราโรจนากร

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

25

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

26

นายจักรพงศ์ คำจันทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ

27

น.ส.อัจฉริยา อภัยวงค์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

28

น.ส.จรรยา คำสวัสดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

29

นายเอกรัตน์ นาคะกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

30

นายสิทธิชัย สะภูมี

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

31

นายจำเนียร เมืองจันทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ

32

นายบรรจบ ศรีสลวย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร

33

สิบตำรวจตรี บำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

34

นายอัมพร เพชรกาญจนาพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

35

น.ส.สำอาง สินิทธานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

36

นายแสง ส่องแสง

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1

37

นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2

38

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3

39

นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 4

40

นายพิชญ ชูชื่น

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5

41

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

42

นายชโยดม กาญจโนมัย

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

43

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

18

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

44

น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

45

นายธีระ ประสพศักดิ์

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

46

นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

47

นายนคร ลอยกุลนันท์

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

48

นายสงบ รัตนสุวรรณ์

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

49

นายหลักชัย พัฒนเจริญ

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

50

นายณรงค์ วงษ์พยัคฆ์

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

51

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

52

นายประกอบ พิทยาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

53

นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

54

นายบุญยก คงกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

55

นายสุจินต์ ฉิมมณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

56

นายเสริม หึกขุนทด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

57

นายเฉลิมพร จันฤๅ ไชย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

58

นายสมชัย บุญสม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

59

นายมงคล วัลยะเสวี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

60

นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

61

นายสมเดช คล้ายมาก

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่

62

นายนนทศักดิ์ ภู่ภัทรางค์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น

63

นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาอุดรธานี

64

นายสมยศ ศิลาอ่อน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี

65

นายอารยะ งามวงศ์วาน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา

66

นายธวัช ก้อนนาค

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพระนครศรีอยุธยา

67

นายสมชาย ศรีสุนทร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต

68

นายสายัณห์ วารีอรุณโรจน์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี

69

นายธีรพล คงปัญญา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่

รายงานประจำป ๒๕๕๖

84
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2.4 โครงสร้างอัตรากำลัง

						
ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554

จำนวนบุคลากร
หน่วยงาน

ลูกจ้าง
ประจำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

ผู้ว่าการ

พนักงาน

1

4

5

สายงานผู้ว่าการ

3

3

สายงานสำนักผู้ว่าการและสื่อสาร
องค์กร

3

3

สำนักผู้ว่าการ

18

1

19

สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

32

14

46

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

3

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

86

86

สายงานสำนักตรวจสอบ

11

11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

22

22

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

48

48

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนและ
ยุทธศาสตร์)ฯ

7

7

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

45

45

ฝ่ายแผนงานโครงการ

40

2

42

ฝ่ายการเงินและบัญชี

101

2

103

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

22

22

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

7

7

ฝ่ายวิศวกรรม

72

72

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

88

88

ฝ่ายทรัพยากรน้ำ

36

36

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

6

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร

72

การประปาส่วนภูมิภาค
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7
72

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

จำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2554

จำนวนบุคลากร
หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

1

65

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

64

ฝ่ายอำนวยการ

75

75

ฝ่ายกฎหมาย

43

43

19
19
22
23
17
628
680
567
613
480
597
451
418
659
570
6,671

19
19
22
23
17
628
680
567
613
480
597
451
418
661
570
6,695

สำนักปฏิบัติการ 1
สำนักปฏิบัติการ 2
สำนักปฏิบัติการ 3
สำนักปฏิบัติการ 4
สำนักปฏิบัติการ 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
รวม

1

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

86

2
0

การประปาส่วนภูมิภาค

23

จำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555

จำนวนบุคลากร
หน่วยงาน

ลูกจ้าง
ประจำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

ผู้ว่าการ

พนักงาน

1

5

6

สายงานผู้ว่าการ

4

4

สายงานสำนักผู้ว่าการและสื่อสาร
องค์กร

3

3

สำนักผู้ว่าการ

18

18

สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้า
สัมพันธ์

31

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

72

2

74

สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

20

2

22

สายงานสำนักตรวจสอบ

11

11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

23

23

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

44

44

สายงานรองผู้ว่าการ
(แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)

5

5

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

45

45

ฝ่ายแผนงานโครงการ

40

ฝ่ายการเงินและบัญชี

101

101

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

22

22

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

7

7

ฝ่ายวิศวกรรม

75

75

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

86

86

ฝ่ายทรัพยากรน้ำ

40

40

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

6

6

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
องค์กร

72

72

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

65

65

การประปาส่วนภูมิภาค
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41

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.						

จำนวนบุคลากร
หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

1

75

ฝ่ายอำนวยการ

74

ฝ่ายกฎหมาย

44

สำนักปฏิบัติการ 1

17

สำนักปฏิบัติการ 2

18

18

สำนักปฏิบัติการ 3

22

22

สำนักปฏิบัติการ 4

20

20

สำนักปฏิบัติการ 5

16

16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

669

52

721

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

729

31

760

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

599

18

617

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

628

11

639

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

529

7

536

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

620

65

685

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

466

52

518

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

472

66

538

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

669

25

694

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

594

61

655

410

7,394

รวม

1

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

44
1

6,983

88

0

การประปาส่วนภูมิภาค

18

จำนวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2556				
		
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556

จำนวนบุคลากร
หน่วยงาน

ลูกจ้าง
ประจำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

ผู้ว่าการ

พนักงาน

1

4

5

สายงานผู้ว่าการ

5

5

สายงานสำนักผู้ว่าการและสื่อสาร
องค์กร

3

3

สำนักผู้ว่าการ

20

20

สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้า
สัมพันธ์

34

13

47

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

1

3

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

76

2

78

สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

26

2

28

สายงานสำนักตรวจสอบ

10

1

11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

23

23

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

46

46

สายงานรองผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์
และการเงิน)

9

9

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

43

43

ฝ่ายแผนงานโครงการ

45

45

ฝ่ายการเงินและบัญชี

101

101

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

22

22

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

7

7

ฝ่ายวิศวกรรม

80

80

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

92

92

ฝ่ายทรัพยากรน้ำ

42

42

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

4

4
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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.						

จำนวนบุคลากร
หน่วยงาน

ผู้ว่าการ

พนักงาน

ลูกจ้าง
ประจำ

ลูกจ้าง
รายเดือน

รวม

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
องค์กร

69

69

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

64

64

ฝ่ายอำนวยการ

75

75

ฝ่ายกฎหมาย

45

45

สำนักปฏิบัติการ 1

16

16

สำนักปฏิบัติการ 2

16

16

สำนักปฏิบัติการ 3

22

สำนักปฏิบัติการ 4

17

17

สำนักปฏิบัติการ 5

16

16

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

789

55

844

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

845

27

872

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

654

30

684

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

668

15

683

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

542

43

585

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

676

68

744

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

508

58

566

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

502

80

582

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

698

36

734

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

635

58

693

490

8,042

รวม

1

1

7,551

0

23

ค่าใช้จ่ายรวมพนักงานทั�งหมด 3 ปีย้อนหลัง
ประเภทรายการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ปี 2554

ปี 2555

2,797,093,109.99

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

3,124,199,251.68
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ปี 2556
3,569,005,330.33

ขอมูลดานรัฐว�สาหกิจ

โครงสรางเง�นทุน

ลำดับที่ 3
โครงสรางเงินทุน

3.1 ทุน
3.2 หนีเ้ งินกูของ กปภ.
3.3 การจายเงินนำสงรัฐ
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92
92

3 โครงสรางเง�นทุน
3.1 ทุน

หนวย : ล้านบาท

2556
ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นในสวนของเจาของ
รวมทุน

2,204.44
30,919.65
(3,244.49)
(23.48)
29,856.12

2555
2,204.44
30,919.65
(6,362.36)
26,761.73

3.2 หนี้เง�นกู ของ กปภ.

2554
2,204.44
30,919.35
(7,123.57)
26,000.22

หนวย : ล้านบาท

เงินกูยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงินที่มีกำหนด
ชำระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาสวนภูมิภาค
ที่มีกำหนดชำระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาสวนภูมิภาค
รวมหนี้เงินกู

2556

2555

2554

-

-

863.18

-

1,800.00

810.13
2,000.00

10,200.00
12,000.00

10,150.00
13,823.31

10,200.00
10,200.00

3.3 การจายเง�นนำสงรัฐ
หนวย : ล้านบาท

การจายเงินนำสงรัฐ
รวมเงินนำสงรัฐ

รายงานประจำป ๒๕๕๖

2556

2555

2554

3,098.00
3,098.00

1,923.10
1,923.10

1,161.51
1,161.51
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3 CAPITAL STRUCTURE
(Unit : Million Baht)

2013

2012

2011

2,204.44

2,204.44

2,204.44

Government fund

30,919.65

30,919.65

30,919.35

Unappropriatd retained earnings (loss)

(3,244.49)

(6,362.36)

(7,123.57)

Initial capital

Other components of owner’s equity

(23.48)

Total capital

29,856.12

-

-

26,761.73

26,000.22

3.2 DEBTS FROM PWA’S LOANS

(Unit : Million Baht)

2013

2012

2011

Long-term loans from financial institutions – due
in 1 year

-

-

863.18

Long-term loans from financial institutions

-

-

810.13

Long-term loans – PWA’s bonds – due in 1 year

-

Long-term loans – PWA’s bonds
Total debts

1,800.00

2,000.00

10,200.00

10,200.00

10,150.00

10,200.00

12,000.00

13,823.31

3.3 REMITTANCE PAYMENT
(Unit : Million Baht)

Remittance payment
Total remittance
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2013

2012

2011

3,098.00

1,923.10

1,161.51

3,098.00

1,923.10

1,161.51

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

3.1 CAPITAL

การลงทุนที่สำคัญ
ในปจจุบันและอนาคต

ลำดับที่ 4
การลงทุนทีส่ ำคัญในปจจุบนั และอนาคต

4.1 แผนงานและโครงการตางๆ
4.2 การรวมดำเนินงานกับเอกชน

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

95
102
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4.1 แผนงานและโครงการต่างๆ

กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

ลำดับ

กปภ.เขต

โครงการปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน)

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)
4,141.955

1

นครราชสีมา

2

589.109

2

มวกเหล็ก

2

302.759

3
4

สุโขทัย-ศรีสำโรง
อ่างทอง-วิเศษชัยชาญ

10
2

453.550
216.615

5

สีคิ้ว

2

587.411

6
7
8
9

ระยอง
ลำปาง
ศรีราชา
กุยบุรี

1
9
1
3

712.180
622.187
164.275
323.431

10

พัทลุง

5

170.438

โครงการปรับปรุงขยาย (เงินกู้)

เชียงใหม่
รังสิต
อุบลราชธานี

9
2
8

1,390.670
2,355.337
643.497

4

สุรินทร์

8

394.673

5

พัทยา (มาบยางพร-ปลวกทอง)

1

160.795

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายหลังรับโอน

แม่ฮ่องสอน

สถานีผลิตน้ำแฝก
สถานีผลิตน้ำเชียงรากน้อย
สถานีผลิตน้ำโพธิ์มูล
สถานีผลิตน้ำกุดลาด
สถานีผลิตน้ำห้วยเสนง
สถานีผลิตน้ำลำฮี
สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล

468.414

10

รวมโครงการที่เสนอปี 2556
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สถานีสูบน้ำดิบท่าช้าง
สถานีจ่ายน้ำรุ่งธนาแลนด์
สถานีจ่ายน้ำหัวทะเล
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขามวกเหล็ก
สถานีจ่ายน้ำทับกวาง
สถานีผลิตทุ่งทะเลหลวง
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาอ่างทอง
สถานีจ่ายน้ำ กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ
สถานีจ่ายน้ำป่าโมก
สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนลำตะคลอง
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาสีคิ้ว
สถานีจ่ายน้ำสูงเนิน สถานีจ่ายน้ำ
ขามทะเลสอ
สถานีผลิตน้ำประแสร์
กิ่วลม
บางพระ 3
สถานีสูบน้ำดิบกุยบุรี
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขากุยบุรี
สถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่-ไร่เก่า
สถานีผลิตน้ำนาท่อม
สถานีจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพัทลุง
สถานีจ่ายน้ำควนแร่

4,944.972

1
2
3

1

หมายเหตุ

468.414

สถานีผลิตน้ำปาย

9,555.341
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ 2556

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ 2557
กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

ลำดับ

กปภ.เขต

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

โครงการปรับปรุงขยาย (อุดหนุน 75%)

1

สตูล

5

248.348

สถานีจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสตูล
สถานีจ่ายน้ำเจะบิลัง
สถานีผลิตน้ำหนองน้ำขาว
สถานีจ่ายน้ำนครชุม
สถานีผลิตน้ำคลองตะพานหิน
สถานีสูบน้ำดิบหนองโดน
สถานีจ่ายน้ำหน้าพระลาน
สถานีผลิตน้ำหนองโดน
สถานีจ่ายน้ำพระพุทธบาท
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาบ้านนา
สถานีผลิตน้ำพิมาย
สถานีผลิตน้ำเด่นชัย
สถานีผลิตน้ำแพร่
สถานีผลิตน้ำเขาระโอก
สถานีจ่ายน้ำเนินเนรมิต
สถานีผลิตน้ำกันทรลักษ์
สถานีผลิตน้ำกันทรารมย์

2

กำแพงเพชร

10

165.730

3
4

คลองใหญ่
พระพุทธบาท

1
2

151.200
201.415

5
6
7

บ้านนา
พิมาย
เด่นชัย-(สูงเม่น)-แพร่

2
2
9

102.695
114.717
72.345

8

ปากน้ำประแสร์

1

157.292

9

กันทรลักษ์-(กันทรารมย์)

8

111.544

10

ขลุง-(เขาสมิง-แสนตุ้ง)

1

122.460

11

สิงห์บุรี

2

276.092

4

2,265.801

สถานีผลิตน้ำหนองไทร
สถานีเพิ่มแรงดันท่าอุแท
สถานีจ่ายน้ำหน้าเมือง

10

468.414

สถานีผลิตน้ำห้วยม่วง
สถานีผลิตน้ำแม่ระมาด
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาแม่สอด
สถานีจ่ายน้ำแม่ปะ

1
3
5
2

713.892
834.612
1,783.282
1,140.631

สถานีผลิตน้ำคลองหลวง
สถานีผลิตน้ำเขางู
สถานีผลิตน้ำบางศาลา
สถานีผลิตน้ำปทุมธานี

สถานีผลิตน้ำขลุง
สถานีผลิตน้ำเขาสมิง-แสนตุ้ง
สถานีสูบน้ำดิบสิงห์บุรี
สถานีผลิตน้ำหนองบัว
สถานีผลิตน้ำบางระจัน
สถานีจ่ายน้ำท่าวุ้ง

โครงการปรับปรุงขยาย (อุดหนุน 50%)

12

เกาะสมุย

โครงการปรับปรุงขยาย (อุดหนุน 75%)

13

แม่สอด

โครงการปรับปรุงขยาย (เงินรายได้)

1
2
3
4

บ้านบึง-พนัสนิคม
ราชบุรี-สมุทรสงคราม
หาดใหญ่-สงขลา
ปทุมธานี
รวมโครงการที่เสนอปี 2557

รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ 2558

				
กปภ.เขต

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

กลุ่มที่ 1 โครงการปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน)
กลุ่มที่ 1.1 โครงการปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75%)

6,594.792

1

อู่ทอง (มติ ครม.1 พ.ค.2555)

3

428.819

2
3

ตรัง (มติ ครม. 1 พ.ค.2555)
สังขะ-(บัวเชด)-(ขุขันธ์)
(มติ สศช. พย.56)

5
8

148.471
63.319

4
5

ละงู (มติ สศช. พย.56)
พาน-(แม่ใจ) (มติ สศช. พย.56)

5
9

180.229
174.320

6

ด่านขุนทด (มติ สศช. พย.56)

2

222.182

7

ขาณุวรลักษบุรี (มติ สศช. พย.56)

10

209.079

8

ย่านตาขาว (มติ สศช. พย.56)

5

246.547

9

ลาดยาว (มติ สศช. พย.56)

10

181.791

10

ระนอง

4

325.697

11

สตึก-พยัคฆภูมิพิสัย-(วาปีปทุม)

8,6

275.693

12

สระแก้ว

1

173.168
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สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาพนมทวน
สถานีจ่ายน้ำตลาดเขต
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาอู่ทอง
สถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก
สถานีผลิตน้ำหนองตรุด
สถานีสูบน้ำดิบห้วยติ๊กชู (น.ภูสิงห์)
สถานีสูบน้ำห้วยจรัส (น.บัวเชด)
สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสังขะ
สถานีผลิตน้ำภูสิงห์
สถานีผลิตน้ำบัวเชด
สถานีผลิตน้ำละงู
สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพาน
สถานีผลิตน้ำแม่ใจ
สถานีเพิ่มแรงดันบ้านจำปู
สถานีเพิ่มแรงดันบ้านป่าสามัคคี
สถานีผลิตน้ำอ่างลำเชียงไกรตอนบน
สถานีผลิตน้ำบ้านโคก
สถานีสูบน้ำดิบท่ามะเขือ
สถานีผลิตขาณุวรลักษบุรี
สถานีผลิตน้ำท่ามะเขือ
สถานีสูบน้ำดิบหนองบ่อ
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาย่านตาขาว
สถานีจ่ายน้ำบ้านหวี
สถานีสูบน้ำดิบท่างิ้ว
สถานีผลิตน้ำท่างิ้ว
สถานีจ่ายน้ำบ้านไร่
สถานีสูบน้ำดิบคลองบางริ้น
สถานีผลิตน้ำหาดส้มแป้น
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาระนอง
สถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำมูล
สถานีสูบน้ำดิบลำตะคอง
สถานีสูบน้ำแรงต่ำหนองจอกขวาง
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาสตึก
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาพยัคภูมิพิสัย
สถานีผลิตน้ำวาปีปทุม
สถานีแรงต่ำคลองประปรง
สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสระขวัญ
สถานีจ่ายน้ำค่ายไพรีระย่อเดช
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กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

ลำดับที่

ลำดับที่

กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

กปภ.เขต

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)

13

กาฬสินธุ์-(ยางตลาด)-(กมลาไสย)

6

274.518

14

พิษณุโลก

10

784.743

15

หลังสวน

4

220.828

16

นราธิวาส

5

225.303

17

กาญจนบุรี-ท่ามะกา

3

754.593

18

ตาก

10

586.043

19

ตราด-(บ่อไร่)

1

209.600

20

อุตรดิตถ์

10

192.556

21

หนองคาย

7

397.783

รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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หมายเหตุ

สถานีสูบน้ำดิบอ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก
(ยางตลาด)
สถานีผลิตน้ำมอดินแดง
สถานีผลิตน้ำกมลาไสย
สถานีผลิตน้ำยางตลาด น.ยางตลาด
สถานีจ่ายน้ำหนองแปน (น.กมลาไสย)
สถานีจ่ายน้ำธัญญา (น.กมลาไสย)
สถานีสูบน้ำดิบหัวรอ
สถานีสูบน้ำดิบวังทอง
สถานีสูบน้ำดิบบ้านใหม่
สถานีจ่ายน้ำท่าโพธิ์
สถานีจ่ายน้ำสมอแข
สถานีจ่ายน้ำบางระกำ
สถานีผลิตน้ำวังทองสถานีผลิตน้ำบ้านใหม่
สถานีสูบน้ำดิบวังตะกอ
สถานีผลิตน้ำวังตะกอ
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาหลังสวน
สถานีสูบน้ำแรงต่ำปูตะ
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขานราธิวาส
สถานีจ่ายน้ำยี่งอ
สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนทดน้ำแม่กลอง
สถานีผลิตน้ำท่าม่วง
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขากาญจนบุรี
สถานีผลิตน้ำท่าม่วง
สถานีจ่ายน้ำท่าล้อ
สถานีจ่ายน้ำลูกแก
สถานีจ่ายน้ำเขาหัวล้าน
สถานีผลิตน้ำสมอโคน
สถานีผลิตน้ำตาก
สถานีจ่ายน้ำน้ำรึม
สถานีจ่ายน้ำประดาง
สถานีสูบน้ำแรงต่ำปลายคลอง 1-2
สถานีสูบน้ำแรงต่ำอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว
(น.บ่อไร่)
สถานีจ่ายน้ำท่าพริก
สถานีจ่ายน้ำน้ำเชี่ยว
สถานีจ่ายน้ำแหลมงอบ
สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนทดน้ำผาจุก
สถานีผลิตน้ำตรอน
สถานีผลิตน้ำปากฝาง
สถานีจ่ายน้ำน้ำริด
สถานีจ่ายน้ำสระใคร

การประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่

กปภ.เขต

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)

8

319.510

มุกดาหาร

กลุ่มที่ 1.2 โครงการปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 50%)

23

เกาะสมุย (ระยะที่ 2)
ครม.สัญจร

4

862.000

นครนายก

2

609.333

2

หนองแหน (โครงการบรรเทา
ผลกระทบจากปัญหามลพิษ)
บึงกาฬ

1

83.954

7

87.558

กลุม่ ที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายหลังรับโอน
(เงินอุดหนุน 100 %)

บางคล้า (ดอนฉิมพลี)
ชัยบาดาล (ลำสนธิ)
ขอนแก่น (พระยืน)
กันตัง (ควนกุน)
ภูเขียว (บ้านดอน)
ศรีสะเกษ (บึงบูรพ์)
เลย (ท่าลี่)

สถานีผลิตน้ำหนองไทร
สถานีเพิ่มแรงดันท่าอุแท
สถานีจ่ายน้ำหน้าเมือง

780.845

1

1
2
3
4
5
6
7

สถานีจ่ายน้ำแม่ข่ายเมืองใหม่
สถานีจ่ายน้ำเมืองเก่า
สถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่1-2

862.000

กลุม่ ที่ 1.3 โครงการปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 100%)
พื้นที่พิเศษ

3

หมายเหตุ

สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนขุนด่านปราการชล
สถานีผลิตน้ำหินตั้ง
สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขานครนายก
สถานีจ่ายน้ำปากพลี
สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน
สถานีจ่ายน้ำหนองแหน
สถานีผลิตน้ำสำนักงานบึงกาฬ
สถานีจ่ายน้ำศูนย์ราชการ

607.779

1
2
6
5
6
8
7

136.067
203.416
55.251
49.000
69.436
39.601
55.008

รวมโครงการที่เสนอ ปี 2558

8,845.416

หมายเหตุ : ปี 2558 อยู่ระหว่างการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ
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22

กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ 2559
ลำดับที่

กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

กปภ.เขต

โครงการปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน)

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
30
31
32
33
34
35

หมายเหตุ

6,169.496

แหลมฉบัง
พัทยา(แม่ข่าย-น.มาบยางพร)
บางปะกง
บางคล้า (แม่ข่าย-น.คลองนา)
บ้านฉาง
อรัญประเทศ
กบินทร์บุรี
ปักธงชัย – (วังน้ำเขียว)
ครบุรี – (โนนสมบูรณ์)
ชุมพวง – (ประทาย)
ท่าเรือ – (ภาชี)
บ้านหมี่ - (โคกสำโรง)
ผักไห่
พิมาย (ห้วยแถลง – หินดาด)
กาญจนบุรี - ท่ามะกา
เดิมบางนางบวช
บางสะพาน – (ร่อนทอง) – (ช้างแรก) – (ทับสะแก)
สวนผึ้ง – (จอมบึง)
ประจวบคีรีขันธ์
ตะกั่วป่า
ชะอวด – (ป่าพะยอม)
พังงา – (ทับปุด)
หลังสวน – (สวี)
ระนอง
ไชยา – (ท่าชนะ)
สุราษฎร์ธานี - (พุนพิน) – กาญจนดิษฐ์ (ระยะที่ 2)
คลองท่อม
ขนอม – (สิชล)
นราธิวาส
เขาชัยสน
เบตง
กันตัง – (สิเกา – ปากเมง)
นาทวี (ด่านศุลกากรบ้านประกอบ)
ชุมแพ
หนองเรือ

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6

100

776.192
236.132

754.593
149.367

141.490
278.161
226.907
220.828
325.697
247.090

204.906
101.000
80.678

การประปาส่วนภูมิภาค

แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2559
แผนแม่บท ปี 2558
นอกแผนแม่บท
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2559
แผนแม่บท ปี 2559
แผนแม่บท ปี 2557
แผนแม่บท ปี 2557
แผนแม่บท ปี 2557
แผนแม่บท ปี 2557
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2558
นอกแผนแม่บท
นอกแผนแม่บท
นอกแผนแม่บท
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2559
แผนแม่บท ปี 2559
แผนแม่บท ปี 2559

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

กปภ.สาขา
(หน่วยบริการ)

กปภ.เขต

จตุรัส
สุวรรณภูมิ
กาฬสินธุ์-(ยางตลาด)-(กมลาไสย)
สตึก-พยัคภูมิพิสัย-(วาปีปทุม)
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
พิบูลมังสาหาร
ศรีสะเกษ
ยโสธร
รัตนบุรี
มุกดาหาร
เลิงนกทา
พะเยา
ลำพูน
น่าน
ท่าวังผา
ฝาง
พยุหะคีรี (เขาทอง)
ตะพานหิน
อุตรดิตถ์ – (ตรอน)
ตาก – (บ้านตาก)
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก – (หัวรอ) – (บ้านใหม่) – (วังทอง)
ชัยนาท – (หันคา)
ท่าตะโก – (หนองบัว) – (ไพศาลี) –
(บ้านมะเกลือหวาน)

6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10

โครงการปรับปรุงขยาย (เงินกู้)

1

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

รอบริษัทที่ปรึกษา
รอบริษัทที่ปรึกษา

159.162
229.815
192.556
586.043
474.136
784.743

แผนแม่บท ปี 2557
แผนแม่บท ปี 2557
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2558
แผนแม่บท ปี 2559
นอกแผนแม่บท

950.612

กระบี่ - (หนองทะเล) - (เขาพนม)

4

950.612

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายหลังรับโอน

1
2
3
4
5

ลพบุรี (พัฒนานิคม)
เขาชัยสน (แม่ขรี)
ภูเขียว (บ้านดอน)
ชุมแพ (ห้วยยาง)
วังสะพุง (ปากปวน)

2
4
6
6
7

รวมโครงการที่เสนอ ปี 2559

นอกแผนแม่บท
นอกแผนแม่บท

7,120.108

หมายเหตุ : ปี 2559 อยู่ในแผน
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แหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลิตน้ำประปา

1.1 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพือ่ ขายให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปทุมธานี
และสาขารังสิต จ. ปทุมธานี
- วงเงินลงทุนสัญญาเดิม
4,337 ล้านบาท
- วงเงินลงทุนสัญญาใหม่
775 ล้านบาท

288,000 - แม่น้ำเจ้าพระยา
(สัญญาเดิม) เป็นการใช้น้ำผิวดิน
70,000
ทดแทนน้ำบาดาล
(สัญญาใหม่) โดยยกเลิก
บ่อบาดาลทั้งหมด

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

กิจกรรม

กำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

12.15

12.15

ราคาค่าน้ำ
(บาท/ลบ.ม.)
ไม่รวม VAT

260,000
(สัญญาเดิม)
70,000
(สัญญาใหม่)

การประกัน
การซือ้ น้ำขัน้ ต่ำ
(ลบ.ม./วัน)

376,356

ปริมาณน้ำรับซือ้
เฉลีย่
(ลบ.ม./วัน)

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.ประปา
ปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2538
และได้เริ่มซื้อขายน้ำประปา
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2541 ต่อมา กปภ.และ
บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2549
ซึ่ง กปภ. รับซื้อน้ำประปาจากบริษัทฯ
อีกจำนวน 70,000 ลบ.ม./วัน เพื่อส่งน้ำไปยัง
สถานีจ่ายน้ำประปารังสิต ระยะเวลาสัญญา
ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ส่งมอบน้ำได้จนถึง
วันที่ 14 ต.ค.2566 โดยบริษัทฯ
ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาเพิ่มเติม
วงเงินลงทุน 775 ล้านบาท และเริ่มส่งน้ำ
ประปาให้ กปภ. จำนวน 20,000 ลบ.ม./วัน
ในช่วงแรกก่อน ตั้งแต่เดือน ม.ค.2550
บริษัทฯ ได้ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
แล้วเสร็จได้ครบจำนวน 70,000 ลบ.ม/วัน
เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2551
- ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2553 – 31 ก.ค. 2556
การประกันการซื้อน้ำขั้นต่ำ ตามสัญญาใหม่
เท่ากับ 70,000 ลบ.ม./วัน

การดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ กปภ. ข้อมูลประจำไตรมาส 4/2556 (กรกฎาคม – กันยายน 2556)

4.2 การร่วมดำเนินงานกับเอกชน
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1.4 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพือ่ ขายให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาสัญญา  25 ปี
วงเงินลงทุน 383 ล้านบาท

1.3 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพือ่ ขายให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา
จ. ฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาสัญญา  25 ปี
วงเงินลงทุน  654 ล้านบาท

1.2 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพือ่ ขายให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครสวรรค์
จ. นครสวรรค์
ระยะเวลาสัญญา  25 ปี
วงเงินลงทุน  260 ล้านบาท

กิจกรรม

43,200

37,200

14,400

กำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

- คลองพระองค์เจ้า
ไชยานุชิต

- คลองท่าไข่
- ซื้อน้ำดิบจาก บมจ.
จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาค
ตะวันออก
(EAST WATER)

- แม่น้ำปิง
- แม่น้ำเจ้าพระยา

แหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลิตน้ำประปา

11.657

12.311

13.509

ราคาค่าน้ำ
(บาท/ลบ.ม.)
ไม่รวม VAT

27,000

27,000

6,450

การประกัน
การซือ้ น้ำขัน้ ต่ำ
(ลบ.ม./วัน)

29,958

29,652

8,824

ปริมาณน้ำรับซือ้
เฉลีย่
(ลบ.ม./วัน)

-  กปภ.ลงนามในสัญญา กับ บจก. ประปา
บางปะกง เมื่อวันที่  9 พ.ย. 2543
และบริษทั ฯ ได้รบั มอบระบบผลิตน้ำประปาเดิม
ของ กปภ.ไปปรับปรุง และดำเนินการแทน
กปภ. ตั้งแต่วันที่  8 มี.ค. 2544
และได้เริ่มซื้อขายน้ำประปา
เมื่อวันที่  1 เม.ย. 2546 

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.ประปา
ฉะเชิงเทรา เมือ่ วันที  ่ 9 พ.ย. 2543
และบริษทั ฯ ได้รบั มอบระบบผลิตน้ำประปาเดิม
ของ กปภ.ไปปรับปรุง และดำเนินการแทน
ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2544  
และเริ่มซื้อขายน้ำประปา
เมื่อวันที่  1 เม.ย. 2546 

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.ประปา
นครสวรรค์ เมื่อวันที่  7 พ.ย. 2543  
และบริษัทฯ ได้รับมอบระบบผลิตเดิมของ
กปภ.ไปปรับปรุงและดำเนินการแทน กปภ.
ตั้งแต่วันที่  6 มี.ค. 2544
และได้เริ่มซื้อขายน้ำประปา
เมื่อวันที่  1 มี.ค. 2546 

การดำเนินงาน

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ
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กำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)
แหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลิตน้ำประปา

2.2 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพือ่ ขายให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต จ. ภูเก็ต
ระยะเวลาสัญญา 25 ปี
วงเงินลงทุน 690 ล้านบาท

2.1 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพือ่ ขายให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาราชบุรี จ.ราชบุรี
และสาขาสมุทรสงคราม
จ. สมุทรสงคราม
ระยะเวลาสัญญา 30 ปี
วงเงินลงทุน 781 ล้านบาท

น้ำ RO
=12,000

น้ำผิวดิน
=16,000

36,000

- น้ำทะเลบริเวณ
หาดปาตอง
หาดกะตะ กะรน

- ขุมเหมืองกระทู้
- ขุมเหมืองเข้งหงวน

- แม่น้ำแม่กลอง

2. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate)

กิจกรรม

49.08

13.15

23.86

ราคาค่าน้ำ
(บาท/ลบ.ม.)
ไม่รวม VAT

12,000
(กปภ.มีสิทธิรับซื้อน้ำ
ต่ำกว่า
ปริมาณน้ำซื้อขั้นต่ำ
ในแต่ละวัน
ได้ไม่เกิน 10%)

16,000
(กปภ.มีสิทธิรับซื้อน้ำ
ต่ำกว่า
ปริมาณน้ำซื้อขั้นต่ำ
ในแต่ละวันได้
ไม่เกิน 10%)

35,400

การประกัน
การซือ้ น้ำขัน้ ต่ำ
(ลบ.ม./วัน)

10,020

18,189

38,719

ปริมาณน้ำรับซือ้
เฉลีย่
(ลบ.ม./วัน)

- กปภ. และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ 54/2548
ลงวันที่ 27 ธ.ค 2548 โดย กปภ.รับซื้อ
น้ำประปาที่ผลิตจากระบบประปาผิวดิน
ในปริมาณน้ำซื้อขั้นต่ำ โดยรวม 16,000
ลบ.ม./วัน และรับซื้อน้ำประปาที่ผลิตจาก
น้ำทะเลโดยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO)
อีก 12,000 ลบ.ม./วัน และได้ขยายเวลา
สัญญาจากเดิม 10 ปี เป็น 25 ปี
โดยมีวงเงินลงทุน เพิ่มขึ้น
จากเดิม 73 ล้านบาท เป็น 690 ล้านบาท
และได้เริ่มซื้อขายน้ำประปาตามสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2549

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก. รีไควร์
คอนสตรัคชั่น เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2542
และได้เริ่มซื้อขายน้ำประปา
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2543
ต่อมา บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
บจก.อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วิสเซส
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2546

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก. เอ็กคอมธารา
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2542
และได้เริ่มซื้อขายน้ำประปา
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2544

การดำเนินงาน
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น้ำผิวดิน
=5,500

320,000

2.2.1 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพื่อขายให้แก่ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
จ. ภูเก็ต ระยะเวลาสัญญา 5 ปี
วงเงินลงทุน 33 ล้านบาท

2.3 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพือ่ ขายให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
สาขาสามพราน และสาขา
สมุทรสาคร
จ.นครปฐม และ
จ.สมุทรสาคร
ระยะเวลาสัญญา 30 ปี
วงเงินลงทุน  8,375 ล้านบาท

กิจกรรม

กำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

- แม่น้ำท่าจีน
เป็นการใช้น้ำผิวดิน
ทดแทนน้ำบาดาล
โดยยกเลิก
บ่อบาดาลทั้งหมด

- ขุมเหมืองเจ้าฟ้า

แหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลิตน้ำประปา

11.72
(ซื้อน้ำประปา
ตามสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม)

26.858730

13.70
(ราคาคงที่ตลอด 5 ปี)

ราคาค่าน้ำ
(บาท/ลบ.ม.)
ไม่รวม VAT

27,000
(ซื้อน้ำประปา
ตามสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม)
(1 ก.ย.55 – 31 ส.ค.56)
36,000
(1 ก.ย.56 – 31 ส.ค.57)

300,000

3,000

การประกัน
การซือ้ น้ำขัน้ ต่ำ
(ลบ.ม./วัน)

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก. วีเคซีเอส
(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2543 ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็น บจก.น้ำประปาไทย เมื่อวันที่
22 ก.พ. 2544 และได้เริ่มซื้อขายน้ำประปา
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2547 โดยบริษัทฯ
ได้จดทะเบียน เป็นบริษัทมหาชน
กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2549
- ต่อมา กปภ.และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 29 ธ.ค 2551
โดย กปภ.รับซื้อน้ำประปาเพิ่มในปริมาณน้ำ
ซื้อขั้นต่ำ 9,000 ลบ.ม./วัน ในปีที่ 1 และปรับ
ปริมาณน้ำซื้อขั้นต่ำขึ้นทุกรอบปีจนครบ
54,000 ลบ.ม./วัน ในรอบปีที่ 6 และคง
ปริมาณน้ำซื้อขั้นต่ำ 54,000 ลบ.ม./วัน
ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเดิม โดยมีอัตรา
10.52 บาท/ลบ.ม. นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนามใน
สัญญา และมีการปรับค่าน้ำ เมือ่ ครบรอบปี
ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ก่อสร้างระบบผลิตน้ำ
ประปาเพิ่มเติมแล้วเสร็จ และสามารถส่งน้ำให้
กปภ. ในวันที่ 1 กันยายน 2553
300,000

72,728

-  กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก. อาควา โฟร์
เมื่อวันที่  23 ม.ค. 2555
และได้เริ่มซื้อขายน้ำประปา
เมื่อวันที่  21 ก.ค. 2555

การดำเนินงาน
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แหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลิตน้ำประปา

30,000

28,800

2.6 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพือ่ ขายให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชลบุรี จ. ชลบุรี
ระยะเวลาสัญญา 20 ปี
วงเงินลงทุน 246 ล้านบาท
- น้ำดิบจาก
EAST WATER

- น้ำธรรมชาติในบ่อดิน
บริเวณ อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
- เขื่อนสียัด

- ก่อสร้าง - น้ำทะเลบริเวณอ่าว
ระบบ
พระใหญ่
ประปา
จาก
น้ำทะเล
โดยวิธี
Reverse
Osmosis
(RO)
ขนาด
3,000

2.5 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพือ่ ขายให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนัสนิคม
และสาขาบ้านบึง จ. ชลบุรี
ระยะเวลาสัญญา 15 ปี
วงเงินลงทุน 200 ล้านบาท

2.4 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพือ่ ขายให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะสมุย
จ. สุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาสัญญา 15 ปี
วงเงินลงทุน 138 ล้านบาท

กิจกรรม

กำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)

10.362

11.00

61.011

ราคาค่าน้ำ
(บาท/ลบ.ม.)
ไม่รวม VAT

24,000

10,000
(ประมาณ)

2,500
(+_ไม่เกิน 10%)

การประกัน
การซือ้ น้ำขัน้ ต่ำ
(ลบ.ม./วัน)

27,307

32,336

2,446

ปริมาณน้ำรับซือ้
เฉลีย่
(ลบ.ม./วัน)

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก.ยูนิเวอร์แซล
ยูทีลิตีส์ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2552
โดย กปภ.ได้ซื้อขายน้ำประปาตามสัญญา
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2552
แต่บริษัทสามารถส่งน้ำให้ กปภ.
เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2553

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ บจก. อินดัสเตรียล
วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2547
และได้เริ่มซื้อขายน้ำประปา
เมื่อวันที่ 5 ม.ค 2548

- กปภ.ลงนามในสัญญากับ EAST WATER
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2547 โดยบริษัทฯ ก่อสร้าง
ระบบผลิตน้ำประปาแบบ RO และส่งน้ำให้
กปภ. ภายใน 260 วัน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา คือตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2548
เป็นต้นไป
- เนื่องจากเริ่มแรก บริษัทฯ ประสบปัญหา
การคัดค้านของประชาชนในพื้นที่
และเมื่อประชาชนมีความเข้าใจและยินยอมให้
บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ กปภ. และบริษัทฯ
จึงกำหนดวันเริ่มซื้อขายน้ำประปา
เป็นวันที่ 12 พ.ค. 2548

การดำเนินงาน
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แหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลิตน้ำประปา

15,972

31,200

- น้ำดิบจาก
EAST WATER

4.1 งานให้เอกชนผลิตน้ำประปา
เพื่อขายให้แก่ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาระยอง  
จ.ระยอง ระยะเวลาสัญญา   
25 ปี วงเงินลงทุน 593 ล้านบาท

86,400

15.8834

บริษัทฯ จำหน่ายน้ำ
แก่ประชาชนในพื้นที่
บริการของสำนักงาน
ประปาสัตหีบและพัทยา
โดยใช้อัตราค่าน้ำ กปภ.

ราคาค่าน้ำ
(บาท/ลบ.ม.)
ไม่รวม VAT

- น้ำดิบที่ฝายน้ำล้น
10.801
ของกรมชลประทาน (12 ก.ค.55 – 11 ก.ค. 56)
11.098
ที่บ้านค่าย
(12 ก.ค.56 – 12 ก.ค. 57)
- น้ำดิบจาก
EAST WATER

4. การให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)

3.2 ส่งน้ำไปขายการประปาส่วน
ภูมภิ าคสาขาพัทยา จ.ชลบุรี
วงเงินลงทุนในการส่งน้ำไปขาย
การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาพัทยา 199  ล้านบาท

3.1 งานให้เอกชนเช่าบริหารระบบ
ประปาสัตหีบ จ. ชลบุรี
ระยะเวลาสัญญา 30  ปี
วงเงินลงทุนเช่าบริหาร
ระบบประปาสัตหีบ
45 ล้านบาท

3. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน รูปแบบ สัญญาเช่าบริหาร (Lease Contract)

กิจกรรม

กำลังผลิต
สูงสุด
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำรับซือ้
เฉลีย่
(ลบ.ม./วัน)
การดำเนินงาน

43,500

48,787

- กปภ.ลงนามในสัญญากับกลุ่มบริษัท ยู ยู กรุ๊ป
คอนซอร์เตียม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 และ
ได้เริ่มซื้อขายน้ำประปาเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2549

บริษัท จ่ายค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
- 	กปภ.ลงนามในสัญญากับ EAST WATER
ให้ กปภ. ในอัตรา 7%
ประจำเดือน 
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2543 มีกำหนดระยะเวลา
ของรายได้จากการ
ก.ค. - ก.ย. 2556
เช่าบริหาร 10 ปี โดย กปภ. ได้ส่งมอบระบบ
จำหน่ายน้ำประปา
เฉลี่ย
ประปาให้บริษัทฯ ผลิตน้ำประปาแทน กปภ.
บวกค่าบริการรายเดือน = 672,359.18  บาท
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2544
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(รวม VAT)
- กปภ. และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไข
ที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บ
เพิ่มเติมเพื่อขยายเวลาการเช่าบริหารระบบ
จากประชาชนผู้ใช้น้ำ
ประปาสัตหีบจาก 10 ปี เป็น 30 ปี
และในอัตรา 0.01%
และลงทุนก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
ของรายได้ที่บริษัทฯ
ที่โรงกรองน้ำเขาหมอน และวางท่อจ่ายน้ำ
จะเรียกเก็บจาก กปภ.
จากระบบประปาสัตหีบ เพื่อส่งน้ำไปยัง
สำหรับการจ่ายน้ำให้
สำนักงานประปาพัทยา ของ กปภ.
สำนักงานประปาพัทยา
ที่ประสบปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ
โดยบริษัทฯ จะประกัน
กับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
ผลตอบแทนรายปีขั้นต่ำ
โดย กปภ.และ บริษัทฯ ได้กำหนดวัน
ให้ กปภ. ตลอดอายุ
เริ่มส่งน้ำประปา ให้สำนักงานประปาพัทยา
สัญญา รวมเป็นเงิน
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2548
ไม่น้อยกว่า 156.6
ล้านบาท
18,000
ที่ ป. พัทยา = 11,891

การประกัน
การซือ้ น้ำขัน้ ต่ำ
(ลบ.ม./วัน)
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5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

สถิติการลงทุนของ กปภ. ปี 2552-2556 (โครงการใหม่วงเงินเต็มโครงการ) : ล้านบาท
โครงการ
2552
2553
2554
2555
2556
1. ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน)
1,138
1,052
1,180
4,142
2. ปรับปรุงขยาย (เงินกู้)
2,208
2,155
2,525
2,235
4,579
3. ปรับปรุงเส้นท่อ
546
347
15
147
105
4. ปรับปรุงหลังรับโอน
330
75
5. ก่อสร้างแหล่งน้ำ
127
38
555
144
6. ขยายเขตจ่ายน้ำ
492
132
642
89
183
7. ดำเนินงานปกติ
3,180
3,864
3,232
2,337
1,461
รวม
7,691
7,588
8,479
4,952
10,545
	
เป้าหมายผลการดำเนินงานหลักของ กปภ.และผลเกิดจริงช่วงปีงบประมาณ 2554-2556
2554
เป้าหมาย เกิดจริง

2555
เป้าหมาย เกิดจริง

2556
เป้าหมาย เกิดจริง

1. ปริมาณน้ำจำหน่าย
1.1 ปริมาณน้ำจำหน่าย
982/
1,053/
1,092
(ล้าน ลบ.ม)/เปอร์เซ็นต์เพิ่ม
(2.29%)
(7.23%)
(3.70%)
1.2 ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่ม (ล้าน ลบ.ม)
50
22
20
71
40
39
2. จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (ราย)
186,000 191,736 180,000 196,483 180,000 218,496
3. อัตราน้ำสูญเสีย (%)
27.50
26.47
27.50
27.88
27.50
28.24
	
ปริมาณน้ำจำหน่าย ปี 2556 รวมทั้งสิ้น 1,092 ล้าน ลบ.ม (เพิ่มขึ้น 39 ล้าน ลบ.ม) ขณะที่เป้าหมายผลการดำเนินงาน
ปี 2556 ตั้งเป้าหมายไว้ที่เพิ่มน้ำจำหน่าย 40 ล้าน ลบ.ม โดยตั้งเป้าหมายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มปีละประมาณ 50 ล้าน ลบ.ม
เนื่องจากในขณะนั้นประสบปัญหามหาอุทกภัยปี 2554
ผลการดำเนินงานเมือ่ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานทีผ่ า่ นมาพบว่า ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิม่ ขึน้ 3.70 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่า
ค่าเฉลีย่ ที่ กปภ.จำหน่ายน้ำได้เพิม่ ปีละ 7% (ค่าเฉลีย่ ปี 2549-2555) เนือ่ งจาก กปภ.ประสบปัญหาเกีย่ วกับแหล่งน้ำดิบ เนือ่ งจาก
ปัญหาภัยแล้งประกอบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึง่ ปี 2556 ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2.9* ส่งผลให้การบริโภคน้ำประปาซึง่ มี
ผูใ้ ช้นำ้ ทัง้ กลุม่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทีถ่ ดถอย
จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ ในปี 2556 มีจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ 218,496 (เพิ่มขึ้น 22,013 ราย จากปี 2555) สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2556 (180,000 ราย) จำนวน 38,496 ราย
ผลการดำเนินงานเมือ่ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานทีผ่ า่ นมาพบว่า จำนวนผูใ้ ช้นำ้ เพิม่ ปกติปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา
11.2 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ที่ กปภ.หาจำนวนผูใ้ ช้นำ้ เพิม่ ปกติได้เพิม่ ปีละ 0.28% (ค่าเฉลีย่ ปี 2549-2555) เนือ่ งจากในปี 2554
กปภ.ได้ลงทุนในโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้จำนวนผูใ้ ช้นำ้ เพิม่ ขึน้ มากกว่าช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
อัตราน้ำสูญเสีย ปี 2556 เกิดจริง 28.24 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าปี 2555 จำนวน 0.36 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าเป้าหมาย
จำนวน 0.74 เปอร์เซ็นต์
*รายงานนโยบายการเงิน: เดือนมีนาคม 2557 ธปท.
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กปภ.ได้ขยายกำลังการผลิตน้ำประปาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึง เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายกระทรวงมหาดไทยในด้านการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ โดยลงทุนผ่านโครงการหลัก ดังนี้

การบริหารจัดการ
องคกร

ลำดับที่ 6
การบริหารจัดการองคกร

6.1 การบริหารความเสี่ยง
6.2 การควบคุมภายใน
6.3 การตรวจสอบภายใน

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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การประปาส่วนภูมิภาค

6.1 การบริหารความเสี่ยง

ด้านผลิตและจ่ายน้ำ
จากปั ญ หาการขาดแคลนน้ ำ ดิ บ มี แ นวโน้ ม ทวี ค วาม
รุนแรงขึ้น ในระยะยาวเพื่อเน้นสร้างความยั่งยืนด้านแหล่งน้ำ
กปภ.จัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ
แบ่งการศึกษาออกเป็น 11 กลุ่มลุ่มน้ำ ดำเนินการควบคู่กับ
การบู ร ณาการคณะทำงานลุ่ ม น้ ำ ที่ ใช้ เ ป็ น กลไกการบริ ห าร
จัดการลุ่มน้ำให้มีความเชื่อมโยงและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำหรับในระยะ
สั้น กปภ. มีมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสม กปภ. นำระบบ SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเป็น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถควบคุ ม การทำงานของ
อุ ป กรณ์ ใ นระบบผลิตได้จากระยะไกล และระบบโทรมาตร
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(Telemetering System) ตรวจวั ด ข้ อ มู ล ระยะไกลแบบ
อัตโนมัติส่งข้อมูลผ่านทางสื่อสัญญาณมายังสถานีหลัก ใช้แจ้ง
เตือนสถานการณ์น้ำล่วงหน้า
ด้านลูกค้า
อี ก ภารกิ จ ที่ ส ำคั ญ คื อ การทำให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความ
พึงพอใจและประทับใจในบริการ กปภ. นำแนวคิดโครงการ
ประปาทั น ใจ (Quick Care) พร้ อ มเปิ ด ตั ว มิ ส เตอร์ ป ระปา
ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ พัฒนา
ระบบบริ ก ารให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการและความ
คาดหวั ง ของลู ก ค้ า และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม สร้ า งสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ และช่องทางบริการใหม่เพิ่มขึ้น เช่น รถชำระ
ค่าบริการเคลื่อนที่ (Moving Service) สำนักงานเคลื่อนที่
(Mobile Office) รถสำรวจหาน้ำสูญเสีย
สำหรั บ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม กปภ.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังแนวคิด
จิตสาธารณะให้กับพนักงานทุกระดับทำให้พนักงานตระหนักรู้
ถึงการคืนผลประโยชน์กลับสู่สังคม พร้อมสอดแทรกความรู้ให้
สั ง คมเข้ า ใจถึ ง คุ ณ ค่ า ของน้ ำ ประปาผ่ า นโครงการ CSR
(Corporate Social Responsibility) 3 ด้าน คือ ด้านชุมชน
และสั ง คม ด้ า นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า นการใส่ ใจ
ผู้บริโภค
ด้านทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่สร้างคุณค่า
ให้กับองค์กร ก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต กปภ.เน้นให้พนักงาน กปภ.ทุกระดับ ทุกตำแหน่ง
งานมี ส มรรถนะความสามารถหลั ก 3 ด้ า นสำคั ญ ซึ่ ง เป็ น
พื้นฐานการทำงานที่สำคัญของพนักงานในองค์กรที่มีหน้าที่
ให้บริการประชาชน ได้แก่ การใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งมี จ ริ ย ธรรม การมี จิ ต สำนึ ก ในเรื่ อ งลู ก ค้ า บริ ก าร
ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยปริมาณข้อมูลที่รองรับการให้บริการผู้ใช้น้ำมาก
กว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ กปภ.ได้นำแนวทางพัฒนาระบบ
สารสนเทศลูกค้า (Customer Information System : CIS )
เพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้า ณ จุดให้บริการส่วนหน้า
(Front Office) สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การชำระค่าบริการผ่าน Online หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ
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คณะกรรมการ กปภ. กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์
แผนงานที่ ส ำคั ญ ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว สอดคล้ อ งกั บ
ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้หลักการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
และหลักการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
(Integrate GRC - Governance Risk Compliance) ตาม
แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission) ในการชี้นำ
กำกับดูแล ควบคุมการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนด
มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อน (weaknesses) และ
อุปสรรค (Threats) ผ่านโครงการลงทุนต่างๆ และใช้จุดแข็ง
(Strength) และโอกาส (Opportunity) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และความยั่งยืนให้แก่องค์กร (Value Creation)
จากวิสัยทัศน์องค์กร กปภ.จัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็น
4 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นองค์กรที่มีระบบผลิตจ่ายน้ำและระบบ
บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (Operation&Customer Service
Excellence) ระยะที่ 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) ระยะที่ 3 เป็นองค์กรที่มีระบบเทคโนโลยีครบ
วงจร (Smart Information Technology Organization)
และระยะที่ 4 เป็นองค์กรระดับสากล (Global Organization)
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงในปี 2556 จะมุ่งเน้นผลักดันให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 โดยดำเนิน
การครอบคลุมกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

จุ ด บริ ก ารร่ ว มอื่ น โดย กปภ.มี แ ผนจะพั ฒ นาให้ ค รบทุ ก
กปภ.สาขา ภายในปี 2559 และได้นำระบบ GIS Application
ใช้ประมาณค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำ แทนระบบเดิมที่ต้องออกสำรวจ
และวัดระยะทางจริง นอกจากนี้ กปภ.ยังได้ดำเนินการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลหมายเลขบัตร
ประชาชน (SMART CARD) เข้ากับระบบการขอติดตั้งผู้ใช้น้ำ
ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ด้านการเงิน
กปภ. ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการ
เพิ่ ม บทบาทของภาคเอกชนให้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม ในกิ จ การ
บริการสาธารณะเพื่อลดภาระทางด้านการเงินของรัฐ ตลอดจน
ขยายการให้บริการน้ำประปาแก่ชุมชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงมากขึ้น
การที่ กปภ. เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในหลายพื้นที่
แต่ ต้ น ทุ น ค่ า น้ ำ ประปาที่ ซื้ อ จากเอกชนมี ร าคาสู ง ทำให้
กปภ.สาขาที่ มี เ อกชนร่ ว มลงทุ น ประสบภาวะขาดทุ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง กปภ.จึงกำหนดมาตรการลดการขาดทุน โดยการเพิ่ม
สัดส่วนน้ำจำหน่ายที่ กปภ. ผลิตเอง เร่งลดอัตราน้ำสูญเสีย
การกำหนดราคาค่าน้ำให้สอดคล้องกับต้นทุน
นอกจากจะบริหารความเสี่ยงทั้งระบบงานหลักและ
ระบบงานสนั บ สนุ น ครบถ้ ว นแล้ ว กปภ.ยั ง ใช้ จุ ด แข็ ง ที่ มี
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านระบบประปา สร้างมูลค่าเพิ่ม
และความยั่งยืนให้แก่องค์กร (Value Creation) ด้วยการ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การให้บริการน้ำประปาแตกต่างกันไป ถือเป็นหนึง่ ในกระบวนการ
จั ด การองค์ ค วามรู้ (Knowledge Management) และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นบริหารจัดการน้ำประปาเพือ่ นำมา

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี
มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการน้ำประปา และ
เพื่อเตรียมรองรับนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean
Economic Community: AEC) ในอนาคต ตั้งแต่ปี 2552
เป็นต้นมา กปภ.จัดทีมงานวิทยากรฝกอบรมให้ความรู้ด้าน
ระบบประปาแก่ สปป.ลาว โดยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทาง
การเงินจาก ADB (Asian Development Bank)
สำหรั บ ความเสี่ ย งจากเหตุ ก ารณ์ ภ ายนอกที่ อ งค์ ก ร
ไม่อาจป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ ที่มีแนวโน้มเพิ่มความถี่และทวี
ความรุนแรงมากขึ้นเป็นปัจจัยขัดขวางการดำเนินธุรกิจให้เกิด
การหยุดชะงัก เพื่อบรรเทาความเสียหายและฟนคืนธุรกิจกลับ
สู่สภาวะปกติได้โดยเร็วเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้
เสีย ส่งผลให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน กปภ.
จัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management System : BCMS) ภายใต้ข้อ
กำหนดของสำนั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 22301-2556 ในทุกระบบงาน
และทุกสถานที่ทำงาน
การที่ กปภ. มีมาตรการและแผนบริหารความเสี่ยง
รองรับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครบถ้วนทั้งระบบงานหลัก
และระบบงานสนับสนุนครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให้ใน
ปี 2556 ระดับความเสีย่ งลดลงได้อย่างมีนยั สำคัญ อยูใ่ นระดับที่
องค์กรยอมรับได้ และสร้างความมั่นใจได้ว่า กปภ. จะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่กำหนด

กปภ. ต้องดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชนให้เข้ามามีสวนรวม
ในกิจการบริการสาธารณะเพือ่ ลดภาระ
ทางด้านการเงินของรัฐ ตลอดจน
ขยายการให้บริการน้ำประปาแกชุมชน
ในพื้นที่ให้ทั่วถึงมากขึ้น
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ในทุกระดับอย่างชัดเจน กำหนดแนวทางและคู่มือปฏิบัติงาน
และสามารถสอบทานตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
ระบบ โดยกำหนดขอบเขตระดับอำนาจหน้าที่การอนุมัติเป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และสื่ อ สารให้ พ นั ก งานภายในองค์ ก ร
รับทราบ รวมทั้งทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
อยู่ เ สมอ โดยได้ ก ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ด้ า น
ทรัพยากรบุคคล เพือ่ นำมาใช้ในการคัดเลือกและบรรจุพนักงาน
และประกอบการวางแผนพั ฒ นาฝึ ก อบรมพนั ก งานให้ มี
ความสามารถตามที่องค์กรต้องการ ร่วมกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง ตามแนวทาง
Balance Scorecard (BSC) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
มีผลการดำเนินงานที่ดี
กปภ. ได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมทั้ง
มาตรการต่าง ๆ และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารในแต่ละระดับควบคุม
และสอบทานการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินและรายงาน
ผลการดำเนินงานที่มิใช่การเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอย่าง
สม่ ำ เสมอ เพื่ อ สามารถวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ร วมทั้ ง กำหนด
แนวทางการแก้ไขที่จำเป็น และดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันกาล รวมถึงดูแลรักษา ป้องกันและจำกัดการเข้าถึงทรัพย์สนิ
ที่มีความเสี่ยง เช่น เงินสด เอกสารหลักฐานและระบบงานที่
สำคัญอย่างรัดกุมและเพียงพอ โดยให้ทุกหน่วยงานดูแลรักษา
ทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงในที่ปลอดภัย จัดทำทะเบียนคุมและ
ตรวจนับกระทบยอดและเปรียบเทียบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเป็น
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยสามารถสอบยันการปฏิบัติ
งาน (Check & Balance) สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการออกแบบและนำไปใช้ โดยคำนึงการควบคุมทั่วไป
และควบคุมเฉพาะระบบงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบงาน
ได้รับการอนุมัติ การบันทึก การตรวจสอบและการประมวลผล
รวมทั้ ง การรายงานอย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ซึ่ ง ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี อ ยู่ เ สมอ
ครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทั้งจากระดับบนลงล่าง หรือจาก
ระดับล่างขึ้นบน รวมทั้งในระดับเดียวกัน ซึ่งในการดำเนินงาน
แต่ละกิจกรรมได้รับการประเมินความเสี่ยง โดยระบุเหตุการณ์
ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน และวิเคราะห์ความ
เสี่ ย งที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
นัยสำคัญ และจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมจุดอ่อนความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความสำคัญกับการ
ควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในเพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุ ส มผลว่ า การดำเนิ น งานจะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า น
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้
ทรัพยากร รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
ซึ่งผู้บริหารแต่ละระดับและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและมี
ประสิทธิผล โดยได้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ ย งและการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ / แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอย่ า งมี จ ริ ย ธรรม โดยจั ด ทำ
ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้
ถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษหาก
มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ฝ่ า ฝื น ต่ อ จริ ย ธรรม และกำหนดให้
พนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อสอบทานผ่านสายงาน
จนถึงผู้ว่าการ โดยได้กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนทั้งจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจำนวน 12 ช่องทาง
รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการตอบสนองข้อร้องรียน และ
รายงานสรุ ป ผลข้ อ ร้ อ งเรี ย น อี ก ทั้ ง ได้ ร ณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งาน
ตระหนักรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ร่วมกับการอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม และการปลูกฝัง
จิ ต สำนึ ก แก่ พ นั ก งานผ่ า นโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
(CSR)
ทัง้ นี้ กปภ.ได้จดั โครงสร้างองค์กร และสายบังคับบัญชา
ที่ชัดเจนและเหมาะสม ในลักษณะการแบ่งตามภาระงานและ
แบ่งตามพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี้ ในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบ
ได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบของ กปภ. และประสานงานให้คำปรึกษา
แก่ผู้ว่าการ ส่วนการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบได้จัด
ทำคำพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงาน

กปภ. มี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม
ภายใน และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการกำกับดูแลโดย
ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นตามสายการบังคับบัญชา และ
การประเมินผลแบบเฉพาะคราว ประกอบด้วย การประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
โดยทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับพนักงาน ซึ่งทุกคน
วิเคราะห์จุดอ่อน-ความเสี่ยงผ่าน Balance Scorecard (BSC)
จนถึงระดับหน่วยงานและระดับองค์กร ผ่านการติดตามและ
รายงานผล รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการ
ปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
บริหารระบบควบคุมภายในของ กปภ. ประกอบด้วย ผู้ว่าการ
เป็นประธานกรรมการ และรองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการของ
แต่ละสายงานเป็นกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกระบบงานของกปภ.
และกำกับดูแลควบคุมให้กระบวนการควบคุมภายในดำเนินการ
อย่ า งเหมาะสมเป็ น ระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร โดย
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งได้
มอบหมายให้ ค ณะทำงานควบคุ ม ภายในระดั บ หน่ ว ยงาน
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ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดรองผู้ว่าการ/ผู้ช่วย
ผู้ ว่ า การ ของแต่ ล ะสายงานเป็ น คณะทำงาน รวบรวม/
จั ด ทำการประเมิ น ผลและการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ใน
กระบวนการทำงาน สรุปรายงานประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง (CSA) นำเสนอสายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
แต่ ล ะไตรมาสส่ ว นหนึ่ ง อี ก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น การประเมิ น การ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) โดย
สำนักตรวจสอบ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเมิน
ผลตามวิธีการที่กำหนดขึ้น รวมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ในปี 2556 กปภ. ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน
ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การ
ประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ
สื่อสาร การติดตามประเมินผล และได้รายงานผลการประเมิน
ถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
งวด รวมถึงสำนักตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและความ
มีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนด
และรายงานผลการประเมินด้วยความระมัดระวัง โดยรายงาน
มีความเห็นตรงกันว่า ระบบควบคุมภายในของ กปภ.มีความ
เพี ย งพอ และสามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม
ภายใน
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6.3 การตรวจสอบภายใน

จัดทำแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)
การจัดทำแผนการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุ
และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้ล่วงหน้า
สำหรับกระบวนการตรวจสอบ และหน่วยรับตรวจของสำนัก
ตรวจสอบ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตาม และประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบ
ที่จัดทำมี 2 ฉบับ ได้แก่
1. แผนการตรวจสอบเชิ ง กลยุ ท ธ์ (ปี 2556 –
2559) เป็นแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ. และนโยบาย
เป้ า หมายของสำนั ก ตรวจสอบ โดยมี ก ารหารื อ กั บ คณะ
กรรมการตรวจสอบของ กปภ. ผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูง
เพื่ อ ขอรั บ ทราบนโยบาย หรื อ ความคาดหวั ง ประเด็ น
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ความสำคัญด้านธุรกิจ และนำผลการหารือดังกล่าวไปใช้พจิ ารณา
ประกอบการประเมินความเสี่ยง กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
โดยแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2556 – 2559) กำหนด
ให้มีการตรวจสอบครอบคลุมทุกกระบวนการ/หน่วยงาน และ
ได้รับการหมุนเวียนให้ตรวจสอบในความถี่ที่แตกต่างกัน ตาม
ผลการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
(ปี 2556 – 2559) ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาวการณ์
ปัจจุบัน หรือข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมจากผลการตรวจสอบครั้ง
ล่าสุด เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น
2. แผนการตรวจสอบประจำปี 2556 เป็นแผนงาน
ที่ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านประจำปี 2556 ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
กระบวนการปฏิบัติงาน/หน่วยงาน ที่จะตรวจสอบตามแผน
กลยุทธ์ ช่วงเวลาที่จะดำเนินการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาที่ ต้ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตามแผน
จำนวนผู้ตรวจสอบและงบประมาณที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด ทำแผนการตรวจสอบ ดั ง กล่ า วใช้ ก าร
ประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการจัดทำ เพื่อจัดลำดับ
และคั ด เลื อ ก กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน/หน่ ว ยงานภายใต้
แนวทางเดียวกัน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ความเสี่ยงที่สำคัญ
ของ กปภ. นโยบายและความคาดหวั ง ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปภ. ผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้
การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบสอดคล้อง สนับสนุน และ
เป็นไปตามนโยบาย บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงานของ กปภ. และเพือ่ จัดสรรบุคลากรและงบประมาณ
ของสำนักตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามลำดับ
ความสำคัญซึ่งส่งผลในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อ กปภ.
การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit
Execution and Reporting)
สำนักตรวจสอบของ กปภ. มีการวางแผนการปฏิบัติ
งานตรวจสอบในรายละเอียด มีความสอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำปี จัดทำ
ขึ้นเพื่อกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประมาณ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยผู้ว่าการ
(สำนั ก ตรวจสอบ)ก่ อ นนำไปปฏิ บั ติ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
ผู้ตรวจสอบเข้าใจ ขอบเขต วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ให้ความสำคัญต่อ
การตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบของ กปภ.
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
เพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ และ
ฝ่ายบริหาร ในการสอบทาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
กระบวนการ การควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ
กปภ. รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษา
แนะนำอย่างเป็นอิสระเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับ
การปฏิบัติงานของ กปภ. ให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์
ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้กำกับดูแลให้
สำนักตรวจสอบปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ เที่ยงธรรม และมี
จรรยาบรรณที่ดี โดยมีกฎบัตรของสำนักตรวจสอบที่ผู้ว่าการ
เห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
นโยบายของสำนักตรวจสอบ ซึ่งกำหนดภารกิจ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง
การดำเนินการ และการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน สำนักตรวจ
สอบมีการประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน และความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆภายใน
ของ กปภ. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารดำเนิ น งานของ กปภ. ผู้ ต รวจสอบทุ ก
ระดั บ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตน ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ล เป็ น ไปตามคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 สามารถสรุปภารกิจที่สำคัญ ที่
ได้ดำเนินการในปี 2556 ดังนี้

ในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ ต รวจสอบได้ ก ำหนด
วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของการปฏิบัติงานตรวจสอบใน
กิจกรรมที่ได้ทำการตรวจสอบ โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ใช้พจิ ารณาประเด็นความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
หรือความผิดปกติอนื่ ๆ ทีม่ คี วามสำคัญ นำไปใช้ในการกำหนด
แนวทางการตรวจสอบ เพือ่ ให้ผชู้ ว่ ยผูว้ า่ การ (สำนักตรวจสอบ)
อนุมัติก่อนนำไปปฏิบัติงาน มีการประชุมเปดการตรวจสอบ
เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา กำหนดการทีส่ ำคัญ
ในการเข้าตรวจให้กบั ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้องกับหน่วยรับตรวจ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามผู้ตรวจสอบได้
ทำการรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุน
ประเด็ น ข้ อ ตรวจพบ แล้ ว จึ ง สรุ ป ผลการตรวจสอบ นำมา
ปดประชุมการตรวจสอบเพือ่ ยืนยันประเด็นและหาข้อยุตริ ว่ มกัน
ระหว่างผู้ตรวจสอบ และผู้รับการตรวจสอบ ก่อนจัดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบฉบั บ สมบู ร ณ์ น ำเสนอให้ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ย
รับตรวจรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน และระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ จากนั้นผู้ตรวจสอบจะมี
การติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบเพื่อให้
แน่ ใจว่ า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ด ำเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะ หรื อ
แนวทางในการแก้ไขที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ
ฉบับสมบูรณ์
การประเมินคุณภาพ (Quality Assurance)
สำนั ก ตรวจสอบของ กปภ. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น
คุณภาพงานตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จำแนกได้ 3 วิธี
ดังนี้
1. มีการประเมินตนเองเปนประจำทุกปีตามแบบที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
โดยมีการรายงานผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค และแผนการ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านต่อผูว้ า่ การ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ. รับทราบ โดยผลการประเมินตนเองปี 2556 คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม อยู่ที่ 3.36 จากคะแนนเต็ม 4.00
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บแนวปฏิบัติที่ดี ตามคู่มือการปฏิบั ติ ง าน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555
2. มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพงานภายหลั ง การ
ปฏิบัติงานโดยหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
2556 กำหนดเข้าตรวจสอบ จำนวน 114 แห่ง ผลการประเมิน
ด้านบุคลากร ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 และ
ด้านการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบ ได้รับคะแนน
เฉลี่ย 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี
รายงานประจำปี ๒๕๕๖

3. มี ก ารประเ มิ น คุ ณ ภาพจากผู เ ชี่ ย วชาญ
ภายนอก อยางสม่ำเสมอทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติ
งานเป็นไปตามมาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน
การพัฒนางานตรวจสอบใหเกิดมูลคาเพิ่ม (High Value
Service)
สำนักตรวจสอบได้มีการพัฒนาบริหารงานตรวจสอบ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value added) อย่างไม่หยุดยั้ง ตามแนวคิด
ที่ว่า “ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้”
โดยเน้นการให้บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)
และบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็น
อิสระและเทีย่ งธรรม เพือ่ เพิม่ มูลค่า และปรับปรุงการดำเนินงาน
ของ กปภ. โดยในรอบปี 2556 ที่ผ่านมาสำนักตรวจสอบของ
กปภ. ได้มีการพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้แก่
1. การตรวจสอบสามารถดำเนินการไดครบถวน
ตามแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2556 -2559) และ
แผนการตรวจสอบประจำปี 2556 สามารถครอบคลุมประเด็น
ความเสี่ ย งที่ ส ำคั ญ ของ กปภ. และกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
(Business Process) ที่ ส ำคั ญ ของ กปภ. ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
ขอบเขตการตรวจสอบ (Audit Universes) สามารถเชื่อมโยง
กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารดำเนิ น งานของ กปภ. สนั บ สนุ นให้
กปภ.บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้ยัง
มุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงบูรณาการ (Integrate Audit) ที่
ครอบคลุมการตรวจสอบภายในตลอดทั้งกระบวนการปฏิบัติ
งานที่สำคัญ สร้างคุณค่าที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร
เช่น กระบวนการผลิตน้ำ กระบวนการจ่ายน้ำและจัดการอัตรา
น้ำสูญเสีย กระบวนการรายได้ กระบวนการจัดเก็บและติดตาม
หนี้ กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง และกระบวนการ
สนับสนุน เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการควบคุม
วั ส ดุ ค งคลั ง กระบวนการกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ร กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ผู ต รวจสอบได รั บ
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบ โดยสำนักตรวจ
สอบกำหนดเป็นหลักสูตรการฝกอบรมสำหรับเตรียมการสอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพไว้ในแผนการฝกอบรมประจำปี 2556
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ยกระดั บ ความสามารถ และความเชี่ ย วชาญของ
บุคลากร ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจาก
หน่ ว ยรั บ ตรวจมากขึ้ น โดยในปี 2556 มี ผู้ ต รวจได้ รั บ
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบ 1 คน ณ วันสิ้นปี
2556 สำนั ก ตรวจสอบของ กปภ. มี พ นั ก งานที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการตรวจสอบทั้งสิ้น 7 คน
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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบที่กล่าวข้างต้น
เพื่อเสริมสร้างระบบการตรวจสอบภายใน ให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อ กปภ.ในที่สุด
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การดำเนินงานประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจ
สอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
สอบทานงบการเงิน ทำการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะ
กรรมการ กปภ. พิจารณา และอนุมัติครบทุกไตรมาส
สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ทำการสอบทานผลการประเมินการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ การควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบ
ภายใน ทุกไตรมาส พบว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระสำคั ญ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
งบการเงินของ กปภ.
สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทำการ
สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างปี
และสิ้นปี โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
การประปาส่วนภูมิภาค ได้บันทึกค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้
ลำดับที่

1.

2.

ผูสอบบัญชี

ภารกิจ/รายการ

บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด สอบทานงบการเงินระหว่างกาล
ไตรมาส 1-3 ปี 2556
- ค่าสอบบัญชี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบงบการเงินปี 2556
- ค่าสอบบัญชี
- ค่าล่วงเวลา
รวม
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จำนวนเงิน (บาท)

480,000.00
1,000,000.00
549,768.16
2,029,768.16

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

หมวดที่ 2
ขอมูลดานธรรมาภิบาล

ลำดับที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย
กำกับการดูแลกิจการทีด่ ี
1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1.2 โครงสรางของคณะกรรมการและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.3 การแตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ
ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ/
อำนาจหนาที่
1.4 การประชุมและคาตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/
คณะทำงาน
1.5 คาตอบแทนของผูบริหาร
1.6 นโยบายปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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หมวดที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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ขอมูลดานธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการประปาภายใตหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม รวมทั้งใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และ
ตอบสนองความคาดหวังของผูใชน้ำ เพื่อให กปภ.เปนองคกรชั้นนำระดับสากลที่ใหบริการน้ำประปาดวยมาตรฐานและ
บริการที่เปนเลิศ โดยคณะกรรมการ กปภ.ไดกำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลที่ดีใหสอดคลองกับภารกิจของ กปภ.
อันเปนแนวทางใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ กปภ. ทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อสงเสริมให กปภ. มีการกำกับ
ดูแลและการบริหารจัดการที่ดี
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ กปภ.กำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กปภ.โดยให กปภ. มีการดำเนินธุรกิจ
น้ำประปาและจัดใหมีโครงสรางการบริหารจัดการที่ดีระหวาง คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ
ใหการดำเนินงานบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยหลักคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย ยึดมั่นตาม
หลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด โดยสุจริต เทาเทียมกันและเปนธรรม เพื่อกาวสูองคกรแหงความเปนเลิศหรือองคกร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) กำหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธและแผนงานที่สำคัญ เพื่อให
ผลการดำเนินงานเปนที่ยอมรับเชื่อถือ รวมทั้งเกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางยั่งยืนอันเปน
ตัวแปรสำคัญที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหแก กปภ. ดังนี้
1. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน กปภ.มีเปาหมายในการดำเนินงานโดยใหความสำคัญและยึดมั่นใน
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี 7 ประการที่กระทรวงการคลังกำหนด
2. ยึดมั่นตามหลักจรรยาบรรณและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบในหนาที่
3. ดำเนินธุรกิจน้ำประปาหลักดวยหลักคุณธรรม
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ ใหสอดคลองกับภารกิจ วางแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการ ผูบริหารทุกระดับของ กปภ. เปนผูนำและแบบอยางที่ดีดานคุณธรรมและจริยธรรม
6. มีระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่ดี
7. สงเสริมการเปดเผยขอมูลสารสนเทศดวยความโปรงใส เพียงพอ เชื่อถือได
8. มีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส เปนธรรม และสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน
10. มุงเนนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยดำเนินกิจกรรมที่มีสวนในการรับผิด
ชอบตอสังคมและตรวจสอบได สามารถอยูรวมกันไดดวยความเกื้อกูลและยั่งยืน

1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ.
ตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 12 คณะกรรมการ กปภ.ประกอบด้วยประธานกรรมการ   อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง    อธิบดีกรมอนามัย    ผู้ว่าการ และกรรมการอื่นไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ โดยคณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีผู้ว่าการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. โดยตำแหน่ง   นอกจากคณะ
กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2543  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
คณะกรรมการ กปภ. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี   ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นตำแหน่ง
ก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มระหว่างวาระ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มอยู่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แต่งตั้งไว้แล้วและหากพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่
ไม่เกิน  2  วาระติดต่อกัน
คณะกรรมการ กปภ. ในปี 2556
รายนามคณะกรรมการ กปภ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556
ชื่อ–สกุล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่พ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 25 มีนาคม 2556

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 

-

3. อธิบดีกรมอนามัย
กรรมการ
(นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข)

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 

วันที่ 1 กันยายน 2556

4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการ
(กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 วันที่ 30 กันยายน 2555
เนื่องจากเกษียณอายุ

5. นางดนุชา ยินดีพิธ

กรรมการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 วันที่ 25 มีนาคม 2556

6. นายตระกูล วินิจนัยภาค

กรรมการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 25 มีนาคม 2556

7. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

กรรมการ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 25 มีนาคม 2556

8. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

กรรมการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 25 มีนาคม 2556

9. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล

กรรมการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 25 มีนาคม 2556

10. ผู้ว่าการ  กปภ.*
(นางรัตนา กิจวรรณ)

กรรมการและเลขานุการ วันที่ 15 มีนาคม2555

1. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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-

รายนามคณะกรรมการ กปภ.ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ

วันที่ 26  มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง * 

(นายมณฑล สุดประเสริฐ)

กรรมการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน

3. อธิบดีกรมอนามัย * 

(นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข)
(นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์)

กรรมการ

4. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

กรรมการ

วันที่ 26  มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

5. นายบุญเชิด คิดเห็น

กรรมการ

วันที่ 26  มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

6. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการ

วันที่ 26  มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

7. นางชูจิรา กองแก้ว

กรรมการ 

วันที่ 26  มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

8. พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

กรรมการ

วันที่ 26  มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

9. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ

วันที่ 26  มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

10. นายรอยล จิตรดอน

กรรมการ

วันที่ 26  มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

11. ผู้ว่าการ กปภ. *
(นางรัตนา กิจวรรณ)

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 15  มีนาคม 2555 – ปัจจุบัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 -1 กันยายน 2556
วันที่ 2 กันยายน 2556 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ   กรรมการข้างต้นได้รับได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
* เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
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1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ กปภ. มีบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่สำคัญ 
1. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายในการดำเนิน
งานของ กปภ. ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ
ของ กปภ. และของรัฐบาล รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(Key Performance Indicators : KPI) ทางการเงินและ
แผนงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงและการ
วางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม กำกับ
ดูแลฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่
กำหนดไว้ อ ย่ า งครบถ้วนสม่ำเสมอ ดูแลและติดตามให้ มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถป้องกันการละเลยการ
ปฏิบัติงาน อันอาจส่งผลเสียต่อการดำเนินงานของ กปภ.ได้
รวมทั้งให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน
และการสอบทานบัญชี มีความเชื่อถือได้ แต่งตั้งผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อดำเนินงานตามภารกิจของ กปภ. ตลอดจน
เสริมสร้างองค์ความรู้ ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถทำงานอย่ า งเป็ น เอกภาพและส่ ง เสริ ม การ
เติบโตอย่างยั่งยืนของ กปภ.

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

2. เป็ น ผู้ น ำในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เป็ น
ตัวอย่างในการปฏิรูปงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี ข อง กปภ. ตลอดจนสอดส่ อ งดู แ ล จั ด การแก้ ปั ญ หา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารและกรรมการ
3. มีอิสระและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่ากรรมการจะมาจาก หน่วยงานที่แตก
ต่างกันและมีบทบาทตามภาระหน้าที่ที่ต่างกันก็ตาม
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ชุดย่อย ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อพิจารณา
กลั่ น กรองงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ มี ค วามสำคั ญ อย่ า ง
รอบคอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปภ.
5. มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กปภ.
6. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการ
เงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ น่าเชื่อถือ และ
ทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ได้รับสาร
สนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและมี
ช่องทางการสื่อสารกับ กปภ. ที่เหมาะสมและรวดเร็ว
7. มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบ
ในตำแหน่งบริหารสูงสุดอย่างเป็นระบบเหมาะสม โปร่งใส
และเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดเกณฑ์ประเมินผลที่ชัดเจน
สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจขององค์กร
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1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ/อำนาจหน้าที่
คณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ
ในการบริหารงานของคณะกรรมการ กปภ.มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลและกลั่นกรองงานในการดำเนินงานต่าง ๆ รวม 8 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 25 มีนาคม 2556
ประธานกรรมการ

2. นางรัตนา กิจวรรณ

ผู้ว่าการ กปภ. กรรมการ

รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ. ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
1. นายบุญเชิด คิดเห็น

ประธานกรรมการ

2. นางรัตนา กิจวรรณ

ผู้ว่าการ กปภ. กรรมการ

อำนาจหน้าที่
ดำเนินการตามมาตรา 20 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556
1. นายวรวิทย์ จำปีรัตน์

ประธานกรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555)

2. อธิบดีกรมอนามัย

กรรมการ

3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการ (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทน
นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 –
30 กันยายน 2555)

4. นางดนุชา ยินดีพิธ

กรรมการ

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

ประธานกรรมการ

2. อธิบดีกรมอนามัย

กรรมการ
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1. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการ

4. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ

อำนาจหน้าที่
1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กปภ.และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับ
ดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะ
รัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
5. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ
กปภ.
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ กปภ.ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง
และประเมินผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
8. ประสานงานเกี่ ย วกั บ ผลการตรวจสอบกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละอาจเสนอแนะให้ ส อบทานหรื อ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการ กปภ.
9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
ต่อคณะกรรมการ กปภ. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละ
ไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ กปภ.
10. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ
กปภ.อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค
ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการ กปภ.ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ กปภ.
12. ดำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.ชุดก่อน
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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3. คณะกรรมการอิสระ
รายนามคณะกรรมการ กปภ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556
1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประธานกรรมการ (ลาออกเมื่อ 1 ตุลาคม 2555)

2. นายตระกูล วินิจนัยภาค

กรรมการ

3. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

กรรมการ

4. นางดนุชา ยินดีพิธ

กรรมการ

1. นายรอยล จิตรดอน

ประธานกรรมการ

2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการ

3. พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

กรรมการ

4. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ

อำนาจหน้าที่
1. กรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระจะต้ อ งปราศจากความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ใดๆ หรื อ ความคาดหวั ง
ผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
2. ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การพูดและการกระทำที่เป็นอิสระ
พร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายบริหาร กรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง
และสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง และ
กปภ.มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
4. ควรมีส่วนในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
5. เข้าประชุมคณะกรรมการ กปภ.และอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจำโดย
สม่ำเสมอ
6. มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นกรรมการ
โดยตำแหน่งหรือกรรมการที่มาจากกระทรวงที่กำกับดูแลเข้าร่วมประชุมด้วย
7. ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความเห็นแย้งกับกรรมการอื่น ๆ จะมีการบันทึกความเห็นไว้ใน
รายงานการประชุม
8. ทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจำทุกปี มีอำนาจ
หน้าที่เพื่อใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การพูดและการกระทำที่
เป็นอิสระ พร้อมทีจ่ ะคัดค้านการกระทำของกรรมการอืน่ หรือฝ่ายบริหารกรณีทตี่ นมีความเห็นแย้ง
และสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
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รายนามคณะกรรมการอิสระ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556

4. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556
1. นายตระกูล วินิจนัยภาค

ประธานอนุกรรมการฯ

2. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

รองประธานอนุกรรมการฯ

3. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

อนุกรรมการฯ

รายนามคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
1. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล

ประธานอนุกรรมการฯ

2. นายบุญเชิด คิดเห็น

อนุกรรมการฯ

3. นางชูจิรา กองแก้ว

อนุกรรมการฯ

4. นายรอยล จิตรดอน

อนุกรรมการฯ

อำนาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของ กปภ.
ในกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
2. พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันของ
กปภ.	
3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการ
กำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน
ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 ข้อบังคับ กปภ.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กปภ. พ.ศ. 2546
และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 รวมทั้งการร้องทุกข์ ตามข้อ
บังคับ กปภ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2524 เพื่อนำเสนอประธาน
กรรมการ กปภ.หรือคณะกรรมการ กปภ.พิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี
4. ดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กปภ.ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
5. ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ กปภ.ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
6. ดำเนินงานต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดก่อน
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5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556
1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานอนุกรรมการฯ

2. นางดนุชา ยินดีพิธ

รองประธานอนุกรรมการฯ

3. นายตระกูล วินิจนัยภาค

อนุกรรมการฯ

4. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

อนุกรรมการฯ

1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานอนุกรรมการฯ

2. พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

อนุกรรมการฯ

3. นายรอยล จิตรดอน

อนุกรรมการฯ

4. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการฯ

อำนาจหน้าที่
1. ให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนคณะกรรมการ กปภ. ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร เพื่ อ มั่ น ใจได้ ว่ า
ความเสี่ยงที่สำคัญทุกด้านขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของฝ่ายบริหารตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย
เสียหาย รวมทั้งการปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ.
3. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
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5. ผู้ว่าการ กปภ.
อนุกรรมการฯ
รายนามคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556

6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(Corporate Governance & Corporate Social Responsibility : CG & CSR)
รายนามคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556
1. อธิบดีกรมอนามัย

ประธานอนุกรรมการฯ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการฯ

3. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

อนุกรรมการฯ

4. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

อนุกรรมการฯ

5. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการฯ

รายนามคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 – 30 กันยายน 2556
1. พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

ประธานอนุกรรมการฯ

2. อธิบดีกรมอนามัย

อนุกรรมการฯ

3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

อนุกรรมการฯ

4. นายบุญเชิด คิดเห็น

อนุกรรมการฯ

5. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล

อนุกรรมการฯ

6. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการฯ

อำนาจหน้าที่
1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินธุรกิจของ กปภ.
2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.ให้มีความ
เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล
3. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคมของ
กปภ.อย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทาง
ปฏิบัติ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชน
ทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
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7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556
ประธานอนุกรรมการฯ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการฯ

3. อธิบดีกรมอนามัย

อนุกรรมการฯ

4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

อนุกรรมการฯ

5. นางดนุชา ยินดีพิธ

อนุกรรมการฯ

รายนามคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 – 30 กันยายน 2556
1. นางชูจิรา กองแก้ว

ประธานอนุกรรมการฯ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการฯ

3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

อนุกรรมการฯ

4. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

อนุกรรมการฯ

อำนาจหน้าที่
1. กำหนดภารกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจและตัวชี้วัด (KPI)
ที่ผู้ว่าการ กปภ.จะต้องดำเนินการ
2. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.ให้สอดคล้องกับภารกิจ
และเหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนทีก่ ำหนดใหม่แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบ
3. ประเมินผลงานตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่กำหนด
4. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
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1. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล

8. คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
รายนามคณะอนุกรรมการบริหาร กปภ. ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 – 30 กันยายน 2556
1. นางชูจิรา กองแก้ว

ประธานอนุกรรมการฯ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการฯ

3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

อนุกรรมการฯ

4. พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

อนุกรรมการฯ

5. ผู้ว่าการ กปภ.

อนุกรรมการฯ

อำนาจหน้าที่
1. กลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจำปีของ กปภ. ตลอดจนแผนการดำเนินงานด้าน
การเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ.
2. เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยายธุรกิจของ กปภ.
รวมทั้ง จัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
3. พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งเสนอขออนุมตั จิ ดั ซือ้ จัดจ้างทีม่ วี งเงินเกินอำนาจผูว้ า่ การ กปภ. ก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการ กปภ.
4. เสนอแต่งตัง้ คณะทำงานชุดต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร กปภ. ได้
5. กลั่ น กรองเรื่ อ งที่ จ ะนำเสนอคณะกรรมการ กปภ.ที่ อ ยู่ น อกเหนื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ของคณะอนุกรรมการฯ ชุดอื่น ๆ
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

130

การประปาส่วนภูมิภาค

1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

การประชุมของคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการ กปภ.ได้กำหนดปฏิทินการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับ ดังนี้
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ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด
กปภ. ได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของ กปภ.เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
ที่เห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 4/2556 เรื่องอัตราค่าตอบแทนและ
เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่กำหนดให้ กปภ. อยู่ในประเภทรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ 1 มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ประธานได้รับค่าตอบแทน 2 เท่า ของกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมสูงกว่าในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบีย้ ประชุม
3. กรณีเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ
3.1 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้รวมแล้ว
ไม่เกิน 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3.2 ค่าเบี้ยประชุมสำหรับบุคคลภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท เฉพาะ
กรรมการที่มาประชุม
ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ เหมาจ่ายเป็นรายเดือน (ทุกเดือน)
สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดนั้น คณะกรรมการ กปภ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ว่าการ เป็นผู้พิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงาน
ของ กปภ. ส่วนโบนัสกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามผลประกอบการประจำปีของ กปภ. และในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งตัวและค่ารับรอง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ กปภ.

รายงานประจำปี ๒๕๕๖
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ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายมณฑล สุดประเสริฐ

3. อธิบดีกรมอนามัย
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

4. นางดนุชา ยินดีพิธ

5. นายตระกูล วินิจนัยภาค

6. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

ตำแหน่ง

1. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 1 ครั้ง)
1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
(ประชุม 1 ครั้ง)
1/1

0/1

1/1

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
(มีการประชุม 1 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ไม่มีการประชุม)

คณะกรรมการอิสระ
(ไม่มีการประชุม)

คณะกรรมตรวจสอบของ กปภ.
(ไม่มีการประชุม)

22,500.00

22,500.00

70,000.00 ***

70,000.00 ***

10,000.00

12,500.00

เบี้ยประชุมจาก
การเป็น
กรรมการทุก
คณะ *

137,500.00**

103,125.00**

150,000.00**

-

-

181,552.41**

โบนัส

160,000.00

125,625.00

220,000.00

70,000.00

10,000.00

194,052.41

รวม

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนที่ได้รับ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556)
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กปภ. (ไม่มีการประชุม)
คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(ไม่มีการประชุม)
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กรรมการ

กรรมการ
และ
เลขานุการ

8. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล

9. ผู้ว่าการ กปภ.
นางรัตนา กิจวรรณ

คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 1 ครั้ง)
1/1

0/1

1/1

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
(ประชุม 1 ครั้ง)
1/1

0/1

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
(มีการประชุม 1 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ไม่มีการประชุม)

คณะกรรมการอิสระ
(ไม่มีการประชุม)

คณะกรรมตรวจสอบของ กปภ.
(ไม่มีการประชุม)

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมของเดือนตุลาคม 2555
** จำนวนเงินโบนัสของคณะกรรมการ กปภ. ปี 2555 จ่ายเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556
*** คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจเหมาจ่ายรายเดือน (ทุกเดือน)

กรรมการ

ตำแหน่ง

7. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กปภ. (ไม่มีการประชุม)
คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(ไม่มีการประชุม)

ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล
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103,125.00**
81,854.83**

11,000.00

137,500.00**

โบนัส

0.00

10,000.00

เบี้ยประชุมจาก
การเป็น
กรรมการทุก
คณะ *

92,854.83

103,125.00

147,500.00

รวม
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3/7
1/1
8/8

3. อธิบดีกรมอนามัย
กรรมการ
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

4. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

5. นายบุญเชิด คิดเห็น

6. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

7. นางชูจิรา กองแก้ว

6/8

7/8

5/5

3/8

กรรมการ

2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายมณฑล สุดประเสริฐ

8/8

ประธาน
กรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

1/2
4/4

4/4

3/3
1/1

2/2
0/3

1/3

คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 8 ครั้ง)
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
(ประชุม 2 ครั้ง)
คณะกรรมตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 4 ครั้ง)
คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 2 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
(มีการประชุม 3 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ไม่มีการประชุม)

2/2

2/2

-

2/2

1/2

5/5

3/5

1/5

137,500.00

143,333.33

60,000.00

121,666.70

53,333.33
19,666.67

50,000.00

75,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

10,333.33
9,666.67

20,000.00

40,000.00

-

-

-

-

-

-

-

เบี้ยประชุม
จากการเป็น ค่าตอบแทน โบนัส
**
***
กรรมการ
ทุกคณะ *

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนที่ได้รับ (ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 กันยายน 2556)
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(ไม่มีการประชุม)
คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(ประชุม 2 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
(มีการประชุม 5 ครั้ง)

157,500.00

163,333.33

80,000.00

141,666.70

63,666.66
29,333.34

70,000.00

115,000.00

รวม
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8/8

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
และ
เลขานุการ

9. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล

10. นายรอยล จิตรดอน

11. ผู้ว่าการ กปภ.
นางรัตนา กิจวรรณ
2/2

4/4
2/2

2/2

2/2

1/3

3/3

5/5

5/5

20,000.00

20,000.00

72,500.00
114,000.00

20,000.00

20,000.00
140,833.33

120,000.00

-

-

-

-

เบี้ยประชุม
จากการเป็น ค่าตอบแทน โบนัส
**
***
กรรมการ
ทุกคณะ *

134,000.00

92,500.00

160,833.33

140,000.00

รวม

* จำนวนเงินตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2556 แต่เดือนเมษายน และกรกฎาคม 2556 มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง
** คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครัง้ ที่ 4/2556 เรือ่ ง อัตราค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ (โดยจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท
ประธานได้รับค่าตอบแทน 2 เท่าของกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)
*** จำนวนเงินโบนัสของคณะกรรมการ กปภ. ปี 2556 จะดำเนินการจ่ายภายในปี 2557

8/8

7/8

8/8

ตำแหน่ง

คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 8 ครั้ง)
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.
(ประชุม 2 ครั้ง)
คณะกรรมตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 4 ครั้ง)
คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 2 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.
(มีการประชุม 3 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ไม่มีการประชุม)

8. พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ กรรมการ

รายนามคณะกรรมการ กปภ.

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(ไม่มีการประชุม)
คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
(ประชุม 2 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการบริหาร กปภ.
(มีการประชุม 5 ครั้ง)

ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล
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การส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
กปภ. ได้มีการจัดส่งเอกสารข้อมูล ข้อกฎหมาย ที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านรวมถึ ง การจั ด บรรยายสรุ ป ให้
กรรมการทีเ่ ข้ารับตำแหน่งใหม่ได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับภาพรวม
การดำเนินงาน ได้แก่บทบาทภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร
โครงสร้างองค์กร บุคลากร ภาพรวมการให้บริการ การร่วมลงทุน
กั บ เอกชน สรุ ป ฐานะทางการเงิ น ผลการดำเนิ น งานและ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ปี 2555 - 2559 โดยคาดหวั ง ผลสำเร็ จ
จากการดำเนินงานรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตจ่ายน้ำ
ที่เป็นเลิศ ด้านการบริการลูกค้า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล ด้ า นการเงิ น การลงทุ น การบริ ห าร
จั ด การความเสี่ ย ง และอื่ น ๆ ตลอดจนปั ญ หาและอุ ป สรรค
สำคัญในการดำเนินงาน
นอกจากนี้ ไ ด้ จั ด ให้ ก รรมการเข้ า รั บ การสั ม มนาใน
หลักสูตรต่าง ๆ และการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
เทคโนโลยี ด้านระบบประปา ด้านแหล่งน้ำ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น
1. การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตรDirector Certification
Program (DCP) รุ่ น ที่ 176 ปี 2013 ระหว่ า งวั น ที่ 10
มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2556 และรุ่นที่ 180 ระหว่างวันที่ 17
กันยายน – 12 พฤศจิกายน 2556
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2. การอบรมของสถาบั น พั ฒ นากรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ภาครั ฐ (PDI) สถาบั น พระปกเกล้ า
หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ารมหาชน” รุ่ น ที่ 12
ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2556
3. การสัมมนาระหว่างคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) และ คณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ “2013 รวมพลังรัฐวิสาหกิจไทย
ต้านภัยคอร์รัปชั่น” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีคุณธรรม รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการดำเนิ น งานระหว่ า งสำนั ก งาน
ป.ป.ช.และรัฐวิสาหกิจอันจะนำไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
4. การเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “ความท้าทายใน
การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทย” ให้ กั บ
รัฐวิสาหกิจในระบบ SEPA และรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบ SEPA จำนวนรวม 55 แห่ง เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล
แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
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6.9 เยี่ ย มชมดู ง านในพื้ น ที่ กปภ.เขต 10 หน่ ว ย
บริการหัวรอ กปภ.สาขาพิษณุโลก และร่วมพิธีส่งมอบตู้น้ำเย็น
ตามโครงการ PWA น้ ำ ดื่ ม โรงเรี ย น ณ โรงเรี ย นบ้ า นกร่ า ง
วิทยาคม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2556
การลงทุนในบริษัทร่วมและการแต่งตั้งผู้แ ทน กปภ.เป็น
กรรมการบริษัท
ได้แก่

กปภ. ได้ร่วมลงทุน โดยถือหุ้นกับบริษัท จำนวน 2 แห่ง

1. บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ ำ ภาค
ตะวันออก จำกัด (มหาชน) จำนวน 668,800,000 หุ้น หรือ
ประมาณ 40.20% มีกรรมการ กปภ. และอดีตกรรมการ กปภ.
เป็นกรรมการบริษัท ดังนี้
1.1 นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. เป็นกรรมการ
(วันที่ 25 เมษายน 2555 – 10 มิถุนายน 2556)
1.2 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการ (วันที่ 31
มกราคม 2554 – 4 ธันวาคม 2555)
1.3 นายสุ ร พล พงษ์ ทั ด ศิ ริ กุ ล ประธานกรรมการ
กปภ.เป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ (วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2554 – 25 มีนาคม 2556)
2. บริษทั ประปาปทุมธานี จำกัด จำนวน 240,262 หุน้
หรือประมาณ 2% มีผู้แทน กปภ. เป็นกรรมการบริษัท คือ
นางสาวอรพิน อัศวนิก รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และ
การเงิน) เป็นกรรมการ (วันที่ 4 มีนาคม 2554 – 5 มีนาคม 2556)
และได้แต่งตัง้ นายถาวร นิตภิ าวะชน รองผูว้ า่ การ (ปฏิบตั กิ าร 4)
เป็นกรรมการต่อจากนางสาวอรพิน อัศวนิก (วันที่ 6 มีนาคม
2556 – ปัจจุบัน)
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ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

5. การประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการน้ำสูญเสีย
เอเชีย 2012 (WATER LOSS ASIA 2012) ซึ่งจัดโดยสมาคม
การประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) กปภ. กปน. และบริษัท
โปรเทมพ์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2555
6. การเยี่ยมชม/ดูงาน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
6.1 รั บ ฟั ง บรรยายสรุ ป สถานการณ์ ภั ย แล้ ง
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา รวมทั้ ง แนวทางปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา
ในพื้นที่ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
6.2 ศึ ก ษาดู ง านด้ า นระบบประปาและเทคโนโลยี
ด้ า นการจั ด การ ณ โรงกรองน้ ำ Shin-Misato จั ง หวั ด
Saitama ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2555
6.3 เยีย่ มชมดูงานการบริหารจัดการน้ำ (บ่อทราย)
ตำบลป่ า ขะ อำเภอบ้ า นนา จั ง หวั ด นครนายก เมื่ อ วั น ที่
26 มิถุนายน 2556
6.4 เยี่ยมชมดูงานสถานีผลิตน้ำคลอง 13 กปภ.
สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
6.5 เยี่ยมชมดูงานการบริหารจัดการน้ำ (บ่อดิน)
อำเภอหนองเสือและสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน 2556
6.6 เยี่ ย มชมดู ง านในพื้ น ที่ กปภ.เขต 9 จั ง หวั ด
เชียงใหม่ และร่วมพิธสี ง่ มอบตูน้ ำ้ เย็นตามโครงการ PWA น้ำดืม่
โรงเรียน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
6.7 เยี่ ย มชมดู ง านในพื้ น ที่ กปภ.เขต 10 กปภ.
สาขานครสวรรค์ และร่วมพิธีส่งมอบตู้น้ำเย็นตามโครงการ
PWA น้ ำ ดื่ ม โรงเรี ย น ณ โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย
(จิ ร ประวั ติ ) อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ เมื่ อ วั น ที่
16 สิงหาคม 2556
6.8 เยี่ ย มชมดู ง านในพื้ น ที่ กปภ.เขต 1 สถานี
ผลิ ต น้ ำ สวนสน กปภ.สาขาฉะเชิ ง เทรา และสถานี จ่ า ยน้ ำ
เทพราช สถานีผลิต – จ่ายน้ำขวัญสะอาด กปภ.สาขาบางคล้า
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556

1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ของ กปภ. (จำนวน 9 คน)
								
หน่วย : ล้านบาท

(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

30 ก.ย. 56

ผลประโยชน์ระยะสั้น*

30 ก.ย. 55

30 ก.ย. 54

20.00

13.94

19.16

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

9.69

7.64

6.80

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

29.69

21.58

25.96

หมายเหตุ: *สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โบนัสกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ของผู้ว่าการ กปภ.
ได้แสดงรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ

1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ กปภ.ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตามนโยบายหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเป็น การป้องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการดำเนินกิจการของ กปภ. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของ กปภ. ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเงินหรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่จะส่งผลให้ กปภ. ต้องเสียประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือ ขัดขวาง
การปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานทุกคนต้องรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม รวมทั้ง
มอบหมายให้สำนักตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. เป็นผู้สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี
นอกจากนี้ กปภ. ยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ โดย กปภ. ได้ทำสัญญาร่วมลงทุน
ร่วมงานกับเอกชน ซึ่งแบ่งเป็นประเภทของสัญญา ดังนี้ 1) ให้สิทธิเอกชนในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ.
2) ให้เอกชนเช่าบริหารและดำเนินกิจการระบบประปา และ 3) ซื้อ/ขายน้ำประปากับเอกชน ดังนี้
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รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์
บริษัท
1. บจก.ประปาปทุมธานี

สัญญา (รูปแบบโครงการ)

วันทำสัญญา

อายุสัญญา

- สัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำ
ประปา (BOOT) ในพื้นที่สำนักงานประปา
ปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต
จ.ปทุมธานี
- สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อขายให้แก่
สำนักงานประปารังสิต จ.ปทุมธานี

31 สิงหาคม 2538

25 ปี

15 กันยายน 2549

25 ปี

- สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปา (BOO) เพื่อ
ขายให้แก่สำนักงานประปาใน จ.ราชบุรี และ
จ.สมุทรสงคราม

23 มิถุนายน 2542

30 ปี

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

- สัญญาซือ้ ขายน้ำประปา (BOO) เพือ่ ขายให้แก่
สำนักงานประปาภูเก็ต จ.ภูเก็ต

28 ตุลาคม 2542

25 ปี

4. บมจ.จัดการและพัฒนา
- สัญญาให้เช่าบริหารและดำเนินกิจการระบบ
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
ประปาสัตหีบ (Lease Contract) จ.ชลบุรี
- สัญญาซื้อขายน้ำประปา(BOO) เพื่อขายให้แก่
สำนักงานประปาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

28 กรกฎาคม 2543

30 ปี

7 กรกฎาคม 2547

15 ปี

5. บมจ.น้ำประปาไทย

- สัญญาซื้อขายน้ำประปา (BOO) เพื่อขายให้
แก่สำนักงานประปาใน จ.นครปฐม และ
จ. สมุทรสาคร
- สัญญาซื้อขายน้ำประปา (เพิ่มเติม)

21 กันยายน 2543
29 ธันวาคม 2551

30 ปี
ระยะเวลาตาม
สัญญาเดิม

6. บจก.ประปานครสวรรค์

- สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปา (BOOT) เพื่อ
ขายให้แก่สำนักงานประปานครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

7 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

7. บจก.ประปาบางปะกง

- สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปา (BOOT) เพื่อ
ขายให้แก่สำนักงานประปาบางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา

9 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

8. บจก.ประปาฉะเชิงเทรา

- สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปา (BOOT) เพื่อ
ขายให้แก่สำนักงานประปาบางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา

9 พฤศจิกายน 2543

25 ปี

10 กันยายน 2547

15 ปี

14 มีนาคม 2549

25 ปี

3 มิถุนายน 2552

20 ปี

9. บจก.อินดัสเตรียล วอเตอร์ - สัญญาซือ้ ขายน้ำประปา (BOO) เพือ่ ขายให้แก่
รีซอร์ส แมนเนจเมนท์
สำนักงานประปาพนัสนิคมและสำนักงาน
ประปาบ้านบึง จ.ชลบุรี
10. กลุ่มบริษัท ยูยูกรุ๊ป
คอนซอร์เตียม

- สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปา (BTO) เพื่อ
ขายให้แก่สำนักงานประปาระยอง จ.ระยอง
- สัญญาซือ้ ขายน้ำประปา (BOO) เพือ่ ขายให้แก่
กปภ.สาขาชลบุรี
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2. บจก.เอ็กคอมธารา

การเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
คณะกรรมการ กปภ. ให้ความสำคัญต่อการเปดเผย
ข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับ
กับการดำเนินงานและผลประกอบการของ กปภ.ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น รายงานประจำปีวารสารน้ำ กปภ. สีสันข่าว กปภ.
เว็บไซต์ของ กปภ. รวมทั้งได้เชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
ของคณะกรรมการ กปภ. ผ่านทาง www.sepo.go.th ของ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตลอดจน
เผยแพร่ข้อมูลในระบบอินทราเน็ตภายใน ของ กปภ. นอกจาก
นี้ยังมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือระบบ Call Center สายด่วน
1662 เปนศูนย์กลางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและ
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของประชาชนเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบ
และแก้ไขอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักสากล
ความเป น มาตรฐานในการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง กปภ.
อย่างสม่ำเสมอ และเปนไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

รายงานประจำป ๒๕๕๖

ทั้งนี้ในปี 2556 กปภ.กำกับดูแลองค์กรโดยการ
กำหนดค่านิยมองค์กร คือ “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” ให้พนักงาน
ทั่วประเทศยึดถือปฏิบัติทำให้พนักงาน กปภ.ร่วมมือร่วมใจ
สานต่อการดำเนินงานทุกด้านรวมถึงการจัดการความรู้โดย
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน
และตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ผู้ ใช้ น้ ำ จึ ง ทำให้
กปภ.ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล
ภาครั ฐ แห่ ง ชาติ ป ระเภทการพั ฒ นาการบริ ก ารที่ เ ป น เลิ ศ
2 รางวัลจากผลงาน “ชุดควบคุมระยะไกลสัง่ การในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
ภาคใต้” ระดับดีเด่นของ กปภ.เขต 5 และผลงาน “การสร้าง
ความพึงพอใจในด้านการบริการ”ระดับดี ของ กปภ. สาขา
กบินทร์บุรี สังกัด กปภ.เขต 1 และผลงานโปรแกรมประยุกต์
Wmap 9.12 ของกองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 9 ที่ได้รับ
รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมดีเด่นรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(SOE Awards) จาก สคร.และ กปภ. ยังติดอันดับดีมากของ
รัฐวิสาหกิจที่มีความโปร่งใสในการเปดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ในการจัดอันดับความโปร่งใสเว็บไซต์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2556
จากการสำรวจรัฐวิสาหกิจ 59 แห่ง ของสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

140
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รายงาน
การดำเนินงานตาง ๆ
ขององคกร
ขอมูลดานธรรมาภิบาล

ลำดับที่ 2
รายงานการดำเนินงานตาง ๆ
ขององคกร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำป 2556
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ กปภ. ตามคำสั่ง คณะกรรมการ กปภ.
ที่ 3/2556 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ประกอบดวยนายอนุสรณ ธรรมใจ เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมอนามัย
นางชนาทิพย วีระสืบพงศ และนายอัมภัส ปนวนิชยกุล เปนกรรมการ และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือน ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 ใหนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมอนามัยแทน
นายเจษฎา โชคดำรงสุข ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2556 เปนตนไป
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ไดมีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่ประชุม ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เขารวม/จำนวนครั้งทั้งหมด

นายอนุสรณ ธรรมใจ
อธิบดีกรมอนามัย
นางชนาทิพย วีระสืบพงศ
นายอัมภัส ปนวนิชยกุล

4/4
4/4
4/4
4/4

โดยมีผูบริหารระดับสูงสายงานการเงิน หนวยงานที่เกี่ยวของ หัวหนาหนวยตรวจสอบ และผูสอบบัญชีไดเขารวม
ประชุมในวาระที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไดทำการพิจารณาในเรื่องตางๆ โดยมีสาระสำคัญ สรุปไดดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสป 2555-2556 และประจำป 2555 รวมกับฝายการเงินและบัญชี และ
ผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวา รายงานทางการเงินของ กปภ. ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปและมีการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวนและเชื่อถือได นอกจากนี้ยังไดสอบทานรายการบัญชี ระหวาง กปภ. กับบริษัทรวม
และบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทรวม จากรายงานผลการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ระหวางกันดังกลาว เปนรายการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบกับผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ
สามารถใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา มีการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางสม่ำเสมอ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม โปรงใส มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวของความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พบวาฝายบริหารมีการติดตามดูแลเรื่องดังกลาวเพียงพอและเหมาะสม

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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(นายอนุสรณ ธรรมใจ)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
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4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน ว ยตรวจสอบภายในของรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2555 และคู มื อ การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป 2555 เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามที่กำหนด และ
ปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไวซึ่ง
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. พิจารณาและสอบทานนโยบายและคูมือการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบใหครอบคลุม บทบาท หนาที่ ความ
รับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบ เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
6. อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ (ป 2557 – 2559) และแผนการตรวจสอบประจำป 2557 แผนกลยุทธ
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบ และแผนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และการทบทวนคูมือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ รวมถึงไดกำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบเปนรายไตรมาสพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นวาการตรวจสอบภายในของกปภ. โดยรวม
มีประสิทธิผล
7. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.ไดมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑดีมาก
จากการดำเนินการ ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.มีความเห็นวา
กปภ. มีกระบวนการทำงบการเงินอยางถูกตองตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวนและเชือ่ ถือได การทำธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเปนไปอยางสมเหตุสมผลและมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกำหนด
ที่เกี่ยวของโดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ

รายงานทางการเง�น

ลำดับที่ 3
รายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน
145
รายงานของผูสอบบัญชี
146
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 149

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาสวนภูมิภาค
ซึง่ ประกอบดวยกรรมการทีเ่ ปนอิสระ กำกับดูแล สอบทาน ความนาเชือ่ ถือ ความถูกตองของรายงานทางการเงิน
รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวามีการบันทึกขอมูล
ทางบัญชีถูกตอง ครบถวน อยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา
คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค มีความเห็นวางบการเงินของการประปาสวนภูมิภาค แสดง
ฐานะการเงิ น ผลการดำเนิ น งาน การเปลี่ ย นแปลงในส ว นของทุ น และกระแสเงิ น สด สำหรั บ ป สิ้ น สุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2556 ถูกตอง ครบถวน มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เหมาะสม และงบการเงินดังกลาว
ไดผานการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดินแลว

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ประธานกรรมการการประปาสวนภูมิภาค
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คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค ไดตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
ต อ รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยใหมีการจัดทำงบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป ใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอและโปรงใส ในหมายเหตุ
ประกอบงบทางการเงิน และงบการเงินไดรับการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และงบกำไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ว นได เ สี ย และงบกำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบร�หารตองบการเง�น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร ตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อให
สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช�
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการ
ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ซึง่ กำหนดใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบตั ติ ามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
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สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ความเห็น
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของการประปาสวนภูมิภาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

(นางมณี วัชระกิจจา)
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 13

(นางประชุมพร บุตรไชย)
ผูอำนวยการกลุม

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
Office of the Auditor General
วันที่ 18 มีนาคม 2557
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวของกับการจัดทำและนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใช และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ทำขึน้ โดยผูบ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

การประปาสวนภูมิภาค

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หนวย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2556
2555

หมายเหตุ

7,910,576,347
1,979,847,389
957,553,327
10,000,000
269,935,415
31,024,803
11,158,937,281
3,085,913,411
24,026,200
-

2556

2555

7,910,576,347
1,979,847,389
957,553,327
10,000,000

4,460,011,029
2,296,798,902
708,428,894
991,924,300

226,689,912
269,935,415
55,112,465
31,024,803
8,738,965,502 11,158,937,281

226,689,912
55,112,465
8,738,965,502

2,849,866,542
24,026,200
10,000,000

1,091,200,000
24,026,200
10,000,000

4,460,011,029
2,296,798,902
708,428,894
991,924,300

1,091,200,000
24,026,200
-

1,106,012,724
404,970,871 1,106,012,724
404,970,871
4,739,135,748 7,431,921,560 4,739,135,748 7,431,921,560
69,214,059,706 63,574,122,356 69,214,059,706 63,574,122,356
267,333,369

217,605,539

267,333,369

217,605,539

33,719,638

33,483,766

33,719,638

33,483,766

271,625,696
271,446,670
271,625,696
271,446,670
78,741,826,492 74,817,443,504 76,747,113,081 73,058,776,962
89,900,763,773 83,556,409,006 87,906,050,362 81,797,742,464

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ANNUAL REPORT 2013

149

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

ขอมูลดานธรรมาภิบาล

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
3.1 4.1
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
3.2 4.2
รายไดเงินชดเชยเชิงสังคมคางรับ 5
ที่มีกำหนดรับภายใน 1 ป
วัสดุคงเหลือ
3.3 4.3
งานติดตัง้ และวางทอระหวางดำเนินการ 3.10.2
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
3.4 4.4
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
3.4 4.4
รายไดเงินชดเชยเชิงสังคมคางรับ 3.10.10 5
ที่มีกำหนดรับมากกวา 1 ป
เงินลวงหนาคากอสราง
สินทรัพยระหวางกอสราง
4.6
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
3.6 3.7
4.7
สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
3.7 3.8
4.8
สินทรัพยไมมีตัวตน
3.6 3.7
4.9
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
4.10
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หนวย : บาท

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
เงินนำสงรัฐคางจาย
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานคางจาย
เงินรับลวงหนาคาติดตั้งและวางทอ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาว - พันธบัตรการประปา
สวนภูมิภาค ที่ถึงกำหนดชำระภายใน
หนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว - พันธบัตรการประปา
สวนภูมิภาค
รายไดจากสินทรัพยรับบริจาคจาก
เอกชนรอรับรู
รายไดจากสินทรัพยรับบริจาคจาก
ราชการรอรับรู
รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชน
รวมลงทุน
เงินประกันระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของทุน
ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
รวมทุน
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นในสวนของเจาของ
รวมสวนของทุน
รวมหนี้สินและสวนของทุน

4.11
4.12
4.23

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555

3.10.2
3.12 4.13

1,823,221,600
1,294,665,285
5,021,100,000
1,075,624,520
447,684,059
386,982,048

1,883,225,887
1,151,232,858
1,923,070,000
407,499,866
420,279,798
337,200,659

1,823,221,600
1,294,665,285
5,021,100,000
1,075,624,520
447,684,059
386,982,048

1,883,225,887
1,151,232,858
1,923,070,000
407,499,866
420,279,798
337,200,659

4.15

-

1,800,000,000

-

1,800,000,000

4.14

458,743,913
10,508,021,425

470,304,820
458,743,913
8,392,813,888 10,508,021,425

470,304,820
8,392,813,888

3.12 4.13
4.15

15,105,233,365
10,200,000,000

15,491,935,816
10,200,000,000

15,105,233,365
10,200,000,000

15,491,935,816
10,200,000,000

3.10.7 3.10.9 4.20

1,595,092,696

1,419,782,224

1,595,092,696

1,419,782,224

3.10.9 4.20

1,980,818,714

1,891,426,015

1,980,818,714

1,891,426,015

3.10.8 4.20
3.13 3.14 4.17
4.18
3.12 4.19

10,999,426,464
1,133,390,944
9,075,952
4,905,113,119

9,969,508,671
1,125,162,478
8,730,292
5,050,838,191

10,999,426,464
1,133,390,944
9,075,952
4,905,113,119

9,969,508,671
1,125,162,478
8,730,292
5,050,838,191

4.16

1,613,759,085
1,485,814,206
1,613,759,085
1,485,814,206
47,541,910,339 46,643,197,893 47,541,910,339 46,643,197,893
58,049,931,764 55,036,011,781 58,049,931,764 55,036,011,781

4.21
2,204,438,020
2,204,438,020
2,204,438,020
2,204,438,020
30,919,654,450 30,919,654,450 30,919,654,450 30,919,654,450
33,124,092,470 33,124,092,470 33,124,092,470 33,124,092,470
(1,690,477,169) (5,054,065,160) (3,244,487,368) (6,362,361,787)
417,216,708
450,369,915
(23,486,504)
31,850,832,009 28,520,397,225 29,856,118,598 26,761,730,683
89,900,763,773 83,556,409,006 87,906,050,362 81,797,742,464

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

( นางวรจรรย เดชะศาศวัต )
ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
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การประปาสวนภูมิภาค

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หนวย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2556
2555

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555

รายได
3.10.1

23,086,310,327

19,488,179,210

23,086,310,327

19,488,179,210

รายไดคาติดตั้งและวางทอ

3.10.2

2,037,664,371

1,686,435,393

2,037,664,371

1,686,435,393

รวมรายได

25,123,974,698 21,174,614,603 25,123,974,698 21,174,614,603

คาใชจาย
คาใชจายในการดำเนินงานและ
บริหาร
ตนทุนคาติดตั้งและวางทอ
รวมคาใชจาย

16,920,708,646

15,022,824,715

16,920,708,646

15,022,824,715

1,621,476,594

1,310,890,794

1,621,476,594

1,310,890,794

18,542,185,240 16,333,715,509 18,542,185,240 16,333,715,509

กำไรจากการดำเนินงาน
3.10.3 - 3.10.9

รายไดอื่น

6,581,789,458

4,840,899,094

6,581,789,458

4,840,899,094

1,269,569,773

1,045,924,612

1,269,569,773

1,045,924,612

22,584,628

12,393,515

316,856,628

346,793,515

100,534,058

125,651,558

100,534,058

125,651,558

1,851,777,382

2,243,013,932

1,851,777,382

2,243,013,932

539,985,572

498,744,226

6,461,617,991

4,029,295,957

รายไดเงินปนผล
คาใชจายอื่น
3.11

ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
กำไรสำหรับป

-

-

6,215,904,419

3,864,951,731

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

(23,486,504)

-

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ในบริษัทรวม

(8,301,145)

-

สวนแบงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทรวม

(1,365,558)

(1,366,764)

(33,153,207)

(1,366,764)

(23,486,504)

-

6,428,464,784

4,027,929,193

6,192,417,915

3,864,951,731

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

(23,486,504)
-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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30,919,654,450

-

-

กำไรสำหรับป

2,204,438,020

-

-

ปรับปรุงเงินนำสงรัฐ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

30,919,654,450

2,204,438,020

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

30,919,654,450

-

-

กำไรสำหรับป

2,204,438,020

305,579

-

งบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

-

-

30,919,348,871

ปรับปรุงเงินนำสงรัฐ

2,204,438,020

-

-

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีโดยวิธีปรับทันที

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(หลังปรับปรุง)

30,919,348,871

2,204,438,020

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

ทุนประเดิม

งบประมาณ
อุดหนุน

ทุน

33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

33,124,092,470

-

305,579

-

33,123,786,891

-

33,123,786,891

รวมทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของทุน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

การประปาสวนภูมิภาค

(1,690,477,169)

6,461,617,991

(3,098,030,000)

(5,054,065,160)

(5,054,065,160)

4,029,295,957

-

(2,043,710,000)

(7,039,651,117)

(1,060,031,327)

(5,979,619,790)

กำไร (ขาดทุน)
สะสมยังไมได
จัดสรร

(23,486,504)

(23,486,504)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลกำไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
สำหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงาน

(8,301,145)

(8,301,145)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลกำไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
สำหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงาน
ในบริษัทรวม

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

11,741,020

(1,365,558)

-

13,106,578

13,106,578

(1,366,764)

-

-

14,473,342

-

14,473,342

สวนแบง
กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทรวม

องคประกอบอื่นของสวนของทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

437,263,337

-

-

437,263,337

437,263,337

-

-

-

437,263,337

-

437,263,337

รายการอื่นของ
การเปลี่ยนแปลง
ที่
เกิดจากผูถือหุน
สวนเกินมูลคาหุน

417,216,708

(33,153,207)

-

450,369,915

450,369,915

(1,366,764)

-

-

451,736,679

-

451,736,679

รวมองคประกอบ
อืน่
ของสวนของทุน

31,850,832,009

6,428,464,784

(3,098,030,000)

28,520,397,225

28,520,397,225

4,027,929,193

305,579

(2,043,710,000)

26,535,872,453

(1,060,031,327)

27,595,903,780

รวมสวนของทุน

หนวย : บาท
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2,204,438,020

-

กำไรสำหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

-

ปรับปรุงเงินนำสงรัฐ

2,204,438,020

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

-

กำไรสำหรับป
2,204,438,020

305,579

-

งบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น

30,919,654,450

-

-

30,919,654,450

30,919,654,450

-

-

-

ปรับปรุงเงินนำสงรัฐ

-

30,919,348,871

30,919,348,871

2,204,438,020

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทุน

งบประมาณอุดหนุน

2,204,438,020

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (หลังปรับปรุง)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยวิธีปรับทันที

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

ทุนประเดิม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของทุน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
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33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

33,124,092,470

-

305,579

-

33,123,786,891

-

33,123,786,891

รวมทุน

(3,244,487,368)

6,215,904,419

(3,098,030,000)

(6,362,361,787)

(6,362,361,787)

3,864,951,731

-

(2,043,710,000)

(8,183,603,518)

(1,060,031,327)

(7,123,572,191)

กำไร(ขาดทุน)
สะสมยังไมได
จัดสรร

หนวย : บาท

(23,486,504)
(23,486,504)

(23,486,504)
(23,486,504)

-

-

-

-

-

-

-

29,856,118,598

6,192,417,915

(3,098,030,000)

26,761,730,683

26,761,730,683

3,864,951,731

305,579

(2,043,710,000)

24,940,183,373

(1,060,031,327)

26,000,214,700

องคประกอบอื่นของสวนของทุน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
สำหรับ
รวมองคประกอบ
โครงการผลประโยชน
อื่น
พนักงาน
ของสวนของทุน
รวมสวนของทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอมูลดานธรรมาภิบาล
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งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หนวย : บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสีย
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสำหรับป
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดรับ
(จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :
คาเสื่อมราคา
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยถาวร
สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุตัดจาย
กลับรายการคาเผื่อการดอยคาสิทธิการใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัดสินทรัพยระหวางกอสรางเปนคาใชจาย
ขาดทุนจากการจำหนายและตัดจำหนาย
สินทรัพยถาวร
คาเผื่อสำหรับการปรับมูลคาและวัสดุลาสมัย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
รายไดจากการรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี
รายไดจากการรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี
รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรูตัดบัญชี
รายไดเงินปนผล
ขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพยถาวรขาดรอสอบ
ขอเท็จจริง
ขาดทุน (กำไร) จากวัสดุขาดรอสอบขอเท็จจริง
คาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี
โบนัสจายกรรมการและพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนรวม
ลงทุน

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555

6,461,617,991

4,029,295,957

6,215,904,419

3,864,951,731

3,570,727,008
57,881,098
699,015
(12,168)

3,389,650,536
71,994,657
10,033,383
(946,328)

3,570,727,008
57,881,098
699,015
(12,168)

3,389,650,536
71,994,657
10,033,383
(946,328)

12,345,764
(8,106)
7,464,143
65,312,571

12,723,121
8,106
8,581,917
78,800,141

12,345,764
(8,106)
7,464,143
65,312,571

12,723,121
8,106
8,581,917
78,800,141

(98,687)
(15,258,037)
1,245,341
(7,320,499)
(175,493,563)
(86,714,576)
(418,917,435)
(22,584,628)
170,925

822,182
(28,340,840)
519,592
13,433,473
(156,613,576)
(88,051,200)
(386,624,821)
(12,393,515)
(6,468,114)

(98,687)
(15,258,037)
1,245,341
(7,320,499)
(175,493,563)
(86,714,576)
(418,917,435)
(316,856,628)
170,925

822,182
(28,340,840)
519,592
13,433,473
(156,613,576)
(88,051,200)
(386,624,821)
(346,793,515)
(6,468,114)

275,260
668,531,032
345,660
(145,725,072)

(339,766)
79,040
408,516,876
452,208
5,790,803

275,260
668,531,032
345,660
(145,725,072)

(339,766)
79,040
408,516,876
452,208
5,790,803
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หนวย : บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสีย
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
งานติดตั้งและวางทอระหวางดำเนินการ
ลูกหนี้กระทรวงการคลังจากคาน้ำที่รัฐบาล
รับภาระ
รายไดเงินชดเชยเชิงสังคมคางรับ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(228,020,604)
(19,369,066)
24,087,662
-

(114,481,425)
(11,351,101)
(24,338,972)
1,673,312,590

(228,020,604)
(19,369,066)
24,087,662
-

(114,481,425)
(11,351,101)
(24,338,972)
1,673,312,590

991,924,300
(179,026)

1,792,091,700
(2,837,306)

991,924,300
(179,026)

1,792,091,700
(2,837,306)
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สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (539,985,572) (498,744,226)
สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
(273,126,958) (140,101,436) (273,126,958) (140,101,436)
ดอกเบี้ยจาย
1,851,777,382 2,243,013,932 1,851,777,382 2,243,013,932
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลง
11,013,147,889 8,955,092,102 11,013,147,889 8,955,092,102
ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

การประปาสวนภูมิภาค

งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หนวย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2556
2555
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
เงินโบนัสกรรมการและพนักงานคางจาย
เงินรับลวงหนาคาติดตั้งและวางทอ
เงินประกันระยะยาว
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินปนผลรับ
เงินลวงหนาคากอสราง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
จายเงินซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น
สินทรัพยระหวางกอสรางเพิ่มขึ้น
สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินรับจากการจำหนายสินทรัพย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย
เงินรับจากงบประมาณอุดหนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินลดลง
รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรูเพิ่มขึ้น
รับเงินจากพันธบัตร
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555

(60,004,287)
277,939,634
(60,004,287)
277,939,634
163,857,348
216,446,137
163,857,348
216,446,137
(406,377)
(199,229,237)
(406,377)
(199,229,237)
27,404,261
60,786,667
27,404,261
60,786,667
127,944,879
115,136,545
127,944,879
115,136,545
(11,560,907)
128,071,616
(11,560,907)
128,071,616
12,028,826,072 12,866,638,950 12,028,826,072 12,866,638,950
257,652,103
138,273,900
257,652,103
138,273,900
316,951,513 (1,736,184,290)
316,951,513 (1,736,184,290)
316,856,628
346,793,515
316,856,628
346,793,515
(701,041,853)
121,692,651
(701,041,853)
121,692,651
(413,833,312)
(400,873,344)
(413,833,312)
(400,873,344)
(5,753,142,115) (5,764,987,762) (5,753,142,115) (5,764,987,762)
(50,511,899)
(72,376,943)
(50,511,899)
(72,376,943)
(1,756,940)
(2,430,290)
(1,756,940)
(2,430,290)
10,853,260
12,342,728
10,853,260
12,342,728
(6,017,972,615) (7,357,749,835) (6,017,972,615) (7,357,749,835)
(339,190,587)
(683,524,462)
(339,190,587)
(683,524,462)
305,579
305,579
(1,869,932,779) (1,856,392,131) (1,869,932,779) (1,856,392,131)
1,448,835,227
768,625,484 1,448,835,227
768,625,484
- 1,850,000,000
- 1,850,000,000
- (1,673,312,590)
- (1,673,312,590)
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หนวย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2556
2555

2556

(1,800,000,000) (2,000,000,000) (1,800,000,000) (2,000,000,000)
- (1,161,510,000)
- (1,161,510,000)
(2,560,288,139) (4,755,808,120) (2,560,288,139) (4,755,808,120)
3,450,565,318
753,080,995 3,450,565,318
753,080,995
4,460,011,029 3,706,930,034 4,460,011,029 3,706,930,034
7,910,576,347 4,460,011,029 7,910,576,347 4,460,011,029

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จายคืนพันธบัตร
เงินจายนำสงรัฐ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การประปาสวนภูมิภาค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปาใน
สวนภูมิภาคใหดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในสวนภูมิภาคและหนวยงานกอสรางประปาภูมิภาค ของกรมโยธาธิการ กระทรวง
มหาดไทย กับกิจการประปาชนบทและหนวยงานกอสรางประปาชนบทของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาจัดตั้งเปน
การประปาสวนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยตราเปน พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ 2522 มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปาโดยการสำรวจ จัดหาแหลงน้ำดิบ และจัดใหไดมา
ซึ่งน้ำดิบ เพื่อใชในการผลิต จัดสงและจำหนายน้ำประปารวมทั้งการดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา
เพื่อใหเกิดประโยชนแกการใหบริการสาธารณูปโภค โดยคำนึงถึงประโยชนของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเปนสำคัญ
ปจจุบันที่ทำการสำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 72 ซอยแจงวัฒนะ 1 ถนนแจงวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
2. เกณฑการจัดทำและนำเสนองบการเงิน
2.1 การนำเสนองบการเงิน
งบการเงินไดจดั ทำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ภายใตพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความรวมถึง
มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคลองกับการจัดรายการในงบการเงินที่เปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ทั้งนี้ไดรวมรายการของกองทุนสงเคราะหการประปาสวน
ภูมิภาค ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0209.2/4171 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544 เรื่อง งบการเงินของกองทุนบำเหน็จหรือ
กองทุนสงเคราะหพนักงาน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะหรวมในงบการเงินของการประปา
สวนภูมภิ าค สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และแสดงรายการทีเ่ กีย่ วกับกองทุนสงเคราะหไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 4.17
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
2.2.1 มีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง สวนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรือ่ ง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทไี่ มมคี วามเกีย่ วของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
เรือ่ ง ภาษีเงินได – การไดรบั ประโยชนจากสินทรัพยทไี่ มได
คิดคาเสื่อมราคาที่ตี ราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 34/2555
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอน
และการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
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2.2.3 มีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
ตามหมายเหตุขอ 2.2.1 2.2.2 และ 2.2.3 กปภ. ไดนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การ
บัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล และ การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม มาถือปฏิบัติแลว สวนมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น ๆ อยูระหวางประเมินผลกระทบตองบการเงิน
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2.2.2 มีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ภาษีเงินได
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวย
สัญญาเชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ
รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การเปดเผยขอมูลขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสถาบันการเงิน ที่มี
ระยะเวลาครบกำหนดไมเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ไดรวมเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
3.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คำนวณจากยอดลูกหนี้คาน้ำที่มิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมูลคาเพิ่มแลว และลูกหนี้อื่น ซึ่งคาง
ชำระเกินกวา 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระตามอัตราและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด
3.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด แสดงตามราคาทุน โดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือมูลคาสุทธิ ที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา สำหรับวัสดุชำรุดลาสมัยรอการสอบสวนและรอชดใชจะตั้งคาเผื่อสำหรับวัสดุดังกลาว เต็ม
จำนวน
3.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงตามวิธีสวนไดเสีย โดยบันทึกรับรูสวนแบงกำไรของบริษัทตามสัดสวน การลงทุนใน
บริษัทรวม สำหรับเงินปนผลจากบริษัทรวมนำไปหักจากมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตามวิธีราคาทุน
3.5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับ กปภ. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม กปภ. หรือถูกควบคุม
โดย กปภ. ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ กปภ. นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วของกันยังหมายรวมถึงบริษทั รวม ผูบ ริหารคนสำคัญ และคณะกรรมการของ กปภ. รวมถึงกิจการทีผ่ บู ริหารคนสำคัญ
หรือคณะกรรมการ กปภ. มีอำนาจควบคุม หรือมีอำนาจควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ไมวาทางตรง
หรือทางออม
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับ กปภ. แตละรายการ กปภ. คำนึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือไดมา
ทอที่วางแลวและครุภัณฑที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย แสดงตามสภาพของทรัพยสินนั้น โดยใช
ราคาประเมิน ณ วันที่รับโอน (28 พฤษภาคม 2522)
ที่ดินที่รับบริจาคจากหนวยงานราชการและที่รับโอนมาจากการประปาสุขาภิบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีแสดง
ตามราคาที่ไดรับมอบหรือราคาประเมิน ณ วันที่รับมอบ และที่ไดรับจากเอกชนโดยการบริจาค การรับโอนทรัพยสิน การให
สัมปทาน จะรับรูเปนรายไดทั้งจำนวนในงวดที่เกิดรายการ สวนอาคารและอุปกรณที่มีวิธีการไดมาเชนเดียวกันนั้น จะแสดง
ไวเปนรายไดรอรับรูในสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน โดยทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุการใชงานซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑ
การคำนวณคาเสื่อมราคา
มาตรวัดน้ำที่ติดตั้งแลวเสร็จและพรอมที่จะใชงานไมวาจะดำเนินการโดย กปภ. ผูใชน้ำดำเนินการติดตั้งเอง
มาตรรับบริจาค หรือผูใชน้ำที่ กปภ. รับโอนจากหนวยงานตาง ๆ ณ วันสิ้นงวดแสดงตามราคาทุน ณ วันที่ไดมา
สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร (Application Software) ที่ซื้อมาเพื่อใชงาน
แสดงตามราคาทุนที่หักดวยสำรองคาตัดจำหนายสะสม
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3.7 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยถาวรแตละประเภท ในอัตรา
รอยละ 2 - 33.33 ตอปของมูลคาสินทรัพยหลังหักคาเสือ่ มสภาพ มูลคาราคาซากของสินทรัพย อยูร ะหวางอัตรา รอยละ 0 - 25
ของราคาทุนสินทรัพย
คาเสื่อมราคาสินทรัพยที่รับโอนจากหนวยงานอื่น ที่ซื้อโดย กปภ. และที่ไดรับบริจาคซึ่งใชในการดำเนินงานเพื่อ
หารายไดโดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน้ำ แสดงเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน
สิทธิการใชทรัพยสินในที่ราชพัสดุ (อาคารและสิ่งกอสราง) ตัดจำหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอัตรา
คาเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพยนั้น ๆ ยกเวนสิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) ไมมีการตัดจำหนาย
สินทรัพยไมมีตวั ตนตัดจำหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอัตรารอยละ 20 ตอป
3.8 สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ แสดงตามมูลคาที่คณะกรรมการสำรวจและตีราคาทรัพยสินของ กปภ.
ไดประเมินไว ซึ่งถือเปนทุนที่ไดรับจากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1)
สืบเนื่องจาก กปภ. ไดรับโอนอสังหาริมทรัพยจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย โดยกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และเมื่อ กปภ. ไมใชสินทรัพยและคืนใหกระทรวงการคลังแลว จะรับรูเปน
ขาดทุนจากการจำหนายสิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
3.9 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กปภ. จะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือ
สินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของ กปภ. โดยพิจารณาจากกลุมผูใชน้ำเชิงพาณิชยเทานั้น ซึ่ง กปภ. ใชหลักเกณฑการแยกกลุม
ผูใชน้ำเชิงพาณิชยและเชิงสังคม ตามหลักเกณฑที่ใชในการขอ PSO จาก สคร. โดยกลุมผูใชน้ำเชิงสังคมพิจารณาจากสาขา
ของ กปภ. ที่มีรายไดจากผูใชน้ำกลุมที่อยูอาศัยที่ใชน้ำ 0 - 20 ลูกบาศกเมตร/เดือน เกินรอยละ 12.41 เมื่อเทียบกับรายได
คาน้ำรวมของทั้งสาขา นอกจากกลุมนี้แลวถือเปนกลุมผูใชน้ำเชิงพาณิชยทั้งหมด และพิจารณาขอบงชี้ในแตละ กปภ.
สาขาวามีผลขาดทุนตอเนื่อง 5 ป หรือไม หากขอบงชี้วาดอยคา กปภ. จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนกำไร
หรือขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ที่รับรูในงวดกอนไดหมดลงหรือลดลง กปภ. จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกำหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปน หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในงวดกอน ๆ กปภ. จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนกำไรหรือ
ขาดทุนทันที
3.10 การรับรูรายได
3.10.1 รายไดคาจำหนายน้ำและบริการ รับรูเปนรายไดเมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจงหนี้คาน้ำ
ประปารายเดือนตามปริมาณการใชน้ำในรอบระยะเวลาแตละเดือน
3.10.2 รายไดคาติดตั้งและวางทอ เปนคาติดตั้งและวางทอที่รับจากผูใชน้ำแตละรายแสดงไวในบัญชีเงินรับ
ลวงหนาคาติดตั้งและวางทอ และจะรับรูเปนรายไดเมื่องานแลวเสร็จ ตนทุนงานติดตั้งและวางทอในงานที่ยังไมแลวเสร็จจะ
แสดงอยูในงานติดตั้งและวางทอระหวางดำเนินการ
3.10.3 รายไดคาปรับ กรณีที่ผูขายหรือผูรับจางคูสัญญาของ กปภ. ไดสงมอบงานลาชาเกินกวาวันที่กำหนด
ในสัญญาจะมีการเรียกคาปรับและรับรูเปนรายไดคาปรับ ถาหากไดรับการตอสัญญา กปภ. ตองจายคืนคาปรับดังกลาว
ใหแกผูขายหรือผูรับจาง ถาตอสัญญาใหในปงบประมาณที่ไดมีการหักคาปรับไวเงินที่จายคืนจะนำไปลดรายไดคาปรับ
แตถาตอสัญญาในปงบประมาณถัดไปจะรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่มีการจายคืน

3.10.4 รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
3.10.5 รายไดเงินปนผล รับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายแลว
3.10.6 รายไดอื่น รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับชำระเงิน
3.10.7 รายไดจากการรับบริจาคจากเอกชน สำหรับรายการรับบริจาคอื่น ๆ จากภาคเอกชนที่เปนเงินสดและที่ดิน
รวมทั้งวัสดุถาวร จะรับรูเปนรายไดทั้งจำนวนในงวดที่เกิดรายการ
3.10.8 รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี สำหรับรายการสินทรัพยที่จายจากเงินงบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาลที่ไดจัดสรรไวตั้งแตป 2549 เปนตนไป แสดงไวเปนรายไดเงินอุดหนุนรอรับรูในสวนของหนี้สิน และทยอยรับรูเปนรายไดเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี ตามอายุการใชงานของสินทรัพย ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการคำนวณคาเสื่อมราคาตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 (ฉบับที่ 55 เดิม)
3.10.9 รายไดจากสินทรัพยรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี สำหรับรายการสินทรัพยที่รับบริจาคจากเอกชนในการ
ติดตั้งและวางทอใหผูใชน้ำเอกชน และรายไดจากสินทรัพยรับบริจาคจากราชการตัดบัญชี สำหรับรายการเงินสมทบคากอสราง
ประปาชนบทที่ไดรับจากราชการ แสดงไวเปนรายไดรับบริจาคจากเอกชนรอรับรู และรายไดรับบริจาคจากหนวยงานราชการ
รอรับรูในสวนของหนี้สินตามลำดับ และทยอยรับรูเปนรายไดจากสินทรัพยรับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี และรายไดจากสินทรัพย
รั บ บริ จ าคจากราชการตั ด บั ญ ชี ตามอายุ ก ารใช ง านของสิ น ทรั พ ย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ ก ารคำนวณค า เสื่ อ มราคา
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ฉบับที่ 55 เดิม)
3.10.10 รายไดเงินชดเชยคาดำเนินการเชิงสังคมจากรัฐบาล รับรูเปนรายไดเมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
3.11 ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการที่ กปภ. จัดหาเงินทุนมาดำเนินงาน ไดแก ดอกเบี้ยจายเงินกู และคา
ธรรมเนียมจาย
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายเกี่ยวกับเงินกูยืมระยะยาวที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาวที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคใหไดมาซึ่งสินทรัพย
ถาวรและสินทรัพยนั้นอยูระหวางกอสราง รับรูเปนตนทุนงานระหวางกอสราง ดอกเบี้ยจายและคาใชจายเกี่ยวกับเงินกูยืมระยะยาว
ที่เกิดขึ้นหลังงานกอสรางแลวเสร็จรับรูเปนคาใชจาย
3.12 สัญญาเชาการเงินและประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนรวมลงทุน
กปภ. มีการทำสัญญาซื้อขายน้ำกับบริษัทเอกชนที่เขาเงื่อนไขวา ขอตกลงมีสวนประกอบของสัญญาเชา ดังนั้น กปภ.
บันทึกสินทรัพยตามสัญญาเชาดังกลาวเปนสินทรัพยดว ยมูลคายุตธิ รรมหรือมูลคาปจจุบนั ของจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ งจายตามสัญญาเชา
แล ว แต จ ำนวนใดจะต่ ำ กว า สิ น ทรั พ ย ที่ ไ ด ม าจากสั ญ ญาเช า การเงิ น จะคิ ด ค า เสื่ อ มราคาตลอดอายุ ก ารใช ง านโดยประมาณ
ของสินทรัพยนั้น หรือตามอายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา
สำหรับคาเชาที่จายชำระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน และสวนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา โดยสวนของ
คาใชจายทางการเงินจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา
สำหรับสัญญาซื้อขายน้ำกับบริษัทเอกชนที่มีผลขาดทุนตลอดอายุสัญญา ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันในปจจุบัน กปภ. จะ
นำผลขาดทุนดังกลาวมาคำนวณหามูลคาปจจุบันเพื่อบันทึกเปนประมาณการหนี้สิน
กปภ. ไดทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เมื่อมีการแกไขสัญญาและปรับปรุงประมาณการ
หนี้สิน เพื่อสะทอนใหเห็นประมาณการที่ดีที่สุดในปจจุบัน
3.13 เงินจายสมทบกองทุนสงเคราะหและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.13.1 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห เปนเงินสวนที่ กปภ. กันไวใหพนักงานทุกเดือนในอัตรารอยละ 10 ของเงิน
เดือนคาจางของพนักงานแตละรายเฉพาะที่มิไดเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.13.2 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาสวนภูมิภาค จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2540 โดย กปภ. จายเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในนาม
พนักงานที่สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแตละรายในอัตรารอยละ 9 10 และ 11 ของเงินเดือนสมาชิกรายนั้น ๆ
สำหรับสมาชิกที่มีอายุงานไมเกิน 10 ป เกินกวา 10 ถึง 20 ป และเกินกวา 20 ปขึ้นไป ตามลำดับ (นับแตเริ่มกอตั้ง กปภ.
ถึงปจจุบัน)
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4. ขอมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
หนวย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย
- กระแสรายวัน
- ประจำไมเกิน 3 เดือน
เงินระหวางทาง
รวม

22.39
1,977.33
72.97
5,799.55
38.34
7,910.58

19.51
3,326.24
268.24
812.55
33.47
4,460.01

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำนวน 1,977.33 ลานบาท และ
3,326.24 ลานบาท ไดรวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห กปภ. จำนวน 18.13 ลานบาท และ 8.39 ลานบาท และเงินฝาก
ธนาคารของกองทุนเงินประกันการใชน้ำและดอกผล กปภ. จำนวน 14.88 ลานบาท และ 34.55 ลานบาท ตามลำดับ กปภ. จะ
ตองดำรงเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ 13 จำนวน 400.00 ลานบาท สำหรับสินเชื่อเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน
เงินฝากธนาคารประเภทประจำไมเกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำนวน 5,799.55 ลานบาท
และ 812.55 ลานบาท ตามลำดับ
สำหรับเงินฝากธนาคารประจำระยะเวลามากกวา 3 เดือน ไดแยกแสดงไวในรายการเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30
กันยายน 2556 และ 2555 ไดรวมเงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใชน้ำ กปภ. จำนวน 1,666.40 ลานบาท และ
1,480.00 ลานบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 เงินระหวางทางจำนวน 38.34 ลานบาท และ 33.47 ลานบาท สวนใหญเปน
เช็ครอผานธนาคาร เช็ค ดราฟท และเช็คคืน ตามลำดับ
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3.14 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
กปภ. รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชนที่กำหนด
หนี้สินผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและกองทุนสงเคราะหพนักงานเปนคาใชจาย
ตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทำงานใหกับ
กปภ. ตลอดระยะเวลาทำงานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคต ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้สินดังกลาว
คำนวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวย ที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)
เมื่อขอสมมติฐานที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กปภ. จะรับรูผลกำไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ลูกหนี้กระทรวงการคลัง
ลูกหนี้กรมสรรพากร
รายไดคางรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
อื่นๆ
รวม
หัก ภาษีขายไมถึงกำหนด
รวม

530.36
61.37
468.99
13.34
9.34
4.00
92.35
182.71
223.54
1.50
21.00
994.09
36.54
957.55

469.45
68.62
400.83
42.00
9.41
32.59
53.47
201.48
38.71
1.37
11.22
739.67
31.25
708.42

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย:ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
296.89
305.90
233.47
163.55
530.36
469.45

ลูกหนี้เอกชน
ลูกหนี้สวนราชการ
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา

61.37
468.99
36.31
432.68

หัก ภาษีขายไมถึงกำหนด
รวม
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68.62
400.83
31.10
369.73

ลูกหนี้สวนราชการป 2556 จำนวน 233.47 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 จำนวน 163.55 ลานบาท แลว ลูกหนี้
เพิ่มขึ้น 69.92 ลานบาท หรือรอยละ 42.75 จำแนกตามหนวยงาน ดังนี้
2555
ลานบาท
รอยละ
42.60
26.05
11.80
7.21
38.00
23.24
30.98
18.94
14.78
9.04
10.14
6.20
15.25
9.32
163.55
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลานบาท
รอยละ
16.54
38.83
44.77
379.41
4.56
12.00
(4.04)
(13.04)
2.26
15.29
5.91
58.28
(0.08)
(0.52)
69.92
42.75

4.3 วัสดุคงเหลือ จำแนกตามประเภทวัสดุดังนี้
หนวย:ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
วัสดุการผลิต
วัสดุดำเนินการ
วัสดุอะไหลมาตร
คืนวัสดุจากโครงการระหวางกอสราง
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาและวัสดุลาสมัย
รวม

74.54
172.86
2.14
22.17
271.71
1.78
269.93

69.09
156.58
2.39
0.50
228.56
1.87
226.69

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 วัสดุคงเหลือ จำนวน 269.93 ลานบาท และ 226.69 ลานบาท ตามลำดับ
เปนยอดคงเหลือตามรายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับวัสดุประจำป หากมีจำนวนสูงหรือต่ำกวายอดคงเหลือตามบัญชี
ผลตางจากจำนวนเงินและจำนวนหนวย กปภ. จะบันทึกเปนวัสดุรอการปรับปรุงและ สอบขอเท็จจริง เพื่อรอการตรวจสอบหา
สาเหตุ และนำไปแสดงไวในลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
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สวนราชการ
1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงยุติธรรม
3. กระทรวงศึกษาธิการ
4. กระทรวงกลาโหม
5. กระทรวงสาธารณสุข
6. สำนักงานตำรวจแหงชาติ
7. หนวยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ
รวม

2556
ลานบาท
รอยละ
59.14
25.33
56.57
24.23
42.56
18.23
26.94
11.54
17.04
7.30
16.05
6.87
15.17
6.50
233.47
100.00

4.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิดของ
หุน

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
2556
2555

วิธีสวนไดเสีย
2556

2555

วีธีราคาทุน
2556

2555

บริษัทรวม
ผลิตและ
บริษัท จัดการและ
จำหนาย
พัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด น้ำประปา
(มหาชน)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

หุนสามัญ

40.20

40.20

บริษัท ประปาปทุมธานี ผลิตและ
จำกัด
จำหนาย
น้ำประปา

หุนสามัญ

2.00

2.00

3,085.91 2,849.87 1,091.20 1,091.20

24.03

24.03

24.03

24.03

เงินลงทุนในบริษัทรวม
ในระหวางป 2556 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ประกาศจายเงินปนผล
ประจำป 2555 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ในอัตราหุนละ 0.24 บาท กปภ. ไดรับ
เงินปนผลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 จำนวน 160.51 ลานบาท และประกาศจายเงินปนผล ระหวางกาลสำหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท กปภ. ไดรับ
เงินปนผลเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 133.76 ลานบาท
ในระหวางป 2555 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ประกาศจาย เงินปนผล
ประจำป 2554 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท กปภ. ไดรับ
เงินปนผลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 จำนวน 200.64 ลานบาท และประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลสำหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท กปภ.
ไดรับเงินปนผลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 จำนวน 133.76 ลานบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในระหวางป 2556 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ประกาศจายเงินปนผลประจำป 2555 ใหแกผูถือหุนตามมติ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ในอัตราหุนละ 32.25 บาท กปภ. ไดรับเงินปนผลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
จำนวน 7.75 ลานบาท และประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ในอัตราหุนละ 61.75 บาท กปภ. ไดรับเงินปนผลเมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2556 จำนวน 14.84 ลานบาท
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4.5 รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสำคัญ มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
4.5.1 ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

บริษัทรวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
0.75
0.80
0.75
0.80

รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
182.81
105.89
120.77
109.07
303.58
214.96

บริษัทรวม
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม

4.5.3 รายไดและคาใชจา ยทีเ่ ปนรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556
และ 2555
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
รายได
รายไดคาตอบแทนจากการใหสัมปทาน
บริษัทรวม
เงินปนผลรับ
บริษัทรวม
คาใชจาย
คาซื้อน้ำประปา
บริษัทรวม
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
คาซื้อน้ำดิบเอกชน
บริษัทรวม
คาซอมแซมบำรุงประปา
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
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4.5.2 เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบดวย

4.6 สินทรัพยระหวางกอสราง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 สินทรัพยระหวางกอสรางจำนวน 4,739.13 ลานบาท และ 7,431.92 ลานบาท
ตามลำดับ สวนใหญเปนงานระหวางดำเนินการกอสรางปรับปรุงขยายประปา
ในรอบบัญชีป 2556 และ 2555 กปภ. รับรูดอกเบี้ยพันธบัตรเปนตนทุนสินทรัพยระหวางกอสราง 95.52 ลานบาท
และ 120.15 ลานบาท ตามลำดับ
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
อาคารและ
ครุภัณฑ
สินทรัพย
สิ่งกอสราง
ภายใตสัญญา
เชาการเงิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- จำหนาย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2,282.21
201.18
2,483.39

77,485.15
7,081.69
(140.64)
84,426.20

11,374.17
2,063.62
(455.60)
12,982.19

16,510.63
(2.61)
16,508.02

107,652.16
9,346.49
(598.85)
116,399.80

- (26,923.54)
(2,463.39)
92.88
- (29,294.05)

(7,444.52)
(728.59)
397.06
(7,776.05)

(4,342.80)
(378.29)
2.61
(4,718.48)

(38,710.86)
(3,570.27)
492.55
(41,788.58)

(817.39)
(16.74)
0.20
(833.93)

(37.70)
(10.50)
0.77
0.05
(47.38)

(4,464.86)
(4,464.86)

(5,327.67)
(27.24)
0.97
0.05
(5,353.89)

-

(14.3)
(12.45)
4.68
2.73
(19.34)

(25.21)
(22.48)
22.19
1.58
(23.92)

(0.01)
(0.01)

(39.51)
(34.94)
26.87
4.31
(43.27)

2,274.49
2,475.67

49,729.92
54,278.88

3,866.74
5,134.84

7,702.97
7,324.67

63,574.12
69,214.06

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- จำหนาย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- ขาดทุนจากการดอยคา
- จำหนาย
- กลับรายการขาดทุนดอยคา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(7.72)
(7.72)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเสื่อมสภาพ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- ขาดทุนจากการดอยคา
- จำหนาย
- กลับรายการขาดทุนดอยคา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รวม
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สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน ที่บันทึกในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
อาคารและ
ครุภัณฑ
ระบบผลิต
สิ่งกอสราง
น้ำประปา

รวม

199.73
199.73

331.21
331.21

86.86
(2.61)
84.25

15,892.83
15,892.83

16,510.63
(2.61)
16,508.02

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- จำหนาย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

-

(51.55)
(12.3)
(63.85)

(37.58)
(8.29)
2.61
(43.26)

(4,253.67)
(357.70)
(4,611.37)

(4,342.80)
(378.29)
2.61
(4,718.48)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

-

-

-

(4,464.86)
(4,464.86)

(4,464.86)
(4,464.86)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเสื่อมสภาพ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- ขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
-

-

(0.01)
(0.01)

-

(0.01)
(0.01)

279.66
267.36

49.28
40.98

7,174.30
6,816.60

7,702.97
7,324.67

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

199.73
199.73

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณขาดบัญชีรอการปรับปรุงและสอบขอเท็จจริงสุทธิ จำนวน
0.25 ลานบาท และ 0.08 ลานบาท ตามลำดับ กปภ. ไดบันทึกลดยอดที่ดิน อาคารและอุปกรณ และนำไปแสดงในลูกหนี้การคา
และลูกหนี้อื่น ประเภทรายการสินทรัพยรอการปรับปรุงและสอบขอเท็จจริง
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- จำหนาย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

4.8 สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการใชประโยชน สิทธิการใชทรัพยสิน
รวม
ในที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- จำหนาย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

212.24
50.52
262.76

720.33
(8.03)
712.30

932.57
50.52
(8.03)
975.06

คาตัดจำหนายสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- จำหนาย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

-

(714.94)
(0.71)
7.93
(707.72)

(714.94)
(0.71)
7.93
(707.72)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเสื่อมสภาพ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- ขาดทุนจากการดอยคา
- จำหนาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

-

(0.02)
(0.01)
0.02
(0.01)

(0.02)
(0.01)
0.02
(0.01)

212.24
262.76

5.37
4.57

217.61
267.33

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
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4.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
สินทรัพยภายใต
รวม
คอมพิวเตอร
สัญญาเชาการเงิน
192.08
12.58
(2.39)
202.27

4.12
4.12

196.20
12.58
(2.39)
206.39

คาตัดจำหนายสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- จำหนาย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(159.07)
(11.57)
2.38
(168.26)

(3.35)
(0.77)
(4.12)

(162.42)
(12.34)
2.38
(172.38)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(0.29)
(0.29)

-

(0.29)
(0.29)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเสื่อมสภาพ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- จำหนาย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(0.01)
0.01
-

-

(0.01)
0.01
-

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

32.71
33.72

0.77
-

33.48
33.72
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
- เพิ่มขึ้น
- จำหนาย/ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

4.10 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

เงินมัดจำ
เงินฝากประกันตัวพนักงาน
ลูกหนี้เงินกูยืมพนักงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สินทรัพยประปารอโอน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่มีกำหนดชำระมากกวา 1 ป - สุทธิ
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
0.80
0.74
21.45
19.83
0.11
0.11
191.94
191.94
57.33
58.83
271.63
271.45

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
ลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระ
ลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระ
ภายใน มากกวา มากกวา รวม
ภายใน มากกวา มากกวา รวม
1 ป 1 ป แต 5 ป
1 ป 1 ป แต 5 ป
ไมเกิน
ไมเกิน
5 ป
5 ป
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรับรอการรับรู
ลูกหนีต้ ามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ

6.60
5.10
1.50

26.40
18.90
7.50

81.95
32.12
49.83

114.95
56.12
58.83

6.60
5.23
1.37

26.40
19.53
6.87

88.55
36.59
51.96

121.55
61.35
60.20

กปภ. ไดทำสัญญาใหสิทธิเชาบริหารและดำเนินการระบบประปาสัตหีบ มีกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ป เปนลูกหนี้
ภายใตสัญญาเชาการเงินที่มีกำหนดชำระในระหวางป 2556 - 2574 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 คงเหลือเปนลูกหนี้ตามสัญญาเชา
การเงินสุทธิ 58.83 ลานบาท โอนเปนลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน ที่มีกำหนดชำระภายใน 1 ป จำนวน 1.50 ลานบาท คงเหลือ
เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น จำนวน 57.33 ลานบาท
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4.11 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,621.78
185.39
16.05
1,823.22

เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้กรมสรรพากร
รวม

1,658.92
172.70
51.60
1,883.22

หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
86.54
177.60
775.14
16.35
239.03
1,294.66

ดอกเบี้ยคางจาย
คาไฟฟาคางจาย
คาซื้อน้ำคางจาย
เงินกองทุนสงเคราะหคางจายรวม
คาใชจายคางจายอื่น ๆ
รวม

106.97
148.29
678.58
7.69
209.70
1,151.23

4.13 หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
หัก ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี
หัก สวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
รวม

1,875.57
9,541.73
22,602.36
34,019.66
18,527.45
15,492.21
386.98
15,105.23

1,857.41
9,506.65
24,512.74
35,876.80
20,047.66
15,829.14
337.20
15,491.94

สัญญาเชาการเงินดังกลาวเปนสัญญารวมลงทุนกับบริษัทเอกชนเพื่อซื้อขายน้ำประปา รวม 9 สัญญา
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4.12 คาใชจายคางจาย ประกอบดวย

4.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
163.01
280.82
14.91
458.74

เจาหนี้เงินประกันตาง ๆ
เงินประกันผลงาน
อื่น ๆ
รวม

123.18
327.47
19.65
470.30

4.15 พันธบัตรการประปาสวนภูมิภาค ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการ

วันที่ออก
พันธบัตร

อัตราดอกเบี้ย
ตอป (รอยละ)

พันธบัตร กปภ.
ป 2546 ครั้งที่ 3
11 ก.ย. 46
4.080
ป 2552 ครั้งที่ 1
28 เม.ย. 52
3.730
ป 2552 ครั้งที่ 2
28 พ.ค. 52
3.995
ป 2553 ครั้งที่ 1
5 พ.ย. 52
4.670
ป 2553 ครั้งที่ 2
26 ส.ค. 53
3.490
ป 2553 ครั้งที่ 3
30 ส.ค. 53
3.500
ป 2554 ครั้งที่ 1
21 ก.พ. 54
3.980
ป 2554 ครั้งที่ 2
31 มี.ค. 54
4.089
ป 2554 ครั้งที่ 3
28 มิ.ย. 54
3.760
ป 2554 ครั้งที่ 4
1 ก.ย. 54
3.970
ป 2555 ครั้งที่ 1
31 ต.ค. 54
3.750
ป 2555 ครั้งที่ 2-1 20 ก.ย. 55
4.090
ป 2555 ครั้งที่ 2-2 20 ก.ย. 55
4.115
ป 2555 ครั้งที่ 2-3 20 ก.ย. 55
4.180
รวม
หัก สวนของพันธบัตรที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
พันธบัตรคงเหลือ

เงื่อนไขการจายชำระคืน
กำหนด วันที่ไถถอน
ไถถอน (ป)
10
10
10
10
10
7
10
15
8
15
10
15
15
15

11 ก.ย. 56
28 เม.ย. 62
28 พ.ค. 62
5 พ.ย. 62
26 ส.ค. 63
30 ส.ค. 60
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

2556

2555

1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
350.00
10,200.00
10,200.00

1,800.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
1,000.00
850.00
800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
350.00
12,000.00
1,800.00
10,200.00

กปภ. ไดออกพันธบัตรเพื่อนำเงินไปใชลงทุน โดยมีอัตราคาธรรมเนียมในการจัดจำหนาย และการประกันการจำหนาย
พันธบัตรป 2546 - 2555 ในอัตรารอยละ 0.50 - 1.00 ของพันธบัตรที่ออกจำหนายทั้งสิ้น และพันธบัตร ที่ออกจำหนายกระทรวง
การคลังเปนผูค้ำประกันเงินตนและดอกเบี้ย ยกเวนพันธบัตรที่ออกจำหนาย ป 2546 ครั้งที่ 3 กระทรวงการคลังไมไดเปนผูค้ำ
ประกันเงินตนและดอกเบี้ย
รายงานประจำป ๒๕๕๖
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4.16 เงินประกันระยะยาว ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,592.27
1,465.83
21.49
19.98
1,613.76
1,485.81

เงินประกันการใชน้ำ
เงินประกันตัวพนักงาน
รวม

4.17 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,058.71
74.68
1,133.39

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินกองทุนสงเคราะหพนักงาน
รวม
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เงินประกันระยะยาว
กปภ. ไดมีหลักเกณฑการบริหารเงินประกันการใชน้ำและดอกผลที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูใชน้ำ โดยกำหนด
ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนเงินประกันการใชน้ำ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 กำหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีหนาที่กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนฯ และดอกผล โดยใหคงเงินสดสำรอง
ไวในบัญชี “กองทุนเงินประกันการใชน้ำ” ไมนอยกวา 300 ลานบาท เพื่อสำรองกรณีผูใชน้ำขอคืนเงินประกันการใชน้ำ และใหมี
การปรับเพิ่มเงินสำรองไดตามความเหมาะสม สำหรับเงินประกันการใชน้ำสวนที่เหลือหลังจากการสำรองเงินไวแลว สามารถนำไป
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของ กปภ. ได ทัง้ นีใ้ ห กปภ. ทยอยคืนเงินประกันการใชนำ้ ทีน่ ำไปเปนเงินทุนหมุนเวียนไมนอ ยกวาไตรมาสละ
50 ลานบาท โดยฝากเงินเขาบัญชีกองทุนฯ จนกวาจะครบจำนวน และจายผลตอบแทนเขากองทุนฯ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพยของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่คิดใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยฝากเขาบัญชีดอกผลจากกองทุนฯ ทุกเดือน

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงาน ในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนตนงวด (1 ตุลาคม 2555) กอนปรับปรุง

1,125.16

บวก รายการปรับปรุงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
มูลคาปจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชนตน งวด (1 ตุลาคม 2555) หลังปรับปรุง

29.72
23.49
1,178.37
66.92

คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย

40.87

หัก ผลประโยชนที่จายจริง

126.78

พนักงานเกษียณ

16.20
9.79
1,133.39

ผลตางจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน กับจายจริง
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายงวด
หนี้สินผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,133.39
-.
1,133.39

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนปลายงวด
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน - ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กปภ. กำหนดโครงการผลประโยชนตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งใหสิทธิแกพนักงาน ที่เกษียณอายุ
และทำงานครบระยะเวลาที่กำหนด
ขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานและสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน
ขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดที่จะอยูจนเกษียณในอนาคต อยางสมเหตุสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะไทยประจำป 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย
ขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนประมาณการจากสถิติในอดีต
ขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน ประมาณการจากขอมูลในอดีตตามชวงอายุ ของพนักงาน

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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รายละเอียดสินทรัพย หนี้สินและเงินกองทุน มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร

18.13

8.39

เงินคางรับ

72.80

84.68

0.01
90.94

0.01
93.08

ลูกหนี้เงินกูพนักงานรอตัดเปนหนี้สูญ
รวมสินทรัพย
หนี้สินและเงินกองทุน

0.11
91.05

0.11
93.19

เงินสงเคราะหคางจาย
รวมหนี้สิน

16.35
16.35

7.69
7.69

85.48

93.47

-.

7.91

85.48

85.56

ดอกเบี้ยคางรับ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

เงินกองทุน
ยอดยกมากอนปรับปรุง
หัก รายการปรับปรุงตนงวดเนื่องจากนำมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงานมาใชครั้งแรก
ยอดยกมาหลังปรับปรุง
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กองทุนสงเคราะห
กปภ. จัดตั้งกองทุนสงเคราะหการประปาสวนภูมิภาค ตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค
พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกองทุนชวยเหลือผูปฏิบัติงานที่พนจากตำแหนง ตามที่กำหนดไวในขอบังคับ การประปา
สวนภูมิภาควาดวยกองทุนสงเคราะห พ.ศ. 2523 และกำหนดให กปภ. จายเงินเขากองทุนเปนจำนวนรอยละ 10 ของเงินเดือน
และคาจางของผูปฏิบัติงาน
กปภ. ไดปรับปรุงการประมาณจำนวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทำงานใหกับ กปภ. ตลอด
ระยะเวลาทำงานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้สินดังกลาวคำนวณตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 กปภ. มีภาระผูกพันพึงตองจายใหพนักงานที่มีสิทธิไดรับบำเหน็จตามขอบังคับ
การประปาสวนภูมิภาควาดวยกองทุนสงเคราะห พ.ศ. 2523 จำนวน 74.68 ลานบาท และ 85.48 ลานบาท ตามลำดับ โดยแสดง
เปนประมาณการหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะยาว ในป 2556 และ 2555 มีพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหเกษียณอายุ
จำนวน 7 ราย เปนเงิน 16.35 ลานบาท และ จำนวน 4 ราย เปนเงิน 7.69 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งไดแสดงไวเปนเงินกองทุน
สงเคราะหคางจาย ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน สวนของคาใชจายคางจาย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
บวก รับเงินสมทบจาก กปภ. ระหวางงวด

17.95

9.14

-

2.87

16.89

9.24

11.86

2.85

74.68

85.48

บวก รายไดสูงกวาคาใชจายงวดนี้
รวมเงินกองทุน
รวมหนี้สินและเงินกองทุน

0.02
74.70
91.05

0.02
85.50
93.19

ภาระผูกพันพึงตองจายใหพนักงาน

74.68

85.48

ปรับปรุงตามสมมติฐาน
หัก จายระหวางงวด
ปรับปรุงในระหวางงวด
ยอดหลังปรับปรุง

4.18 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กปภ. ถูกฟองคดีเรียกคาเสียหาย ซึ่งไดพิจารณาสถานะของรูปคดีแลวคาดวาจะตอง
รับภาระหนี้สิน จำนวน 5 คดี และไดบันทึกบัญชีตามมูลคาที่คาดวาจะตองชำระ จำนวนเงิน 9.08 ลานบาท
4.19 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนรวมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนรวมลงทุน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร.อี.คิว. วอเตอร เซอรวิสเซส จำกัด
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
1 ต.ค. 55
30 ก.ย. 56
1,274.07
40.39
1,233.68
3,408.32
84.17
179.89
3,312.60
130.34
11.85
118.49
238.11
5,050.84
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- .
232.13

240.34
4,905.11

4.20 รายไดรอการรับรู ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
1 ต.ค. 55
30 ก.ย. 56
รายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู
รายไดรับบริจาคจากเอกชนรอรับรู
รายไดรับบริจาคจากราชการรอรับรู
รวม

9,969.51
1,419.78
1,891.43
13,280.72

1,448.84
350.80
176.11
1,975.75

418.92
175.49
86.72
681.13

10,999.43
1,595.09
1,980.82
14,575.34

หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2556
2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,204.44
30,919.65
33,124.09

ทุนประเดิม
งบประมาณอุดหนุน
รวม

2,204.44
30,919.65
33,124.09

-

4.22 ผลการดำเนินงาน
4.22.1 ผลการดำเนินงานในป 2556 และป 2555 มีกำไรสำหรับปจำนวน 6,215.90 ลานบาท และ 3,864.95 ลานบาท
ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป 2556 กับป 2555 พบวา ป 2556 มีกำไรเพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวน 2,350.95
ลานบาท หรือรอยละ 60.83 สามารถวิเคราะหไดดังนี้
หนวย : ลานบาท

2556
รายได
รายไดจากการจำหนายน้ำและบริการ
รายไดคาติดตั้งและวางทอ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการดำเนินงานและบริหาร
ตนทุนคาติดตั้งและวางทอ
รวมคาใชจาย
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งบเฉพาะกิจการ
2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จำนวนเงิน
รอยละ

23,086.31
2,037.66
25,123.97

19,488.18
1,686.44
21,174.62

3,598.13
351.22
3,949.35

18.46
20.83
18.65

16,920.71
1,621.48
18,542.19

15,022.83
1,310.89
16,333.72

1,897.88
310.59
2,208.47

12.63
23.69
13.52
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4.21 สวนของทุน ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

งบเฉพาะกิจการ
2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จำนวนเงิน
รอยละ

2556
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
รายไดอื่น
รายไดเงินปนผล
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
กำไรสำหรับป

6,581.78
1,269.57
316.86
100.53
1,851.78
6,215.90

4,840.90
1,045.92
346.79
125.65
2,243.01
3,864.95

1,740.88
223.65
(29.93)
(25.12)
(391.23)
2,350.95

35.96
21.38
(8.63)
(19.99)
(17.44)
60.83

รายไดจากการจำหนายน้ำและบริการเพิ่มขึ้น 3,598.13 ลานบาท หรือรอยละ 18.46 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ผูใชน้ำและปริมาณการจำหนายน้ำ และการเพิ่มขึ้นของราคาคาน้ำ
รายไดอื่นเพิ่มขึ้น 223.65 ลานบาท หรือรอยละ 21.38 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับ รายไดจากการ
จำหนายวัสดุ และรายไดคาปรับ
คาใชจายในการดำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้น 1,897.88 ลานบาท หรือรอยละ 12.63 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของ
วัสดุดำเนินการและซอมบำรุง คาไฟฟา และคาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายอื่นลดลง 25.12 ลานบาท หรือรอยละ 19.99 สวนใหญเปนการลดลงของเงินคาปรับจายคืนขาดทุนจากการ
จำหนายสินทรัพย และขาดทุนจากสินทรัพยและวัสดุขาดรอสอบขอเท็จจริง
ตนทุนทางการเงินลดลง 391.23 ลานบาท หรือรอยละ 17.44 เนื่องจากดอกเบี้ยจายลดลง ในป 2556 มีดอกเบี้ยจาย
จำนวน 1,832.27 ลานบาท และคาธรรมเนียมค้ำประกันพันธบัตร กปภ. จำนวน 19.51 ลานบาท
4.22.2 รายการที่แยกตามลักษณะคาใชจาย
รายการบางรายการที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 แยกตามลักษณะ
ของคาใชจายได ดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
3,569.00
3,570.73
57.88
7,246.74
1,753.93
1,443.13
889.39
0.70
12.35

คาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน
คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาซื้อน้ำ
คาไฟฟา
คาจางเหมาติดตั้งและวางทอ
คาซอมแซม
คาตัดจำหนายสิทธิการใชทรัพยสิน
คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
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3,124.20
3,389.65
71.99
6,838.98
1,414.00
1,148.64
708.03
10.03
12.72

คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง จำนวนรวม 9 คน ที่ไดรับจาก กปภ. เปนเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ และ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำแนกได ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
ผลประโยชนระยะสั้น
20.00
13.94
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
9.69
7.64
รวม
29.69
21.58
4.23 เงินนำสงรัฐคางจาย
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,923.07
1,040.87
3,098.03
2,043.71
5,021.10
3,084.58
1,161.51
5,021.10
1,923.07

เงินนำสงรัฐคางจายยกมา
บวก เพิ่มระหวางงวด
หัก นำสงคลัง
คงเหลือคางนำสง

ในป 2557 กระทรวงการคลังกำหนดให กปภ. นำเงินสงรัฐ จำนวน 1,035.23 ลานบาท หรือรอยละ 45 ของกำไรสุทธิ
ป 2556 แลวแตจำนวนใดจะมากกวา ซึ่ง กปภ. ไดประมาณการเงินนำสงรัฐไวจำนวน 3,098.00 ลานบาท และยังไมไดนำสงคลังจึง
บันทึกไวในบัญชีเงินนำสงรัฐคางจาย
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4.22.3 รายการที่เกี่ยวกับผูบริหารระดับสูงไดรวมอยูในคาใชจายในการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง จำนวนรวม 11 คน ที่ไดรับจาก กปภ. เปนคาเบี้ยประชุม โบนัส และ
คาตอบแทน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำแนกได ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
1.45
2.28
โบนัสกรรมการ
1.77
1.34
คาตอบแทนกรรมการ
0.24
รวม
3.46
3.62

ในป 2556 กระทรวงการคลังกำหนดให กปภ. นำเงินสงรัฐ จำนวน 888.83 ลานบาท หรือรอยละ 45 ของกำไรสุทธิ
ป 2555 แลวแตจำนวนใดจะมากกวา ซึ่ง กปภ. ไดประมาณการเงินนำสงรัฐไวจำนวน 1,923.07 ลานบาท และไดประมาณการเพิ่ม
เติมอีกจำนวน 0.03 ลานบาท ตามที่ สคร. กำหนด และยังไมไดนำสงคลังจึงบันทึกไวใน บัญชีเงินนำสงรัฐคางจาย
5. การชดเชยคาดำเนินการในการใหบริการเชิงสังคม
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2547 เรื่อง การอุดหนุนการดำเนินงาน/โครงการของรัฐวิสาหกิจในการใหบริการประชาชน โดยมอบใหสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปหารือกับกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณในกรณีที่เปนนโยบายของรัฐที่ให
รัฐวิสาหกิจดำเนินการหรือขยายขอบเขตการดำเนินการแผนงาน/โครงการเพื่อใหบริการประชาชน ทำใหมูลคาการลงทุนสูงเกิน
จุดคุมทุนที่รัฐวิสาหกิจบริหารไดในเชิงธุรกิจ รัฐจะสนับสนุนเงินลงทุนสวนเกินนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการ
ขาดทุนอยางตอเนื่อง ขอใหกระทรวงการคลังรวมกับสำนักงบประมาณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รับไปปรับปรุงโครงสรางของ
รัฐวิสาหกิจ แยกรายรับ - รายจายใหชัดเจนวาการดำเนินงานมีเงินลงทุนเทาไร อัตราคาบริการที่ประชาชนสมควรรับภาระเอง
เทาไร สวนที่เกินความสามารถประชาชนรัฐวิสาหกิจนั้นตองรับภาระในฐานะบริการทางสังคม และสวนเกินกวาอัตราคาตอบแทน
ตอเงินลงทุน (IRR) ที่เหมาะสมรัฐตองรับผิดชอบจายคาชดเชยใหแกรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ตอมาการชดเชยดังกลาวใหปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2551 การจายชดเชยผลขาดทุนใหแกรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการสาธารณะใน
รูปของเงินงบประมาณตามจำนวนสวนตางระหวางราคาคาบริการที่รัฐกำหนดกับตนทุนที่ไมรวมถึงคาใชจายที่ใชไปในการผลิต
สินคาหรือใหบริการอื่นที่ไมใชบริการสาธารณะ และคาใชจายอันเกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐวิสาหกิจ ในป 2554
ไดยกเลิกระเบียบฯ ดังกลาว และใหปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2554 เปนตนไป
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหแกไขหลักเกณฑการพิจารณาการขอรับเงินชดเชยฯ ของ กปภ.
ประจำปงบประมาณ 2552 โดยแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑการขอรับเงินชดเชยฯ ของ กปภ. ปงบประมาณ 2551 เนื่องจากการ
พิจารณาขอรับเงินชดเชยฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551
ตั้งแตปงบประมาณ 2547 - 2552 กปภ. ไดรับอนุมัติเงินชดเชยคาดำเนินการในการใหบริการเชิงสังคมจากคณะรัฐมนตรี
จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,849.87 ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กปภ. มีรายไดเงินชดเชยเชิงสังคมคางรับที่มีกำหนดชำระภายใน 1 ป จำนวน 10.00 ลานบาท
(เปนเงินชดเชยคาดำเนินการในการใหบริการเชิงสังคมประจำปงบประมาณ 2552) และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีรายไดเงิน
ชดเชยเชิงสังคมคางรับที่มีกำหนดชำระภายใน 1 ป จำนวน 991.93 ลานบาท (เปนเงินชดเชยคาดำเนินการในการใหบริการเชิง
สังคมประจำปงบประมาณ 2551 จำนวน 199.13 ลานบาท และ ปงบประมาณ 2552 จำนวน 792.80 ลานบาท) และมีกำหนดรับ
มากกวา 1 ป จำนวน 10.00 ลานบาท (เปนเงินชดเชยคาดำเนินการในการใหบริการเชิงสังคมประจำปงบประมาณ 2552)
6. ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
กปภ. มีคดีถูกฟองเรียกคาเสียหาย เพียงวันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 29 คดี คดีมีทุนทรัพย 26 คดี จำนวนเงิน
215.89 ลานบาท คดีไมมีทุนทรัพย 3 คดี มีรายละเอียด ดังนี้
1. คดีฟองรองผิดสัญญาจาง จำนวน 8 คดี มีทุนทรัพยตามฟอง 8 คดี จำนวน 85.41 ลานบาท คดีอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลฎีกา 2 คดี ศาลปกครองสูงสุด 2 คดี ศาลปกครองกลาง 1 คดี และศาลปกครอง 3 คดี
2. คดีฟอง กปภ. ใหทบทวนขอสัญญาไมเปนธรรม ขอคืนคาปรับ จำนวน 10 คดี มีทุนทรัพยตามฟอง 9 คดี จำนวน
53.59 ลานบาท คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 2 คดี ศาลปกครองกลาง 2 คดี ศาลปกครอง 2 คดี ศาลแขวง
1 คดี ทำบันทึกรวมระหวาง กปภ. กับ การรถไฟแหงประเทศไทยใหอยั การพิจารณา 1 คดี และนัดพยาน/ผูเ กีย่ วของ ไปใหขอ เท็จจริง
เพิ่มเติมที่สำนักงานอัยการพิเศษฝายการยุติคดีแพง1 1 คดี สวนคดีไมมีทุนทรัพยตามฟอง 1 คดี อยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครอง
รายงานประจำป ๒๕๕๖
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3. คดีความผิดละเมิด จำนวน 10 คดี มีทุนทรัพยตามฟอง 9 คดี จำนวน 76.89 ลานบาท คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ฎีกา 1 คดี ศาลปกครองสูงสุด 3 คดี ศาลแขวง 1 คดี และศาลจังหวัด 4 คดี สวนคดีไมมีทุนทรัพยตามฟอง 1 คดี อยูระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง
4. คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง การกระทำที่ไมชอบดวยเหตุผล จำนวน 1 คดี เปนคดีไมมีทุนทรัพยตามฟองอยูระหวางการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง
กปภ. ไดตั้งสำรองสำหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกลาวไวในงบการเงิน เปนจำนวนเงิน 9.08 ลานบาท ซึ่งฝาย
บริหารของ กปภ. ไดพิจารณาแลวเพียงพอตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
7. โครงการเอกชนรวมลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กปภ. มีสัญญาใหเอกชนรวมลงทุน รวม 12 โครงการ ดังนี้
สัญญาเอกชนรวมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา
ป/ลงวันที่

บริษัทเอกชนที่รวม
ลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา

1

โครงการใหสิทธิดำเนินการผลิต
และจำหนายน้ำประปา (BOOT)
ใหแก กปภ.ในเขตปทุมธานี และ
รังสิต

25 ป
31 ส.ค. 2538

บริษัท ประปาปทุมธานี - สัญญาตั้งแตวันที่ 15 ต.ค. 2541 - 14 ต.ค. 2566
จำกัด
- หลั ง จากวั น ที่ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาให ถื อ ว า กปภ. ได เข า เป น
เจาของทรัพยสินดังกลาว
- กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ และมีการ
กำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ

2

โครงการใหเอกชนผลิตน้ำประปา
(BOO) เพื่อขายใหแก กปภ. ใน
จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม

30 ป
23 มิ.ย. 2542

บริษัท เอ็กคอมธารา
จำกัด

- สัญญาตั้งแตวันที่ 7 เม.ย. 2544 - 6 เม.ย. 2574
- กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ และมีการ
กำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ โดยใหบริษัทเปน
ผูลงทุนในการกอสราง แบงเปน 2 สวน
สวนที่ 1 ระบบผลิตน้ำประปา หากครบกำหนดอายุ
สัญญาแลว ไมประสงคจะดำเนินการตอ บริษัทจะตอง
เสนอขายให กปภ.
สวนที่ 2 สถานีจายน้ำที่สำนักงานประปาดำเนินสะดวก
และสมุ ท รสงคราม บริ ษั ท จะต อ งยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
สิ่ ง ก อ สร า งทั้ ง หมดให แ ก กปภ. โดยไม คิ ด มู ล ค า ใด ๆ
นับแตวันที่บริษัทกอสรางแลวเสร็จ

3

โครงการสัญญาซื้อขายน้ำประปา
(BOO) เพื่อสำนักงานประปาภูเก็ต

10 ป
28 ต.ค. 2542
สัญญาแกไขเพิ่มเติม
ขยายเปน 25 ป
27 ธ.ค. 2548

บริษัท รีไควร คอน
สตรัคชั่น จำกัด
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท อาร.อี.คิว.
วอเตอร เซอรวิสเซส
จำกัด)

- สัญญาตั้งแตวันที่ 15 ธ.ค. 2543 - 14 ธ.ค. 2568
- สั ญ ญาแก ไขเพิ่ ม เติ ม ให กปภ. รั บ ซื้ อ น้ ำ จากบริ ษั ท เพิ่ ม
และขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเปน 25 ป นับจากวัน
สงมอบน้ำประปาวันที่ 15 ธันวาคม 2543
- กำหนดอั ต ราค า น้ ำ ประปาตามสู ต รการคำนวณ และมี
การกำหนดซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ

4

โครงการใหสิทธิเชาบริหารและ
ดำเนินกิจการระบบประปาสัตหีบ

30 ป
28 ก.ค. 2543
แกไขเพิ่มเติม
18 ต.ค. 2547

บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน)

- สัญญาตั้งแตวันที่ 28 ก.พ. 2544 - 27 ก.พ. 2574
- บริษัทจะจายผลประโยชนตอบแทนใหแก กปภ. ในอัตรา
ร อ ยละ 7 ของรายได จ ากการจำหน า ยน้ ำ ประปาและ
คาบริการรายเดือน
- แกไขสัญญาเพิ่มเติม มีการกอสรางระบบผลิตน้ำประปา
ใหมเพิ่ม เพื่อสงน้ำประปาใหสำนักงานประปาพัทยา
- กำหนดอั ต ราค า น้ ำ ประปาตามสู ต รการคำนวณ และ
ปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ
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ขอมูลดานธรรมาภิบาล

โครงการ
ที่

โครงการ
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
ป/ลงวันที่

สัญญาเอกชนรวมลงทุน

บริษัทเอกชนที่รวม
ลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา
- กปภ. จะตองชำระคาตอบแทนใหกับบริษัทในอัตราคาน้ำ
ที่ ก ำหนดตามปริ ม าณซื้ อ ขายน้ ำ ขั้ น ต่ ำ ตามคุ ณ ภาพที่
กำหนด กรณี คุ ณ ภาพด อ ยกว า บริ ษั ท จะต อ งชำระค า
ชดเชยให กปภ. ในอัตรารอยละ 5 ในกรณีที่ต่ำกวาเกณฑ
สูงสุด และรอยละ 10 ในกรณีที่ต่ำกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด
โดยจะจายผลประโยชนตอบแทนใหแก กปภ. ในอัตรา
รอยละ 0.01 ของรายไดจากการจำหนายน้ำใหสำนักงาน
ประปาพัทยา
- กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่นำมาติดตั้งและการดัดแปลงแกไข
เพิ่ ม เติ ม ให ต กเป น กรรมสิ ท ธิ์ ข อง กปภ. เมื่ อ ครบอายุ
สัญญา [ในสวนของทอจายน้ำ และสวนของระบบควบคุม
ระยะไกล (SCADA)]

5

โครงการสัญญาซื้อขายน้ำประปา
(BOO) เพื่อขาย ใหแกสำนักงาน
ประปาในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสมุทรสาคร

30 ป
21 ก.ย. 2543

บริษัท วีเคซีเอส
(ประเทศไทย) จำกัด
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท น้ำประปาไทย
จำกัด (มหาชน))

- สัญญาตั้งแตวันที่ 21 ก.ค. 2547 - 20 ก.ค. 2577
- บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ำประปารวมไปถึงที่ดิน
โดยไมตองโอนกรรมสิทธิ์ให กปภ.
- กำหนดอั ต ราค า น้ ำ ประปาตามสู ต รการคำนวณ และ
กำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ
- กปภ. จะตองชำระคาตอบแทนใหกับบริษัทในอัตราคาน้ำ
ที่ ก ำหนดตามปริ ม าณซื้ อ ขายน้ ำ ขั้ น ต่ ำ ตามคุ ณ ภาพที่
กำหนด กรณี คุ ณ ภาพด อ ยกว า บริ ษั ท จะต อ งชำระค า
ชดเชยให กปภ. ในอัตรารอยละ 5 ในกรณีที่ต่ำกวาเกณฑ
สูงสุด และรอยละ 10 ในกรณีที่ต่ำกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด

6

โครงการใหเอกชนผลิตน้ำประปา
(BOOT) เพื่อขายใหแกสำนักงาน
ประปานครสวรรคออก จังหวัด
นครสวรรค

25 ป
7 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
นครสวรรค จำกัด

- สัญญาตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 2546 - 28 ก.พ. 2571
- บริษัทจะตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแก กปภ. เมื่อครบกำหนด
สัญญา นับแตวันเริ่มซื้อขายน้ำประปา (นับจากวันที่ครบ
กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเพื่อรับมอบระบบผลิตน้ำ
ประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหนาที่ดำเนินการปรับปรุงซอมแซมและขยายกำลัง
ผลิตของระบบผลิตน้ำประปา ดวยคาใชจายของบริษัทแต
เพียงฝายเดียว รวมถึงการบริหารและจัดการสงน้ำประปา
ไปถึงมาตรผูใชน้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ. ไดสั่งใหบริษัทกอสรางระบบจายน้ำประปา
เพิ่ ม เติ ม จากระบบจ า ยน้ ำ ประปาเดิ ม ที่ มี อ ยู ซึ่ ง บริ ษั ท
ลงทุนไปกอนแลว กปภ. จะจายเงินคืนใหในภายหลัง แต
ในกรณีที่ กปภ. ดำเนินการกอสรางระบบจายน้ำประปา
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหนาที่ตองควบคุมอัตราน้ำสูญเสียใน
ระบบจายประปาที่กอสรางเพิ่มเติมดังกลาว
- กำหนดอั ต ราค า น้ ำ ประปาตามสู ต รการคำนวณ และมี
การกำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ

7

โครงการใหเอกชนผลิตน้ำประปา
(BOOT) เพื่อขายใหแกสำนักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

25 ป
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
ฉะเชิงเทรา จำกัด

- สัญญาตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 2546 – 31 มี.ค. 2571
- บริษัทจะตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแก กปภ. เมื่อครบกำหนด
สัญญา นับแตวันเริ่มซื้อขายน้ำประปา (นับจากวันที่ครบ
กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเพื่อรับมอบระบบผลิตน้ำ
ประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหนาที่ดำเนินการปรับปรุงซอมแซมและขยายกำลัง
ผลิตของระบบผลิตน้ำประปา ดวยคาใชจายของบริษัทแต
เพียงฝายเดียว รวมถึงการบริหารและจัดการสงน้ำประปา
ไปถึงมาตรผูใชน้ำในนาม กปภ.
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โครงการ
ที่

สัญญาเอกชนรวมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา
ป/ลงวันที่

บริษัทเอกชนที่รวม
ลงทุน

เงื่อนไขในสัญญา
- กรณีที่ กปภ. ไดสั่งใหบริษัทกอสรางระบบจายน้ำประปา
เพิ่ ม เติ ม จากระบบจ า ยน้ ำ ประปาเดิ ม ที่ มี อ ยู ซึ่ ง บริ ษั ท
ลงทุนไปกอนแลว กปภ. จะจายเงินคืนใหในภายหลัง แต
ในกรณีที่ กปภ. ดำเนินการกอสรางระบบจายน้ำประปา
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหนาที่ตองควบคุมอัตราน้ำสูญเสียใน
ระบบจายประปาที่กอสรางเพิ่มเติมดังกลาว
- กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ และมีการ
กำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ

โครงการใหเอกชนผลิตน้ำประปา
(BOOT) เพื่อขายใหแกสำนักงาน
ประปาบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

25 ป
9 พ.ย. 2543

บริษัท ประปา
บางปะกง จำกัด

- สัญญาตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 2546 - 31 มี.ค. 2571
- บริษัทจะตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแก กปภ. เมื่อครบกำหนด
สัญญา นับแตวันเริ่มซื้อขายน้ำประปา (นับจากวันที่ครบ
กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเพื่อรับมอบระบบผลิตน้ำ
ประปาไปอีก 600 วัน)
- บริษัทมีหนาที่ดำเนินการปรับปรุงซอมแซมและขยายกำลัง
ผลิตของระบบผลิตน้ำประปา ดวยคาใชจายของบริษัท
แต เ พี ย งฝ า ยเดี ย ว รวมถึ ง การบริ ห ารและจั ด การส ง
น้ำประปาไปถึงมาตรผูใชน้ำในนาม กปภ.
- กรณีที่ กปภ. ไดสั่งใหบริษัทกอสรางระบบจายน้ำประปา
เพิ่ ม เติ ม จากระบบจ า ยน้ ำ ประปาเดิ ม ที่ มี อ ยู ซึ่ ง บริ ษั ท
ลงทุนไปกอนแลว กปภ. จะจายเงินคืนใหในภายหลัง แต
ในกรณีที่ กปภ. ดำเนินการกอสรางระบบจายน้ำประปา
เพิ่มเติมเอง บริษัทมีหนาที่ตองควบคุมอัตราน้ำสูญเสียใน
ระบบจายประปาที่กอสรางเพิ่มเติมดังกลาว
- กำหนดอัตราคาน้ำประปาตามสูตรการคำนวณ และมีการ
กำหนดปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำ

9

โครงการใหเอกชนผลิตน้ำประปา
ระบบ Reverse Osmosis (RO)
ตาม สัญญาซื้อขายน้ำประปา
(BOO) เพื่อขายใหแก สำนักงาน
ประปา จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ
บนเกาะสมุย ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547

15 ป
7 ก.ค. 2547

บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน)

- สัญญาตั้งแตวันที่ 12 พ.ค. 2548 - 11 พ.ค. 2563
- กำหนดอั ต ราค า น้ ำ ประปาปรั บ ราคาทุ ก ป ต ามสู ต รการ
คำนวณนับตั้งแตวันเริ่มซื้อขายน้ำประปา

10

โครงการสัญญาซื้อขายน้ำประปา
(BOO) เพื่อขายใหแกสำนักงาน
ประปาพนัสนิคม และสำนักงาน
ประปาบานบึง จังหวัดชลบุรี

15 ป
10 ก.ย. 2547

บริษัท อินดัสเตรียล
วอเตอร รีซอรส
แมนเนจเมนท จำกัด

- สัญญาตั้งแตวันที่ 5 ม.ค. 2548 - 4 ม.ค. 2563
- กปภ. จะตองชำระคาตอบแทนใหกับบริษัทในอัตราคาน้ำ
ของป นั้ น ตามปริ ม าณซื้ อ ขายน้ ำ ขั้ น ต่ ำ ตามคุ ณ ภาพที่
กำหนด กรณี คุ ณ ภาพด อ ยกว า บริ ษั ท จะต อ งชำระค า
ชดเชยให กปภ. ในอัตรารอยละ 5 ในกรณีต่ำกวาเกณฑ
สูงสุด และรอยละ 10 ในกรณีที่ต่ำกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด

11

โครงการสัญญาใหเอกชน ผลิตน้ำ
ประปา (BTO) เพื่อขายให
สำนักงานประปาระยอง จังหวัด
ระยอง

25 ป
14 มี.ค. 2549

กลุมบริษัท ยูยู กรุป
คอนซอรเตียม
ประกอบดวย
- บริษัท ยูนิเวอรแซล
ยูทีลิตี้ส จำกัด
- บริษัท ประปา
ฉะเชิงเทรา จำกัด

- สัญญาตั้งแตวันที่ 12 ก.ค. 2549 - 11 ก.ค. 2574
- บริษัทดำเนินการตามที่กำหนดไวในสัญญาดวยคาใชจาย
ของบริ ษั ท ฝ า ยเดี ย ว ทั้ ง นี้ ทรั พ ย สิ น ทั้ ง หมดที่ บ ริ ษั ท ได
ลงทุนแลวนั้นใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ทันที โดย
บริษัทมีเพียงสิทธิใชประโยชนเพื่อทำการผลิตและขายน้ำ
ประปาใหแก กปภ. ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
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8

โครงการ
ที่

ระยะเวลาของ
สัญญา
ป/ลงวันที่

สัญญาเอกชนรวมลงทุน

บริษัทเอกชนที่รวม
ลงทุน
- บริษัท ประปา
บางปะกง จำกัด
- บริษัท ประปา
นครสวรรค

12

โครงการสัญญาซื้อขายน้ำประปา
(BOO) เพื่อขายใหแก กปภ. สาขา
ชลบุรี

20 ป
3 มิ.ย. 2552

บริษัท ยูนิเวอรแซล
ยูทีลิตี้ส จำกัด

เงื่อนไขในสัญญา
- กปภ. จะชำระคาตอบแทนใหแกบริษัทในอัตราที่กำหนด
ตามปริมาณซื้อขายน้ำประปาขั้นต่ำตามคุณภาพที่กำหนด
- บริษัทตองวางหลักประกันสัญญาเริ่มตนมีมูลคา 6 ลาน
บาท เมื่อครบ 1 ป จะตองนำหลักประกันใหมที่มีมูลคา
รอยละ 5 ของคาน้ำประปาตามปริมาณน้ำประปาขั้นต่ำ
และคืนหลักประกันที่บริษัทไดวางไวกอนหนานี้
- สัญญาตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค. 2552 - 30 พ.ย. 2572
- บริษัทลงทุนดวยคาใชจายของบริษัทเองทั้งสิ้น
- กปภ. จะตองชำระคาตอบแทนใหกับบริษัทในอัตราคาน้ำ
ของป นั้ น ตามปริ ม าณซื้ อ ขายน้ ำ ขั้ น ต่ ำ ตามคุ ณ ภาพที่
กำหนด กรณีคุณภาพดอยกวามาตรฐานบริษัทไมสามารถ
ดำเนินการสงมอบน้ำประปาไดตามปริมาณที่กำหนดของ
แตละชวงเวลา (ยกเวนเหตุสุดวิสัยตามสัญญา) บริษัทจะ
ตองชำระคาชดเชยให กปภ. ในอัตรารอยละ 10 ของ
ปริมาณน้ำประปาที่ตองการซื้อตอวันในชวงเวลานั้น คูณ
ดวยอัตราคาน้ำประปาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มของชวงเวลา
นั้น คูณดวยจำนวนวันนับตั้งแตวันที่ตรวจพบวาน้ำประปา
มีคุณภาพต่ำกวามาตรฐาน จนถึงวันที่แกไขแลวเสร็จใน
รอบเดือนใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
- บริ ษั ท ต อ งวางหลั ก ประกั น สั ญ ญาในวั น ทำสั ญ ญาอั ต รา
รอยละ 10 ของมูลคาเงินลงทุนงานนี้ เมื่อบริษัทนำหลัก
ประกั น เป น หนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ของธนาคารฉบั บ ใหม ใ น
ปแรกตั้งแตวันเริ่มซื้อขายน้ำประปาและในรอบปตอๆ ไป
จำนวนไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาคาน้ำประปาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มตามปริมาณน้ำที่ กปภ. ตองซื้อตามปริมาณ
ขั้นต่ำรวมทั้งปของแตละป มาเปลี่ยนแทนฉบับเดิมและ/
หรือพนภาระผูกพันตามสัญญา

อนึ่ง ตามที่ กปภ. ไดทำสัญญาใหเอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายใหแก กปภ. ที่สำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง กับกลุมบริษัท
ยูยู กรุป คอนซอรเตียม สัญญาเลขที่ ฝกม. 1/2549 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 โครงการตามสัญญาดังกลาวไดถูกฟองคดีโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและประชาชน และศาลปกครองระยองไดพิจารณาพิพากษา ใหเพิกถอนกระบวนการคัดเลือกเอกชนใหผลิตน้ำประปาเพื่อขายให
แก กปภ. ในพื้นที่ของสำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง และเพิกถอนสัญญาเลขที่ ฝกม. 1/2549 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 อันเนื่องมา
จากกระบวนการคัดเลือกไมชอบดวยกฎหมายนับแตวันที่มีคำพิพากษา ตอมา กปภ. ไดดำเนินการอุทธรณคำพิพากษาดังกลาว และศาล
ปกครองสูงสุดไดมีคำสั่งกำหนดใหวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง และหากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา
ยกเลิกสัญญาใหเอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายใหแก กปภ.ทำใหตองมีการโอนทรัพยสินในสัญญาคืนตอกัน โดยมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30
กันยายน 2556 จำนวน 298.05 ลานบาท
บัดนี้ ศาลปกครองสูงสุดไดมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน เปนยกฟอง
ตามคดีของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.278/2550 คดีหมายเลขแดงที่ อ.625/2556 โดย ศาลปกครองระยองไดอานคำพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดใหคูกรณีฟง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
8. การจัดประเภทรายการใหม
กปภ. ไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 โดยนำบัญชี
สวนลดรับอื่นไปแสดงเปนรายการหักจากวัสดุการผลิต เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบและเพื่อใหสอดคลอง กับการจัดประเภทรายการ
บัญชีของงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งการจัดประเภทรายการใหมดังกลาวไมมีผลตอกำไร (ขาดทุน) สำหรับป 2555
9. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการผูมีอำนาจของ กปภ. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557
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Reports on The Board of Director’s Responsibility for Financial
Statements

The Board of Directors has appointed the Audit Committee, comprising independent directors,
to oversee and check the reliability and accuracy of the financial statements, apart from providing
and maintaining an efficient and appropriate internal control system to ensure that the recording of
accounting data is accurate, complete, adequate and timely.
PWA Board of Directors is of the opinion that the overall internal control system of PWA is
satisfactory and generates justified confidence in the reliability of PWA’s financial statements, which
have been audited and certified by the Office of the Auditor general. PWA’s financial statements referred
to above present fairly its financial position, operational consequences,and changes in the capital and
cash flows at the year ended on September 30,2013, which were accurate and complete, as well as
sufficiently and properly disclosed significant data.

(Mr. Chatchai Phromlert)
Chairman of PWA Board of Directors

ANNUAL REPORT 2013

187

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

ขอมูลดานธรรมาภิบาล

The Provincial Waterworks Authority (PWA) Board of Directors has fully realized the significance
of its mission and responsibility, as Board directors, for the quality financial statements, which
have been prepared in accordance with generally accepted accounting standards. In this regard,
the Board of Directors has selected an appropriate accounting policy and constantly implemented
it with cautious discretion, apart from having the best estimation for the preparation of the financial
statements. Furthermore, significant data is sufficiently and transparently disclosed in notes to the
financial statements, which have been audited and certified by the Office of the Auditor General.

( OFFICIAL TRANSLATION)

Report of Auditor
To PWA’s Board of Directors
The Office of the Auditor General has audited the accompanying statements of financial position,
in which the equity method is applied, and the separate financial statement of the Provincial Waterworks
Authority (PWA), comprising the statement of financial position, in which the equity method is applied,
and the separate statements of financial position as at September 30, 2013, and the statements
of comprehensive income, in which the equity method is applied, and the separate statements of
comprehensive income, changes in equity of the financial statements, in which the equity method
is applied, and changes in separable equity and cash flows of the financial statements, in which the
equity method is applied, and the separable cash flows of the financial statements for the years then
ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
The Office of the Auditor General’s responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on its audit. It conducted its audit in accordance with Thai Standards on Auditing.
Those standards require that the Office of the Auditor General comply with ethical requirements and
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are
free from material misstatement.
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OPINION
In the Office of the Auditor General’s opinion, the statement of financial position, in which the
equity method is applied, and the separate financial statement referred to above present fairly, in all
material respects, PWA’s financial position as at September 30, 2013, and its financial performance and
cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Mrs. Manee Vacharakitja
Director of Financial Audit Office 13

Mrs. Prachumporn Buttrachai
Group Director

The Office of the Auditor General
March 18, 2014
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant
to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion
on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness
of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as
well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
The Office of the Auditor General believes that the audit evidence it has obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for its audit opinion.
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Provincial Waterworks Authority
Statement of Financial Position As at September 30,2013
Unit : Baht

Notes

Financial Statements in which
the equity method is applied
2013
2012

2556

2555

7,910,576,347
1,979,847,389
957,553,327

4,460,011,029
2,296,798,902
708,428,894

10,000,000

991,924,300

269,935,415
31,024,803

226,689,912
55,112,465

11,158,937,281

8,738,965,502

1,091,200,000
24,026,200
-

1,091,200,000
24,026,200
10,000,000

1,106,012,724

404,970,871

4,739,135,748 7,431,921,560
69,214,059,706 63,574,122,356
267,333,369

33,719,638
33,483,766
271,625,696
271,446,670
76,747,113,081 73,058,776,962
87,906,050,362 81,797,742,464

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Assets
Current Assets
Cash and cash equivalents
3.1 4.1
7,910,576,347 4,460,011,029
Temporary investments
1,979,847,389 2,296,798,902
Trade and other accounts
3.2 4.2
957,553,327
708,428,894
receivables
PSO compensation income
5
10,000,000
991,924,300
receivables - received
within 1 year
Remaining supplies
3.3 4.3
269,935,415
226,689,912
Pipeline installation under
3.10.2
31,024,803
55,112,465
implementation
Total Current Assets
11,158,937,281 8,738,965,502
Non-Current Assets
Investment in associates
3.4 4.4
3,085,913,411 2,849,866,542
Other long-term investments 3.4 4.4
24,026,200
24,026,200
PSO compensation income
3.10.10 5
10,000,000
receivables - received in
over 1 year
Advance payment for
1,106,012,724
404,970,871
construction
Assets under construction
4.6
4,739,135,748 7,431,921,560
Property, buildings and
3.6 3.7 4.7 69,214,059,706 63,574,122,356
equipment
Right to use government
3.7 3.8 4.8
267,333,369
217,605,539
property
Intangible assets
3.6 3.7 4.9
33,719,638
33,483,766
Other non-current assets
4.10
271,625,696
271,446,670
Total Non-Current Assets
78,741,826,492 74,817,443,504
Total Assets
89,900,763,773 83,556,409,006

Separate Financial Statements

Provincial Waterworks Authority
Statement of Financial Position As at September,30 2013
Financial Statements in which
the equity method is applied
2013
2012

Notes
Liabilities and Equities
Current Liabilities
Trade and other accounts payables
Expenses obligations
Outstanding remittance to the
Ministry of Finance
Board director and employee bonus
obligations
Advance amount received for
pipeline installation
Liabilities and finance lease
agreements due in 1 year
Long-term loans - PWA’s bonds
due in 1 year
Other current liabilities
Total Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Liabilities under finance lease
agreements
Long-term loans - PWA’s bonds
Unearned income from the private
sector’s donated assets
Unearned income from the public
sector’s donated assets
Unearned government fund income
Employee benefit obligations
Provisions from litigation
Provisions from private participation
contracts
Long-term guarantee fund
Total Non-Current Liabilities
Total liabilities
Equities
Initial capital
Government fund
Total capital
Unappropriated retained earnings
(loss)
Other components of the owners’
equity
Total Equities
Total Liabilities and Equities

4.11
4.12
4.23

Unit :Baht
Separate Financial Statements
2013

2012

1,823,221,600
1,294,665,285
5,021,100,000

1,883,225,887
1,151,232,858
1,923,070,000

1,823,221,600
1,294,665,285
5,021,100,000

1,883,225,887
1,151,232,858
1,923,070,000

1,075,624,520

407,499,866

1,075,624,520

407,499,866

447,684,059

420,279,798

447,684,059

420,279,798

386,982,048

337,200,659

386,982,048

337,200,659

4.15
4.14

458,743,913
10,508,021,425

1,800,000,000
470,304,820
8,392,813,888

458,743,913
10,508,021,425

1,800,000,000
470,304,820
8,392,813,888

3.12 4.13

15,105,233,365

15,491,935,816

15,105,233,365

15,491,935,816

4.15
3.10.7 3.10.9 4.20

10,200,000,000
1,595,092,696

10,200,000,000
1,419,782,224

10,200,000,000
1,595,092,696

10,200,000,000
1,419,782,224

3.10.9 4.20

1,980,818,714

1,891,426,015

1,980,818,714

1,891,426,015

3.10.8 4.20
3.13 3.14 4.17
4.18
3.12 4.19

10,999,426,464
1,133,390,944
9,075,952
4,905,113,119

9,969,508,671
1,125,162,478
8,730,292
5,050,838,191

10,999,426,464
1,133,390,944
9,075,952
4,905,113,119

9,969,508,671
1,125,162,478
8,730,292
5,050,838,191

4.16

1,613,759,085
47,541,910,339
58,049,931,764

1,485,814,206
46,643,197,893
55,036,011,781

1,613,759,085
47,541,910,339
58,049,931,764

1,485,814,206
46,643,197,893
55,036,011,781

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

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
(5,054,065,160)

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
(3,244,487,368)

2,204,438,020
30,919,654,450
33,124,092,470
(6,362,361,787)

417,216,708

450,369,915

(23,486,504)

-

31,850,832,009
89,900,763,773

28,520,397,225
83,556,409,006

29,856,118,598
87,906,050,362

26,761,730,683
81,797,742,464

3.10.2
3.12 4.13

4.21

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

(Mrs. Vorachan Dechasasawat)
Director, Finance and Accounting Department
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Provincial Waterworks Authority
Statements of Comprehensive Income For the Year Ended 30 September 2013

Notes

2013

2012

23,086,310,327

19,488,179,210

23,086,310,327

19,488,179,210

2,037,664,371

1,686,435,393

2,037,664,371

1,686,435,393

25,123,974,698 21,174,614,603 25,123,974,698 21,174,614,603
16,920,708,646

15,022,824,715

16,920,708,646

15,022,824,715

1,621,476,594

1,310,890,794

1,621,476,594

1,310,890,794

18,542,185,240 16,333,715,509 18,542,185,240 16,333,715,509
6,581,789,458 4,840,899,094 6,581,789,458 4,840,899,094
1,269,569,773 1,045,924,612 1,269,569,773 1,045,924,612
22,584,628
12,393,515
316,856,628
346,793,515
100,534,058
125,651,558
100,534,058
125,651,558
1,851,777,382 2,243,013,932 1,851,777,382 2,243,013,932
539,985,572
498,744,226
6,461,617,991

4,029,295,957

6,215,904,419

3,864,951,731

(23,486,504)
(8,301,145)

-

(23,486,504)
-

-

(1,365,558)

(1,366,764)

(33,153,207)
6,428,464,784

(1,366,764)
4,027,929,193

-

-

(23,486,504)
6,192,417,915

3,864,951,731

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Revenues
Income from water sales
3.10.1
and services
Income from pipeline
3.10.2
installation
Total Revenues
Expenses
Operating and
administrative expenses
Costs of pipeline
installation
Total Expenses
Gain on operation
Other incomes
3.10.3 - 3.10.9
Dividend income
Other expenses
Finance costs
3.11
Share of gain from
investments in associates
Profit for the year
Other comprehensive
income :
Actuarial gain (loss)
Actuarial gain (loss) in
associates
Share of other
comprehensive income
in associates
Net other comprehensive income
Total comprehensive income for the years

Financial Statements in which
the equity method is applied
2013
2012

Unit : Baht
Separate Financial Statements

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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-

-

-

33,124,092,470

30,919,654,450 33,124,092,470

30,919,654,450

2,204,438,020

-

305,579
305,579
30,919,654,450 33,124,092,470

-

2,204,438,020

2,204,438,020

-

33,123,786,891

6,461,617,991
(1,690,477,169)

(3,098,030,000)

(5,054,065,160)

4,029,295,957
(5,054,065,160)

(2,043,710,000)

(7,039,651,117)

30,919,348,871

2,204,438,020

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

Balance - as at 30 September
2012
Adjusted remittance to the
Ministry of Finance
Profit for the year
Balance - as at 30 September
2013

Balance - as at 1 October 2011
Effect of changes in accounting
policies through immediate
adjustment
Balance - as at 1 October 2011
(after adjustment)
Adjusted remittance to the
Ministry of Finance
Increase in government funds
Profit for the year
Balance - as at 30 September
2012

Government
Initial capital
grants
Total capital
2,204,438,020 30,919,348,871 33,123,786,891
-

(23,486,504)
(23,486,504)

-

-

-

-

-

(8,301,145)
(8,301,145)

-

-

-

-

-

Actuarial gain (loss)
Actuarial gain
(loss) for employee for employee benefit
project in associates
benefit project
-

(1,365,558)
11,741,020

-

13,106,578

(1,366,764)
13,106,578

-

14,473,342

Share of other
comprehesive
income in
associates
14,473,342
-

Financial Statements in which the equity method is applied
Other components of equity
Other comprehensive income
Share of other comprehensive income in associates
Unappropriated
retained
earnings
(losses)
(5,979,619,790)
(1,060,031,327)

Cost

Statement of Change in Equity For the Year Ended 30 September 2013

Provincial Waterworks Authority

437,263,337

-

437,263,337

437,263,337

-

437,263,337

(33,153,207)
417,216,708

-

450,369,915

(1,366,764)
450,369,915

-

451,736,679

6,428,464,784
31,850,832,009

(3,098,030,000)

28,520,397,225

305,579
4,027,929,193
28,520,397,225

(2,043,710,000)

26,535,872,453

Other items of
change
incurred by
Total other
shareholders’
surplus stock components of
the equity
Total equities
value
437,263,337
451,736,679
27,595,903,780
(1,060,031,327)

Unit : Baht
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2,204,438,020

2,204,438,020
2,204,438,020

Profit for the year

Balance - as at 30 September 2012

Balance - as at 30 September 2012

Adjusted remittance to the Ministry of Finance

Profit for the year

Balance - as at 30 September 2013

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

-

Increase in government funds

2,204,438,020

Balance - as at 1 October 2011 (after adjustment)
-

-

Effect of changes in accounting policies through immediate
adjustment

Adjusted remittance to the Ministry of Finance

2,204,438,020

Balance - as at 1 October 2011

Initial capital

30,919,654,450

-

-

30,919,654,450

30,919,654,450

-

305,579

-

30,919,348,871

-

30,919,348,871

Total capital

33,124,092,470

-

-

33,124,092,470

33,124,092,470

-

305,579

-

33,123,786,891

-

33,123,786,891

Capital

Government funds

Statement of Change in Equity For the Year Ended 30 September 2013

Provincial Waterworks Authority

(3,244,487,368)

6,215,904,419

(3,098,030,000)

(6,362,361,787)

(6,362,361,787)

3,864,951,731

-

(2,043,710,000)

(8,183,603,518)

(1,060,031,327)

(7,123,572,191)

Unappropriated
retained earnings
(loss)

-

(23,486,504)
(23,486,504)

-

(23,486,504)
(23,486,504)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total other
components of
equity

Other components of equity
Acturial gain (loss) for
employee benefits
project

Separate Financial Statements

ขอมูลดานธรรมาภิบาล
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29,856,118,598

6,192,417,915

(3,098,030,000)

26,761,730,683

26,761,730,683

3,864,951,731

305,579

(2,043,710,000)

24,940,183,373

(1,060,031,327)

26,000,214,700

Total equity

Unit : Baht

Provincial Waterworks Authority
Statement of Cash Flows For the Year Ended 30 September 2013
Unit : Baht

Financial Statements in which
the equity method is applied
2013
2012
Cash flows from operating activities
Profit for the year
Adjustments to reconcile net earnings
as cash from (used in) operating
activities
Deperciation
Allowance for impairment of fixed
assets
Right to use amortised government
property
Reversed impairment of right to use
government property
Amortisation of intangible assets
Impairment loss of intangible assets
Assets under construction are
amortised as expenses
Loss from disposal and amortisation
of fixed assets
Allowance for revaluation and
obsolete materials and supplies
Employee benefit expenses
Bad debts
Doubtful accounts
Private sector donation income
Public sector donation income
Unearned government fund income
Dividend income
Loss (gain) from missing fixed assets
pending investigation

Separate Financial
Statements
2013
2012

6,461,617,991

4,029,295,957

6,215,904,419

3,864,951,731

3,570,727,008
57,881,098

3,389,650,536
71,994,657

3,570,727,008
57,881,098

3,389,650,536
71,994,657

699,015

10,033,383

699,015

10,033,383

(12,168)

(946,328)

(12,168)

(946,328)

12,345,764
(8,106)
7,464,143

12,723,121
8,106
8,581,917

12,345,764
(8,106)
7,464,143

12,723,121
8,106
8,581,917

65,312,571

78,800,141

65,312,571

78,800,141

(98,687)

822,182

(98,687)

822,182

(15,258,037)
1,245,341
(7,320,499)
(175,493,563)
(86,714,576)
(418,917,435)
(22,584,628)
170,925

(28,340,840)
519,592
13,433,473
(156,613,576)
(88,051,200)
(386,624,821)
(12,393,515)
(6,468,114)

(15,258,037)
1,245,341
(7,320,499)
(175,493,563)
(86,714,576)
(418,917,435)
(316,856,628)
170,925

(28,340,840)
519,592
13,433,473
(156,613,576)
(88,051,200)
(386,624,821)
(346,793,515)
(6,468,114)
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Unit : Baht

Separate Financial
Statements
2013
2012
275,260
(339,766)

668,531,032

79,040
408,516,876

668,531,032

79,040
408,516,876

345,660
(145,725,072)

452,208
5,790,803

345,660
(145,725,072)

452,208
5,790,803

(539,985,572)

(498,744,226)

-

(273,126,958) (140,101,436) (273,126,958) (140,101,436)
1,851,777,382 2,243,013,932 1,851,777,382 2,243,013,932
11,013,147,889 8,955,092,102 11,013,147,889 8,955,092,102

(228,020,604)

(114,481,425)

(228,020,604)

(114,481,425)

(19,369,066)
24,087,662

(11,351,101)
(24,338,972)

(19,369,066)
24,087,662

(11,351,101)
(24,338,972)

-

1,673,312,590

-

197

1,673,312,590

991,924,300

1,792,091,700

991,924,300

1,792,091,700

(179,026)

(2,837,306)

(179,026)

(2,837,306)

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

ANNUAL REPORT 2013

-

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

ขอมูลดานธรรมาภิบาล

Loss (gain) from missing materials
and supplies pending investigation
Damage from deficit in cash
Bonus paid to Board directors and
employees
Provisions from litigation
Provisions from private participation
contracts
Net share of income from
investments by the equity method
Interest income
Interest expenses
Earnings from operating activities
before changes in operating assets
and liabilities (Increase) Decrease in
operating assets
Trade and other accounts
receivables
Remaining materials and supplies
Pipe installation under
implementation
Ministry of Finance receivables water fee burden
Accrued public service obligation
(PSO) compensation income
Other non-current assets

Financial Statements in which
the equity method is applied
2013
2012
275,260
(339,766)

Provincial Waterworks Authority
Statement of Cash Flows For the Year Ended 30 September 2013
Unit : Baht

Financial Statements in which
the equity method is applied
2013
2012
Increase (Decrease) in operating liabilities
Trade and other accounts payables
(60,004,287)
Expenses obligations
163,857,348
Board director and employee bonus
(406,377)
obligations
Advance amount received for
27,404,261
pipeline installation
Long-term guarantee fund
127,944,879
Other current liabilities
(11,560,907)
Net cash from operating activities 12,028,826,072
Cash flows from investing activities
interest reception
257,652,103
Decrease (Increase) in temporary
316,951,513
investments
Dividend income
316,856,628
Decrease (Increase) in advance
(701,041,853)
amount received for construction
Increase in payment of durable
(413,833,312)
supply purchases
Increase in assets under
(5,753,142,115)
construction
Increase in right to use government
(50,511,899)
property
Increase in tangible assets
(1,756,940)
Amount received from assets
10,853,260
disposal
Net cash used in investing
(6,017,972,615)
activities
Cash flows from financing activities

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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Separate Financial
Statements
2013
2012

277,939,634
216,446,137
(199,229,237)

(60,004,287)
163,857,348
(406,377)

277,939,634
216,446,137
(199,229,237)

60,786,667

27,404,261

60,786,667

115,136,545
127,944,879
115,136,545
128,071,616
(11,560,907)
128,071,616
12,866,638,950 12,028,826,072 12,866,638,950
138,273,900
(1,736,184,290)

257,652,103
138,273,900
316,951,513 (1,736,184,290)

346,793,515
121,692,651

316,856,628
(701,041,853)

346,793,515
121,692,651

(400,873,344)

(413,833,312)

(400,873,344)

(5,764,987,762) (5,753,142,115) (5,764,987,762)
(72,376,943)

(50,511,899)

(72,376,943)

(2,430,290)
12,342,728

(1,756,940)
10,853,260

(2,430,290)
12,342,728

(7,357,749,835) (6,017,972,615) (7,357,749,835)

การประปาสวนภูมิภาค

Unit : Baht

Separate Financial
Statements
2013
2012
(339,190,587) (683,524,462)
305,579

(1,869,932,779) (1,856,392,131) (1,869,932,779) (1,856,392,131)
1,448,835,227

768,625,484

1,448,835,227

1,850,000,000
1,850,000,000
(1,673,312,590)
(1,673,312,590)
(1,800,000,000) (2,000,000,000) (1,800,000,000) (2,000,000,000)
(1,161,510,000)
(1,161,510,000)
(2,560,288,139) (4,755,808,120) (2,560,288,139) (4,755,808,120)
3,450,565,318

753,080,995

3,450,565,318

753,080,995

4,460,011,029

3,706,930,034

4,460,011,029

3,706,930,034

7,910,576,347

4,460,011,029

7,910,576,347

4,460,011,029

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Interest payment
Increase in amount received from
government fund budget
Decrease in liabilities under finance
lease agreements
Increase in unearned government
fund income
Amount received from bonds
Repayment of long-term loans
Repayment of bonds
Remittance to the Ministry of
Finance
Net cash used in financing
activities
Net increase in cash and cash
equivalents
Cash and cash equivalents at
beginning of the year
Cash and cash equivalents at end of
the year

Financial Statements in which
the equity method is applied
2013
2012
(339,190,587) (683,524,462)
305,579

Provincial Waterworks Authority
Notes to the Financial Statements For the Year Ended 30 September 2013

1. Establishment and Objectives
The Provincial Waterworks Authority (PWA) is a state enterprise established in accordance with the
government policy to improve and expand provincial waterworks by transferring provincial waterworks
and construction authorities of the Department of Public Works under the Ministry of Interior and rural
waterworks and construction authorities of the Department of Public Health under the Ministry of Public
Health to establish the Provincial Waterworks Authority under the Ministry of Interior by the Provincial
Waterworks Authority Act A.D.1979 as at 28 February 1979 to operate and support waterworks business
by raw water survey and procurement, delivery and sale of water supply, including other water-related
businesses, for the sake of providing infrastructural services to the people through the main consideration
of the state’s benefits and public health.
PWA’s head office is situated at 72 Changwattana 1 Laksi, Bangkok 10210.
2. Basis of Preparation and Presentation of the Financial Statements
2.1 Preparation of the financial statements
The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, which means to include accounting standards issued
under the Accounting Professions Act B.E. 2547, including the interpretation and accounting practice
guideline declared by the Federation of Accounting Professions, which is in accordance with the presentation of the financial statements in compliance with the declaration of the Department of Business
Development in “The Determination of Contracted Form Which Must Be in the Financial
Statements B.E. 2554” dated 28 September 2011. The transactions of PWA’s employee gratuity
fund have been included in PWA financial statements in accordance with the Ministry of Finance’s letter
no. MOF. 0209.2/4171 dated 9 March 2001. PWA financial statements present the financial position and
operating performance consequences of PWA’s employee gratuity fund for the year ended 30 September
2013. Similarly, the transactions related to PWA’s employee gratuity fund have also been presented in
Notes 4.17 to the financial statements.
2.2 Thai accounting standards(TAS), Thai financial reporting standards (TFR), interpretations
of the financial reporting standards, and notifications of the Federation of Accounting
Professions (FAP)
2.2.1 Effective for financial statements beginning on or after January 1, 2013.
Accounting Standards:
Item
TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure
of Government Assistance
TAS 21 (revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TFRS 8
Operating Segments
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Accounting Standard Interpretations (SIC):
Item
SIC 10
Government Assistance – No Specific Relation to
Operating Activities
SIC 21
Income Taxes – Recovery of Revalued
Non – Depreciable Assets
SIC 25
Income Taxes – Changes in the Tax Status
of an Enterprise or Its Shareholders
FAP’s notifications
Accounting Treatment Guidance for
volume 34/2012
Transfers of Financial Assets
2.2.2 Effective for financial statements beginning on or after January 1, 2014
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC):
Item
TAS 12 (revised 2012)
Income Taxes
TFRIC 1
Changes in Liabilities Incurred from
Removal and Renovation, and Liabilities
of Similar Character
TFRIC 4
Determining Whether an Agreement
Contains a Lease
TFRIC 5
Right in Stakeholding from Funds for
Removal, Renovation and Environment
Improvement
TFRIC 7
Retroactive Improvement under TAS 29
in Financial Reporting under Economic
Situation of Severe Inflation
TFRIC 10
Interim Financial Statements and
Impairment
TFRIC 12
Agreements for Service Concessions
TFRIC 13
Customer Loyalty Programs
TFRIC 17
Payment of Non-Cash Assets to Owners
TFRIC 18
Transfers of Assets from Customers
Accounting Standard Interpretations (SIC):
Item
SIC 15
Incentives for Operating Lease Agreements
SIC 27
Determining the Contents of Items Relating
to Law Patterns Based on Lease Agreements
SIC 29
Disclosure of Data on Agreements for
Service Concessions
SIC 32
Intangible Assets – Website Costs

2.2.3 Effective for financial statements beginning on or after January 1, 2016
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC):
Item
TFRIC 4
Insurance Agreements
Based on Notes 2.2.1, 2.2.2 and 2.2.3, PWA has already adopted accounting standards (TAS)
20 (revised 2009) in “Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance”
and financial reporting standard interpretations (TFRIC) 4 in “Determining Whether an Agreement
Contains a Lease”. For other accounting standards, financial reporting standards and accounting
standard interpretations, they are under an assessment of their impacts on financial statements.
3. Significant Accounting Policies
3.1 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consists of cash on hand as well as deposits at banks and financial
institutions with maturity periods of less than three months, including deposits at banks used as
collateral.
3.2 Allowance for doubtful accounts
It is calculated from total trade accounts receivable, which are not public sectors or state
enterprises after deducting value-added tax, and other accounts receivables with overdue of over 6
months from the maturity date, under the rates and criteria defined by the Ministry of Finance.
3.3 Materials and supplies
Materials and supplies are stated at the lower cost of acquisition or net realizable value. Cost
is determined by using the weighted average cost method. Allowance is made in full amount for
obsolete, defective materials and supplies for these investigation items.
3.4 Investments in associates and other long-term investments
Investments in associates are accounted for in the financial statements in which the equity
method is applied using the equity method. PWA recognizes its shared profits based on the ratio of
investment in associates. For dividends received from associates, they are deducted from the net book
value of investments.
Long-term investments are recorded by the cost method.
3.5 Related Parties
Parties related to PWA means individuals or enterprises that have authority to control PWA or
are controlled by PWA, whether directly or indirectly, or which are under common control with PWA. In
addition, related parties also include associated companies, key management personnel and PWA’s
Board of Directors, including enterprises which key management personnel or PWA’s Board of
Directors have authority to control or jointly control, or have significant influence over, whether directly
or indirectly.
In considering the relationship between individuals or enterprises related to PWA, attention is
directed to the substance of the relationship and not merely to the legal form or the basis of
commitments.
3.6 Property, buildings and equipment and intangible assets
Property, buildings and equipment and intangible assets are stated at cost on the purchase or
acquisition date.
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Laid pipes and equipment transferred from the Department of Public Works and the
Department of Public Health are stated in accordance with their condition, and at the appraised value
on the transfer date (28 May 1979).
Land donated by government agencies and transferred from local authorities according to the
Cabinet’s resolution is stated at the received or appraised value on the acquisition date. Land derived
from the private sectors in the form of donation, transfer or concession is recognized as revenue when
occurred. Buildings and equipment with the same method of acquisition are recorded as unearned
revenue in non-current liabilities and recognized as revenue at the rate in accordance with depreciation
rates of such assets over their useful lives.
Water meters installed by PWA or customers, donated meters, or customers transferred from
other agencies are stated at cost on the acquisition date.
Intangible assets consist of application software purchased for use and presented by cost less
accumulated amortization.
3.7 Depreciation and amortization
Depreciation is computed on the straight-line basis over the estimated useful lives of
property, buildings, and equipment using the annual rate of 2 - 33.33 % of the depreciated amount,
which is cost deduction estimated deterioration. The estimated salvage value is between 0-25 % of
asset cost.
Depreciation of assets transferred from other government agencies, or purchased by PWA, or
donated, which are directly used for income-generating activities, including water meters, is stated as
expenses in statement of earnings.
The right to use the government property (building and construction excluding land) is
amortized on the straight-line basis at the depreciation rate.
Intangible assets are amortized on the straight-line basis at the annual rate of 20 %.
3.8 Right to use the government property
The right to use government properties is stated at the value estimated by PWA’s Assets
Survey and Appraisal Committee, and treated as the government fund according to the Provincial
Waterworks Authority Act A.D. 1979, Article 9 (1). PWA took over properties from the Department of
Public Works and the Department of Health. These properties are owned by the Ministry of Finance
according to the Government Property Act A.D. 1975. A loss incurred by not utilizing these assets and
returning them to the Ministry of Finance is recognized upon disposal of the right to use government
properties.
3.9 Impairment of Assets
At the end of each reporting period, PWA performs impairment reviews in respect of property,
buildings and equipment or other intangible assets, by taking into account only its commercial
customer group. PWA applies its criterion for separating between a group of commercial customers
and social ones based on the criterion used for asking for the PSO subsidy from the Office of the State
Enterprise Policy Commission. For the social customer group, it is considered based on PWA’s
waterworks branch having revenue over 12.41 percent from domestic customer group consuming tap
water between 0 - 20 cubic meters per month, compared to that branch’s total water revenue. Apart
from this group, customers are categorized in the commercial customer group. PWA also takes into
account an indication in each of PWA’s branch to see whether a loss continues for 5 years in a row.

In case there is an indication that an asset may be impaired, PWA will recognize an impairment loss in
profit or loss.
In the assessment of asset impairment, if there is any indication that previously recognized
impairment losses may no longer exist or may have decreased, PWA estimates the asset’s recoverable
amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the
assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was
recognized. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss
shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been
recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in profit or loss unless the asset is
carried at a revalued amount, in which case the reversal, which exceeds the carrying amount that
would have been determined, is treated as a revaluation increase.
3.10 Revenue recognition
3.10.1 Water sales and service fees are recognized as income when the monthly receipt and
invoice are issued based on the amount of water consumed in each month.
3.10.2 Income from pipeline installation is a fee received from each consumer and is recorded
in the “advance fee for pipeline installation” account and recognized as income when the work is
completed. Cost of incomplete work of pipeline installation is recorded in the “pipeline installation
under implementation” account.
3.10.3 Fine income. When the sellers or party to a contract with PWA (contractor) delays in
delivering the work as specified in the contract, fine penalty is recognized as income. In case of a
contract renewal in the fiscal year when a fine is imposed, PWA shall refund a fine to the seller or
contractor, and the refunded money will be deducted from fine income. If a contract is renewed in the
next fiscal year, PWA will recognize fine income as an expense in the account in which a refund is
made.
3.10.4 Interest incomes is recognized in the proportion of the length of time, based on the
effective rate of return on asset (ROA).
3.10.5 Dividends income is recognized as income when a payment is declared.
3.10.6 Other income is recognized as income when cash is received.
3.10.7 Income from donations from the private sectors in the form of cash, land, and durable
material is recognized as whole income for the period when incurred.
3.10.8 Income from government funds. Income from government funds for assets paid from
government funds in 2006 onwards are presented as deferred revenue-government funds in liabilities,
and recognized as income from government funds, in accordance with depreciation rates of such
assets over their useful lives based on Accounting Standard No. 20 (former TAS 55).
3.10.9 Income from assets donated by the private and public sector. Income from assets
donated by the private sector for installing pipeline for private customers, and income from assets
donated by the public sector as contributions to rural water supply construction is presented as
unearned income from the private sector donation and the public sector donation in liabilities,
respectively, and is recognized as income from assets donated by the private and public sector in
accordance with depreciation rates of such assets over their useful lives based on Accounting Standard
No. 20 (former TAS 55).
3.10.10 Income from compensation from the government for carrying out public service
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obligation (PSO) activities is recognized as income after the cabinet has approved it..
3.11 Financial costs
A financial cost is the expenses incurred by the acquisition of funds for operating activities
such as interest expenses and the paid fees.
Interests expenses and expenses from long-term loans for the purpose of obtaining durable
assets which are under construction are recognized as costs of work under construction. For interest
expenses and expenses from long-term loans arising after the completion of construction work, they
are recognized as expenses.
3.12 Finance lease agreements and provisions from private contracts
PWA has made contracts to purchase water from private companies in line with the condition
that the agreement has a component of finance lease agreements. As a consequence, finance leases
are capitalized at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum
lease payments. The equipment acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the
asset 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. Financial expenses are recognized in profit or loss throughout a lease agreement period.
For bulk water purchase contract with private companies with a loss throughout a contract
period, which currently causes obligations, PWA will use such a loss as a basis for calculation of the
present value in order to recognize it as provisions.
PWA has reviewed is provisions at an end of the reporting period when there is a revision of
the contract and adjustment of provisions to reflect the best estimate at present.
3.13 Contributions to employee gratuity fund and provident fund
3.13.1 Contributions to the employee gratuity fund are the money PWA sets aside for its
employees each month at the rate of 10 percent of the salary of each employee who is not a member
of the provident fund.
3.13.2 Contributions to the provident fund are the money PWA monthly pays to the provident
fund on behalf of each employee who has applied for membership of the provident fund, at the rates 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).
3.14 Employee Benefit Obligations
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the provident fund are recognized as employee
benefit obligations.
Post-employment benefits –Defined benefit plans
The employee benefit liability in respect of the severance payments under labor law and the

employee gratuity fund is expenses throughout employees’ working age. The future benefit amount to
be received by employees under the defined benefit plan is estimated from the duration of their work
with PWA till retirement based on actuarial
techniques. Such benefits are discounted as the present value at a discount rate using the
return rate of government bonds as an initial reference rate. An estimate of such liabilities is calculated
based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. When the assumption used for
an estimate based on actuarial techniques alters, PWA recognizes actuarial gains and losses arising
from post-employment benefits in the statement of comprehensive income.
4. Additional Information
4.1 Cash and cash equivalents consisted of the following:(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied / Separate Financial Statements

Cash on hand
Deposits at banks - Saving Accounts
- Current Accounts
- Fixed Deposit Accounts
(maturity within 3 months)
Cash in transit
Total

2013

2012

22.39

19.51

1,977.33

3,326.24

72.97

268.24

5,799.55

812.55

38.34

33.47

7,910.58

4,460.01

Deposits at banks - saving accounts as at 30 September 2013 and 2012 were Baht 1,977.33
and 3,326.24 million, including deposits at banks of the employee gratuity fund of Baht 18.13 and 8.39
million, respectively; and deposits at banks of the water usage guarantee fund and its interests of Baht
14.88 and 34.55 million, respectively. PWA will maintain its deposits of Baht 400.00 million at Krung
Thai Bank (PradiPatt 13 Branch) as credits for its employee’s welfare.
Fixed deposits at banks with maturity within three months as at 30 September 2013 and 2012
were Baht 5,799.55 and 812.55 million, respectively.
The fixed deposits at banks in over 3 months are presented in temporary investments item.
As at 30 September 2013 and 2012, deposits and their interests from the water usage guarantee fund
amounting to Baht 1,666.40 and 1,480.00 million were included, respectively.
As at 30 September 2013 and 2012, cash in transit worth Baht 38.34 and 33.47 million
consisted mostly of clearing cheques, cheques, drafts and returning cheques, respectively
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4.2 Trade and other accounts receivables consisted of the following:(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
Trade and other accounts receivable

469.45

Less Allowance for doubtful trade A/R

61.37

68.62

Net trade accounts receivable

468.99

400.83

13.34

42.00

Less Allowance for doubtful other A/R

9.34

9.41

Net other accounts receivable

4.00

32.59

92.35

53.47

Accounts receivable – Revenue Department

182.71

201.48

Accrued income

223.54

38.71

1.50

1.37

21.00

11.22

994.09

739.67

36.54

31.25

957.55

708.42

Other accounts receivable

Accounts receivable – Ministry of Finance

Accounts receivable- finance lease agreements
Others
Total
Less Unearned output value-added tax
Total

Trade accounts receivable as at 30 September 2013 and 2012 consisted of the following:(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
Private sector receivable
296.89
305.90
Public sector receivable
233.47
163.55
Total
530.36
469.45
Less Allowance for doubtful trade A/R
61.37
68.62
468.99
400.83
Less Unearned output value-added tax
36.31
31.10
Total
432.68
369.73
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530.36

Trade accounts receivable

Public sector receivable in 2013 amounted to Baht 233.47 million, compared to 2012, which
was Baht 163.55 million, an increase of Baht 69.92 million, or 42.75%, as follows:-

Public sector

Million
Baht
59.14
56.57
42.56
26.94
17.04
16.05
15.17

1. Ministry of Interior
2. Ministry of Justice
3. Ministry of Education
4. Ministry of Defence
5. Ministry of Public Health
6. Royal Thai Police
7. Other government agencies
รวม

233.47

2013
Percent
25.33
24.23
18.23
11.54
7.30
6.87
6.50

Million
Baht
42.60
11.80
38.00
30.98
14.78
10.14
15.25

2012 Increase (Decrease)
Percent Million Percent
Baht
26.05
16.54
38.83
7.21
44.77
379.41
23.24
4.56
12.00
18.94
(4.04)
(13.04)
9.04
2.26
15.29
6.20
5.91
58.28
9.32
(0.08)
(0.52)

100.00

163.55

100.00

69.92

42.75

4.3 Remaining supplies classified by supplies type as the following:(Unit: Million Baht)

Production supplies
Operating supplies
Meter spare part supplies

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2556
2555
74.54
69.09
172.86
156.58
2.14
2.39

Returned supplies from projects under construction
Total
Less Allowance for revaluation and obsolete supplies
Total

22.17

0.50

271.71

228.56

1.78

1.87

269.93

226.69

As at 30 September 2013 and 2012, remaining supplies amounting to Baht 269.93 and 226.69
million, respectively, were presented in the annual balance of physical inventory count. The difference,
either higher or lower than account balance, was recorded as supplies waiting for improvement and
verification for further investigation of their causes, which was presented in trade and other accounts
receivables.
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4.4 Investments in associates and other long-term investments
(Unit: Million Baht)

Type of
business

Type of
stocks

2556

2555

40.20

40.20

2.00

2.00

Equity
method
2556
2555

Cost
method
2556
2555

3,085.91 2,849.87 1,091.20 1,091.20

24.03

24.03

24.03

24.03

Investments in associates
In 2013, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
declared a payment of dividend during the year 2012 at the Annual General Meeting of shareholders on
30 April 2013 at a rate of Baht 0.24 per share. PWA received dividends on 30 May 2012, totaling Baht
160.51 million and declared interim dividends for the six-month period ended 30 June 2013 based on a
resolution of the Board of Director’s meeting on 30 August 2013, at Baht 0.20 per share. PWA received
dividends on 6 November 2013, totaling Baht 133.76 million.
In 2012, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
declared a payment of dividend during the year 2011 at the Annual General Meeting of the shareholders
on 24 April 2012 at a rate of Baht 0.30 per share. PWA received dividends on 25 April 2012, totaling Baht
200.64 million and declared interim dividends for the six-month period ended 30 June 2012 based on a
resolution of the Board of Director’s meeting on 21 September 2012 at Baht 0.20 per share. PWA
received dividends on 20 September 2012, totaling Baht 133.76 million.
Other long-term investments
In 2013, Pathum Thani Water Company Limited declared a payment of dividend during the
year 2012 at the Annual General Meeting of the shareholders dated on 7 March 2013 at a rate of Baht
32.25 per share. PWA received dividends on 15 March 2013, totaling Baht 7.75 million and declared
interim dividends for the six-month period ended 30 June 2013 based on the Board of Directors’
meeting (No.4/2013) on 25 July 2013 at Baht 61.75 per share. PWA received dividends on 5 August
2013, totaling Baht 14.84 million.
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Investments in associates
Production Common
Eastern Water
stock
and
Resources
Development and distribution
of water
Management
Public Company
Limited
Other long-term investments
Production Common
Pathum Thani
stock
and
Water Company
distribution
Limited
of water

Proportion
of shares

4.5 Related Parties Transactions
Significant related parties transactions have the following brief details
4.5.1 Trade accounts receivables - Related parties as at 30 September 2013 and 2012
consisted of the following:(Unit: Million Baht)

Associates
Total

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
0.75
0.80
0.75
0.80

4.5.2 Trade accounts payables – Related parties as at 30 September 2013 and 2012 consisted
of the following:(Unit: Million Baht)

Associates
Other related companies
Total

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
182.81
105.89
120.77
109.07
303.58
214.96

4.5.3 Revenue and expenses which are related parties transactions
For the years ended September 30, 2013 and 2012
(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
Revenues
Revenue from concession
Associates
Dividend income
Associates
Expenses
Water purchase
Associates
Other related companies
Raw water purchase from private sector
Associates
Waterworks maintenance costs
Other related companies
รายงานประจำป ๒๕๕๖
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0.63

294.27

334.40

140.09
907.32

148.60
848.70

748.70

691.15

18.97

15.89
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4.6 Assets under construction
As at 30 September 2013 and 2012, assets under construction amounting to Baht 4,739.13 and
7,431.92 million, respectively were mainly projects of water supply rehabilitation and expansion, which
were under implementation.
In the accounting period of 2013 and 2012, PWA’s bonds interest amounting to Baht 95.52 and
120.15 million, was recognized as the cost of assets under construction, respectively.
4.7 Property, buildings and equipment
As at 30 September 2013 and 2012, they consisted of the following:(Unit: Million Baht)

Cost
As at 1 October 2012
- Acquisitions
- Disposals
As at 30 September 2013

2,282.21
201.18
2,483.39

77,485.15
7,081.69
(140.64)
84,426.20

11,374.17
2,063.62
(455.60)
12,982.19

16,510.63
(2.61)
16,508.02

107,652.16
9,346.49
(598.85)
116,399.80

Accumulated Depreciation
As at 1 October 2012
- Acquisitions
- Disposals
As at 30 September 2013

-

(26,923.54)
(2,463.39)
92.88
(29,294.05)

(7,444.52)
(728.59)
397.06
(7,776.05)

(4,342.80)
(378.29)
2.61
(4,718.48)

(38,710.86)
(3,570.27)
492.55
(41,788.58)

(817.39)
(16.74)
0.20
(833.93)

(37.70)
(10.50)
0.77
0.05
(47.38)

(4,464.86)
(4,464.86)

(5,327.67)
(27.24)
0.97
0.05
(5,353.89)

(14.30)
(12.45)
4.68
2.73
(19.34)

(25.21)
(22.48)
22.19
1.58
(23.92)

(0.01)
(0.01)

(39.51)
(34.94)
26.87
4.31
(43.27)

49,729.92
54,278.88

3,866.74
5,134.84

7,702.97
7,324.67

63,574.12
69,214.06

Allowance for Impairment of
Assets
As at 1 October 2012
- Impairment loss
- Disposals
- Reversed impairment loss
As at 30 September 2013
Allowance for Impairment of
Degraded Assets
As at 1 October 2012
- Impairment loss
- Disposals
- Reversed impairment loss
As at 30 September 2013
Net Book Value
As at 30 September 2012
As at 30 September 2013

(7.72)
(7.72)
2,274.49
2,475.67
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Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
Land
Building and Equipment Assets under
Total
Construction
Finance
Lease

Assets under finance lease agreements recorded in an item of property, buildings and
equipment as at 30 September 2013 and 2012 comprise of the following.
(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
Land
Building and Equipment Assets
Total
Construction
under
Finance
Lease
Cost
As at 1 October 2012
- Disposals
As at 30 September 2013

199.73
199.73

331.21
331.21

86.86
(2.61)
84.25

15,892.83
15,892.83

16,510.63
(2.61)
16,508.02

Accumulated Depreciation
As at 1 October 2012
- Acquisitions
- Disposals
As at 30 September 2013

-

(51.55)
(12.30)
(63.85)

(37.58)
(8.29)
2.61
(43.26)

(4,253.67)
(357.70)
(4,611.37)

(4,342.80)
(378.29)
2.61
(4,718.48)

Allowance for Impairment
of Assets
As at 1 October 2012
As at 30 September 2013

-

-

-

(4,464.86)
(4,464.86)

(4,464.86)
(4,464.86)

As at 1 October 2012
- Impairment loss
As at 30 September 2013

-

-

(0.01)
(0.01)

-

Net Book Value
As at 30 September 2012
As at 30 September 2013

199.73
199.73

279.66
267.36

49.28
40.98

7,174.30
6,816.60

Allowance for Impairment
of Degraded Assets
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(0.01)
(0.01)

7,702.97
7,324.67

As at 30 September 2013 and 2012, a shortage of property, buildings and equipment
amounting to Baht 0.25 and 0.08 million, respectively was recorded as a deduction in property,
buildings and equipment and presented in trade and other accounts receivables in a category of assets
pending an improvement and verification.
4.8 Right to use the government property
As at 30 September 2013 and 2012, the right to use the government property consisted of the
following:(Unit: Million Baht)

Cost
As at 1 October 2012
- Acquisitions
- Disposals
As at 30 September 2013

212.24
50.52
262.76

720.33
(8.03)
712.30

932.57
50.52
(8.03)
975.06

Accumulated Amortization
As at 1 October 2012
- Acquisitions
- Disposal
As at 30 September 2013

-

(714.94)
(0.71)
7.93
(707.72)

(714.94)
(0.71)
7.93
(707.72)

Allowance for Impairment of Degraded Assets
As at 1 October 2012
- Impairment loss
- Disposals
As at 30 September 2013

-

(0.02)
(0.01)
0.02
(0.01)

(0.02)
(0.01)
0.02
(0.01)

212.24
262.76

5.37
4.57

217.61
267.33

Net Book Value
As at 30 September 2012
As at 30 September 2013
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Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
Right to Use
Right to Use
Total
Land
Assets

4.9 Intangible assets
As at 30 September 2013 and 2012, intangible assets consisting of the following:(Unit: Million Baht)

Computer
Software

Assets under
Finance Lease
Agreement

Total

Cost
As at 1 October 2012
- Acquisitions
- Disposals
As at 30 September 2013

192.08
12.58
(2.39)
202.27

4.12
4.12

196.20
12.58
(2.39)
206.39

Accumulated Amortization
As at 1 October 2012
- Acquisitions
- Disposals
As at 30 September 2013

(159.07)
(11.57)
2.38
(168.26)

(3.35)
(0.77)
(4.12)

(162.42)
(12.34)
2.38
(172.38)

Allowance for Impairment of Assets
As at 1 October 2012
As at 30 September 2013

(0.29)
(0.29)

-

(0.29)
(0.29)

Allowance for Impairment of Degraded
Assets
As at 1 October 2012
- Disposals
As at 30 September 2013

(0.01)
0.01
-

-

(0.01)
0.01
-

Net Book Value
As at 30 September 2012
As at 30 September 2013

32.71
33.72

0.77
-

33.48
33.72
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4.10 Other non-current assets consisted of the following:Financial Statements in which the equity method is applied /Separate Financial Statements

191.94

191.94

57.33
271.63

58.83
271.45
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Deposits
Cash deposits to guarantee employees
Accounts receivables from employees
Accounts receivables under finance lease
agreements – assets of waterworks pending transfer
Net accounts receivables from finance lease
agreements due in over 1 year
Total

(Unit: Million Baht)
Financial Statements in which the
equity method is applied /Separate
Financial Statements
2013
2012
0.80
0.74
21.45
19.83
0.11
0.11

Accounts receivables under finance lease agreements as at 30 September 2013 and 2012
consisted of the following:(Unit: Million Baht)

Accounts receivables under
finance lease agreements
Less Unearned interest
income
finance lease agreements

With
in 1
year
6.60

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
Due Date
Due Date
With Over Over Total
Over Over Total
1-5 5 years
in 1
1-5 5 years
year
years
26.40 81.95 114.95
6.60 26.40 88.55 121.55

5.10

18.90

1.50

32.12

56.12

5.23

19.53

36.59

61.35

7.50 49.83

58.83

1.37

6.87

51.96

60.20

PWA has made a contract providing the right to lease, manage and operate the water supply
system of Sattahip waterworks for a thirty-year period, while a leaser becomes PWA’s debtor under a
finance lease contract with a payment period between 2013 and 2031. As at September 30, 2013, a net
balance for the debtor based on a finance lease contract totaled Baht 58.83 million. It was transferred
as PWA’s debtor in accordance with a finance lease contract with a payment period within one year,
amounting to Baht 1.50 million, with a balance as other non-current assets totaling Baht 57.33 million.
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4.11 Trade and other accounts payables consisted of the following:(Unit: Million Baht)

Trade accounts payables
Other accounts payables
Revenue Department accounts payables
Total

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
1,621.78
1,658.92
185.39
172.70
16.05
51.60
1,823.22
1,883.22

4.12 Outstanding expenses consisted of the following: (Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
Outstanding interest
86.54
106.97
Outstanding electricity fee
177.60
148.29
Outstanding water purchase fee
775.14
678.58
Outstanding employee gratuity fund contribution
16.35
7.69
Other outstanding expenses
239.03
209.70
Total
1,294.66
1,151.23
4.13 Liabilities under finance lease agreements consisted of the following: (Unit: Million Baht)

Within 1 year
Over 1 to 5 years
Over 5 years
Total
Less Unearned interest expenses
Less Current portion of finance lease
Total

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
1,875.57
1,857.41
9,541.73
9,506.65
22,602.36
24,512.74
34,019.66
35,876.80
18,527.45
20,047.66
15,492.21
15,829.14
386.98
337.20
15,105.23
15,491.94

Such finance lease agreements are private participation investment contracts with private
companies for bulk water purchase, totaling 9 contracts.
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4.14 Other current liabilities consisted of the following:(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
163.01
123.18
280.82
327.47
14.91
19.65
458.74
470.30

Guarantee fund payables
Performance guarantee fund
Other liabilities
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PWA bond 2003 No. 3
11 Sep 2003
PWA bond 2009 No. 1 28 April 2009
PWA bond 2009 No. 2
28 May 2009
PWA bond 2010 No. 1
5 Nov 2009
PWA bond 2010 No. 2
26 Aug 2010
PWA bond 2010 No. 3
30 Aug 2010
PWA bond 2011 No. 1
21 Feb 2011
PWA bond 2011 No. 2
31 Mar 2011
PWA bond 2011 No. 3
28 Jun 2011
PWA bond 2011 No. 4
1 Sep 2011
PWA bond 2012 No. 1
31 Oct 2011
PWA bond 2012 No. 2-1 20 Sep2012
PWA bond 2012 No. 2-2 20 Sep2012
PWA bond 2012 No. 2-3 20 Sep 2012
Total
Less Portion of bonds due in 1 year
Outstanding bonds

4.080
3.730
3.995
4.670
3.490
3.500
3.980
4.089
3.760
3.970
3.750
4.090
4.115
4.180

10
10
10
10
10
7
10
15
8
15
10
15
15
15

11 Sep 2013
28 April 2019
28 May 2019
5 Nov 2019
26 Aug 2020
30 Aug 2017
21Feb2021
31 Mar2026
28 Jun 2019
1 Sep 2026
28 Jun 2021
20 Sep 2027
20 Sep 2027
20 Sep 2027

1,800.00
1,000.00 1,000.00
850.00
850.00
1,000.00 1,000.00
850.00
850.00
1,000.00 1,000.00
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
10,200.00 10,200.00
1,800.00
10,200.00 10,200.00

The purpose of issuing bonds is for investment activities. The distribution fees and underwriting fees
for bonds issued during the year 2003 - 2012 were 0.50 – 1.00 percent of the entire issued bonds. The
Ministry of Finance had guaranteed both the principals and interests of issued bonds, except bonds
issued in 2003 No. 3.
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Item

4.15 The Provincial Waterworks Authority’s bonds consisted of the following:(Unit: Million Baht)
Interest Term of Redemption
Rate
per
Agreement
2013
2012
List
Years Date of
ANNUM
Date
Redemption
(%)

4.16 Long-term guarantee fund consisted of the following:(Unit : Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
1,592.27
1,465.83
21.49
19.98
1,613.76
1,485.81

Water usage guarantee fund
Employee position guarantee fund
Total

Long-term guarantee fund
PWA has a criterion to manage its water usage guarantee fund and the interest derived from
it in order to benefit PWA’s customers by formulating the regulation for the water usage guarantee fund
management of 2009, effective from 23 November 2009, establishing the Water Usage Guarantee Fund
Administration Committee. The committee is responsible for supervising and controlling the operation
of the water usage guarantee fund and its interest by maintaining a cash reserve of no less than Baht
300 million in the “water usage guarantee fund” account as a reserve fund for PWA’s customers who
want to get back their water usage guarantee money, apart from arranging for appropriate reserve fund
adjustment. For the remaining water usage guarantee money after deducting the reserve fund, it can
be used as PWA’s turnover (revolving) capital. In this regard, PWA is required to gradually return the
water usage guarantee money used as turnover capital for no less than Baht 50 million in each quarter
by depositing in the fund account until the full amount is covered, besides paying returns to the fund at
an interest rate for the savings account of Krung Thai Bank Public Company Limited paid for state
enterprises by depositing in the “interest from water usage guarantee fund ” account on a monthly
basis.
4.17 Employee Benefit Obligations consisted of the following:(Unit : Million Baht)

Severance payments under labor law
Employee gratuity fund
Total

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
1,058.71
1,039.68
74.68
85.48
1,133.39
1,125.16
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The employee benefit liability in the financial statements as at September 30, 2013 comprised
of the following.
(Unit : Million)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
Present value of Employee Benefit Obligations at end of year
1,133.39
Fair value of project assets
Employee benefit liability – presented in the statement of financial position
1,133.39
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A change in the present value of the obligation under the defined employee benefit plan, and
expenses on employee benefits in the statement of comprehensive income for the year ended
September 30, 2013 are summarized below.
(Unit : Million)
Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
Present value of Employee Benefit Obligations at
beginning of year (1 October 2012) Before adjustment
1,125.16
Add Adjustment due to change in assumption
29.72
Actuarial gains (losses)
23.49
Present value of Employee Benefit Obligations at
the beginning of year (1 October 2012) After adjustment
1,178.37
Employee Benefit Expenses recognized in the
Statements of Comprehensive Income Current service costs
66.92
Interest costs
40.87
Less Actual benefit payment
126.78
Retired employees
16.20
Difference between projected employee benefit obligations
and actual payment
9.79
Present value of Employee Benefit Obligations at the end of year
1,133.39

PWA has defined its employee benefit plan for severance payments based on labor law,
which provides the right to employees who retire or work for PWA till the defined period.
An assumption concerning a discount rate is determined based on the average return rate of
government bonds as at the end of reporting period, and reflects the determination of time for benefit
payments.
An assumption regarding the mortality rate for the reasonable determination of the possibility
of working until future retirement. The determination is made based on the Thai mortality rate table for
2008 of the Office of Insurance Commission (OIC).
An assumption of a salary increase rate is determined based on past statistics.
An assumption of a staff turnover rate is determined based on past data and according to staff
age span.
Employee Gratuity Fund
PWA established the employee gratuity fund for the purpose of being a fund giving aid to
employees who leave office as stipulated in section 36 of the Provincial Waterworks Authority Act.
A.D.1979. PWA is required to make a contribution to the fund at the rate of 10% of its employees’
salaries and wages.
PWA has revised its estimate of the future benefit amount which its employees will receive
from working for PWA through the course of their work till retirement based on actuarial techniques.
Such benefits are discounted as the present value at a discount rate applying the return rate of
government bonds as an initial reference rate. An estimate of such liabilities is made based on
actuarial techniques, using the projected unit credit method.
As at 30 September 2013 and 2012, PWA had the obligations to pay its employees as
stipulated in section 36 of the Provincial Waterworks Authority Act. A.D. 1979 regarding the employee
gratuity fund, totaling Baht 74.68 and 85.48 million, respectively, which was presented as provisions in
long-term liabilities. In 2013 and 2012, the amounts of Baht 16.35 and 7.69 million were paid to 7 and 4
retired employees, respectively, who were members of the fund, which were presented in current
liabilities in a category of accrued expenses.
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Details of Assets, Liabilities and Fund are as follows:(Unit : Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012

18.13
72.80
0.01
90.94
0.11
91.05

8.39
84.68
0.01
93.08
0.11
93.19

16.35
16.35

7.69
7.69

85.48

93.47

85.48
17.95
16.89
11.86
74.68
0.02
74.70
91.05
74.68

7.91
85.56
9.14
2.87
9.24
2.85
85.48
0.02
85.50
93.19
85.48

4.18 Provisions from Lawsuit
As at 30 September 2013, PWA had contingent liabilities as a consequence of litigation. A loss
was anticipated in 5 cases and provisions of Baht 9.08 million were recorded in the account for those
cases.
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Assets
Current Assets
Deposits at banks
Amounts due and uncolleted
Accrued interest
Total current assets
PWA’ s debtors expected as bad debts
Total assets
Liabilities and Fund
Outstanding employee gratuity fund
Total Liabilities
Fund
Balance before adjustment
Less Adjustment at beginning of year due to
first adoption of TAS 19 (Employee Benefit)
Balance after adjustment
Add PWA’s interim contributions
Adjusted based on assumption
Less Interim payment
Interim adjustment
Balance after adjustment
Add Excess of revenues over expenses
Total Fund
Total Liabilities and Fund
Obligations to be paid to employees

4.19 Provisions from private participation contracts
As at 30 September 2013, provisions from private participation contracts consisted of the
following:(Unit : Million Baht)

Egcomthara Co., Ltd.
Thai Tap Water Supply
Public Company Limited
Eastern Water Resource Development and
Management Public Company Limited
R.E.Q. Water Services Co., Ltd.
Total

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
Accounts Acquisitions Disposals
Balance
transferred
30 Sep 2013
1 Oct 2012
1,274.07
40.39
1,233.68
3,408.32
84.17
179.89
3,312.60
130.34
238.11
5,050.84

-

11.85

118.49

2.23
86.40

232.13

240.34
4,905.11

4.20 Unearned revenue consisted of the following:(Unit: Million Baht)

Unearned government fund income
Unearned private sector donation income
Unearned public sector donation income
Total

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
Accounts Acquisitions Disposals
Balance
transferred
30 Sep 2013
1 Oct 2012
9,969.51
1,448.84
418.92
10,999.43
1,419.78
350.80
175.49
1,595.09
1,891.43
176.11
86.72
1,980.82
13,280.72
1,975.75
681.13
14,575.34

4.21 Equities consisted of the following:(Unit: Million Baht)

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
Increase
(Decrease)
2,204.44
2,204.44
30,919.65
30,919.65
33,124.09
33,124.09
-

Initial capital
Government fund
Total
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4.22 Result of operating performance
4.22.1 The operating performance results for the years ended 2013 and 2012 showed a net
profit of Baht 6,215.90 and 3,864.95 million, respectively, representing an increase in net earnings of
Baht 2,350.95 million, or 60.83%.
(Unit: Million Baht)

2013

23,086.31
2,037.66
25,123.97

19,488.18
1,686.44
21,174.62

3,598.13
351.22
3,949.35

18.46
20.83
18.65

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

15,022.83
1,310.89
16,333.72
4,840.90
1,045.92
346.79
125.65
2,243.01
3,864.95

1,897.88
310.59
2,208.47
1,740.88
223.65
(29.93)
(25.12)
(391.23)
2,350.95

12.63
23.69
13.52
35.96
21.38
(8.63)
(19.99)
(17.44)
60.83

Income from the sale of water and services increased by Baht 3,598.13 million, or 18.46%,
resulting from an additional number of consumers, and a rise in the amount of water sold and water
price.
Other income rose by Baht 223.65 million, or 21.38%, due mainly to an increase in interest
income, income from supplies sale and fine income.
Operating and administrative expenses increased by Baht 1,897.88 million, or 12.63 %, mostly
because of a rise in operating supplies and maintenance, electricity fee and expenses relating to staff.
Other expenses declined by Baht 25.12 million, or 19.99%, due mainly to a reduction in paidback fines, a loss from assets disposals, and a loss from missing assets and supplies pending a fact
investigation.
Financial costs dropped by Baht 391.23 million, or 17.44%, owing to a diminution in interest
expenses. In 2013, there were interest expenses of Baht 1,832.27 million, and fees for the guarantee of
sale of PWA’s bonds of Baht 19.51 million.
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Income
Water sale and service income
Pipeline installation income
Total income
Expenses
Operating and administrative expenses
Pipeline installation cost
Total expenses
Profit (Loss) from operation
Other income
Dividend income
Other imcome
Financial costs
Net earnings

Separate Financial Statements
2012
Increase (Decrease)
Amount
Percent

4.22.2 Expenses by nature
Expenses by nature have been included in the statements of comprehensive income for the
years ended September 30, 2013 and 2012, consisting of the following:(Unit: Million Baht)

Employee expenses
Depreciation of property, buildings and
equipment
Loss from impairment of assets
Water purchase expenses
Electricity expenses
Pipe installation expenses
Fixing expenses
Amortization expenses of right to use assets
Amortization of intangible assets

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
3,569.00
3,124.20
3,570.73
57.88
7,246.74
1,753.93
1,414.00
889.39
0.70
12.35

3,389.65
71.99
6,838.98
1,143.13
1,148.64
708.03
10.03
12.72

4.22.3 Transactions with top management were included in operating expenses in
comprehensive profit/loss statements for the years ended September 30, 2013 and 2012, with the
following details.
Remuneration for Board of Directors
Total remuneration for 11 directors of PWA’s Board and top management paid by PWA
comprised meeting allowance, bonus and extra remuneration for the years ended September 30, 2013
and 2012, as classified below.
(Unit: Million Baht)

Board directors’ meeting allowance
Board directors’ bonus
Board directors’ remuneration
Total

รายงานประจำป ๒๕๕๖

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
1.45
2.28
1.77
1.34
0.24
-.
3.46
3.62
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Remuneration for Top Management
Total remuneration for 9 members of PWA’s top management paid by PWA consisted of
salary, bonus, extra remuneration, and benefits after retirement for the years ended September 30, 2013
and 2012, as classified below.
(Unit : Million Baht)

Short-term benefits
Post-employment benefits
Total

4.23 Outstanding remittance to Ministry of Finance
(Unit : Million Baht)

Outstanding remittance
Add Increase between period
Less Remittance to the Ministry of Finance
Outstanding remittance

Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2013
2012
1,923.07
1,040.87
3,098.03
2,043.71
5,021.10
3,084.58
-.
1,161.51
5,021.10
1,923.07

In 2014, the Ministry of Finance (MOF) required PWA to remit to it an amount of Baht 1,035.23
million, or 45% of PWA’s net profit in 2013, depending on which amount was greater. PWA has
projected a remittance of Baht 3,098.00 million for MOF, which has not yet been remitted to the latter
and is thus recorded in the accrued remittance account.
In 2013, MOF required PWA to remit to it an amount of Baht 888.83 million from its net profit
in 2012, depending on which amount was greater. PWA had projected a remittance of Baht 1,923.07
million for MOF, and additionally projected a Baht 0.03 million remittance, as required by the Office of
the State Enterprise Policy Commission, which has not yet been remitted to the latter and thus
recorded in the accrued remittance account.
5. Compensation for Implementation of Public Service Obligations
On 7 September, 2004, the cabinet resolution approved what had been proposed by the Prime
Minister on 17 August, 2004 to support an implementation of public service obligations by state
enterprises providing services to the people. In this regard, the Office of the National Economic and
Social Development Board has been assigned to discuss with the Ministry of Finance and the Bureau of
the Budget in order to subsidize any state enterprise project benefiting people of which expenses
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Financial Statements in which the equity method
is applied /Separate Financial Statements
2012
2011
20.00
13.94
9.69
7.64
29.69
21.58

exceed its investment cost . The government will subsidize the investment surplus, particularly to those
state enterprises with a continued loss. The Ministry of Finance, in conjunction with the Bureau of the
Budget and other related agencies, was assigned to restructure state enterprises’ accounts and to separate
income - expenditure from the investment, and the service amount the people themselves should be
responsible. State enterprises will be responsible for the amount beyond the people’s ability to pay, as
public service obligations. For projects with investment costs higher than the investment rate of return
(IRR), the government will pay the whole compensation for such projects to state enterprises.
From 2008 onward, a payment of compensation based on public service obligations shall follow
a regulation of the Ministry of Finance A.D. 2008, effective on 26 January 2008. Compensation for a loss
paid to state enterprises was in the form of budget calculated by a difference between a service price
determined by the government and an investment cost, excluding expenses on the production of other
commodities or services which are not regarded as public services, and other expenses stemming from
state enterprises’ mismanagement. In 2011, such regulation was withdrawn. From 11 June 2011 onward,
public service obligations have been based on a regulation of the Ministry of Finance A.D. 2011 instead.
On 17 November, 2009, the cabinet resolution approved an amendment of the criterion for
consideration of compensation for PWA’s public service obligations (PSOs) for fiscal year 2009. The
amendment was based on the criterion used for compensation for PSOs for fiscal year 2008 because the
consideration of PSO compensation request was not in compliance with the procedures of the Office of the
Prime Minister’s orders 2008, with respect to providing the government fund in support of state
enterprises’ public services.
Between fiscal years 2004 and 2009, PWA received an approval from the cabinet resolution for
total PSO compensation amounting to Baht 4,849.87 million.
As at September 30, 2013, PWA’s income receivables (due in 1 year) from compensation for PSOs
amounted to Bath 10.00 million (PSO compensation for fiscal year 2009), while as at September 30, 2012,
the PSO income receivables (due in 1 year) totaled Baht 991.93 million, comprising of PSO compensations
for fiscal years 2008 and 2009 of Baht 199.13 million and 792.80 million, respectively, while received in over
1 year of Baht 10.00 million (PSO compensation for fiscal year 2009).
6. Contingent Liabilities
As at 30 September 2013, PWA has been sued for damages totaling 29 cases, consisting of 26
cases with the capital sued for totaling Baht 215.89 million, and 3 cases without the capital sued for,
with the following details.
1. There were 8 cases of breach of contracts, comprising 8 cases with the capital sued for
totaling Baht 85.41 million, 2 cases of which were under trial at the supreme court and the supreme
administrative court equally, 1 of which was under trial at the central administrative court, and 3 of
which were under trial at the administrative court.
2. There were 10 cases in which PWA was sued to review unfair contracts and return a fine,
consisting of 9 cases with the capital sued for amounting to Baht 53.59 million, 2 of which were under
trial at the supreme administrative court, central administrative court and administrative court, equally.
Another case was made under mutual memorandum between PWA and the State Railway of Thailand
for trial by the attorney general. There was 1 case without the capital sued for, which was under trial at
the administrative court.
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3. There were 10 violation cases comprising 9 cases with the capital sued for totaling Baht
76.89 million, one of which was under trial at the supreme court and district court, each, and 3 of which
were under trial at the supreme administrative court. The 4 other cases were under trial at the
provincial court. There was 1 case without the capital sued for, which was under trial at the central
administrative court.
4. There was 1 case of administrative order revocation for an act without reasonable ground,
which was a case without the capital sued for and under trial at the central administrative court.
PWA has set aside reserves for its contingent losses from those cases in its financial
statements, amounting to Baht 9.08 million, which PWA’s management has considered to be sufficient
for contingent losses.

follows:Project
No.

Private
Participation
Project

1

PathumThaniRangsit Water
Supply Project
(BOOT)

2

RatchaburiSamutSongkhram
Water Supply
Project (BOO)

Contract Period
and Date

Company

Terms

PathumThani
25 years
31 August 1995 Water Supply

- The contract commenced from
15 October 1998 to 14 October 2023.
Co., Ltd.
- At the end of the contract, the
facilities constructed by the
Company will be transferred to
PWA.
- The water price rate from the
specified calculation formula and the
minimum water quantity purchased
are determined.
Egcomthara Co., - The contract commenced from 7
30 years
23 June 1999 Ltd.
April 2001 to 6 April 2031.
- The water price rate from the
specified calculation formula and
the minimum water quantity
purchased are determined.The
construction by the Company
consisted of the following two
parts:Part1: The production system
must be sold to PWA if the Company
doesn’t renew the contract.
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7. Private Participation Projects
As at 30 September 2013, PWA allowed the private sector to participate in 12 projects as

Project
No.

Private
Participation
Project

3

Phuket Water
Supply Project
(BOO)

4

Sattahip Water
Supply Project

Contract Period
and Date

10 years
28 October
1999
amended
contract to
extend to 25
years
27 December
2005

30 years
28 July 2000
amended
18 October 2004

Company

Terms

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

Eastern Water
Resource
Development
and
Management
Public
Company
Limited

-

-

-

-
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Part 2:The ownership of substations at Damneon Saduak
Waterworks and Samut Songkhram
Waterworks must be transferred to
PWA free of charge upon completion
of construction.
The contract commenced from 15
December 2000 to 14 December
2025.
The amended contract specifies
more water quantity purchased by
PWA and a contract extension of 25
years starting 15 December 2000.
The water price rate from the
specified calculation formula and
the minimum water quantity
purchased are determined.
The contract commenced from 28
February 2001 to 27 February 2031.
The Company pays a return at a
specified rate of 7 % of monthly
water sales and service.
The amended contract specified an
additional construction of production
system for Pattaya Waterworks
The water price rate from the
specified calculation formula and the
minimum water quantity purchased
are determined.
PWA has to compensate for the
minimum water quantity and
quality. In case of less quality, the
Company has to compensate at the
rate of 5 % for less than the highest
level and 10 % for less than the
acceptable level. The Company will
pay PWA at the rate of .01 % of total
revenue from distributing water to
Pattaya Waterworks

การประปาสวนภูมิภาค

Project
No.

Private
Participation
Project

Contract Period
and Date

Company

Terms
- Any facilities constructed by the
Company will belong to PWA after
the contract ends, such as distribution
system and SCADA.

NakhonPathom
- SamutSakhon
Water Supply
Project (BOO)

VKCS
30 years
21 September (Thailand) Co.,
Ltd. (recently
2000
named Thai
Tap Water
Supply Public
Company
Limited)

6

NakornSawanA
ok Water
Supply Project
(BOOT)

25 years
7 November
2000
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- The contract commenced from 5
January 2004 to 4 January 2034.
- The ownership of the facilities
constructed including land will
be retained to the Company
when the contract ends.
- The water price rate from the
specified calculation formula and
the minimum water quantity
purchased are determined.
- PWA has to compensate for the
minimum water quantity and
quality. In case of less quality, the
Company has to compensate at the
rate of 5 % for less than the highest
level and 10 % for less than the
acceptable level.
- The contract commenced from 1
March 2003 to 28 February 2028.
- The ownership of facilities
constructed will be transferred to
PWA at the end of the contract.
(after examining the production
system in another 600 days).
- The Company is responsible for the
improvement and expansion of the
production system and the water
supply to the consumers on behalf
of PWA.
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5

Project
No.

7

Private
Participation
Project

Chachoengsao
Water Supply
Project (BOOT)

Contract Period
and Date

25 years
9 November
2000

Company

Chachoengsao
Water Supply
Co., Ltd.
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Terms
- PWA has given the order to construct
the additional water distribution
system and PWA will pay back later.
In case of additionally constructed
water distribution system, the
Company has to control the waste
water rate in the additional water
distribution system
- The water price rate from the specified
calculation formula and the
minimum water quantity purchased
are determined
- The contract commenced from1
April 2003 to 31 March 2028.
- The ownership of facilities
constructed will be transferred to
PWA at the end of the contract.
(after examining the production
system in another 600 days).
- The Company is responsible for the
improvement and expansion of the
production system and the water
supply to the consumers on behalf
of PWA.
- PWA has given the order to construct
the additional water distribution
system and PWA will pay back later.
In case of additionally constructed
water distribution system, the
Company has to control the waste
water rate in the additional water
distribution system.
- The water price rate from the
specified calculation formula and the
minimum water quantity purchased
are determined.

การประปาสวนภูมิภาค

Project
No.
8

Contract Period
and Date

Company

Terms

25 years
9 November
2000

Bangpakong
Water Supply
Co., Ltd.

Reverse
Osmosis Water
Production
Project (BOO) to
resolve water
shortage of Koh
Samui
Waterworks
according to
the cabinet
resolution on
28 December
2004.

15 years
7 July 2004

Eastern Water
Resource
Development
and
Management
Public
Company
Limited

- The contract commenced from 1
April 2003 to 31 March 2028.
- The ownership of facilities
constructed will be transferred to
PWA at the end of the contract.
(after examining the production
system in another 600 days).
- The company is responsible for the
improvement and expansion of the
production system and the water
supply to the consumers on behalf
of PWA.
- PWA has given the order to construct
the additional water distribution
system and PWA will pay back later.
In case of additionally constructed
water distribution system, the
Company has to control the waste
water rate in the additional water
distribution system.
- The water price rate from the
specified calculation formula and
the minimum water quantity
purchased are determined.
- The contract commenced from 12
May 2005 to 11 May 2020.
- The water price rate from the
specified calculation formula is
determined yearly.
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9

Private
Participation
Project
Bangpakong
Water Supply
Project (BOOT)

Private
Participation
Project
Phanatnikom
and Banboeng
Water Supply
Project (BOO)

Contract Period
and Date

11

Rayong Water
Supply Project
(BTO)

25 years
UU Group
14 March 2006 Consortium
consists of
- Universal
Utilities Co.,
Ltd.
Chachoengsao
Water Supply
Co., Ltd.
- Bang
PakongWater
Supply Co.,
Ltd.

12

Chonburi Water
Supply Project
(BOO)

Project
No.
10

Company

Industrial
15 years
10 September Water
Resource
2004
Management
Co., Ltd.

20 years
3 June 2009

Universal
Utilities Co.,
Ltd.

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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Terms
- The contract commenced from 1
February 2005 to 31 January 2020.
- PWA has to compensate for the
minimum water quantity and
quality. In case of less quality, the
Company has to compensate at the
rate of 5 % for less than the highest
level and 10 % for less than the
acceptable level.
- The contract commenced from 12
July 2006 to 11 July 2031.
- The ownership of the facilities
constructed by the Company will be
immediately transferred to PWA.
The Company had only the right to
produce and sell water to PWA.
- PWA has to compensate for the
minimum water quantity and
quality.
- A guarantee of Baht 6 million is
required when a one-year period is
due and is replaced by 5% of water
sales according to the minimum
water quantity in the following
years.
- The contract commenced from 1
December 2009 to 30 November
2029.
- The Company has to construct the
facilities by its own investment.

การประปาสวนภูมิภาค

Project
No.

Private
Participation
Project

Contract Period
and Date

Company

Terms

PWA has made a contract with UU Group Consortium for the latter to produce and sell bulk
water to Rayong waterworks (contract no. legal dept. 4/1549 dated March 14, 2006). The project based
on such a contract was sued by a local government and the public, while Rayong administrative court
has a ruling that PWA has to cancel the process of selection of a private company for producing and
selling tap water to PWA in the service area of Rayong waterworks and revoke the contract (no. legal
dept. 2/2549 dated March 14, 2006), since the date the court had a ruling, due to an unlawful selection
process. Subsequently, PWA appealed to the court against the ruling. The supreme administrative
court has issued an order imposing June 22, 2012 as the ending date of fact finding. In case the
supreme administrative court has a ruling that PWA must repeal the contract allowing the private
company to produce and sell water to PWA, the latter has to transfer the assets to PWA, with a net book
value as at September 30, 2013 totaling Baht 298.05 million.
Now, the supreme administrative court had, on 29 August 2013, overruled the lower
administrative courts’ ruling and dismissed the case. The supreme administrative court’s verdict was
read by the Rayong administrative court to both parties on 8 November 2013.
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- PWA has to compensate for the
minimum water quantity and
quality. In case of less quality and
quantity, the Company has to
compensate at the rate of 10 % of
water quantity required to purchase
in the period multiplied by the water
price, including value added tax in
that period, and multiplied by the
number of days starting from the
date of less quality incurred to the
date of complete correction.
- A guarantee of 10 % on this
investment is required at the
contract date. 5% of water sales
according to the minimum water
quantity is replaced in the first year
and the following years.

8. Reclassification
PWA has reclassified certain amounts in the statements of comprehensive income for the
year ended 30 September 2012 by presenting the other discount account as an amount deducted from
production supplies for the benefit of a comparison and to be in conformity with the reclassification of
accounts of the financial statements for the year ended 30 September 2013. Such reclassification had
no impact on the profit (loss) for 2012.
9. Approval of Financial Statements
These financial statements were authorized for issue by PWA’s Board of Directors on March
18, 2014.

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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หมวดที่ 3
รายงานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CSR Report)

การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR Report) ของ กปภ. ป 2556 236
ผลการดําเนินงานโครงการโรงเร�ยนประหยัดน้ํา
ที่ดําเนินการแล้วเสร�จ (ปงบประมาณ 2556) 259
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รายงานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กปภ. (CSR Report)

หมวดที่ 3 รายงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
(CSR Report)
การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กปภ. ปี 2556
ตลอดระยะเวลา 35 ปีของ กปภ. ในภารกิจผลิต ส่งจ่าย
และให้บริการน้ำาประปามาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)
แก่ประชาชน 74 ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ) กปภ. ได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงาน
ด้าน CSR อย่างต่อเนื่องเสมอมา ภายใต้แนวคิด “เราไม่สามารถ
เจริญเติบโตโดยลำาพัง แต่เราต้องทำาให้ชุมชนรอบ ๆ เจริญไป
พร้อมกันด้วย”
ความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศหรือองค์กร
สมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization (HPO)
กปภ. กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ประกาศค่านิยมองค์กรว่า มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ซึ่งหมายถึง มุ่ง
เน้นคุณธรรม มั่นใจคุณภาพ เพื่อสุขของปวงชน โดยในส่วนของ
คำาว่า “เพื่อสุขของปวงชน” มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าโดยเพิ่ม
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม และ
อาสาช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมนอกเหนือจากภาระหน้าทีป่ กติ
นอกจากนี้ กปภ. ยังได้กาำ หนดกรอบแนวคิดในการขับเคลือ่ นการ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate
Social Responsibility) เป็นรูปแบบเฉพาะของ กปภ. เรียกว่า
“Model CSR @ PWA” ที่อิงตาม ISO 26000 เริ่มต้นการทำา
CSR ภายในองค์กรสู่สังคมภายนอกให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่
กปภ. เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ CSR ใน
รั้ว กปภ. คือ การดูแลพนักงาน CSR รอบรั้ว กปภ. คือ การดูแล
ชุมชน และ CSR นอกรั้ว กปภ. คือ การดูแลประชาชนทั่วไป
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CSR นั้น กปภ. ได้กำาหนด
ให้ CSR เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับที่ 2 ปี
2555-2559 (ทบทวนปี 2557-2559) ทัง้ นี้ นอกเหนือจากภารกิจ
หลักในการสำารวจ จัดหาแหล่งน้ำาดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำาดิบ
ตลอดจนผลิต จัดส่ง และจำาหน่ายน้ำาประปาทั่วประเทศแล้ว
กปภ. ยังมีภารกิจสำาคัญ คือ การดูแลรับผิดชอบสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน
ทุกคน หรือการทำา CSR ที่อยู่ในกระบวนการทางกิจการประปา
(CSR-in-process) ควบคู่ไปกับการดำาเนินโครงการเพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของสังคมไทย (CSR-after-process)

236
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
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ในการส่งเสริมองค์กรให้มกี ารกำ�กับดูแลและการบริหารจัดการทีด่ ี การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ คณะ
กรรมการ กปภ. กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน ดังนี้
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายในการดำ�เนินงาน โดยให้ความสำ�คัญต่อหลัก
การกำ�กับดูแลที่ดี 7 ประการ คือ
1.1 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
1.2 ความสำ�นึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
1.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม (Equitable Treatment)
1.4 ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(Transparency)
1.5 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
(Value Creation)
1.6 การส่งเสริมพัฒนาการกำ�กับดูแล และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำ�เนินงาน (Ethics)
1.7 การส่งเสริมและกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation)
2. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานการประปาส่วนภูมภิ าค ยึดมัน่ ตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และปฏิบตั งิ าน
ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของการประปาส่วนภูมิภาค
3. ดำ�เนินธุรกิจน�้ำ ประปาและบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม สอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากรของการประปาส่วน
ภูมิภาค มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค
โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำ�คัญ
4. กำ�หนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทีส่ �ำ คัญ ให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของการประปาส่วนภูมภิ าค
และบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ ง และวางแนวทางการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
5. คณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับของการประปาส่วนภูมิภาคจะต้องเป็นผู้นำ�และแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่ดี
สามารถทำ�ให้มั่นใจว่ากระบวนการทำ�งานมีความชัดเจน โปร่งใส เชื่อถือได้ และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค ด้วยความโปร่งใส เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
8. คัดสรรบุคลากรทีเ่ ข้ามารับผิดชอบในตำ�แหน่งบริหารทีส่ �ำ คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาทีโ่ ปร่งใสและ
เป็นธรรม ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
9. ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม
10. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยดำ�เนินกิจกรรมที่มีส่วนในการรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเกื้อกูลและยั่งยืน

โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
ในการขับเคลือ่ นกระบวนการดำาเนินงานด้าน CSR กปภ.
เริม่ ต้นทีน่ โยบายขององค์กร โดยคณะกรรมการ กปภ. ได้แต่งตัง้
“คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CG & CSR) ของ กปภ.” กำาหนดแผนการดำาเนินงาน
ด้าน CSR ของ กปภ. และกำากับดูแลการดำาเนินงานด้าน CG
และ CSR ในภาพรวม ซึ่งมี “คณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 7 (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)” ทำาหน้าที่
ติดตามเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามกำาหนด รวมทั้งติดตาม
ผลการดำาเนินงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน
ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไปให้สอดรับกับเป้าประสงค์

ตามยุทธศาสตร์องค์กร บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้ จากกรอบ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ซึ่งเน้นวัฒนธรรม
องค์กรการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกคนในทุกหน่วยงานทัง้ ส่วน
กลางและส่วนภูมิภาค ทำาให้โครงสร้างบริหารงานในปัจจุบันยัง
ไม่ได้กำาหนดให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง แต่มีการ
มอบหมายและถ่ายโอนงานด้าน CSR ให้เป็นภาระหน้าที่ของ
ทุกหน่วยงานที่ต้องปลูกฝังพนักงานในสังกัดด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
ให้มี “จิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม” โดยผูกเข้าไปเป็น
เนื้อเดียวกับงานประจำาของฝ่ายต่าง ๆ

การเรียนรู้ CSR @ PWA ของพนักงาน กปภ.
จากการดำ า เนิ น งาน CSR ในแบบฉบั บ ของ กปภ.
หรือ CSR @ PWA ที่ยึดมั่นต่อการปลูกฝังให้ “พนักงาน กปภ.
ทุกคนมีดเี อ็นเอจิตสาธารณะ” ด้วยการจัดกิจกรรม “CSR DAY”
ประจำาปี 2556 เมือ่ วันที่ 19-20 กันยายน 2556 เป็นการเปิดม่าน
สู่โลกแห่งการเรียนรู้ ภายใต้คำาขวัญที่ว่า “สร้างสรรค์ กปภ.
สู่อนาคตการเรียนรู้” ทั้งนี้ กปภ. ได้จัดการสัมมนาวิชาการ
ในหัวข้อ “CSR : SHARE FOR CHANGE” เพือ่ ให้พนักงาน กปภ.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภารกิจด้าน CSR ของ กปภ. ได้มีโอกาส
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบตั กิ าร
เพื่อนำาไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

การจัดกิจกรรม CSR DAY จึงเป็นกิจกรรมที่สำาคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างให้พนักงานของ กปภ. เต็มเปียมไปด้วยคุณภาพและ
คุณธรรมไปพร้อมกัน อันจะนำาพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศหรือองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ต่อไป
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CSR ในแบบฉบับของ กปภ. : Model CSR @ PWA

สำ�หรับโครงการ CSR ตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ประกอบด้วย กลยุทธ์ CSR 3 ด้าน คือ
1. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
น�้ำ ของชุมชนให้สะอาดสวยงามและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนทีป่ ระสบสาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนน �้ำ ดืม่
บรรจุขวดให้กบั ประชาชนทีป่ ระสบสาธารณภัยและหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ โครงการการประปา
ส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน และโครงการน้ำ�ดื่มบรรจุขวด
2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจ
รักน้ำ� และโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ�
3. ด้านใส่ใจลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคน้ำ�ประปาที่มีคุณภาพดื่มได้จากก๊อก และสนับสนุน/
ช่วยเหลือประชาชนในการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านให้สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ได้แก่ โครงการน้ำ�
ประปาดื่มได้ และโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
ทัง้ นี้ CSR @ PWA ยึดกลุม่ เป้าหมายหลัก คือ เยาวชนซึง่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญของชาติ และมุง่ มัน่ ให้เยาวชน “บอกต่อ” สูผ่ ใู้ หญ่ดว้ ย
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การขับเคลือ่ น CSR ในแบบฉบับของ กปภ. หรือ “Model CSR @ PWA” มุง่ เน้นการสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
แบบบูรณาการครบห่วงโซ่ธุรกิจ หรือ Integrated CSR across Value Chain ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ�ไปจนถึงปลายน้ำ� โดยเริ่มต้น
จากการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและจิตสาธารณะของพนักงานทุกคนภายในองค์กรผ่านกิจกรรม CSR ที่อยู่ในกระบวนการ
ทางกิจการประปา (CSR-in-process) ควบคู่ไปกับการดำ�เนินโครงการเพื่อรักษา รับผิดชอบ และสร้างสรรค์ให้ชุมชน สังคมมีความ
ยั่งยืน (CSR-after-process) ในการนี้ กปภ. จึงได้กำ�หนดแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2556 - 2559 ตาม
แผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับที่ 2) ปี 2555 - 2559 (ทบทวนปี 2557 - 2559) โดยเน้นความเป็นระบบ ต่อเนื่อง เชื่อม
โยง มีเครือข่าย และพนักงานมีจิตสาธารณะ ดังนี้
1. สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยการดำ�เนินกิจกรรม CSR ให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับลูกค้า ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลดข้อขัดแย้งใดที่อาจจะสะดุดต่อภารกิจการให้บริการน้ำ�ประปาในปัจจุบันและอนาคต
2. ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการแสดงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติและสังคม เช่น การสนับสนุนชุมชน
การพัฒนาชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อแนวนโยบายกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
3. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้หลักการ การคำ�นึงถึงปัจจัยความต้องการหรือสภาพของสังคม ที่ กปภ.
น่าจะเข้าไปมีบทบาท ด้วยกิจกรรม CSR ที่ กปภ.ถนัด อีกทั้งยังเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของภาคี
เครือข่าย
4. เป็นกิจกรรม CSR-in-process ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประปา หรือ CSR-after-process ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการกิจการประปา โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณงามความดีที่ กปภ. ปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อมอย่างกลมกลืนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
5. เป็นกิจกรรม CSR ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในรั้ว กปภ. รอบรั้ว กปภ. และนอกรั้ว กปภ. โดยเน้น
กิจกรรมที่จะมีผลทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติมีสุขภาวะ ซึ่ง กปภ. ไม่ได้มองเป็นภาระ
แต่เป็นความตื้นตันใจที่องค์กรและพนักงานมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมอันเป็นหนทางนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ CSR โดดเด่นของ กปภ. ในปี 2556 : โครงการ PWA น้ำาดื่มโรงเรียน
กปภ. ซึ่งมีนโยบายด้าน CSR มาอย่างต่อเนื่อง ได้
ตระหนักรับรูถ้ งึ อันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อเยาวชน
จึงริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ได้แก่ โครงการ
โรงเรียนประหยัดน้ำา และโครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรัก
น้ำา เป็นต้น สำาหรับปี 2556 กปภ. ได้ดำาเนินการโครงการ PWA

น้ำ า ดื่ ม โรงเรี ย นขึ้ น ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ด้านสุขอนามัยของเยาวชน ซึ่ง กปภ. ได้จัดพิธีมอบตู้ทำาน้ำาเย็น
ให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการใน 4 จังหวัด
ประกอบด้วย

จ.เชียงใหม จํานวน 44 โรงเรียน 120 ตู เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

จ.นครสวรรค จํานวน 28 โรงเรียน 44 ตู เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

จ.พิษณุโลก จํานวน 19 โรงเรียน 26 ตู เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

จ.สุราษฎรธานี จํานวน 56 โรงเรียน 133 ตู เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
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ผลการดำ�เนินงาน CSR ปี 2556
ในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา กปภ. ได้จัดโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้ง 4 ไตรมาส (ตุลาคม
2555 - กันยายน 2556) โดย กปภ.สาขาทั้ง 233 สาขาและ
ส่วนกลาง ได้จดั กิจกรรมทีแ่ สดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
มีประชาชนได้รับประโยชน์ 596,608 ครัวเรือน มีค่าใช้จ่าย

ในการดำ�เนินงาน 59,217,372 บาท และพนักงาน กปภ.
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 12,845 คน (มีพนักงาน
กปภ. บางรายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครัง้ ) โดยการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ได้สะท้อนผ่านการ
ดำ�เนินงาน CSR ทั้ง 3 ด้าน ดังรูป

จำ�นวนเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน CSR ปี 2556
ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม

ด้านใส่ใจผู้บรืโภค

43,774,700 บาท

980,491 บาท

14,462,181 บาท

ด้านการพัฒนาชุมชน
และสังคม

ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม

ด้านใส่ใจผู้บรืโภค

516,121 ครัวเรือน

13,710 ครัวเรือน

66,777 ครัวเรือน

ด้านการพัฒนาชุมชน
และสังคม

ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม

ด้านใส่ใจผู้บรืโภค

7,598 คน

795 คน

4,452 คน

จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ CSR ปี 2556

จำ�นวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ CSR ปี 2556
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ด้านการพัฒนาชุมชน
และสังคม

1. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
กปภ. ให้ความสำาคัญในการมุ่งช่วยเหลือชุมชนในรั้ว
รอบรั้ว และนอกรั้วของ กปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
พนักงาน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย
และภั ย ธรรมชาติ ตลอดจนสนั บ สนุ น น้ำ า ดื่ ม และสนั บ สนุ น
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล โดยมีโครงการด้าน
การพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้
1.1 การประปาส่วนภูมิภาครักษ�ชุมชน
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน้ำาของชุมชนให้สะอาดสวยงามและช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยประกอบด้วย
โครงการ ดังนี้
1.1.1 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำา
เป็นโครงการที่ กปภ. เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งน้ำา
ต่าง ๆ ที่ กปภ.สาขา ใช้ในการผลิตน้ำาประปา ซึ่งบางแห่งเป็น
แหล่งน้ำาสาธารณะ หรือ แหล่งน้ำาของชุมชนต่าง ๆ โดย กปภ.
จะลงพื้นที่ไปทำาการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงสถานที่บริเวณรอบ
แหล่งน้ำานั้น ๆ เช่น การสร้างศาลานั่งเล่นริมน้ำา การปลูกป่า
ต้นน้ำา เป็นต้น

1.1.2 โครงการแจกจ่ายนา้ำ ประปาช่วยเหลือประชาชน
ในปีทผี่ า่ นมา หลาย ๆ พืน้ ทีข่ องประเทศไทยประสบเหตุ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะ
การอุปโภคบริโภคน้ำา กปภ. จึงได้ดำาเนินการจ่ายน้ำาประปา
เพื่อบำาบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในปี
2556กปภ. ได้แจกจ่ายน้ำาฟรีแก่ประชาชนรวมทั้งสิ้น 556.612
ล้านลิตร คิดเป็นเงินมูลค่า 9,956,716 บาท

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

1.1.3 โครงการบริ จ าคเงิ น /สิ่ ง ของช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบสาธารณภัย
นอกจากการแจกจ่ายน้ำาประปาและน้ำาดื่มแล้ว กปภ.ได้
ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
จึงได้จัดสรรงบประมาณอีกทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำา
ประชาชนและพนักงานของ กปภ. เป็นอย่างดี โดยได้บริจาค
เงินผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและการกุศลที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอ
ความร่วมมือมายัง กปภ. จำานวน 14 กิจกรรม เป็นเงินจำานวน
ทั้งสิ้น 36,409 บาท
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1.2 โครงการ PWA น้ำ�ดื่มโรงเรียน (Pure Water
for Academy)
เป็นโครงการที่คนต้นน้ำ�มุ่งมั่นแบ่งปัน ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสุขอนามัยของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนไทยมีน้ำ�ดื่ม
สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพราะเยาวชนจะต้องเติบโต
เป็นกำ�ลังสำ�คัญของชาติตอ่ ไป โดยตัง้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา กปภ.
ร่วมกับ 5 จังหวัด ได้มอบตู้ทำ�น้ำ�เย็นตามโครงการ PWA น้ำ�ดื่ม
โรงเรียนให้แก่ 221 โรงเรียน รวม 412 ตู้ ได้แก่พื้นที่ จ.สระแก้ว
จำ�นวน 74 โรงเรียน 89 ตู้ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำ�นวน 44
โรงเรียน 120 ตู้ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จำ�นวน 28 โรงเรียน 44
ตู้ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก จำ�นวน 19 โรงเรียน 26 ตู้ และในพื้นที่
จ.สุราษฎร์ธานี จำ�นวน 56 โรงเรียน 133 ตู้

1.3 โครงการน้ำ�ดื่มบรรจุขวด
นอกจากการแจกจ่ายน้ำ�ประปาช่วยเหลือประชาชน
แล้ว กปภ. ยังได้ให้ความสำ�คัญกับน�้ำ ดืม่ บรรจุขวดทีไ่ ด้มาตรฐาน
เพื่อมอบให้แก่ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรสาธารณกุศล
เพื่อนำ�ไปบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยปี 2556 กปภ. แจกน้ำ�ดื่มบรรจุ
ขวดทั้งสิ้น 392,242 ขวด

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน
1.1 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ�
1.2 โครงการแจกจ่ายน�้ำ ประปาช่วยเหลือ
ประชาชน
1.3 โครงการบริจาคเงิน/สิง่ ของช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
2. โครงการ PWA น้ำ�ดื่มโรงเรียน
3. โครงการน้ำ�ดื่มบรรจุขวด
รวม
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ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)

พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)

จำ�นวนเงินที่ใช้
(บาท)

86,955
310,470

1,020
2,594

15,927,207
9,956,716

364

84

36,409

40,403
77,929
516,121

233
3,751
7,598

16,285,400
1,568,968
43,774,700
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ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ปี 2556

2. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
กปภ. ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ การช่ ว ยลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้ อ น และกระตุ้ น ให้ เ ยาวชนตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า
ของทรัพยากรธรรมชาติ กปภ. ได้ให้ความสำาคัญกับการนำา
ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างคุ้มค่าตลอดมา โดยมีการจัด
กิจกรรมทีเ่ น้นด้านส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรนา้ำ ในชุมชน และ
ร่วมพัฒนาแหล่งนา้ำ ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการปลูกฝัง
จิตสำานึกเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งนา้ำ รูจ้ กั ประหยัด
นา้ำ ดูแลรักษาทรัพยากรนา้ำ และมีสว่ นร่วมช่วยชาติลดผลกระทบ
จากสภาวะโลกร้อนโดยมีโครงการด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม ดังนี้
2.1 โครงการการประปาส่วนภูมภิ าครักษ�สงิ่ แวดล้อม
ให้ความสำาคัญกับกิจกรรมและการดำาเนินการอนุรกั ษ์นา้ำ
ทั้งแหล่งน้ำาและป่าต้นน้ำาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำาใช้ไม่ขาดแคลน
โดย กปภ. ได้จดั กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายและดูแลรักษาแหล่งนา้ำ
ธรรมชาติ จำานวน 33 กิจกรรมในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทัว่ ประเทศเป็นเงิน
จำานวนทั้งสิ้น 23,078 บาท

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

2.2 โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำา
เป็นอีกโครงการที่ กปภ. จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่าง
ช่วงปิดเทอมฤดูรอ้ นให้เป็นประโยชน์ กปภ. จึงได้จดั กิจกรรมค่าย
เยาวชนฤดูร้อนขึ้น โดยสอนให้เด็กได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและความ
สำาคัญของน้ำาประปา และทรัพยากรน้ำาต่าง ๆ โดยหวังว่าเด็ก ๆ
จะนำาความรูไ้ ปถ่ายทอดให้กบั ครอบครัวได้ทราบต่อไป ซึง่ ตลอด
ระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา กปภ. ได้สร้างเยาวชนคุณภาพรวม
32 รุ่น สำาหรับปี 2556 ซึ่งนับเป็นปีที่ 12 กปภ. ได้จัดกิจกรรม
ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำาขึ้นอีก 3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2556
ณ กองฝกอบรมภูมิภาค 2 จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2556
ณ กองฝกอบรมภูมิภาค 1 จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556
ณ กองฝกอบรมภูมิภาค 3 จ.สงขลา
ทั้งนี้ มีนักเรียนอายุระหว่าง 10-15 ปี เข้าร่วมโครงการ
180 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สำาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ค่ายจะมุง่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับแหล่งนา้ำ กระบวนการผลิตนา้ำ ประปา
การปลูกฝังทัศนคติที่ดี และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
อาทิ การเล่นเกม ร้องเพลงการเรียนรูท้ างวิชาการ และทัศนศึกษา
ซึ่งล้วนมุ่งหมายที่จะฝกฝนให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และนำาไปสู่พฤติกรรมการใช้น้ำาอย่างถูกต้อง
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2.3 โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ�
กปภ. ได้ริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีภาคี
เครือข่ายเป็นโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ อง กปภ. และเป็นลูกค้าของ
กปภ.สาขา โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2558 จะมีโรงเรียนใน
ภาคีเครือข่ายครบทุกพื้นที่ของ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา ทั้งนี้
กปภ.สาขา จะดำ�เนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำ�นึกให้แก่เด็กนักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของน�้ำ ช่วยกันอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�้ำ และใช้
น้ำ�อย่างประหยัด พร้อมนำ�นักเรียนเข้าชมกระบวนการผลิตน้ำ�
ณ โรงกรองน้ำ�ของ กปภ.สาขา รวมทั้งมอบเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดคำ�ขวัญและ
เรียงความ ตัง้ แต่เริม่ โครงการจนถึงปี 2556 กปภ. ได้จดั โครงการ
โรงเรียนประหยัดน้ำ�รวม 176 โรงเรียน

ผลการดำ�เนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2556
โครงการ/กิจกรรม
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พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)
383
412
795
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จำ�นวนเงินที่ใช้
(บาท)
23,078
568,850
388,563
980,491
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1. โครงการ กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ�
3. โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ�
รวม

ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)
9,900
36
3,774
13,710

3. ด้านใส่ใจผู้บริโภค
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กปภ. ให้ความสำา คั ญกั บ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนตามหลักการความเป็นอยูท่ ดี่ ขี อง
ประชาชนต้องมีสาธารณูปโภคที่ดีด้วย ดังนั้น กปภ. จึงส่งเสริม
ุ ภาพดืม่ ได้จากก๊อก และ
ให้ประชาชนได้บริโภคนา้ำ ประปาทีม่ คี ณ
สนับสนุน/ช่วยเหลือประชาชนในการดูแลรักษาระบบประปา
ภายในบ้านให้สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย โดยมีโครงการ
ด้านใส่ใจผู้บริโภค ดังนี้

3.2 โครงการเติมใจให้กัน
เป็นโครงการที่ กปภ. เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2548
มีรูปแบบมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและ
ประชาชน โดยผู้ จั ด การ กปภ.สาขา จะนำ า ที ม บริ ก ารออก
เยี่ยมเยียนลูกค้าประชาชน ช่วยเหลือให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ
สุขอนามัยของประชาชนและชุมชน ตรวจสอบระบบประปา
ภายในบ้านให้ถกู สุขอนามัย ถ้าชำารุดจะดำาเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ฟรี รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเรือ่ งวิธีการดูแลระบบประปา
ภายในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ ทั้งนี้ ในปี 2556 มีลูกค้าได้รับ
บริการจากโครงการเติมใจให้กัน รวมทั้งสิ้น 66,777 ครัวเรือน
ครอบคลุม 233 ชุมชนในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.

3.1 โครงการน้ำาประปาดื่มได้
เป็นโครงการที่ กปภ. ให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ทำาการตรวจสอบน้ำาประปาในพื้นที่ของ กปภ. สาขาต่าง ๆ เพื่อ
รับรองความสะอาดของน้ำา เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่า
น้ำาประปาในพื้นที่นั้นสะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มได้จากก๊อก
ช่วยลดค่าใช้จา่ ยจากการซือ้ นา้ำ ดืม่ และยังเป็นการช่วยลดขยะจาก
ขวดพลาสติกได้อีกด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มทำาโครงการในปี 2543
จนถึงปี 2556 กปภ. ได้ดาำ เนินการประกาศพืน้ ทีน่ าำ้ ประปาดืม่ ได้
รวม 155 แห่ง

ผลการดำาเนินงานด้านใส่ใจผู้บริโภค ปี 2556
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการน้ำาประปาดื่มได้
2. โครงการเติมใจให้กัน
รวม

ผู้ได้รับประโยชน์
(ครัวเรือน)
66,777
66,777
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พนักงานเข้าร่วม
โครงการ (คน)
4,452
4,452
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จำานวนเงินที่ใช้
(บาท)
14,462,181
14,462,181

PWA Operations on CSR in 2013
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CSR @ PWA”, which is based on ISO 26000, beginning
with doing its CSR within the organization toward outside society in order to cover all sectors with whom
PWA has been involved, which are divided into 3 target groups, namely, CSR within PWA’s fence (taking care of its employees), CSR around PWA’s fence
(taking care of communities), and CSR outside PWA’s
fence (taking care of the general public).
In pushing ahead with its CSR strategy, PWA
has defined CSR as part of its corporate strategic plan
volume 2, 2012 – 2016 (revised in 2014 – 2016). Apart
from its core missions of a survey on and procurement of raw water sources and raw water, including
the production, distribution and sale of water supply
throughout the country, another of PWA’s significant
mission is to take care of society, communities and
the environment with a consideration of all employees’ cooperation and concerted efforts, or doing CSR
which is in the process of water supply business
(CSR-in-process) in parallel with carrying out projects
to promote sustainable growth of Thai society (CSRafter-process).

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

รายงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CSR Report)

Over the past 35 years of its production, distribution and services on water supply of WHO standard
provided to the public in 74 provinces across the country (except Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakan),
PWA has continuously given priority to its CSR work
under the concept “We can’t grow alone but we have
to get surrounding communities to grow simultaneously with us.”
With a strong determination to develop itself to
become a high performance organization (HPO), PWA
has defined its strategy in corporate social responsibility (CSR) through declaring the organizational values as “Determined-Confident-for the Public”, which
means focusing on morality and being confident in
quality for the public’s happiness. Concerning “For
the Public’s Happiness”, it is aimed at generating the
value by increasing customers’ satisfaction, business
partners and stakeholders, including nurturing PWA
staff’s service mind in participating public activities
and volunteering to help those activities other than
their regular duties. Furthermore, PWA has also defined the thinking framework in pushing an implementation of its CSR in a specific model called “Model

PWA’s Policies on Good Corporate Governance and CSR
In promoting the organization to have good corporate governance, efficient operations, and performance which is transparent, ethical and verifiable, including taking part in the development of the
quality of life of communities, society and the country, PWA’s Board of Directors has defined the policy
on good corporate governance and CSR based on the criteria used for state enterprise performance appraisal (SEPA) so that PWA’s board, executives and all employees will regard it as a practice which goes
in the same direction as the following.
1. PWA’s Board of Directors, executives and all employees have performance goals by giving importance to 7 corporate governance principles, as follows:
1.1 Responsibility for the results of performance of duties (Accountability);
1.2 Awareness of duties with adequate capacity and efficiency (Responsibility);
1.3 Treatment to all stakeholders with honesty, equality and equity (Equitable Treatment);
1.4 Transparency of operation, which is verifiable; and disclosure of data in a transparent
manner to all related parties (Transparency);
1.5 Creation of added value to businesses in short term and long term and increase of competitiveness in all areas (Value Creation);
1.6 Promotion and development of corporate governance and having good ethics in business
performance (Ethics);
1.7 Promotion and distribution of opportunities to the general public to participate in expressing their opinions relating operations which may have impact on the environment, health,
quality of life and well-being of local communities (Participation);
2. PWA’s Board of Directors, executives and all employees shall strictly adhere to the ethical
principle and shall operate their works with responsibilities as per their respective roles and
duties as prescribed in the PWA Act B.E.2522, laws, rules, regulations and criteria of PWA.
3. PWA shall operate and manage the water supply business with the principle of integrity in accordance with its abilities and resources and shall assume its responsibilities to all stakeholders, society and the environment for the purpose of providing public utility service by taking
into account the benefits of the country and health of the general public as the first priority.
4. PWA shall determine the visions, policies, strategies and main work plans in accordance with
its missions and objectives; and shall carefully and thoughtfully manage its business by taking
into account risk factors and prescribing its proper guidelines of management;
5. PWA’s Board of Directors and executives at all levels shall be leaders and good role models in
terms of integrity and business ethics;
6. PWA shall support and promote the establishment of risk management system, internal control system and internal audit system, which can ensure that the working processes shall be
clear, transparent, reliable and free of conflict of interests.
7. PWA shall promote the disclosure of its data and information in a transparent, adequate, reliable and timely manner so that all groups of stakeholders shall receive such data and information equally by taking into account fundamental human rights.
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8. PWA shall select personnel to assume responsibilities in main executive positions at all levels
properly and shall have transparent and equitable recruitment processes and shall strengthen
the sustainable organizational culture with an emphasis on the corporate governance and
continuous and sustainable CSR.
9. PWA shall respond to expectations of all stakeholders equally and equitably.
10. PWA shall be an organization that emphasizes the development of quality of life of communities,
society and the environment by carrying out CSR activities for sustainable and interdependent
cohabitation.

PWA’s Structure of Duties on CSR
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in the organizational strategy, achieving the target established and comprehensively benefiting communities and society. Based on the conceptual framework
on PWA’s CSR, which focuses on organizational culture of participation of all employees of all work units
both at the headquarters and in the region, no specific
department or division is assigned to take charge of
the CSR responsibility. Meanwhile, all departments
are assigned to be responsible for the CSR work and
encourage their staff to conduct CSR activities and
have “Service mind and responsible to society” and
link it to the work they routinely perform.

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY
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In pushing ahead with its CSR implementation
process as the organization’s policy, PWA has appointed the Corporate Governance and CSR Subcommittee
(CG & CSR), which defines PWA’s CSR implementation
plan and supervises the overall CG and CSR implementation, and has the 7th Working Group of Implementation of Organizational Strategy (Society and the
environment) to follow up and accelerate CG and CSR
projects so that they are completed in accordance with
the planned schedule, including following up the operating results and to promote the active participation
of executives, employees, communities, customers
and the general public in line with the goals defined

Learning of CSR @ PWA by PWA’s Employees
Based on the CSR implementation through
PWA model or CSR @ PWA, which encourages “All
PWA’s employees to have service-mind DNA” by carrying out the annual “CSR Day” activity between 19 –
20 September 2013, PWA has opened the curtain to the
learning world under the slogan “Create PWA toward
the learning future”.
In this connection, PWA had held a seminar on
the topic “CSR: Share for Change” with an aim to give
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PWA’s employees, particularly those working on CSR
projects, an opportunity to exchange their opinions
and share working experiences in order to develop
their efficiency in providing services to customers.
Conducting CSR Day is a significant activity
encouraging PWA’s employees to be filled with the
quality and integrity simultaneously, which will subsequently lead to a high performance organization
(HPO).
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CSR @ PWA Model

The CSR project based on PWA’s CSR work plan comprises of 3 CSR strategies described below.
1. Development of Communities and Society aims at supporting local administration organizations to develop their community water sources so that they are beautiful, clean and safe to
drink, apart from helping relieve the suffering of people who are victims of natural disasters
by distributing bottled water to them and other agencies conducting activities benefiting the
public, for example, the PWA Preserves Communities project and the Bottled Water project.
2. Environment Conservation aims to help reduce the impact of global warming and encourage the youth to be aware of the value of natural resources, such as the PWA Conserves the
Environment project, the Thai Youth Camp Water Conservation project, and the Water-Saving
School project.
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In pushing ahead with the CSR @ PWA Model, PWA has concentrated on creating integrated projects/activities in full business chain or “Integrated CSR across Value Chain” covering from upstream to
downstream, beginning with generating the culture of participation and service mind of all employees in
the organization through CSR activities in the water supply business process (CSR-in-process) in parallel with implementing projects to preserve and create sustainable communities and society (CSR-afterprocess). In this regard, PWA has defined its CSR work plan between 2013 and 2016 in conformity with its
corporate strategic plan (volume 2) of 2012 to 2016 (revised in 2014 to 2016), emphasizing the systematization, continuity, connectivity, networking and employees’ service mind as the following.
1. Generate the stability and sustainability for the organization by carrying out CSR activities connecting with the relationship with customers, people and stakeholders, while eliminating any
conflict which may interrupt the water supply business both currently and in the future.
2. Cooperate with PWA’s network members in displaying its responsibility to the country and society, for instance, supporting, developing and strengthening communities, making stakeholders
feel confident in PWA’s CG policy.
3. Develop communities and society under the principle of consideration of the need factor or the
condition of society where PWA should play a role through its experienced CSR activities or
projects that are a real need of PWA’s network members.
4. They are CSR-in-process activities, which are related to the water supply process or CSR-afterprocess activities, which are not related to the water supply process, focusing on providing
assistance and promoting the merit while PWA coherently treats communities, society and the
environment for their sustainable cohabitation.
5. They are CSR activities benefiting the target groups inside PWA’s fence, around PWA’s fence and
outside PWA’s fence, concentrating on activities that will make the core target group or young
people, which is the future of the country, healthy and happy. PWA does not view this as a
burden but its wdetermination by which PWA and its staff have a service mind for the public,
leading to sustainable development.

3. Paying Attention to Customers aims to help the public to drink quality water supply right from the tap
and assist the public in taking care of the water supply in their homes in order that it is clean, safe and
hygienic, for instance, the Potable Tap Water project and the Home Care project.
In this regard, CSR @ PWA has attached to its core target group, namely, young people, who are a signif
cant national force, and PWA is also determined to have them “Retell” adults too.

PWA’s Outstanding CSR Project in 2013: “PWA School Drinking-Water” Project
PWA, which has steadily had its CSR policy and
is fully aware of the danger which may occur to young
people, has initiated juvenile-related projects such as
the School Saves Water project, the Thai Youth Camp
Water Conservation project, etc. In 2013, PWA had

implemented the PWA School Drinking-Water project
with a strong determination to promote young people’s quality of life in respect of their hygiene. In this
connection, PWA held a ceremony of distributing cold
water-making machines to networking schools participating in this project in 4 provinces, consisting of

Chiang Mai, 44 schools, 120 machines
On July 19, 2013

Nakhon Sawan, 28 schools, 44 machines
On August 16, 2013

Phitsanulok, 19 schools, 26 machines
On August 30, 2013

Surat Thani, 56 schools, 133 machines
On September 30, 2013
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CSR Operating Consequences in 2013
In fiscal year 2013, PWA had implemented its
CSR projects in all 4 quarters (October 2012 – September
2013). All 233 PWA branches and headquarters
conducted activities displaying their responsibility to
society, benefiting 596,608 households, with operating
expenses of Baht 59,217,372, while there were totally

12,845 headcounts of PWA’s employees taking part
in those activities (some of them participated in the
projects more than once). Such CSR operations were
reflected through the 3 PWA’s CSR strategies, as
illustrated in the picture.

Amount of Money Spent on CSR Operation in 2013
Environment
conservation

Paying attention
to consumers

43,774,700 Baht

980,491 Baht

14,462,181 Baht

Development of
communities &
society

Environment
conservation

Paying attention
to consumers

516,121 Household

13,710 Household

66,777 Household

Number of Beneficiaries from CSR Projects in 2013

Number of Employees Participating in CSR Projects in 2013
Development of
communities &
society

Environment
conservation

Paying attention
to consumers

7,598 People

795 People

4,452 People
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Development of
communities &
society

1. Development of Communities and Society
PWA gives priority to providing assistance
to communities inside, around and outside PWA’s
fence, aimed at helping its employees and the people
suffering from troubles incurred by public and natural
disasters, including distributing bottled water and
supporting public activities and charities through
the following community and society development
projects.
1.1 PWA Preserves Communities to support local
administrative organizations in the development and
improvement of their water sources so that they are
clean and beautiful, apart from helping relieve the
suffering of victims of public disasters via the following
projects.
1.1.1 Improve Landscape around Water
Sources Project is the project in which PWA gives
importance to water sources it uses to produce the
water supply, some of which are public water sources
or community water sources. PWA will visit the
site where it will modify the landscape and improve
the place around those water sources, for example,
construction of riverside pavilions, growing upstream
forests, etc.
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1.1.2 Distribute Water Supply to Help
People Project Over the past years, numerous areas in
Thailand have been confronted with various natural
disasters, causing the people to get into troubles,
particularly in terms of water consumption. PWA has
therefore distributed the water supply to relieve the
suffering of those people. In 2013, PWA distributed the
water supply, free of charge, to the public amounting
to 556.612 million liters, which was worth Baht
9,956,716.

1.1.3 Donate Money/Supplies to Help
Victims of Public Disasters Besides distributing the
water supply and drinking water, PWA has also lent
support to public activities and charities and allocated
the budget for those activities, which get good
cooperation from consumers, people and PWA’s
employees. In 2013, PWA donated a total of Baht
36,409 (?) through 14 activities for society and charity
in which various agencies asked for PWA’ cooperation.
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1.2 Pure Water for Academy Project is the
project in which PWA is determined to share and
promote young people’s quality of life and hygiene
so that they have clean and safe drinking water of
international standard because they will grow and
become the country’s significant force in the future.
Since 2012 onward, PWA, in collaboration with 5
provinces, has distributed, via the Pure Water for
Academy project, a total of 412 cold water-making
machines to 221 schools, consisting of 89 machines
for 74 schools in Sa Kaeo, 120 machines for 44 schools

in Chiang Mai, 44 machines for 28 schools in Nakhon
Sawan, 26 machines for 19 schools in Phitsanulok, and
133 machines for 56 schools in Surat Thani.
1.3 Bottled Water Project Apart from distributing
free water supply to help the people, PWA has also
given priority to standard bottled water in order
to distribute to the public, agencies and charitable
organizations to relieve the suffering of people or
benefit social activities. In 2013, PWA had distributed
bottled water, totaling 392,242 bottles.

Employee participating in the project
(people)

Money spent
(Baht)

86,955

1,020

15,927,207

310,470

2,594

9,956,716

364

84

36,409

40,403
77,929
516,121

233
3,751
7,598

16,285,400
1,568,968
43,774,700

Beneficiary
(Household)

Project/Activity
1. PWA Preserves Community project
1.1 Improve Landscape around
Water Sources project
1.2 Distribute Water Supply to Help
the People project
1.3 Donate Money/Supplies to Help
Victims of Public Disasters
project
2. Pure Water for Academy project
3. Bottled Water project
Total
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Operating Consequences of Community and Society Development in 2013

2. Environment Conservation
PWA has given importance to helping reduce
the impact of global warming and encouraging
young people to be aware of the value of natural
resources. PWA has also continuously given priority to
worthwhile use of natural resources by carrying out
activities focusing on promoting the conservation of
water resources in communities, besides joining them
in developing water sources and nurturing young
people’s awareness of the value of water sources
through saving water and preserving water resources,
including taking part in helping the country to
decrease the impact of global warming via the
following environment conservation projects.
2.1 PWA Preserves the Environment Project
gives importance to activities and implementation
of water conservation, both water sources and
upstream forests, with an aim for the public to have
adequate water for consumption. To achieve this
project, PWA has conducted reforestation activities,
reservoir construction and natural water sources
conservation, totaling 33 activities in areas across the
country, amounting to Baht 23,078.
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2.2 Thai Youth Camp Loves Water Project
isanother project which PWA has continuously
established since 2002 with an aim to encourage the
Thai youth to spend their free time usefully during the
summer vacation. PWA has thus conducted an activity
of summer youth camp by teaching young people to
know the value and importance of the water supply
and water resources with a hope that these young
people will transfer the knowledge to their family
members. Over the past 11 years, PWA has produced
quality children for 32 batches (classes). For 2013,
which is the twelfth year in which PWA has carried out
an activity of Thai youth camp loves water for another
3 classes comprising of the following.
Class 33 between 6 – 8 March 2013 at Regional
Training Division 2, Khon Kaen
Class 34 between 18 – 20 March 2013 at Regional
Training Division 1, Chiang Mai
Class 35 between 27 – 29 March 2013 at Regional
Training Division 3, Songkhla
For all 3 classes referred to above, there were
180 students, aged between 10 – 15 years, taking part
in the project free of charge. Concerning the camp
activities, they concentrated on providing knowledge
of water sources, the process of water supply
production, and injecting good attitude and building
desirable behavior on the conservation of water
resources through learning from direct experience, for
instance, game playing, singing, academic learning
and study trip, all aimed at training young people to
have a creative idea and be initiative, leading to the
behavior of using water correctly.
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2.3 Schools Save Water Project PWA has started
this project since 2008 with network members being
schools in the service areas of PWA branches. PWA
has targeted that within 2015, there will be schools
of network members covering all areas of PWA
regional offices and branches. In this connection,
PWA branches will carry out activities providing
knowledge and recreation to generate knowledge and
understanding and raise the students’ awareness
of the value of water and helping preserve water
resources and using water economically, apart from
allowing the students to take a look at the process of
water production at PWA branch’s water treatment
plant, and providing certificates and scholarships to
young people winning the first prize in contesting

of slogan and essay writing. From the beginning of
the project in 2008 to 2013, PWA has conducted the
Schools Save Water project for 176 schools.

Operating Consequences of Environment Conservation in 3013

1. PWA Preserves the
Environment project
2. Thai Youth Camp Loves
Water project
3. Schools Save Water project
Total
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36
3,774
13,710
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Employee participating in the project
(people)
383

Money spent
(Baht)

-

568,850

412
795

388,563
980,491
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Beneficiary
(Household)

Project/Activity

3. Paying Attention to Consumers
3.2 Home Care Project is a project PWA has
carried out since 2005 and focused on creating a
good relationship with its customers and the public.
In this project, PWA branch’s manager will lead a
service team in visiting the customers and people
to provide suggestions on the hygiene of people and
communities, inspect the water supply system in their
homes so that it is hygienic and fix it free of charge
if it is damaged, including giving knowledge and
understanding of how to take care of the water supply
in one’s home in order that it is always clean. In 2013,
there were a total of 66,777 customers’ households,
covering 233 communities, receiving a service from
the Home Care project.

Over the past years, PWA has given importance
to the public’s good quality of life based on the
principle that good livelihood of the people must
also has good infrastructure. As a result, PWA has
encouraged the public to drink water right from the
tap, including supporting/helping people to take care
of the water supply in their home so that it is clean,
safe and hygienic, via the Paying Attention to Consumers
project as follows:
3.1 Potable Tap Water Project is the project in
which PWA has given priority to the public’s quality
of life by cooperating with the Department of Health,
the Ministry of Public Health in monitoring the
water|supply in the area under the responsibility of
PWA branches in order to certify the cleanness of
water. This aims at generating the reliability of water
supply in the area, which is clean, safe and drinkable
from the tap, besides helping reduce the public’s
expenses on buying drinking water and decrease the
rubbish incurred by plastic bottles. From the start of
the project in 2000 to 2013, PWA has declared the area
of potable tap water in 155 places (branches).

Operating Consequences of Paying Attention to Consumers in 2013
Beneficiary
(Household)

Project/Activity
1. Potable Tap Water project
2. Home Care project
Total

66,777
66,777
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Employee participating in the project
(people)
4,452
4,452
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Money spent
(Baht)
14,462,181
14,462,181

ผลการดำเนินงานโครงการโรงเร�ยนประหยัดน้ำ
ที่ดำเนินการแลวเสร็จ (ปงบประมาณ 2556)
1. โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ : การประปาสวนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 144 มีพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 25 ธันวาคม 2555
ระดับประถมศึกษาปที่ 1-2
“ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดกันสักนิดชวยเศรษฐกิจไทย”
“น้ำทุกหยดมีคุณคา เด็ก ๆเรามา ชวยกันประหยัดน้ำ”
“น้ำประปามีคา แมจาจงประหยัด”
“ปดน้ำใหสนิท กอนชีวิตจะขาดน้ำ”
“ขาดน้ำขาดชีวิต ชวยกันคิดประหยัดน้ำ”
ระดับประถมศึกษาปที่ 3-4
ชนะเลิศ
ด.ช.ธีรภัทร หอมสุวรรณ
รองอันดับ 1
ด.ช.คัมภีร มุยนาม
รองอันดับ 2
ด.ญ.นภาพร ชูจิตร
ชมเชย
ด.ญ.ศิริลาภ มีแมวิทย
ชมเชย
ด.ช.ณัฐวุฒิ ดวงแกว

“ประหยัดน้ำประปา รูคุณคารักษาไว มีน้ำตลอดไป จะไดใชตลอดกาล”
“น้ำประปามีคุณคา รวมรักษาน้ำกันไว พวกเราจงภูมิใจ มีน้ำใชทุกทุกวัน”
“ใชน้ำแลวตองปด จะไดติดเปนนิสัย พวกเราจงจำไว น้ำอยาใชใหสิ้นเปลือง”
“น้ำทุกหยด มีคุณคาตอชีวิต เปดใชแลวจงปด ชวยกันคิดรวมมือกัน”
“น้ำประปาคือชีวิต รูจักคิดรูจักใช
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ชนะเลิศ
ด.ญ.รุจิรา อิ่มอินทร
รองอันดับ 1
ด.ช.ธีระพล แดนพันธ
รองอันดับ 2
ด.ช.วัฏจักร สุกสีฟน
ชมเชย
ด.ญ.ประภัสสร แสไพศาล
ชมเชย
ด.ช.สหรัฐ จันทรุญ
ชมเชย
ด.ช.สามารถ มีอินทร

2. โรงเรียนหนองไผ : การประปาสวนภูมิภาคสาขาหนองไผ เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 145 มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติ
คุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 26 ธันวาคม 2555 (ไมมีการประกวดคำขวัญ มีแตประกวดเรียงความ)
3. โรงเรี ย นอนุ บ าลชนแดน : การประปาส ว นภู มิ ภ าคสาขาชนแดน เป น โรงเรี ย นประหยั ด น้ ำ แห ง ที่ 146 มี พิ ธี ม อบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 3 มกราคม 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชนะเลิศ
ด.ญ.ณฐาวีรนุช สิริโฉม
รองอันดับ 1
ด.ญ.อรวรรณ มวงคุม
รองอันดับ 2
ด.ช.ศิริชัย ตะเภาทอง
ชมเชย
ด.ช.กิตติศักดิ์ ศรีแสง
ชมเชย
ด.ญ.ณัฐริกา แสงอินกลุม

“น้ำประปาคือชีวิต เราตองคิดกอนเปดใช”
“โปรดชวยกันประหยัดน้ำประปา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย”
“น้ำประปามีนอยนิด ชวยกันประหยัดสักนิด ชีวิตจะสดใส”
“น้ำประปาคือชีวิต ควรไตรตรองดูนิด กอนใชน้ำประปา”
“น้ำประปามีคากวาที่คิด ควรประหยัดและปดหลังใชงาน”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ
น.ส.วิลาวัลย สุปญบุตร
รองอันดับ 1
น.ส.นันทนา ทองลาภ
รองอันดับ 2
น.ส.ประภาศิริ พวงเพชร
ชมเชย
น.ส.อัญชลี กลิ่นเจริญ
ชมเชย
นายธณัฐชา นาคศรีทา

“ชวยตน ชวยรัฐ ชวยประหยัดน้ำประปา น้ำนั้นมีคุณคา จงรักษาเพื่อคนไทย”
“รวมมือรวมใจ เปดน้ำใชเมื่อจำเปน อนาคตจะยากเข็ญ ถาไมเห็นคาน้ำประปา”
“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดวันละนิด เศรษฐกิจจะรุงเรือง”
“น้ำคือชีวิต ปดใหสนิทเมื่อเลิกใช ขาดน้ำคงขาดใจ เราตองรูจักใชรูจักคิด”
“ใชน้ำวันนี้มาก จะลำบากวันขางหนา ดังนั้นเราจึงมา
ประหยัดน้ำประปาชวยชาติไทย”
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4. โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต : การประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัย เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 147 มีพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 15 มกราคม 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชนะเลิศ
ด.ญ.ชุติมา ไตรจะโปะ
รองอันดับ 1
ด.ช.เฉลิมเกียรติ ทุมจังหรีด
รองอันดับ 2
ด.ญ.สุกัญญา พลภูเมือง
ชมเชย
ด.ญ.ภรณธิภา รอสูงเนิน
ชมเชย
ด.ญ.กรวิภา บุญอยู

“ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
“ถาโลกจะสดใส ตองรูจักใชทรัพยากร”
“รูจักอนุรักษน้ำ ไวใชประโยชน เสริมสรางใหโลกอุดมสมบูรณ”
“หยดน้ำเพียงนอยนิด ชวยกันคิดกอนจะใช ใหเรามารวมใจ รักษาไวเพื่อโลกของเรา”
“รักน้ำตองรักษา รักปาตองดูแล รักโลกตองแนวแน หมั่นดูแล และบำรุง”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองอันดับ 1
น.ส.ปาลิตา สุขลัด
รองอันดับ 2
น.ส.จินดารัตน รอดหมื่นไวย
ชมเชย
น.ส.ฉัตรชนก หมอปะคำ
ชมเชย
นายณัฐพงษ ของกิ่ง

“รักษน้ำ ตองรักษปา รวมรักษาความสมดุล ชวยกันสรางตนทุน รวมเกื้อหนุนโลก
ของเรา”
“ไมทิ้งขยะ ไมละความสะอาด ไมพลาดอนุรักษทรัพยากรน้ำ”
“น้ำเปนสายใยแหงชีวิต รูจักคิดรูจักใชกันเพื่อโลก”
“น้ำทุกหยดบนโลกนี้มีคา ชวยกันรักษากอนจะสายเกินแกไข”
“รักษน้ำ รักษชีวิต คงมิผิดคิดพูดไป ชีวิตตองสูญไซร เมื่อหมดไวซึ่งธารา”
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ชนะเลิศ
น.ส.ดุษฎี แอบฉิมพลี

5. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ : การประปาสวนภูมิภาคสาขาบางคลา เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 148 มีพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 22 มกราคม 2556
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ญ.ชลดา แยมอรุณพัฒนา
รองอันดับ 1
ด.ญ.ศิรประภา หมายซอนกลาง
รองอันดับ 2
ด.ช.วรพจ สดุดี
ชมเชย
ด.ช.พงศพิสิฏฐ ปานหมี
ชมเชย
ด.ช.อาคเนย ตันมาก

“เปดน้ำใหพอดี ทำอยางนี้จะพอเพียง”
“ปดน้ำเมื่อเลิกใช เปดใหมเมื่อจำเปน”
“น้ำคือชีวิต ประหยัดคนละนิด เพื่อชีวิตที่กาวไกล”
“น้ำทุกหยดมีคา ควรรักษาใหคงอยู”
“แหลงน้ำเหลือนอย ใชสอยจำกัด ชวยตนชวยรัฐ ประหยัดน้ำไว”

6. โรงเรียนครบุรวี ทิ ยา : การประปาสวนภูมภิ าคสาขาครบุรี เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 149 มีพธิ มี อบใบประกาศเกียรติคณ
ุ
พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 5 กุมภาพันธ 2556
ระดับประถมศึกษาตอนตน
ชนะเลิศ
ด.ญ.ฉัตรชนก นามกระโทก
รองอันดับ 1
ด.ญ.กมลวรรณ แยบกระโทก
รองอันดับ 2
ด.ช.ภูผา แสงบุญเรืองสกุล
ชมเชย
ด.ช.อรรถพร ปรีชาชาญ
ชมเชย
ด.ญ.ชณรรนฐพร เดชบุญพบ

“น้ำทุกหยดมีประโยชนโปรดประหยัด หยุดตัดไมทำลายปาเพื่อรักษาโลกของเรา”
“ประหยัดน้ำวันละนิด เพือ่ ชีวติ ทีส่ ขุ สบาย น้ำหมดทุกคนตาย สัตวตน ไมตายไมเหลือ”
“รักษน้ำใหชวยกันประหยัด รักษปาใหอนุรักษธรรมชาติ”
“น้ำทุกหยด มีประโยชน โปรดชวยกันประหยัดน้ำ”
“น้ำซักผา น้ำลางจาน เลิกใชงานนำมารดตนไม”
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ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ญ.อัจจิมา เหงกระโทก
รองอันดับ 1

“รักน้ำ รักโลก รักปา ทุกสิ่งมีคา โปรดรักษาไว จะไดมีไวใหใชนาน ๆ”

ด.ญ.ธนภรณ ภาคแกว
รองอันดับ 2

“รักษนำ้ รักษโลก ชวยโลกสดใส ประหยัดน้ำ ประหยัดใช พวกเราทำได เพือ่ โลกของเรา”

ด.ญ.อุษณีย ใชฮวดเจริญ
ชมเชย
ด.ญ.พิมพพญา ยาเสร็จ
ชมเชย
ด.ญ.ศิรประภา ชุติมันตานนท

“น้ำคือสิ่งสำคัญ จงใชมันอยางรูคุณคา เพื่อเราภายภาคหนา เพื่อรักษาโลกของเรา”
“น้ำคือชีวิต กอนใชยั้งคิด ไมใชควรปด คิดลดโลกรอน”
“น้ำจืดมีคา น้ำประปาก็ดี เราควรจะมี สิ่งดี ๆตอโลกของเรา”

7. โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง : การประปาสวนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 150 มีพิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 20 กุมภาพันธ 2556
ระดับมัธยมศึกษา
“ปดน้ำเมื่อไมใช ชวยชาติไดมหาศาล”
“ใชน้ำอยางรูคา ชวยรักษาสิ่งแวดลอม”
“ประหยัดน้ำวันนี้ มีใชวันหนา เพราะน้ำมีคา มากมายมหาศาล”
“น้ำมีประโยชน ทุกคนโปรดใช ประหยัดน้ำไว ใชดื่มและกิน”
“น้ำคือชีวิต ประหยัดกันสักนิด เพื่อชีวิตวันขางหนา”
“น้ำทุกหยดมีคา โปรดอยาใชสิ้นเปลือง”
“น้ำประปาจะเหลือนอย ถาใชสอยอยางสิ้นเปลือง”
“น้ำประปาจะหมดไป ถาหากใชอยางฟุมเฟอย”
“น้ำสะอาดทุก ๆหยด จะไมหมดถาเราประหยัด”
“ประหยัดน้ำทุก ๆหยด จะชวยลดคาใชจาย”
“น้ำประปามีประโยชน ขอจงโปรดใชประหยัด”
“น้ำนี้มีจำกัด ควรประหยัดเวลาใช”
“ไมอยากใหน้ำหมด ใชทุกหยดอยางประหยัด”
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ชนะเลิศ
ด.ญ.จตุพร จินดาสิงห
รองอันดับ 1
ด.ญ.สุภัสสรา ปริปรุณา
รองอันดับ 2
ด.ญ.นรินทรา สังขแกว
ชมเชย
ด.ญ.ฐานิต บัณฑิตชวลิต
ด.ญ.สุภาพร จินดาวัลย
ด.ญ.กรรณิกา บัวทอง
ด.ญ.ปรียา ศรีคง
ด.ช.ปวเรศ บุญหู
ด.ญ.ดลยา วรรณศิริ
ด.ญ.กชมน แกววิเชียร
ด.ช.ชัชวาล อาจหอม
ด.ญ.หทัยพร ศรีสวัสดิ์
ด.ญ.พลอย ชาววังเย็น

8. โรงเรียนวัดหนองสม : การประปาสวนภูมภิ าคสาขาปากทอ เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 151 มีพธิ มี อบใบประกาศเกียรติคณ
ุ
พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 22 กุมภาพันธ 2556
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
ด.ญ.สุภาภรณ ทองดี
รองอันดับ 1
ด.ช.ภาณุพงศ ทัศนา
รองอันดับ 2
ด.ช.พงศกร จันทรจรูญ
ชมเชย
ด.ญ.แหงอู รักงาน
ด.ญ.พิมพพร คุณโกฑา
ด.ญ.ภิชลิน สัจจวิโส
ด.ญ.ปรียาภรณ พวงรอด
ด.ญ.วริศรา ละสะมัญ
ด.ช.อรรคณา เชื่อมชิต
ด.ช.พิทักพงษ ผุดเผือก
ด.ญ.โชติกา แยมพงษ
ด.ช.โสภณ เทียนไชย
ด.ญ.จิดาถา ศรีสุวรรณ

“ใชน้ำเมื่อไร ใชใจยั้งคิด ไมใชควรปด ลดวิกฤตขาดแคลน”
“น้ำหนึ่งหยดมีคุณคา โปรดสละเวลาในการเปด-ปด”
“น้ำเปรียบดั่งชีวิต ประหยัดสักนิด เพื่อชีวิตอันสดใส”
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยวิกฤตน้ำหมดไป”
“ประหยัดน้ำกันไวเถิด จะเกิดผลดีตอแผนดิน ชีวินสุขสันต”
“ขาดน้ำขาดชีวิต จงมีจิตคิดรักษไว”
“น้ำทุกหยาดหยด ชวยลดภาวะโลกรอน พึงสังวรใชประหยัด”
“ใชน้ำใหประหยัด หัดทำวันนี้ โลกจะอยูดี มีน้ำพอเพียง”
“ขาดน้ำ ขาดใจ ควรใชอยางรูคุณคา”
“ใชน้ำมาก จะลำบากในภายหลัง”
“ใชน้ำอยางมีคุณคา ชวยการประปาลดตนทุน”
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิด ชวยกันประหยัดน้ำ”
“น้ำประปา มีคุณคา จงรักษา อยาฟุมเฟอย”

9. โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคม) : การประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 152
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 22 กุมภาพันธ 2556
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
ด.ญ.พรหมพร โพธิ์ทองสุข
รองอันดับ 1
ด.ญ.ปยะธิดา ศรีประเสริฐ
รองอันดับ 2
ด.ญ.มัทรี พูลสำราญ
ชมเชย
ด.ช.ณัฐกมล คงนอย

“เยาวชนรุนใหม รูจักใช รวมใจประหยัดน้ำ”
“ปลอยน้ำทิ้งไว ไมรูคุณคา ในวันขางหนา น้ำอาจหมดไป”
“น้ำมีคุณคา ตองรักษาใหลูกหลาน”
“เยาวชนยุคใหม รูคิด รูใช ใสใจการใชน้ำ”
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ระดับประถมศึกษา
ด.ช.วิชัย มาเจริญ
ด.ญ.ปทุมรัตน รุงเรือง
ด.ญ.อารียา สวยบำรุง
ด.ช.อุเทน ใบมะพฤกษ
ด.ช.ณรงคศักดิ์ สุขรุงเรืองชัย
ด.ช.ทัตพงศ พัฒนเจริญ
ด.ญ.ธนพร หลำวรรณะ
ด.ญ.รังสิมา เอี่ยมสุขขา
ด.ญ.ชนัฐนันท สุขเจริญผล
ด.ญ.อัจจิมา มวงเขียว

“น้ำคือสิ่งหลอเลี้ยงชีวิต ชวยกันคิดอนุรักษ”
“ใชน้ำวันละนิด ปดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช ชวยไทยประหยัด”
“น้ำทุกหยดมีประโยชน โปรดชวยกันใชอยางประหยัด”
“ประหยัดน้ำกันสักนิด เพื่อชีวิตที่สดใส”
“ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”
“ปดกอกใหสนิท ลดวิกฤตโลกรอน”
“ใชน้ำอยางประหยัด เปดแลวปดอยางเครงครัด”
“ทุก ๆหยดมีคา พวกเราพากันประหยัด”
“น้ำทุกหยดใชวาจะหางาย อยาใชไปใหสิ้นเปลือง”
“ชวยประหยัดน้ำประปา ชาติพัฒนาเศรษฐกิจรุงเรือง”

10. โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎรวิทยา) : การประปาสวนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ เปนโรงเรียน ประหยัดน้ำ แหงที่ 153
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 22 มีนาคม 2556
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
“ใชน้ำใหรูคา ภายภาคหนาไมขาดแคลน”
“ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
“น้ำคือพลังชีวิต มีจิตสำนึกในการใช”
“น้ำคือชีวิต คิดกอนใช”
“ใชน้ำอยางคุมคา เรารูวาน้ำมีนอย”
“ใชน้ำอยางประหยัด เปนกิจวัตรประจำวัน”
“ใชน้ำเมื่อจำเปน จะเห็นคุณคาของน้ำ”
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ควรรักษาไวใหดี”
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ชนะเลิศ
ด.ญ.พิมทิพย ทิพยเลิศ
รองอันดับ 1
ด.ญ.ณัฏฐนิชา โสภาศรี
รองอันดับ 2
ด.ช.อภิเดช สิงหคำ
ชมเชย
ด.ญ.ผกามาศ ทิพยเลิศ
ด.ช.สุรศักดิ์ ชอุมประโคน
ด.ญ.วัชลี ประทุมสาย
ด.ญ.ปนิดา วรรณทอง
ด.ญ.สนธยา แสงรัมย

11. โรงเรียนบานนางรอง (ยุทธกาจราษฎรวิทยาคาร) : การประปาสวนภูมิภาคสาขานางรอง เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ
แหงที่ 154 มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 14 มิถุนายน 2556
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ญ.นภัสสร นาคเรือ
“ใชนำ้ อยางประหยัด ขจัดความขาดแคลน น้ำประปามีคา แสน หมดทดแทนไมไดเลย”
รองอันดับ 1
ด.ญ.ขวัญฤทัย แกวจอหอ
“โลกสวยดวยน้ำมือ ประปาคือน้ำเศรษฐกิจ ใชนำ้ ทุกหยดชวยกันคิด เพือ่ ชีวติ โลกทัง้ ใบ”
รองอันดับ 2
ด.ญ.ปาวรีย สงสาร
“ชวยกันดูแลน้ำที่มีอยู แมในคูหรือในคลองตองรักษา กักเก็บไวใชไดตลอดเวลา
มีคุณคาเมื่อจำเปนเชนทุกวัน”
ชมเชย
ด.ญ.ณัฐมล ศรีสมบุตร
“น้ำคือชีวิต โปรดชวยคิดรักษาไว จดจำนำใสใจ รักษาไวใหยั่งยืน”
ด.ช.อดิศักดิ์ ออนศรี
“หยดน้ำที่ไหลออก บอกคุณภาพชีวิต น้ำประปานำเศรษฐกิจ ประหยัดคนละนิด
เศรษฐกิจรุงเรือง”
ด.ญ.สุภัคจิรา ตั้งตระการพงษ “น้ำใหชีวิต ประหยัดสักนิดกอนใช รวมกันแกไข ใสใจทรัพยากรน้ำ”
ด.ญ.อุมารินทร โนนโพธิ์
“น้ำหยดนอยนิด คิดกอนจะใช รวมแรงรวมใจ รวมรักษาน้ำ”
ด.ญ.พรนัชชา เนียมธรรม
“น้ ำ ประปามี ค า กว า ที่ คิ ด ประหยั ด วั น ละนิ ด จิ ต ผ อ งใส ใช เรื่ อ ย ๆ ใช น อ ย ๆ
สบายใจ อนุรักษดวยใจเพื่อโลกเรา”
12. โรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทรราษฎรอำรุง) : การประปาสวนภูมิภาคสาขากบินทรบุรี เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 155
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 21 มิถุนายน 2556
ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ
ด.ญ.อัสนาวี สีรือแสง
รองอันดับ 1
ด.ญ.ศศิวิมล นาคนวล
รองอันดับ 2
น.ส.ฉันทนา ลาโงน
ชมเชย
น.ส.จุฑารัตน ฉัตรธง

“น้ำดีมีคุณคา ควรรูวาใชอยางไร ใชน้ำตองใสใจ เพื่อมีไวใชไดนาน”
“ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
“ใชน้ำอยางประหยัดและคุมคา เพื่อวันนี้และวันขางหนาไมขาดแคลน”
“ใชน้ำอยางประหยัด ปฏิบัติอยางถูกวิธี อนุรักษแหลงน้ำที่เรามี เพื่อชีวีเปนสุข”
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13. โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม : การประปาสวนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 156
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 25 มิถุนายน 2556
ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ
ด.ญ.ณิชากร รำพึงกิจ
รองอันดับ 1
ด.ญ.วรพรรณ อุนเรือน
รองอันดับ 2
ด.ญ.กนกวรรณ ราษฎรเจริญ
ชมเชย
ด.ญ.ปยะมล เนินลพ

“รักษน้ำดวยชีวิต กอนใชตองคิด รูปดเปดเปนเวลา”
“ประหยัดน้ำวันนี้ มีใชวันหนา เราควรรักษา เพื่อคนรุนหลัง”
“น้ำทุกหยดแสนมีคา พวกเราพากันประหยัด”
“ประหยัดน้ำวันนี้ เพื่อชีวีสุขในวันหนา”

14. โรงเรียนสันปาสักวิทยา : การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมแตง เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 157 มีพิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 1 กรกฎาคม 2556
ระดับประถมศึกษาตอนตน
“น้ำประปามีคุณคา ปดทุกคราเมื่อไมใช ชวยกันรักษาไว จะไดใชไปนานนาน”
“น้ำประปามีคุณคา ชวยรักษากันใหดี ชีวิตจะสุขศรี เมื่อเรามีน้ำประปา”
“น้ำประปาทุกหยดนั้นมีคา ปดทุกคราเมื่อไมใช”
“ใชน้ำประปาอยางประหยัด เพื่อขจัดปาแหงแลง”
“น้ำประปาทุกหยดมีคา อยาเปดไวเมื่อไมจำเปน”
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ญ.วิภาภรณ ครูดนัน
รองอันดับ 1
ด.ญ.จิรชยา แกวพินิจ

“น้ำประปามีประโยชน โปรดชวยกันประหยัด”
“น้ำประปามีคุณคา ปดทุกคราเมื่อไมใช เด็กเด็กควรใสใจ ไมเปดไวใหสิ้นเปลือง”
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ชนะเลิศ
ด.ญ.ศุภนุช จิตตอารี
รองอันดับ 1
ด.ญ.กุศลิน รอบคอบ
รองอันดับ 2
ด.ช.ดิษยพงษ ศรีเมือง
ชมเชย
ด.ญ.ณัฐธิดา ชะลิ
ชมเชย
ด.ช.จิตกร วงศวาน

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รองอันดับ 2
ด.ญ.ธนพร ดงประหลาด

“ทุกคนโปรดรวมใจ ประหยัดใชน้ำประปา น้ำประปามีคุณคา โปรดอยาใชให
ฟุมเฟอย”

ชมเชย
ด.ญ.ชุติมณฑ ทองขัด
ด.ช.ชัชฎาณัญทภรณ จิระแปง

“น้ำประปาไทยจะหมดไป ถาใชกันอยางสิ้นเปลือง”
“น้ำประปาหลอเลี้ยงชีวิต ปดใหมิดเมื่อไมใช”

15. โรงเรียนเทิง (เทิงทำนุประชา) : การประปาสวนภูมิภาคสาขาเทิง เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 158 มีพิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 4 กรกฎาคม 2556
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ช.ธานิน จตุนาม
รองอันดับ 1
ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญมา
รองอันดับ 2
ด.ญ.กัญญวลา พลอาภา
ชมเชย
ด.ญ.จิรัชญา แสงศรีจันทร
ด.ญ.นงนภัส ธนะวดี
ด.ญ.แพรวา อักษรดิษฐ

“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดน้ำกันสักนิดชวยเศรษฐกิจได”
“สายน้ำสายชีวิต อยาไดคิดจะทำลาย อาบแลวสบายกาย มีประโยชนมากมายจริง”
“ประหยัดน้ำในวันนี้ ชวยชีวใี นวันหนา ประหยัดน้ำทุกเวลา ชวยเพิม่ คุณคาแกตวั เรา”
“ขาดน้ำ ขาดชีวิต ชวยกันคิด ชวยกันประหยัด”
“ประปามีคุณคา จัดสรรหาน้ำใส ๆ ใชแลวเย็นชื่นใจ และไมใชอยางฟุมเฟอย”
“ใชน้ำอยางประหยัด ชวยขจัดความแหงแลง ชวยกันอยางขันแข็ง ความแหงแลง
จะหมดไป”

16. โรงเรียนสตึก : การประปาสวนภูมิภาคสาขาสตึก เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 159 มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอม
ทุนการศึกษา เมื่อ 12 กรกฎาคม 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชนะเลิศ
ด.ช.วุฒิพงษ หมื่นแสน
รองอันดับ 1
ด.ญ.พรรณารายณ อยูทอง
รองอันดับ 2
ด.ญ.ประภาพรรณ คอนเพชร

“ทรัพยากรน้ำของเรามีนอย โปรดใชสอยอยางประหยัด”
“น้ำคือชีวิต คิดสักนิดกอนใช”
“น้ำมีก็หมดได ชวยกันใชอยางประหยัด”
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชมเชย
ด.ญ.กิตติพร วรรณทอง
ด.ญ.วาสนา อินสำราญ

“รักษน้ำ ประหยัดน้ำ เพื่อวันขางหนา นำพาประปาสูอาเซียน”
“สามัคคีรวมใจ อยาเปดน้ำทิ้งไว เพื่อไทยพัฒนา”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ
น.ส.ปาลิตา สมใจหวัง
รองอันดับ 1
น.ส.สุพินญา จันทรัง
รองอันดับ 2
น.ส.ดวงพร ยินดี
ชมเชย
น.ส.แกวมณี ทรัพยมาก

“ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใชทุกหยดอยางรูคุณคา”
“ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
“ใชน้ำอยางคุมคา ใชวันนี้เผื่อวันหนา”
“ประหยัดน้ำใหรคู า พัฒนาประเทศชาติ ประหยัดน้ำไมแคลวคลาด อนาคตชาติกา วไกล”

17. โรงเรียนสุราษฎรธานี : การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 160 มีพิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 25 กรกฎาคม 2556

ชนะเลิศ
ด.ช.ภูวเดช เศวตศิลป
รองอันดับ 1
ด.ช.ธาดา ถิ่นธานี
รองอันดับ 2
ด.ช.โชษณ เรืองศรี
ชมเชย
ด.ญ.ณัชชา สรรพขาว
ชมเชย
ด.ญ.วาป อุทโยภาค
ชมเชย
ด.ช.ภัทรกร ชาตะเวที
ด.ญ.เธียรปญญา ชวดบัว
ด.ญ.อารียา คงจรรักษ

“น้ำคือชีวิต ประหยัดทุกภารกิจ ชีวิตสดใส”
“เปดน้ำอยางพอดี จะมีใชไปอีกนาน เก็บไวใหลูกหลาน ไดใชน้ำกันตอไป”
“รักน้ำในวันนี้ จะไดดีในวันหนา รูแลวอยารอชา ชวยปลูกปาชวยรักน้ำ”
“ชวยกันปดน้ำที่ไหล ชวยกันใชอยางรูคา”
“น้ำกินน้ำใช เก็บไวทุกหยด อยาใหน้ำหมด เดี๋ยวจะอดกัน”
“หลังใชน้ำชวยกันปด น้ำเพียงนิด มีคุณคา”
“น้ำคือชีวิต ควรคิดกอนใช ประหยัดเขาไว ใสใจการใชน้ำ”
“ใชน้ำดวยใจที่รูคา ดีกวาแกปญหาเพราะขาดแคลน”
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
น.ส.พิริยกานต เพชรทอง
รองอันดับ 1
น.ส.ชนิกานต หาญสุวาณิชย
รองอันดับ 2
น.ส.เอื้อการย พรหมถาวร
ชมเชย
น.ส.อัญชนา ปานดี
น.ส.ณัชนิชา เกิดสมกาล
นายรัชชานนท นวลเพชรทอง
น.ส.สุปรียา อัยยะวรากูล
น.ส.วิภาวดี เพ็ชรสุข

“น้ำมีคา หลอเลี้ยง ทุกชีวิต ตระหนัก รูจักคิด กอนจะใช”
“น้ำคือชีวิต โปรดรูคิดรูคุณคา รวมรักษาอยาสิ้นเปลือง”
“ชวยคน ชวยรัฐ ชวยประหยัดน้ำประปา”
“เพียงประหยัดน้ำคนละหยด ชวยลดภาระชาติ”
“ใชน้ำอยางรูคุณคา วันนี้และวันขางหนาจะไดสบาย”
“น้ำคือชีวิต ประหยัดสักนิด และปดหลังเลิกใช”
“ใชน้ำอยางรูคุณคา รวมรักษาเพื่ออนาคต”
“ประหยัดน้ำประปาสักนิด กอนวิกฤตจะมาเยือน”

18. โรงเรียนบานหัวเวียง (โกศัลยวิทย) : การประปาสวนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 161
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 26 กรกฎาคม 2556
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ญ.อรวรรณ ระวังศรี
รองอันดับ 1
ด.ญ.สุธิดา แสนเทิง
รองอันดับ 2
ด.ญ.ฟาเอ็นดู ตอนะรักษ
ชมเชย
ด.ญ.เบญจมาศ วงคคำ
ด.ช.วิชัย บุญเกิด

“น้ำคือชีวิต คิดสักนิดกอนจะใช”
“น้ำดิบมีนอย ควรใชสอยอยางประหยัด น้ำประปามีจำกัด ประหยัดไวเพื่อตัวเรา”
“โปรดชวยกัน ประหยัดน้ำ น้ำทุกหยดก็มีคา โปรดปดกอกใหสนิท”
“น้ำดิบมีนอย ควรใชสอยอยางประหยัด”
“รักน้ำเหมือน รักชีวิต รักทุกสิ่ง เหมือนรักการประปา”
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19. โรงเรียนวัดนันทาราม : การประปาสวนภูมิภาคสาขาฝาง เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 162 มีพิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 5 สิงหาคม 2556
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ญ.นันทนภัสพร ตระกูลนิยม
รองอันดับ 1
ด.ญ.นภาภรณ สุพรรณ
รองอันดับ 2
ด.ญ.โจ ลุงตา

“รวมใจใชน้ำอยางประหยัด ขจัดปญหาโลกรอน”
“น้ำนัน้ มีคณ
ุ คา โปรดรักษาไวใชนาน พวกเรารวมประสาน รักษาน้ำตลอดไป”
“น้ำนั้นมีวันหมด ใชทุกหยดรูคุณคา น้ำประปานั้นมีคาตอทุกอยาง ควรประหยัดน้ำ
ไวใชในวันหนา”
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ชนะเลิศ
ด.ญ.หลู ลุงสุ
รองอันดับ 1
ด.ญ.กัญญารัตน สังวัตถุ

“ใชน้ำถูกวิธี ประหยัดเงิน ลดโลกรอน น้ำทุกหยด ลวนมีคา รวมรักษา
อยาฟุมเฟอย”
“ใชน้ำอยางมีคุณคา รวมพัฒนาสิ่งแวดลอม นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง
คูเคียงองคกรประปาสวนภูมิภาค”

20. โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม : การประปาสวนภูมิภาคสาขารังสิต เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 163 มีพิธีมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 6 สิงหาคม 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชนะเลิศ
ด.ญ.ธมนวรรณ ทีสุกะ
ด.ญ.น้ำหวาน อายุวงษ
รองอันดับ 1
ด.ช.พงศกร เสนหา
ด.ญ.จิรประภา ประถาพล
รองอันดับ 2
ด.ญ.เกวลี ซันซี
ด.ญ.สุคนธมาส แจงสวาง

“รักษน้ำ รักษปา รักษา เพื่อโลกเรา”
“รักษน้ำกันสักนิด เพื่อชีวิตและโลกเรา”
“รวมแรงรวมใจ พัฒนาน้ำใส คืนโลกของเรา”
“โลกจะสวย น้ำจะใส ถาชวยกันใสใจ รักษน้ำ รักษโลก”
“ใหโอกาสโลกไดกลับคืนมา เพือ่ ชีวาทีส่ ดใส ใสใจในการเลือกใช เพือ่ สดใสในวันขางหนา”
“ขาดน้ำเหมือนขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
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รองอันดับ 2
ด.ช.ศุภกิตต อุนเรือน

“ชวยตน ชวยโรงเรียน ชวยรัฐ ชวยประหยัดน้ำประปา”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
น.ส.ณัฐธยาภรณ พจนธรรม
น.ส.อินทิรา อินทรเกตุ
รองอันดับ 1
น.ส.พรไพลิน เขียวน้ำชุม
นายรัฐภาส โชติสมิทธิ์กุล
รองอันดับ 2
น.ส.ปาริชาติ รักญาติ
น.ส.ธนัญญา บัวลำพอง

“รักษโลก รักษชีวิต ชวยกันวันละนิด ปดน้ำที่ไมใช”
“แคปดน้ำ หลังเลิกใช ชวยโลกไดดวยมือเรา”
“น้ำทุกหยดนัน้ มีคา ตองรักษาเทาชีวี ประหยัดทุกนาที มอบสิง่ ดีคนื โลกเรา”
“น้ำคือชีวิต คิดกอนใช พาใจสุขสันต”
“ปดน้ำ เปลี่ยนความคิด ชวยทรัพยากรใหยั่งยืน”
“ปลูกฝงคุณคาทรัพยากรน้ำ เพิ่มกำลังจากหนึ่งเปนรอย เดินตามรอยพระราชดำริ”

21. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร : การประปาสวนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 164 มีพิธีมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 9 สิงหาคม 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
น.ส.ภาวิณี มั่นทอง

“หยดน้ำเพียงนอยนิด ประทังชีวิตที่ยิ่งใหญ รักษน้ำดวยหัวใจ
คนรุนใหมรูใชน้ำอยางพอเพียง”

รองอันดับ 1
น.ส.อภิลักษณ แกวขันตี
รองอันดับ 2
น.ส.วชิราภรณ เนยชัยภูมิ
ชมเชย
น.ส.กาญจนา สุภาผล
น.ส.สุทธินี ราชครุฑ

“ใชน้ำอยางรูคุณคา รวมรักษาใหยั่งยืน”
“รักน้ำรักชีวิต โปรดคิดกอนใช คนไทยรุนใหม รวมใจใชน้ำอยางประหยัด”
“ประหยัดน้ำวันละนิด คืนชีวิตแกธรรมชาติ”
“น้ำทุกหยดมีคากวาที่คิด ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยทุกชีวิตได”

22. โรงเรียนมาลาสวรรคพิทยา : การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานนา เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 165 มีพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 16 สิงหาคม 2556
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
ด.ญ.ณภาวรรณ ตระกูลมัยผล
รองอันดับ 1
ด.ญ.อภิญญา ดวงแสงฤทธิ์

“รักษน้ำสักนิด เพื่ออุทิศใหโลก บริโภคอยางพอเพียง”
“น้ำนำพาชีวิต อยาคิดทำลาย มีสัตวมากมายที่ตองการน้ำ”
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ระดับประถมศึกษา
รองอันดับ 2
ด.ญ.ธนพร เตียวสมบูรณกิจ

“น้ำดีมีคุณคา พวกเราอยาใชฟุมเฟอย”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
น.ส.สุภัทรา แกวพุม
รองอันดับ 1
น.ส.สุพิดา เส็งสมัคร
รองอันดับ 2
น.ส.ขวัญจิรา ทิพยากุลรักษ

“รักษน้ำตามรอยพอ ชวยกันสานตอเพื่อโลกที่สดใส”
“น้ำมีคุณคา ตอชีวาใหยาวไกล จึงควรใชอยางประหยัด”
“รักษน้ำที่ใหชีวิต รวมปลูกจิต รักษโลกเรา”

23. โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี : การประปาส วนภูมิ ภาคสาขานาทวี เปนโรงเรียนประหยัดน้ ำ แหง ที่ 166 มี พิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 27 สิงหาคม 2556
ระดับประถมศึกษาปที่ 3
“น้ำมีคุณคา รวมรักษาเพื่ออนาคต”
“น้ำประปามีคุณคา มาเถิดมารักษา”
“เรามาประหยัดน้ำ ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ”
“ประหยัดน้ำในวันนี้ ยังมีน้ำใชในวันหนา”
“น้ำมีคากับชีวิต ตองชวยกันประหยัด”
ระดับประถมศึกษาปที่ 4
ชนะเลิศ
ด.ญ.ศตรัศมี บุญประจำ
รองอันดับ 1
ด.ญ.สิธภัทร ราชแกว
รองอันดับ 2
ด.ญ.ศรัณยภัทร ภักดี

“ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
“ชวยตนชวยรัฐ ชวยประหยัดน้ำประปา”
“น้ำคือชีวิต ปดใหสนิทเมื่อเลิกใช”
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ชนะเลิศ
ด.ช.ณัฐปคัลภ ทองสังข
รองอันดับ 1
ด.ญ.อามานีน นกแอนหมาน
รองอันดับ 2
ด.ช.ณ.ภัทร ไชยจำ
ชมเชย
ด.ญ.จีรนันท บัวนวล
ด.ช.ปฏิพล ระดาบุตร

ระดับประถมศึกษาปที่ 5
ชนะเลิศ
ด.ญ.สรณศิริ ทองจีน
รองอันดับ 1
ด.ญ.อามีตา หมัดหลี
รองอันดับ 2
ด.ญ.สุทธิรักษ ธรรมรัตน

“ประหยัดน้ำในวันนี้ พลิกวิกฤติภาวะโลกรอน”
“น้ำชวยชีวิต คิดสักนิดกอนใชน้ำ”
“น้ำใหชีวิต โปรดคิดสักนิด หากใชไมประหยัด”

24. โรงเรียนบานอากาศ : การประปาสวนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 167 มีพิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 28 สิงหาคม 2556
ระดับประถมศึกษาปที่ 5
ชนะเลิศ
ด.ญ.พัชรินทร อวนปอง
รองอันดับ 1
ด.ญ.วทันยา ไชยพิคุณ
รองอันดับ 2
ด.ช.ศาสตรพงษ พิมพพรม
ชมเชย
ด.ญ.นนทิวรรณ วงศวัฒนชัย
ด.ญ.จุฑาทิพย หัตถสาร

“น้ำประปานาใช อุนใจนักหนา รวมใจรูคา น้ำประปาของเรา”
“น้ำคือชีวิต ปดใหสนิทเมื่อเลิกใช”
“คนรุนใหมใจรูคา รวมกันมา ใชน้ำประปาอยางประหยัด”
“รวมรอยดวงจิต รวมคิดประหยัด รวมใจยืนหยัด รวมประหยัดน้ำประปา”
“น้ำเพียงนอยนิด รวมเปนลิตรมีคามหาศาล”
ระดับประถมศึกษาปที่ 6

ชนะเลิศ
ด.ญ.จิตรผกา คิอินธิ
รองอันดับ 1
ด.ช.เอกรัตน รุงเรือง
รองอันดับ 2
ด.ญ.วรรณฤดี เกษสอาด
ชมเชย
ด.ญ.ปยวรรณ ใครบุตร
ด.ญ.เจนจิรา สายธิไชย

“น้ำประปามีตนทุน ตองรูคุณรูจักใช รวมสำนึกใหมากไว รูจักใชอยางประหยัด”
“น้ำประปามีคณ
ุ คา กลัน่ กรองมาใหดมื่ กิน ขัน้ ตอนแสนยากเย็น กวาจะเปนน้ำประปา”
“หนึ่งหยดน้ำประปา มีคุณคามหาศาล กลั่นกรองแสนยาวนาน กวาจะไดน้ำนั้นมา”
“น้ำเปรียบเหมือนชีวิต ประหยัดสักนิด ชีวิตจะมีสุข”
“น้ำประปานั้นมีคา ควรรูวาใชอยางไร พวกเราตองใสใจ ควรจะใชแบบประหยัด”
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25. โรงเรียนแมใจวิทยาคม : การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 168 มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติ
คุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 5 กันยายน 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชนะเลิศ
ด.ช.นภดล ฝนจุมปู

“หนึ่งหยดมากคุณคา อันน้ำหนาใกลหมดไป ในฐานะเราคนไทย จงรวมใจใชน้ำ
อยางประหยัด”

รองอันดับ 1
ด.ญ.อัจฉราพร ปาละมะ

“โสทกตกจากนภาสูธรณี จงรวมกันสมานสมัครรักษน้ำไว”

รองอันดับ 2
ด.ญ.สุอังคณา แสนบูราณ

“ประหยัดน้ำเพื่อใคร ถาไมใชเพื่อเรา”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
“น้ำมีคุณคา รูรักษาประหยัดไว อนาคตยังอีกไกล คิดกอนใชจำใหดี”
“น้ำจะเหลือนอย ถาไมประหยัด ตองหมั่นรูจัก ใชน้ำใหเปน “
“การประหยัดน้ำทีด่ ตี อ งมีปด ถาเราคิดชวยกันหมัน่ รักษา ปดและเปดใหมนั เปนเวลา
เราพึ่งพาน้ำที่ใชไปดวยกัน

26. โรงเรียนบานตาขุน : การประปาสวนภูมิภาคสาขาบานตาขุน เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 169 มีพิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 6 กันยายน 2556
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
ด.ญ.ปนัดดา เหมรา
รองอันดับ 1
ด.ช.ธนกฤต นาคบำรุง
รองอันดับ 2
ด.ญ.สุชาดา โทนคำ
ชมเชย
ด.ญ.ลดา ชูเพชร

“น้ำมีคาตอชีวิต ประหยัดกันสักนิด ชวยเศรษฐกิจไทย”
“ใชน้ำอยางรูคา จะนำพาชาติเจริญ”
“ทุกคนประหยัดน้ำ จะนำพาชาติเจริญ”
“น้ำเปนทรัพยากรมีวันหมด ใชทุกหยดอยางรูคา”
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ชนะเลิศ
น.ส.ธาดา ทองอาษา
รองอันดับ 1
น.ส.กรรฑิกา ใจมิภักดิ์
รองอันดับ 2
น.ส.พรชิตา ยะคำ

27. โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ : การประปาสวนภูมิภาคสาขาปปากพนัง เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 170 มีพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 11 กันยายน 2556
ระดับประถมศึกษาปที่ 3
ชนะเลิศ
ด.ญ.สุรัสวดี ขาวคง
ชมเชย
ด.ญ.ศุภรัตน หนูเอียด

“ประหยัดน้ำใช ลดไดเปนดี มีใชทุกป สุขียืนนาน”
“ประหยัดน้ำคนละนิด เพื่อชีวิตที่สดชื่น”
ระดับประถมศึกษาปที่ 4

ชนะเลิศ
ด.ญ.จุฑารัตน ลิ่มวีรกุล
ชมเชย
ด.ญ.สโรชา เทียมดาว

“น้ำทุกหยด มีประโยชน ตอชีวิต น้ำประปา คิดกอนใช ใหประหยัด”
“น้ำเหมือนเงินทอง น้ำคูคลองมีประโยชน น้ำดื่มมีคุณคา รูจักใชไดนานป”
ระดับประถมศึกษาปที่ 5

ชนะเลิศ
ด.ญ.ภัสสร ดุสฎังค
ชมเชย
ด.ช.เดชพล พูนนาผล

“ประหยัดน้ำคนละนิด เพื่ออนาคตในวันขางหนา มีมากหรือนอยแคไหนไมวา
ควรรูคาน้ำทุกหยดที่เราใช”
“น้ำนี้มีคุณคา เรารักษาไวใหดี น้ำนี้มีประโยชน เราควรดื่มอยางประหยัด”
ระดับประถมศึกษาปที่ 6

ชนะเลิศ
ด.ญ.นภสร จันทรปราง
ชมเชย
ด.ญ.วริศรา ชอเชิดชูวงศ

“น้ำหนึ่งหยดคุณคาเพียงนิด รวมเปนลิตรคุณคามหาศาล”
“อยาเปดน้ำทิ้ง ชีวิตสดใส เพื่อลูกหลานไทย มีใชมีกิน”
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28. โรงเรียนบานงอนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 : การประปาสวนภูมิภาคสาขาสวางแดนดิน เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ
แหงที่ 171 มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 13 กันยายน 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชนะเลิศ
ด.ช.ธนากร ราชธา
รองอันดับ 1
ด.ญ.ดวงตะวัน สายสิงห
รองอันดับ 2
ด.ญ.อรปวีร ดีสุกใส
ชมเชย
ด.ญ.อินทิรา หมื่นพรม
ด.ญ.ศุจีภรณ ยินดีมาก

“ใชน้ำอยางรูคิด รักษาธรรมชาติและชีวิตใหยืนยาว”
“วันนี้มีน้ำใชอยางสบาย อยาฟุมเฟอยจนทำลายอนาคต”
“น้ำคือชีวิต คิดกอนใช”
“ประหยัดน้ำ เพื่อโลก เพื่อเรา”
“รักษาน้ำ รักษาชีวิต”

29. โรงเรียนสายบุรีแจงประชาคาร : การประปาสวนภูมิภาคสาขาสายบุรี เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 172 มีพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 16 กันยายน 2556
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
“น้ำคือสายใยแหงชีวิต คิดสักนิดกอนจะใช”
“สายน้ำจะหมดไป ถาเราไมประหยัดน้ำ”
“ประหยัดน้ำคนละนิด ชีวิตจะสดใส”
“น้ำหนึ่งหยดมีคาอันยิ่งใหญ อยาเปดทิ้งไวเมื่อไมจำเปน”
“น้ำมีไมคิดถึง แตจะซึ้งเมื่อหมดไป”
“น้ำดุจดั่งชีวิต คิดกอนจะใช เมื่อหมดไป ใครเขาจะชวย”
“ประหยัดน้ำสักนิด ชีวิตจะแจมใส”
“น้ำใหชีวิต คิดสักนิดอยาฟุมเฟอย”
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ชนะเลิศ
ด.ญ.ฟตรี ยาเล
รองอันดับ 1
ด.ช.ธนพล รอดภัย
ชมเชย
ด.ญ.ยุซมาร เจะเตะ
ด.ญ.ทีปกร สิ้นกั้ง
ด.ญ.กอนีตะห ตวนปูเตะ
ด.ช.ญาดา ศรีแกว
ด.ญ.อานียัน ราแดง
ด.ญ.อานีตา อาขู

30. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา : การประปาสวนภูมิภาคสาขาโพนทอง เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 173 มีพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 16 กันยายน 2556
ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ
นายกลวิทย พลเยี่ยม
รองอันดับ 1
น.ส.ธิติรัตน แสงปาก
รองอันดับ 2
น.ส.ศุจินธร เมืองแสน

“น้ำมาชีวาสดใส ปนน้ำใจรวมรักษา หนึง่ หยดน้ำลวนคุณคา เผือ่ วันหนาลูกหลานเรา”
“ปดเมื่อเลิกใช เปดเมื่อจำเปน กวาจะไดมายากแสนเข็ญ ใชใหเปนอยางพอเพียง”
“ประหยัดน้ำวันละนิด ชวยชีวิตคนทั้งชาติ รักษาน้ำใหสะอาด ธรรมชาติก็รมเย็น”

31. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา : การประปาสวนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 174 มีพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 17 กันยายน 2556
ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ
น.ส.ปนัดดา ศรีไชยพล
รองอันดับ 1
น.ส.เบญญา ภูมิไธสงค
รองอันดับ 2
น.ส.วราลักษณ พนมวงศ

“น้ำประปามีคากวาที่คิด ประหยัดกันสักนิด เพื่อชีวิต เพื่อประเทศชาติ”
“เยาวชนตองรูคา รูรักษาทรัพยากรน้ำ”
“สิ้นน้ำสิ้นชีวา ควรรูคาเมื่อใชน้ำ”

32. โรงเรียนบำเหน็จณรงควิทยาคม : การประปาสวนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 175
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 18 กันยายน 2556
ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ
น.ส.พัชรีพร ซีกพุดซา
รองอันดับ 1
น.ส.กฤษณพรรณ นันวิเศษ
รองอันดับ 2
น.ส.ฐิติมา เจริญสุข

“การประปาชวยทุกคน ประชาชนจงชวยชาติ ใชนำ้ อยางฉลาด ประเทศชาติจะเจริญ”
“ทุกหยดน้ำที่ไดมา ควรรูคาในการใช”
“หยดน้ำคือชีวิต รูจักคิดกอนใชน้ำ”
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33. โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส : การประปาสวนภูมิภาคสาขานราธิวาส เปนโรงเรียนประหยัดน้ำ แหงที่ 176 มีพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมทุนการศึกษา เมื่อ 24 กันยายน 2556
ระดับประถมศึกษาปที่ 4
ชนะเลิศ
ด.ญ.ปานไพลิน จันทรทอง
รองอันดับ 1
ด.ญ.ศศิกานต ยันตะศิริ
รองอันดับ 2
ด.ญ.นูรรัสมี สูเด็น
ชมเชย
ด.ญ.สุธีมนต โฆสิตไพบูลย
ด.ญ.โซเฟย วิชิตสมร
ด.ญ.ธิดารัตน สุกระมณี
ด.ช.อามาน ภูมิบุตร
ด.ญ.ปสิริ ภูธรารักษ

“น้ำนั้นมีคา รักษากันไว อยาใหหมดไป รวมใจทดแทน”
“น้ำหนึ่งหยดมีคาเพียงนิด รวมเปนลิตรคุณคามหาศาล”
“ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
“มีน้ำ มีชีวิต ชวยคิดประหยัดใช”
“น้ำประปามีคาตอชีวิต ประหยัดกันสักนิด ชวยเศรษฐกิจได”
“ใชน้ำอยางรูคิด ประหยัดสักนิด เพื่อชาติไทย”
“ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อชีวิตวันขางหนา”
“ใชน้ำอยางรูคา ชวยรักษาทรัพยากร”

ชนะเลิศ
ด.ญ.กิตติพิชญ ชูสงค
รองอันดับ 1
ด.ญ.อัลฮารวานี่ สะแลแม
รองอันดับ 2
ด.ญ.จิตรกัญญา ศรีคุณหลิ่ว
ชมเชย
ด.ญ.บารอกัต สติรักษ
ด.ช.วิชญพล คงสุวรรณ
ด.ญ.พนัชกร มงคลฟก
ด.ญ.ไรวินท ทิพยทองลาด
ด.ญ.ฐิติพร มนูญญา
ด.ญ.เดียนา อับดุลเลาะ

“น้ำทุกหยดมีคา ชาวประชาตองประหยัด”
“ปดน้ำใหสนิท ลดวิกฤตไมสิ้นเปลือง”
“ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใชอยาฟุมเฟอย”
“ใชน้ำอยางรูคุณคา ชวยรักษาทรัพยากร”
“น้ำนี้แสนมีคา โปรดรักษาอยาทำลาย”
“ใชน้ำอยางคุมคา ผืนปาจะรมเย็น”
“ประหยัดน้ำวันละนิด เพื่อชีวิตของคนไทย”
“ประหยัดน้ำสักนิด ชีวิตจะเปนสุข”
“น้ำคือชีวิต ปดใหสนิทเมื่อเลิกใช”
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ระดับประถมศึกษาปที่ 5

ระดับประถมศึกษาปที่ 6
ชนะเลิศ
ด.ญ.กานตธิดา บุญยรัตน
รองอันดับ 1
ด.ญ.ปุณณภา จันติ
รองอันดับ 2
ด.ญ.ณาดีม อาแซ
ชมเชย
ด.ญ.ศิริพักตร ดำคลาย
ด.ญ.นันทวรรณ บินอับดุรมาน
ด.ญ.วริศรา วงศนอย
ด.ญ.อริศรา ประทักษการ
ด.ญ.ปญญรัตน เพ็ชรแท
ด.ญ.ศรสวรรค เสงสีแดง

“หยดน้ำคือชีวิต เราอยาคิดวาไรคา”
“ประหยัดน้ำกันสักนิด เพื่อตอชีวิตใหลูกหลาน”
“ประหยัดน้ำกันสักหยด เพื่ออนาคตของวันหนา”
“น้ำทุกหยดมีคุณคา ควรรักษาใหยืนยาว”
“น้ำประปามีคาตอชีวิต จงอยาคิดทำลายมัน”
“ชวยกันรักษา ประปาของไทย ประหยัดกันไว ใชไดยาวนาน”
“หยดน้ำชุบชีวิต ประหยัดวันละนิด ชีวิตยั่งยืน”
“น้ำคือชีวิต อยาจงคิดใชฟุมเฟอย”
“ชวยตัวเอง ชวยครอบครัว ชวยชาติประหยัดน้ำ”
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