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ในปีงบประมาณ 2561 การประปาส่วนภูมิภาค 
ได้ด�าเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา 
ส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีแล้วเสรจ็ โดยโครงการได้เร่ิมด�าเนินการมาตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2558 คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบให้การประปา
ส่วนภูมิภาคด�าเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าประปา
ลอดใต้ทะเลไปยงัเกาะสมยุเพือ่ให้ประชาชนในเกาะสมยุและ
ในพืน้ทีต่ลอดแนวท่อของโครงการมนี�า้ประปาเพ่ือการอปุโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ โดยเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
สามารถรองรับผู้ใช้น�้าเพ่ิมขึ้น 64,184 ราย แยกเป็นพ้ืนท่ี 
จ่ายน�า้ฝ่ังสรุาษฎร์ธาน ี45,284 รายในอ�าเภอพนุพนิ อ�าเภอเมือง  
อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ และอ�าเภอดอนสัก และพ้ืนที่จ่ายน�้า 
บนอ�าเภอเกาะสมุย 18,900 ราย ซึ่งโครงการนี้ท�าให้
ประชาชนในพื้นที่ มีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น สะดวกสบาย  
นักลงทุนมีความมั่นใจพร ้อมสนับสนุนเศรษฐกิจและ
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วให้เติบโตขึน้ สอดคล้องกับนโยบาย
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

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

 PWA realizes and sees the  
importance of managing its operation 
with honesty, transparency, fairness 
and social responsibility by being a 
role model of good government 
officials and showing an intention to 
perform the job with honesty to  
the public in order to promote the 
culture of honesty, transparency and 
anti-corruption.  
 On behalf of the PWA Board  
of Directors, I would like to thank you 
to the Board of Directors, sub-committee, 
working group, concerning departments 
and all related parties as well as all 
the executives, staff and personnel 
of the PWA, who cooperate to work 
for the benefit of the water user.

 In the fiscal year 2018, the  
Provincial Waterworks Authority or 
PWA has completed the construction 
project of an extension for the PWA, 
Koh Samui Branch in Koh Samui 
District, Surat Thani Province and the 
project has been in operation  
since fiscal year 2015. The Cabinet 
approved PWA to construct a  
water supply pipeline system under 
the sea to Koh Samui in order that  
people both in Koh Samui and in the 
area throughout the pipeline of the 
project would have adequate water 
supply for consumption. When the 
construction project was completed, 
it was able to accommodate 64,184 
additional water users, divided into 
45,284 Surat Thani water distribution 
areas in Phunphin District, Mueang 

ส�าหรบัการด�าเนนิกจิการ กปภ. ได้ปรบัเปลีย่นองค์กร
โดยน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานมากขึ้น 
ท�าให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน
ส�าหรบัหน่วยย่อย เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพให้กบัการบรหิาร
งานขององค์กรและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ที่เปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท้ังนี้  กปภ. ตระหนักและเห็นความส�าคัญของ 
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม  
มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�ารงตนเป็นแบบอย่าง 
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี มีการแสดงเจตจ�านงการปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตโปร่งใสและต่อต้านคอร์รัปชัน 

ในนามคณะกรรมการ กปภ. ขอขอบพระคุณ 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน หน่วยงาน  
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน และ
บุคลากรของ กปภ. ทุกท่านที่ร ่วมมือร่วมใจกันท�างาน 
เพื่อประโยชน์สุขของผู้ใช้น�้า
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การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตระหนักถึงความ 
ส�าคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้สอดรับกับ 
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น โดยในปี 2561 กปภ. ได้น�า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการท�างานให้บริการประชาชน 
ในระบบผลติ ระบบส่งจ่าย และระบบบรกิารให้ส่งผลสมัฤทธิ์
ต่อผู้ใช้น�้าโดยเฉพาะความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นหัวใจของ 
การบริการ เช่น การเพิ่มทางเลือกในการท�าธุรกรรมให ้
กระชับและง่ายผ่านบริการ E-Service ที่ประชาชนสามารถ
ท�ารายการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. อาทิ การขอเป็น 
ผู้ใช้น�้าผ่านเว็บไซต์ การตรวจสอบค่าน�้าประปา บริการ PWA  
Payment รับช�าระค่าน�้าผ่านบัตรเครดิต และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงกับระบบควบคุมคุณภาพน�้า 
ควบคุมระบบผลิตและส่งจ่ายน�้าแก่ประชาชน รวมถึงการน�า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของผู้ใช้น�้า 
เพือ่น�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการคาดการณ์การแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที 

ในส่วนของภารกิจหลักคือการบริการน�้าประปา 
ในพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  
และสมุทรปราการ) ให้ครอบคลมุและท่ัวถงึน้ัน กปภ. ได้ผลักดนั 
โครงการปรับปรุงขยายเขตจ่ายน�้าในหลากหลายพื้นที่ 
จนประสบผลส�าเร็จกว่า 267 โครงการ นอกจากนี้ยังได้ 
เพ่ิมศักยภาพการผลิตและส่งจ่ายน�้าประปาให้ดีขึ้นแล้ว  
เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงน�้าประปามาตรฐานสากลเป็น 
การตอบสนองแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส

For the main task to provide the 
water supply service in all areas of  
74 provinces (except Bangkok, Nonthaburi 
and Samut Prakarn), PWA has pushed 
the project of improving and enhancing 
the water distribution zones in many 
areas with the achievement of more 
than 267 projects. In addition, PWA has 
also increased the production and 
distribution of water supply that helps 
increase the opportunity for people 
to access the water supply according 
to international standards. This is  
to respond to the 20-year national 
strategic plan in creating opportunities  
and social equality that all sectors 
have collaborated to drive and co-create 
quality people in the dimensions of 
society, health and accessibility to 
quality services fairly and thoroughly.

For crisis management, whether it 
is a drought or flood situation, PWA 
always stands by the Thai people by 
showing power and giving assistance 
to the ones who faced sufferings. PWA 
joined the volunteer groups to connect 
the plumbing in order to accelerate 
pumping water out of flooded cave 

to help Moo Pah soccer team from 
Tham Luang-Khun Nam Nang Norn, 
Chiang Rai Province. This includes  
the assistance given to flood crisis in 
the south of Thailand, the site visit  
to support clean water for victim 
consumption as well as the integration 
of public service with various agencies. 
In 2019, PWA signed a memorandum 
of understanding with several leading 
government agencies and state  
enterprises in order to mutually  
integrate data, uplift the quality of 
public service and develop Big Data 
to increase the efficiency of the water 
user database into a systematic linkage.

I would like to thank the PWA’s 
Board of Directors, executives,  
staff and employees as well as all 
stakeholders for their cooperation  
and support. In the following year, PWA 
is ready to step into the professional 
management model to drive PWA  
into a digital organization or PWA 4.0 
so as to strengthen the country's  
infrastructure.

The Provincial Waterworks Authority 
(PWA) recognizes the importance of 
developing and driving the organization 
to be in line with changes that have 
occurred. In 2018, PWA has brought 
technology to help enhance the work 
to serve people in the production 
system, distribution system and service 
system to deliver effective results to 
water users, especially convenience 
and speed, which is the heart of the 
service. The examples are increasing 
the transaction options to be more 
concise and easy through the E-Service 
that people can make various  
transactions through the PWA website, 
such as requesting to be a water user 
through the website, water bill  
inspection, PWA payment service, 
water payment through credit card. 
This includes the development of 
information system which is linked to 
the control system of water quality, 
water production and water distribution 
to the people as well as the use of 
technology to help analyze the database 
of water users for anticipating timely 
solutions.

และความเสมอภาคทางสังคมที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน 
ขบัเคลือ่นและร่วมสร้างประชาชนคณุภาพทัง้ในมติขิองสงัคม 
สุขภาพ และการเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรม 
และทั่วถึง

ส�าหรบัการบรหิารภาวะวกิฤตไิม่ว่าจะเป็นสถานการณ์
ภัยแล้งหรือน�้าท่วม กปภ. ยืนเคียงข้างคนไทยมาโดยตลอด 
ด้วยการร่วมแสดงพลังและส่งก�าลังใจให้ประชาชนชาวไทย 
ที่ประสบความเดือดร้อน เช่น การร่วมเป็นจิตอาสาเชื่อม 
ท่อประปาเร่งสบูน�า้ออกจากถ�า้เพือ่ช่วยเหลอืทมีหมปู่าออกจาก
ถ�้าหลวง - ขุนน�้านางนอน จ.เชียงราย วิกฤตการณ์อุทกภัย 
ในภาคใต้ของประเทศไทย การลงพื้นท่ีสนับสนุนน�้าสะอาด
เพือ่การอปุโภคบรโิภคให้แก่ผูป้ระสบภัย ตลอดจนการบรูณาการ
การบรกิารประชาชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงปี 2561 กปภ. 
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ช้ันน�าหลายแห่ง เพื่อร่วมกันบูรณาการข้อมูล ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนา Big Data เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพด้านฐานข้อมูลผู้ใช้น�้าสู่การเช่ือมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ

ขอขอบคุณคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ให้ 
ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงานด้วยดี ในปีต่อไป  
กปภ. พร้อมก้าวสู ่การปรับรูปแบบบริหารจัดการอย่าง 
มืออาชีพสู่การขับเคลื่อน กปภ. เป็นองค์กรดิจิทัล PWA 4.0 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณูปโภคของประเทศ 
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1.1 ประวัติความเป็นมา

 History

1.2 วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/

 วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/

 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)

 Vision/Core Values/Mission/

 Objectives/Goal/

 The policy of the governor

1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ

 Character of the business transactions.

1.4 การประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ

หมวดที่ 1
ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

1.5 ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง 

 โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้น

 ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรง

 ตั้งแต่ร้อยละ 25 ข้ึนไป

 Name/Type of Business/Location/

 Telephone and Fax and the proportion 

 of 25% or more shares of juristic 

 person held by the state enterprise

1.6 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญในรอบปี

 Financial Summary

1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

 Factors effects on the main business

1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

 Trend and Industry in the future

1. ข้อมูลทั่วไป
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1.1.1	 ความเป็นมา
การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.”  

เป ็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต้ัง ข้ึน 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการ 
ประปาในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการจัดหาน�้าสะอาด 
ในรูปแบบของน�้าประปาส�าหรับประปาชนใช้อุปโภคบริโภค 
ซ่ึงรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ัง 
การประปาส่วนภูมิภาคขึ้น โดยได้ด�าเนินการจัดตั้งและ 
ตราเป็น พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522 และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2522 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยโอนกิจการประปา  

ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาส่วนภูมิภาค 
กรมโยธาธิการ และกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเป็น
ลูกจ้างและพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค และถือเอา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันก่อตั้ง กปภ.

1.1.2	 กฎหมายการจดัต้ัง	การอยูภ่ายใต้กระทรวงเจ้าสงักดั
การประปาส่วนภูมิภาค หรือ “กปภ.” ตั้งข้ึนเป็น

รัฐวิสาหกิจอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย  
โดยให้มีการตราพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค  
พ.ศ. 2522 ไว้รองรับมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2522 เป็นต้นไป

1.1 ประวัติความเป็นมา

1.1 History

1.1.1  Background
The Provincial Waterworks Authority called  

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

of Rural Water Supply and Department of Health, 
were transferred to be employees of the Provincial 
Waterworks Authority. Then the date of 28 February 
of each year was supposed as the date of founding 
of PWA.

1.1.2 Law of Establishment under the Ministry of
 Interior

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

มั่นใจคุณภาพ
Be	Confident	in	Quality

เพื่อสุขของปวงชน
For People Happiness

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

และโปร่งใส
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของ

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

1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�าหนด
2. มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อความส�าเร็จ
3. ท�างานเป็นทีม 
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
1. Work according to determined 

procedures.
2. Have spirit of accountability 

towards success.
3. Work as a team. 
4. Perform Self-development 

continuously.
5. Share skills and be helpful 
 to colleagues

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

1.2 วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์

 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)

 Vision/Core Values/Missions/Objectives/Purposes/

 Statements of Direction (SOD)

ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 

(Customers are delighted with water quality 

and excellent service.)

“มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

Focus-Confidence-For People

1.2.1 วิสัยทัศน์ / Vision

1.2.2 ค่านิยม / Core Values
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1.2.3 พันธกิจ / Missions

กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน�้าประปาตาม 
พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของรัฐ 
และสุขอนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญ พันธกิจหลักของ 
การประปาส่วนภมูภิาค ม ี5 ประการ ล�าดับความส�าคัญได้ดงันี้

1. ผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปาที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอและทั่วถึง

2.  ส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ
3.  จัดให้ได้มาซึ่งน�้าดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง 

และจ�าหน่ายน�้าประปา
4.  ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5.  ด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจ 

การประปา

PWA is the agency providing the water supply 
in accordance with the issuance of the PWA Act  
B.E. 2522 (1979) in the main consideration of the 
State’s benefit and people’s hygiene. The PWA  
has five main missions as follows: 

1.  Produce, deliver and distribute the water 
in good quality adequately and thoroughly. 

2.  Explore and supply the raw water source. 
3.  Supply the raw water in order to use in the 

production, delivery and distribution of the water 
supply. 

4. Support the business of water supply. 
5. Proceed other businesses relating to the 

water supply business.

1.2.4 วัตถุประสงค์ / Objectives

 ประกอบและส ่งเสริมธุรกิจการประปา โดย 
การส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน�้าดิบ 
เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปาท่ีมีคุณภาพ 
อย่างเพียงพอและทัว่ถงึ เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่การให้บรกิาร
สาธารณูปโภค โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญ

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

กปภ. ก�าหนดแนวทางการพฒันาองค์กร เพ่ือขบัเคลือ่น 
องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง ประกอบด้วย

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

ประเด็นยุทธศาสตร์

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านการบริการลูกค้า

1. บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ภารกิจ มีจ�านวนที่เหมาะสม และมีความผูกพันต่อองค์กร

2. เสริมสร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้า 
 และคุณภาพงาน
3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

สนับสนุนการด�าเนินงาน กระบวนการผลิตจ่าย 
 บริหารงานและบริการ 

8. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน�้าประปา
 และบริการ
9. รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดี
 ต่อชุมชนโดยรอบ

ด้านการผลิตจ่ายน�้า ด้านการเงิน

4. จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบให้เพียงพอ
5. ผลิตจ่ายน�้าให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน�้า
 ให้ได้มาตรฐาน
6. บริหารจัดการ ลดน�้าสูญเสีย อย่างเป็นระบบ
7. ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้
 บริการน�้าประปาที่มีคุณภาพ

10. ควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน 
11. สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ด้านการผลิตจ่ายน�้า

ด้านการบริการลูกค้า

ด้านการเงิน
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1.2.5 Purposes 

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

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

Learning and Development Customer Service

1. To manage and develop the  human resources 
in order to have the performance in accordance 
with  the missions, and  with the appropriate 
number of personnel who have engagement 
with the organization. 

2. To create the learning culture that focus on the 
customers  and the quality of work.

3. To modernize the IT system and support the   
operation and distribution  procedure.

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

Production Distribution water Finance

4. To supply and manage the raw water source  
sufficiently.

5. To produce and distribute  enough water 
including  control the water quality water up 

   to standards.
6. To manage in order to reduce  the systematic 

non-revenue  water.
7. To expand the cooperation  with other 
    organizations in  order to service the quality  

water. 

10. To control the cost of operating expense.
11. To earn the revenue enough  for business 
      expansion.
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1.2.6 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ และ 
กระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันก�าหนดแนวนโยบายผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ เพ่ือให้ภาครัฐน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแล 
พัฒนารฐัวสิาหกจิไปในทศิทางเดียวกนั และชีป้ระเด็นท่ี กปภ. 
ควรให้ความส�าคัญและเร่งด�าเนินการ

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐในภาพรวม
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และ

สงัคมของประเทศบนพืน้ฐานการด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริม

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐส�าหรับ	กปภ.
ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพื้นท่ีภูมิภาค

อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดหาและพัฒนา 
แหล่งน�้าดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

หลักการและแนวทางการด�าเนินงานตาม	SOD
แผนระยะสั้น
1. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย ์

ให้เป็นที่ยอมรับ
2. พิจารณาแหล ่ ง เ งินทุนนอกเหนือจากเงิน 

งบประมาณ ที่ค�านึงถึงความยั่งยืนขององค์กร 
เพื่อใช้ในการลงทุนขยายการให้บริการ

3. เร่งจดัท�าแผนแม่บทการลดน�า้สญูเสยีให้สอดคล้อง
กับการปรับระดับแรงดันน�้าที่เหมาะสม

4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้
บริการประปา และลดต้นทุนการผลิต

5. จัดท�าแผนจัดหาแหล่งน�้าดิบให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
ให้บริการ

6. สร้างความตระหนกัให้ประชาชนใช้น�า้อย่างรูคุ้ณค่า
7. เร ่งจัดท�าแผนป้องกันระบบประปาและลด 

ผลกระทบต่อการให้บริการน�้าอุปโภคในกรณ ี
เกิดภัยธรรมชาติ

8. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
9. จัดท�าแผนลงทุนระยะยาวโดยประสานงานกับ

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
แผนระยะยาว
1. ร ่ วม จัดท� าแผนยุทธศาสตร ์การ จัดการน�้ า 

ในภาพรวมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ผลักดันการจัดตั้งองค์กรก�ากับดูแลกิจการน�้า 

ในภาพรวมของประเทศ
3. จัดท�าแผนลงทุนพัฒนาระบบประปาในระยะยาว 

10 ปี และประสานแผนร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น�้าของประชาชน 
ที่ยังไม่มีน�้าใช้ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น



Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018 015

1.2.6 Statements of Direction (SOD)

 The Ministry of Finance coordinated with  
the Ministry of Interior and the related agencies 
such as the Office of the National Economic and 
Social Development Committee, etc. have jointly 
determined the Statement of Direction (SOD) to 
be used as approaches for the government to  
control state enterprises with the same direction  
and to specify the important issues that PWA  
should proceed ahead quickly.

     Overview	of	Statements	of	Direction	
 To be a mechanism in driving the country’s 
economic and social strategies on the basis of the 
efficient performance in accordance with the good 
corporate governance’s principle. 

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

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

Principles	and	operational	approaches	for	SOD 
 Short-term Plan

1.  Push forward the separation of social and 
commercial accounts to be acceptable. 

2.  Consider the sources of funds other  
than the government contribution with  
a consideration of the organization’s  
stability for the expansion investment of 
the service. 

3.  Speed up the master plan for decreasing 
of waste water in accordance with the 
appropriate water pressure. 

4.  Develop the technology for enhancing the 
efficiency of the water supply and reducing 
the production costs. 

5.  Make a procurement plan of raw water  
to cover all inclusive service areas. 

6. Create the people’s awareness to use  
every dip of water productively.

7.  Accelerate the formulation of a protective 
plan of water supply and decrease the 
impacts on providing the utility service  
in case of natural disasters. 

8.  Develop the relevant businesses. 
9. Map out the long-term investment by  

coordinating with the local agencies.

Long-term Plan
1. Jointly formulate the strategy plan of 

the water management with the related 
state agencies. 

2. Carry forward the establishment of the 
organization for executing the overall’s 
country water businesses. 

3.  Formulate the 10-year investment plan of 
the water system and coordinate with the 
state local administrative organizations by 
determining the obvious target to satisfy 
the people’s need of water thoroughly 
and rapidly.
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การประปาส่วนภูมิภาค เรียกโดยย่อว่า “กปภ.”  
เป ็นรัฐวิสาหกิจให ้บริการด ้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ด้านน�้าประปา มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริม
ธุรกิจการประปา โดยการส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ และ 
จัดให้ได้มาซ่ึงน�้าดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ�าหน่าย 
น�า้ประปา รวมทัง้การด�าเนนิธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วกบั หรอืต่อเนือ่ง
กับธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
สาธารณูปโภค โดยค�านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็นส�าคัญใน 74 จังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ซึ่งก�าหนดโครงสร้าง
การบริการประชาชนโดยมีสายปฏิบัติการ 5 ภาค 10 เขต  
234 สาขา และมีหน่วยบริการย่อย 347 หน่วย
ผลิตภัณฑ์การให้บริการสาธารณะอื่นๆ	ต่อประชาชน

ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความห่วงใย
ประชาชน กปภ. ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม (CSR) โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน  
โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ

1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ได้แก่
1) โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา

ปรับปรุงแหล่งน�้าของชุมชนให้สะอาดสวยงามและช่วย
บรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

2.  ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
1) โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้าเพื่อแผ่นดิน 

เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 
เพือ่สร้างแหล่งต้นน�า้ให้กลบัคนืมาสูผ่นืดนิและสายน�า้ รวมถงึ
ปลูกจิตส�านึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า

3. ด้านการใส่ใจผู้บริโภค ได้แก่ 
1) โครงการใส่ใจผู้บริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือ

วิชาการประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให ้
ความรูแ้ละแนวปฏบิตั ิมาตรฐาน เกีย่วกบัการผลติน�า้สะอาด
มาตรฐานสากล เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

2) โครงการส่งเสรมิความเช่ือมัน่คณุภาพน�า้ประปา 
ของ กปภ. (Water is Life) เป็นโครงการร่วมมือกับ 
กรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการสนบัสนนุคณุภาพน�า้ประปาของประเทศให้ผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น

1.3 ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ

1.3 Type of Business/Characteristics of Business Transaction

 The Provincial Waterworks Authority briefly called 
“PWA” is a state enterprise providing the basic infrastructure 
of water. It aims to run business and promote the water 
supply business through exploring, procuring the raw water 
source and acquiring the raw water for producing, distributing 
and selling water supply as well as conducting other related 
and relevant businesses beneficial for providing the utility 
in consideration of advantages of the state as well as health 
and hygiene of people in 74 provinces (except Bangkok, 
Nonthaburi and Samut Prakarn). The structure of service for 
people is determined in five operational areas, 10 regional 
offices, 234 branches and 347 sub-branches.

Products on public service to people.
As a State enterprise having a concern for the people, 

PWA has demonstrated its corporate social responsibility 
(CSR) through determining the performance guidelines by 
focusing on three aspects as follows:

1. Participation in Developing Communities and 
Societies as the three projects listed below: 

 1) PWA Conserves Community Project aims to 
support Local Administrative Organization in developing  
the communities’ water sources to be clean and safe and 
in mitigating the suffering of people facing public disasters. 

2.  Environment Conservation consists of
 1) PWA Forest Planting Project for the Country 

in honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej aims to 
restore water sources for the earth and the water and  
to cultivate the spirit of people to participate in forest 
conservation. 

3.  Caring Consumers
 1)  Caring Consumer Project aims to provide  

academic assistance to Local Administrative Organization 
by giving knowledge and guiding standard practices in  
relation to producing clean water with international  
standards, which helps create a good relationship with  
the communities.  

 2)  Water is Life Project aims to promote people 
confidence in the water quality of PWA by coordinating  
with Department of Health and Department of Local  
Administration in supporting the quality of water supply of 
the country to pass the criteria increasingly. 
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จังหวัดชลบุรี

สาขาชลบุรี
สาขาบ้านบึง
สาขาพนัสนิคม
สาขาศรีราชา
สาขาแหลมฉบัง
สาขาพัทยา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง
สาขาบางคล้า
สาขาพนมสารคาม

จังหวัดระยอง

สาขาระยอง
สาขาบ้านฉาง
สาขาปากน�้าประแสร์

จังหวัดจันทบุรี

สาขาจันทบุรี
สาขาขลุง

จังหวัดตราด

สาขาตราด
สาขาคลองใหญ่

จังหวัดสระแก้ว

สาขาสระแก้ว
สาขาวัฒนานคร
สาขาอรัญประเทศ

จังหวัดปราจีนบุรี

สาขาปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี

จังหวัดสระบุรี

สาขาพระพุทธบาท
สาขาหนองแค
สาขามวกเหล็ก
สาขาบ้านหมอ

จังหวัดลพบุรี

สาขาลพบุรี
สาขาบ้านหมี่
สาขาชัยบาดาล

จังหวัดสิงห์บุรี

สาขาสิงห์บุรี

จังหวัดอ่างทอง

สาขาอ่างทอง
สาขาวิเศษชัยชาญ

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

สาขาพระนครศรีอยุธยา
สาขาผักไห่
สาขาเสนา
สาขาท่าเรือ

จังหวัดปทุมธานี

สาขาปทุมธานี
สาขารังสิต
สาขาธัญบุรี
สาขาคลองหลวง

จังหวัดนครนายก

สาขานครนายก
สาขาบ้านนา

จังหวัดนครราชสีมา

สาขานครราชสีมา
สาขาปากช่อง
สาขาสีคิ้ว
สาขาปักธงชัย
สาขาโชคชัย
สาขาพิมาย
สาขาชุมพวง
สาขาโนนสูง
สาขาด่านขุนทด
สาขาครบุรี

เขต

1

7 จังหวัด 

22 สาขา

เขต

3

8 จังหวัด 

23 สาขา

เขต

2

8 จังหวัด 

30 สาขา

เขต

4

7 จังหวัด 

24 สาขา

เขต

5

7 จังหวัด 

20 สาขา

เขต

6

5 จังหวัด 

22 สาขา

เขต

8

7 จังหวัด 

20 สาขา

เขต

7

7 จังหวัด 

20 สาขา

เขต

9

8 จังหวัด 

27 สาขา

เขต

10

10 จังหวัด 

26 สาขา

จังหวัดราชบุรี

สาขาราชบุรี
สาขาบ้านโป่ง
สาขาสวนผึ้ง
สาขาปากท่อ

จังหวัดสมุทรสงคราม

สาขาสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

สาขาสมุทรสาคร
สาขาอ้อมน้อย

จังหวัดนครปฐม

สาขานครปฐม
สาขาสามพราน

จังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาสุพรรณบุรี
สาขาศรีประจันต์
สาขาเดิมบางนางบวช
สาขาด่านช้าง
สาขาอู่ทอง

จังหวัดกาญจนบุรี

สาขากาญจนบุรี
สาขาเลาขวัญ
สาขาพนมทวน
สาขาท่ามะกา

จังหวัดเพชรบุรี

สาขาเพชรบุรี

จงัหวดัประจวบคีรขัีนธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์
สาขาปราณบุรี
สาขากุยบุรี
สาขาบางสะพาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาสุราษฎร์ธานี
สาขากาญจนดิษฐ์
สาขาเกาะสมุย
สาขาเกาะพะงัน
สาขาบ้านนาสาร
สาขาบ้านตาขุน
สาขาไชยา

จังหวัดชุมพร

สาขาชุมพร
สาขาท่าแซะ
สาขาหลังสวน

จังหวัดระนอง

สาขาระนอง

จังหวัดพังงา

สาขาพังงา
สาขาตะกั่วป่า
สาขาท้ายเหมือง

จังหวัดภูเก็ต

สาขาภูเก็ต

จังหวัดกระบี่

สาขากระบี่
สาขาอ่าวลึก
สาขาคลองท่อม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาทุ่งสง
สาขาชะอวด
สาขาปากพนัง
สาขาจันดี
สาขาขนอม
สาขานครศรีธรรมราช

จังหวัดสงขลา

สาขาสงขลา
สาขาหาดใหญ่
สาขาสะเดา
สาขานาทวี
สาขาระโนด
สาขาพังลา

จังหวัดพัทลุง

สาขาพัทลุง
สาขาเขาชัยสน

จังหวัดตรัง

สาขาตรัง
สาขากันตัง
สาขาห้วยยอด
สาขาย่านตาขาว

จังหวัดสตูล

สาขาสตูล
สาขาละงู

จังหวัดยะลา

สาขายะหา
สาขาเบตง

จังหวัดปัตตานี

สาขาสายบุรี

จังหวัดนราธิวาส

สาขานราธิวาส
สาขารือเสาะ
สาขาสุไหงโก-ลก

จังหวัดขอนแก่น

สาขาขอนแก่น
สาขาบ้านไผ่
สาขาชุมแพ
สาขาน�้าพอง
สาขาชนบท
สาขากระนวน
สาขาหนองเรือ
สาขาเมืองพล

จังหวัดกาฬสินธุ์

สาขากาฬสินธุ์
สาขากุฉินารายณ์
สาขาสมเด็จ

จังหวัดมหาสารคาม

สาขามหาสารคาม
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดชัยภูมิ

สาขาชัยภูมิ
สาขาแก้งคร้อ
สาขาจัตุรัส
สาขาบ�าเหน็จณรงค์
สาขาหนองบัวแดง
สาขาภูเขียว

จังหวัดร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
สาขาโพนทอง
สาขาสุวรรณภูมิ

จังหวัดอุดรธานี

สาขาอุดรธานี
สาขากุมภวาปี
สาขาบ้านผือ
สาขาบ้านดุง

จังหวัดหนองบัวล�าภู

สาขาหนองบัวล�าภู

จังหวัดเลย

สาขาเลย
สาขาเชียงคาน
สาขาด่านซ้าย
สาขาวังสะพุง

จังหวัดหนองคาย

สาขาหนองคาย
สาขาศรีเชียงใหม่
สาขาโพนพิสัย

จังหวัดบึงกาฬ

สาขาบึงกาฬ

จังหวัดสกลนคร

สาขาสกลนคร
สาขาสว่างแดนดิน
สาขาพังโคน

จังหวัดนครพนม

สาขานครพนม
สาขาธาตุพนม
สาขาบ้านแพง
สาขาศรีสงคราม

จังหวัดอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
สาขาพิบูลมังสาหาร
สาขาเดชอุดม
สาขาเขมราฐ

จังหวัดอ�านาจเจริญ

สาขาอ�านาจเจริญ

จังหวัดยโสธร

สาขายโสธร
สาขาเลิงนกทา
สาขามหาชนะชัย

จังหวัดบุรีรัมย์

สาขาบุรีรัมย์
สาขาสตึก
สาขาล�าปลายมาศ
สาขานางรอง
สาขาละหานทราย

จังหวัดสุรินทร์

สาขาสุรินทร์
สาขาสังขะ
สาขาศีขรภูมิ
สาขารัตนบุรี

จังหวัดศรีสะเกษ

สาขาศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ์

จังหวัดมุกดาหาร

สาขามุกดาหาร

จังหวัดเชียงใหม่

สาขาเชียงใหม่
สาขาฮอด
สาขาจอมทอง
สาขาสันก�าแพง 
สาขาแม่ริม
สาขาแม่แตง
สาขาฝาง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สาขาแม่ฮ่องสอน
สาขาแม่สะเรียง

จังหวัดล�าพูน

สาขาล�าพูน
สาขาบ้านโฮ่ง

จังหวัดล�าปาง

สาขาล�าปาง
สาขาเกาะคา
สาขาเถิน
สาขาแม่ขะจาน

จังหวัดแพร่

สาขาแพร่
สาขาเด่นชัย
สาขาร้องกวาง

จังหวัดน่าน

สาขาน่าน
สาขาท่าวังผา

จังหวัดพะเยา

สาขาพะเยา
สาขาจุน

จังหวัดเชียงราย

สาขาเชียงราย
สาขาพาน
สาขาเทิง
สาขาเวียงเชียงของ
สาขาแม่สาย

จังหวัดนครสวรรค์

สาขานครสวรรค์
สาขาท่าตะโก
สาขาลาดยาว
สาขาพยุหะคีรี

จังหวัดชัยนาท

สาขาชัยนาท

จังหวัดอุทัยธานี

สาขาอุทัยธานี

จังหวัดก�าแพงเพชร

สาขาก�าแพงเพชร
สาขาขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดตาก

สาขาตาก
สาขาแม่สอด

จังหวัดสุโขทัย

สาขาสุโขทัย
สาขาทุ่งเสลี่ยม
สาขาศรีส�าโรง
สาขาสวรรคโลก
สาขาศรีสัชนาลัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

สาขาอุตรดิตถ์

จังหวัดพิษณุโลก

สาขาพิษณุโลก
สาขานครไทย 

จังหวัดพิจิตร

สาขาพิจิตร
สาขาบางมูลนาก
สาขาตะพานหิน

จังหวัดเพชรบูรณ์

สาขาเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
สาขาชนแดน
สาขาหนองไผ่
สาขาวิเชียรบุรี





รายชื่อ กปภ. สาขาทั่วประเทศ

Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018 021

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมสารคาม
446 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม 
อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์  0 3855 1151 
โทรสาร  0 3855 1151

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาคลองใหญ่
576 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทรศัพท์  0 3958 1009 
โทรสาร  0 3958 2250

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีราชา
141/19 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์  0 3831 1131, 
 0 3831 1825
โทรสาร  0 3832 8554

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแหลมฉบัง
215 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 8 
ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์  0 3835 0447 
โทรสาร  0 3876 8408
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพระพุทธบาท
47 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน 
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์  0 3626 9408-9 
โทรสาร  0 3626 9409

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามวกเหล็ก
424/5 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ 
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์  0 3634 1966 
โทรสาร  0 3634 1966

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านหมอ
72/1 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน 
ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ 
จ.สระบุรี 18130
โทรศัพท์  0 3620 1011 
โทรสาร  0 3630 0676

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอรัญประเทศ
40/1 ถ.บ�ารุงราษฏร์ ต.อรัญประเทศ 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์  0 3723 1133
โทรสาร  0 3723 1596

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราจีนบุรี
21/2 หมู่ 4 ถ.ปราจีนตคาม 
ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง 
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์  0 3748 2234-5 
โทรสาร  0 3748 2233

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากบินทร์บุรี
ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์ 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์  0 3728 0525 
โทรสาร  0 3728 0525

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
52 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน 
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์  0 3635 1930 
โทรสาร  0 3635 1937
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเสนา
9/9 หมู่ 2 ถ.บ�ารุงท้องที่ ต.สามกอ 
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์  0 3520 1541 
โทรสาร  0 3520 1561

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าเรือ
399/7 หมู่ 9 ต.จ�าปา อ.ท่าเรือ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์  0 3534 1814 
โทรสาร  0 3534 2507

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
72 หมู่ 2 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์  0 2567 3265, 
 0 2567 4997-8 
โทรสาร  0 2567 1574

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากช่อง
874 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์  0 4431 1496 
โทรสาร  0 4431 1004

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาครบุรี
239 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทรศัพท์  0 4444 8405 
โทรสาร  0 4444 8405

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสีคิ้ว
234 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทรศัพท์  0 4441 6939 
โทรสาร  0 4441 6938

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมพวง
411 หมู่ 11 ถ.ท่าข้าม ต.ชุมพวง 
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โทรศัพท์  0 4447 7393 
โทรสาร  0 4447 7393

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโนนสูง
188 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง 
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทรศัพท์  0 4437 9260 
โทรสาร  0 4437 9260

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาด่านขุนทด
348 หมู่ 4 ต.ด่านขุนทด 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทรศัพท์  0 4438 9900 
โทรสาร  0 4438 9901
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
128 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์  0 3222 2532 
โทรสาร  0 3222 2533

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากท่อ
239 หมู่ 8 ต.ปากท่อ 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์  0 3228 1296 
โทรสาร  0 3228 1231

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุพรรณบุรี
176 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์  0 3552 1617 
โทรสาร  0 3552 1617

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอู่ทอง
574 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์  0 3555 1905 
โทรสาร  0 3556 5080

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาญจนบุรี
1/4 ถ.แม่น�้าแคว ต.ท่ามะขาม 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์  0 3451 1520 
โทรสาร  0 3452 1205

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเลาขวัญ
401 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ 
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์  0 3457 6121 
โทรสาร  0 3457 6121

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนมทวน
358 หมู่ 8 ต.พนมทวน 
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์  0 3457 9248 
โทรสาร  0 3457 9006
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31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน 
ต.วัดประดู่ อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์  0 7721 1194 
โทรสาร  0 7720 0405

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านนาสาร
111/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง 
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์  0 7736 2095 
โทรสาร  0 7736 2095

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี
59/9 หมู่ 2 ถ.รัฐบ�ารุง 
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์  0 3262 2073 
โทรสาร  0 3262 3707

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาท่าแซะ
39/1 หมู่ 1 ต.ท่าแซะ 
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์  0 7759 9610 
โทรสาร  0 7759 9610

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหลังสวน
1 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์  0 7754 1171 
โทรสาร  0 7754 1171

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระนอง
304 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์  0 7781 1192 ต่อ 111 
โทรสาร  0 7781 1192 ต่อ 109
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
57 ถ.ราชด�าเนิน ต.บ่อยาง 
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์  0 7431 1245 
โทรสาร  0 7431 2440

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสงขลา
145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช 
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์  0 7455 0693-5 
โทรสาร  0 7444 3861

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
243 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์  0 7459 8101, 
 0 7459 8093 
โทรสาร  0 7459 8102

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสะเดา
13 หมู่ 1 ถ.ประชาบ�ารุง ต.สะเดา 
อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์  0 7441 1057 
โทรสาร  0 7461 2167

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระโนด
41 ถ.เทศบาล 12 ต.ระโนด 
อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์  0 7439 2232 
โทรสาร  0 7439 2232

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม 
ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์  0 7631 9173 
โทรสาร  0 7631 9176

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากระบี่
93 ถ.กระบี่ ต.ปากน�้า 
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์  0 7561 1354 
โทรสาร  0 7561 2982

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาคลองท่อม
199/14 หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้ 
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์  0 7569 9447 
โทรสาร  0 7569 9447

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชะอวด
11 หมู่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์  0 7538 1001 
โทรสาร  0 7538 1001

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขนอม
36 หมู่ 9 ต.ขนอม อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์  0 7552 8201 
โทรสาร  0 7552 8710
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุไหงโก-ลก
119 ถ.ประเวศชลธี ต.สุไหงโก-ลก 
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทรศัพท์  0 7361 1156 
โทรสาร  0 7361 5824

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  0 4324 2253, 
 0 4323 7171 ต่อ 40 
โทรสาร  0 4323 6452

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 4022 
โทรสาร 0 4322 4161

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน�้าพอง
209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น�้าพอง 
อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์  0 4344 1177 
โทรสาร  0 4344 1447

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาห้วยยอด
812 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทรศัพท์  0 7527 1053 
โทรสาร  0 7527 1076

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาย่านตาขาว
3 ถ.พิกุลทอง ต.ย่านตาขาว 
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทรศัพท์  0 7528 1466 
โทรสาร  0 7528 2161

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเบตง
331 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง 
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์  0 7323 0451 
โทรสาร  0 7323 0451

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสายบุรี
ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์  0 7341 1006 
โทรสาร  0 7341 1006

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานราธิวาส
64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ล�าภู 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์  0 7353 2143 
โทรสาร  0 7353 2145

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขารือเสาะ
184 หมู่ 10 ถ.รือเสาะสนองกิจ 
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส 96150
โทรศัพท์  0 7357 1189 
โทรสาร  0 7357 1189
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชนบท
93 หมู่ 11 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท 
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โทรศัพท์  0 4328 6209 
โทรสาร  0 4328 6209

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเมืองพล
22/13 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล 
อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทรศัพท์  0 4341 4207 
โทรสาร  0 4333 9181

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ�าเหน็จณรงค์
6 หมู่ 15 ถ.บ�าเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ 
ต.บ้านชวน อ.บ�าเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์  0 4412 7105 
โทรสาร  0 4412 7104

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวแดง
33 หมู่ 9 ถ.หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง 
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์  0 4487 2115 
โทรสาร  0 4487 2115

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเขียว
486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว 
จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์  0 4358 1350 
โทรสาร  0 4486 1353

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุวรรณภูมิ
18 หมู่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ 
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์  0 4358 1350 
โทรสาร  0 4358 1277
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การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครพนม
18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง 
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์  0 4251 1409 
โทรสาร  0 4251 1409
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเดชอุดม
384 หมู่ 7 ถ.เกษม ต.เมืองเดช 
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์  0 4536 1151 
โทรสาร  0 4536 2317

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบุรีรัมย์
2/19 ถ.บุล�าดวน ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์  0 4461 1597 
โทรสาร  0 4461 1644

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิบูลมังสาหาร
62 ถ.นามมนตรี ต.พิบูลมังสาหาร 
อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์  0 4544 1003 
โทรสาร  0 4544 1830
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฮอด
178 หมู่ 10 ต.หางดง 
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์  0 5346 1066 
โทรสาร  0 5346 1066

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่แตง
170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์  0 5347 1295 
โทรสาร  0 5347 1295

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฝาง
2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์  0 5345 1123 
โทรสาร  0 5345 1123

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�าพูน
266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000
โทรศัพท์  0 5351 1072 
โทรสาร  0 5356 0901

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านโฮ่ง
240 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง 
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�าพูน 51130
โทรศัพท์  0 5398 0292 
โทรสาร  0 5398 0292

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล�าปาง
440 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง 
อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000
โทรศัพท์  0 5421 7157 
โทรสาร  0 5432 2880

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะคา
273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา 
อ.เกาะคา จ.ล�าปาง 52130
โทรศัพท์  0 5428 1388 
โทรสาร  0 5428 1388

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศพัท์  0 5303 8500-12 ต่อ 1203
โทรสาร  0 5335 2012-7 ต่อ 1205

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
330 ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง ต.ป่าตัน 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์  0 5323 3477-9 
โทรสาร  0 5325 2272
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเถิน
190 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ 
อ.เถิน จ.ล�าปาง 52160
โทรศัพท์  0 5429 1598 
โทรสาร  0 5432 6771

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์  0 5625 5814 
โทรสาร  0 5625 6063

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุทัยธานี
116 หมู่ 5 ต.หนองฉาง 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์  0 5653 1344 
โทรสาร  0 5653 2460
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การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาก�าแพงเพชร
74 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 62000
โทรศัพท์  0 5571 1373 
โทรสาร  0 5571 6577

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาวิเชียรบุรี
101 หมู่ 7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก 
ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี 
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์  0 5692 8132
โทรสาร  0 5692 8182
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1.5 ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์และโทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้น

 ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

http://eastw-th.listedcompany.com/mdna.html ข้อมูลจากนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายจัดการ ประจ�าปี 2561

ชื่อ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

พัฒนาและดูแลจัดการระบบท่อน�้าสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย จ�าหน่ายน�้าดิบ รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา

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

0 2272 1600

0 2272 1601-3

40.20%

ภาพรวมผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 
และบริการรวมทั้งสิ้น 4,220.99 ล้านบาท ลดลง 87.05 ล้านบาท หรือ 2.02% 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากปริมาณน�้าดิบจ�าหน่ายลดลง และมีก�าไรสุทธิ 
ส่วนที่เปนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ จ�านวน 1,117.52 ล้านบาท ลดลง 103.66 ล้านบาท 
หรือ 8.49%

โดยสรุปผลการด�าเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิ 
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากปริมาณน�้าจ�าหน่ายลดลง โดยมีอัตราก�าไร
ขั้นต้นเท่ากับ 50.19% และอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ 28.33% อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)  ลดลงเปน 10.71% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
ลดลงเปน 5.64% ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากก�าไรสุทธิลดลง ส�าหรับสภาพคล่อง 
ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเปน 0.66 เท่า เนื่องจากมีการบันทึก
รายการเงินคืนค่าก่อสร้างโครงการพฒันาสระเกบ็น�า้ดิบทับมา ในขณะท่ีอัตราส่วนหนีส้นิ
ต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.88 เท่า ความสามารถในการช�าระหน้ีของบริษัทยังคงอยู่ 
ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) 
ที่ 2.19 เท่า

ประเภทธุรกิจ/
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ผลการด�าเนินงาน (ปี 2561)
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1.5 Name/Type of Business/Location/Telephone and Fax and

 the proportion of 25% or more shares of juristic person held

 by the state enterprise

Name Eastern Water Resources Development and Management Public 
Company Limited 

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

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

0 2272 1600

0 2272 1601-3

40.20%

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

Type of Business/Character 
of Business Transaction 

Head Office 

Telephone 

Fax 

Ratio of Shareholder 

The 2018 Operating 
Performance
 

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

1.6 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญในรอบปี

2561 2560 2559
เปลี่ยนแปลง

ปี 2561 กับ 2560

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

สินทรัพย์หมุนเวียน 6,586.97 5,613.22 6,271.66 973.75 17.35

สินทรัพย์รวม 114,205.08 110,717.59 106,901.41 3,487.49 3.15

หนี้สินหมุนเวียน 9,847.81 9,719.80 11,534.60 128.01 1.32

หนี้สินรวม 72,191.05 70,146.78 69,186.81 2,044.27 2.91

ส่วนของทุน 42,014.03 40,570.81 37,714.60 1,443.22 3.56

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 4,377.94 6,215.65 5,614.62 (1,837.71) (29.57)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน ดบ. จ่าย
และภาษี (EBIT)

5,541.18 7,919.16 7,128.06 (2,377.98) (30.03)

EBITDA 9,908.26 11,363.07 10,424.06 (1,454.81) (12.80)

ก�าไรสุทธิ 3,744.60 5,999.61 4,787.69 (2,255.01) (37.59)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 13.87  21.54  17.22  (7.67)  (35.61)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 20.52  28.43  25.64  (7.91)  (27.81)

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.67  0.58  0.54  0.09  15.82

อัตราส่วนความสามารถ
ในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า)

3.08  4.13  3.05  (1.04)  (25.24)

อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์ทัง้หมด (%) 3.28  5.42  4.48  (2.14)  (39.49)

ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย (วัน) 9  9  8  -  - 

อัตราส่วนหนี้สิน (%) 63.21  63.36  64.71  (0.14)  (0.23)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.72  1.73  1.83  (0.01)  (0.62)
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Unit : Million Baht

1.6 Financial Summary

2018 2017 2016

Change in
2018 & 2017

Increase/
(Decrease)

Percentage

Financial position 
and operating performance

Current assets 6,586.97 5,613.22 6,271.66 973.75 17.35

Total assets 114,205.08 110,717.59 106,901.41 3,487.49 3.15

Current liabilities 9,847.81 9,719.80 11,534.60 128.01 1.32

Total liabilities 72,191.05 70,146.78 69,186.81 2,044.27 2.91

Equities 42,014.03 40,570.81 37,714.60 1,443.22 3.56

Operating profit 4,377.94 6,215.65 5,614.62 (1,837.71) (29.57)

Earnings before interest,
expense & tax (EBIT)

5,541.18 7,919.16 7,128.06 (2,377.98) (30.03)

EBITDA 9,908.26 11,363.07 10,424.06 (1,454.81) (12.80)

Net income 3,744.60 5,999.61 4,787.69 (2,255.01) (37.59)

Financial Ratio

Net profit margin (%) 13.87  21.54  17.22  (7.67)  (35.61)

Operating profit margin (%) 20.52  28.43  25.64  (7.91)  (27.81)

Current ratio (times) 0.67  0.58  0.54  0.09  15.82

Interest coverage ratio (times) 3.08  4.13  3.05  (1.04)  (25.24)

Return on assets (%) 3.28  5.42  4.48  (2.14)  (39.49)

Average collection period (days) 9  9  8  -  - 

Debt ratio (%) 63.21  63.36  64.71  (0.14)  (0.23)

Debt to equity ratio (times) 1.72  1.73  1.83  (0.01)  (0.62)
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1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ กปภ. ปี 2561 มีประเด็นหลักอยู่ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านธุรกิจ • พ้ืนทีใ่ห้บริการบางสาขากระจดักระจาย และห่างไกล ท�าให้ยากต่อการให้บรกิาร และต้นทุนสงู

• อปท. และนิคมอุตสาหกรรมมีอ�านาจในการจัดหาสาธารณูปโภคในพื้นที่ทับซ้อน

• หน่วยงานกลางก�ากับดูแลนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ตามร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า  
ที่อยู่ในขั้นเริ่มต้น

• การด�าเนินการรองรับ Digital Transformation for Thailand 4.0

ด้านปฏิบัติการ • แหล่งน�า้ดิบได้รบัผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การขยายตวัของชุมชนสภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลง 
สภาพอากาศแปรปรวน ต้องมีการเฝ้าระวังปัญหาน�้าเสีย น�้าเค็ม น�้าท่วม ภัยแล้ง 

• ไม่มีแหล่งน�้าดิบหลักเปนของตนเอง 

• อัตราน�้าสูญเสียสูง

• ราคารับซื้อน�้าตามสัญญารับซื้อน�้าจากเอกชนบางพื้นที่ราคาสูงกว่าราคาขายเฉลี่ย 

• การให้บริการน�้าประปาเพิ่มเติมในบางพ้ืนท่ี ยังไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้น�้าท่ีเพิ่มมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว (น�้าประปาไม่พอจ�าหน่าย โครงการลงทุนล่าช้า)

ด้านทรัพยากรบุคคล • การเตรียมบุคลากร ด้านขีดความสามารถหลัก ยังไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์กร
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1.8 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

 Trend and Industry in the future

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 3.6-4.6 โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้
ของเศรษฐกิจโลก แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ 
ที่ยังอยู ่ในเกณฑ์ดี และการลงทุนภาครัฐที่จะเร่งตัวข้ึน 
ตามการเพ่ิมขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ ่ายลงทุน  
และความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ การฟื้นตัวที่
ชดัเจนมากขึน้ของการลงทนุภาคเอกชน แนวโน้มการขยายตวั 
ในเกณฑ์ดต่ีอเน่ืองของสาขา เศรษฐกจิส�าคัญๆ และการปรบัตวั 
ดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งด้านการผลิตสาขาประปานั้น มีการผลิตและจ�าหน่าย 
น�้าประปาขยายตัวร้อยละ 0.5 ตามการขยายตัวของปริมาณ
การใช้น�้าประปาในภาคครัวเรือนเปนส�าคัญ

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจน�้าประปาเปนสาธารณูปโภค 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีความจ�าเปนต่อการด�ารงชีพของประชาชน  
และเปนปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญของภาคธุรกิจ ส่งผลให้ 
ธรุกจิน�า้ประปายงัคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง สะท้อนจากจ�านวน 
ผู้ใช้น�้า และปริมาณน�้าจ�าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค 
ทีม่อีตัราการขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 การประปา
ส่วนภูมิภาค มีจ�านวนผู้ใช้น�้าท้ังสิ้น 4.45 ล้านราย และมี
ปริมาณน�้าจ�าหน่ายรวมกว่า 1,261 ล้าน ลบ.ม. โดยเพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ซึ่งมีจ�านวนผู ้ใช้น�้าทั้งสิ้น 4.29 ล้านราย  
และมีปริมาณน�้าจ�าหน่ายรวมกว่า 1,232 ล้าน ลบ.ม.  
โดยคิดเปนอัตราเพิ่มร้อยละ 3.73 และ 2.35 ตามล�าดับ
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2.  โครงสร้างการบริหารองค์กร

2.1 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561

 ผังโครงสร้างการบริหารงาน การประปาส่วนภูมิภาค

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2561

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

2.3 คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2561

2.4 จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค



คณะกรรมการและคณะผูบริหาร
การประปาสวนภูมิภาค ป 2561

นายอดุลย แสงทอง
ผอ.ฝายตรวจสอบ
หนวยงานสวนกลาง

รอการแตงตั้ง
ผอ.ฝายตรวจสอบ

หนวยงานสวนภูมิภาค

นางนรัญชลี รุงรัตนาอุบล
ผอ.สำนักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ

นายนิธิศ ทองสอาด
ผอ.สำนักผูวาการ

นายสมภัทร ชูอิสสระ
ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
ผอ.สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
ผอ.ฝายยุทธศาสตรองคกร

นายจิรายุ ชยางศุ
ผอ.ฝายแผนงานโครงการ

นางปทมา หวังวิวัฒนา
ผอ.ฝายบริหารความเสี่ยง

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ
ผอ.ฝายประเมินผลองคกร

นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
ผอ.ฝายวิเคราะหการเงินและงบประมาณ

นางวรจรรย เดชะศาศวัต
ผอ.ฝายการเงินและบัญชี

นายสมบูรณ หาญสกุลดี
ผอ.ฝายวิศวกรรม

นายสุวิทย เหลืองรัชพันธุ
ผอ.ฝายควบคุมการกอสราง

นายจำเนียร เมืองจันทร
ผอ.ฝายทรัพยากรน้ำ

รอการแตงตั้ง
ผอ.สำนักวิทยาการ กปภ.

นางทิพยวรรณ ศรีรัตนะ
ผอ.ฝายวางแผน

และประเมินทรัพยาการบุคคล 

นางจุฬาทิพ พลกุล
ผอ.ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

รอการแตงตั้ง
ผอ.ฝายอำนวยการ

นายสุรชัย เล็บสิงห
ผอ.ฝายกฎหมาย

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 9

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)

สาขาเชียงใหม

รอการแตงตั้ง
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 10

นายธนิต ธนเสนีวัฒน
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 1

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)

สาขาขอนแกน

รอการแตงตั้ง
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 6

นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 7

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)

สาขาอุดรธานี

นายประทีป กุศลวัฒนะ
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 2

นายวิทยา สามสุวรรณ
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 1

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)

สาขาชลบุรี

นายสุทัศน นุชปาน
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)

สาขาพัทยา

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 8

นายสมเกียรติ บุญจันทร
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 3

นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 2

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)

สาขารังสิต

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)

สาขาอยุธยา

นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 3

นางดาวรุง ปติปญญา
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 4

นายสมศักดิ์ วินิจกุล
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 4

รอการแตงตั้ง
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)

สาขาสุราษฎรธานี

เรือโท ประจักร จิตรีพิทย
ผูชวย ผอ.กปภ. เขต 5

นายอัษฎา ชูสิน
ผูจัดการ กปภ. (ชั้นพิเศษ)

สาขาหาดใหญ

นางนาตยา เสาวธารพงศ
ผอ.สำนักปฏิบัติการ 5

วิสัยทัศน (Vision)
ผูใชน้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ

Customers are delighted with water quality and excellence services

คานิยม (Value)
มุง-มั่น-เพื่อปวงชน

มุงเนนคุณธรรม  มั่นใจคุณภาพ  เพื่อสุขของปวงชน

คณะกรรมการ การประปาสวนภูมิภาค

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการรักษาการในตำแหน�งประธานกรรมการ กปภ.

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ

กรรมการ

นายประยูร  รัตนเสนีย

กรรมการ

นายจรินทร  จักกะพาก

กรรมการ

รอยตำรวจโท อาทิตย  บุญญะโสภัต

กรรมการ

นายนพรัตน เมธาวีกุลชัย

กรรมการและเลขานุการ

นายมณฑล  สุดประเสริฐ

กรรมการ

นายแพทยวชิระ  เพ็งจันทร

กรรมการ

พลโท พงษสวัสดิ์  พรรณจิตต

กรรมการ

นายเวทย  นุชเจริญ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Commitee)

นายเวทย นุชเจริญ
กรรมการ

นายวิโรจน ใบแกว
เลขานุการ

นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร
รองประธานกรรมการ

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ
ประธานกรรมการ

คณะผูบริหาร การประปาสวนภูมิภาค

นายนพรัตน เมธาวีกุลชัย
ผูวาการ

นายสมชาย มนตบุรีนนท
รองผูวาการ (วิชาการ)

นายวิโรจน ใบแกว
ผูชวยผูวาการ (สำนักตรวจสอบ)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
ผูชวยผูวาการ

(สำนักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
ผูชวยผูวาการ (สำนักผูวาการ)

นายวรวุฒิ เปาศิลา
ผูชวยผูวาการ (บริหาร 2)

นายพิสิฐ หงสวณิชยกุล
ผูชวยผูวาการ (แผนยุทธศาสตร)

นางสาวทัศนีย แซเตีย
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 2)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค
ผูชวยผูวาการ (การเงิน)

นางสาวประภา พวงแกว
รองผูวาการ (การเงิน)

นายวุฒินันท โพธิ์ทองนาค
ผูชวยผูวาการ (วิชาการ)

นายเธียรชัย ประมูลมาก
รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร)

รอการแตงตั้ง
ผูชวยผูวาการ (บริหาร 1)

นายกฤษฎา ศังขมณี
รองผูวาการ (บริหาร)

นายหลักชัย พัฒนเจริญ
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 9

รอการแตงตั้ง
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 10

นายเสริม หึกขุนทด
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 6

รอการแตงตั้ง
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 7

นายเอกชัย อัตถกาญนนา
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 3)

นายสฤษฎ อสนีจารึกจิต
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 8

นายประกอบ พิทยาภรณ
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 2

นายชโยดม กาญจโนมัย
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 1)

รอการแตงตั้ง
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 4)

นายจักรพงศ คำจันทร
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 3

นายสุรชัย เชื้อแพง
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 1

นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 5)

นายมงคล วัลยะเสวี
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 5

นายบุญยก คงกิจ
ผูอำนวยการ กปภ.เขต 4

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
ผูชวยผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

กรรมการ รักษาการในต�าแหน่ง

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ปี 2561

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

-  กรรมการ กปภ. (ตามมติคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน) 
- รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการ กปภ. 
 ตามมตคิณะกรรมการ กปภ. ในการประชมุ คร้ังที ่12/2559 

เมื่อวันที่  20 ธ.ค. 2559
- ประธานอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

ของ กปภ. 
-  รองประธานอนุกรรมการติดตามการด�าเนินงาน
 ตามนโยบาย 
-  รองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า 
-  อายุ 57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
-  หลกัสูตรนักบริหารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
- หลักสูตร DCP รุ่น 176 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย พ.ศ. 2556

-  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 

 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาเมือง 
 (มหานคร รุ่นที่ 2) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ส�านักงาน ก.พ. 
 รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2557
-  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 

รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2557
-  หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 

(พตส.)  รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559 

ประสบการณ์การท�างาน
-  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
-  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต�าแหน่งงานปี 2561
-  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี 
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นายมณฑล  สุดประเสริฐ

นายมณฑล  สุดประเสริฐ

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 
 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
-  ประธานอนุกรรมการประเมนิผลการปฏบิติังานผูว่้าการ กปภ. 
-  รองประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
-  กรรมการสรรหาผูว่้าการ กปภ. (6 ต.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2561) 
-  อายุ 58 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  หลักสูตร DAP รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48 
 วิทยาลัยมหาดไทย พ.ศ. 2548
-  หลักสูตร ACP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2549 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  หลักสูตร DCP รุ่นที่ 101 พ.ศ. 2551 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
-  หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส. 2) 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2556

-  หลักสูตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18
  สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
-  หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ 
 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

(PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2557   
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2558
-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการบรหิารเมอืง (ผูน้�าเมอืง) 

รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2559
-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
  (TEPCoT) รุ่นที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้า ร่วมกับ 

กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย พ.ศ. 2559

-  หลักสูตรการปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) 
รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560

-  หลกัสตูรการบรหิารการท่องเทีย่วส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง 
(กสท.) รุ่นที่ 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 

 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ประสบการณ์การท�างาน
-  ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
-  ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
-  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
 และผังเมือง
-  รองเลขาธกิารศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ศอบ.ต.) ส�านักนายกรัฐมนตรี

ต�าแหน่งงานปี 2561
-  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี 
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นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์

นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์

- กรรมการ กปภ. (ตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 
 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2561) 
- ประธานกรรมการอิสระ
-  ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. 
-  รองประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
-  รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
-  รองประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ผู้ว่าการ กปภ. 
-  อายุ 60 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บันฑิต สาขาจิตเวชศาสตร์
-  วฒิุบตัรความรูค้วามช�านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

สาขาจิตเวชศาสต์ แพทยสภา
-  หลักสูตร Internationnal Leadership Development  

สถาบัน Course on Community Organization for 
Health and Development  Asian Health Institute 
(AHI), Japan พ.ศ. 2539

-  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 32 
 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2544
- หลักสูตร Executive Program สถาบัน University of 

Michigan Ross School Executive Education, USA 
พ.ศ. 2550

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 พ.ศ. 2554

- หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ 
 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

(PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2560   

ประสบการณ์การท�างาน
- รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต
-  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
-  อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
-  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ต�าแหน่งงานปี 2561
- อธิบดีกรมอนามัย 

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) /
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี  
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พลโท พงษ์สวัสด์ิ  พรรณจิตต์

พลโท พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์

-  กรรมการ กปภ.
 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ.  
-  รองประธานกรรมการอิสระ 
-  รองประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR) 
-  กรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. 
 (6 ต.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2561) 
-  อนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย  
-  อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.  
-  อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. 
 (12 ก.พ. 2561 – 1 ส.ค. 2561)  
-  อายุ 57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
-  ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  รุ่นที่ 58  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 
-  หลักสูตร DCP รุ่นที่ 255 พ.ศ. 2561 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

ต�าแหน่งงานปี 2561
-  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี  
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นายประยูร  รัตนเสนีย์

นายประยูร  รัตนเสนีย์

-  กรรมการ กปภ.
 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน)
-  ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. 
 (6 ต.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2561) 
-  ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า
-  อนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR) 
-  อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. 
-  อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  หลักสูตรนายอ�าเภอ รุ่น 41 วิทยาลัยการปกครอง
 พ.ศ. 2539
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44 
 สถาบันด�ารงราชานุภาพ พ.ศ. 2547
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
  (ปรอ.)  รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 พ.ศ. 2555 -2556
- หลักสูตร DCP รุ่น 240 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2560

ประสบการณ์การท�างาน
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต�าแหน่งงานปี 2561
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี  



รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค050

ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต

ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต

-  กรรมการ กปภ.
 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน) 
-  ประธานอนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย 
- รองประธานอนกุรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

ของ กปภ.
-  กรรมการสรรหาผูว่้าการ กปภ. (6 ต.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2561) 
-  อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
-  อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-  หลักสูตรนายต�ารวจสัญญาบัตร นบ.รบ. รุ่นที่ 15
-  หลักสตูรผูน้�าหน่วย ตชด./การส่งก�าลงัทางอากาศ (โดดร่ม)
-  หลักสูตร Public Sector Management มหาวิทยาลัย 

Canberra ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2536
-  หลักสูตรนายอ�าเภอ รุ่น 43 วิทยาลัยปกครอง พ.ศ. 2540
-  หลกัสตูร Cleaner Production สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี 

(เอไอที)  พ.ศ. 2543
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 47 
 สถาบันด�ารงราชานุภาพ พ.ศ. 2548 
-  หลักสูตร Senior Executive Development Program 

GRIPS สถาบัน National Graduate Institute for 
Policy studies ประเทศญี่ปุ่น

- หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.)  
รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 -2556 

-  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 
วทิยาลยัรฐัธรรมนญูศึกษา ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2559 

- หลักสูตร DCP รุ่น 240 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย พ.ศ. 2560

ประสบการณ์การท�างาน
-  ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
-  นายอ�าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
-  นายอ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
-  นายอ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
-  ผู้อ�านวยการส�านักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา 
 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบ.ต.)
-  ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการกองอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
-  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
-  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
-  รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ต�าแหน่งงานปี 2561
- อธิบดีกรมการปกครอง 

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี
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นายจรินทร์  จักกะพาก

นายจรินทร์  จักกะพาก

-  กรรมการ กปภ.
 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน) 
-  ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR) 
-  อนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
-  อายุ  59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 38 
 สถาบันด�ารงราชานุภาพ  
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
-  หลักสูตร DCP รุ่น 176 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2556
-  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 
 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 พ.ศ. 2557 

ประสบการณ์การท�างาน
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
-  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
-  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ต�าแหน่งงานปี 2561
-  ปลัดกระทรวงแรงงาน

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี  
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นายเวทย์  นุชเจริญ

นายเวทย์  นุชเจริญ

-  กรรมการ กปภ.
 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน) 
-  ประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
-  กรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการสรรหาผูว่้าการ กปภ. (6 ต.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2561) 
-  อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.  
-  อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.  
 (12 ก.พ. 2561 – 1 ส.ค. 2561) 
-  อายุ  65  ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-  ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  หลักสูตร Commercial Credit Skill Assessment  

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  หลกัสตูร โครงการสมัมนาผูบ้รหิารธนาคารและสถาบนัการเงนิ 

รุน่ท่ี 14 สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงิน
ไทย พ.ศ. 2549  

-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCoT) รุน่ที ่3 สถาบันวทิยาการทางการค้า พ.ศ. 2553 

-  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่ 18 

-  หลักสูตร RCP รุ่น 31 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2556
-  หลักสูตร DAP รุ่น SEC 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2558
- หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era  
 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 (มูลนิธิ สวค.)  พ.ศ. 2561   

ประสบการณ์การท�างาน
- ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจขนาดกลาง 
 ภาคกลาง – ภาคตะวนัออก ธนาคารกรงุไทย จ�ากัด (มหาชน) 
- ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง 

ภาคกลาง – ภาคตะวันออก – ภาคใต้ 
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
-  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
 สายงานธรุกจิขนาดกลาง ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน

ธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจ

รายย่อยฯ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
-  ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ากัด
-  กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า จ�ากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งงานปี 2561
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไทยฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ�ากดั (มหาชน)  
-  กรรมการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 แห่งประเทศไทย
-  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท สระบุรีเท็คนิค คอนกรีต จ�ากัด 
-  ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน)
- ผูท้รงคณุวฒุ/ิทีป่รกึษา ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI 
-  กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด
-  กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด
- ที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เหมราช คลนีวอเตอร์ จ�ากดั 

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
-  ไม่มี  
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นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์

-  กรรมการ กปภ.
 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน) 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
-  กรรมการอิสระ  
-  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
-  อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.  
 (12 ก.พ. 2561 – 1 ส.ค. 2561) 
-  อายุ 60  ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขากฎหมายเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย (นบท.) 
 ส�านกัศกึษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา สมยัท่ี 34 

พ.ศ. 2524
-  หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
-  หลักสูตร DCP รุ่น 124 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2552
-  หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1
 กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
-  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด 

รุ่นที่ 31 ส�านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2556 
-  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 

รุ่นที ่20 สถาบนัพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุธิรรม 
พ.ศ. 2558

- หลักสูตร BMD รุ่น 3 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2559
-  หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

(PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2560   

ประสบการณ์การท�างาน
-  ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
-  รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบ

การคลัง กรมบัญชีกลาง  

ต�าแหน่งงานปี 2561
-  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
 กรมบัญชีกลาง

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี  
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นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ (รก.ผวก.)

นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ (รก.ผวก.)

-  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. 
 (ตามมติคณะกรรมการ กปภ. เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2560 –  

31 ก.ค. 2561) 
- อนุกรรมการกฎหมาย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. 
-  อนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
-  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
-  อนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR) 
- อนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย 
-  อายุ 60 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมสขุาภบิาล    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  หลักสูตร Diploma in Sanitary Engineering 
 (with Distinction),  International Institute for 

Hydraulic and Environmental, Delft, the 
 NETHERLANDS พ.ศ. 2531
-  หลักสูตร Certificate, Water Supply Engineering 

Training Course Foundation de Leau, 
 La Souteraine, FRANCE พ.ศ. 2531 
- หลักสูตร Certificate, Computerized System for 

Water Business, British Council Program Thames 
Water Head Office, Reading,  ENGLAND พ.ศ. 2534

-  Certificate, Seminar on the Use of Consulting 
Services, Asian Development Bank Bangkok, 
THAILAND พ.ศ. 2543

-  หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 “Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549"
-  หลักสูตร Certificate of Executive Education, 
 Executive Development Program Fiscal Policy 
 Research Institute Foundation, Thailand In 
 cooperation with Maxwell School of Syracuse 

University, USA พ.ศ. 2553
- Certificate, Short Course on Public-Private 
 Partnerships in the Water Sector UNESCO-IHE, 

Delft, the NETHERLANDS  พ.ศ. 2554
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

(ปรม.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2555  

ประสบการณ์การท�างาน
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ 2) กปภ. 
- รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) กปภ. 

ต�าแหน่งงานปี 2561
- รองผู้ว่าการ (วิชาการ)  รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. 
 (30 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561)

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี  
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นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย (ผวก.)

นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย (ผวก.)

- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กปภ.
 (ตามมตคิณะกรรมการ กปภ. เม่ือวนัที ่1 ส.ค. 2561 – ปัจจบุนั)
-  อนุกรรมการกฎหมาย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. 
-  อนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
-  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
-  อนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR) 
-  อนุกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย 
-  อายุ 58 ปี  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-  ปริญญาโท Diplome d’Etude Approfondise (DEA) 

สาขา Opto-Microwave-Electronics 
 สถาบัน Institut National Polytechnique de 
 Grenobel (INPG) 
-  ปรญิญาเอก Diplome de Docteur
 สาขา Opto-Electronics 
 สถาบัน Universite d’Aix-Marseille 
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
-  หลักสูตร DCP รุ่น 119 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย พ.ศ. 2552

-  หลักสูตร Financial Statement For Director 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2552
-  หลักสูตร Advanced Leadership & Coaching Berkley 

Executive Coaching Institute Workshop พ.ศ. 2559  
-  หลักสูตร Tourism Management Program for  

Executive Tourism Authority of Thailand พ.ศ. 2560 

ประสบการณ์การท�างาน
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน)
-  ผูอ้�านวยการ ส�านกังานส่งเสรมิการจัดประชุมและนทิรรศการ  

(องค์การมหาชน) 
-  กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต�าแหน่งงานปี 2561
- ผู้ว่าการ กปภ.
 (1 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน)

จ�านวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) / 
รายชื่อบริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) 
- ไม่มี  
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2.3 คณะผู้บริหาร กปภ. ปี 2561

ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ

  นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย

  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Mr. Nopparat  Maythaveekulchai
Governor

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-  หลักสูตร Diplome d’Etude Approfondise  (DEA)
  สาขา Opto-Microwave-Electronics สถาบัน Institut 

National Polytechnique de Grenobel (INPG) 
- หลักสูตร Diplome de Docteur  
 สาขา Opto-Electronics 
 สถาบัน Universite d’Aix-Marseille 
-  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
-  หลักสูตร DCP รุ่น 119 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย พ.ศ. 2552
-  หลักสูตร Financial Statement For Director 
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

ประสบการณ์ท�างาน
-  ผู้ว่าการ กปภ. 

นายเธียรชัย  ประมูลมาก

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

Mr. Thienchai  Pramoonmark

Deputy Governor (Corporate Strategy ) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  หลักสูตร SHAPING THAILAND FUTURE
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
-  หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า 
-  ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประสบการณ์ท�างาน
-  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) 
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นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์  

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

Mr. Somchai  Montburinont 

Deputy Governor (Technical Affairs)

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 

ประสบการณ์ท�างาน
-  รองผู้ว่าการ (วิชาการ) 
-  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) 
-  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ 2)

นางสาวประภา  พวงแก้ว

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

Miss. Prapa  Poungkeaw

Deputy Governor (Finance)

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
-  หลักสูตร  EXECUTIVE PROGRAM FOR SENIOR  

MANAGEMENT มลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลัง 
-  หลักสูตร  PROFESSIONAL CONTROLLER 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชนูปถัมภ์ 
-  หลักสูตร UPDATE รายงานทิศทางของนักบัญชีไทย
 กับ AEC บ. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จก. 
-  หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO   

สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชนูปถัมภ์ 
-  หลักสูตร เจาะลึกเศรษฐกิจและมาตรฐานบัญชีอาเซียน 

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ประสบการณ์ท�างาน
-  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
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นายกฤษฎา  ศังขมณี

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

Mr. Kritsada  Sunkhamani
Deputy Governor (Administration)

คุณวุฒิทางการศึกษา
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-  หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
-  หลักสูตร ภาวะผู้น�า: สู่การยกระดับผลประกอบการ 

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
-  หลักสูตร ก้าวไกล CEO สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
-  หลักสูตร พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ 

ส�านักอัยการสูงสุด และ ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

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

นายชโยดม  กาญจโนมัย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

Mr. Chayodom  Kanchanomai

Deputy Governor (Operation 1) 

คุณวุฒิทางการศึกษา
-  ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

สาชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-  หลักสูตร ก้าวไกล CEO สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
-  หลักสูตร TEMASEK FOUNDATION WATER 
 LEADERSHIP ประเทศสิงคโปร์ Temasek Foundation 

ประสบการณ์ท�างาน
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
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นางสาวทัศนีย์  แซ่เตีย

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

Miss Tassanee  Saetia

Deputy Governor (Operation 2)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-  หลักสูตร การเมืองปกครองในระบบฯ นักบริหารระดับสูง 

สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า 
-  หลกัสูตร เจาะลกึรฐับาลในอาเซียนกบัโอกาสทางการค้าฯ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
-  หลักสูตร ก้าวไกล CEO สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
-  หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
-  หลักสูตร พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ 

ส�านักอัยการสูงสุด และส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

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

นายเอกชัย  อัตถกาญน์นา

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

Mr. Eakachai Attakanna

Deputy Governor (Operation 3)

คุณวุฒิทางการศึกษา
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-  หลักสูตร ภาวะผู้น�า:สู่การยกระดับผลประกอบการ  

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประสบการณ์ท�างาน
-  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) 
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
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นางสาวสุวิมล  ผดุงธนมงคล

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

Miss Suwimol  Padoungtanamongkol

Deputy Governor (Operation 5) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-  หลักสูตร ADVANCE MANAGEMENT COURSE 
 WATER LEADER, K-Water สาธารณรัฐเกาหลี
-  หลักสูตร NO-DIG BANGKOK SUMMIT 2013, 
 The International Society for Trenchless

ประสบการณ์ท�างาน
-  ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 
-  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปภ.

นายบ�ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)

Mr. Bumrungsak Chingwangtakor
Assistant Governor (Office of Governor)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
ผูช่้วยผูว่้าการ (ส�านกัส่ือสารองค์กรและลกูค้าสมัพนัธ์)

Mrs. Surattana Boonpienpol
Assistant Governor (Office of Corporate 
Communications and Customer Service)

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Mr. Niwat Satitkanchana
Assistant Governor (Information Technology)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

Miss Ajchariya Apaiwongse
Assistant Governor (Finance) 
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นายวิโรจน์ ใบแก้ว 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)

Mr. Wirote Baikaew 
Assistant Governor (Office of the Auditors)

นายวรวุฒิ เป้าศิลา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

Mr. Voravuth Paosila
Assistant Governor (Administration 2)

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

Mr. Vutinun Pothongnark
Assistant Governor (Technical Affairs)

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

Mr. Pisit Hongvanishkul
Assistant Governor (Plan Strategy)
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ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง 
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

Mr. Surachai cheapaeng
Director Regional Office 1

นายประกอบ พิทยาภรณ์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

Mr. Prakob Pittayaporn
Director Regional Office 2 

นายจักรพงศ์ ค�าจันทร์
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

Mr. Chakrapong Kamchan
Director Regional Office 3

นายบุญยก คงกิจ
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

Mr. Bunyok Kong-git
Director Regional Office 4
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นายมงคล วัลยะเสวี
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

Mr. Mongkol Valyasevi
Director Regional Office 5

นายเสริม หึกขุนทด 
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

Mr. Serm Heukkhuntod 
Director Regional Office 6

รอการแต่งตั้ง
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 

Waiting for appointment 
Director Regional Office 7

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 

Mr. Sarid Asaneejarugjit 
Director Regional Office 8
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นายหลักชัย พัฒนเจริญ 
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

Mr. Lakchai Pattanajareon
Director Regional Office 9

รอการแต่งตั้ง
ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

Waiting for appointment
Director Regional Office 10
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รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุ ประจ�าปี 2561

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

น.ส.ประภา พวงแก้ว รองผู้ว่าการ (การเงิน)

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

น.ส.ทัศนีย์ แซ่เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

นายวรวุฒิ เป้าศิลา ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
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รายนามผู้บริหาร ประจ�าปี 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

 ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

 1 นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

 2 นายเธียรชัย ประมูลมาก รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

 3 น.ส.ประภา พวงแก้ว รองผู้ว่าการ (การเงิน)

 4 นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ)

 5 นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร)

 6 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

 7 น.ส.ทัศนีย์ แซ่เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

 8 นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

 9 น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

 10 นายบ�ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)

 11 นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

 12 นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 13 นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)

 14 นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

 15 น.ส.อัจฉริยา อภัยวงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

 16 นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

 17 นายวรวุฒิ เป้าศิลา ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

 18 นายนิธิศ ทองสอาด ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ

 19 นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

 20 นางสมภัทร ชูอิสสระ ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 21 นายสุวรรณ กลิ่นประชุม ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 22 นายอดุลย์ แสงทอง ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

 23 นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

 24 นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร

 25 นายจิรายุ ชยางศุ ผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานโครงการ

 26 นางปัทมา หวังวิวัฒนา ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 27 นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

 28 นางลัดดาวรรณ แสงเจือ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

 29 นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม
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 ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

 30 นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

 31 นายจ�าเนียร เมืองจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรน�้า

 32 นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

 33 นางจุฬาทิพ พลกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 34 นายสุรชัย เล็บสิงห์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

 35 นายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 1

 36 นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 2

 37 นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 3 

 38 นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 4 

 39 นางนาตยา เสาวธารพงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 5

 40 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

 41 นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

 42 นายจักรพงศ์ ค�าจันทร์ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

 43 นายบุญยก คงกิจ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

 44 นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

 45 นายเสริม หึกขุนทด ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

 46 นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

 47 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

 48 นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

 49 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

 50 นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

 51 นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

 52 ร.ท. ประจักร์ จิตรีพิทย์ ร.น. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

 53 น.ส.สุพรรณี ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

 54 นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

 55 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

 56 นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 

 57 นายอัษฎา ชูสิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 

 58 นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
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2.4 จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

รวมลูกจ้าง
รายเดือน

พนักงานผู้ว่าการ
หน่วยงาน

จ�านวนบุคลากร

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ

การประปาส่วนภูมิภาค 1 1   2

สายงานผู้ว่าการ  1   1

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ)  2   2

ส�านักผู้ว่าการ  21   21

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ  2   2
(ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  40   40

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  19   19

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  77   77

ส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  36   36

สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)  11   11

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง  22   22

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค  48   48

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)  5   5

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  33   33

ฝ่ายประเมินผลองค์กร  33   33

ฝ่ายแผนงานโครงการ  49   49

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  28   28

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)  5   5

ฝ่ายการเงินและบัญชี  86   86

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  34 2  36

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)  15   15

ฝ่ายวิศวกรรม  102   102

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  129   129

ฝ่ายทรัพยากรน�้า  49   49

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)  5   5

ส�านักวิทยาการ กปภ.  76   76
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รวมลูกจ้าง
รายเดือน

พนักงานผู้ว่าการ
หน่วยงาน

จ�านวนบุคลากร

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล  29   29

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  72   72

ฝ่ายอ�านวยการ  73   73

ฝ่ายกฎหมาย  52   52

ส�านักปฏิบัติการ 1  15   15

ส�านักปฏิบัติการ 2  15   15

ส�านักปฏิบัติการ 3  16   16

ส�านักปฏิบัติการ 4  14   14

ส�านักปฏิบัติการ 5  13   13

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1   855 19  874

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2   1,041 20  1,061

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3   754 23  777

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4   789 23  812

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   671 12 8 691

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   767 40  807

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7   596 17  613

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8   619 35  654

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  738 26  764

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10   710 20  730

                          รวม 1 8,768 237 8 9,014



Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018 071

จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

รวมลูกจ้าง
รายเดือน

พนักงานผู้ว่าการ
หน่วยงาน

จ�านวนบุคลากร

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ

การประปาส่วนภูมิภาค - 3   3

สายงานผู้ว่าการ  1   1

สายงานส�านักผู้ว่าการ  2   2

ส�านักผู้ว่าการ  23   23

สายงานส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  2   2

ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  40   40

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  18   18

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  80   80

ส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  35   35

สายงานส�านักตรวจสอบ  13   13

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง  21   21

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค  44   44

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)  5   5

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  31   31

ฝ่ายประเมินผลองค์กร  34   34

ฝ่ายแผนงานโครงการ  47   47

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  28   28

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)  5   5

ฝ่ายการเงินและบัญชี  90   90

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  33 2  35

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)  16   16

ฝ่ายวิศวกรรม  106   106

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  129   129

ฝ่ายทรัพยากรน�้า  44   44

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)  5   5

ส�านักวิทยาการ กปภ.  75   75

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล  29   29
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รวมลูกจ้าง
รายเดือน

พนักงานผู้ว่าการ
หน่วยงาน

จ�านวนบุคลากร

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  73   73

ฝ่ายอ�านวยการ  74   74

ฝ่ายกฎหมาย  52   52

ส�านักปฏิบัติการ 1  14   14

ส�านักปฏิบัติการ 2  16   16

ส�านักปฏิบัติการ 3  15   15

ส�านักปฏิบัติการ 4  16   16

ส�านักปฏิบัติการ 5  14   14

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1   876 19  895

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2   1,051 21  1,072

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3   753 23  776

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4   799 26  825

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   672 12 8 692

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   772 43  815

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7   594 18  612

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8   625 37  662

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  737 27  764

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10   718 20  738

                           รวม - 8,830 248 8 9,086
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จ�านวนพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กทบ.        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

รวมลูกจ้าง
รายเดือน

พนักงานผู้ว่าการ
หน่วยงาน

จ�านวนบุคลากร

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ

การประปาส่วนภูมิภาค 1 5   6

สายงานผู้ว่าการ  1   1

สายงานส�านักผู้ว่าการ  3   3

ส�านักผู้ว่าการ  21   21

สายงานส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  2   2

ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  42 13  55

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  19   19

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  79   79

ส�านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  37   37

สายงานส�านักตรวจสอบ  13   13

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง  22   22

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค  48   48

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)  6   6

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  37   37

ฝ่ายประเมินผลองค์กร  33   33

ฝ่ายแผนงานโครงการ  48   48

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  29   29

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)  5   5

ฝ่ายการเงินและบัญชี  92   92

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  34 2  36

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)  15   15

ฝ่ายวิศวกรรม  106   106

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  135   135

ฝ่ายทรัพยากรน�้า  45 1  46

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)  5   5

ส�านักวิทยาการ กปภ.  75   75

ฝ่ายวางแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคล  31   31
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การประปาส่วนภูมิภาค

 ประเภทรายการ   ปี 2559   ปี 2560   ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง 4,089.78 4,350.44 4,125.00

รวมลูกจ้าง
รายเดือน

พนักงานผู้ว่าการ
หน่วยงาน

จ�านวนบุคลากร

ลูกจ้าง
พื้นที่พิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  74   74

ฝ่ายอ�านวยการ  85   85

ฝ่ายกฎหมาย  53   53

ส�านักปฏิบัติการ 1  15   15

ส�านักปฏิบัติการ 2  16   16

ส�านักปฏิบัติการ 3  16   16

ส�านักปฏิบัติการ 4  17   17

ส�านักปฏิบัติการ 5  15   15

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1   891 19  910

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2   1,080 23  1,103

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3   786 28  814

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4   815 22  837

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   679 13 8 700

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   791 43  834

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7   607 20  627

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8   634 42  676

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  759 28  787

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10   741 26  767

                           รวม 1 9,062 280 8 9,351
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3.  โครงสร้างเงินทุน

3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ กปภ.

 Capital and structure of PWA’s shareholders

3.2 หนี้เงินกู้ ของ กปภ.

 PWA’s Loans

3.3 การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ

 Remittance Payment



รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค076

3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ กปภ.

3.2 หนี้เงินกู้ของ กปภ.

    2561   2560   2559

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงินที่มีก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 349.00 762.87 - 

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากสถาบันการเงิน                 452.05                   -        953.81  

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค 2,850.00 - 1,000.00
ที่มีก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะยาว-พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค 10,610.00 13,460.00 12,360.00

                             รวมหนี้เงินกู้ 14,261.05 14,222.87 14,313.81

(หน่วย : ล้านบาท)

3.3 การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ

(หน่วย : ล้านบาท)

    2561   2560   2559

การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ 2,300.00 2,972.00 2,800.00

                            รวมเงินน�าส่งรัฐ 2,300.00 2,972.00 2,800.00

    2561   2560   2559

ทุนประเดิม 2,204.44 2,204.44 2,204.44

งบประมาณอุดหนุน 30,919.65 30,919.65 30,919.65

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร 9,200.70 7,756.50 4,728.48

องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ (310.76) (309.78) (137.97)

                                 รวมทุน 42,014.03 40,570.81 37,714.60

(หน่วย : ล้านบาท)
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3.1 Capital and structure of PWA's shareholders

3.2 PWA's Loans

Current portion of long-term loans from
financial institutions

349.00 762.87 -

Long-term loans from financial institutions 452.05 -      953.81

Current portion of long-term loans-PWA’s bond 2,850.00 - 1,000.00

Long-term loans-PWA’s Bond 10,610.00 13,460.00 12,360.00

Total Loans 14,261.05 14,222.87 14,313.81

    2018   2017   2016

(Unit : Million Baht)

2018  2017  2016

Capital 2,204.44 2,204.44 2,204.44

Contribution from the government 30,919.65 30,919.65 30,919.65

Unappropriated retained earnings (losses) 9,200.70 7,756.50 4,728.48

Other components of owner’s equity (310.76) (309.78) (137.97)

Total Equity 42,014.03 40,570.81 37,714.60

(Unit : Million Baht)

3.3 Remittance Payment

(Unit : Million Baht)

    2018   2017   2016

Remittance Payment 2,300.00 2,972.00 2,800.00

                            Total Remittance 2,300.00 2,972.00 2,800.00
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4.  การลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต

4.1 โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ปี 2561-2564

4.2 การร่วมด�าเนินงานกับเอกชน

 Cooperates with Public Private Partnership (PPP)
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4.1 โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ปี 2561 - 2564 

 ล�าดับ  กปภ.ข.  กปภ.สาขา
วงเงินลงทุนเต็ม
โครงการ (บาท)

สถานะโครงการ
 เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินกู้ในประเทศ

งบประมาณที่มาของเงินทุน

1. ปีงบประมาณ 2561 9,761,924,632    
1.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75%:เงินกู้ในประเทศ 25%) 1,334,363,032    
 1 8 ศรีสะเกษ-(อุทุมพรพิสัย)-(ทุ่งไชย)-(ห้วยทับทัน) 509,321,400 381,991,050 - 127,330,350 อยู่ระหว่างเสนอ Board   
        พิจารณาผลประกวดราคา
 2 4 กันตัง- (สิเกา-ปากเมง) 310,321,000 232,740,750 - 77,580,250 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.  
        พิจารณาเห็นชอบ
 3 4 พังงา - (ทับปุด) 202,174,100 151,630,575 - 50,543,525 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.  
        พิจารณาเห็นชอบ
 4 10 ขาณุวรลักษบุรี 186,289,400 139,717,050 - 46,572,350 ลงนามสญัญาแล้ว 28 ก.ย. 61
 5 4 ตะกั่วป่า 126,067,600 94,550,700 - 31,516,900 ลงนามสญัญาแล้ว 28 ก.ย. 61
1.2 ปรบัปรงุขยาย (เงนิอดุหนนุ 75%:เงนิกูใ้นประเทศ 25%) รองรบั EEC 6,088,416,600        
 6 1  ชลบรุ ี- พนสันคิม-(พานทอง)-(ท่าบญุม)ี (ระยที ่1) 2,889,095,000 2,166,821,250 - 722,273,750 อยู่ระหว่างเสนอนายกรัฐมนตรี 
        เพื่อทราบผลประกวดราคา
 7 1 พนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) 1,684,621,600 1,263,466,200 - 421,155,400 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.  
        พิจารณาเห็นชอบ
 8 1 บ้านฉาง 1,514,700,000 1,136,025,000 - 378,675,000 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.  
        พิจารณาเห็นชอบ
1.3 ปรบัปรงุขยาย-งบกลุม่ภาค (เงนิอดุหนนุ 75%:เงนิกูใ้นประเทศ 25%) 2,339,145,000    
 9 7 อุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวล�าภู 2,138,400,000 1,603,800,000 - 534,600,000 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.  
        พิจารณาเห็นชอบ 
10 5 นราธิวาส 200,745,000 150,558,750 - 50,186,250 ลงนามสญัญาแล้ว 28 ก.ย. 61
2. ปีงบประมาณ 2562 -    

ไม่มีโครงการ
 3. ปีงบประมาณ 2563 2,583,530,000    
3.1 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75%:เงินรายได้ 25%) 287,815,000    
 1 9 น่าน 287,815,000 215,861,250 71,953,750 - อยู่ระหว่างเสนอ  
        งบประมาณปี 2563
3.2 ปรบัปรงุขยาย-งบกลุ่มภาค (เงินอดุหนนุ 75%:เงนิกูใ้นประเทศ 25%) 2,295,715,000    
 2 4 นครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1-3) 1,379,621,000 1,034,715,750 - 344,905,250.000  อยู่ระหว่างเสนอ ครม.  
        พิจารณาเห็นชอบ
 3 9 แม่สาย - (แม่จัน) - (ห้วยไคร้) - (เชียงแสน) 916,094,000 687,070,500 - 229,023,500.000  อยู่ระหว่างเสนอ ครม.  
        พิจารณาเห็นชอบ
4. ปีงบประมาณ 2564 9,241,260,376    
4.1 ปรับปรุงขยาย (เงินกู้ในประเทศ 100%) 2,471,321,000    
 1 9 เชียงใหม่-แม่ริม-สันก�าแพง (ระยะที่ 1)  (ส่วนที่ 1-3) 2,471,321,000 - - 2,471,321,000 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
        เพื่อการพัฒนาปี 2563
4.2 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 75%:เงินกู้ในประเทศ 25%) 1,960,861,000    
 2 1 พัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา 1,500,000,000 1,125,000,000 - 375,000,000 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
        เพื่อการพัฒนาปี 2563
 3 7 เลย 325,798,000 244,348,500 - 81,449,500 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
        เพื่อการพัฒนาปี 2562
 4 10 ชัยนาท-(หันคา) (ระยะที่ 1)  135,063,000 101,297,250 - 33,765,750 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
        เพื่อการพัฒนาปี 2562
4.3 ปรับปรุงขยาย (เงินอุดหนุน 50%:เงินรายได้ 50%) 1,591,983,459    
 5 4 เกาะสมุย (ระยะที่ 2)  (ส่วนที่ 1-2) 1,591,936,000 795,968,000 795,968,000 - อยู่ระหว่างจัดเตรียม
        ความพร้อมของโครงการ
4.4 ปรบัปรงุขยาย-งบกลุ่มภาค (เงินอดุหนนุ 75%:เงนิกูใ้นประเทศ 25%) 3,217,094,917    
 6 4 พังงา - ภูเก็ต (ระยะที่ 1)  (ส่วนที่ 1-3) 2,597,000,000 1,947,750,000 - 649,250,000 อยู่ระหว่างเสนอ ครม.  
        พิจารณาเห็นชอบ
 7 2 นครนายก 620,000,000 465,000,000 - 155,000,000 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
        เพื่อการพัฒนาปี 2562
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5. ผลการด�าเนินงานขององค์กร

5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561

5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

 Financial Analysis Report



 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งมั่นด�าเนินงานโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “ผู้ใช้น�้าประทับใจ 
ในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” และมุ่งเน้นขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อขยายโอกาสการใช้น�้าประปาที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนเมือง โดยในปี 2561 ด�าเนินงานภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ฉบับท่ี 3)  
ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรผ่านโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี จ�าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 2) ด้านการผลิตจ่ายน�้า 3) ด้านการบริการลูกค้า และ 4) ด้านการเงิน 
สรุปได้ดังนี้
  
        1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา กปภ. มีบุคลากรรวม 9,014 ราย รับผิดชอบผู้ใช้น�้ารวม 4,445,246 ราย หรือมีอัตราส่วน
ผู้ใช้น�้าต่อบุคลากร เท่ากับ 493 รายต่อคน การด�าเนินงานในปี 2561 ประกอบด้วย

  การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีจ�านวนที่เหมาะสม และมีความผูกพัน 
ต่อองค์กร โดยมีแผนงานพัฒนาบุคลากร จัดท�าระบบผู้สืบทอดต�าแหน่ง โดยเฉพาะต�าแหน่งท่ีส�าคัญในโครงสร้างองค์กร  
บริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ พัฒนาบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนนโยบายและการด�าเนินงานขององค์กร พัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถรายบุคคล เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ยกระดับศักยภาพของหน่วยงาน 
และเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน มีการจัดการองค์ความรู้ โดยพัฒนาบุคลากร 
ด้านการจัดการความรู้มุ ่งสู ่นวัตกรรม มีการมอบทุนวิจัย ประกวดรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น พร้อมส่งเสริมงานวิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือน�ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้
ทั่วทั้งองค์กร โดยในปี 2561 กปภ. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จาก ก.พ.ร. จ�านวน 3 รางวัล ประกอบด้วย  
ประเภทนวัตกรรมการบริการ จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่ ชุดทดสอบค่าเหล็กในน�้าแบบภาคสนาม (QCR-Iron Test Kit)  
และ Mr. Robot ผูใ้ห้บริการข้อมลูรองรับ PWA 4.0 และ ประเภทพฒันาการบรกิาร จ�านวน 1 รางวลั ได้แก่ ระบบจดัการมาตรวัดน�า้
 
  การบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันสมยั สนบัสนนุการด�าเนนิงาน กระบวนการผลติจ่าย บรหิารงาน 
และบริการ มีโครงการพัฒนา กปภ. สาขาดิจิทัล ให้บริการลูกค้าในการท�าธุรกรรมต่างๆ ด้วยรูปแบบดิจิทัล ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยใช้บัตรประจ�าตัวประชาชน 
เพียงใบเดียว รวมถึงการช�าระค่าน�้าประปาด้วยบิลดิจิทัล ผ่านบัตรเครดิตและแอปพลิเคชันของตัวแทนรับช�าระเงิน นอกจากนี้  
กปภ. ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน PWA 1662 ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถิติการใช้น�้าและช�าระ 
ค่าน�า้ประปาได้ด้วยตนเอง พร้อมรบัข่าวสารการหยดุจ่ายน�า้และข่าวประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ตลอดจนแจ้งท่อแตกรัว่ และหาพกิดัแผนที ่
กปภ. สาขาที่ผู้ใช้น�้าประสงค์จะใช้บริการได้อีกด้วย 

 2. ด้านการผลิตจ่ายน�้า กปภ. แบ่งพื้นที่บริการน�้าประปาแก่ประชาชนเป็น 5 ภาค 10 กปภ.เขต มี กปภ. สาขา 
ในสังกัดทั่วประเทศรวม 234 สาขา โดยในปี 2561 มีปริมาณน�้าจ�าหน่ายรวม 1,260.508 ล้านลูกบาศก์เมตร มีผู้ใช้น�้ารายใหม่
เพ่ิมขึน้ 200,485 ราย และด�าเนนิการตามพนัธกจิให้สามารถผลติ จดัส่งและจ�าหน่ายน�า้ประปาทีม่คีณุภาพเพือ่บรกิารประชาชน
ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ประกอบด้วย

  จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบให้เพียงพอ โดยมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน�้า จ�านวน 4 แห่ง 
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน�้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
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5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561



  ผลิตจ่ายน�้าให้เพียงพอพร้อมท้ังควบคุมคุณภาพน�้าให้ได้มาตรฐาน โดยในปี 2561 กปภ. ได้ลงทุนในโครงการ
ปรับปรุงขยายระบบประปา จ�านวน 11 โครงการ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการการจัดการน�้าสะอาด 
(WSP) การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนั (PM) รวมถงึการตดิตัง้และพฒันาระบบควบคุมอตัโนมตั ิ(SCADA PLC) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบริหารจัดการการผลิตและสูบน�้าจ่ายน�้าประปา มีการเสนอ กปภ.สาขา จ�านวน 10 สาขา เข้าร่วมโครงการระบบผลิต 
ได้รับการรับรอง ISO 9001 เพ่ือเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับ กปภ. สาขา  
ใกล้เคยีงมาศกึษาและดูงาน นอกจากนี ้มกีารลงทนุในโครงการวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ เพือ่รองรบัการเตบิโตของชมุชนเมอืง  
หรอืพืน้ทีท่่องเทีย่ว พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) เพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน (AEC) และพืน้ทีพ่ฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
  
  บริหารจัดการน�้าสูญเสียอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดการน�้าสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)  
และเชิงพาณิชย์ (มาตรวัดน�้า) เพื่อให้สามารถควบคุมการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาน�้าสูญเสียได้สะดวกรวดเร็วข้ึน  
และสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการมาตรวัดน�้าให้เป็นระบบ 

  ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรอืหน่วยงานภายนอก โดยให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบักิจการประปา 
ระหว่าง กปภ. กบั องค์กรต่างๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงงานขนาดใหญ่ เป็นต้น เพือ่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ
และได้รับน�้าประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน                                                                                                             

        3.  ด้านการบริการลูกค้า มีการด�าเนินงานประกอบด้วย

            สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน�้าประปาและบริการ ด�าเนินผ่านโครงการพัฒนาระบบรับฟังเสียง
ลูกค้าทาง PWA Contact Center 1662 เชื่อมโยงกับศูนย์ประปาทันใจ 234 สาขา และน�าความต้องการของลูกค้ามาจัดท�า 
โครงการ กปภ. สาขาดิจิทัล และโครงการส�านักงานประปาทันสมัยระยะที่ 2 รวมกับการด�าเนินโครงการศูนย์ราชการ
สะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายของส�านกันายกรฐัมนตร ี เพ่ือมุง่ยกระดบัการให้บรกิาร
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี 2561 กปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จ�านวน 
61 กปภ. สาขา  ประชาชนได้รบัการให้บรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็และเข้าถงึง่าย โดยมมีาตรฐานระบบงาน มกีารเชือ่มโยงการท�างาน 
ระหว่างภาครัฐร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ กปภ. สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ตามมาตรฐานการให้บริการ 
(Service Level Agreement : SLA)  

  รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ กปภ. มีโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน โดยด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนรอบแหล่งน�้า ท่ีดิน ท่ี กปภ. ใช้น�้าดิบ ใช้ท่ีดินและวางท่อผ่าน เป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดี 
กับชุมชน  
           
 4.  ด้านการเงิน ประกอบด้วย

  ควบคมุต้นทนุการด�าเนนิงาน โดยมคีณะท�างานจดัท�าแผนงานควบคมุค่าใช้จ่ายตดิตามการด�าเนนิการตามมาตรการ
ในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
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5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ภาพรวมการด�าเนินงาน

 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจหลักคือ การผลิต จัดส่ง 
จ�าหน่าย และให้บริการน�้าสะอาดแก่ประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี  
และสมุทรปราการ) ปัจจุบัน กปภ. ได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น 5 ภาค หน่วยงานสนับสนุน 10 เขต หน่วยปฏิบัติการ 
และบริการ 234 สาขา ในพื้นท่ี 74 จังหวัด โดยค�านึงถึงความสะดวกและความต้องการของลูกค้า พร้อมท้ังให้ความส�าคัญ 
กับคุณภาพน�้าประปาอยู่เสมอ 
 ในปี 2561 กปภ. มุ ่งมั่นพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย “ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง  
เป็นมิตรกับชุมชน” ตามแนวทาง 4 ด้าน คือ 1) การบริหารจัดการองค์กร 2) การตลาด 3) การพัฒนาบุคลากร และ  
4) การสร้างองค์กรเข้มแข็ง พร้อมทั้งด�าเนินงานขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564)  
เพื่อการผลิตน�้าประปาที่สะอาดและการให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่า กปภ. เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
การยกระดบัคณุภาพชีวติในการมนี�า้ประปาส�าหรบัอปุโภคและบริโภคอย่างเพยีงพอและท่ัวถึง รวมท้ังตอบสนองนโยบายภาครฐั 
ในการน�าประเทศสู่ยุค Thailand 4.0
  

ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน 

 กปภ. มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีส�าคัญคือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�า้ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)  
โดยถอืหุน้ร้อยละ 40.20 และได้น�าเสนองบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) 
โดยได้แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561  
ข้อ 4 และข้อ 5 (4.5 และ 5.5)
 ผลการด�าเนินงานของ กปภ. ในปี 2561 มีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ�านวน 3,743.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี 2560 จ�านวน 5,827.80 ล้านบาท ลดลง 2,084.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.76 โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงาน  
จ�านวน 4,377.94 ล้านบาท ลดลง 1,837.71 ล้านบาท หรอืร้อยละ 29.57 เมือ่เปรยีบเทียบกบัปี 2560 จ�านวน 6,215.65 ล้านบาท

 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อผลการด�าเนินงานด้านการเงิน ปี 2561 ที่ส�าคัญ 
 1.  กปภ. ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ให้เป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า โดยเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่ส�าหรับงบการเงิน ปี 2561 เป็นต้นไป  
และรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ในงบการเงินปี 2561 โดยไม่มีการปรับปรุงงบการเงินปี 2560  
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีฯ ดังกล่าว มีผลกระทบต่อรายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ ปี 2561 บันทึกบัญชีเป็นรายได้ 
จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้ารอการรับรู้ ในส่วนของหนี้สินทยอยรับรู้ เป็นรายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญช ี
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อปี 2561 บันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ และคิดค่าเสื่อมราคาตาม 
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ และมีการจัดประเภทรายการใหม่ของรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ตัดบัญชีเดิมท่ีแสดงอยู ่
ในรายได้อื่น ย้ายไปแสดงรวมในรายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญชี   
 2. มกีารเปลีย่นแปลงสมมตฐิานในการค�านวณประมาณการหนีส้นิจากสญัญาเอกชนร่วมลงทนุ ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที ่37 เกีย่วกบัสมมติฐานราคาค่าขายน�า้ประปา และสมมตฐิานอตัราน�า้สญูเสยี ส่งผลให้ประมาณการหนีส้นิจากสญัญาเอกชน
ร่วมลงทุน ปี 2561 มีจ�านวน 5,424.96 ล้านบาท ปี 2560 จ�านวน 3,859.68 ล้านบาท ตามล�าดับ และขาดทุนประมาณการ
หนี้สินฯ ค่าน�้าประปาสัญญาเอกชนฯ ปี 2561 มีจ�านวน 1,625.86 ล้านบาท ปี 2560 ก�าไรประมาณการหนี้สินฯ ค่าน�้าประปา
สัญญาเอกชนฯ จ�านวน 360.11 ล้านบาท
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 รายได้จากการด�าเนินงาน ปี 2561 จ�านวน 27,000.89 ล้านบาท ลดลง 854.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.07  
เปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2561 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อลดลง 1,911.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100  
ในขณะที่รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการสุทธิ เพิ่มขึ้น 624.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.41 จากปริมาณการจ�าหน่ายน�้า
เพิ่มขึ้น 28.67 ล้าน ลบ.ม. รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 433.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ปี 2561 ปี 2560

26,567.72 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ 25,943.47

433.17 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้า
ตัดบัญชี

0.00

0.00 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ 1,911.77

27,000.89 รวม 27,855.24

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการด�าเนินงาน

6.86%

93.14%

2560

98.40%

1.60%

2561

ปี 2561 ปี 2560

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

 8,087.96 วัสดุการผลิต     5,869.15

 5,419.99 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 5,106.33

 4,124.99 	 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 4,350.44

 2,293.17 	 ค่าไฟฟ้า  2,086.53

 1,035.95 	 วัสดุด�าเนินการและซ่อมบ�ารุง 1,160.36

 908.20 	 ค่าจ้างและบริการ 871.99

 0.00 	 ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ 1,551.86

 752.69 	 อื่นๆ  642.93

 22,622.95   รวม 21,639.59

2.97%
7.17%
4.03%
5.36%

9.64%

20.10%

23.60%

27.12%

3.33%
4.01%
4.58%

10.14%

18.23%

23.96%

35.75%

2561 2560
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 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน จ�านวน 22,622.95 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 983.36 ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.54 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 
ปีที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าวัสดุการผลิตเพิ่มขึ้น 2,218.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.80 เนื่องจาก 
มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการค�านวณประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  
เพ่ิมขึ้น จ�านวน 313.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.14 ค่าไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 206.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.90 ค่าจ้าง 
และบรกิารและอืน่ๆ เพ่ิมข้ึน 145.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.64 ในส่วนต้นทุนค่าตดิตัง้และวางท่อ ลดลง 1,551.86 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน วัสดุด�าเนินการและซ่อมบ�ารุงลดลง 349.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.35

 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงานลดลง 599.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
เน่ืองจากมีการจัดประเภทรายการใหม่ของรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนและราชการตัดบัญชี เดิมที่แสดง 
อยู่ในรายได้อ่ืน ย้ายไปอยู่ในรายได้จากการด�าเนินงาน แสดงรวมในรายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญชี ท�าให้ 
เมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนราชการตัดบัญชีลดลง 353.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.74 
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายลดลง 195.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.52 รายได้เงินปันผลลดลง 39.38 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 11.19 รายได้อื่นลดลง 114.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.22 ส่วนรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  
72.60 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.47 รายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 30.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.30

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ปี 2561 ปี 2560

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

 705.49  รายได้เงนิอดุหนนุจากรัฐบาลตดับัญชี 632.89

 312.39 	 รายได้เงินปันผล 351.77

 100.54 	 รายได้อื่น  214.93

 72.66 	 ดอกเบี้ยรับ  42.17

 53.52 	 รายได้ค่าปรับ  249.14

 36.06 	 รายได้รับบริจาคจากราชการตัดบัญชี 168.12

 0.00 	 รายได้รับบริจาคจากเอกชนตัดบัญชี 221.34

 1,280.66   รวม 1,880.36

11.77%

8.94%

13.25%

2.24%

11.43%

18.71%

33.66%

2.82%
4.18%
5.67%

7.85%

24.39%

55.09%

2561 2560
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 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�านวนทั้งสิ้น 114,205.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 3,487.49 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.15 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้  

 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงานลดลง 59.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เนือ่งจากค่าปรบัและค่าเสยีหายจ่ายคืนลดลง 18.52 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 100 (ปี 2561 เงนิค่าปรบัจ่ายคนื 57.06 ล้านบาท  
น�าไปแสดงหักกับรายได้ค่าปรับและค่าเสียหาย) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง 29.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.60 ขาดทุน 
จากการปรบัมูลค่าคงเหลอืสนิทรัพย์ลดลง 11.62 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 137.84 และต้นทุนวสัดุท่ีจ�าหน่ายลดลง 2.52 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 81.29  ส่วนขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.68

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ปี 2561 ปี 2560

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

 46.71 	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  76.08

 73.32 	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 70.72

 0.58 	 ต้นทุนวัสดุที่จ�าหน่าย 3.10

 0.00  เงินค่าปรับจ่ายคืน  18.52

 (3.19) 	 ขาดทนุจากการปรบัมูลค่าคงเหลอืสนิทรพัย์ 8.43

 117.42             รวม 176.85

4.77%
10.47%
1.75%

39.99%

43.02%

2560

ปี 2561 ปี 2560

สินทรัพย์

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 95,201.58  	 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 91,360.60

 9,937.83  	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 11,206.00

 6,586.97  	 สินทรัพย์หมุนเวียน 5,613.22

 1,363.47  	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 1,422.54

 1,115.23  	 เงินลงทุนระยะยาว 1,115.23

 114,205.08   รวม 110,717.59

8.70%

83.36%

5.77%
1.19%
0.98%

2561

82.52%

10.12%
5.07%
1.28%
1.01%

2560

39.78%

-2.72%

62.44%

0.49%

2561
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 1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 3,840.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.20 ส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มขึ้นในอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง 
 2. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างลดลง 1,268.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.32
 3. สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 973.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.35 ประกอบด้วยรายการที่มีสาระส�าคัญดังนี้ 
  3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 3,157.57 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 551.24 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 21.15
  3.2 เงินลงทุนชั่วคราว จ�านวน 675.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 675.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
  3.3 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 1,438.82 ล้านบาท ลดลง 290.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.32 
ประกอบด้วย
   • เงินฝากและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้น�้า กปภ. จ�านวน 941.96 ล้านบาท 
   • เงินฝากธนาคารเพื่อค�้าประกันสวัสดิการพนักงาน จ�านวน 496.86 ล้านบาท
  3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 926.23 ล้านบาท ลดลง 524.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.16
  3.5 วัสดุคงเหลือ 364.67 ล้านบาท ลดลง 7.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.04

 หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�านวน 72,191.05 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพ่ิมข้ึน  
2,044.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.91 ซึ่งมีรายละเอียดรายการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้
 1. รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ เพ่ิมขึ้น 2,436.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.37 ตามหลักเกณฑ์การบันทึก 
บญัชเีงนิงบประมาณอดุหนนุจากรฐับาลทีไ่ด้จดัสรรไว้ส�าหรบัโครงการใหม่ทีเ่กดิขึน้ในปีเดยีวกนัเพิม่ขึน้ โดยแสดงไว้เป็นรายได้
เงินอุดหนุนรอการรับรู้ในส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียน และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลตามอายุการใช้งาน 
ของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคา 

หนี้สิน

ปี 2561 ปี 2560

หนี้สิน

 22,129.03  	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ 19,692.20

 12,370.85  	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13,020.41

 11,062.05  	 เงินกู้ยืมระยะยาว 13,460.00

 9,847.81  	 หนี้สินหมุนเวียน 9,719.80

 5,424.96  	 ประมาณการหนีส้นิจากสญัญาเอกชนฯ 3,859.68

 5,522.41  	 รายได้จากการรบัโอนสินทรัพย์รอการรบัรู ้ 6,686.98

 2,122.83  เงินประกันการใช้น�้าและประกันตัว 2,021.62
   พนักงาน
 1,984.93  รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้า 0.00
   รอการรับรู้

 1,653.18  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,620.32

 73.00  	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 65.77

72,191.05                       รวม 70,146.78

28.07%

18.56%

19.19%

13.86%

5.50%

9.53%
2.88%
2.31%
0.09%

30.65%

17.14%

15.32%

13.64%

7.51%

7.65%
2.94%
2.75%
2.29%
0.10%

2561 2560
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 2.  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 649.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.99 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตาม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน 
 3. เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 2,397.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.82 จากการโอนเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นหนี้สิน 
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 
 4.  หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 128.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระ 
ภายใน 1 ปีเพิ่มขึ้น 2,436.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 319.35 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 80.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.94  
เงินล่วงหน้าค่าติดตั้งวางท่อเพิ่มขึ้น 25.98 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 6.95 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดภายใน 1 ปี 
เพิ่มขึ้น 53.29 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 8.94 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 1,288.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.47  
เงนิน�าส่งรฐัค้างจ่ายลดลง 671.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.17 เงนิโบนสักรรมการและพนกังานค้างจ่ายลดลง 257.87 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 43.35 และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 249.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.26
     5. ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุนเพิ่มข้ึน 1,565.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.55 เนื่องจาก  
กปภ. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหนี้สินฯ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการค�านวณประมาณการ 
หนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
 6.  รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์รอการรับรู้ลดลง 1,164.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.42 เกิดจากรายได้จาก 
การรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรบัรู้ลดลง 113.33 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4.46 และรายได้รบัโอนสินทรัพย์ภาคราชการ 
รอการรับรู้ลดลง 1,051.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.36 ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีจากการรับโอนทรัพย์สิน 
เป็นรายได้รับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนและราชการรอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยทยอยรับรู้เป็นรายได ้
ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคา
 7.  เงนิประกนัการใช้น�า้และเงินประกันตัวพนักงานเพิม่ข้ึน 101.21 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.01 เนือ่งจากผูใ้ช้น�า้เพิม่ขึน้ 
และมีการเรียกเก็บเงินประกันตัวพนักงานเข้าใหม่และที่ปรับเปลี่ยนต�าแหน่งเพิ่มขึ้น
 8.  รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้รอการรบัรู ้จ�านวน 1,984.93 ล้านบาท เนือ่งจาก กปภ. ได้เปลีย่นแปลงนโยบาย
การบัญชีให้เป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย ์
จากลูกค้า โดยเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่ส�าหรับงบการเงิน ปี 2561 เป็นต้นไป
 9.  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 32.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.03 เนื่องจาก กปภ. ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงาน
จะได้รับจากการท�างานให้กับ กปภ. ตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนของทุน

ปี 2561 ปี 2560

ส่วนของทุน

 30,919.65     งบประมาณอุดหนุน 30,919.65 

 9,200.70      ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร 7,756.50 

 2,204.44      ทุนประเดิม 2,204.44 

 (310.76) 	 องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ (309.78)

 42,014.03                        รวม 40,570.81 

  

73.59%

-0.74%

21.90%

5.25%

76.21%

-0.76%

19.12%

5.43%

25602561



รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค092

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  9,838.28 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (6,045.30)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (3,241.74)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  551.24 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  2,606.33 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด  3,157.57

 การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถอธิบาย 
ตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 9,838.28 ล้านบาท เกิดจากผลการด�าเนินงานของปีปัจจุบัน  
โดยมีก�าไรส�าหรับปี 3,744.60 ล้านบาท ปรับเพิ่มรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ส่วนใหญ่จากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร  
7,809.20 ล้านบาท และในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานลดลง 1,715.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากเจ้าหนี้การค้า 
และเจ้าหนี้อื่น
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 6,045.30 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง  
5,759.35 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวจากเงินฝากธนาคารประจ�า 675 ล้านบาท และมีเงินรับจากเงินปันผล 312.39 ล้านบาท 
เงินรับอื่นๆ 76.66 ล้านบาท
 เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 3,241.74 ล้านบาท เกดิจากการน�าเงนิส่งรฐั 2,972 ล้านบาท จ่ายหนีสิ้น 
จากสัญญาเช่าการเงิน 1,923.80 ล้านบาท จ่ายช�าระเงินกู้ระยะยาวและดอกเบี้ย 1,210.04 ล้านบาท และมีเงินรับจาก 
งบประมาณอุดหนุนรฐับาล โดยรายได้อดุหนนุรอการรบัรู ้2,063.05 ล้านบาท และรบัเงนิจากเงนิกูย้มืระยะยาว 801.05 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 
จ�านวน 551.24 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจ�านวน 2,606.33 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 3,157.57 ล้านบาท ทั้งนี้รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

 ส่วนของทุน ณ 30 กันยายน 2561 มีจ�านวนรวมท้ังสิ้น 42,014.03 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ�านวน 1,443.22 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.56 ซึ่งมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้
 1. ทุน ประกอบด้วยงบประมาณอุดหนุนจ�านวน 30,919.65 ล้านบาท และทุนประเดิมจ�านวน 2,204.44 ล้านบาท 
รวมเป็นทุน จ�านวน 33,124.09 ล้านบาท 
 2. ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 9,200.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,444.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.62  
เกิดจากโอนผลก�าไรส�าหรับปี 2561 จ�านวน 3,744.60 ล้านบาท หักด้วยน�าเงินส่งรัฐ ปี 2561 จ�านวน 2,300.00 ล้านบาท  
และน�าเงินส่งรัฐปี 2560 เพิ่มจ�านวน 0.40 ล้านบาท
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Overall operating performance

 Provincial Waterworks Authority (PWA) is a State Enterprise under the Ministry of Interior with the 
main mission in producing, supplying, distributing and providing clean water service for people in regional 
areas nationwide (except Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakarn).  PWA currently divides its operation lines 
into 5 areas with 10 supporting regional offices covering service and operation areas of 234 branches in  
74 provinces in consideration of customers’ needs and convenience with the prime concern on the quality 
of tap water.
 In the budget year 2018, PWA aimed to develop its potential according to the policy of “Clean Water 
Supply, Thorough Service and Community Friendly” in line with its 4 operational approaches 1) Organization 
Management 2) Marketing 3) Personnel Development and 4) Strengthening Organization as well as its  
corporate strategic plan issue no. 3 (2017-2021). This is to produce clean water supply, provide impressive 
service for customers and create confidence the public that PWA is the organization that aims to upgrade 
the life quality of people in all areas to have enough water for consumption and correspond with the 
government policy Thailand 4.0.  

Financial Achievement

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

5.2 Analysis Report of Financial Status
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2018 2017

26,567.72 Income from sales and service 25,943.47

433.17 Income from the expansion of
amortized water distribution area

0.00

0.00 Income from installation and piping 1,911.77

27,000.89 Total 27,855.24

Operating Income

the asset. The income from the transfer of amortized assets formerly shown in other income are reclassified 
and moved to show as part of the income from the expansion of amortized water distribution area.
 2.  There have been changes in the assumptions in calculating the provision from the private joint 
venture agreement according to Accounting Standard No. 37 regarding the assumption of the price of  
tap water sales and the assumption of water loss rates. This caused the provision of liabilities from  
private joint venture agreement in 2018 amounted to Baht 5,424.96 million, in 2017 amounted to  
Baht 3,859.68 million, respectively and loss of the provision of liabilities from the private joint venture 
agreement in 2018 amounting to Baht 1,625.86 million, while profit of the provision of liabilities from  
the private joint venture agreement in 2017 amounted to Baht 360.11 million.

Revenue and expense

Operating Income

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

6.86%

93.14%

2017

98.40%

1.60%

2018
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 The operating expense of Baht 22,622.95 million increased Baht 983.36 million or 4.54 percent  
from the previous year due to the increase in core expenses comprising material costs increased by  
Baht 2,218.81 million or 37.80 percent as a result of a change of assumption in estimating loss rates in 
the calculation of provision for joint venture agreement. Besides there was an increase of expenses on  
many items such as depreciation and amortization Baht 313.66 million or 6.14 percent, electricity  
Baht 206.64 million or 9.90 percent and wage and service Baht 145.97 million or 9.64 percent.  
Whereas the cost of installation and piping decreased Baht 1,551.56 million or 100 percent while that of 
personnel, operating materials and maintenance decreased Baht 349.86 million or 6.35 percent.

Operating expense

2018 2017

Operating expense

 8,087.96  Manufacturing materials    5,869.15

 5,419.99   Depreciation and amortization 5,106.33

 4,124.99   Expense on employees 4,350.44

 2,293.17   Electricity expenses 2,086.53

 1,035.95   Operating materials & maintenance 1,160.36

 908.20   Wages and service 871.99

 0.00   Cost of installation and piping 1,551.86

 752.69   Others  642.93

 22,622.95   Total 21,639.59

Non-operating income

2018 2017

Non-operating Income

 705.49  Unearned government fund income 632.89

 312.39  Dividend income 351.77

 100.54  Other income  214.93

 72.66  Interest received 42.17

 53.52  Penalty income 249.14

 36.06  Unearned public sector donation income 168.12

 0.00  Unearned private sector donation income 221.34

 1,280.66   Total 1,880.36

3.33%
4.01%
4.58%

10.14%

18.23%

23.96%

35.75%

2018

2.97%
7.17%
4.03%
5.36%

9.64%

20.10%

23.60%

27.12%

2017

2.82%
4.18%
5.67%

7.85%

24.39%

55.09%

2018

11.77%

8.94%

13.25%

2.24%

11.43%

18.71%

33.66%

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

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

Financial status

Assets

2018 2017

Assets

 95,201.58   Property, plant and equipment-Net 91,360.60

 9,937.83   Assets under construction 11,206.00

 6,586.97   Current Assets 5,613.22

 1,363.47   Other Non-current Assets 1,422.54

 1,115.23   Long-term investment  1,115.23

 114,205.08   Total 110,717.59

8.70%

83.36%

5.77%
1.19%
0.98%

2018

82.52%

10.12%
5.07%
1.28%
1.01%

2017

Non-operating expense

2018 2017

Non-operating expense

 46.71  Other expense  76.08

 73.32  Loss on sales of assets 70.72

 0.58  Cost of disposed material 3.10

 0.00  Penalty refund  18.52

 (3.19)  Loss on asset revaluation 8.43

 117.42             Total 176.85

4.77%
10.47%
1.75%

39.99%

43.02%

2017

39.78%

-2.72%

62.44%

0.49%

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

2018 2017

Liabilities

 22,129.03   Unearned government fund income 19,692.20

 12,370.85  	 Financial lease liabilities 13,020.41

 11,062.05  	 Long-term loan 13,460.00

 9,847.81  	 Current liabilities 9,719.80

 5,424.96  	 Provision on joint venture agreement 3,859.68

 5,522.41  	 Unearned asset transfer income 6,686.98

 2,122.83  	 Fund to guarantee water usage 2,021.62
   and employee position
 1,984.93  	 Unearned  water distribution area 0.00
   expansion income

 1,653.18  	 Employee benefit obligations 1,620.32

 73.00  	 Other non-current liabilities 65.77

72,191.05                      Total 70,146.78
30.65%

17.14%

15.32%

13.64%

7.51%

7.65%
2.94%
2.75%
2.29%
0.10%

2018

28.07%

18.56%

19.19%

13.86%

5.50%

9.53%
2.88%
2.31%
0.09%

2017

Liabilities

 Total liabilities as at 30 September 2018 were Baht 72,191.05 million, increased Baht 2,044.27 million 
or 2.91  percent from the previous year. The details were as follows:
 1.  Unearned government fund income has an increase of Baht 2,436.83 million or 12.37 percent, 
according to the principles of recording the increasing appropriated government fund for new projects  
increasing in the same year. It was presented as an unearned government fund income in the non-current 
liabilities and gradually recognized as the government fund income over its useful life in conformity with 
the basis in depreciation estimate. 
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Equities

2018 2017

Equities

 30,919.65   Government subsidies    30,919.65 

 9,200.70    Unappropriated retained earnings 7,756.50 

 2,204.44    Capital   2,204.44 

 (310.76)   Other components of equity (309.78)

   42,014.03                   Total    40,570.81

73.59%

-0.74%

21.90%

5.25%

76.21%

-0.76%

19.12%

5.43%

20172018

 2.  Liabilities under the financial lease have a decrease of Baht 649.56 million or 4.99 percent  
because PWA has to comply with Thai Accounting Standard 17 (TAS 17) on Leases (Revised 2015), affected  
by the joint venture agreement.
 3. Long-term loans decreased Baht 2,397.95 million or 17.82 percent resulting from the transfer of 
current portion of long-term loans. 
 4. The current liabilities increased Baht 128.01 million baht or 1.32 percent comprising an increase 
of current portion of long-term loans Baht 2,436.14 million or 319.35 percent, an increase of accrued  
expenses Baht 80.02 million or 5.94 percent, an increase of advance of installation and piping Baht 25.98 
or 6.95 percent, an increase of current portion of liabilities under financial lease Baht 53.29 million or 8.94 
percent, a decrease of trade accounts payable and other accounts payable Baht 1,288.79 million baht  
or 48.47 percent, a decrease of accrued levies Baht 671.60 million or 27.17 percent, a decrease  
of Board of Directors and employees’ accrued bonus Baht 257.87 million or 43.35 percent and a decrease 
of other current liabilities Baht 249.16 million or 27.26 percent. 
 5. Provision on private joint venture agreements has an increase of Baht 1,565.28 million or  
40.55 percent due to the fact that PWA has adhered to Thai Accounting Standard 37 (TAS 37) (Revised 2015) 
on Provision, contingent liabilities and contingent assets, and an increase of liabilities in 2018 has been due 
to the change of the assumptions in the calculation of provision from joint venture investment.
 6.  Unearned private sector donation income has a decrease of Baht 1,164.57 million or  
17.42 percent, unearned private sector donation income has an increase of 113.33 or 4.46 percent  
and unearned public sector donation income has a decrease of 1,051.24 or 25.36 percent in conformity 
with the criterion for recording the donation assets and the transfer of assets as unearned private and 
public sectors donation income in the non-current liabilities and gradually recognized as a revenue over its  
useful life in accordance with the basis in the depreciation estimate.
 7.  Fund to guarantee water usage and to guarantee employees’ position has an increase of 
Baht 101.21 million or 5.01 percent due to an increasing number of water users and new employees  
and employees under rotation from which more guarantee has been required.
 8. There was unearned water distribution area expansion income in the amount of Baht 1,984.93 
million because PWA has changed its accounting policies to comply with Thai Accounting Standard 18  
(TAS 18) on Transfer assets from customers, and the new accounting policies are effective from the  
2018 financial statement onwards.
 9. Employee obligations has an increase of Baht 32.86 million or 2.03 percent because PWA has  
to comply with Thai Accounting Standard 19 (TAS 19) on Employee benefits, by estimating future benefits 
the employee will receive from PWA throughout the duration of the work until the date of retirement  
according to actuarial principles.
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 Equities as at 30 September 2018 was Baht 42,014.03 million in total, an increase of Baht 1,443.22 
million or 3.56 percent, the details of the increase or decrease when compared to the previous year are  
as follows:
 1. Capital comprises contribution from the government of Baht 30,919.65 million and initial capital 
of Baht 2,204.44 million, totaling Baht 33,124.09 million.
 2. Unappropriated retained earnings (loss) of Baht 9,200.70 million, an increase of Baht 1,444.20 million 
or 18.62 percent as a result of the 2018 profit transfer of Baht 3,744.60 million, deducted by 2018 levies  
of Baht 2,300.00 million with an increase of 2017 levies of Baht 0.40 million.

Change in cash flow

 Cash and cash equivalents at the end of 2018 were Baht 2,606.33 million, an increase of cash flow 
of Baht 551.24 million when compared to 2017. Cash and cash equivalents at the beginning of period 
of 2,606.33 resulted in cash and cash equivalents at the end of period of Baht 3,157.57 million, the details 
of cash flow in each activities are as follows:

                                  Unit: Million Baht

Net cash flow from operating activities  9,838.28 

Net cash flow from investment activities  (6,045.30)

Net cash flow from financing activities   (3,241.74)

Cash and cash equivalents – Net increase  551.24 

Cash and cash equivalents at the beginning of period  2,606.33 

Cash and cash equivalents at the end of period  3,157.57

 Changes of cash and cash equivalents for the year end of 30 September 2018 can be explained 
according to the following activities:
 Net cash received from operating activities in the amount of Baht 9,838.28 million consisted of the 
2018 operating results with net profit of Baht 3,744.60 million and from yearly adjustment of non-cash 
profits including the depreciation of fixed assets amounting to Baht 7,809.20 million.  Assets and operating 
liabilities decreased Baht 1,715.52 million, mostly caused by accounts payable and other payables. 
 Net cash used in investment activities was Baht 6,045.30 million, consisted of cash paid for fixed assets, 
assets under construction of water supply improvement project, intangible assets and advance payment for 
construction of Baht 5,759.35 million, temporary investment from deposit at bank – fixed account of Baht 
675 million and dividend revenue of Baht 312.39 million, and other received cash of Baht 76.66 million. 
 Net cash used in financing activities was Baht 3,241.74 million consisted of payment for levies of  
Baht 2,972 million, payment for lease liabilities of Baht 1,923.80 million, payment for long-term loans  
and interests of Baht 1,210.04 million, income from government subsidies with deferred charge income of 
Baht 2,063.05 million and income from long-term loans of Baht 801.05 million.



รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค100

6. การบริหารจัดการองค์กร

6.1 การบริหารความเสี่ยง

6.2 การควบคุมภายใน

6.3 การตรวจสอบภายใน
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6.1 การบริหารความเสี่ยง

 คณะผู้บริหาร กปภ. ยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) น�าระบบบริหารความเสี่ยง 
บูรณาการทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยปลูกฝังเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน บุคลากร 
ทุกระดับ หากระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ใช้กระบวนการบริหารความเส่ียงและกระบวนการควบคุมภายในบริหารจัดการ 
โดยถ่ายทอดความเสี่ยงไปยังหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงบริหารจัดการให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
ด้วยวิธีจัดการเหมาะสมและคุ้มค่า หากความเสี่ยงระดับต�่าและปานกลาง จัดการด้วยกระบวนการควบคุมภายใน ผ่านช่องทาง
สื่อสารจากคู่มือบริหารความเสี่ยง กปภ. คู่มือกระบวนการท�างานท่ีส�าคัญ นอกจากนี้ มีการติดตามและทบทวนแผนบริหาร 
ความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. ก�ากับ ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้าง 
ความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม สรุปผลการด�าเนินงานปี 2561 ดังนี้

ด้านปริมาณน�้าดิบ   

 ปี 2561 สถานการณ์ภยัแล้งส่งผลต่อ กปภ. ไม่รนุแรง เนือ่งจากได้รบัความร่วมมือด้านข้อมลูน�า้และบรหิารจดัการน�า้
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ชัดเจน และการด�าเนินโครงการตามแผนจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้า 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การขุดสระกักเก็บน�้าดิบ การประสานงานจัดหาแหล่งน�้าส�ารอง การวางท่อส่งน�้าดิบจากแหล่งน�้าโดยรอบ  
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการในพื้นท่ี (Joint Management Committee: JMC) ของกรมชลประทาน  
เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งน�้าที่เป็นธรรม การติดตามสถานการณ์น�้าและสถานการณ์ฝนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อหามาตรการและแนวทางลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าดิบ และมีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมตามแผนเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงอนาคต   
กปภ. เตรยีมพร้อมแต่งต้ังคณะท�างานศึกษาร่างพระราชบัญญตัทิรพัยากรน�า้ ศกึษาและประเมนิผลกระทบจากร่างพระราชบญัญตัิ
ทรัพยากรน�้าที่มีต่อการด�าเนินงานของ กปภ. เพื่อสามารถรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้านการผลิตและจ่ายน�้า  

 ปรมิาณน�า้สูญเสยี เป็นความเสีย่งที ่กปภ. ยงัไม่สามารถบรหิารจดัการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างยัง่ยนื  ส่งผลให้ต้นทุน
ระบบจ่ายน�้าสูง และรายได้ลดลงกว่าที่ควรจะได้รับ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการน�้าสูญเสีย มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
ปี 2561 กปภ. จดัท�าแผนบรหิารจัดการน�า้สญูเสีย กปภ. ปี 2562-2567 มุง่เน้นท่ี กปภ. สาขาขนาดใหญ่ท่ีมนียัส�าคญัต่อปรมิาณน�า้ 
สญูเสียภาพรวม กจิกรรมหลกัส�าคญั ได้แก่ 1. การควบคมุน�า้สญูเสยีเชงิรกุ 2. ความรวดเรว็ในการซ่อมท่อแตกท่อรัว่ 3. การควบคมุ
แรงดนัน�า้ 4. การบรหิารจดัการทรพัย์สนิและท่อ และก�าหนดเกณฑ์พิจารณาปรบัปรุงเส้นท่อตามแผนปรบัปรงุเส้นท่อของ กปภ. 
มกีารจดัล�าดบัความส�าคญัของเส้นท่อทีต้่องปรบัปรงุตามขนาดโครงข่ายท่อจ่ายน�า้เป็นหลกัแทนการพจิารณาอายกุารใช้งานเดมิ 
 การขยายโครงการระบบประปาขนาดใหญ่เป็นโอกาสทางธรุกิจของ กปภ. รองรบัการเติบโตทางเศรษฐกจิและการขยายตวั 
ของชมุชน โดยเฉพาะเขตพฒันาเศรษฐกจิ (Special Economic Zone : SEZ) และโครงการพฒันาพืน้ทีต่ามแนวระเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  นอกจากเพิม่ก�าลงัการผลติพร้อมปรบัปรงุประสิทธภิาพก�าลงัการผลติเดมิ 
ยังขยายการให้บริการระบบประปาส�าหรับพื้นท่ีใกล้เคียงอีก 10 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน กปภ. ด�าเนินโครงการเพื่อการพัฒนา 
ระบบประปาขนาดใหญ่แล้วเสรจ็ จ�านวน 11 โครงการทัว่ประเทศ มลูค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท และอยูร่ะหว่างการด�าเนินการ 
70 โครงการ ส�าหรับในปี 2561 กปภ. ประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้า จากเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ส่งผลให ้
การเบิกจ่ายไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย จึงไดจ้ัดท�ากรอบการปฏบิัติงานและเป้าหมายขั้นตอนงาน (Timeline) ก�าหนดผูร้ับผดิชอบ 
โครงการชัดเจน รวมทั้งน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Application ช่วยให้ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
อย่างใกล้ชดิ  หากโครงการทัง้หมดแล้วเสรจ็จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน�า้ประปาไม่เพยีงพอต่อการใช้อปุโภคและบรโิภค 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
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ด้านระบบสารสนเทศสนับสนุนการรายงานเตือนภัยล่วงหน้า

 กปภ. มีกระบวนการจัดท�าระบบสารสนเทศสนับสนุนการรายงาน การวิเคราะห์ระดับผลกระทบ ความเส่ียง  
และการเตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือลดผลกระทบความรุนแรงต่อความเสี่ยงองค์กร พิจารณาตัวชี้วัด
ส�าคัญขององค์กรและความเสี่ยงขององค์กรที่สอดรับกับยุทธศาสตร์หลักขององค์กร และส่งผลกระทบรุนแรงในระดับสูงมาก 
มกีารปรบัปรงุระบบสารสนเทศเพือ่ตดิตามและเฝ้าระวงัตามค่าดชันชีีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicator : KRI) และส่งสญัญาณ
แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ตามระดับจุดชี้วัดความเสี่ยง (Trigger Point) และมีการเชื่อมโยง 
การแจ้งเตือนไปยังระบบสารสนเทศส�าหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) ให้ผู ้บริหารระดับสูง 
ทราบข้อมูลล่วงหน้าเพื่อประกอบการตัดสินใจและติดตามผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญขององค์กรอย่างใกล้ชิด โดยก�าหนด
ฟังก์ชันการใช้งานเพื่อติดตามผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญขององค์กร (Monitoring) การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)  
การบริหารเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต (Crisis Management) ฟื้นฟูระบบสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ (Disaster Recovery 
for IT) และการประชุมผ่านทางไกล (Video Conference)  

ด้านคุณภาพน�้าประปา  

 ข้อกงัวลสาธารณะที ่ กปภ. พยายามบรหิารจัดการอย่างเตม็ท่ี เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ในคณุภาพน�า้ประปาให้เป็นท่ียอมรับ 
ของประชาชนตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกก�าหนด ที่ผ่านมาด�าเนินการโครงการจัดการน�้าสะอาด (Water Safety 
Plan : WSP) เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดทุกข้ันตอน พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (lab Cluster)   
ผ่านการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
รวม 31 แห่ง ปี 2561 ร่วมมือกับกรมอนามัยริเริ่มโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้าประปาของ กปภ. ภายใต้แนวคิด 
“น�้าคือชีวิต” (Water is Life) ระยะที่ 1 รับรองกระบวนการผลิตน�้าประปาและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพน�้าประปา 
ของ กปภ. จ�านวน 77 สาขา และผลักดันให้ครบ 234 สาขาต่อไป ระยะที่ 2 ปี 2562 ร่วมกันตรวจสอบระบบประปา 
และตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาแก่ อบต. พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพน�า้ประปาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานระบบประปาไทยให้เป็นที่ยอมรับตามหลักสากลอย่างเท่าเทียมกัน 

ด้านการเงิน

 การด�าเนินงานภายใต้ปัจจัยเสี่ยงทางการเงินปี 2561 ได้แก่ โครงการประชารัฐ นโยบายเพิ่มเงินลงทุนโครงการ 
การวางท่อขยายเขต นโยบายการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าไปยังพื้นท่ีเศรษฐกิจแห่งใหม่ พัฒนาระบบประปาเชิงสังคม ท่ีไม่คุ้มค่า
การลงทุน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดปัญหาด้านสภาพคล่อง กปภ. เฝ้าระวังติดตาม 
และบริหารความเสี่ยงเรื่อง การบริหารสภาพคล่องโดยปรับลดงบประมาณลงทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เร็ว และน�างบประมาณ 
บางส่วนไปลงทนุในโครงการทีก่่อให้เกดิรายได้เรว็ และควบคมุค่าใช้จ่าย ปรบัเปลีย่นแหล่งเงนิโครงการลงทนุจากแหล่งเงนิรายได้ 
เป็นแหล่งเงินกู้ในประเทศ และกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line ท�าให้ กปภ. มีกระแสเงินสดส�ารองเพียงพอ  
 แม้ กปภ. ด�าเนินการตามกระบวนการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร แต่ด้วย 
ปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกกระทบต่อแผนจัดการบริหารความเสี่ยง ท�าให้ปี 2561 ผลบริหารความเสี่ยง 
ด้านการสร้างรายได้และขยายกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร แต่เพ่ือเป้าหมายพันธกิจด้านการให้บริการเชิงสังคม 
กปภ. พร้อมมุง่มัน่เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีติของประชาชนให้สามารถเข้าถงึสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทยีมกนั ควบคูกั่บ
การวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
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6.2 การควบคุมภายใน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกระดับขององค์กรให้เห็นถึงความส�าคัญของ 
การควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานบรรลุตามภารกิจและพันธกิจขององค์กร โดยได้จัดวางการควบคุมภายใน 
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ�าวัน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�าเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานทางการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ โปร่งใส ทันเวลา และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยด�าเนินการ 
ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน พ.ศ. 2555 ของ สคร. และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ร่วมกับ COSO 2013 ทั้ง 17 หลักการ ดังนี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม กปภ. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต โดยประกาศเจตจ�านง 
“การประปาส่วนภมิูภาค องค์กรโปร่งใส ไร้สนิบน” และร่วมแสดงสญัลกัษณ์ “คน กปภ. ไม่ทนต่อการทจุรติ (Zero Tolerance)” 
ก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ร่วมกับจัดวางโครงสร้างองค์กร 
มอบหมายอ�านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ก�าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล และการจดัการข้อร้องเรยีนอย่างเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม ได้จัดท�าแผนปรับปรุงการควบคุม บูรณาการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด�าเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมถึงการรายงาน 
ผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนน�าเสนอผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินความเสี่ยง กปภ. ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2004 โดยก�าหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ�าปี ครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน  
รวมถึงพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
และประเมินการเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน อย่างไรกต็าม ได้จดัท�าแผนปรบัปรงุ
การควบคุม โดยน�าระบบสารสนเทศมาช่วยก�ากบัดูแลตดิตามผล และวเิคราะห์สาเหตุความเสีย่งท่ีมผีลการด�าเนนิงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายในปี 2561 เพื่อให้การด�าเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กจิกรรมการควบคมุ กปภ. ก�าหนดนโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิเป้าหมาย/ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานทีช่ดัเจนและทบทวน
ให้มคีวามเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ พร้อมท้ังให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูป้ฏิบตังิาน เพือ่ให้สามารถน�ากจิกรรมการควบคมุไปปฏิบตัิ
จรงิได้อย่างถกูต้อง รวมถงึสอบทานและตรวจสอบการปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคบัของ กปภ. โดยผูบั้งคบับญัชา
ตามล�าดับชั้นในแต่ละสายงาน ร่วมกับการสอบทานการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ (Check & Balance)  
ของบุคลากรในแต่ละต�าแหน่งอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถสอบยันความถูกต้องระหว่างกันได้ ตลอดจนการปรับปรุง
กระบวนการท�างานให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง และขับเคลือ่น กปภ. ตามวสิยัทัศน์ “ผูใ้ช้น�า้ประทับใจในคณุภาพและบรกิาร
ที่เป็นเลิศ”

สารสนเทศและการสือ่สาร กปภ. มีระบบสารสนเทศและการสือ่สารทีเ่หมาะสมและมคีณุภาพเพยีงพอต่อความต้องการใช้งาน 
เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดได้อย่างทันกาล รวมท้ังมีการจัดรูปแบบการรายงานข้อมูลท่ีทันสมัย โดยมีช่องทาง 
การส่ือสารภายในให้ผู้บริหารทุกระดับ ผ่านการสื่อสารแบบสองทิศทางอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสนับสนุน 
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก�าหนด รวมถึงช่องทางการสื่อสารภายนอกองค์กร เพื่อสื่อสารผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคมุภายในทีก่�าหนด รวมถึงมกีารน�านวตักรรมบรกิารลกูค้า “always on” มาใช้เพือ่ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 
อย่างไรก็ตาม พบว่า การจัดเก็บฐานข้อมูลส�าหรับสืบค้นอ้างอิง รวมถึงช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องระเบียบ 
ข้อบงัคบัยงัไม่สะดวกหรือเข้าถงึง่ายเพียงพอ จึงได้จัดท�าแผนปรบัปรงุการควบคมุ เพือ่ส่งเสริมการปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบไว้แล้ว
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การตดิตามประเมนิผล กปภ. มรีะบบการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน และการประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิาน
ที่เป็นระบบ ทั้งการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาแต่ละล�าดับชั้น
ให้ความส�าคัญกับการทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน และการประเมินผล 
เป็นรายคร้ัง ได้แก่ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment) และการประเมินการควบคุม 
อย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ สตง. เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกหน่วยงาน
ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ และหากพบข้อบกพร่องให้รายงานต่อผู้รับผิดชอบ  
และฝ่ายบริหารเพื่อสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ประเมินมาตรการควบคุม
ภายในตามที่ฝ่ายบริหารก�าหนด พบว่า การควบคุมภายในของ กปภ. มีความเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
ภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงมหาดไทย อย่างไรกต็าม มบีางกิจกรรมท่ีต้องปรบัปรงุการควบคมุภายใน เพือ่ให้การปฏิบตังิาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก�าหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสม และแนวทางการก�ากับดูแลติดตาม
ประเมินผลการด�าเนินงานนั้นแล้ว 
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6.3 การตรวจสอบภายใน

ภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหลักในกระบวนการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
โดยส�านักตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
ความรบัผิดชอบของส�านกัตรวจสอบจะถกูก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่การก�าหนดดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของบทบาท
การก�ากบัดแูลให้สามารถปฏบิติังานได้อย่างเป็นอิสระ เท่ียงธรรม และมจีรรยาบรรณท่ีดอีย่างชัดเจน มกีารประเมนิความเพยีงพอ
และความมปีระสทิธผิลของการก�ากบัดูแล การบรหิารความเสีย่ง และการควบคมุภายใน เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยเหลอืคณะกรรมการ กปภ. ในการปฏบัิตหิน้าท่ีก�ากบัดแูล โดยสอบทานกระบวนการ

จดัท�ารายงานทางการเงิน การบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการในการตดิตาม
การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ หลกัจรรยาบรรณ ตลอดจนให้ความเหน็และข้อเสนอแนะอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า การด�าเนินงานของ กปภ. เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากการด�าเนินงาน ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กปภ. 

มีกระบวนการในการจดัท�างบการเงนิอย่างถกูต้องตามควรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยท่ัวไป และการท�าธรุกรรมรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนด 
ทีเ่ก่ียวข้อง ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั ผลการตรวจสอบภายในโดยรวมมปีระสทิธผิล โดยปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีการประชุมจ�านวน 7 ครั้ง ได้ท�าการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีสาระส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

• สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน  
ซึ่งครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. ในเรื่องความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
ตามกรอบมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

•  สอบทาน ควบคุม และติดตามการด�าเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ค�าสั่ง ระเบียบ ข้อก�าหนด
ด้านธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ กปภ. และฝ่ายบริหาร 
ในการปรับปรุงกระบวนการท�างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

•  สอบทานการจัดท�ารายงานทางการเงิน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี (ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เพื่อให้ได้
รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเลือกใช้ 
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ 

•  สนับสนุนการยกระดับความส�าคัญและความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบ โดยการทบทวนกิจกรรม กฎบัตร 
ของส�านักตรวจสอบ ก�าหนดขอบเขตการตรวจสอบ สอบทาน และอนุมัติแผนการตรวจสอบและงบประมาณ ซึ่งสอดคล้อง 
กับความเสี่ยงองค์กร และแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. รวมท้ังก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และ
มาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

•  การปฏิบัติร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยหารือร่วมกันระหว่างส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับข้อสังเกต 
จากการตรวจสอบงบการเงินของ กปภ. ประจ�าปี 2560

•  อนุมตัแิผนการตรวจสอบเชงิกลยทุธ์ 3 ปี (ปี 2562–2564) และแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2562 และแผนการพฒันา
และฝึกอบรมบุคลากรของส�านักตรวจสอบปี 2562 และแผนระยะยาว 3 ปี (2562 - 2564) รวมถึงได้ก�ากับดูแลติดตาม 
ผลการด�าเนนิงานตามแผนของส�านักตรวจสอบเป็นรายเดอืน/รายไตรมาส พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปฏบิตังิาน
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•  ตรวจเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานระบบ DMA และ SCADA เยี่ยมชมระบบผลิต และการให้บริการในการด�าเนินงานของ 
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (พ) สาขาแม่ริม สาขาภูเก็ต และสาขาท้ายเหมือง

•  พิจารณาร่วมกับผู้ว่าการในการก�าหนดคุณสมบัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนชั้น เลื่อนต�าแหน่ง และพิจารณา 
ผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบของผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)

บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของส�านักตรวจสอบ
•  ประเมนิความเพียงพอ ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของกระบวนการปฏบิตังิานและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน 

รวมถึงการควบคุมภายในช่วยป้องกันการทุจริต การบริหารความเสี่ยง และผลการด�าเนินงานด้านจรรยาบรรณของพนักงาน  
และผู้บริหารภายใต้ภารกิจ และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ

•  น�าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู ้บริหารหน่วยรับตรวจ ผู ้บริหารระดับสูงที่ดูแลรับผิดชอบของสายงาน 
และผู้ว่าการ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และสรุปประเด็นส�าคัญไว้ในรายงานประจ�าเดือน ประจ�าไตรมาส  
เพื่อเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานประเด็นส�าคัญเก่ียวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ  
ของ กปภ. และบริษัทร่วม รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้นๆ

•  จัดส่งรายงานการตรวจสอบภายใน ให้กับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย 



Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018 107

•  ให้ค�าแนะน�าปรึกษา เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขแก่ฝ่ายบริหารของ กปภ. และหน่วยรับตรวจ 
เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด ป้องกันการทุจริตและมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•  รายงานเสนอข้อมลูเก่ียวกบัวธิกีาร แนวทาง ความคบืหน้า การเปล่ียนแปลงด้านการปฏบัิตงิานตรวจสอบภายในใหม่ๆ 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

•  หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีและองค์กรก�ากับดูแล รวมถึงการประสานงาน และสนับสนุน 
ตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและลดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงาน

•  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.

ผลการด�าเนินงานของส�านักตรวจสอบ

จัดท�าแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)

การจัดท�าแผนการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้บริหาร ว่าการด�าเนินงานของ กปภ.  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน  
ในกระบวนการธุรกิจที่ก�าหนดหรือจัดให้มีขึ้นโดยฝ่ายบริหารนั้นมีประสิทธิผลเพียงพอ และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

ในปีงบประมาณ 2561 ส�านักตรวจสอบได้ด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครบถ้วนทุกกิจกรรมการตรวจสอบ โดยได้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าการและ 
ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงาน เพื่อทราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายเดือน 
และรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสั่งการ 
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ผลการตรวจสอบและการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

ส�านักตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบประจ�าปี 2561 ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2561 แล้ว ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงาน
 1.1  ตามแผนการตรวจสอบเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

การ
ตรวจสอบ

หน่วยงาน
การ

ตรวจสอบ
การ

ตรวจสอบ

ด้านการ
ให้บริการ

เป็นที่ปรึกษา

ด้านการ
ให้บริการ

เป็นที่ปรึกษา

ด้านการ
ให้บริการ

เป็นที่ปรึกษา

แผนการตรวจสอบ
(แห่ง)

แผนการปฏิบัติงาน
(แห่ง)

ผลต่างการปฏิบัติงาน
(แห่ง)

ฝ่ายตรวจสอบ 39 - 39 - - -
หน่วยงานส่วนกลาง 

ฝ่ายตรวจสอบ 163 - 170 5 7 5
หน่วยงานส่วนภูมิภาค  

กองพัฒนาและสนับสนุน 2 - 2 - - -
งานตรวจสอบ  

            รวมทั้งสิ้น 204 - 211 5 7 5

โดยมีการตรวจสอบกรณีพิเศษที่เกิดจากการร้องขอจากฝ่ายบริหารเพิ่มเติม จ�านวน 1 เรื่อง สอบทานระบบการบริหาร
ความเสี่ยง จ�านวน 1 เรื่อง และเพิ่มโครงการตรวจสอบระบบ SCADA & PLC และการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง 
จ�านวน 11 แห่ง
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1.2  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
แนวทางในการก�าหนดจ�านวนวันปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกระบวนการนั้น พิจารณาจากจ�านวนผู้ตรวจสอบ 

ตามโครงสร้าง และลกัษณะการปฏบิติังานตรวจสอบ รวมถงึความยากง่ายของแต่ละกระบวนการทีเ่ข้าตรวจสอบ จากกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 13 กระบวนการ ดังนี้

ล�าดับ
ระดับ

ความเสี่ยง
ส่วน

ภูมิภาค
ส่วน

ส่วนกลาง
โครงการ
ก่อสร้าง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Manday
ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดหาแหล่งน�้าดิบ

การผลิตน�้าประปา
และควบคุมคุณภาพน�า้

การจ่ายน�้า
และติดตั้งวางท่อ

การวางแผน ออกแบบ
ก่อสร้างระบบประปา
และการตรวจสอบ
ด้านเทคนิคโครงการ
ก่อสร้าง

การบรหิารและจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบัญชี การเงิน
งบประมาณ และ
ทรัพย์สิน

การจัดเก็บรายได้

การบริหารจัดการ
บริษัทร่วม

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

 สูงมาก 2,985    

 สูงมาก 716    

 สูงมาก 816    
 

 สูงมาก 773    
 

 สูงมาก 1,943    
 

 สูงมาก 1,462    
 

 สูงมาก 1,205    
 

 สูงมาก 761    

 สูงมาก 80  

 สูง 719  
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ล�าดับ
ระดับ

ความเสี่ยง
ส่วน

ภูมิภาค
ส่วน

ส่วนกลาง
โครงการ
ก่อสร้าง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Manday
ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการ

การให้บริการและ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

การวางแผนเชงิกลยทุธ์

การก�ากับดูแลองค์กร

 สูง 483  
 

 สูง 503  

 กลาง 324  

11

12

13

2.  การให้บริการเป็นที่ปรึกษา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จ�านวน 4 กระบวนการ ดังนี้
1.  กระบวนการผลิตน�้าประปาและควบคุมคุณภาพน�้า
2.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.  กระบวนการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
4.  กระบวนการบริหารงานระบบควบคุมอัตโนมัติระบบผลิตและจ่ายน�้า (SCADA & PLC)
ส�าหรับบทบาทการให้ค�าปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ นั้น มีหน่วยงานร้องขอรับบริการขอค�าปรึกษากับส�านักตรวจสอบ

อย่างต่อเนื่อง และส�านักตรวจสอบได้จัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในกระบวนการต่างๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอ  
โดยให้ค�าแนะน�าปรกึษาเกีย่วกบัการออกแบบระบบการควบคมุภายในทีด่แีละกจิกรรมการควบคมุภายในในกระบวนการต่างๆ 
การด�าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย และได้รับความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้รับบริการ ในปี 2561  
มีจ�านวน 4 โครงการ ได้แก่

1.  โครงการให้ค�าปรึกษา เรื่อง การจัดประเภทและเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น�้า
2.  โครงการให้ค�าปรึกษา เรื่อง การควบคุมภายในกระบวนการด้านการเงินและบัญชี และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.  โครงการให้ค�าปรึกษาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารจัดการกิจการประปา (นบป.) ปี 2561 ในหัวข้อ “ข้อควรระวัง

ส�าหรับผู้จัดการยุคใหม่” 
4.  โครงการให้ค�าปรึกษาเทคนิคการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน�้าประปาอย่างมืออาชีพ 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit Execution and Reporting)
การปฏบิตังิานตรวจสอบ หมายถงึ กระบวนการตรวจสอบ การสอบทาน และรวบรวมหลกัฐานเพือ่วเิคราะห์และประเมินผล

การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ

ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555  
โดยทีมผู้ตรวจสอบจะต้องด�าเนินการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ์
และแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่จัดท�าขึ้น และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.

มกีารวางแผนการตรวจสอบในรายละเอยีดทีจ่ดัท�าข้ึนเพือ่ก�าหนดข้ันตอนต่างๆ และประมาณเวลาในการปฏบิติังานตรวจสอบ 
และน�าแผนดังกล่าวไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏบิติังานของผู้ตรวจสอบเมือ่เสรจ็ส้ินกระบวนการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. ก�าหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรมหรือกระบวนการตรวจสอบ
2. หารือผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรมหรือกระบวนการที่ก�าหนดไว้
3. สอบทานข้อมูลเบื้องต้น เช่น นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4. ประชุมเปิดการตรวจสอบ
5. ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
6. ก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และการจัดท�าแนวการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ)  

และเมื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้น ทีมผู ้ตรวจสอบจะด�าเนินการสรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบให้กับ 
หน่วยรับตรวจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

	 	 ท�าความเข้าใจแนวการตรวจสอบ ระบุวิธีการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายใน
 	 ด�าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และระบุวิธีการสุ่มตัวอย่างไว้ในกระดาษท�าการอย่างเหมาะสม
 	 บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบที่ได้ด�าเนินการทั้งหมดไว้ในกระดาษท�าการ
 	 สรุปผลการตรวจสอบ และส่งให้หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบสอบทานความถูกต้อง
 	 ประชุมปิดการตรวจสอบเพ่ือน�าเสนอประเด็นท่ีตรวจพบ ให้หน่วยรับตรวจได้ท�าความเข้าใจ ช้ีแจงรวมถึง 

การเสนอแนวทางการแก้ไข ก�าหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จในการปรับปรุงแก้ไข
 	 จดัท�ารายงานผลการตรวจสอบน�าเสนอผูว่้าการและผูบั้งคบับัญชาสงูสดุของสายงานของหน่วยรบัตรวจพจิารณา

สั่งการ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
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 ส�านกัตรวจสอบ ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุตามแผนกลยุทธ์ครบถ้วนทกุปัจจัยแล้ว และจะครบวาระการประเมนิคุณภาพงาน
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกอีกครั้งในปีงบประมาณ 2562 

2.  การประเมินตนเองและทีมงานภายหลังการปิดการตรวจสอบ 
 เพือ่เปรยีบเทยีบงบประมาณค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ไปในการตรวจสอบ สิง่ทีค่วรปรบัปรงุภายในทมีตรวจสอบ การปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างทีมตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ ความสัมพันธ์ภายในทีมตรวจสอบ โดยน�าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
งานตรวจสอบในทีมตรวจสอบ

3.  การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ
 หน่วยรับตรวจจะประเมินฯ หลังจากทีมผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 

4.52 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีผลการประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณสมบัติและลักษณะการท�างาน 
เป็นทีมตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านสรุปผลการตรวจสอบ (ณ วันปิดประชุมการตรวจสอบ) ส�าหรับความคิดเห็นของ
หน่วยรับตรวจมีทั้งด้านการชมเชย และสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง ส�านักตรวจสอบได้น�าความคิดเห็นที่ต้องการให้ปรับปรุงไปเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบต่อไป 

4.  การประเมินคุณภาพโดยการประเมินตนเองตามแนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิการปฏบิติังานตรวจสอบท่ีเป็นข้อแตกต่างระหว่างการปฏบัิตงิานปัจจบัุนกบัมาตรฐานสากล
ส�าหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีของ สคร.

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

ส�านักตรวจสอบ จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จ�าแนกการประเมินออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

1. การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและเป็นอิสระอย่างสม�่าเสมอทุก 5 ปี
 เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจของส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและเป็นอิสระ ในปีงบประมาณ 2557 
กปภ. ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินคุณภาพงาน ผลการประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ดี ได้ก�าหนดแนวทาง 
การปรับปรุงตามแผนกลยุทธ์ จ�านวน 4 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

ปัจจัยแห่งความส�าเรจ็

ปัจจยัท่ี 1
การใช้กระบวนการ

ตรวจสอบทีม่ปีระสิทธภิาพ
และประสทิธผิล

ปัจจยัท่ี 2

ผูต้รวจสอบมคีวามรู้
และความช�านาญท่ีเพยีงพอ

ในการปฏิบตังิาน

ปัจจยัท่ี 3

ให้ความส�าคญักบัความเสีย่ง
ทีส่�าคัญทีส่ดุขององค์กร

ปัจจยัท่ี 4

ส่งมอบรายงาน
ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างมาก

ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย
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 การประเมนิคณุภาพโดยการประเมนิตนเองตามแนวทางของคูม่อืการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ 
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยให้บุคลากรในส�านักตรวจสอบประเมินตนเอง  
เฉพาะที่มีส่วนเก่ียวข้องและรับทราบกิจกรรมการด�าเนินงาน ตามแบบการประเมินตนเองท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ซึ่งผลการประเมินตนเองมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นล�าดับ มีคะแนนเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังระหว่าง ปี 2557 – 2561  ดังนี้

ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของส�านักตรวจสอบ ประจ�าปี 2561 อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.89 จากคะแนนเต็ม 4 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ความคาดหวังในการจัดท�าแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีก�าหนดไว้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ดังนั้น 
จึงไม่ต้องจัดท�าแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ�าปี 2562 ตามที่ สคร. ก�าหนด ผลการประเมินตนเองเปรียบเทียบ 5 ปี 
ย้อนหลังระหว่าง ปี 2557 – ปี 2561 มแีนวโน้มทีดี่ข้ึนเป็นล�าดับ อย่างไรกต็าม ส�านกัตรวจสอบจะทบทวนการปฏบัิตงิานเป็นระยะ 
เพือ่รกัษามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีและพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services)
แผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของส�านักตรวจสอบ จัดท�าข้ึนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในส�านักตรวจสอบ 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เกิดการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในที่สากลยอมรับและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของ สคร. โดยผู้ตรวจสอบจะได้รับการอบรมอย่างน้อย 
40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ตลอดจนมีการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ ทักษะ ความรู้ที่เหมาะสมส�าหรับการปฏิบัติงาน 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีความสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของ กปภ. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบ 
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ กปภ. สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

3.44

3.58
3.59

3.79
3.89
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1. ด้านกระบวนการตรวจสอบ
 ส�านักตรวจสอบมีการส่งเสริมด้านการสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันส�านักตรวจสอบ

มีผู้บริหารและผู้ตรวจสอบที่ได้รับใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบรวม 10 คน ดังนี้
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 คน (Certified Public Accountant : CPA) 
	 	 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 9 คน (Certified Professional Internal Audit of  

  Thailand : CPIAT) 

ในด้านกระบวนการตรวจสอบมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบ 5 หลักสูตร ได้แก่ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบส�าหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit) การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร 
และ Audit Rating เพ่ือพัฒนารายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ และผลักดันการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจ 
สู่ระดับที่เพียงพอ



Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018 115

2. ด้านการปฏิบัติงาน
 จากความส�าคัญของการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบมีวิธีการ และกระบวนการ

ปฏบิติังานทีเ่หมาะสมเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน มกีารพฒันาและปรบัปรงุงานอย่างต่อเนือ่ง ในอนัทีจ่ะท�าให้ผลงานมคีณุภาพ
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับผู้บริหารในการน�าผลการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานให้สัมฤทธิผล และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่ก�าหนด  
ส�านักตรวจสอบได้จัดอบรมหลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน 7 หลักสูตร คือ โครงการจัดการน�้าสะอาด WSP พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส�าหรับผู้ตรวจสอบ มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (PPE) การจัดท�าแผนงานโครงการ และการติดตามผลงานโครงการก่อสร้างของ กปภ. การประเมินแผนงาน 
และโครงการ COBIT 5 Foundation และ TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์ (หลักสูตรย่อย 101)

3. ด้านส่งเสริมการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�า สื่อสารเจรจาต่อรอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

มากยิง่ขึน้ ผูต้รวจสอบสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รับไปประยกุต์ใช้กับตนเอง เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดดูแีบบมอือาชีพ ส�านกัตรวจสอบ
ได้จัดอบรมหลักสูตรด้านการส่งเสริมการปฏิบัติงานและการสื่อสารจ�านวน 5 หลักสูตร คือ Strategic Thinking (คิดอย่างมี
กลยุทธ์) ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership Development) เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท�างานอย่างมืออาชีพ เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ และศิลปะการน�าเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง

4. เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 ส�านักตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับของ กปภ. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับองค์กร ดังนั้นผู้บริหารของส�านักตรวจสอบจึงได้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรเรื่อง “เงินทองของรัฐใช้ให้ถูกต้องจ่ายให้ปลอดภัย” โดยเป็นการเพิ่มเติมจากแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร

ผลการสอบทานและการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยรวม พบว่า หน่วยงานท่ีเข้าตรวจสอบมีการจดัโครงสร้างสายการบังคบับญัชา 
การมอบหมายงานมีความชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยมีการสื่อสาร 
ให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน โดยพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีจะมีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และประเมินผลกระทบ รวมทั้งก�าหนดวิธีการควบคุมปัญหา
อุปสรรคอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการแจ้งเวียนและชี้แจงให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมาย 
ของหน่วยงานและการประปาส่วนภูมิภาค

สรุปผลการควบคุมภายในโดยรวม พบว่า กปภ. ได้จัดให้มีการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล  
และระมัดระวังอย่างรอบคอบเป็นไปตามวิธีการที่ก�าหนด ระบบการควบคุมภายในของ กปภ. สามารถให้ความเชื่อมั่น 
อย่างสมเหตุสมผลว่า การด�าเนินงานของ กปภ. จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านการด�าเนินงาน ด้านการรายงาน และ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ กปภ. ก�าหนดไว้ 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นผูส้อบบัญชขีองการประปาส่วนภมูภิาคทัง้งบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปี 
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้

ภารกิจ/รายการ จ�านวนเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียมสอบทานไตรมาสที่ 1 300,000.00

ค่าธรรมเนียมสอบทานไตรมาสที่ 2 300,000.00

ค่าธรรมเนียมสอบทานไตรมาสที่ 3 300,000.00

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 1,300,000.00

                  รวม 2,200,000.00
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หมวดที่ 2
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

1.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ.

 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.

1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้ง

 โดยคณะกรรมการ กปภ. และอ�านาจหน้าที่

1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี



1.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความส�าคัญกับการจัดโครงสร้าง และการบริหารองค์กรภายใต้หลักการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของการก�ากับดูแลองค์กรโดยคณะกรรมการ กปภ. การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์องค์กร 
เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายทีก่�าหนดไว้ การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายในและการตรวจสอบ การจดัการทรพัยากรทางการบริหาร
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการให้
ความส�าคัญกับเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งน้ี คณะกรรมการ กปภ. ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยบูรณาการหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ให้มี 
ความสอดคล้องกบัพนัธกจิองค์กร เพือ่ส่งเสรมิให้ กปภ. มรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส เป็นธรรม ส�าหรบัรองรับ
การด�าเนินกิจการให้ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 

ที่ผ่านมา กปภ. ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอยู่เป็นระยะ เพื่อให้มีความครอบคลุมและ 
เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป  โดยในปี 2560 กปภ. ได้พิจารณาก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจรติ
และคอร์รัปชันขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อเน้นย�้าถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่ง กปภ. ได้ประกาศนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 มีสาระส�าคัญ ดังนี้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 
1. ด�าเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบได้ 

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ และยึดกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของ กปภ. เป็นหลักส�าคัญ 
2. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�านึกรับผิดชอบให้ได้ผลส�าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ปฏิบัติต่อลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสนองตอบต่อ

ความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน 
4. ส่งเสริมให้มีการด�าเนินงานที่โปร่งใส สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ 

กปภ. โดยการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูข่าวสาร กปภ. ทัง้ในส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค เพือ่เผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามสทิธกิารรบัรู้ 
ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ ทีบ่ญัญติัไว้ในพระราชบัญญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส
ในการด�าเนินโครงการต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบได้

5. ส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน เพื่อให้เกิดการท�างานเชิงรุกและสนองตอบต่อ 
การแข่งขันของ กปภ. ในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการด�าเนินกิจการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน 

6. ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ กปภ.
7. สนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้เกิดการสร้างเครือข่าย และการท�างานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน ตลอดจน 

เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียนท่ีมีต่อการด�าเนินกิจการขององค์กร รวมท้ังมุ่งเน้น 
การแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค 
และค�านึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าเป็นส�าคัญ  

8. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. 
1. การประปาส่วนภูมิภาค ต้องเป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. ต้องไม่ยอมรับ ไม่ส่งเสริม ไม่มีส่วนร่วม ไม่กระท�าการใดๆ ที่มีเจตนาในการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของ

ตนเองและพวกพ้อง ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. รวมท้ังไม่ละเมิดกฎหมาย 
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร  
และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. จะต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมท่ีองค์กรจัดข้ึนเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน  
รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันท่ีองค์กรก�าหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�าท่ีแสดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีเก่ียวข้อง
กับ กปภ. ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ

7. ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย 
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 มาตรา 103

8. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องปกป้อง คุ้มครอง และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล
ในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล 
อย่างทั่วถึง

9. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อปลุกและ 
ปลกูจติส�านึกให้ทกุคนต้องปฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมอืต่อต้านการทจุรติและ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
       10. กปภ. จะด�าเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท�าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉย พบว่ามีการกระท�าความผิดแล้วไม่ด�าเนินการใดๆ โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงข้ันสูงสุด 
การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้

ส�าหรับการขับเคลื่อนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัตินั้น กปภ. ได้ก�าหนดแนวทาง 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน ท้ังในระดับคณะกรรมการ ระดับองค์กร และระดับพนักงาน ควบคู่กับการก�าหนด 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดด�าเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
อย่างเป็นระบบด้วยมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้กลยุทธ์ขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นที่ยอมรับ 
กลยุทธ์ที่ 3  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4  สนับสนุนและพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ กปภ. มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีการเป็นองค์กรที่สามารถด�าเนินกิจการภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ได้อย่างเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้ง 
เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประเทศชาติต่อไป
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1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการ กปภ.และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กปภ.

 ตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 12 คณะกรรมการ กปภ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  
อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง อธบิดีกรมอนามยั ผูว่้าการ กปภ. และกรรมการอืน่ไม่เกนิเจด็คนเป็นกรรมการ โดยคณะรฐัมนตรี 
เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีผู้ว่าการ กปภ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. โดยต�าแหน่ง นอกจาก 
คณะกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 
 คณะกรรมการ กปภ. มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นต�าแหน่ง 
ก่อนวาระ หรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มระหว่างวาระ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิ่มอยู่ใน 
ต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แต่งตั้งไว้แล้ว และหากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
 ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการ กปภ. ประกอบด้วย 1) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 2) อธิบดีกรมอนามัย  
3) พลโท พงษ์สวัสดิ ์ พรรณจิตต์ 4) นายประยรู รตันเสนีย์ 5) นายฉตัรชยั พรหมเลิศ 6) ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์ บญุญะโสภตั  
7) นายจรนิทร์ จกักะพาก 8) นายเวทย์ นชุเจรญิ 9) นางสาวเยาวนชุ วยิาภรณ์ 10) ผู้ว่าการ กปภ. ทัง้นี ้ นายฉตัรชยั พรหมเลิศ  
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการ กปภ. ตามมติคณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
 รายละเอียดดังนี้

Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018 121



หมายเหตุ   * เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522

รายนามคณะกรรมการ กปภ. ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งใน
คณะกรรมการ

การด�ารงต�าแหน่ง หมายเหตุ

 1.  นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
 

 2.  อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง *
      (นายมณฑล  สุดประเสริฐ)

 3.  อธิบดีกรมอนามัย *
      (นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์)

 4.  พลโท พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์
  

 5.  นายประยูร  รัตนเสนีย์

 6.  ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต
 

 7.  นายจรินทร์  จักกะพาก

 8.  นายเวทย์  นุชเจริญ
 

 9.  นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์

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

11.  ผู้ว่าการ กปภ.*
    (นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย)

กรรมการ รักษาการ
ในต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

- วันที่ 20 ธันวาคม 2559 -  
 ปัจจุบัน

-  วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 
 ปัจจุบัน

-  วันที่ 14 ตุลาคม 2558 -   
 30 กันยายน 2561

- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -  
 ปัจจุบัน

-  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -          
 ปัจจุบัน

-  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -          
 ปัจจุบัน

-  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -          
 ปัจจุบัน

-  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -          
 ปัจจุบัน

-  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 -
 ปัจจุบัน

-  วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 - 
 31 กรกฎาคม 2561

-  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 -
  ปัจจุบัน

เกษียณอายุ 
30 กันยายน 2561

ตามค�าสั่ง
คณะกรรมการ กปภ.
ที่ 22/2560
ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560

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

ตามมติกรรมการ กปภ.
เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2559
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คณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
กรรมการ รักษาการ

ในต�าแหน่งประธานกรรมการ

(รักษาการในต�าแหน่งประธานกรรมการ กปภ.)

นายมณฑล  สุดประเสริฐ
กรรมการ

นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์
กรรมการ

พลโท พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์
กรรมการ

นายประยูร  รัตนเสนีย์
กรรมการ

นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์
กรรมการและเลขานุการ

ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 30 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย
กรรมการและเลขานุการ

ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 1 ส.ค. 61 - ปัจจุบัน

ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์  บญุญะโสภตั
กรรมการ

นายจรินทร์  จักกะพาก
กรรมการ

นายเวทย์  นุชเจริญ
กรรมการ

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
กรรมการ
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ กปภ. จะมีบทบาทหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) วางนโยบายและก�ากับ ควบคุม (Monitoring) การด�าเนินกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายและมติของ 
คณะกรรมการ รวมถึงการวางข้อบังคับต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ได้ให้อ�านาจไว้

2) ดแูลการบรหิารกจิการ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุ่มทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้กบัคณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ส�าคัญ 4 ประการ ดังนี้

 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 (2)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty)
 (3)  ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของ กปภ. และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ กปภ.  

   (Duty of Obedience)
 (4)  ปฏิบติัหน้าทีต่่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
3) คณะกรรมการ กปภ. จะต้องเป็นผู้น�าในการก�าหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการด�าเนินกิจการ ดังนี้
 (1)  พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเส่ียง  

แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายต่างๆ กระจายไปยังพนักงานทุกระดับ
 (2)  ให้ความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ์ นโยบายท่ีส�าคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน 

และแผนปฏิบัติการต่างๆ พร้อมทั้งติดตามฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน ที่ก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ
 (3)  ด�าเนินการสรรหาผู้ว่าการ ประเมินผลการด�าเนินงาน และก�าหนดค่าตอบแทน
4) ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยก�ากับดูแลระบบการบริหารจัดการ

องค์กรที่ส�าคัญทั้ง 5 ระบบงาน ได้แก่ 
 (1)  ระบบการควบคุมภายใน 
 (2)  ระบบการตรวจสอบภายใน 
 (3)  ระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 (4)  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
 (5)  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทั้งนี้ ควรมีการก�ากับดูแลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ�าปีของระบบงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนประเมินและ

ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ รวมท้ังก�ากับดูแล ให้มีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญช ี
ท่ีถกูต้อง ครบถ้วนและน่าเชือ่ถอื ตลอดจนการให้การสนบัสนนุและตดิตามผลการด�าเนนิงานตามนโยบายและมตคิณะกรรมการ 
กปภ. อย่างสม�่าเสมอ

5) มีอ�านาจในการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือก�ากับดูแลและกลั่นกรองงานก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กปภ. ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  
และเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด
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1.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้ง

       โดยคณะกรรมการ กปภ. และอ�านาจหน้าที่

 การบรหิารงานของคณะกรรมการ กปภ. มีการแต่งตัง้กรรมการ กปภ. เป็นกรรมการ   และอนกุรรมการในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อก�ากับดูแล และกลั่นกรองงานในการด�าเนินงานต่างๆ  รวม 12 คณะ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
  ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
    พลโท พงษ์สวัสดิ์   พรรณจิตต์  ประธานกรรมการ
  
  อ�านาจหน้าที่ 
  ด�าเนินการตามมาตรา 20 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. 2543  ดังนี้
  มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับ 
แต่งตั้งอีกได้
  มาตรา 23  ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
       (1)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริม 
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
  (2)  หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
  (3)  พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
  (4)  ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เก่ียวกับ 
การลงโทษทางวินัย
   (5)  ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

 2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
  ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

  1.  นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์   ประธานกรรมการ

  2.  อธิบดีกรมอนามัย              รองประธานกรรมการ 

  3.  นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการ  
  
  อ�านาจหน้าที่ 
  1. จัดท�ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และมีการสอบทานความเหมาะสม 
ของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
  2.  สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการก�ากับดูแลที่ด ี
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  3.  สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
  4.  สอบทานการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 
หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 
  5.  สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบ กปภ. 
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  6.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
  7.  เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่นชัน้ เลือ่นต�าแหน่ง และประเมนิผลงาน
ของผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักตรวจสอบ) 
  8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการ กปภ.  
  9. รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต่อ 
คณะกรรมการ กปภ. อย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผล 
การด�าเนินงานในไตรมาสทีส่ี ่ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี  พร้อมทัง้ส่งรายงานดงักล่าวให้กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ กปภ. 
  10.  ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. อย่างน้อย 
ปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงาน  
ให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบ
  11.  เปิดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีของ กปภ. 
  12.  ด�าเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ชุดก่อน 
  13.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด หรือคณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

 3. คณะกรรมการอิสระ 
  ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  1.  อธิบดีกรมอนามัย   ประธานกรรมการ  
  2.  พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองประธานกรรมการ  
  3.  นายเวทย์  นุชเจริญ  กรรมการ  
  4.  นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์  กรรมการ
 
  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของ กปภ. โดยรวม และมีความเป็นอิสระ ปราศจาก 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์ อื่นใด ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
  2.  ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ส�าคัญ 
และเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. อย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ พร้อมที่จะคัดค้านการกระท�าของกรรมการอื่นๆ หรือ
ของฝ่ายบรหิาร กรณทีีต่นมคีวามเหน็แย้ง และสามารถท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่น หรอืยบัยัง้การด�าเนนิการต่างๆ ได้อย่างแท้จรงิ 
  3.  ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง และ กปภ. 
มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
  4.  ควรมีส่วนในการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
ให้อยู่ในกรอบการด�าเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
  5.  เข้าประชุมคณะกรรมการ กปภ. และอนุกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นประจ�าโดยสม�่าเสมอ รวมทั้ง  
ให้ค�าแนะน�า หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ส�าคัญที่อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการ กปภ.
  6.  มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
  7.  ท�ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจ�าทุกปี
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 4. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ. 
  ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

  1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานอนุกรรมการ 

  2.  ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์   บุญญะโสภัต รองประธานอนุกรรมการ   

  3.  ผู้ว่าการ กปภ.   อนุกรรมการ
   
  อ�านาจหน้าที่ 
  1. พจิารณาให้ความเห็นเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบักฎหมาย สญัญา ข้อบงัคบั ระเบยีบ ค�าสัง่ของ กปภ. ในกรณมีปัีญหา
หรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
  2. พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของ กปภ. 
  3.  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก�าหนดต�าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอนระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ
ของพนักงาน พ.ศ. 2522 ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี กปภ.  
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  4.  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง 
พ.ศ. 2524  เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ
  5.  พิจารณากลั่นกรอง เรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินอ�านาจผู้ว่าการ กปภ. เพื่อน�าเสนอ 
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ
  6.  ด�าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
  7.  ให้ค�าแนะน�าหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

 5. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
  ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  1.  นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานอนุกรรมการ
  2.  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รองประธานอนุกรรมการ 
  3.  ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์   บุญญะโสภัต อนุกรรมการ
  4.  นายจรินทร์ จักกะพาก  อนุกรรมการ
  5.  ผู้ว่าการ กปภ.   อนุกรรมการ
  
  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  กลัน่กรองการด�าเนนิงานเกีย่วกบัแผนงานประจ�าปีของ กปภ. ตลอดจนแผนการด�าเนนิงานด้านการเงนิและการลงทนุ
ที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ.
  2.  พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท และพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของโครงการเพือ่การพัฒนาประจ�าปีของ กปภ. ทุกวงเงนิโครงการท่ีจะเสนอ ขอมตคิณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบ
ให้ด�าเนินการ
  3.  เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยาย ธุรกิจของ กปภ. รวมทั้งจัดท�า
แผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
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  4.  พจิารณา/ทบทวนกรอบ ทศิทาง ยุทธศาสตร์ และแผนกลยทุธ์การด�าเนนิงานด้านทรพัยากรบคุคล การเงนิการลงทนุ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
  5. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6.  ติดตามผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7.  กลัน่กรองเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาองค์กรสูค่วามย่ังยนื ท่ีอยู่นอกเหนืออ�านาจหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการชดุอืน่
  8.  เสนอแต่งตั้งคณะท�างานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
  9.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
 
 6. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ. 
  ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  1.  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานอนุกรรมการ  
  2.  อธิบดีกรมอนามัย  รองประธานอนุกรรมการ  
  3.  นางสาวเยาวนุช   วิยาภรณ์ อนุกรรมการ  
  4.  ผู้ว่าการ กปภ.   อนุกรรมการ

  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหาร
ความเสีย่งอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ืองทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือมัน่ใจได้ว่าความเสีย่งท่ีส�าคญัทุกด้านขององค์กร ได้รบัการบรหิารจดัการ
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
  2.  ก�ากบัดแูลและตดิตามการด�าเนนิการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบรหิารความเสีย่งของฝ่ายบรหิาร 
ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมท้ังการปรับกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ. 
  3.  ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

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

  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม ให้สอดคล้องกับการด�าเนนิธุรกิจของ กปภ.
  2.  ทบทวนนโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ กปภ. ให้มคีวามเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิบัติสากล
  3.  ตดิตามให้มกีารปฏบิติัตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ กปภ. อย่างต่อเนือ่ง
  4.  ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
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  5.  ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการ กปภ.  ผูบ้ริหาร  พนกังาน  ชุมชน  ลกูค้า และประชาชนท่ัวไป เกีย่วกบั
กิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
  6.  ติดตามผลการด�าเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ กปภ.
  7.  ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย 

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

  อ�านาจหน้าที่ 
  1. ให้ค�าปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
  2. ติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายท่ี กปภ. ได้รับมอบหมาย แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อร้องเรียน หรือ 
ข้อขัดแย้งระหว่าง กปภ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมายให้ด�าเนินการ  
แล้วรายงานให้คณะกรรมการ กปภ. พิจารณา 
  3.  แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง และติดตามผลการด�าเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย 
  4.  รายงานผลการด�าเนินงานให้ กปภ. ทราบทุกเดือน 
  5.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

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

  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  บริหารจัดการแหล่งน�้าในการผลิตน�้าประปาของ กปภ. เพื่อด�าเนินการตามนโยบาย ให้รองรับการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจ
  2.  กลั่นกรองการด�าเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปาของ กปภ. เพื่อบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ
  3.  วเิคราะห์สาเหตุทีแ่ท้จรงิของปัญหาการบรหิารจดัการน�า้ท้ังระบบ ในแต่ละพืน้ท่ีให้บรกิารของ กปภ. เพือ่พจิารณา
เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ 
  4.  ก�ากับดูแล และให้ข้อแนะน�าการด�าเนินการบริหารจัดการน�้าท้ังระบบของ กปภ. เพื่อให้สามารถประเมินผล  
และตรวจสอบได้ มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  5.  แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาด�าเนินการบริหารจัดการน�้า
  6.  รายงานผลการด�าเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการด�าเนินการ ให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบทุกเดือน
  7.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
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 10. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.
  ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย

  1.  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานอนุกรรมการ 

  2.  อธิบดีกรมอนามัย  รองประธานอนุกรรมการ 

  3.  พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ อนุกรรมการ 

  4.  นายประยูร รัตนเสนีย์ อนุกรรมการ 

  5.  นายเวทย์ นุชเจริญ อนุกรรมการ 

  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  พิจารณากลั่นกรองแผน เป้าประสงค์ และเป้าหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจและตัวชี้วัด (KPI)  
ที่ผู้ว่าการ กปภ. จะต้องด�าเนินการ 
  2.  ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานผูว่้าการ กปภ. ให้สอดคล้องกบัภารกิจ และเหมาะสมกับ
อัตราค่าตอบแทนที่ก�าหนด แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบ 
  3.  ประเมินผลงานตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่ก�าหนด 
  4.  ด�าเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย

 11. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.
  ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2560 – วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย 

  1.  นายประยูร รัตนเสนีย์ ประธานกรรมการ  

  2.  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ  

  3.  พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการ 

  4.  ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต กรรมการ  

  5.  นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการ

  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการ กปภ. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
  2.  ก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งเพื่อใช้ส�าหรับการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
ผูว่้าการ กปภ. เพิม่เติมนอกเหนือจากคุณสมบติัในข้อ 1 ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานของการประปาส่วนภมูภิาค
  3.  ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ กปภ.
  4.  เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จให้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการ กปภ. โดยอาจเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมมากกว่า
หนึ่งชื่อก็ได้
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 12. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.
  ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย 

  1.  อธิบดีกรมอนามัย  ประธานอนุกรรมการ 

  2.  นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ อนุกรรมการ  

  3.  พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ อนุกรรมการ

  4.  นายเวทย์ นุชเจริญ อนุกรรมการ 
 
  อ�านาจหน้าที่ 
  1.  พจิารณาผลตอบแทนผูว่้าการ และเจรจาต่อรองผลตอบแทนกบับคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอช่ือเป็นผูว่้าการ กปภ. 
ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผูบ้รหิารสงูสดุตามสญัญาจ้าง ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 13 มถุินายน 2543 
และแนวทางการผ่อนคลายหลกัเกณฑ์และการจ่ายผลตอบแทนผูบ้รหิารสงูสดุ ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่22 มถินุายน 2547
  2.  เสนอผลการพจิารณาก�าหนดผลตอบแทน พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ กปภ. เพือ่พจิารณา แล้วเสนอ 
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 7 แห่งพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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1.4 การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการ กปภ. ในการประชมุคร้ังที ่8/2560 เมือ่วันท่ี 20 กนัยายน 2560 ได้ก�าหนดปฏทิินการประชุมคณะกรรมการ 
กปภ. ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารระหว่างวันที่ 17-24 ของเดือน โดยจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
หรืออาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  ซ่ึงฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. จะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ ซึง่ระบุวาระการประชมุไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชมุ 
เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ กปภ. ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมการประชุม ยกเว้น 
ในกรณเีป็นเรือ่งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน  ตลอดจนจดัท�ารายงานการประชมุ
ทีม่สีาระส�าคญัครบถ้วน และเสนอให้มกีารรบัรองในการประชมุครัง้ถดัไป ก่อนจดัเกบ็รายงานการประชมุ และเอกสารประกอบ
การประชุม อย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้ 
 กปภ. ได้ก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการ กปภ. คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของ กปภ. เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก�าหนดและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ท่ีเห็นชอบ
ตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 4/2556 เรื่องอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ก�าหนดให้ กปภ. อยู่ในประเภทรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ 1 มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม 
ดังนี้
 1.  ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ประธานได้รับค่าตอบแทน 2 เท่าของกรรมการ 
 2.  ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 
โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม สูงกว่าในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุม 
 3.  กรณีเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ 
  3.1 ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราเท่ากับเบ้ียประชุมกรรมการ เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ท้ังนี้รวมแล้ว 
ไม่เกิน 2 คณะๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
  3.2  ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับบุคคลภายนอก ให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท เฉพาะ
กรรมการที่มาประชุม
  ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือน (ทุกเดือน) 
  ส�าหรับเงินโบนัสกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปตามผลประกอบการประจ�าปีของ กปภ. และในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งตัว และค่ารับรอง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ กปภ.
  ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับรายละเอียด 
ตามตารางแนบดังนี้ 
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คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 13 ครั้ง)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 7 ครั้ง)

คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.

(ประชุม 10 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ประชุม 6 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ
(ประชุม 3 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.

(ประชุม 1 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
(ประชุม 9 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า
(ประชุม 5 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการติดตาม
การด�าเนินงานตามนโยบาย

(ประชุม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
การประปาส่วนภูมิภาค

(ประชุม 4 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.

(ประชุม 1 ครั้ง)
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คณะกรรมการ กปภ.
(ประชุม 13 ครั้ง)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(ประชุม 7 ครั้ง)

คณะกรรมการอิสระ
(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.

(ประชุม 10 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กปภ.
(ประชุม 6 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ
(ประชุม 3 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ.

(ประชุม 1 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
(ประชุม 9 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า
(ประชุม 5 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการติดตาม
การด�าเนินงานตามนโยบาย

(ประชุม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
การประปาส่วนภูมิภาค

(ประชุม 4 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ.

(ประชุม 1 ครั้ง)
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หน่วย : ล้านบาท

1.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

               ปี 2559 ปี 2560    ปี 2561ประเภทรายการ

เงินเดือน 16.12 14.27 11.14

โบนัส 1.87 2.51 1.23

เงินตอบแทนพิเศษ 0.29 0.05 0.03

ผลประโยชน์อื่นๆ 2.83 2.12 1.61

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 10.31 11.12 10.26

                      รวม 31.42 30.07 24.27
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1.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การด�าเนินนโยบายด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปภ. ถูกก�าหนดให้เป็นหนึ่งในวาระส�าคัญ 
ทีส่อดแทรกอยูใ่นนโยบายการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน โดย กปภ. คาดหวงัให้คณะกรรมการ  คณะอนกุรรมการ  คณะท�างาน 
ผูบ้รหิาร พนักงานและลกูจ้างของ กปภ. ทกุคน ตระหนกัว่าการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ที่จะต้องท�าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติ พร้อมท้ังรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรอืสงสยัว่าจะขดัต่อหลักการต่างๆ ต่อผูบ้งัคับบญัชา เพือ่เป็นการแสดงความบรสุิทธิใ์จ และป้องกันมใิห้ผู้ปฏบัิตงิานต้องตดัสินใจ
เลือกระหว่างประโยชน์ของตนเองและของหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�าหรับคณะกรรมการ กปภ.
ส�าหรับคณะกรรมการทีมิ่ได้ปฏบิติังานให้ กปภ. เตม็เวลา แต่มคีวามจ�าเป็นต้องร่วมประชุมเพือ่พิจารณาหรอืวนิจิฉยัสัง่การ

ในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของ กปภ. รวมอยู่ด้วยนั้น กปภ. ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการท้ังหมดมีหน้าท่ี
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

(1)  การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น ดังนี้
 -  ประธานกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 -  กรรมการรายงานต่อประธานกรรมการ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
(2)  กรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการรับรองตนเองภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง  

และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีงบประมาณ
(3)  กรณมีคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หากกรรมการ คูส่มรส หรือบุคคลในครอบครวั มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ให้รายงานโดยทันทีต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น และให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ) แจ้งกรณีดังกล่าวต่อส�านักตรวจสอบ
ของ กปภ.

โดยถือว่าการกระท�าหรือกรณีดังต่อไปนี้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(1)  การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
(2)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท�ากับ กปภ. หรือประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กปภ.  

ซึง่ท�าให้ผลประโยชน์ของกรรมการขดัหรือแย้งกบัผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดลุพนิจิตดัสนิใจในการปฏบัิตหิน้าที่
ของกรรมการผู้นั้น ในฐานะคณะกรรมการของ กปภ. 

 (3)  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นส�าคัญ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ กปภ. ซึ่งท�าให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับ 
ผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการผู้นั้น ในฐานะคณะกรรมการ
ของ กปภ. เว้นแต่การด�ารงต�าแหน่งที ่กปภ. มอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้ถอืว่าการกระท�าในข้อ (1) – (3) ของคูส่มรส
ของกรรมการ เป็นการกระท�าของกรรมการด้วย
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
กปภ. ก�าหนดให้ผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงานทุกคนจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ว่าการน�าเสนอต่อ

ประธานกรรมการ กปภ. และผู้ปฏิบัติงานน�าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นจนถึงผู้ว่าการ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกปีในเดือนตุลาคม
(2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งหน้าที่ คือ มีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือบรรจุเข้าท�างานใหม่
(3) เมื่อมีหรือเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น
โดยถือว่าการกระท�าหรือกรณีดังต่อไปนี้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(1)  การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
(2)  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�าคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ กปภ. หรือกิจการ

ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กปภ. เว้นแต่การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือต�าแหน่งการบริหารอื่นที่ กปภ.
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3)  การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�าคัญในกิจการท่ีเป็น 
คู่สัญญากับ กปภ.

ทั้งน้ี ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการจะต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ในเรื่องใดเป็นกรรมการหรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอ�านาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือการให้ของขวัญ
กปภ. ก�าหนดให้การรับหรอืการให้ของขวญัทีน่อกเหนอืจากของขวัญอนัควรได้หรอืควรให้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบงัคับ 

ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเกินกว่าท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก�าหนดไว้ เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะเป็นการรับของขวัญท่ีมีเหตุผลความจ�าเป็นท่ีจะต้องรับเพื่อรักษาไมตรี 
มติรภาพ หรือความสัมพันธ์อนัดีระหว่างบคุคล โดยให้น�าบทบัญญตัติามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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2.1 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ของ กปภ. ประจ�าปี 2561

 Audit Committee's Report for the year ended September 30, 2018

2.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา

2. รายงานผลการด�าเนินงานต่างๆ ขององค์กร



2.1 รายงานผลการด�าเนินงานของ

 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจ�าปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ กปภ. ตามค�าสัง่ที ่2/2560 ลงวนัที ่19 มกราคม 2560 
แต่งตั้งให้ 1) นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ เป็นประธานกรรมการ 2) อธิบดีกรมอนามัย เป็นรองประธานกรรมการ  
และ 3) นายเวทย์  นุชเจริญ เป็นกรรมการ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุม 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจ�านวนครั้งที่ประชุม ดังนี้

โดยมี ผู ้บริหารระดับสูงของ กปภ. ส�านักตรวจสอบ ฝ่ายการเงินและบัญชี และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้ท�าการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีสาระส�าคัญ สรุปได้ดังนี้
1.  สอบทานรายงานผลการด�าเนินงานด้านการเงินประจ�าปี 2560 และรายไตรมาสปี 2561 ร่วมกับฝ่ายการเงิน 

และบัญชี และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของ กปภ. ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานบัญชี 
ท่ีรบัรองโดยทัว่ไป และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน และเชือ่ถอืได้ นอกจากนีย้งัได้สอบทานรายการบญัชรีะหว่าง 
กปภ. กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วม จากรายงานผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ด�าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ ท้ังยังได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การบัญชี ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

2.  สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ประกอบกบัผลการตรวจสอบของส�านกัตรวจสอบ กปภ. สามารถ
ให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่า มกีารบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้อย่างสม�า่เสมอ มรีะบบการควบคมุภายใน
ที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

3.  สอบทานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และนโยบายทีเ่กีย่วข้อง ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

4.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 เพื่อให ้
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance)  
ตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

5.  พจิารณานโยบายการปฏบิตังิานของส�านกัตรวจสอบ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานโดยให้ครอบคลมุ บทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบและส�านักตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

นางสาวเยาวนุช   วิยาภรณ์ 6/7

นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์ 7/7

นายเวทย์ นุชเจริญ 6/7
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6.  อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี (ปี 2562 – 2564) และแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2562 
และแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของส�านักตรวจสอบปี 2562 และแผนระยะยาว 3 ปี (2562 - 2564) รวมถึง 
ได้ก�ากับดูแลติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนของส�านักตรวจสอบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

จากการด�าเนินการ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. มีความเห็นว่า  
กปภ. มีกระบวนการในการจัดท�างบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
และการท�าธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้  
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการติดตามดูแล มีการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย และข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้อง เพยีงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญั และผลการตรวจสอบภายใน  
ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขโดยรวมมีประสิทธิผล

(นายธิบดี  วัฒนกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.

รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค140



2.1 Audit Committee’s Report 

 for the year ended September 30, 2018

PWA’s Audit Committee was appointed by PWA’s Board of Directors according to an order No.2/2017 
date January 19,2017 1) Miss Yaowanooch Wiyaporn 2) Director – General Department of Health  
3) Mr.Weidt Nuchjalearn, as members.

In 2018 the Audit Committee convened 7 meetings. The number of meeting attendance of the  
committee members is shown below: 

The meetings were attended by PWA’s senior management, Office of the auditors, the Finance and 
Accounting Department and the Office of the Auditor General on the agenda concerned:

PWA’s Audit Committee has considered numerous issues’ with significant substances summarized  
as the followings:

1.  Review of PWA’s quarterly (2018) and annual (2017) financial statements along with the Finance 
and Accounting Department and  the Office of the Auditor General to ensure that they are accurately and 
properly arranged in accordance with generally accepted accounting standards, while data is sufficiently 
and reliably disclosed. In addition, the audit committee also reviewed transaction with associated  
companies and companies related to associated companies from Certified Public Accountant. Also agree 
of change accounting policies and acknowledege financial statements correction interpretation accounting 
standards IFRIC Interpretation 18 : Transfers of Assets from Customers. (Bound volume 2017 Consolidated 
without early application)

2.  Review of the adequacy of PWA’s internal control system, as a supplement to the inspection 
report  of Office of the auditor, to ensure that PWA consistently has efficient risk management at an acceptable 
level, apart from proper, transparent and efficient internal control system.

3.  Review of PWA’s management and employees’ performance in compliance with rules, regulations, 
policies on the conflict of interests, and code of ethics.

4.  Review of the Audit Committee’s charter so that is in line with the Finance ministry’s regulations 
on the state enterprise’s audit committee and internal audit unit of 2012, and a guidebook of the state 
enterprise’s audit committee’s work performance (revised in 2012) to ensure that PWA’s Audit Committee’s 
performance is in compliance with the rules defined, and based on good corporate governance and code 
of ethics, while maintaining an efficient internal control system.

Name of the Audit Committee members Number of attendance/Total meeting

Miss Yaowanooch  Wiyaporn 6/7

Mr. Wachira  Pengjuntr 7/7

Mr. Weidt  Nuchjalearn 6/7
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     (Mr. Tibordee  Wattanakul)
Chairperson of PWA’s Audit Committee

5.  Review the policies of the Office of the Auditor to cover the roles and responsibilities. The Board 
of Audit and Inspection Bureau. To serve as a guide for practitioners.

6.  Approve of a strategic plan 3 years (2019-2021) and 2019 examination plan and 2019 Strategic 
Plan and Action Plan and 2019 Personnel development plan including directed monitor the performance 
of the review is a monthly/quarterly. And suggestions about working practices.

Based on its implementation in conformity with the scope of duties and authority assigned,  
the Audit committee is of the opinion that PWA has a procedure for preparing its financial statements which 
is accurate and fairly presented, in all material respects, its financial statements in accordance with  
generally accepted accounting principles, with the interrelated transactions are properly and reasonably 
carried out and data is sufficiently and reliably disclosed. Similarly, PWA has established an adequate,  
appropriate, transparent and effective internal control system, while PWA’s management has properly  
and adequately monitored its operations in compliance with the relevant laws and regulations.  
Substantial deficiency has not been found and the overall internal audit performance is effective.
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 การสรรหาคณะกรรมการ กปภ. เป็นอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ที่น�าเสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
 ทั้งนี้ กปภ. มีขั้นตอนการด�าเนินงาน  ดังนี้
 1.  กปภ. รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบว่า บดัน้ีคณะกรรมการ กปภ. ชดุปัจจบุนัครบก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งแล้ว 
หรือมีกรรมการได้พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบก�าหนดตามวาระ เพื่อเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ.
 2.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน�าเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กปภ.  
ต่อประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
 3.  ประธาน คนร. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการ กปภ. ท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง 
แล้วเสนอ คนร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 ทั้งนี้ กรณีกรรมการ กปภ. ที่เป็นผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น บุคคลที่ได้รับ 
การเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กปภ. ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเสนอประธาน คนร.  
เพื่อให้ความเห็นชอบ 
 4.  คนร. เสนอรายชื่อคณะกรรมการ กปภ. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
 5.  เมือ่คณะรฐัมนตรมีมีติแต่งต้ังคณะกรรมการ กปภ. แล้ว ให้คณะกรรมการ กปภ. เข้ารบัต�าแหน่ง ตามมตคิณะรฐัมนตรี
ต่อไป
 โดยสรุปตามผังรูป ดังนี้

2.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ. 

1. คณะกรรมการ กปภ. ปฏิบัติหน้าท่ีครบก�าหนดตามวาระ หรือพ้นจาก
ต�าแหน่งก่อนครบวาระ
(อ้างอิง 1. พ.ร.บ. คณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบัคณะกรรมการและพนักงาน
  รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2518 และฉบบัแก้ไขเพิม่เติม มาตรา 5 และ 8 
 2. พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 มาตรา 15 และ 16)

2. กปภ. รายงานกระทรวงมหาดไทย กรณีคณะกรรมการ 
กปภ. ชุดปัจจุบันครบก�าหนดตามวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
หรอืพ้นจากต�าแหน่ง ก่อนครบก�าหนดตามวาระ เพือ่เสนอ
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ. ชุดใหม่

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

3. รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยน�าเสนอรายชือ่คณะกรรมการ กปภ. 
ทีจ่ะแต่งตัง้ ต่อประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายและก�ากบัดแูล
รัฐวิสาหกิจ (คนร.)

 (อ้างอิง ระเบียบส�านักนายกฯ ว่าด้วยการก�าหนดนโยบาย และก�ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 12)

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

5. คนร. น�ารายชื่อคณะกรรมการ กปภ. เสนอคณะรัฐมนตรี  
เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง 

 (อ้างอิง ระเบียบส�านักนายกฯ ว่าด้วยการก�าหนดนโยบายและ
ก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 12)

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

4.1 ประธาน คนร. ให้ความเหน็ชอบรายชือ่คณะกรรมการ กปภ. ทีจ่ะแต่งต้ัง 
แล้วให้เสนอ คนร. พิจารณา

4.2 กรณีต�าแหน่งกรรมการที่จะแต่งตั้งเป็นต�าแหน่งผู้แทนส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ กปภ. ขอความเห็นชอบ 
หรือขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้แทนนั้น 

 ก่อนเสนอประธาน คนร. เพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อ 4.1 
 (อ้างอิง ระเบียบส�านักนายกฯ ว่าด้วยการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 12)
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3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 Report of the Board of Director’s

 Responsibility for Financial Statements

3.2 รายงานของผู้สอบบัญชี

 Auditor’s Report

3.3 งบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน

 Financial Statements and Notes to the Financial Statement

3. รายงานทางการเงิน



 คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ต่อรายงาน
ทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยได้ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบาย 
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า  
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ เหมาะสมและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ ให้ก�ากับดูแล สอบทาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุม
ภายใน โดยได้แสดงความเห็นตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการการประปาส่วนภมูภิาค ได้สนบัสนนุข้อมลู และเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ส�านกังานการตรวจเงนิ- 
แผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ กระทั่งส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้รับรองงบการเงินและผลการด�าเนินงาน ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงไว้ 
ในรายงานประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มีความเห็นว่างบการเงิน และระบบการควบคุมภายในโดยรวมของ 
การประปาส่วนภูมิภาค ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ)
กรรมการ รักษาการในต�าแหน่ง

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  

3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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3.1 Report of the Board of Directors’ Responsibility for Financial Statements

 The Provincial Waterworks Authority (PWA) Board of Directors has fully realized its duties and 
responsibilities, as the Board of Directors, for the quality financial statements, which have been overseen 
to be prepared in accordance with accounting principles and practices generally accepted. In this regard,  
the Board of Directors has selected an appropriate accounting policy and constantly implemented it 
with cautious discretion and the best estimate. Furthermore, significant data is sufficiently, properly and  
transparently disclosed in notes of the financial statements.

 The Board of Directors has appointed PWA’s Audit Committee, comprising of independent  
Board Directors, to oversee and examine the reliability and accuracy of PWA’s financial statements,  
including its internal control system. The Audit Committee’s opinions on these issues have already  
appeared in its report, which is displayed in PWA’s annual report.

 The Board of Directors also provides related data and documents to enable the office of the  
Audit General, which is the auditor, to independently audit and express its opinions until the office  
of the Audit General certifies that PWA’s financial statements referred to above present fairly, in all  
material respects, financial position and operational consequences in accordance with financial  
statements standards, which is revealed in PWA’s annual report.

 PWA’s Board of Directors is of the opinion that the overall financial statements and internal  
control system of the Provincial Waterworks Authority as at September 30, 2018 are reliable  
in compliance with financial statements standards and have practices that comply with the relevant  
laws and regulations.

(Mr. Chatchai   Promlert)
Acting Chairman of PWA’s Board of Directors
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To the Board of Directors of the Provincial Waterworks Authority

Opinion

The State Audit Office has audited the financial statements of the Provincial Waterworks Authority 
(PWA) comprising the statements of financial position in which the equity method is applied, accompanying 
statements of financial position as at 30 September 2018 and separate financial statements of the Provincial 
Waterworks Authority (PWA), comprehensive income, changes in equity, and cash flows in which the equity 
method is applied and the separated statements of financial position, comprehensive income, changes in 
equity and cash flows as at 30 September 2018 and the notes to financial statements including a summary 
of significant accounting policies.

In the opinion of the State Audit Office, the above financial statements expressed the financial  
position of the Provincial Waterworks Authority as at 30 September 2018 and its financial performance and 
cash flows for the year ended the same date in accordance with the Thai Financial Reporting Standards.

Criteria for Expressing Opinions
The State Audit Office has performed its audit work in accordance with standards on auditing and 

responsibilities of the State Audit Office as mentioned in the Auditor’s Responsibility on the financial audit 
in the report of the State Audit Office, which is an independent body in accordance with standards on the 
state auditing determined by the State Audit Committee and Code of Ethics for Professional Accountants 
determined by the Federation of Accounting Professions in relation to the auditing on the financial  
statements. The State Audit Office also performs according to other ethic responsibilities, which is in  
accordance with standards on the state auditing and all these code of ethics. The State Audit Office is  
certain that the auditing evidences are adequate and proper to use as the criteria for expressing the  
opinions of the State Audit Office.   

Other Information
The management is responsible for other information which comprise the information in the annual 

report but does not include that in the financial statements and the auditor's report in the annual report. 
The management will prepare an annual report for the State Audit Office after the date in the report of  
the auditor.

The opinion of the State Audit Office on financial statements does not cover other information and 
the State Audit Office does not trust any other information.

The responsibility of the State Audit Office in relation to the financial statements is to read and to 
consider any other information that could have a material adverse effect on the financial statements or  
the effects that could be derived from the audit of the State Audit Office or to show that the other  
information has material misstatement or not.

When the State Audit Office reads the annual report, and if the State Audit Office concludes that 
there is material misstatement, the State Audit Office must communicate this matter with the regulator.

Management and Regulators’ Responsibilities on the Financial Statements
The management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with 

the Thai Financial Reporting Standards and for such internal control as the management determines as 
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the ability of the 
business to continue operations, disclose matters related to ongoing operations as appropriate and use 
accounting criteria for continued operations except for the Management intends to terminate business or 
stop operations or cannot continue business. 

The regulator is responsible for overseeing the process of preparing the financial statements of 
the business.
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Auditor’s Responsibilities on the Financial Statement Audit
The review of the State Audit Office is aimed to provide a reasonable assurance that the consolidated 

financial statements are free of material misstatement whether caused by fraud or error, as well as to  
present the auditor's report including the opinion of the State Audit Office with reasonable assurance at a 
high level. However, it does not guarantee that auditing practice according to auditing standards will always 
be able to detect material misstatement. Material misstatement may be due to fraud or error and is  
considered substantive when it is reasonably anticipated that a report which is incompatible with each or 
all of the facts will affect the economic decisions of these financial statement users.

As for the audit of the State Audit Office in accordance with the audit standards, the State Audit 
Office uses its discretion, observation and suspicion as professionals all through the auditing process of the 
State Audit Office including 

•	 Identify	and	assess	the	risks	of	material	misstatement	of	the	financial	statements	whether	caused	
by fraud or error, design and implement audit trails to respond to those risks. This includes obtaining 
audit evidence adequate and appropriate for using as the criteria to express the State Audit Office’s 
opinions. The risk that material misstatement is not found which is a result of fraud is greater than 
the risk of error because corruption may relate to conspiracy, fake documents,  intention to ignore 
showing data, displaying data that does not match the facts or interventions of internal control.

•	 Make	 understanding	 on	 the	 internal	 control	 system	 relating	 to	 the	 audit	 in	 order	 to	 design	 
appropriate auditing procedures. It is not for the purpose of expressing an opinion on the  
effectiveness of the business’s internal control.

•	 Assess	 the	 appropriateness	 of	 the	 accounting	 policies	 used	 by	 the	management	 and	 the	 
reasonableness of the accounting estimates and the disclosures of relevant information provided 
by the management. 

•	 Conclude	the	appropriateness	of	applying	the	accounting	standards	for	continuing	operations	of	
the management and the audit evidence. It can be concluded that there are uncertainties relating 
to events or circumstances that may lead to doubts on the ability of business in continuing  
operations, the State Audit Office must mention in the report of its auditor with a notice on the 
disclosure in the related financial statements. If the disclosure is not sufficient, the opinion of the 
State Audit Office will change. The conclusion of the State Audit Office is based on the accounting 
audit evidence received from the beginning until the date in the auditor's report of the State Audit 
Office. However, future events or circumstances may cause the business to cease its operations. 

•	 Assess	 the	 presentation	 of	 the	 structure	 and	 content	 of	 the	 financial	 statements	 as	 a	whole	 
including the disclosure of financial statements and events in such a way that the information  
is presented as it should be.

  The State Audit Office has communicated with the regulators in many important matters, including 
the scope and period of the audit as planned, significant issues found from the audit as well as significant 
deficiencies in the internal control system if being found during the audit of the State Audit Office.

(Miss Suwimol Dechanukulkij)
Director	of	Financial	and	Procurement	Audit	Office	No.	17

(Mrs. Prachumporn Buttrachai)
Auditor, Senior Professional Level

"The	report	of	the	auditor	and	the	financial	report	has	not	been	reviewed	by	the	auditor."

The	State	Audit	Office
26 March 2019
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2561			

หน่วย	:	บาท

	 	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2561	 30	กันยายน	2560

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

																								สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	  

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4.1,	5.1	 3,157,571,025		 2,606,325,173	

	 เงินลงทุนชั่วคราว	 	 675,000,000		 -			

	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 4.2,	5.2	 1,438,824,243		 1,148,074,738	

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น								 4.3,	5.3	 926,230,848		 1,450,833,602	

	 วัสดุคงเหลือ			 4.4,	5.4	 364,671,219		 372,253,038	

	 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 4.11.3,	4.11.4	 24,674,478		 35,731,886	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 6,586,971,813		 5,613,218,437	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 4.5,	5.5	 4,165,394,621		 4,014,548,323	

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 4.5,	5.5	 24,026,200		 24,026,200	

	 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	 	 742,256,412		 760,686,017	

	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง			 5.7	 9,937,830,304		 11,205,998,944	

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์			 4.7,	4.8,	5.8	 95,201,576,048		 91,360,605,717	

	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 4.8,	4.9,	5.9	 316,618,802		 317,147,067	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 4.7,	5.10	 68,175,210		 77,611,610	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 5.11	 236,426,521		 267,096,467	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 110,692,304,118		 108,027,720,345	

รวมสินทรัพย์	 	 117,279,275,931		 113,640,938,782

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2561			

หน่วย	:	บาท

(นางสาวกาญจนา		สุกาญจนาเศรษฐ์)
ผู้อ�านวยการกองการเงิน	รักษาการแทน

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายนพรัตน์		เมธาวีกุลชัย)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 	 หมายเหตุ	 								30	กันยายน	2561	 		30	กันยายน	2560

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	บาท

	 	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2561	 30	กันยายน	2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

																								สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน    

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4.1,	5.1	 3,157,571,025		 2,606,325,173	

	 เงินลงทุนชั่วคราว	 	 675,000,000		 -			

	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 4.2,	5.2	 1,438,824,243		 1,148,074,738	

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น									 4.3,	5.3	 926,230,848		 1,450,833,602	

	 วัสดุคงเหลือ			 4.4,	5.4	 364,671,219		 372,253,038	

	 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 4.11.3,	4.11.4	 24,674,478		 35,731,886	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 6,586,971,813		 5,613,218,437	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 4.5,	5.5	 1,091,200,000		 1,091,200,000	

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 4.5,	5.5	 24,026,200		 24,026,200	

	 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	 	 742,256,412		 760,686,017	

	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง			 5.7	 9,937,830,304		 11,205,998,944	

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์			 4.7,	4.8,	5.8	 95,201,576,048		 91,360,605,717	

 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 4.8,	4.9,	5.9	 316,618,802		 317,147,067	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 4.7,	5.10	 68,175,210		 77,611,610	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 5.11	 236,426,521		 267,096,467	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 107,618,109,497		 105,104,372,022	

รวมสินทรัพย์	 	 114,205,081,310		 110,717,590,459

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	บาท

(นางสาวกาญจนา		สุกาญจนาเศรษฐ์)
ผู้อ�านวยการกองการเงิน	รักษาการแทน

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายนพรัตน์		เมธาวีกุลชัย)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 หมายเหตุ	 								30	กันยายน	2561	 		30	กันยายน	2560

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



การประปาส่วนภูมิภาค
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	บาท

รายได้	      
	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ	 4.11.1,	5.26	 26,567,721,843		 25,943,466,111	
	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตดับญัช	ี 4.11.2,	4.11.3,	 433,170,250	 -	
	 	 	 	 	 	 4.11.11,	5.27	 	 		
	 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ	 4.11.4,	5.26	 -				 1,911,770,547	
	 รายได้อื่น	 	 4.11.5	-	4.11.10,	5.28	 986,384,562	 1,545,959,126
   รวมรายได้	 	 27,987,276,655		 29,401,195,784	
ค่าใช้จ่าย	     
	 ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ	 	 -				 1,551,863,190	
	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร	 5.29	 22,622,946,403		 20,087,724,153	
	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 5.30		 117,423,892		 176,848,486	
	 ต้นทุนทางการเงิน	 4.12,	5.31	 1,796,576,479		 1,919,546,240	
   รวมค่าใช้จ่าย	 	 24,536,946,774		 23,735,982,069	

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 446,480,260	 494,806,043
ก�าไรส�าหรับปี		 	 3,896,810,141	 6,160,019,758	
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:	 	 	 	
  รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรขาดทนุในภายหลงั   
	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (979,197)	 (171,814,413)
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	 	 	
	 	 ประกันภัยในบริษัทร่วม	 	 (77)	 1,355,509
	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่	 	 	
	 	 ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม	 	 (145)	 (270,941)
  รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรขาดทนุในภายหลงั   
	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในบริษัทร่วม	 2	 23
	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่	 	 	
	 	 ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังในบริษัทร่วม	 	 (81)	 (85)
	 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	 	 (1,361,661)	 (1,363,759)
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 3,894,468,982	 5,987,926,092	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 	 หมายเหตุ	 		2561	 2560
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	บาท

รายได้	      

	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ	 4.11.1,	5.26	 26,567,721,843		 25,943,466,111	

	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญชี	 4.11.2,	4.11.3,	 433,170,250	 -		

	 	 	 	 4.11.11,	5.27	 	 		

	 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ	 4.11.4,	5.26	 -				 1,911,770,547	

	 รายได้อื่น	 4.11.5	-	4.11.10,	5.28	 1,280,656,562		 1,880,359,126	

   รวมรายได้	 	 28,281,548,655		 29,735,595,784	

ค่าใช้จ่าย     

	 ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ	 	 -				 1,551,863,190	

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร	 5.29	 22,622,946,403		 20,087,724,153	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 5.30		 117,423,892		 176,848,486	

	 ต้นทุนทางการเงิน	 4.12,	5.31	 1,796,576,479		 1,919,546,240	

       รวมค่าใช้จ่าย	 	 24,536,946,774		 23,735,982,069	

ก�าไรส�าหรับปี	 	 3,744,601,881		 5,999,613,715	

      

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:	 	 	 	

    รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรขาดทนุในภายหลงั   

	 	 ขาดทุนจากการประมาณการ	 	 	 	

	 	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 (979,197)	 (171,814,413)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 3,743,622,684		 5,827,799,302	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 หมายเหตุ	 2561	 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	บาท

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

                    2561	 2560
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	บาท

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

                    2561	 2560
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	บาท

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

                     2561	 2560
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การประปาส่วนภูมิภาค
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561

หน่วย	:	บาท

  สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง   
	 	 	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 (290,749,505)	 828,318,683
	 	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 519,961,761	 508,515,122
	 	 	 วัสดุคงเหลือ	 21,996,648	 (89,784,424)
	 	 	 งานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	 (1,305,769,296)	 (9,032,484)
	 	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 (1,640,832)	 162,899
  หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)   
	 	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 (2,044,067,910)	 (2,631,591,733)
	 	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 43,884,241	 (99,384,865)
	 	 	 เงินโบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย	 (593,376,472)	 (480,239,606)
	 	 	 เงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 25,977,949	 (29,491,714)
	 	 	 รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้าและวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้ารอการรับรู้	 2,055,866,326	 -			
	 	 	 เงินประกันระยะยาว	 101,559,111	 101,540,258
	 	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 (249,166,187)	 (76,306,722)
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 9,838,285,222	 10,137,425,266
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
	 	 รับดอกเบี้ย	 66,964,122	 47,698,112
	 	 เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	 (675,000,000)	 -			
	 	 เงินปันผลรับ	 312,394,963	 351,769,741
	 	 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 (669,809,874)	 (376,590,777)
	 	 จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	 (521,792,686)	 (146,530,497)
	 	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	 (4,560,254,986)	 (6,869,071,079)
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	 (7,497,266)	 (1,404,500)
	 	 รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 2,127,765	 1,949,731
	 	 เงินรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 7,571,140	 8,570,503
	 	 	 	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (6,045,296,822)	 (6,983,608,766)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
	 	 จ่ายดอกเบี้ย	 (447,191,369)	 (524,275,722)
	 	 จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 (1,923,798,243)	 (1,922,179,253)
	 	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้เพิ่มขึ้น	 2,063,052,106	 2,791,853,396
	 	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 801,051,315	 1,544,791,055
	 	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 (762,856,357)	 (1,635,747,169)
	 	 เงินจ่ายน�าส่งรัฐ	 (2,972,000,000)	 (2,800,000,000)
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (3,241,742,548)	 (2,545,557,693)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	 551,245,852	 608,258,807
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		ณ		วันต้นปี	 2,606,325,173	 1,998,066,366
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		ณ		วันสิ้นปี	 3,157,571,025	 2,606,325,173
 
รายการที่มิใช่เงินสด   
	 เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 6,538,981	 2,738,583
	 เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	 748,736,970	 1,345,792,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2561	 2560
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การประปาส่วนภูมิภาค
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561

1.	 การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
 
	 การประปาส่วนภูมิภาค	 (กปภ.)	 เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและขยายกิจการประปา 
ในส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นโดยการโอนกิจการประปาในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานก่อสร้างประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการ	
กระทรวงมหาดไทย	 กับกิจการประปาชนบทและหน่วยงานก่อสร้างประปาชนบทของกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 
มาจัดตั้งเป็นการประปาส่วนภูมิภาค	สังกัดกระทรวงมหาดไทย	โดยตราเป็นพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	2522	
เมือ่วนัที	่28	กมุภาพนัธ์	2522	มวีตัถปุระสงค์ในการประกอบและส่งเสรมิธรุกจิการประปาโดยการส�ารวจ	จดัหาแหล่งน�า้ดบิ	และ
จัดให้ได้มาซึ่งน�้าดิบ	เพื่อใช้ในการผลิต	จัดส่งและจ�าหน่ายน�้าประปารวมทั้งการด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจ 
การประปา	เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่การให้บรกิารสาธารณปูโภค	โดยค�านงึถึงประโยชน์ของรฐัและสขุอนามยัของประชาชนเป็นส�าคญั
	 ปัจจุบันที่ท�าการส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่	72	ซอยแจ้งวัฒนะ	1	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

2.	 เกณฑ์การจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน
 
 2.1	 การน�าเสนองบการเงิน
	 	 งบการเงินได้จัดท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	ภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช	ีพ.ศ.	2543	ซึง่หมายความ
รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญช ี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดรายการในงบการเงินท่ีเป็นไปตาม 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เรื่อง	 ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	 พ.ศ.	 2559	 ลงวันที่	 11	 ตุลาคม	 2559	 ท้ังนี้ 
ได้รวมรายการของกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค	 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง	 ท่ี	 กค	 0209.2/4171	 ลงวันท่ี 
9	มนีาคม	2544	เรือ่ง	งบการเงินของกองทนุบ�าเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนกังาน	โดยแสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนสงเคราะห์รวมในงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561	และแสดงรายการ
ที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	5.20

	 2.2	 มาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	 และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  2.2.1	 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2560
	 	 	 การประปาส่วนภมูภิาคได้น�ามาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐาน									
การบัญชี	 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี	 1	 มกราคม	 2560 
มาถือปฏิบัติแล้ว	 ซึ่งฝ่ายบริหารของการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วว่า	 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อนโยบาย				
การบัญชีและงบการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค
  
  2.2.2	 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2561
   มาตรฐานการบัญชี	 เรื่อง
	 	 	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2560)	 การน�าเสนองบการเงิน
	 	 	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2560)	 สินค้าคงเหลือ
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    มาตรฐานการบัญชี	 	 	 	 	เรื่อง   
	 	 	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2560)	 งบกระแสเงินสด
	 	 	 ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2560)	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี	 	
	 	 	 	 	 	 	 และข้อผิดพลาด
	 	 	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2560)	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 	 	 ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาก่อสร้าง
	 	 	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2560)	 ภาษีเงินได้
	 	 	 ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2560)	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาเช่า
	 	 	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 รายได้
	 	 	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2560)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2560)	 การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล		 	
	 	 	 	 	 	 	 เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
	 	 	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2560)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	 	
	 	 	 	 	 	 	 ต่างประเทศ
	 	 	 ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2560)	 ต้นทุนการกู้ยืม
	 	 	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2560)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 	 ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2560)	 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
	 	 	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2560)	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2560)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และการร่วมค้า
	 	 	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2560)	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 	 ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2560)	 ก�าไรต่อหุ้น
	 	 	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2560)	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
	 	 	 ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2560)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 	 ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2560)	 ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
	 	 	 ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2560)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 	 ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2560)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 	 	 ฉบับที่	41	(ปรับปรุง	2560)	 เกษตรกรรม
    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 	 	 	เรื่อง
	 	 	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2560)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 	 	 ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2560)	 การรวมธุรกิจ
	 	 	 ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาประกันภัย
	 	 	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2560)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
	 	 	 ฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2560)	 การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
	 	 	 ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2560)	 ส่วนงานด�าเนินงาน
	 	 	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2560)	 งบการเงินรวม
	 	 	 ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560)	 การร่วมการงาน
	 	 	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2560)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
	 	 	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2560)	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
    การตีความมาตรฐานการบัญชี	 	 	 	เรื่อง
	 	 	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2560)	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	–	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง	 	
	 	 	 	 	 	 	 เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
	 	 	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	–	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	
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    การตีความมาตรฐานการบัญชี	 	 	 	เรื่อง  
	 	 	 ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2560)	 ภาษีเงินได้	–	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ	 	
	 	 	 	 	 	 	 หรือของผู้ถือหุ้น
	 	 	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2560)	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
	 	 	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2560)	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 	 	 ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2560)	 รายได้	–	รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
	 	 	 ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2560)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	–	ต้นทุนเว็บไซต์
    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		 	เรื่อง
	 	 	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2560)	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การบูรณะ							
	 	 	 	 	 	 	 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
	 	 	 ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2560)	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	
	 	 	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2560)	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะและ
	 	 	 	 	 	 	 การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
	 	 	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2560)				 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	
	 	 	 	 	 	 	 (ปรับปรุง	 2560)	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่
	 	 	 	 	 	 	 เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2560)			 การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
	 	 	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2560)	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ	
	 	 	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2560)	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
	 	 	 ฉบับที	่14	(ปรับปรุง	2560)	 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	 ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่า 
	 	 	 	 	 	 	 และปฏสิมัพนัธ์ของรายการเหล่านี	้ส�าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบบัที	่19 
		 	 	 	 	 	 	 (ปรับปรุง	2560)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์	 	
	 	 	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2560)	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ		 	
	 	 	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า		 	
	 	 	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2560)	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
	 	 	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2560)	 เงินที่น�าส่งรัฐ
 
  2.2.3	 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562
   	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 	 	 	เรื่อง
	 	 	 ฉบับที่	15		 	 	 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
 
	 	 2.2.4	 มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563
    มาตรฐานการบัญชี	 	 	 												เรื่อง
	 	 	 ฉบับที่	32		 	 	 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 	 	 	เรื่อง
	 	 	 ฉบับที่	7		 	 	 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
	 	 	 ฉบับที่	9		 	 	 เครื่องมือทางการเงิน
   	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		 	เรื่อง
	 	 	 ฉบับที่	16	 	 	 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
	 	 	 ฉบับที่	19	 	 	 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน	
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	 	 	 ตามหมายเหตุข้อ	2.2.2	ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	26	 (ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	การบัญชีและ										
การรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน	และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบับที	่4	(ปรบัปรงุ	2560)	
เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	ซึ่ง	กปภ.	 ได้น�ามาถือปฏิบัติแล้วก่อนวันที่มีผลบังคับใช้	ผู้บริหาร
ของ	 กปภ.	 อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี	 และมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2561	ซึ่ง	กปภ.	จะเริ่มใช้ 
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือ 
หลังวันที่	1	มกราคม	2561	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2561	เป็นต้นไป	อย่างไรก็ตาม	กปภ.	คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ในงวดที่เริ่มใช้อย่างเป็นสาระส�าคัญ

3.	 นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง
	 ในปี	2561	กปภ.	ได้น�าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	เรื่องการโอนสินทรัพย์
จากลูกค้า	ซึ่งก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2561	มาถือปฏิบัติ
แล้วก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้	ท�าให้ต้องบนัทกึบญัชรีายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้	รอการรบัรู	้ในส่วนของหนีส้นิเมือ่งานแล้ว
เสร็จแทนบัญชีรายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ	 และทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญชีในงบก�าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็	ในอตัราร้อยละ	12.5	และ	3.33	ต่อปี	ตามอายกุารใช้งานของมาตรวดัน�า้และท่อ	ตามล�าดบั	ส�าหรบัต้นทุน	มาตรวัดน�า้ 
ที่ติดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งาน	 ไม่ว่าจะด�าเนินการ	 โดย	 กปภ.	 หรือผู้ใช้น�้าด�าเนินการติดต้ังเอง	 มาตรวัดน�้ารับบริจาค	
หรือมาตรวัดน�้าที่	 กปภ.	 รับโอนจากหน่วยงานต่างๆ	 พร้อมกับผู้ใช้น�้า	 แสดงตามราคา	ณ	 วันท่ีได้มา	 รวมค่าแรงและอุปกรณ์ 
ในการติดต้ังในงบแสดงฐานะการเงิน	 ต้นทุนงานติดตั้งวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้าท่ียังไม่แล้วเสร็จ	 จะแสดงอยู่ในงานติดตั้ง
และวางท่อรอบันทึกเป็นสินทรัพย์	เมื่องานแล้วเสร็จ	จะบันทึกโอนปิดต้นทุนงานดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
	 ทั้งนี้	 กปภ.	 เลือกวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป	 เนื่องจากเป็นการยากที่จะหาข้อมูลเพื่อน�ามาแก้ไขงบการเงินในปีอดีตและ 
ผลที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ในการหาข้อมูลแก้ไขงบการเงินปีอดีต	 ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง 
ที่ก�าหนดไว้ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว	ซึ่งคณะกรรมการ	กปภ.	มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2561

4.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 
 4.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	ประกอบด้วย	เงนิสดในมอื	เงนิสดย่อย	เงนิฝากธนาคาร	และเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 
ที่มีระยะเวลาครบก�าหนดไม่เกิน	3	เดือน	ทั้งนี้	ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน	
 
 4.2	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้
	 	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้	 มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเฉพาะในการใช้เงิน	 ได้แก่	 เงินที่	 กปภ.	 
ใช้ค�้าประกันการกู้เงินเพ่ือเป็นสวัสดิการของพนักงาน	 เงินกองทุนเงินประกันการใช้น�้า	 และเงินดอกผลกองทุนเงินประกัน 
การใช้น�า้	 ซึ่งเงินฝากธนาคารดังกล่าวทั้งหมดเป็นเงินท่ี	 กปภ.	 สามารถน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ในกรณีท่ีประสบปัญหา 
เงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน

	 4.3	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 	 ค�านวณจากยอดลูกหนี้ค่าน�้าที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	 และลูกหนี้อื่น	 
ซึ่งค้างช�าระเกินกว่า	6	เดือนขึ้นไป	นับจากวันที่หนี้ถึงก�าหนดช�าระตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด

	 4.4	 วัสดุคงเหลือ
	 	 วัสดุคงเหลือ	ณ	 วันสิ้นงวด	 แสดงตามราคาทุนโดยวิธีอัตราถัวเฉลี่ย	 (MOVING	 AVERAGE)	 หรือมูลค่าสุทธ	ิ													
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	 ส�าหรับวัสดุช�ารุดล้าสมัยรอการสอบสวนและรอชดใช้จะตั้งค่าเผื่อส�าหรับวัสดุดังกล่าว 
เต็มจ�านวน
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	 4.5	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
  เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย	 โดยบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน 
ในบริษัทร่วม	ส�าหรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมน�าไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
  เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงตามวิธีราคาทุน

 4.6	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ	กปภ.	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุม	กปภ.	หรือถูกควบคุม
โดย	 กปภ.	 ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ	 กปภ.	 นอกจากน้ีบุคคล	 หรือกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม	 ผู้บริหารคนส�าคัญ	 และคณะกรรมการของ	 กปภ.	 รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารคนส�าคัญ
หรือคณะกรรมการ	กปภ.	มีอ�านาจควบคุม	หรือมีอ�านาจควบคุมร่วม	หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญ	ทั้งนี้	ไม่ว่าทางตรงหรือ 
ทางอ้อม
	 	 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับ	กปภ.	 แต่ละรายการ	 กปภ.	 ค�านึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

	 4.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	แสดงตามราคาทนุ	ณ	วนัท่ีซือ้หรือได้มา	หกัค่าเสือ่มราคาสะสม	
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	ค่าเผื่อการด้อยค่า	และค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์
  ท่อที่วางแล้วและครุภัณฑ์ที่รับโอนจากกรมโยธาธิการและกรมอนามัย	แสดงตามสภาพของทรัพย์สินนั้น	โดยใช้
ราคาประเมิน	ณ	วันที่รับโอน	(28	พฤษภาคม	2522)
  ที่ดินที่รับบริจาคจากหน่วยงานราชการและที่รับโอนมาจากการประปาสุขาภิบาลตามมติคณะรัฐมนตร ี
แสดงตามราคาที่ได้รับมอบหรือราคาประเมิน	ณ	วันที่รับมอบ	ส่วนที่ดินที่ได้รับจากเอกชนโดยการบริจาคการรับโอนทรัพย์สิน
การให้สัมปทาน	 จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวนในงวดที่เกิดรายการ	 ส�าหรับอาคารและอุปกรณ์ที่มีวิธีการได้มาเช่นเดียวกันนั้น	 
จะแสดงไว้เป็นรายได้รอรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน	 โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอัตราร้อยละ	 12.5	 และ	 3.33	 ต่อปี	 
ตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	ตามล�าดับ		
  มาตรวัดน�้าที่ติดต้ังแล้วเสร็จและพร้อมท่ีจะใช้งานไม่ว่าจะด�าเนินการโดย	 กปภ.	 ผู้ใช้น�้าด�าเนินการติดตั้งเอง 
มาตรรับบริจาค	หรอืผูใ้ช้น�า้ที	่กปภ.	รบัโอนจากหน่วยงานต่างๆ	ณ	วนัสิน้งวดแสดงตามราคา	ณ	วนัทีไ่ด้มารวมค่าแรงและอปุกรณ์
ในการติดตั้ง	
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ประกอบด้วย	ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(Application	Software)	ที่ซื้อมาเพื่อใช้งาน	
แสดงตามราคาทุนที่หักด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
	 	 กปภ.	รับรู้ต้นทุนค่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนท่ีดินเช่าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์	 ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ 
ประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น	ณ	วันสิ้นสุดสัญญาเช่า	หักด้วยค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน

 4.8	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
	 	 ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรง	ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท	ในอัตรา
ร้อยละ	2	-	33.33	ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์หลังหักค่าเสื่อมสภาพ	มูลค่าราคาซากของสินทรัพย์อยู่ระหว่างอัตราร้อยละ	0	-	20	
ของราคาทุนสินทรัพย์
  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น	 ท่ีซ้ือโดย	 กปภ.	 และท่ีได้รับบริจาค	ซ่ึงใช้ในการด�าเนินงาน						
เพื่อหารายได้โดยตรงรวมทั้งมาตรวัดน�้า	แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
  สิทธิการใช้ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ	 (อาคารและสิ่งก่อสร้าง)	 ตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตรา 
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์นั้นๆ	ยกเว้นสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	(ที่ดิน)	ไม่มีการตัดจ�าหน่าย
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ	20	ต่อปี
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 4.9	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
	 	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 แสดงตามมูลค่าที่คณะกรรมการส�ารวจและตีราคาทรัพย์สินของ	 กปภ.	 
ได้ประเมนิไว้	ซึง่ถอืเป็นทนุทีไ่ด้รบัจากรฐับาล	ตามพระราชบญัญตักิารประปาส่วนภมูภิาค	พ.ศ.	2522	มาตรา	9	(1)	สบืเน่ืองจาก	
กปภ.	ได้รับโอนอสังหารมิทรพัย์จากกรมโยธาธกิารและกรมอนามยั	โดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิต์ามพระราชบญัญตัิ
ที่ราชพัสดุ	 พ.ศ.	 2518	 และเมื่อ	 กปภ.	 ไม่ใช้สินทรัพย์และคืนให้กระทรวงการคลังแล้ว	 จะรับรู้เป็นขาดทุนจากการจ�าหน่าย 
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

	 4.10	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	กปภ.	จะท�าการประเมินการด้อยค่าของทีดิ่น	อาคารและอปุกรณ์	หรอืสนิทรพัย์
ทีไ่ม่มีตวัตนอืน่ของ	กปภ.	โดยพจิารณาจากกลุม่ผูใ้ช้น�า้เชิงพาณชิย์เท่านัน้	ซึง่	กปภ.	ใช้หลกัเกณฑ์การแยกกลุม่ผูใ้ช้น�า้เชงิพาณชิย์
และเชงิสังคมตามหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการขอ	PSO	จาก	สคร.	โดยกลุม่ผูใ้ช้น�า้เชงิสงัคมพจิารณาจากสาขาของ	กปภ.	ทีมี่รายได้จาก
ผูใ้ช้น�า้กลุ่มทีอ่ยูอ่าศยัทีใ่ช้น�า้	0	-	20	ลกูบาศก์เมตร/เดอืน	เกนิร้อยละ	12.47	เมือ่เทยีบกับรายได้ค่าน�า้รวมของทัง้สาขา	นอกจาก
กลุม่นีแ้ล้วถอืเป็นกลุม่ผูใ้ช้น�า้เชงิพาณิชย์ทัง้หมด	 และพจิารณาข้อบ่งช้ีในแต่ละ	 กปภ.	 สาขาว่ามผีลขาดทุนต่อเน่ือง	 5	 ปี	 หรือไม่	 
หากข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่า	กปภ.	จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนก�าไรหรือขาดทุน
	 	 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์	 มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดลงหรือลดลง	 กปภ.	 จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น	 และจะกลับรายการ 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด	 โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลับรายการ 
ผลขาดทนุจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชทีีค่วรจะเป็น	หากกจิการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์
ในงวดก่อนๆ	กปภ.	จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนก�าไรหรือขาดทุนทันที

 4.11	 การรับรู้รายได้
	 	 4.11.1	 รายได้ค่าจ�าหน่ายน�า้และบริการ	รบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่มีการออกใบเสรจ็รบัเงินและใบแจ้งหนีค่้าน�า้ประปา
รายเดือนตามปริมาณการใช้น�้าในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน
	 	 4.11.2	 รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้าตัดบัญชี	 เป็นค่าติดตั้งมาตรวัดน�้าที่รับจากผู้ใช้น�้าเอกชนและราชการ 
แต่ละราย	 แสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 และบันทึกเป็นรายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้ารอรับรู้ในส่วนของ 
หนี้สนิเมือ่งานแล้วเสรจ็	 โดยทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าตดิตัง้มาตรวดัน�า้ตดับญัชใีนงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็	 ในอตัราร้อยละ	 12.5	 ต่อปี 
ตามอายุการใช้งานของมาตรวัดน�้า	
	 	 4.11.3	 รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตดับญัช	ีเป็นค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ทีร่บัจากผูใ้ช้น�า้เอกชน
และราชการแต่ละราย	 แสดงไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 และบันทึกเป็นรายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่าย
น�้ารอรับรู้ในส่วนของหนี้สินเมื่องานแล้วเสร็จ	 โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าติดต้ังค่าวางท่อขยายเขตตัดบัญชีในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ	ในอัตราร้อยละ	3.33	ต่อปี	ตามอายุการใช้งานของท่อ	ต้นทุนงานติดตั้งวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้าที่ยังไม่แล้วเสร็จ	
จะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ
	 	 4.11.4	 รายได้ค่าติดต้ังและวางท่อ	 เป็นค่าติดตั้งและวางท่อท่ีรับจากผู้ใช้น�้าแต่ละรายแสดงไว้ในบัญชีเงินรับ 
ล่วงหน้าค่าติดตั้งและวางท่อ	 และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ	 ต้นทุนงานติดตั้งและวางท่อในงานท่ียังไม่แล้วเสร็จ 
จะแสดงอยู่ในงานติดตั้งและวางท่อระหว่างด�าเนินการ	
	 	 4.11.5	 รายได้ค่าปรับ	 กรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างคู่สัญญาของ	 กปภ.	 ได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าวันท่ีก�าหนด						
ในสัญญาจะมีการเรียกค่าปรับและรับรู้เป็นรายได้ค่าปรับ	 ถ้าหากได้รับการต่อสัญญา	 กปภ.	 ต้องจ่ายคืนค่าปรับดังกล่าวให้แก ่
ผูข้ายหรือผูรั้บจ้าง	ถ้าต่อสญัญาให้ในปีงบประมาณทีไ่ด้มกีารหกัค่าปรับไว้เงนิทีจ่่ายคนืจะน�าไปลดรายได้ค่าปรบั		แต่ถ้าต่อสญัญา
ในปีงบประมาณถัดไปจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายคืน	และแสดงเป็นรายการหักอยู่ในรายได้อื่น
	 	 4.11.6	 รายได้ดอกเบี้ย	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา	โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
	 	 4.11.7		 รายได้เงินปันผล	รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายแล้ว
	 	 4.11.8	 รายได้อื่น	รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�าระเงิน
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	 	 4.11.9	 รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน	ส�าหรับรายการรับบริจาคอื่นๆ	 จากภาคเอกชนท่ีเป็นเงินสดและ
ที่ดิน	รวมทั้งวัสดุถาวร	จะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวนในงวดที่เกิดรายการ
	 	 4.11.10	 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 ส�าหรับรายการสินทรัพย์ที่จ่ายจากเงินงบประมาณ	อุดหนุน
จากรัฐบาลที่ได้จัดสรรไว้ตั้งแต่ปี	 2549	 เป็นต้นไป	 และรายการเงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบทท่ีได้รับจากราชการแสดงไว้
เป็นรายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน	 และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 ตามอายุการใช้งาน 
ของสินทรัพย์	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับท่ี	 20	 (ปรับปรุง	 2559)	 
เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	และการเปิดเผยข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาล
	 	 4.11.11	 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ตัดบัญชี	 ส�าหรับรายการสินทรัพย์ที่รับโอนจากเอกชนในการติดตั้ง 
และวางท่อให้ผูใ้ช้น�า้เอกชน	และรายได้จากการรับโอนสนิทรพัย์จากราชการ	แสดงไว้เป็นรายได้จากการรบัโอนสินทรพัย์ภาคเอกชน
รอรับรู้	 และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอรับรู้ในส่วนของหนี้สิน	 ตามล�าดับ	 และทยอยรับรู้	เป็นรายได้จาก 
การรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี	 และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชีในอัตราร้อยละ	 12.5	 และ	
3.33	 ต่อปี	 ตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	 แสดงรวมอยู่ในรายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญชี	 
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

 4.12	 ต้นทุนทางการเงิน
	 	 ต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการท่ี	 กปภ.	 จัดหาเงินทุนมาด�าเนินงาน	 ได้แก่	 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู	้
และค่าธรรมเนียมจ่าย
	 	 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างก่อสร้าง	 รับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง	 ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดขึ้นหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

	 4.13	 สัญญาเช่าการเงินและประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
	 	 กปภ.	 มีการท�าสัญญาซื้อขายน�้ากับบริษัทเอกชนที่เข้าเงื่อนไขว่าข้อตกลงมีส่วนประกอบของสัญญาเช่า	 ดังนั้น	
กปภ.	 บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพย์นั้น	หรือตามอายุของสัญญาเช่า	แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
	 	 ส�าหรับค่าเช่าที่จ่ายช�าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา 
โดยส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินจะแสดงในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
	 	 ส�าหรบัสญัญาซือ้ขายน�า้กบับรษิทัเอกชนทีม่ผีลขาดทนุตลอดอายสุญัญา	ซึง่ก่อให้เกดิภาระผกูพนัในปัจจุบนั	กปภ.	
จะน�าผลขาดทุนดังกล่าวมาค�านวณหามูลค่าปัจจุบันเพื่อบันทึกเป็นประมาณการหนี้สิน
  กปภ.	ได้ทบทวนประมาณการหน้ีสิน	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 เมื่อมีการแก้ไขสัญญาและปรับปรุง 
ประมาณการหนี้สิน	เพื่อสะท้อนให้เห็นประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
 
	 4.14	 เงินจ่ายสมทบกองทุนสงเคราะห์และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 	 4.14.1	 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์	 เป็นเงินส่วนท่ี	 กปภ.	 กันไว้ให้พนักงานทุกเดือนในอัตราร้อยละ	 10	 
ของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานแต่ละรายเฉพาะที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 	 4.14.2	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค	 จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2540	โดย	กปภ.	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในนาม
พนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแต่ละรายในอัตราร้อยละ	9,	10	และ	11	ของเงินเดือนสมาชิกรายนั้นๆ	
ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน	 10	ปี	 เกินกว่า	 10	ถึง	 20	ปีและเกินกว่า	 20	ปี	 ขึ้นไป	ตามล�าดับ	 (นับแต่เริ่มก่อตั้ง	 กปภ.	 
ถึงปัจจุบัน)
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 4.15	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 4.15.1	 ผลประโยชน์ระยะสั้น
	 	 	 กปภ.	รบัรูเ้งนิเดอืน	ค่าจ้าง	โบนสั	และเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
	 	 4.15.2	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนด
	 	 	 หน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและกองทุนสงเคราะห์
พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท�างานของพนักงาน	 โดยการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงาน 
จะได้รับจากการท�างานให้กับ	 กปภ.	 ตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคต	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	
โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน	 อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิง
เริม่ต้น	 การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว	้ 
(Projected Unit Credit Method)  
	 	 	 เมื่อข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง	กปภ. 
จะรับรู้ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 4.16	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
	 	 ในการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่บนที่ดินเช่า	 กปภ.	 ใช้สมมติฐานต่างๆ	 เช่น	 
ระยะเวลารื้อถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต	 มูลค่าปัจจุบันของประมาณการค่ารื้อถอนค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน 
พันธบัตรรัฐบาล	 (Zero	Coupon	Yield	Curve)	และ	SOE	Spread	Matrix	 (Risk	Premium)	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีที่บันทึก 
สินทรัพย์บนที่ดินเช่า	เป็นอัตราคิดลด
	 	 ทั้งนี้	 กปภ.	 ใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป	 เนื่องจาก	 กปภ.	 ไม่สามารถระบุข้อมูลและจ�านวนเงินของต้นทุน								
ค่ารื้อถอนในอดีต	ซึ่งเป็นผลกระทบสะสมของงวดก่อนๆ	จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้

5.	 ข้อมูลเพิ่มเติม

	 5.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

	 	 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2561	 และ	 2560	 จ�านวน	 2,276.89	 ล้านบาท	 
และ	 2,320.52	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ได้รวมเงินฝากธนาคารของกองทุนสงเคราะห์	 กปภ.	 จ�านวน	 17.32	 ล้านบาท	 และ	 
5.69	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
  ส�าหรับเงินฝากธนาคารประจ�าระยะเวลามากกว่า	3	เดือน	ได้แยกแสดงไว้ในรายการเงินลงทุนชั่วคราว
	 	 เงินระหว่างทาง	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2561	 และ	 2560	 จ�านวน	 32.52	 ล้านบาท	 และ	 37.80	 ล้านบาท 
ตามล�าดับ	ส่วนใหญ่เป็นเช็ครอผ่านธนาคาร	เช็ค	และดร๊าฟท์

เงินสด	 21.25	 19.91
เงินฝากธนาคาร	 -		ออมทรัพย์	 2,276.89	 2,320.52
	 -		กระแสรายวัน	 26.91	 228.09
	 -		ประจ�าไม่เกิน	3	เดือน	 800.00	 -
เงินระหว่างทาง	 					32.52	 37.80
                                              รวม	 3,157.57	 2,606.32

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

เงินฝากธนาคารเพื่อสวัสดิการพนักงาน	 496.86	 499.44

เงินกองทุนเงินประกันการใช้น�้า	 					655.61	 380.44

เงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้น�้า	 			286.35	 268.19

           รวม	 1,438.82	 1,148.07

5.2	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้		ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

5.3	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า	 	 	
						ลูกหนี้การค้า	-	เอกชน	 345.27	 308.56
						ลูกหนี้การค้า	-	ราชการ	 	305.89	 253.07
													 รวมลูกหนี้การค้า	 651.16	 561.63
 หัก	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้การค้า	 	(67.33)	 (63.65)
	 	 	 ภาษีขายไม่ถึงก�าหนด	 	(43.44)	 (37.16)
				 	 	 	 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 540.39	 460.82
ลูกหนี้อื่น		 	
						ลูกหนี้อื่น	 	 106.55	 105.10
 หัก	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้อื่น	 			(34.96)	 (28.65)
	 	 	 รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้	 	(65.80)	 (65.80)
											 ภาษีขายไม่ถึงก�าหนด	 		(0.18)	 (0.15)
																												ลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 			5.61	 10.50
					รายได้ค้างรับ	 	 48.37	 81.88
     หัก		 ภาษีขายไม่ถึงก�าหนด	 		(0.15)	 (0.06)
							 	 	 รายได้ค้างรับ	-	สุทธิ	 		48.22	 81.82
					ลูกหนี้กระทรวงการคลัง	 135.23	 624.39
					ลูกหนี้กรมสรรพากร	 165.82	 241.68
					ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 2.32	 2.12
					อื่นๆ				 	 28.64	 29.50
																												รวมลูกหนี้อื่น	 385.84	 990.01
                            รวม	 926.23	 1,450.83

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2561	ลกูหนีก้ระทรวงการคลงั	มจี�านวน	135.23	ล้านบาท	ประกอบด้วย	เงนิทดรอง	จ่ายแทน 
ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้	 กปภ.	 เพ่ือเบิกจ่ายแทนเงินอุดหนุน	 ปี	 2554	 และ	 2561	 จ�านวน	 6.15	 ล้านบาท	 เงินค้างรับฎีกา 
เบิกเงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้รับภายในปีงบประมาณ	 2561	 จ�านวน	 128.30	 ล้านบาท	 และการจัดหาเงินกู้แบบ	 TERM	 LOAN	 
จ�านวน0.78	 ล้านบาท	 เพื่อลงทุนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าระยะเร่งด่วนประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 (เพิ่มเติม)	 
ของ	กปภ.	วงเงนิกู	้1,486.00	ล้านบาท	ซึง่กระทรวงการคลงัเป็นผูค้�า้ประกนัเงนิต้นและดอกเบ้ียตามมตคิณะรฐัมนตร	ีโดยรฐับาล
รับภาระช�าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียร้อยละ	 75	 ของวงเงินกู้	 และ	 กปภ.	 รับภาระช�าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียร้อยละ	 25	 
ของวงเงินกู้	(หมายเหตุ	5.16.2)

	 รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายรอการรับรู้	 คือ	 รายได้ค่าปรับและค่าเสียหายในส่วนท่ีเกินร้อยละ	10	 ของวงเงิน
ตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่า	กปภ.	จะได้รับเงินค่าปรับดังกล่าวหรือไม่	 ดังนั้น	กปภ.	จึงได้ตั้งเป็น
รายการรอรับรู้ไว้	 และน�ามาบันทึกหักลดยอดลูกหนี้อื่น	 โดย	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2561	 และ	 2560	 รายได้ค่าปรับและ 
ค่าเสียหายรอการรับรู้มีจ�านวน	65.80	ล้านบาท

	 ลกูหน้ีส่วนราชการ	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2561	จ�านวน	305.89	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนจาก	ณ	วนัท่ี	30	กนัยายน	2560	
จ�านวน	52.82	ล้านบาท	หรือร้อยละ	20.87	จ�าแนกตามหน่วยงาน	ดังนี้

2560 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

																	ส่วนราชการ

1.		กระทรวงยุติธรรม

2.		กระทรวงกลาโหม

3.		กระทรวงมหาดไทย

4.		กระทรวงศึกษาธิการ

5.		กระทรวงสาธารณสุข

6.		ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

7.		หน่วยงานราชการอื่น/รัฐวิสาหกิจ

                                    รวม

138.80

47.82

41.88

36.98

20.91

5.75

		13.75

305.89

45.38

15.63

13.69

12.09

6.84

1.88

			4.49

100.00

76.27

57.76

50.50

29.39

17.88

6.02

		15.25

253.07

30.14

22.82

19.95

11.61

7.07

2.38

   6.03

100.00

			62.53	

			(9.94)

   (8.62)

				7.59

    3.03

			(0.27)

			(1.50)

		52.82

 81.99

(17.21)

(17.07)

	25.83

	16.95

		(4.49)

		(9.84)

	20.87

	ล้านบาท					ร้อยละ 	ล้านบาท					ร้อยละ 	ล้านบาท					ร้อยละ

2561
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	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2561	 และ	 2560	 วัสดุคงเหลือจ�านวน	 364.67	 ล้านบาท	 และ	 372.25	 ล้านบาท 
ตามล�าดบั	เป็นยอดคงเหลอืตามรายงานตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนบัวสัดปุระจ�าปี	หากมจี�านวนสงูหรอืต�า่กว่ายอดคงเหลือ 
ตามบัญช	ีผลต่างจากจ�านวนเงนิและจ�านวนหน่วย	กปภ.	จะบนัทกึเป็นวสัดุรอการปรบัปรงุและสอบข้อเท็จจรงิ	เพือ่รอการตรวจสอบ
หาสาเหตุ	และน�าไปแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5.5	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น		ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัท	จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�า้ภาคตะวนัออก
จ�ากัด	(มหาชน)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัท	ประปาปทุมธานี	
จ�ากัด

ผลิตและ
จ�าหน่าย
น�้าประปา
ผลิตและ
จ�าหน่าย
น�้าประปา

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

2561

40.20

2.00

2560

40.20

2.00

  	2561

4,165.39

				24.03

    2560

4,014.55

			24.03

     	2561

1,091.20

				24.03

     2560

1,091.20

	24.03

5.4	 วัสดุคงเหลือ		จ�าแนกตามประเภทวัสดุ	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

วัสดุการผลิต	 	 105.59	 87.12

วัสดุด�าเนินการ	 	 232.79	 253.20

วัสดุอะไหล่มาตร	 	 20.70	 28.12

น�้าดื่มบรรจุขวดส�าเร็จรูป	 1.97	 1.94

น�้าดื่มบรรจุขวดส�าเร็จรูป	–	รอเข้าคลัง	 -	 0.10

คืนวัสดุจากโครงการระหว่างก่อสร้าง	 				3.94	 2.11

																										 รวม	 	364.99	 372.59

หัก		ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและวัสดุล้าสมัย	 			(0.32)	 (0.34)

                        รวม	 364.67	 372.25

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภท
ธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุนชนิด
ของหุ้น
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 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 ในระหว่างปี	 2561	 บริษัท	 จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกาศจ่าย						

เงินปันผลประจ�าปี	2560	ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2561	ในอัตราหุ้นละ	0.24	บาท	
กปภ.	 ได้รับเงินปันผล	 เมื่อวันที่	 18	 พฤษภาคม	 2561	 จ�านวน	 160.51	 ล้านบาท	 และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล			 
ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2561	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	9/2561	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2561	
ในอัตราหุ้นละ	0.20	บาท	กปภ.	ได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่	5	กันยายน	2561	จ�านวน	133.76	ล้านบาท

	 ในระหว่างปี	 2560	 บริษัท	 จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกาศจ่าย						
เงินปันผลประจ�าปี	2559	ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2560	ในอัตราหุ้นละ	0.27	บาท	
กปภ.	 ได้รับเงินปันผล	 เมื่อวันที่	 18	 พฤษภาคม	 2560	 จ�านวน	 180.58	 ล้านบาท	 และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล			 
ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี	 30	 มิถุนายน	 2560	 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ	 เมื่อวันท่ี	 31	 สิงหาคม	 2560	 ในอัตรา 
หุ้นละ	0.23	บาท	กปภ.	ได้รับเงินปันผล	เมื่อวันที่	26	กันยายน	2560	จ�านวน	153.82	ล้านบาท

 
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
	 ในระหว่างปี	 2561	 บริษัท	 ประปาปทุมธานี	 จ�ากัด	 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2560	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2561	ในอัตราหุ้นละ	37.183	บาท	กปภ.	ได้รับเงินปันผล	
เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2561	 จ�านวน	 8.93	 ล้านบาท	 และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันที่	30	มิถุนายน	2561	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	4/2561	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2561	ในอัตราหุ้นละ	38.247	บาท	
กปภ.	ได้รับเงินปันผล	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2560	จ�านวน	9.19	ล้านบาท

	 ในระหว่างปี	 2560	 บริษัท	 ประปาปทุมธานี	 จ�ากัด	 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2559	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 เมื่อวันท่ี	 6	 มีนาคม	 2560	 ในอัตราหุ้นละ	 37.97	 บาท	 กปภ.	 ได้รับเงินปันผล	 
เมื่อวันที่	 20	 มีนาคม	 2560	 จ�านวน	 9.12	 ล้านบาท	 และประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันที่	30	มิถุนายน	2560	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	3/2560	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2560	ในอัตราหุ้นละ	34.33	บาท	
กปภ.	ได้รับเงินปันผล	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560	จ�านวน	8.25	ล้านบาท
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5.6	 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�าคัญ	มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้	
	 5.6.1	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561		 2560

ลูกหนี้อื่น	   
	 บริษัทร่วม	 	 	
	 	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า	 0.76	 0.94	
	 	 ภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	

    รวม	 0.76	 0.94

เจ้าหนี้การค้า   
	 บริษัทร่วม	 	 	
	 	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า	 	 	
	 	 ภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	 57.89	 32.50		
	 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	
	 	 บริษัท	ประปานครสวรรค์	จ�ากัด	 11.47	 10.53
	 	 บริษัท	ประปาฉะเชิงเทรา	จ�ากัด	 27.87	 30.83
	 	 บริษัท	ประปาบางปะกง	จ�ากัด	 29.78	 28.44
	 	 บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	 31.36	 32.38
	 	 บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด	 34.48	 31.42

    รวม	 192.85	 166.10

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 5.6.2	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561		 2560

รายได้	  
					รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน	 	 	
	 	 บริษัทร่วม	 	 1.94	 2.34
ค่าใช้จ่าย	   
	 ค่าซื้อน�้าประปา	 	 	
	 	 บริษัทร่วม	 	 182.65	 190.21
									บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			1,089.11	 1,063.57
					ค่าซื้อน�้าดิบเอกชน	 	 	
	 	 บริษัทร่วม	 	 293.95	 437.96
					ค่าซ่อมแซมบ�ารุงประปา	 	 	
	 	 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			18.15	 17.04

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561		 2560

รายได้	  
	 รายได้ค่าตอบแทนจากการให้สัมปทาน	 	 	
	 	 บริษัทร่วม	 	 1.94	 2.34
					เงินปันผลรับ	 	 	
								บริษัทร่วม	 	 294.27	 334.40
ค่าใช้จ่าย	   
					ค่าซื้อน�้าประปา	 	 	
								บริษัทร่วม	 	 182.65	 190.21
								บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			1,089.11	 1,063.57
					ค่าซื้อน�้าดิบเอกชน	 	 	
								บริษัทร่วม	 	 293.95	 437.96
					ค่าซ่อมแซมบ�ารุงประปา	 	 	
	 	 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 			18.15	 17.04

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5.7	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2561	 และ	 2560	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	 จ�านวน	 9,937.83	 ล้านบาท 

และ	11,206.00	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างด�าเนนิการก่อสร้างปรบัปรงุขยายประปา	และ	กปภ.	รบัรูด้อกเบีย้
และค่าธรรมเนียมพันธบัตรเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	จ�านวน	27.96	ล้านบาท	และ	38.35	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ในรอบบัญชีปี	 2561	 กปภ.	 มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่ด�าเนินการในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต	 รวมทั้งสิ้น 
10	โครงการ	วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น	3,374.24	ล้านบาท	ดังนี้

โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการ
ประปาภายหลังการรับโอน	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
หนองบัวแดง	(ภักดีชุมพล)	
อ.ภักดีชุมพล	จ.ชัยภูมิ	
สัญญาเลขที่	
กปภ.ข.	6/174/2557	
ลงวันที่	18	กันยายน	2557	

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

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

50.75	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษี	
มูลค่าเพิ่ม)

ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

1 พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ	
อ.ภกัดชีมุพล	จ.ชยัภมู	ิซึง่	กปภ.	
ได้ด�าเนินการขออนุญาต
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	ก่อน
การรับโอนและติดตาม
ประสานงานการขอใช้พื้นที่	
ดังกล่าว	กรมป่าไม้ยื่นเรื่อง
ขออนุญาตให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	(ทส.)	พจิารณาร่าง
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	
กลั่นกรองการขออนุญาต
เข้าท�าประโยชน์ในเขตป่าที่
ครม.	มีมติให้รักษาไว้เป็น
สมบตัขิองชาต	ิและกลุม่กฎหมาย
เสนอให้ส่งเรื่องให้คณะท�างาน
ปฏิรูประบบการขออนุญาต
ใช้ที่ดิน	ป่าไม้	และป้องกัน
การทุจริต	พิจารณาแนวทาง
การด�าเนินการ	และเสนอให้	
รมว.ทส.	ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการปรับปรุงระเบียบ
ปฏบิตั	ิและมติ	ครม.	ทีเ่ก่ียวข้อง	
ซึ่ง	ทส.	ยังไม่พิจารณาอนุมัติ
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวขัดต่อ
มติ	ครม.	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	
2523	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง	กปภ.	
ยื่นผ่อนผันมติ	ครม.	ดังกล่าว
ตามหนังสือ	ที่	มท	55713-
4/4313	 ลงวันที่	 17	 สิงหาคม	
2561	ถึง	อธิบดีกรมป่าไม้
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โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

งานปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอรัญประเทศ	
อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	
สัญญาเลขที่	กจห.	61/2559	
ลงวันที่	29	เมษายน	2559

814.03	ล้านบาท
(ไม่รวมภาษี	
มูลค่าเพิ่ม)

สัญญาเริ่มต้น
วันที่	26	พฤษภาคม	2559	
สัญญาสิ้นสุด
วันที่	29	มิถุนายน	2560	
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่	ฝกม.	73/2560	
ลงวนัที	่18	กรกฎาคม	2560
ขยายระยะเวลาตั้งแต่	
วันนับถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญาจนถึงวันที่	31	
กรกฎาคม	2560	ซึ่ง	กปภ.
มีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับจ้างเข้าด�าเนินการ
ในพ้ืนทีก่่อสร้างสถานจ่ีายน�า้
ตชด.	126	และบวก
ระยะเวลาด�าเนินการอีก
จ�านวน	330	วัน

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

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินของรัฐที่รกร้าง
ว่างเปล่า	ในส่วนงานสถานี	
จ่ายน�้าเสาสูง	กปภ.ข.	1		
มีหนังสือที่	มท	55310/713	
ลงวันที่	2	กุมภาพันธ์	2561	
ถึง	ส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน	
เพื่อเกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	 
จ.สระแก้ว	เพือ่ขอให้ตรวจสอบ
การครอบครองที่ดิน	และ	
ส.ป.ก.	จ.สระแก้ว	มีหนังสือ
ตอบกลับ	ที่	สก	0011/1206	
ลงวันที่	20	กุมภาพันธ์	2561	
แจ้งว่าพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานี
จ่ายน�้าเสาสูงอยู่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินโครงการป่าวัฒนานคร	
แต่ไม่อยู่ใน	เขตด�าเนินการ
ของ	ส.ป.ก.	จ.สระแก้ว	
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็น
พื้นที่ระบุไว้ว่าเป็นที่ดินมี
หนังสือส�าคญั	(CL1091)	ซึง่	
ส.ป.ก.	จ.สระแก้ว	ไม่สามารถ
น�ามาด�าเนินการปฏิรูปที่ดิน
ตามอ�านาจหน้าท่ีได้		ดังนัน้
กปภ.	ได้ยื่นขออนุญาตใช้
ทีด่นิในเขตปฏรูิปทีด่นิโครงการ	
ป่าวัฒนานคร	ภายใต้การดูแล
ของ	ส.ป.ก.	จ.สระแก้ว
แปลงที่ดินบริเวณบ้านเสาสูง
(บางส่วน)	เน้ือทีป่ระมาณ	5	ไร่
พร้อมมอบอ�านาจให้	ผจก.	กปภ. 
สาขาวัฒนานครเป็นผูด้�าเนินการ 
ยื่นค�าร้อง	ในการขออนุญาต
ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
จนแล้วเสร็จ	ซึ่ง	ผจก.	กปภ.
สาขาวัฒนานคร	ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่	ส.ป.ก.	จ.สระแก้ว
ได้ท�าการรังวัดที่ดิน	เมื่อวันที่
23	พฤษภาคม	2561	ได้เนื้อที่
ประมาณ	4-0-27	ไร่	และ	กปภ.
สาขาวัฒนานคร	ยื่นค�าขอใช้
ที่ดินตามแบบ	ส.ป.ก.4-29ก.	
เมื่อวันที่	21	กันยายน	2561
ต่อ	ส.ป.ก.	จ.สระแก้ว	ปัจจุบัน
อยูร่ะหว่าง	ส.ป.ก.	จ.สระแก้ว
นดัหมาย	คปจ.สระแก้ว	ประชมุ 
เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้	กปภ.
ใช้ทีดิ่นเพ่ือกจิการสาธารณปูโภค 
และกิจการอื่นๆ	ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน

2

งานก่อสร้าง	Mobile	Plant	
ขนาด	200	ลบ.ม./ชม.	
และวางท่อขยายเขต	
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอรัญประเทศ	
สัญญาเลขที่	ฝกม.	3/2559
ลงวันที่	10	มิถุนายน	2559	

61.87	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม)

สัญญาเริ่มต้น
วันที่	25	มิถุนายน	2559	
สัญญาสิ้นสุด
วันที่	19	มิถุนายน	2560
บันทึกต่อท้ายสัญญา	
ลงวันที่	15	ธันวาคม	2560	
ขยายระยะเวลาจ�านวน	
240	วัน	นับถัดจาก
วันที่	กปภ.	มหีนงัสอื
ส่งมอบพืน้ทีก่่อสร้าง 
วันที	่1	สงิหาคม	2560	
สัญญาสิ้นสุด
วันที่	29	มีนาคม	2561

ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างแล้ว	
จ�านวน	4	งวด	มูลค่าเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	51.92	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
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โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบุรี	อ.เมือง
-	บ้านแหลม	-	บ้านลาด	
-	ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	
ส่วนที่	1	ก่อสร้างเพิ่มก�าลัง
การผลิต	สถานีผลิตน�้า
บ้านลาด	และระบบท่อ	
ส่ง	-	จ่าย	
สัญญาเลขที่	กจห.	10/2560	
ลงวันที่	8	มีนาคม	2560

สัญญาเริ่มต้น
วันที่	3	เมษายน	2560	
สัญญาสิ้นสุด
วันที่	7	พฤษภาคม	2561

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

พ้ืนทีก่ารก่อสร้างโครงการ
เป็นท่ีดนิสาธารณประโยชน์	
ในส่วนงานสถานจ่ีายน�า้ 
หาดเจ้าส�าราญ	กปภ.	
สาขาเพชรบรีุ	ใช้ประโยชน์	
โดยไม่ได้ช�าระค่าเช่าต้ังแต่
เร่ิมใช้งานนานมาแล้ว
และไม่ได้ขออนญุาตด�าเนนิการ

616.82	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษี	
มูลค่าเพิ่ม)

5 งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเพชรบุรี	อ.เมือง	
-	บ้านแหลม	-	บ้านลาด
-	ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	
ส่วนที่	2	ก่อสร้างเพิ่มก�าลัง
การผลติ	สถานผีลติน�า้นายาง	
และระบบท่อ	ส่ง	-	จ่าย	
สัญญาเลขที่	กจห.	11/2560		
ลงวันที่	8	มีนาคม	2560	

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

499.07	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษี	
มูลค่าเพิ่ม)

263.78	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษี	
มูลค่าเพิ่ม)

สัญญาเริ่มต้น
วันที่	3	เมษายน	2560	
สัญญาสิ้นสุด
วันที่	7	พฤษภาคม	2561

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

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

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

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์	
ในส่วนงานสถานีจ่ายน�้า
บ้านแหลม	เนื้อที่	3-14-34	ไร่	
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน	ซึ่งอยู่ในความดูแล
รักษาของกระทรวงมหาดไทย							
(ที่ดินสาธารณประโยชน์
ประจ�าต�าบลและหมู่บ้าน)	
และในส่วนงานสถานีผลติ 
น�า้นายาง	เนื้อที่	15-2-26	ไร่	
ซึ่ง	กปภ.	สาขาเพชรบุรี	 
ได้สิทธิการใช้ประโยชน์ตาม
เอกสารรังวัด	ร.ว.	67	โดยไม่
ได้ช�าระค่าเช่าตั้งแต่เริ่ม 
ใช้งานนานมาแล้ว	และไม่ได้
ขออนุญาตด�าเนินการ

พื้นที่การก่อสร้างโครงการเป็น
ที่ดินสาธารณประโยชน์	โดย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย	
มหีนังสอืท่ี	มท	55000/16016	
ลงวนัที	่18	กนัยายน	2560	ถึง	
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	
ขออนุญาตใช้และขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์	
และผู้ว่าการ	กปภ.	มีหนังสือ
ที	่มท	55713-4/5191	ลงวันที ่
27	กันยายน	2560	ถึง	
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	
ขอมอบอ�านาจ	ให้ผู้จัดการ	
กปภ.	สาขากาฬสินธุ์	เป็น
ผูด้�าเนินการ	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง	
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

6

ที่ดินสาธารณประโยชน์

4
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โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

0.25	ล้านบาท
และสัญญาแก้ไข
เลขที่	ฝกม.	18/2561
ลงวนัที	่27	กมุภาพันธ์	2561
ปรับลดวงเงนิ	1.76	ล้านบาท

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

งานปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองคาย	อ.เมือง
หนองคาย	-	สระใคร	
จ.หนองคาย	
สัญญาเลขที่	กจห.	53/2559	
ลงวันที่	23	มีนาคม	2559	
 

งานปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุรินทร์	อ.เมืองสุรินทร์	
จ.สุรินทร์	
สัญญาเลขที่	กจห.	67/2558		
ลงวันที่	30	มิถุนายน	2558	

380.28	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษี	
มูลค่าเพิ่ม)

361.68	ล้านบาท
(ไม่รวมภาษี	
มูลค่าเพิ่ม)

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

สัญญาเริ่มต้น
วันที่	16	กรกฎาคม	2558	
สัญญาสิ้นสุด
วันที่	27	ตุลาคม	2559	
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่	ฝกม.	133/2559	
ลงวันที่	6	ธันวาคม	2559	
ขยายระยะเวลาจ�านวน	
360	วัน	นับถัดจาก
วันสิน้สดุสญัญา	และสญัญา
แก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่	ฝกม.	109/2560	
ลงวันที่	17	ตุลาคม	2560	
ขยายระยะเวลาอีกจ�านวน	
225	วัน	นับถัดจาก
วนัสิน้สดุสญัญา	และบนัทกึ	
ต่อท้ายสัญญา	
ลงวันที่	21	พฤษภาคม	
2561	ขยายระยะเวลา
จ�านวน	54	วัน	

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

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

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์									
ตามมติที่ประชุมหัวหน้าส่วน	
ราชการ	และคณะกรรมการ	
บริหารงานอ�าเภอ	(กบอ.)			
ครั้งที่	8/2561	เมื่อวันที่	3	
กันยายน	2561	เห็นชอบให้
กระทรวงมหาดไทยใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์	และขอ
ถอนสภาพที่ดินสาธารณ-	
ประโยชน์	เพื่อประโยชน์
ราชการ	เนือ้ทีป่ระมาณ	10	ไร่			
เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน�้า		
สระใคร	(แห่งใหม่)

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์	
ในส่วนงานสถานผีลติน�า้แห่งใหม่ 
ต.คอโค	 ผ่านการเห็นชอบด้วย	
ผลการประชาคมและการประชมุ
สภา	อบต.	คอโค	โดย	กปภ.	
ได้มหีนงัสอื	ที	่มท	55320/6846	
ลงวันที่	28	พฤศจิกายน	2556	
ขอใช้และขอถอนสภาพ	 ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการรังวัด
ที่ดิน	โดยส�านักงานที่ดิน
จ.สุรินทร์	มีหนังสือ	
ที่	สร	0020.3/9250	ลงวันที่	
19	เมษายน	2559	ถึง
นายอ�าเภอเมืองสุรินทร์	
เพื่อแจ้งก�าหนดการ	นัดหมาย
คอยระวังชี้แนวเขตการรังวัด
ที่ดินดังกล่าว

8

6
(ต่อ)

7

ที่ดินสาธารณประโยชน์
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โครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ วงเงินตามสัญญา ระยะเวลา ผลการเบิกจ่าย การด�าเนินงาน

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

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

งานก่อสร้างสถานีผลิตน�้า					
ที่อ่างเก็บน�้าอ�าปึล	
พร้อมวางท่อขยายเขต				
จ�าหน่ายน�้าไปยังโครงการ
พิเศษ	จังหวัดสุรินทร์
ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทติยาทรกติิคณุ	
และ	ต.เทนมีย์	อ.เมือง				
จ.สุรินทร์	
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุรินทร์	
สัญญาเลขที่	กปภ.ข.	
8/27/2561
ลงวันที่	19	กุมภาพันธ์	2561	

252.52	ล้านบาท	
(ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม)

73.44	ล้านบาท		
(ไม่รวมภาษี	
มูลค่าเพิ่ม)

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

สัญญาเริ่มต้น
วันที่	6	มีนาคม	2561	
สัญญาสิ้นสุด
วันที่	28	กุมภาพันธ์	2562	

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

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

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
ตามมติที่ประชุมประชาคม	
ของเทศบาลต�าบลสตึก	
เมื่อวันที่	26	กันยายน	2561	
เห็นชอบให้การประปา
ส่วนภูมิภาคด�าเนินการขอใช้	
และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์โดย
ไม่ขัดข้อง

พื้นที่การก่อสร้างโครงการ
เป็นที่ดินกรมชลประทาน	
โดย	กปภ.	ด�าเนินการขอใช้	
ที่ดิน	ตามแบบค�าร้องขอใช้
ที่ดิน	(แบบ	ชป.	393)	
เมื่อเดือนพฤษภาคม	2560
ขณะนี้อยู่ระหว่างส�านักงาน	
ชลประทานที่	8	พิจารณา
อนุญาต

ที่ดินสาธารณประโยชน์
8

(ต่อ)

ที่ดินกรมชลประทาน

10
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5.8	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

ราคาทุน      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 3,037.27	 114,941.09	 20,026.20	 16,510.10	 154,514.66
-		 เพิ่มขึ้น	 							32.11	 7,539.49	 1,820.80	 29.99	 9,422.39
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 (130.17)	 (248.98)	 (2.08)	 (381.23)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 3,069.38	 122,350.41	 21,598.02	 16,538.01	 163,555.82

ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 -	 (40,167.36)	 (11,214.99)	 (6,228.46)	 (57,610.81)
-		 เพิ่มขึ้น	 -	 (3,413.42)	 (1,595.72)	 (376.82)	 (5,385.96)
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 69.06	 204.55	 0.16	 273.77
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 -	 (43,511.72)	 (12,606.16)	 (6,605.12)	 (62,723.00)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 (26.07)	 (956.06)	 (56.68)	 (4,464.86)	 (5,503.67)
-		ขาดทุนจากการด้อยค่า	 -	 (71.48)	 (19.17)	 -	 (90.65)
-	 จ�าหน่าย	 -	 0.21	 0.83	 -	 1.04
-		กลับรายการขาดทุนด้อยค่า	 -	 -	 0.61	 -	 0.61
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561		 (26.07)	 (1,027.33)	 (74.41)	 (4,464.86)	 (5,592.67)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 -	 (3.51)	 (18.83)	 -	 (22.34)		
-		ขาดทุนจากการด้อยค่า	 -	 (6.26)	 (17.99)	 -	 (24.25)
-		จ�าหน่าย	 -	 3.51	 13.98	 -	 17.49
-		กลับรายการขาดทุนด้อยค่า	 -	 -	 4.58	 -	 4.58
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 -	 (6.26)	 (18.26)	 -	 (24.52)

ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 -	 -	 (17.24)	 -	 (17.24)
-		ขาดทุนจากการปรับมูลค่า	 -	 -	 (0.85)	 -	 (0.85)
-		จ�าหน่าย	 -	 -	 0.95	 -	 0.95
-		กลับรายการขาดทุนด้อยค่า	 -	 -	 3.09	 -	 3.09
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 -	 -	 (14.05)	 -	 (14.05)

ราคาตามบัญชี      
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 3,043.31	 77,805.10	 8,885.14	 5,468.03	 95,201.58
ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	 3,011.20	 73,814.16	 8,718.46	 5,816.78	 91,360.60

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ภายใต้

สัญญาเช่า
การเงิน

รวม
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	 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 ท่ีบันทึกในหมวดท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2561 
และ	2560	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

ราคาทุน      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 199.73	 331.21	 86.33	 15,892.83	 16,510.10
-		 เพิ่มขึ้น	 -	 29.99	 -	 -	 29.99
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 -	 (2.08)	 -	 (2.08)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 199.73	 361.20	 84.25	 15,892.83	 16,538.01
       
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 -	 (112.61)	 (73.70)	 (6,042.15)	 (6,228.46)
-		 เพิ่มขึ้น	 -	 (11.96)	 (7.17)	 (357.69)	 (376.82)
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 -	 0.16	 -	 0.16
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 -	 (124.57)	 (80.71)	 (6,399.84)	 (6,605.12)
       
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)
       
ราคาตามบัญชี      
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 199.73	 236.63	 3.54	 5,028.13	 5,468.03
ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	 199.73	 218.60	 12.63	 5,385.82	 5,816.78

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ขาดบัญชีรอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริง
สุทธิ	จ�านวน	2.37	ล้านบาท	และ	0.85	ล้านบาท	ตามล�าดับ	กปภ.	ได้บันทึกลดยอดที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	โดยน�าไปแสดง 
ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 ประเภทรายการสินทรัพย์รอการปรับปรุงและสอบข้อเท็จจริงและได้ตั้งค่าเผื่อส�าหรับสินทรัพย ์
ดังกล่าวไว้เต็มจ�านวนแล้ว

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	กปภ.	มีที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้ว	แต่ยังคง
ใช้งานอยู่	จ�านวน	15.24	ล้านบาท	และ	13.95	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2561	 กปภ.	 มีสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยัง 
ไม่ได้รับอนุญาต	 จ�านวนรวมทั้งส้ิน	 1,290.12	 ล้านบาท	 โดยแบ่งเป็น	 สินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ตั้ง 
อยู่ในที่ดินราชพัสดุ	 จ�านวน	 479.64	 ล้านบาท	 ท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ	 จ�านวน	 0.19	 ล้านบาท	 ท่ีดินสาธารณประโยชน์	 
จ�านวน	 186.67	 ล้านบาท	 ที่ดินของกรมทางหลวง	 จ�านวน	 315.92	 ล้านบาท	 และที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท 
ที่รกร้างว่างเปล่า	จ�านวน	307.70	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมระบบผลิต
น�้าประปา

ครุภัณฑ์อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง

ที่ดิน
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5.9	 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

ราคาทุน     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 314.97	 695.94	 1,007.91
-	 จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 (6.23)	 (6.23)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 314.97	 686.71	 1,001.68
      
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 -	 (690.76)	 (690.76)
-	 เพิ่มขึ้น	 -	 (0.53)	 (0.53)
-	 จ�าหน่าย/ลดลง	 -	 6.23	 6.23
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 -	 (685.06)	 (685.06)
      
ราคาตามบัญชี     
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 314.97	 1.65	 316.62
ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	 314.97	 2.18	 317.15

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	กปภ.	มีสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่หักค่าตัดจ�าหน่ายครบแล้ว	
แต่ยังคงใช้งานอยู่	จ�านวน	0.39	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการใช้ทรัพย์สิน รวมสิทธิการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน
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5.10	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

ราคาทุน     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 332.05	 4.12	 336.17
-		เพิ่มขึ้น	 25.58	 -	 25.58
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 (0.27)	 -	 (0.27)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 357.36	 4.12	 361.48
     
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 (254.15)	 (4.12)	 (258.27)
-		เพิ่มขึ้น	 (35.01)	 -	 (35.01)
-		จ�าหน่าย/ลดลง	 0.27	 -	 0.27
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 (288.89)	 (4.12)	 (293.01)
      
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์     
ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 (0.29)	 -	 (0.29)
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 (0.29)	 -	 (0.29)
      
ราคาตามบัญชี     
ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 68.18	 -	 68.18
ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	 77.61	 -	 77.61

	 ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2561	และ	2560	กปภ.	มสีนิทรัพย์ไม่มตัีวตนท่ีหักค่าตดัจ�าหน่ายครบแล้ว	แต่ยงัคงใช้งานอยู	่
จ�านวน	112	บาท	และ	108	บาท	ตามล�าดับ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

รวมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
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หน่วย	:	ล้านบาท

5.11	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561		 2560

เงินมัดจ�า	 	 0.57	 0.77

เงินฝากประกันตัวพนักงาน	 26.40	 24.56

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สินทรัพย์ประปารอโอน	 161.95	 191.94

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีก�าหนดช�าระมากกว่า	1	ปี	-	สุทธิ	 		47.51	 49.83

      รวม	 236.43	 267.10

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	ประกอบด้วย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	 6.60	 26.40	 48.95	 81.95	 6.60	 26.40	 55.55	 88.55

หัก		ดอกเบี้ยรับรอการรับรู้	 (4.28)	 (14.79)	 (13.05)	 (32.12)	 (4.48)	 (15.76)	 (16.36)	 (36.60)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	 2.32	 11.61	 35.90	 49.83	 2.12	 10.64	 39.19	 51.95

ภายใน
1	ปี

มากกว่า
1	ปี	แต่
ไม่เกิน
5	ปี

มากกว่า
5	ปี

รวม ภายใน
1	ปี

มากกว่า
1	ปี	แต่
ไม่เกิน
5	ปี

มากกว่า
5	ปี

รวม

ลูกหนี้ที่มีก�าหนดช�าระ ลูกหนี้ที่มีก�าหนดช�าระ

30	กันยายน	2561 30	กันยายน	2560

	 กปภ.	 ได้ท�าสัญญาให้สิทธิเช่าบริหารและด�าเนินการระบบประปาสัตหีบ	 มีก�าหนดระยะเวลาท้ังสิ้น	 30	 ป ี
เป็นลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าการเงินท่ีมีก�าหนดช�าระในระหว่างปี	 2544	 -	 2574	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2561	 และ	 2560 
คงเหลือเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ	 49.83	 ล้านบาท	 และ	 51.95	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 โอนเป็นลูกหนี้ตาม 
สัญญาเช่าการเงิน	 ที่มีก�าหนดช�าระภายใน	 1	 ปี	 จ�านวน	 2.32	 ล้านบาท	 และ	 2.12	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 คงเหลือเป็น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	จ�านวน	47.51	ล้านบาทและ	49.83	ล้านบาท	ตามล�าดับ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.12	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

เจ้าหนี้การค้า	 	 1,181.93	 2,438.95
เจ้าหนี้อื่น	 	 142.42	 142.00
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 					 45.76	 77.96

                                 รวม	 1,370.11	 2,658.91

5.13	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

 2561		 2560

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 135.03	 136.03
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	 	 212.54	 201.53
ค่าซื้อน�้าค้างจ่าย	 	 793.22	 727.09
เงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่ายรวม	 					16.65	 5.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ	 			 270.55	 278.15

    	รวม	 1,428.09	 1,348.07

5.14	 เงินน�าส่งรัฐค้างจ่าย
หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

เงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายยกมา	 2,471.60	 2,300.00
บวก	 เพิ่มระหว่างงวด	 	 2,300.40	 2,971.60
	 	 	 4,772.00	 5,271.60
หัก			 น�าส่งคลัง	 	 (2,972.00)	 (2,800.00)

เงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายยกไป	 1,800.00	 2,471.60

	 ในระหว่างปี	 2561	 กปภ.	 ได้มีการช�าระหนี้ล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา	 จ�านวน	 8	 สัญญา	 เป็นจ�านวนเงิน 
213.06	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 กระทรวงการคลังก�าหนดให้	 กปภ.	 น�าเงินส่งรัฐ	 ในอัตราร้อยละ	 45	 ของก�าไรสุทธิก่อนหักโบนัสพนักงาน 
และกรรมการ	โดยก�าหนดระยะเวลาน�าส่งรายได้แผ่นดนิปีละ	2	ครัง้	ครัง้ที	่1	น�าส่งเงนิรายได้ระหว่างกาลภายในเดอืนกรกฎาคม
ของทุกปี	และครั้งที่	2	ให้น�าส่งเมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว	ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี	ทั้งนี้	หากรัฐวิสาหกิจมีเหตุขัดข้องหรือมีปัญหาด้านสภาพคล่องให้ขอผ่อนผันเป็นกรณีไป

	 ในปี	 2561	 กปภ.	 ได้ประมาณการเงินน�าส่งรัฐตามจ�านวนเงินน�าส่งท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 จ�านวน	 2,300.00	 ล้านบาท	 และประมาณการเงินน�าส่งรัฐของปี	 2560	 เพ่ิม 
0.40	ล้านบาท	ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 ก�าหนด	 โดยในปี	 2561	กปภ.	 ได้น�าเงินส่งรัฐแล้ว 
จ�านวน	2,972.00	ล้านบาท	เป็นเงินน�าส่งรัฐของปี	2561	จ�านวน	500.00	ล้านบาท	และปี	2560	จ�านวน	2,472.00	ล้านบาท 
ส่วนที่เหลือจ�านวน	1,800.00	ล้านบาท	ที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายเป็นเงินน�าส่งรัฐค้างจ่ายของ		ปี	2561	ทั้งจ�านวน

5.15	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561		 2560

ภายใน	1	ปี	 	 1,910.66	 1,912.52
มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 7,596.97	 7,611.99
มากกว่า	5	ปี	 	 15,004.11	 16,900.12

	 รวม	 	24,511.74	 26,424.63
หัก		ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต	 (11,491.70)	 (12,808.32)

	 รวม	 	13,020.04	 13,616.31
หัก		ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 				(649.19)	 (595.90)

 รวม	 12,370.85	 13,020.41

ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	มีมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

ภายใน	1	ปี	 	 649.19	 595.90
มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 3,218.55	 2,953.64
มากกว่า	5	ปี	 	 9,152.30	 10,066.77

	 รวม	 13,020.04	 13,616.31

	 สัญญาเช่าการเงิน	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2561	 เป็นสัญญาที่	 กปภ.	 ได้ท�าสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน 
เพื่อซื้อขายน�้าประปา	จ�านวน	9	สัญญา

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5.16	 เงินกู้ยืมระยะยาว		ประกอบด้วย

	 5.16.1	 พันธบัตรที่ออกโดยการประปาส่วนภูมิภาค		ประกอบด้วย

	 	 กปภ.	 ได้ออกพันธบัตรเพ่ือน�าเงินไปใช้ลงทุน	 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจ�าหน่าย	 และการประกัน 
การจ�าหน่ายพันธบัตรปี	2552	–	2560	ในอัตราร้อยละ	0.50	-	1.00	ของพันธบัตรที่ออกจ�าหน่ายทั้งสิ้น	ซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกจ�าหน่าย	 ยกเว้นพันธบัตรที่ออกจ�าหน่ายปี	 2558	 ครั้งที่	 2	 คร้ังท่ี	 4 
ครั้งที่	6	และปี	2559	ครั้งที่	3	กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

หน่วย	:	ล้านบาท

ล�าดับ รายการ วันที่ออก
พันธบัตร

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี	(ร้อยละ)

เงื่อนไขการจ่ายช�าระคืน
ก�าหนด

ไถ่ถอน	(ปี)
วันที่ไถ่ถอน

30	กันยายน	
2560

	 	 พันธบัตร	กปภ.	 	 	 	 	 	 	
	 1	 ปี	2552	ครั้งที่	1	 28	เม.ย.	52	 3.730	 10	 28	เม.ย.	62	 1,000.00	 1,000.00
	 2	 ปี	2552	ครั้งที่	2	 28	พ.ค.	52	 3.995	 10	 28	พ.ค.	62	 850.00	 850.00
	 3	 ปี	2553	ครั้งที่	1	 5	พ.ย.	52	 4.670	 10	 5	พ.ย.	62	 1,000.00	 1,000.00
	 4	 ปี	2553	ครั้งที่	2	 26	ส.ค.	53	 3.490	 10	 26	ส.ค.	63	 850.00	 850.00
	 5	 ปี	2554	ครั้งที่	1	 21	ก.พ.	54	 3.980	 10	 21	ก.พ.	64	 850.00	 850.00
	 6	 ปี	2554	ครั้งที่	2	 31	มี.ค.	54	 4.089	 15	 31	มี.ค.	69	 800.00	 800.00
	 7	 ปี	2554	ครั้งที่	3	 28	มิ.ย.	54	 3.760	 8	 28	มิ.ย.	62	 1,000.00	 1,000.00
	 8	 ปี	2554	ครั้งที่	4	 1	ก.ย.	54	 3.970	 15	 1	ก.ย.	69	 1,000.00	 1,000.00
	 9	 ปี	2555	ครั้งที่	1	 31	ต.ค.	54	 3.750	 10	 31	ต.ค.	64	 1,000.00	 1,000.00
10		 ปี	2555	ครั้งที่	2-1	 20	ก.ย.	55	 4.090	 15	 20	ก.ย.	70	 300.00	 300.00
11		 ปี	2555	ครั้งที่	2-2	 20	ก.ย.	55	 4.115	 15	 20	ก.ย.	70	 200.00	 200.00
12		 ปี	2555	ครั้งที่	2-3	 20	ก.ย.	55	 4.180	 15	 20	ก.ย.	70	 350.00	 350.00
13		 ปี	2558	ครั้งที่	1	 16	ต.ค.	57	 3.494	 10	 16	ต.ค.	67	 400.00	 400.00
14		 ปี	2558	ครั้งที่	2	 16	ต.ค.	57	 3.435	 8	 16	ต.ค.	65	 600.00	 600.00
15		 ปี	2558	ครั้งที่	3	 28	พ.ค.	58	 2.940	 8	 28	พ.ค.	66	 600.00	 600.00
16		 ปี	2558	ครั้งที่	4	 28	พ.ค.	58	 2.990	 8	 28	พ.ค.	66	 500.00	 500.00
17		 ปี	2558	ครั้งที่	5	 24	ก.ย.	58	 2.888	 8	 24	ก.ย.	66	 103.00	 103.00
18		 ปี	2558	ครั้งที่	6	 24	ก.ย.	58	 3.140	 8	 24	ก.ย.	66	 197.00	 197.00
19		 ปี	2559	ครั้งที่	2	 21	ม.ค.	59	 2.950	 12	 21	ม.ค.	71	 170.00	 170.00
20		 ปี	2559	ครั้งที่	3	 17	มี.ค.	59	 1.750	 5	 17	มี.ค.	64	 590.00	 590.00
21		 ปี	2560	ครั้งที่	2	 30	ส.ค.	60	 2.190	 7	 30	ส.ค.	67	 1,100.00	 1,100.00
	 	 	 	 	 	 	 	 13,460.00	 13,460.00
                                 หัก			ส่วนของพันธบัตรที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 								2,850.00											-
                                  รวม		เงินกู้ยืมระยะยาว		 	 	 10,610.00	 13,460.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

30	กันยายน
2561
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ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารออมสิน

ปี	2559

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30	กันยายน
2561

30	กันยายน
2560

	 1	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	1	 12	พ.ค.	2559	 1.7767	 12	พ.ย.	2560	 400.00	 400.00	
	 2	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	2	 13	มิ.ย.	2559	 1.7767	 12	พ.ย.	2560	 114.81	 114.81
	 3	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	3		 30	มิ.ย.	2559	 1.7767	 12	พ.ย.	2560	 126.91	 126.91		
	 4	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	4	 		4	ส.ค.	2559	 1.7767	 12	พ.ย.	2560	 214.91	 214.91		
	 5	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	5	 16	ก.ย.	2559	 1.7767	 12	พ.ย.	2560	 97.18	 97.18
 6	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	6	 31	ต.ค.	2559	 1.7767	 12	พ.ย.	2560	 236.33	 236.33
	 7	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	7	 		6	มี.ค.	2560	 1.7767	 12	พ.ย.	2560	 84.61	 84.61
	 8	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	8	 12	พ.ค.	2560	 1.7767	 12	พ.ย.	2560	 123.85	 123.85
  รวม	 	 	 	 1,398.60	 1,398.60
  หัก			จ่ายช�าระคืน	 	 	 	 (1,398.60)	 (635.75)
	 	 	 	 	 	 -	 762.85	
  หัก			ส่วนของเงินกู้ยืมภายในประเทศที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 	 -			 (762.85)
  รวม		เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน	ปี	2559	 	 	 -					 -  

               
  เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน	ปี	2559
	 	 เงินกู้ยืมจากธนาคารออมสิน	 วงเงิน	 1,486.00	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค�้าประกันเงินต้น 
และดอกเบี้ย	 เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าระยะเร่งด่วน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 (เพ่ิมเติม)	 
ของ	กปภ.	โดยรฐับาลรบัภาระการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย	ร้อยละ	75	ของวงเงนิกู	้และ	กปภ.	รบัภาระการช�าระคนืเงินต้น
และดอกเบี้ยร้อยละ	25	ของวงเงินกู้	
	 	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู้	1	ปี	6	 เดือน	นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	
จ�านวน	400.00	ล้านบาท	 ในวันที่	 12	พฤษภาคม	2559	และมีก�าหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา	12	 เดือน	นับจาก 
วันเบิกเงินกู้งวดแรก	ทั้งนี้	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	กปภ.	ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดแล้ว
	 	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวกอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ	 0.0601	 ต่อปี	 โดยก�าหนด	 
ใช้อัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ณ	วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก	และปรับอัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ทุกงวด	6	เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง	
และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	6	เดือน	นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก

 5.16.2	 เงินกู้ยืมภายในประเทศ		ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30	กันยายน
2560

 เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	(สัญญา	2561/1)
	 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ	 วงเงิน	 500.00	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันเงินต้นและ

ดอกเบีย้	เพ่ือใช้ในการลงทนุโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	กปภ.	สาขามหาสารคาม	จ�านวน	244.77	ล้านบาท	กปภ.	สาขาเพชรบรุี	
ส่วนที่	1	จ�านวน	155.23	ล้านบาท	และ	กปภ.	สาขาเพชรบุรี	ส่วนที่	2	จ�านวน	100.00	ล้านบาท	

	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู้	 2	 ปี	 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	 จ�านวน	
100.00	ล้านบาท	ในวนัท่ี	13	พฤศจิกายน	2560	และมกี�าหนดเบิกเงนิกูท้ั้งหมดภายในระยะเวลา	12	เดอืน	นบัจากวนัเบกิเงนิกู ้
งวดแรก	

	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะส้ันตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	โดยก�าหนดใช้อัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ณ	วันที่เบิกรับเงินกู้		งวดแรก	
และปรับอัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ทุกงวด	6	เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง	และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	6	เดือน	นับจาก 
วันเบิกเงินกู้งวดแรก

ล�าดับ
รายการเงินกู้

ธนาคารออมสิน
ปี	2561

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30	กันยายน
2560

 เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน	(สัญญา	2561/2)
	 เงินกูย้มืจากธนาคารออมสนิ	วงเงนิ	349.00	ล้านบาท	เป็นเงนิกูท้ีก่ระทรวงการคลงัค�า้ประกันเงนิต้นและดอกเบีย้	

เพื่อใช้ในการไถ่ถอนสัญญาเงินกู้ที่จะครบก�าหนดในวันที่	13	พฤศจิกายน	2560	
	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู้	1	ปี	8	เดือน	นับจากวันเบิกเงินกู้	โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายทั้งจ�านวน	จ�านวน	

349.00	ล้านบาท	ในวันที่	13	พฤศจิกายน	2560	

30	กันยายน
2561

 1	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	1	 13	พ.ย.	2560	 1.70850	 13	พ.ย.	2562	 100.00	 -	

	 2	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	2	 22	ธ.ค.	2560	 1.70850	 13	พ.ย.	2562	 92.71	 -

  รวม		เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	 	 	 192.71				 -

30	กันยายน
2561

 1	 เบิกเงินกู้	ทั้งจ�านวน	 13	พ.ย.	2560	 1.58250	 13	ก.ค.	2562	 349.00	 -	

  หัก		ส่วนของเงินกู้ที่ยืมภายในประเทศที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี		 (349.00)	 -

  รวม		เงินกู้ยืมธนาคารออมสินระยะยาว	ปี	2561	 	 -				 -

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30	กันยายน
2560

	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะส้ันตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลบอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างร้อยละ	 0.12600	 ต่อปี	 โดยก�าหนด	 
ใช้อัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	ณ	 วันที่เบิกรับเงินกู้	 และปรับอัตราดอกเบี้ย	 BIBOR	 ทุกงวด	 6	 เดือน	 หากมีการเปลี่ยนแปลง	 
และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	6	เดือน	นับจากวันเบิกเงินกู้

 เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	(สัญญา	2561/3)
	 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ	 วงเงิน	 1,219.00	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันเงินต้น 

และดอกเบี้ย	 เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	 กปภ.	 จ�านวน	 7	 โครงการ	 วงเงิน	 1,052.00	 ล้านบาท	 
และเพื่อด�าเนินงานปกติ	จ�านวน	3	โครงการ	วงเงิน	167.00	ล้านบาท

	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู ้	 2	 ปี	นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก 
จ�านวน	100.00	ล้านบาท	 ในวันที่	 10	พฤษภาคม	2561	และมีก�าหนดเบิกเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลา	12	 เดือน	นับจาก 
วันเบิกเงินกู้งวดแรก	

	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะส้ันตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบ้ียเงินกู้บวกอัตราดอกเบ้ียส่วนต่างร้อยละ	 0.05000	 ต่อปี	 โดยก�าหนด 
ใช้อัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ณ	วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก	และปรับอัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ทุกงวด	6	เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง
และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	6	เดือน	นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก

ล�าดับ รายการเงินกู้
ธนาคารกรุงเทพ

วันที่เบิกเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ก�าหนดช�าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย

30	กันยายน
2560

30	กันยายน
2561

 1	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	1	 10	พ.ค.	2561	 1.75834	 10	พ.ค.	2563	 100.00	 -	

  รวม		เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	 	 	 100.00				 -

30	กันยายน
2561

 1	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	1	 13	ก.ย.	2561	 1.86889	 13	ก.ย.	2563	 100.00	 -	

	 2	 เบิกเงินกู้	ครั้งที่	2	 28	ก.ย.	2561	 1.86889	 13	ก.ย.	2563	 59.34	 -

  รวม		เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	 	 	 159.34				 -

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5.17	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561		 2560

เจ้าหนี้เงินประกันต่างๆ	 	 191.44	 310.79
เงินประกันผลงาน	 	 454.04	 518.43
อื่นๆ	 	 19.30	 84.73

 รวม	 664.78	 913.95

 เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ	(สัญญา	2561/4)
	 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ	 วงเงิน	 805.00	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันเงินต้น 

และดอกเบี้ย	 เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	 กปภ.	 จ�านวน	 4	 โครงการ	 วงเงิน	 505.00	 ล้านบาท 
และเพื่อด�าเนินงานปกติ	จ�านวน	1	โครงการ	วงเงิน	300.00	ล้านบาท

	 ระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินกู้	 2	 ปี	 นับจากวันเบิกเงินกู ้งวดแรก	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	 
จ�านวน	 100.00	 ล้านบาท	 ในวันที่	 13	 กันยายน	 2561	 และมีก�าหนดเบิกเงินกู้ท้ังหมดภายในระยะเวลา	 12	 เดือน	 นับจาก 
วันเบิกเงินกู้งวดแรก	

	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงระยะส้ันตลาดกรุงเทพ	 (BIBOR)	 ระยะ	 6	 เดือน	 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการค�านวณอัตราดอกเบ้ียเงินกู้บวกอัตราดอกเบ้ียส่วนต่างร้อยละ	 0.15000	 ต่อปี	 โดยก�าหนด 
ใช้อัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ณ	วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก	และปรับอัตราดอกเบี้ย	BIBOR	ทุกงวด	6	เดือน	หากมีการเปลี่ยนแปลง
และมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกงวด	6	เดือน	นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย	:	ล้านบาท

ยอดยกมา
1	ต.ค.	60

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ
30	ก.ย.	61

5.18			รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้ารอการรับรู้	 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรู ้
และรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอการรับรู้	

รับรู้รายได้ โอนออก

รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้า	-	เอกชนรอการรับรู	้ -	 667.05	 (44.65)	 -	 622.40
รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้า	-	ราชการรอการรับรู	้ -	 30.40	 (1.77)	 -	 28.63
รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้า	-	เอกชน	
	 รอการรับรู	้ -	 631.53	 (10.68)	 -	 620.85
รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้า	-	ราชการ
			 รอการรับรู	้ -	 331.81	 (5.54)	 -	 326.27
รายได้จากการรับโอนครุภัณฑ์	-	เอกชนรอการรับรู	้ -	 1.80	 (0.09)	 -	 1.71
รายได้จากการรับโอนครุภัณฑ์	-	ราชการรอการรับรู	้ -	 7.79	 (0.43)	 -	 7.36
รายได้จากการรับโอนสิ่งก่อสร้าง	-	เอกชนรอการรับรู	้ -	 101.78	 (1.78)	 -	 100.00
รายได้จากการรับโอนสิ่งก่อสร้าง	-	ราชการรอการรับรู	้ -	 283.70	 (6.00)	 -	 277.70
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนรอการรับรู	้ 2,541.14	 105.42	 (218.75)	 	-	 2,427.81
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการรอการรับรู	้ 4,145.84	 207.50	 (143.41)	 (1,115.33)	 3,094.60
                                รวม	 6,686.98	 2,368.78	 (433.10)	 (1,115.33)	 7,507.33

5.19	 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้

หน่วย	:	ล้านบาท

รายได้อุดหนุนรอการรับรู้	 	 19,692.20	 1,993.51	 (705.49)	 20,980.22

เงินสมทบจากหน่วยงานราชการ	 									-						.	 1,184.87	 (36.06)	 1,148.81

                             รวม	 19,692.20	 3,178.38	 (741.55)	 22,129.03

ยอดยกมา
1	ต.ค.	60

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ
30	ก.ย.	61

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.20	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561		 2560

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	 1,297.94	 1,261.55
วันลาพักผ่อนคงเหลือเมื่ออายุครบเกษียณ	 173.21	 168.46
ของที่ระลึกเมื่ออายุครบเกษียณ	 65.70	 65.47
ของที่ระลึกเนื่องจากปฏิบัติงานเป็นเวลานาน	 56.62	 56.51
เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน	 				59.71	 68.33

																																รวม	 1,653.18	 1,620.32

	 การเปลีย่นแปลงมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561	มีดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานต้นงวด	(1	ตุลาคม	2560)	 1,620.32
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
			ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 107.37
			ต้นทุนดอกเบี้ย	 																																		42.59
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
			-		 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 0.98
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
			-		 โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	 2.18
หัก		 ผลประโยชน์ที่จ่ายจริง	 			(85.00)
						 พนักงานเกษียณอายุ	 			(16.03)
						 ผลต่างจากการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานกับจ่ายจริง	 				(19.23)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด	(30	กันยายน	2561)	 1,653.18
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย	:	ล้านบาท

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	ประกอบด้วย

	 กปภ.	 ก�าหนดโครงการผลประโยชน์ตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	 ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงาน 
ที่เกษียณอายุและท�างานครบระยะเวลาที่ก�าหนด

	 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ	กปภ.

ร้อยละต่อปี

 2561	 2560

อัตราคิดลด	 	 3.12	 2.44

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	 0.2690	-	2.1333	 0.3065	-	1.9564

อัตราการขึ้นเงินเดือน	 	 7.50	 7.50

อัตรามรณะประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ	 	 	

					ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	 ปี	2560	 ปี	2560

	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล	ณ	 วันสิ้นรอบ 
ระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงาน
	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการขึ้นเงินเดือน	ประมาณการจากสถิติในอดีต
	 ข้อสมมตเิกีย่วกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ทีจ่ะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตสุมผล	

ประมาณการจากตารางมรณะไทยประจ�าปี	2560	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการค�านวณ
	 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานของ	กปภ.	มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของข้อสมมติฐานต่างๆ	

ที่ใช้ในการค�านวณ	 การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด	การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาวะเงินเฟ้อ	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานหลัก	ดังนี้

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสิ้นงวด	 1,653.18
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ	 																																							-						

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	-	ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	 1,653.18
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ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน

หน่วย	:	ล้านบาท

 กองทุนสงเคราะห์ 

	 กปภ.	 จัดต้ังกองทุนสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค	 ตามมาตรา	 36	 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค 
พ.ศ.	 2522	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู ้ปฏิบัติงานที่พ้นจากต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 
การประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์	พ.ศ.	 2523	และก�าหนดให้	 กปภ.	จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจ�านวนร้อยละ	10					
ของเงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน

	 กปภ.	ได้ปรับปรุงการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�างานให้กับ	กปภ.
ตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลด
เป็นมลูค่าปัจจบุนั	อตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอ้างองิเริม่ต้น	การประมาณการหนีส้นิดงักล่าว
ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)

	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2561	 และ	 2560	 กปภ.	 มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงานท่ีมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จ 
ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์	 พ.ศ.	 2523	 จ�านวน	 59.71	 ล้านบาท	 และ	 68.33	 ล้านบาท 
ตามล�าดับ	โดยแสดงเป็นประมาณการหนี้สินในหมวดหนี้สินระยะยาว	ในปี	2561	และ	2560	มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน
สงเคราะห์เกษียณอายุ	 จ�านวน	 5	 ราย	 เป็นเงิน	 16.65	 ล้านบาท	 และจ�านวน	 2	 ราย	 เป็นเงิน	 5.25	 ล้านบาทตามล�าดับ 
ซึ่งได้แสดงไว้เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย	ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน	ส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	

 2561		 2560

อัตราคิดลดเฉลี่ย	 	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 	 								(156.64)	 (156.43)	
ลดลงร้อยละ	1	 																																																									186.09															186.04

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ของ	กปภ.	คือ	19.61	ปี
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 รายละเอียดสินทรัพย์	หนี้สินและเงินกองทุนมี	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

สินทรัพย์   

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	

	 	 เงินฝากธนาคาร	 	 17.33	 5.69

	 	 เงินค้างรับ	 		 59.04	 67.89

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 76.37	 73.58

	 ลูกหนี้อื่น	 			 	 0.11		 0.11	

 หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	(0.05)		 (0.11)	

	 ลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ	 		 		0.06	 -

รวมสินทรัพย์		 	 76.43	 73.58

หนี้สินและเงินกองทุน   

	 เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย	 			 16.65	 5.25

รวมหนี้สิน	 			 	 16.65	 5.25

เงินกองทุน	 	 	

ยอดยกมา	 	 	 68.33	 65.05

บวก		รับเงินสมทบจาก	กปภ.	ระหว่างงวด	 16.87	 4.94

หัก			จ่ายระหว่างงวด	 	 (16.65)	 (5.25)

	 		ปรับปรุงในระหว่างงวด		 (12.94)	 (0.93)			

ยอดหลังปรับปรุง	 	 55.61	 63.81

บวก		ก�าไรจากการประมาณการตามหลัก									 	 	
	 				คณิตศาสตร์ประกันภัย	–	โครงการผลประโยชน์			 	 	
	 				หลังออกจากงาน	 			 4.10	 4.52

รวม	 	 	 	 	 59.71	 68.33

บวก		รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้	 0.07				 -

รวมเงินกองทุน	 	 59.78	 68.33

รวมหนี้สินและเงินกองทุน		 76.43	 73.58

ภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน	 59.71	 68.33
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.21	 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ    
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

5.23	 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง	ประกอบด้วย	

5.22	 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	ประมาณการหนี้สินจากสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	ประกอบด้วย	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 46.96
ประมาณการหนี้สินที่ตั้งเพิ่มระหว่างปี	 15.49
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เกิดจริง	 (9.11)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 53.34

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 3,859.68
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นระหว่างปี	 2,121.45
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ไประหว่างปี	 (495.38)
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น	 	(0.21)
ต้นทุนทางการเงิน	 					 (60.57)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 5,424.97

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2560	 18.81

ต้นทุนทางการเงิน	 	 0.85

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	 19.66
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.24	 เงินประกันระยะยาว		ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561		 2560

เงินประกันการใช้น�้า	 	 2,096.43	 1,997.05

เงินประกันตัวพนักงาน	 	 26.40	 24.57

                             		รวม	 2,122.83	 2,021.62

	 กปภ.	 ได้มีหลักเกณฑ์การบริหารเงินประกันการใช้น�้าและดอกผลท่ีเกิดข้ึน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น�้า	 
โดยก�าหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้น�้า	พ.ศ.	2552	ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2552	
ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 มีหน้าท่ีก�ากับดูแลและควบคุมการด�าเนินงานเก่ียวกับกองทุนฯ	 และดอกผล	 
โดยให้คงเงินสดส�ารองไว้ในบัญชี	 “กองทุนเงินประกันการใช้น�้า”	 ไม่น้อยกว่า	 300.00	 ล้านบาท	 เพื่อส�ารองกรณีผู้ใช้น�้า																							
ขอคืนเงินประกันการใช้น�้า	 และให้มีการปรับเพิ่มเงินส�ารองได้ตามความเหมาะสม	 ส�าหรับเงินประกันการใช้น�้าส่วนท่ีเหลือ 
หลงัจากการส�ารองเงินไว้แล้ว	สามารถน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของ	กปภ.	 ได้	 ท้ังนี	้ ให้	 กปภ.	ทยอยคนืเงนิประกันการใช้น�า้
ท่ีน�าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่าไตรมาสละ	 50.00	 ล้านบาท	 โดยฝากเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ	 จนกว่าจะครบจ�านวน	 
และจ่ายผลตอบแทนเข้ากองทุนฯ	ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารนั้นๆ	ณ	วันที่	กปภ.	จ่ายเงินคืนโดยฝากเข้า
บัญชีดอกผลจากกองทุนฯ	ทุกเดือน

	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการ	 กปภ.	 มีมติในการประชุมครั้งที่	 11/2559	 เมื่อวันที่	 22	 พฤศจิกายน	 2559	
อนุมัติให้	 กปภ.	 ยืมเงินจากกองทุนฯ	 เพื่อเสริมสภาพคล่อง	 จ�านวน	 625.00	 ล้านบาท	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายท้ังจ�านวน																																								
ในวันที่	25	พฤศจิกายน	2559

	 ในปี	 2559	 คณะกรรมการ	 กปภ.	 มีมติในการประชุมครั้งที่	 9/2559	 เมื่อวันที่	 20	 กันยายน	 2559	 
อนุมัติให้	 กปภ.	 ยืมเงินจากกองทุนฯ	 เพื่อเสริมสภาพคล่อง	 จ�านวน	 1,000.00	 ล้านบาท	 โดยมีก�าหนดการเบิกจ่ายงวดแรก	 
จ�านวน	680.00	ล้านบาท	ในวนัที	่29	กนัยายน	2559	และเบกิจ่ายงวดทีส่อง	จ�านวน	320.00	ล้านบาท	ในวนัที	่10	ตลุาคม	2559		

	 ระยะเวลาการช�าระคืนเงินประกันการใช้น�้าที่ได้น�าไปใช้ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ	 50.00	 ล้านบาท	 โดยม ี
ก�าหนดการช�าระคืนเงินประกันการใช้น�้าที่ได้น�าไปใช้งวดแรกในวันท่ี	 30	 ธันวาคม	 2559	 ท้ังนี้	 เมื่อวันท่ี	 29	 ธันวาคม	 2559	 
ผู้ว่าการ	กปภ.	ได้อนุมัติการขอชะลอการช�าระคืนเงินประกันการใช้น�้าออกไปเป็นระยะเวลา	1	ปี	เป็นวันที่	30	ธันวาคม	2560	
ตามระเบียบ	กปภ.	ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ	ข้อ	7	(5)	วรรค	2	กรณี	กปภ.	ขาดแคลนเงินหมุนเวียน	หรือมีปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงิน	 สามารถชะลอการจ่ายคืนเงินดังกล่าวได้	 โดยให้น�าเสนอผู้ว่าการ	 กปภ.	 เพื่ออนุมัติและรายงานให้คณะกรรมการ	
กปภ.	ทราบ	โดย	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	กปภ.	ได้ช�าระคืนเงินประกันการใช้น�้าแล้วจ�านวน	4	งวด	งวดละ	50.00	ล้านบาท	

	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่างๆ	 จากการบริหารเงินกองทุนฯ	 ของ	 กปภ.	 
ทุกเดือน	 ตามประเภทบัญชีและธนาคารที่ให้ดอกผลสูงสุดในเดือนนั้นๆ	 เพื่อเพิ่มดอกผลให้กับบัญชีดอกผลจากกองทุนฯ 
โดยให้บนัทกึดอกเบ้ียในวันท�าการวันสดุท้ายของเดือน	หากวนัสดุท้ายของเดอืนตรงกบัวนัหยดุให้กองทุนฯ	ตัง้เป็น	ดอกเบ้ียค้างรับ
และค�านวณรวมเป็นดอกเบี้ยรับในงวดเดือนถัดไป	ส่วน	กปภ.	บันทึกเป็นดอกเบี้ยค้างจ่าย
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

5.25	 ทุน		ประกอบด้วย

5.26	 ผลการด�าเนินงาน	

	 ผลการด�าเนินงานในปี	2561	และปี	2560	มีก�าไรส�าหรับปีจ�านวน	3,744.60	ล้านบาท	และ	5,999.61	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	ลดลงจากปี	2560	จ�านวน	2,255.01	ล้านบาท	หรือร้อยละ	37.59	วิเคราะห์ได้	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561	 2560

ทุนประเดิม	 	 2,204.44	 2,204.44	 -
งบประมาณอุดหนุน	 	 30,919.65	 30,919.65	 -			

รวม	 	 33,124.09	 33,124.09	 -					

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2561	 2560

รายได้     

	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการ	 26,567.72	 25,943.46	 624.26	 2.41

	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ตดับัญชี	 433.17	 -	 433.17	 100.00

	 รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ	 -	 1,911.77	 (1,911.77)	 (100.00)

	 รายได้อื่น	 		1,280.66	 1,880.36	 (599.70)	 (31.89)

 รวมรายได้	 28,281.55	 29,735.59	 1,454.04	 (4.89)

ค่าใช้จ่าย     

		 ค่าใช้จ่ายติดตั้งและวางท่อ	 -	 1,551.86	 (1,551.86)	 (100.00)

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร	 22,622.95	 20,087.72	 2,535.23	 12.62

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 117.42	 176.85	 (59.43)	 (33.60)

	 ต้นทุนทางการเงิน	 		1,796.58	 1,919.55	 (122.97)	 (6.41)

 รวมค่าใช้จ่าย	 24,536.95	 23,735.98	 800.97	 3.37

ก�าไรส�าหรับปี	 		3,744.60	 5,999.61	 (2,255.01)	 (37.59)

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ
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5.27	 รายได้จากการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญชี	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2561	 2560

รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้า	-	เอกชน	ตัดบัญชี	 44.65	 -

รายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน�้า	-	ราชการ	ตัดบัญชี	 1.77	 -

รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้า	-	เอกชน	ตัดบัญชี	 10.68	 -

รายได้ค่าวางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้า	-	ราชการ	ตัดบัญชี	 			5.54	 -

รายได้จากการรับโอนครุภัณฑ์	-	เอกชน	ตัดบัญชี	 0.09	 -

รายได้จากการรับโอนครุภัณฑ์	-	ราชการ	ตัดบัญชี	 0.43	 -

รายได้จากการรับโอนสิ่งก่อสร้าง	-	เอกชน	ตัดบัญชี	 1.78	 -

รายได้จากการรับโอนสิ่งก่อสร้าง	-	ราชการ	ตัดบัญชี	 6.00	 -

รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี	 218.82	 -

รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี	 143.41	 -

         รวม	 433.17	 -

	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าและบริการเพิ่มข้ึน	 624.26	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 2.41	 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของ 
จ�านวนผู้ใช้น�้าและปริมาณการจ�าหน่ายน�้า
	 รายได้อื่นลดลง	599.70	ล้านบาท	หรือร้อยละ	31.89	ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้จากการขายแบบฟอร์ม	
รายได้ค่าปรับและค่าเสียหาย	 รวมถึงรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนและราชการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายบัญชีตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	
ที่น�าไปแสดงรวมกับรายได้ขยายเขตจ�าหน่ายน�้าตัดบัญชี	
	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานและบรหิารเพิม่ขึน้	 2,535.23	 ล้านบาท	หรอืร้อยละ	 12.62	 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ของ      
ขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสินสัญญาเอกชนร่วมลงทุน	 ค่าซื้อน�้าประปา	 ค่าไฟฟ้า	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
	 ค่าใช้จ่ายอื่นลดลง	59.43	ล้านบาท	หรือร้อยละ	33.60	ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของขาดทุนจากการประมาณการ	
หนี้สินคดีความ	ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์	และต้นทุนจากการจ�าหน่ายวัสดุ
	 ต้นทุนทางการเงินลดลง	 122.97	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 6.41	 เนื่องจากดอกเบ้ียจ่ายจากการประมาณการ 
หนี้สินลดลง	 ซึ่งในปี	 2561	 มีดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน	 1,755.96	 ล้านบาท	 และค่าธรรมเนียมค�้าประกันพันธบัตร	 กปภ.	 
จ�านวน	40.62	ล้านบาท
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5.28	 รายได้อื่น		ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561	 2560

รายได้เงินปันผล	 	 18.12	 17.37
ดอกเบี้ยรับ	 	 72.66	 42.17
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี	 -	 221.34
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี	 36.06	 168.12
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 705.49	 632.89
รายได้อื่นๆ	 				 154.05	 464.07

	 รวม	 986.38	 1,545.96

หน่วย	:	ล้านบาท

 2561		 2560

รายได้เงินปันผล	 	 312.40	 351.77
ดอกเบี้ยรับ	 	 72.66	 42.17
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคเอกชนตัดบัญชี	 -	 221.34
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ภาคราชการตัดบัญชี	 36.06	 168.12
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี	 705.49	 632.89
รายได้อื่นๆ	 				 154.05	 464.07

	 รวม	 1,280.66	 1,880.36

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5.29	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหาร	
 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและบริหารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2561	 และ	 2560	 แยกตามลักษณะ 

ของค่าใช้จ่ายได้	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน	 4,125.00	 4,350.44
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 5,384.65	 5,074.85
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	 110.32	 41.09
ค่าซื้อน�้า	 	 7,673.92	 5,440.30
ค่าไฟฟ้า	 	 2,293.17	 2,086.52
ค่าซ่อมแซม	 	 1,002.32	 1,123.00
ค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน	 0.53	 0.54
ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 34.81	 30.94
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 	 1,998.23	 1,940.04

 รวม	 22,622.95	 20,087.72

หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

เงินค่าปรับจ่ายคืน	 	 -	 18.52
ต้นทุนวัสดุที่จ�าหน่าย	 	 0.58	 3.10
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 73.32	 70.72
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์																																								(3.19)	 8.44
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 	 46.71	 76.07

	 รวม	 117.42	 176.85

5.30	 ค่าใช้จ่ายอื่น		ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5.31	 ต้นทุนทางการเงิน		ประกอบด้วย

5.32	 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง		

	 รายการที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	มีรายละเอียด	ดังนี้

 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 จ�านวนรวม	 11	 คน	ที่ได้รับจาก	 กปภ.	 เป็นค่าเบี้ยประชุม	 โบนัส 

และค่าตอบแทน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	จ�าแนกได้	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

ค่าธรรมเนียมพันธบัตร	 	 40.62	 14.30
ดอกเบี้ยพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค	 455.35	 453.05
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์	 5.87	 4.90
ดอกเบี้ยเงินกู้อื่นๆ	 	 25.27	 14.29
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สิน	 (60.57)	 53.30
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน	 1,329.19	 1,379.19
ดอกเบี้ยจ่ายจากการประมาณการหนี้สิน	–	ค่ารื้อถอนอาคาร	 0.85	 0.52

 รวม	 1,796.58	 1,919.55

หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561	 2560

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	 	 3.67	 3.18
โบนัสกรรมการ	 	 1.15	 1.26
ค่าตอบแทนกรรมการ	 		 1.65	 1.58

																														รวม	 6.47	 6.02

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจ�านวนรวม	9	คน	ที่ได้รับจาก	กปภ.	เป็นเงินเดือน	โบนัส	เงินตอบแทนพิเศษ	

และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2561	และ	2560	จ�าแนกได้	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

	 2561		 2560

เงินเดือน	 	 11.14	 14.27
โบนัส	 	 1.23	 2.51
เงินตอบแทนพิเศษ	 	 0.03	 0.05
ผลประโยชน์อื่นๆ	 	 1.61	 2.12
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 10.26	 11.12
                                       รวม	 24.27	 30.07

6.	 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 กปภ.	มีคดีถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย	เพียงวันที่	30	กันยายน	2561	จ�านวน	45	คดี	คดีมีทุนทรัพย์	34	คดี	จ�านวนเงิน	
329.30	ล้านบาท	คดีไม่มีทุนทรัพย์	11	คดี	มีรายละเอียด	ดังนี้
 6.1 คดีฟ้องร้องผิดสัญญาจ้าง	 จ�านวน	 6	 คดี	 มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	 6	 คดี	 จ�านวน	 153.84	 ล้านบาท	 คดีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลฎีกา	1	คดี	ศาลปกครองสูงสุด	1	คดี	ศาลปกครองกลาง	3	คดี	และศาลปกครอง	1	คดี
 6.2 คดีฟ้อง	 กปภ.	 ให้ทบทวนข้อสัญญาไม่เป็นธรรม	 ขอคืนค่าปรับ	 จ�านวน	 19	 คดี	 มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	 18	 คด	ี	 
จ�านวน	 147.08	 ล้านบาท	 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด	 3	 คดี	 ศาลปกครองกลาง	 6	 คดี	 ศาลปกครอง 
5	คดี	ศาลอุทธรณ์	2	คดี	ศาลจังหวัด	1	คดี	และศาลแพ่ง	1	คดี	ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	1	คดี		อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง
 6.3 คดีความผิดละเมิด	จ�านวน	9	คดี	มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	9	คดี	จ�านวน	27.60	ล้านบาท	คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด	1	คดี	ศาลปกครองกลาง	3	คดี	ศาลจังหวัด	4	คดี	และศาลแขวง	1	คดี	
	 6.4	 คดีเพิกถอนค�าสั่งทางปกครอง	การกระท�าที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล	จ�านวน	10	คดี	มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	1	คดี	จ�านวน	
0.78	ล้านบาท	คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง	ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	9	คดี		อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา	1	คดี	ศาลปกครองสูงสุด	4	คดี	ศาลปกครองกลาง	3	คดี	และศาลแรงงาน	1	คดี
	 6.5	 คดีอาญา	จ�านวน	1	คดี	เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ตามฟ้อง	อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

	 ทั้งนี้	 กปภ.	 ได้ต้ังส�ารองส�าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผลของคดีดังกล่าวในข้อ	 6.1	 –	 6.5	 บางคดี	 ไว้ใน 
งบการเงนิเป็นจ�านวนเงิน	53.34	ล้านบาท	ซึง่ฝ่ายบรหิารของ	กปภ.	ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าเพยีงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกดิขึน้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7.	 โครงการเอกชนร่วมลงทุน

	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	กปภ.	มีสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุน	รวม	12	โครงการ	ดังนี้

บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่15	ต.ค.	2541	-	14	ต.ค.	2566
-	 หลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญาให้ถือว่า	 กปภ. 

ได้เข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว	
-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	

และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่7	เม.ย.	2544	–	6	เม.ย.	2574
-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	

และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา
ขัน้ต�า่	โดยให้บรษิทัเป็นผูล้งทนุในการก่อสร้าง
แบ่งเป็น	2	ส่วน

	 	 ส ่วนที่ 	 1	 ระบบผลิตน�้าประปา	 หาก 
	 ครบก�าหนดอายุสัญญาแล้วไม่ประสงค์ 
	 จะด�าเนนิการต่อ	บรษิทัจะต้องเสนอขายให้	 
	 กปภ.

	 	 	 ส่วนที่	 2	 สถานีจ่ายน�้าที่ส�านักงานประปา 
	 ด�าเนินสะดวก	 และสมุทรสงคราม	 บริษัท 
	 จะต้องยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างท้ังหมด 
	 ให้แก่	 กปภ.	 โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ	 นับแต่ 
	 วันที่บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่15	ธ.ค.	2543	–	14	ธ.ค.	2568
-	 สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมให้	กปภ.	 รับซื้อน�้า

จากบริษัทเพิ่ม	 และขยายระยะเวลาสัญญา 
ออกไปเป็น	25	ปี	นบัจากวนัส่งมอบน�า้ประปา 
วันที่	15	ธันวาคม	2543

-			ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดซื้อขายน�้าประปาขั้นต�่า

-	 สญัญาต้ังแต่วันท่ี	28	ก.พ.	2544	–	27	ก.พ.	2574
-	 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่		

กปภ.	 ในอัตราร้อยละ	 7	 ของรายได้จาก 
การจ�าหน่ายน�า้ประปาและค่าบรกิารรายเดือน		

-	 แก้ไขสัญญาเพ่ิมเติม	 มีการก่อสร้างระบบ
ผลิตน�้าประปาใหม่เพ่ิม	 เพ่ือส่งน�้าประปา 
ให้ส�านักงานประปาพัทยา

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และปริมาณซื้อขายน�้าประปาขั้นต�่า

โครงการให้สิทธิด�าเนินการ
ผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา	
(BOOT)	ให้แก่	กปภ.
ในเขตปทุมธานี	และรังสิต

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

โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้าประปา	(BOO)	
เพื่อส�านักงานประปาภูเก็ต

โครงการให้สิทธิเช่าบริหาร
และด�าเนินกิจการ
ระบบประปาสัตหีบ

25	ปี
31	ส.ค.	2538

30	ปี
23	มิ.ย.	2542

10	ปี
28	ต.ค.	2542

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ขยายเป็น	25	ปี
27	ธ.ค.	2548

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

บรษิทั	ประปาปทมุธานี	
จ�ากัด

บริษัท	เอ็กคอมธารา	
จ�ากัด

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

บริษัท	จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออก	จ�ากัด	
(มหาชน)

1

2

3

4

208 รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค



บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

-	 กปภ.	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 
ในอัตราค่าน�้าที่ก�าหนดตามปริมาณซื้อขาย
น�้าขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด	กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบริษทัจะต้องช�าระค่าชดเชยให้		กปภ.	
ในอตัราร้อยละ	5	ในกรณทีีต่�า่กว่าเกณฑ์สงูสุด	
และร้อยละ	10	ในกรณทีีต่�า่กว่าเกณฑ์อนโุลม
สูงสุด	 โดยจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้
แก่	 กปภ.	 ในอัตราร้อยละ	 0.01	 ของรายได้ 
จากการจ�าหน่ายน�า้ให้ส�านกังานประปาพทัยา

-	 กรรมสิทธิ์ ในทรัพย ์สินที่น�ามาติดตั้งและ 
การดัดแปลงแก ้ ไข เพิ่ ม เ ติมให ้ตกเป ็น
กรรมสิทธ์ิของ	 กปภ.	 เม่ือครบอายุสัญญา 
[ ในส ่วนของท ่อจ ่ ายน�้ า 	 และส ่วนของ 
ระบบควบคุมระยะไกล	(SCADA)]

-	 สญัญาต้ังแต่วันท่ี	21	ก.ค.	2547	–	20	ก.ค.	2577
-	 บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน�้าประปา 

รวมไปถึงที่ดินโดยไม่ต ้องโอนกรรมสิทธ์ิ 
ให้	กปภ.	

-	 ก�าหนดอัตราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ 
และก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปาขั้นต�่า	

-	 กปภ.	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 
ในอัตราค่าน�้าที่ก�าหนดตามปริมาณซื้อขายน�้า
ขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด	 กรณีคุณภาพ
ด้อยกว่าบรษิทัจะต้องช�าระค่าชดเชยให้	กปภ.
ในอัตราร้อยละ	 5	 ในกรณีที่ต�่ากว่าเกณฑ์
สูงสุดและร้อยละ	 10	 ในกรณีที่ต�่ากว่าเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	ม.ีค.	2546	–	28	ก.พ.	2571	
-	 บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่	 กปภ.	 

เมื่อครบก�าหนดสัญญา	 นับแต่วันเริ่มซื้อขาย 
น�า้ประปา	(นบัจากวนัทีค่รบก�าหนดระยะเวลา 
การตรวจสอบเ พ่ือ รับมอบระบบผลิต 
น�้าประปาไปอีก	600	วัน)

-	 บริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�าลังผลิตของระบบผลิตน�้าประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว	
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้าประปา 
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้าในนาม	กปภ.	

-	 กรณีที่	 กปภ.	 ได้สั่งให้บริษัทก่อสร้างระบบ 
จ ่ ายน�้ าประปาเพิ่ ม เติมจากระบบจ ่ าย 
น�า้ประปาเดมิทีมี่อยู	่ซึง่บรษิทัลงทุนไปก่อนแล้ว	

5

6

โครงการสัญญาซื้อขาย 
น�้าประปา	(BOO)	เพื่อขาย
ให้แก่ส�านักงานประปา 
ในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการให้เอกชนผลิต
น�า้ประปา	(BOOT)	เพ่ือขาย
ให้แก่ส�านักงานประปา
นครสวรรค์ออก
จังหวัดนครสวรรค์

30	ปี
21	ก.ย.	2543

25	ปี
7	พ.ย.	2543

บริษัท	ทีทีดับบลิว
จ�ากัด	(มหาชน)
[เดมิชือ่	บรษิทั	วเีคซีเอส 
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
จากนั้นเปลี่ยนเป็น
บริษัท	น�้าประปาไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)]

บริษัท	ประปา
นครสวรรค์	จ�ากัด
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

	 กปภ.	จะจ่ายเงนิคนืให้ในภายหลงั	แต่ในกรณี	 
ที	่กปภ.	ด�าเนนิการก่อสร้างระบบจ่ายน�า้ประปา
เพิ่มเติมเอง	 บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้าสูญเสียในระบบจ่ายน�้าประปาที่ก่อสร้าง 
เพิ่มเติมดังกล่าว

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	เม.ย.	2546	–	31	ม.ีค.	2571
-	 บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่	 กปภ.	 

เมื่อครบก�าหนดสัญญา	 นับแต่วันเริ่มซื้อขาย 
น�า้ประปา	(นบัจากวันทีค่รบก�าหนดระยะเวลา
การตรวจสอบเพือ่รบัมอบระบบผลติน�า้ประปา
ไปอีก	600	วัน)

-	 บริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�าลังผลิตของระบบผลิตน�้าประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว	
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้าประปา 
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้าในนาม	กปภ.	

-	 กรณท่ีี	กปภ.	ได้สัง่ให้บรษิทัก่อสร้างระบบจ่าย
น�้าประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้าประปา
เดิมที่มีอยู่	 ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว	 กปภ.
จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง	 แต่ในกรณีท่ี	
กปภ.	ด�าเนนิการก่อสร้างระบบจ่ายน�า้ประปา
เพิ่มเติมเอง	 บริษัทมีหน้าที่ต้องควบคุมอัตรา
น�้าสูญเสียในระบบจ่ายน�้าประปาที่ก่อสร้าง 
เพิ่มเติมดังกล่าว

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	เม.ย.	2546	-	31	ม.ีค.	2571
-	 บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่	 กปภ.	 

เมื่อครบก�าหนดสัญญา	 นับแต่วันเริ่มซื้อขาย
น�า้ประปา	(นบัจากวันทีค่รบก�าหนดระยะเวลา 
การตรวจสอบเ พ่ือ รับมอบระบบผลิต 
น�้าประปาไปอีก	600	วัน)

-	 บริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายก�าลังผลิตของระบบผลิตน�้าประปา
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว	
รวมถึงการบริหารและจัดการส่งน�้าประปา 
ไปถึงมาตรผู้ใช้น�้าในนาม	กปภ.

7 โครงการให้เอกชนผลิต
น�้าประปา	(BOOT)	
เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25	ปี
9	พ.ย.	2543

บริษัท	ประปา
ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด

8 โครงการให้เอกชนผลิต
น�้าประปา	(BOOT)
เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาบางประกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25	ปี
9	พ.ย.	2543

บรษัิท	ประปาบางปะกง
จ�ากัด

210 รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค



บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

-	 กรณทีี	่กปภ.	ได้สัง่ให้บรษิทัก่อสร้างระบบจ่าย
น�้าประปาเพิ่มเติมจากระบบจ่ายน�้าประปา
เดิมที่มีอยู่	 ซึ่งบริษัทลงทุนไปก่อนแล้ว	 กปภ.
จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง	 แต่ในกรณีท่ี	
กปภ.	ด�าเนนิการก่อสร้างระบบจ่ายน�า้ประปา 
เพิ่มเติมเอง	 บริษัทมีหน ้าที่ต ้องควบคุม 
อัตราน�้าสูญเสียในระบบจ่ายน�้าประปา 
ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าว

-	 ก�าหนดอตัราค่าน�า้ประปาตามสตูรการค�านวณ	
และมีการก�าหนดปริมาณซื้อขายน�้าประปา 
ขั้นต�่า

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่12	พ.ค.	2548	–	11	พ.ค.	2563
-	 ก�าหนดอัตราค่าน�้าประปาปรับราคาทุกปี

ตามสูตรการค�านวณนับต้ังแต่วันเริ่มซื้อขาย 
น�้าประปา

-			สญัญาตัง้แต่วนัที	่5	ม.ค.	2548	–	4	ม.ค.	2563
-	 กปภ.	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 

ในอัตราค่าน�้าของปีนั้นตามปริมาณซ้ือขาย
น�้าขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด	กรณีคุณภาพ
ด้อยกว ่า	 บริษัทจะต ้องช�าระค ่าชดเชย 
ให้	 กปภ.	 ในอัตราร้อยละ	 5	 ในกรณีต�่ากว่า
เกณฑ์สูงสุด	และร้อยละ	10	ในกรณีที่ต�่ากว่า
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

-	 สญัญาต้ังแต่วันท่ี	12	ก.ค.	2549	–	11	ก.ค.	2574
-	 กลุ ่มบริษัทด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ใน

สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฝ่ายเดียว 
ทั้งนี้	 ทรัพย์สินทั้งหมด	ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน
แล้วนั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ	 กปภ.	 ทันที
โดยกลุ ่มบริษัทมีเพียงสิทธิใช ้ประโยชน์ 
เพ่ือท�าการผลิตและขายน�้าประปาให้แก่	 
กปภ.	ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

-	 กปภ.	 จะช�าระค่าตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัท 
ใน อัตราที่ ก� าหนดตามปริมาณซื้ อขาย 
น�้าประปาขั้นต�่าตามคุณภาพที่ก�าหนด

9 โครงการให้เอกชนผลิต
น�้าประปาระบบ	Reverse	
Osmosis	(RO)	ตามสัญญา
ซื้อขายน�้าประปา	(BOO)
เพื่อขายให้แก่ส�านักงาน
ประปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าบนเกาะสมุย
ตามมติคณะรัฐมนตรี	
เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2547

15	ปี
7	ก.ค.	2547

บริษัท	จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออก	จ�ากัด	
(มหาชน)	

10 โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้าประปา	(BOO)	เพื่อขาย
ให้แก่ส�านักงานประปา
พนัสนิคม	และ
ส�านักงานประปาบ้านบึง	
จังหวัดชลบุรี

15	ปี
10	ก.ย.	2547

บริษัท	อินดัสเตรียล						
วอเตอร์	รีซอร์ส								
แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด	

11 โครงการสัญญาให้เอกชน	
ผลิตน�้าประปา	(BTO)
เพื่อขายให้
ส�านักงานประปาระยอง	
จังหวัดระยอง

25	ปี
14	มี.ค.	2549

กลุ่มบริษัท	ยูยู	กรุ๊ป
คอนซอร์เตียม
ประกอบด้วย	
-	 บริษัท	ยูนิเวอร์แซล
	 ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด
-	 บริษัท	ประปา

ฉะเชิงเทรา	จ�ากัด
-	 บริษัท	ประปา

บางปะกง	จ�ากัด
-	 บริษัท	ประปา

นครสวรรค์	จ�ากัด
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บริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน

ระยะเวลาของ
สัญญา

จ�านวนปี/ลงวันที่
เงื่อนไขในสัญญา

โครงการ
ที่ สัญญาเอกชนร่วมลงทุน

-	 กลุ่มบริษัทต้องวางหลักประกันสัญญาเร่ิมต้น
มมีลูค่า	6	 ล้านบาท	เมือ่ครบ	1	ปี	จะต้องน�า 
หลักประกันใหม่ที่มีมูลค่าร้อยละ	 5	 ของ 
ค่าน�้าประปาตามปริมาณน�้าประปาขั้นต�่า
และคืนหลักประกันที่กลุ ่มบริษัทได้วางไว้
ก่อนหน้านี้

-	 สญัญาตัง้แต่วนัที	่1	ธ.ค.	2552	-	30	พ.ย.	2572
-	 บริษทัลงทนุด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัเองทัง้สิน้
-	 กปภ.	จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้กับบริษัท 

ในอัตราค่าน�้าของปีนั้นตามปริมาณซ้ือขาย 
น�า้ขัน้ต�า่ตามคณุภาพทีก่�าหนด		กรณคีณุภาพ
ด้อยกว่ามาตรฐาน	บรษิทัไม่สามารถด�าเนนิการ
ส่งมอบน�้าประปาได้ตามปริมาณที่ก�าหนด 
ของแต่ละช่วงเวลา	 (ยกเว้นเหตสุดุวิสยัตามสญัญา)	
บริษัทจะต้องช�าระค่าชดเชยให้	 	 กปภ.	 
ในอัตราร้อยละ	 10	 ของปริมาณน�้าประปา 
ที่ต้องการซ้ือต่อวันในช่วงเวลานั้นคูณด้วย
อัตราค่าน�้าประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ช่วงเวลานั้นคูณด้วยจ�านวนวันนับตั้งแต่วันที่ 
ตรวจพบว่าน�า้ประปามคีณุภาพต�า่กว่ามาตรฐาน	 
จนถึงวันที่แก้ไขแล้วเสร็จในรอบเดือนใดๆ	
ตลอดระยะเวลาตามสัญญา		

-	 บริษัทต ้องวางหลักประกันสัญญาในวัน 
ท�าสญัญาอตัราร้อยละ	10	ของมลูค่าเงนิลงทนุ
งานนี้	 เม่ือบริษัทน�าหลักประกันเป็นหนังสือ 
ค�้าประกันของธนาคารฉบับใหม่ในปีแรก 
ต้ังแต่วันเริ่มซื้อขายน�้าประปาและในรอบปี
ต่อๆ	 ไป	 	 จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของ
มูลค่าค่าน�้าประปาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ปริมาณน�้าที่	กปภ.	ต้องซื้อตามปริมาณขั้นต�่า
รวมทั้งปีของแต่ละปี	มาเปลี่ยนแทนฉบับเดิม
และ/หรือพ้นภาระผูกพันตามสัญญา

12 โครงการสัญญาซื้อขาย
น�้าประปา	(BOO)	เพื่อขาย
ให้ส�านักงานประปาชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี

20		ปี
3	มิ.ย.	2552

บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	
ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	

8.	 การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอ�านาจของ	กปภ.	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2562
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Provincial Waterworks Authority
Statements of Financial Position

As at September 30, 2018  

Unit:	Baht

  Remarks 30	September	2018	 30	September	2017

Financial	statement-equity	method	applied

Current Assets    

	 Cash	and	cash	equivalents	 4.1,	5.1	 3,157,571,025	 2,606,325,173

	 Current	investments	 	 675,000,000	 -			

	 Cash	at	bank	with	limitations	 4.2,	5.2	 1,438,824,243	 1,148,074,738

	 Accounts	receivable	-	trade	and	others	 4.3,	5.3	 926,230,848	 1,450,833,602

	 Supplies	 4.4,	5.4	 364,671,219	 372,253,038

	 Piping	and	installation		 4.11.3,	4.11.4	 24,674,478	 35,731,886

 under construction 

Total	current	assets	 	 6,586,971,813	 5,613,218,437

Non-current	assets	 	 	 	

	 Investments	in	associates	 4.5,	5.5	 4,165,394,621	 4,014,548,323

	 Other	long-term	investments	 4.5,	5.5	 24,026,200	 24,026,200

	 Advance	payments	 	 742,256,412	 760,686,017

	 Assets	under	construction	 5.7	 9,937,830,304	 11,205,998,944

	 Property,	plant	and	equipment			 4.7,	4.8,	5.8	 95,201,576,048	 91,360,605,717

 Right of possession over 

	 				government	property	 4.8,	4.9,	5.9	 316,618,802	 317,147,067

	 Intangible	assets	 4.7,	5.10	 68,175,210	 77,611,610

	 Other	non-current	assets	 5.11	 236,426,521	 267,096,467

Total	non-current	assets	 	 110,692,304,118	 108,027,720,345

Total	assets	 	 117,279,275,931	 113,640,938,782

      

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

As at September 30, 2018  

Unit:	Baht

(Ms.	Kanchana		Sukanchanaseth)
Director,	Finance	Division	Acting

Director,	Financial	and	Accounting	Department

(Mr.	Nopparat		Maythaveekulchai)
Governor

Financial	statement-equity	method	applied

  Remarks        30	September	2018							30	September	2017

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

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



Provincial Waterworks Authority
Statements of Financial Position

As at September 30, 2018  

Unit:	Baht

  Remarks 30	September	2018	 30	September	2017

Separate	financial	statements

                          Assets    

Current Assets    

	 Cash	and	cash	equivalents	 4.1,	5.1	 3,157,571,025	 2,606,325,173

	 Current	investments	 	 675,000,000	 -			

	 Cash	at	bank	with	limitations	 4.2,	5.2	 1,438,824,243	 1,148,074,738

	 Accounts	receivable	-	trade	and	others	 4.3,	5.3	 926,230,848	 1,450,833,602

	 Supplies	 4.4,	5.4	 364,671,219	 372,253,038

	 Pipeline	and	installation	 4.11.3,	4.11.4	 24,674,478	 35,731,886

 under construction

Total	current	assets	 	 6,586,971,813	 5,613,218,437

Non-current	assets	 	 	 	

	 Investments	in	associates	 4.5,	5.5	 1,091,200,000	 1,091,200,000

	 Other	long-term	investments	 4.5,	5.5	 24,026,200	 24,026,200

	 Advance	payments	 	 742,256,412	 760,686,017

	 Assets	under	construction	 5.7	 9,937,830,304	 11,205,998,944

	 Property,	plant	and	equipment			 4.7,	4.8,	5.8	 95,201,576,048	 91,360,605,717

 Right of possession over   

	 				government	property	 4.8,	4.9,	5.9	 316,618,802	 317,147,067

	 Intangible	assets	 4.7,	5.10	 68,175,210	 77,611,610

	 Other	non-current	assets	 5.11	 236,426,521	 267,096,467

Total	non-current	assets	 	 107,618,109,497	 105,104,372,022

Total	assets	 	 114,205,081,310	 110,717,590,459

      

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

As at September 30, 2018  

Unit:	Baht

(Ms.	Kanchana		Sukanchanaseth)
Director,	Finance	Division	Acting

Director,	Financial	and	Accounting	Department

(Mr.	Nopparat		Maythaveekulchai)
Governor

Separate	financial	statements

  Remarks        30	September	2018							30	September	2017

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

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

As at September 30, 2018  

Unit:	Baht

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

Share	of	profits	of	associates	 	 446,480,260	 494,806,043
Profit	for	the	year	 	 3,896,810,141	 6,160,019,758

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

Financial	statement-equity	method	applied

  Remarks   2018	 2017

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

As at September 30, 2018  

Unit:	Baht

Revenues     

	 Revenue	from	water	sales	and	services	 4.11.1,	5.26	 26,567,721,843	 25,943,466,111

	 Revenue	from	piping	and	installation	 4.11.2,	4.11.3,	 433,170,250	 -	

	 	 	 	 4.11.11,	5.27	

 Deferred distribution area  

	 				expansion	revenue	 4.11.4,	5.26	 -	 1,911,770,547									

	 Other	income	 4.11.5	-	4.11.10,	5.28	 1,280,656,562	 1,880,359,126

   Total	revenue	 	 28,281,548,655	 29,735,595,784

Expenses     

	 Piping	and	installation	expenses	 	 -				 1,551,863,190

	 Operating	and	administrative	expenses	 5.29	 22,622,946,403	 20,087,724,153

	 Other	expenses	 5.30	 117,423,892	 176,848,486

	 Financial	Costs	 4.12,	5.31	 1,796,576,479	 1,919,546,240

   Total	expenses	 	 24,536,946,774	 23,735,982,069

Profit	for	the	year	 	 3,744,601,881	 5,999,613,715

Other	comprehensive	income:	 	 	 	

   Items	that	will	not	be	re-classified	in	gains	(losses)	afterwards   

  Losses from estimation    

	 									according	to	actuarial	principle	in	the	associates	 (979,197)	 (171,814,413)

Total	comprehensive	gains	(losses)		for	the	year  3,743,622,684	 5,827,799,302 

     

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

   

 Remarks           30	September	2018				30	September	2017

Separate	financial	statements

218 รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค



Pr
ov

in
cia

l W
at

er
w

or
ks

 A
ut

ho
rit

y
S
ta

te
m

e
n
ts

 
o
f 
c
h
a
n
g
e
s
 
in

 
e
q
u
it
y
 

 
 

 
 

 
 

As
 a

t S
ep

te
m

be
r 3

0,
 2

01
8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Un

it:
	B

ah
t

Th
e	

ac
co

m
pa

ny
in
g	
no

te
s	
ar
e	

an
	in

te
gr
al
	p

ar
t	
of

	t
he

se
	fi

na
nc

ia
l	

Ba
la

nc
e	

fo
rw

ar
d	

at
	1

	O
ct

ob
er

	2
01

6	
2,
20

4,
43

8,
02

0	
	

30
,9
19

,6
54

,4
50

		
33

,1
24

,0
92

,4
70

		
7,
05

9,
62

4,
57

3	
	

	(1
37

,9
70

,1
18

)	
(1

6,
03

5,
91

0)
	

3,
20

7,
34

7	
	

(2
5)

	
7,
64

3,
54

1	
	

43
7,
26

3,
33

7	
	

29
4,
10

8,
17

2	
	

40
,4
77

,8
25

,2
15

	

Re
m

itt
an

ce
	to

	th
e	

M
in
ist

ry
	o

f	F
in
an

ce
	

-		
		

-		
		

-		
		

(2
,9
71

,6
00

,0
00

)	
-		

		
-		

		
-		

		
-		

		
-		

		
-		

		
-		

		
	(2

,9
71

,6
00

,0
00

)

An
nu

al
	to

ta
l	g

ai
n	

(lo
ss
)		

-		
		

-		
		

-		
		

6,
16

0,
01

9,
75

8	
	

(1
71

,8
14

,4
13

)	
1,
35

5,
50

9	
	

(2
71

,0
26

)	
23

		
	(1

,3
63

,7
59

)	
-		

		
(1
72

,0
93

,6
66

)	
5,
98

7,
92

6,
09

2	

Ba
la

nc
e	

at
	3

0	
Se

pt
em

be
r	2

01
7	

2,
20

4,
43

8,
02

0	
	

30
,9
19

,6
54

,4
50

		
33

,1
24

,0
92

,4
70

		
10

,2
48

,0
44

,3
31

		
(3

09
,7
84

,5
31

)	
(1

4,
68

0,
40

1)
	

2,
93

6,
32

1	
	

(2
)	

6,
27

9,
78

2	
	

43
7,
26

3,
33

7	
	

12
2,
01

4,
50

6	
	

43
,4
94

,1
51

,3
07

	

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ba
la

nc
e	

fo
rw

ar
d	

at
	1

	O
ct

ob
er

	2
01

7	
2,
20

4,
43

8,
02

0	
	

30
,9
19

,6
54

,4
50

		
33

,1
24

,0
92

,4
70

		
10

,2
48

,0
44

,3
31

		
(3

09
,7
84

,5
31

)	
(1

4,
68

0,
40

1)
	

2,
93

6,
32

1	
	

(2
)	

6,
27

9,
78

2	
	

43
7,
26

3,
33

7	
	

12
2,
01

4,
50

6	
	

43
,4
94

,1
51

,3
07

	

Re
m

itt
an

ce
	to

	th
e	

M
in
ist

ry
	o

f	F
in
an

ce
	

-		
		

-		
		

-		
		

(2
,3
00

,4
00

,0
00

)	
-		

		
-		

		
-		

		
-		

		
-		

		
-		

		
-		

		
(2
,3
00

,4
00

,0
00

)

An
nu

al
	to

ta
l	g

ai
n	

(lo
ss
)	

-		
		

-		
		

-		
		

3,
89

6,
81

0,
14

1	
	

(9
79

,1
97

)	
(7
7)
	

(2
26

)	
2	

	
(1
,3
61

,6
61

)	
-		

		
(2
,3
41

,1
59

)	
3,
89

4,
46

8,
98

2	

Ba
la

nc
e	

at
	3

0	
Se

pt
em

be
r	2

01
8	

2,
20

4,
43

8,
02

0	
	

30
,9
19

,6
54

,4
50

		
33

,1
24

,0
92

,4
70

		
11

,8
44

,4
54

,4
72

		
(3

10
,7
63

,7
28

)	
(1

4,
68

0,
47

8)
	

2,
93

6,
09

5	
	

-		
		

4,
91

8,
12

1	
	

43
7,
26

3,
33

7	
	

11
9,
67

3,
34

7	
	

45
,0
88

,2
20

,2
89

	

Ca
pi

ta
l

Co
nt

rib
ut

io
n

fr
om

 t
he

Go
ve

rn
m

en
t

To
ta

l c
ap

ita
l

To
ta

l	E
qu

ity

U
na

pp
ro

pr
ia

te
d

re
ta

in
ed

 e
ar

ni
ng

s
lo

ss
es

In
co

m
e 

ta
x

fo
r o

th
er

en
tr

ie
s

of
 t

oa
l

ga
in

	(l
os

s)
in

 t
he

as
so

ci
at

es

In
co

m
e

at
tr

ib
ut

ab
le

to
 t

he
as

so
ci

at
es

O
th

er
tr

an
sa

ct
io

ns
ch

an
ge

s 
in

sh
ar

eh
ol

de
rs

pr
em

iu
m

on
 o

rd
in

ar
y 

sh
ar

es

O
th

er
co

m
po

ne
nt

s
of

	e
qu

ity

De
fin

ed
be

ne
fit

	p
la

n
ac

tu
ar

ia
l g

ai
ns

 
(lo

ss
es

)
fo

r e
m

pl
oy

ee
be

ne
fit

	p
ro

je
ct

De
fin

ed
be

ne
fit

	p
la

n
ac

tu
ar

ia
l g

ai
ns

 
(lo

ss
es

)
fo

r e
m

pl
oy

ee
be

ne
fit

pr
oj

ec
t	
in

	t
he

as
so

ci
at

es

Ch
an

ge
in

 t
he

 
va

lu
e 

of
th

e
te

m
po

ra
ry

se
cu

rit
y

in
 t

he
as

so
ci

at
es

Fi
na

nc
ia
l	s

ta
te

m
en

ts
-e

qu
ity

	m
et

ho
d	

ap
pl

ie
d

O
th

er
 c

om
pr

eh
en

siv
e 

in
co

m
e

O
th

er
	c
om

po
ne

nt
s	
of

	e
qu

ity
Ca

pi
ta

l

219Provincial Waterworks Authority Annual Report 2018



Pr
ov

in
cia

l W
at

er
w

or
ks

 A
ut

ho
rit

y 
 

 
S
ta

te
m

e
n
ts

 
o
f 
c
h
a
n
g
e
s
 
in

 
e
q
u
it
y
 

As
 a

t S
ep

te
m

be
r 3

0,
 2

01
8

Un
it:
	B

ah
t

Th
e	

ac
co

m
pa

ny
in
g	
no

te
s	
ar
e	

an
	in

te
gr
al
	p

ar
t	o

f	t
he

se
	fi
na

nc
ia
l	s

ta
te

m
en

ts
.

Ba
la

nc
e	

fo
rw

ar
d	

at
	1

	O
ct

ob
er

	2
01

6	
	

2,
20

4,
43

8,
02

0	
	

30
,9
19

,6
54

,4
50

		
33

,1
24

,0
92

,4
70

		
4,
72

8,
48

1,
33

0	
	

(1
37

,9
70

,1
18

)	
(1
37

,9
70

,1
18

)	
37

,7
14

,6
03

,6
82

	

Re
m

itt
an

ce
	to

	th
e	

M
in
ist

ry
	o

f	F
in
an

ce
	

-		
		

-		
		

-		
		

(2
,9
71

,6
00

,0
00

)	
-		

		
-		

		
(2
,9
71

,6
00

,0
00

)

An
nu

al
	to

ta
l	g

ai
n	

(lo
ss
)	

-		
		

-		
		

-		
		

5,
99

9,
61

3,
71

5	
	

(1
71

,8
14

,4
13

)	
(1
71

,8
14

,4
13

)	
5,
82

7,
79

9,
30

2	

Ba
la

nc
e	

at
	3

0	
Se

pt
em

be
r	2

01
7	

2,
20

4,
43

8,
02

0	
	

30
,9
19

,6
54

,4
50

		
33

,1
24

,0
92

,4
70

		
7,
75

6,
49

5,
04

5	
	

(3
09

,7
84

,5
31

)	
(3

09
,7
84

,5
31

)	
40

,5
70

,8
02

,9
84

	

 
 

 
 

 
 

 
 

Ba
la

nc
e	

fo
rw

ar
d	

at
	1

	O
ct

ob
er

	2
01

7	
2,
20

4,
43

8,
02

0	
	

30
,9
19

,6
54

,4
50

		
33

,1
24

,0
92

,4
70

		
7,
75

6,
49

5,
04

5	
	

(3
09

,7
84

,5
31

)	
(3

09
,7
84

,5
31

)	
40

,5
70

,8
02

,9
84

	

Re
m

itt
an

ce
	to

	th
e	

M
in
ist

ry
	o

f	F
in
an

ce
	

-		
		

-		
		

-		
		

(2
,3
00

,4
00

,0
00

)	
-		

		
-		

		
(2
,3
00

,4
00

,0
00

)

An
nu

al
	to

ta
l	g

ai
n	

(lo
ss
)		

-		
		

-		
		

-		
		

3,
74

4,
60

1,
88

1	
	

(9
79

,1
97

)	
(9
79

,1
97

)	
3,
74

3,
62

2,
68

4	

Ba
la

nc
e	

at
	3

0	
Se

pt
em

be
r	2

01
8	

2,
20

4,
43

8,
02

0	
	

30
,9
19

,6
54

,4
50

		
33

,1
24

,0
92

,4
70

		
9,
20

0,
69

6,
92

6	
	

(3
10

,7
63

,7
28

)	
(3

10
,7
63

,7
28

)	
42

,0
14

,0
25

,6
68

Fi
na

nc
ia
l	s

ta
te

m
en

ts
-e

qu
ity

	m
et

ho
d	

ap
pl

ie
d

Ca
pi

ta
l

O
th

er
	c
om

po
ne

nt
s	
of

	e
qu

ity

De
fin

ed
	b

en
efi

t
pl

an
ac

tu
ar

ia
l g

ai
ns

(lo
ss

es
)

fo
r e

m
pl

oy
ee

be
ne

fit
	p

ro
je
ct

in
 t

he
 a

ss
oc

ia
te

s

U
na

pp
ro

pr
ia

te
d

re
ta

in
ed

 e
ar

ni
ng

s
lo

ss
es

O
th

er
co

m
po

ne
nt

s
of

	e
qu

ity
To

ta
l	E

qu
ity

Ca
pi

ta
l

Co
nt

rib
ut

io
n

fr
om

 t
he

Go
ve

rn
m

en
t

To
ta

l c
ap

ita
l

220 รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค



Provincial Waterworks Authority       
Statements of cash flow       

For the year ended September 30, 2018      

Unit:	Baht

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

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

				Financial	statements-equity	method	applied	

                    2018	 2017
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Provincial Waterworks Authority       
Statements of cash flow       

For the year ended September 30, 2018      

Unit:	Baht

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

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

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

Financial	statements-equity	method	applied

                    2018	 2017
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Provincial Waterworks Authority       
Statements of cash flow       

As at September 30, 2018      

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

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

Unit:	Baht

              Separate Financial Statement 

                    2018	 2017
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Provincial Waterworks Authority       
Statements of cash flow       

For the year ended September 30, 2018      

Unit:	Baht

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

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

Separate Financial Statement

   2018	 2017
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Provincial Waterworks Authority
Notes to the Financial Statements

For the year ended 30 September 2018

1.		 Establishment	and	Objectives

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

2.		 Basis	for	preparation	and	presentation	of	the	fnancial	statements
 
 2.1		 Presentation	of	the	financial	statements
  The financial statements were prepared in accordance with the generally accepted accounting 
principles	under	Accounting	Act	B.E.	2543	(2000),	which	means	to	include	accounting	standards	issued	under	
the	 Accounting	 Professions	 Act	 B.E.	 2547	 (2004),	 including	 the	 interpretations	 and	 accounting	 practice	 
guideline declared by Federation of Accounting Professions, which is in accordance with the presentation 
of the financial statements in compliance with the declaration of Department of Business Development  
in	 “The	Determination	of	Contracted	Form	which	must	be	 in	 the	 Financial	 Statement	B.E.	 2559	dated	 
11	October	 2016.”	 The	 transactions	 of	 PWA’s	 employee	 gratuity	 fund	were	 included	 in	 PWA	 financial	 
statements	in	accordance	with	the	Ministry	of	Finance’s	letter	No.	MOF.0209.2/4171	dated	9	March	2001.	
PWA financial statements present the financial position and operating performance results of PWA’s employee 
gratuity fund for the year ended 30 September 2018. Similarly, the transactions related to PWA’s employee 
gratuity	fund	were	also	presented	in	Notes	5.20	to	the	financial	statements.
 
 2.2	 Thai	 Accounting	 Standards	 (TAS),	 Thai	 Financial	 Reporting	 Standards	 (TFRS),	 TAS	 
Interpretations,	and	Thai	Financial	Report	Interpretation	Committee	(TFRIC)
 
  2.2.1		 Effective	for	annual	accounting	periods	beginning	on	or	after	1	January	2017
   Federation of Accounting Professions (FAP) has issued and improved the following TAS, 
TFRS,	 TSIC	 and	 TFRIC	 effective	 for	 annual	 accounting	 periods	 beginning	 on	 or	 after	 1	 January	 2017,	 
the standards of which PWA has brought into practice under the consideration of PWA Management  
that there is no significant impact on the accounting policies and financial statements of PWA.
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  2.2.2		 Effective	for	annual	accounting	periods	beginning	on	or	after	1	January	2018
   Thai Accounting Standards                      Topic
	 		 		 TAS	1	(Revised	2017)	 Presentation	of	fnancial	statements
	 		 		 TAS	2	(Revised	2017)	 Inventory
	 		 		 TAS	7	(Revised	2017)	 Statement	of	cash	flow
	 		 		 TAS	8	(Revised	2017)	 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
	 		 		 TAS	10	(Revised	2017)	 Events	after	the	reporting	period
	 		 		 TAS	11	(Revised	2017)	 Construction	contracts
	 		 		 TAS	12	(Revised	2017)	 Income	taxes
	 		 		 TAS	16	(Revised	2017)	 Property,	plant	and	equipment
	 		 		 TAS	17	(Revised	2017)	 Lease	agreements
	 		 		 TAS	18	(Revised	2017)	 Revenue
	 		 		 TAS	19	(Revised	2017)	 Employee	benefits
	 		 		 TAS	20	(Revised	2017)	 Accounting	for	Government	Grants	and	Disclosure	of	
	 	 	 	 Government	Assistance
	 		 		 TAS	21	(Revised	2017)		 The	effects	of	changes	in	foreign	exchange	rates
	 		 		 TAS	23	(Revised	2017)	 Borrowing	costs
	 		 		 TAS	24	(Revised	2017)	 Disclosures	of	associated	persons	or	businesses
	 		 		 TAS	26	(Revised	2017)	 Accounting	and	reporting	of	benefit	plans	after	retirement
	 		 		 TAS	27	(Revised	2017)	 Separate	fnancial	statements
	 		 		 TAS	28	(Revised	2017)	 Investments	in	associates
	 		 		 TAS	29	(Revised	2017)	 Financial	reporting	in	hyperinflationary	economy
	 		 		 TAS	33	(Revised	2017)	 Earnings	per	share
	 		 		 TAS	34	(Revised	2017)	 Interim	fnancial	reporting
	 		 		 TAS	36	(Revised	2017)	 Impairment	of	assets
	 		 		 TAS	37	(Revised	2017)	 Provision,	contingent	liabilities	and	contingent	assets
	 		 		 TAS	38	(Revised	2017)	 Intangible	assets
	 		 		 TAS	40	(Revised	2017)	 Investment	property
	 		 		 TAS	41	(Revised	2017)	 Agriculture
     Thai Financial Reporting Standards                  Topic
	 	 	 TFRS	2	(Revised	2017)	 Share-based	payments
	 		 		 TFRS	3	(Revised	2017)	 Business	combination
	 		 		 TFRS	4	(Revised	2017)	 Insurance	contract
	 		 		 TFRS	5	(Revised	2017)	 Non-current	assets	held	for	sale	and	discontinued	operations
	 		 		 TFRS	6	(Revised	2017)	 Exploration	for	and	evaluation	of	mineral	resources
	 		 	 TFRS	8	(Revised	2017)	 Operating	segment
	 		 		 TFRS	10	(Revised	2017)	 Consolidated	financial	statement
	 		 		 TFRS	11	(Revised	2017)	 Joint	arrangements
	 		 		 TFRS	12	(Revised	2017)	 Disclosure	of	interests	in	other	entities
	 		 		 TFRS	13	(Revised	2017)	 Fair	value	measurement
    Thai Standards and Interpretations Committee      Topic
	 	 	 TSIC	10	(Revised	2017)	 Government	assistance	-	no	specifc	relation	to	operating
    activities
	 		 		 TSIC	15	(Revised	2017)	 Operating	leases	-	incentives	for	lessees

226 รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค



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

 	 2.2.3	 Be	effective	for	the	financial	statements	for	accounting	period	beginning	on	or	after 
	 	 	 1	January	2019
   Thai	Financial	Reporting	Standards		 	 Subject
	 	 	 TFRS	15		 	 Revenue	from	contracts	made	with	customers

  2.2.4		 Be	effective	for	the	financial	statements	for	accounting	period	beginning	on	or	after 
	 	 	 1	January	2020
   Thai	Accounting	Standards					 	 	 Subject
   TAS 32   Lists of Financial Instruments 

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

4.		 Signifcant	accounting	policies
 
 4.1		 Cash	and	cash	equivalents
   Cash and cash equivalents comprises cash on hand, cash at bank and deposits which are due 
in 3 months excluding cash at bank used as collateral.

 4.2		 Cash	at	bank	with	limitations
  Cash at bank with limitations has specifc purposes and conditions in using cash such as cash 
used as loan guarantee for employee welfare, water use guarantee fund and yield of water use guarantee 
fund, all of which can be used as revolving fund to continue PWA’s operations once facing revolving fund 
shortage problem. 

   Thai	Financial	Reporting	Standards	Interpretations	Committee				Subject
   TFRIC 16   Risk prevention in net investment in foreign agencies
   TFRIC 19   Settlement of financial liabilities with equity instruments
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	 4.3		 Allowance	for	doubtful	accounts
  This is calculated from accounts receivable excluding public agencies or state enterprises after 
VAT	and	accounts	receivables	-	others	which	accrued	more	than	6	months	after	the	due	date	of	settlement	
in compliance with the rate and criteria determined by Ministry of Finance.

	 4.4		 Supplies
  Supplies at the ending period are stated at cost and calculated by using moving average or net 
value, based on which one is lower. For obsolete supplies pending for investigation and compensation,  
the allowance of such supplies would be accounted in full amount.
 
	 4.5		 Investment	in	Associates	and	Other	Long-term	Investments
   Investment in associates are accounted for using equity method and recogni zed the company’s 
share	of	profit	according	to	the	investment	proportion	in	associates.	For	the	devidend	in	associates,	it	could	
be deducted from the book value of the investment.
   Other	long-term	investments are stated by using costing method.

	 4.6		 Related	Parties
   PWA’s related parties means individuals or enterprises that have the authority to control PWA, 
or are controlled by PWA directly or indirectly or under the common control with PWA. Besides, related 
parties also include associated companies, key management personnel or PWA board of directors who have 
the	authority	to	control	or	jointly	control	or	have	the	significant	influence	directly	or	indirectly.
   In the consideration of the relationship between related parties and PWA, each party, PWA pays 
attention to the substance of the relationship not merely to the legal form.

 4.7		 Property,	Plant	and	Equipment	and	Intangible	Assets
   Property, plant and equipment and intangible assets are stated at cost on the date of purchase 
or acquisition, less accumulated depreciation, accumulated amortization, allowance for impairment  
and allowance from revaluation of assets.
   The laid pipelines and durable articles transferred from Department of Public Works and  
Department of Health presented as the condition of assets by using the appraised value on the date  
of	transfer	(28	May	1979).
   Property received from the state donation and transferred from sanitation waterworks in  
conformity with the Cabinet’s resolution is stated at the received and appraised value on the acquisition 
date. As for property received from private sector in the form of donation, transfer and concession is  
recognized as revenue in full amount in the period of occurrence. Building and equipment acquired in the 
same	method,	are	stated	as	deferred	revenue	in	non-current	liabilities	by	recognizing	as	revenue	at	the	rate	
of	12.5	and	3.33	percent	per	year	over	their	useful	lives	of	durable	articles	and	construction	respectively.	
  Water meters already installed and ready to use conducted by PWA, customers, donated  
meters, or customers transferred from other agencies are stated at cost on the acquisition date including 
wage and installation fee.
  Intangible assets comprised the copyrights of Application Software purchased for use stated  
at cost after deducting the accumulated amortization.
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   PWA recognizes demolished cost of construction located on leased land, as a part of assets 
with present value of the appraised cost of demolishment as at the end of lease contract and deducted 
by the depreciation of assets over their useful lives of such land lease agreement.

 4.8		 Depreciation	and	Amortization
	 		 Depreciation	is	calculated	by	using	the	straight-line	method	over	their	estimated	useful	lives	
of	each	type	of	property,	plant	and	equipment	at	the	annual	rate	of	2	-	33.33	percent	of	the	depreciated	
amount	after	deducting	the	depreciation,	salvage	value	at	the	rate	of	0	-	20	percent	of	the	asset	costs.
  Depreciation of property, plant, and equipment transferred from other agencies purchased  
by PWA, and donated, which directly generates income including water meters are stated as expense  
in	profit	and	loss	statement.
  Right of possession over the government property (building and construction except land)  
is	amortized	by	a	straight-line	method	at	the	depreciation	rate.
  Intangible assets	are	amortized	by	a	straight	-	line	method	at	the	annual	rate	of	20	percent.

	 4.9		 Right	of	Possession	over	Government	Property
   The right of possession over government property is stated at the appraisal value by the  
Authority’s committee and treated as the Authority’s capital according to the Provincial Waterworks Authority 
Act	 B.E.	 2522	 (1979).	 Article	 9	 (1)	 referring	 to	 PWA	 received	 immovable	 property	 transferred	 from	 the	 
Department of Public Works and the Department of Health owned by the Ministry of Finance according  
to	the	Government	Property	Act	B.E.	2518	(1975).	When	PWA	does	not	use	and	return	properties	to	the	
Ministry of Finance, it will be recognized as loss on disposal of the right of possession over government 
property.

 4.10		 Impairment	of	Assets
  At the end of each reporting period, PWA has assessed the impairment of property, plant and 
equipment or PWA’s other intangible assets for only commercial customer group. PWA applied its criterion 
of the segregation of customers in commercial and social aspects based on the principle for PSO from State 
Enterprise Policy Office (SEPO). Social customers are considered from PWA branches which earned income 
from	household	customers	consuming	water	 supply	between	0-20	cubic	meters	per	month,	exceeding	 
12.47	percent	compared	to	total	water	supply	income	of	the	branches.	Beyond	this	group,	they	are	all	
considered as commercial customers. PWA also takes into account an indication in each PWA’s branch 
whether	it	got	losses	continually	to	5	years	or	not.	In	case	there	is	an	indication	of	impairment	of	assets,	 
an impairment loss is recognized in proft or loss.
  In the assessment of asset impairment, if there is any indication that previously recognized 
impairment losses may no longer exist or may have decreased, PWA estimates that asset’s recoverable 
amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the  
assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was  
recognized. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall 
not exceed the carrying amount that would have been determined. In case no impairment loss of assets 
was recognized in prior years, PWA will do reversing entries of loss from asset impairment by recognizing  
in proft or loss immediately.
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	 4.11		 Revenue	Recognition
	 	 4.11.1		 Revenue from water supply and service is recognized as income when issuing the  
receipt and invoice of water supply based on the amount of consumption in each month. 
	 	 4.11.2			 Revenue from installation of water meter amortization is the installation of water  
meters that are received from individual and government water users, each shown in advance receipts, 
installation and pipe installation And recorded as revenue from installation of water meters, waiting to be 
recognized in respect of liabilities when the work is completed Which is gradually recognized as revenue 
from installation of water meter measurements, is amortized in the statement of comprehensive income 
At	the	rate	of	12.5	percent	per	year	according	to	the	lifetime	of	the	water	meter.
	 	 4.11.3		 Revenue from piping for water distribution area expansion is the cost of piping for  
the water distribution area expansion received from each public and private water users shown in advance 
receipt account of piping and installation, and recorded as deferred revenue from piping for water  
distribution area expansion in respect of liabilities after work completion. This is gradually recognized as the 
amortized revenue of water distribution area expansion  in the statement of comprehensive income at the 
rate of 3.33 percent per year according to the useful life of the piping work. Cost of piping and installation 
for the water distribution area expansion that has not been completed will be displayed in the  
“Installation	and	Piping	Works	under	Construction”.
	 	 4.11.4		 Revenue from piping and installation is the income received from each consumer  
and	 is	 recorded	 in	Deferred	 income	 -	 installation	 and	piping,	 and	 recognized	 as	 income	when	 the	 job 
is completed. Costs of installation and pipeline which are incomplete will be recorded in the  
“Installation	and	Piping	Works	under	Construction”.
	 	 4.11.5		 Penalty income In case sellers or parties to a contract with PWA (contractors)  
delay in delivering job as specifed in the contract, penalty is charged and recognized as income. In case  
of	renewal	contracts	 in	the	fiscal	year,	PWA	shall	 refund	such	penaly	to	sellers	or	contractors,	and	the	 
refunded	money	will	be	deducted	from	penalty	income.	If	a	contract	is	renewed	in	the	next	fiscal	year,	 
PWA will recognize penalty income as an expense in the accounting period of refund. 
	 	 4.11.6		 Interest income is recognized in the proportion of the time with the consideration  
of the effective rate of return on assets.
	 	 4.11.7		 Dividend income is recognized as income when the declaration of dividend is made.
	 	 4.11.8		 Other income is recognized as income when receiving the settlement.
	 	 4.11.9		 Private sector donation income Donation transactions from private sector in the form 
of	cash	and	land	including	fixed	supplies	are	recognized	as	income	in	the	whole	amount	for	the	period	 
of occurrence.
	 	 4.11.10	 Deferred government grants income The asset transactions paid from appropriated 
government grants since 2006 are stated as deferred government grants income in liabilities and recognized 
as government income over its useful lives of assets in compliance with the calculation criteria  
of	 depreciation	 basis	 TAS	 20	 (Revised	 2016):	 Accounting	 for	 Government	 Grants	 and	 Disclosure	 of	 
Government	Assistance.
	 	 4.11.11		Deferred asset transfer income for the asset list transferred from private sector in  
piping and installation for private consumers and asset transfer income from public sector are presented  
as deferred private sector donation income and deferred public sector donation income as liabilities  
respectively and are gradually recognized as income from assets donated by private and public sectors  
in	 the	 annual	 rate	 of	 12.5	 and	 3.33	 respectively	 according	 to	 the	 useful	 lives	 of	 durable	 articles	 and	 
construction shown in deferred income from the expansion of water distribution area in comprehensive 
profit	and	loss	statement.
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	 4.12		 Financing	Costs
  Financing costs are expenses occurred from which PWA acquired capital for operation  
comprising loan interest paid and fee charge.
	 	 Interests	paid	and	expenses	charged	from	the	long-term	loan	for	the	purpose	of	the	acquisition	
of property, plant and equipment, which are under construction, are recognized as operation cost under 
construction.	As	 for	 the	 interests	paid,	and	expenses	 related	to	 the	 long-term	loans	occurred	after	 the	
construction is completed are recognized as expenses.

	 4.13		 Financial	Lease	and	the	Esteemed	Obligation	from	Private	Joint	Venture	Contracts
   PWA has made the contract with private sectors with the condition of agreement in taking  
part of lease contract. Therefore, PWA recorded leased assets as the assets with the fair value or present 
value of minimum lease payment or which one is lower. The assets acquired from lease agreement  
are depreciated over their useful lives or based on a lease period, depending on which one is shorter.
	 	 Lease	 payments	 are	 separated	 into	 financial	 expenses	 and	 a	 deduction	 from	debts	 under 
a	 contract.	 The	 financial	 expenses	 are	 recorded	 in	 the	 statement	 of	 income	 throughout	 a	 lease 
agreement period.
	 		 The	 contract	 of	 purchase/sale	 water	 with	 private	 companies	 with	 a	 loss	 throughout	 the	 
contract, which currently causes the obligations to PWA, PWA will bring such loss as a basis for the  
calculation of the present value so as to recognize it as provisions of debts.
   PWA has reviewed the debt provision at the end of the reporting period when there are the 
amendment	of	contract	and	adjustment	of	provisions	to	reflect	the	best	estimate	at	present.

	 4.14		 Employee	gratuity	fund	and	provident	fund	contribution
	 			 4.14.1	 Employee gratuity fund contribution is what PWA monthly reserves for employees  
who don’t attend provident fund membership at the rate of 10 percent of the salary of an individual  
employee.
	 		 4.14.2		 PWA Provident fund contribution is registered under the Provident Fund Contribution 
Act	 B.E.	 2530	 (1987)	 dated	 28	 February	 1997.	 PWA	monthly	 pays	 on	 behalf	 of	 each	 employee,	 
a membership of the provident fund, at the rate of 9, 10 and 11 percent of the salary of an individual  
employee whose working period is less than 10 years, between 10 and 20 years and over 20 years  
respectively (since the establishment of PWA till now).      

 4.15	 Employee	Benefit	Obligations

  4.15.1		 Short-term	employee	benefits
    Salaries, wages, bonuses and provident fund contribution are recognized as expenses 
on accrual basis.

	 	 4.15.2		 Retirement	employee	benefits	-	Defined	benefit	plans
	 		 	 The	employee	benefit	liabilities	in	respect	of	the	severance	payments	under	labor	law	
and	employee	gratuity	fund	 is	the	expenses	throughout	employees’	working	period.	The	future	benefit	
amount	to	be	received	by	employees	under	the	defned	benefit	plan	is	estimated	from	the	duration	of	their	
work	with	PWA	till	retirement	based	on	actuarial	principles.	Such	benefits	are	discounted	as	the	present	
value while a discount rate uses the rate of return on government bonds as an initial reference rate.  
An estimate of such liabilities is calculated based on actuarial methods (Projected Unit Credit Method).

232 รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค



    When the assumption used for an estimate based on actuarial method changes,  
PWA recognizes gains (loss) from such estimates for the whole amount in the statement of comprehensive 
income.

 4.16		 Provisions	of	Demolished	Costs	on	Building	and	Construction 
   In the provisions of building and construction demolished costs, PWA uses differentiated  
assumptions	 such	 as	 the	 period	 of	 demolishment	 and	 the	 future	 inflation	 rate,	 the	 present	 value	 of	 
the	 estimate	 on	 the	 demolishment	 calculated	 by	 Zero	 Coupon	 Yield	 Curve	 and	 SOE	 Spread	Matrix	 
(Risk Premium) at the end of accounting period, the assets of which were recorded on land lease at the 
discounted rate.
   Thus, PWA used the prospective type since PWA could not specify the information and capital 
amount of past demolished costs which was the accumulated impact of previous periods from the  
changes in accounting policies.

5.		 Additional	Information
 5.1		 Cash	and	cash	equivalents	consisted	of	the	following:	-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Cash	on	hand	 	 	 21.25	 19.91
Deposits	at	banks	 -	 Saving	Accounts	 2,276.89	 2,320.52
																			 -		Current	Accounts	 26.91	 228.09
																									 -		Fixed	Accounts	less	than	3	month	 800.00	 -			
                            period 
Cash	in	transit	 						 32.52	 37.80
                     Total	 3,157.57	 	2,606.32

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

Deposits	at	banks	 -	saving	accounts	as	at	30	September	2017	and	2016	amounted	Baht	2,276.89	
million	 and	 Baht	 2,320.52	million	 included	 deposits	 at	 banks	 -	 PWA	 gratuity	 fund	 at	 the	 amount	 of	 
Baht	17.32	million	and	Baht	5.69	million	respectively.		

As	for	deposits	at	banks	–	fixed	accounts	more	than	3	month	period,	they	were	shown	separately	 
in the temporary investment list.  

As	at	30	September	2018	and	2017	cash	in	transit	amounting	to	Baht	32.52	million	and	Baht	37.80	
million were mostly clearing cheques, cheques, and drafts respectively.
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Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Deposits	at	banks	for	employee	welfare	 496.86	 499.44

Water	usage	guarantee	fund	 					655.61	 380.44

Interests	of	water	usage	guarantee	fund	 		286.35	 268.19

                       Total	 1,438.82	 1,148.07

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

5.3		 Accounts	receivable	-	trade	and	others	consisted	of	the	following:	-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

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

 
	 345.27
	 305.89
	 651.16
			 (67.33)

	 (43.44)
	 540.39
 
	 106.55
	 (34.96)		

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

 
	 308.56
	 253.07
	 561.63
	 (63.65)

	 (37.16)
	 460.52	
 
	 105.10
	 (28.65)

	 (65.80)
	 (0.15)
	 10.50
 81.88 
 (0.06)
 81.82
	 624.39
	 241.68
 2.12
		 29.50
   990.01
 1,450.83

5.2	 Deposits	at	banks	with	limitations	consisted	of	the	following:-		
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 As of 30 September 2018, account receivable of the Ministry of Finance amounted to  
Baht	 135.23	million,	 consisting	 of	 an	 advance	 payment	 which	 was	 paid	 from	 the	 PWA	 revenue	 for	 
disbursement	instead	of	subsidies	for	the	year	2011	and	2018	amounting	to	Baht	6.15	million,	the	accrued	
income of petition for subsidy within the fiscal year of 2018 amounting to Baht 128.30 million and the  
provision	of	Term	Loan	amounting	to	Baht	0.78	million	for	the	investment	in	the	PWA's	water	resources	
management	project	as	a	quick	win	 for	 the	 fiscal	year	2015	 (additional)	with	 the	 loan	amount	of	Baht	 
1,486	million.	The	Ministry	of	Finance	is	the	principal	and	interest	guarantor	under	the	cabinet	resolution.	
The	government	is	obliged	to	repay	principal	and	interest	at	the	rate	of	75%	of	the	loan	and	PWA	is	obliged	
to	repay	the	principal	repayment	and	interest	at	the	rate	of	25%	of	the	loan	(Note	5.16.2).

 Deferred income from penalty and damage cost is the income from penalty and damage  
cost	 in	 excess	 of	 10%	of	 the	 contract	 limit	 including	 value	 added	 tax.	 It	 is	 not	 certain	 that	 PWA	will	 
receive the said penalty income or not, so PWA has set a deferred list which is entered by deducting  
other	account	receivable.		As	at	30	September	2018	and	2017,	deferred	income	from	penalty	and	damage	
cost	were	Baht	65.80	million.

 
	 As	of	30	September	2018,	account	receivable	from	public	sector	amounted	to	Baht	305.89	

million	which	 increased	 from	30	September	2017	by	Baht	52.82	million	or	20.87	percent,	 classified	by	 
the	organizations	as	follows:

2017 Increase	(Decrease)

               Public sector 

1. Ministry of Justice

2.  Ministry of Defense

3.  Ministry of Interior

4.		Ministry	of	Education

5.		Ministry	of	Public	Health

6.  Royal Thai Police

7.		Other	government	agencies/

 state enterprises

                        Total

138.80

47.82

41.88

36.98

20.91

5.75

		13.75

305.89

45.38

15.63

13.69

12.09

6.84

1.88

			4.49

100.00

76.27

57.76

50.50

29.39

17.88

6.02

		15.25

253.07

30.14

22.82

19.95

11.61

7.07

2.38

   6.03

100.00

			62.53	

			(9.94)

   (8.62)

				7.59

    3.03

			(0.27)

			(1.50)

		52.82

 81.99

(17.21)

(17.07)

	25.83

	16.95

		(4.49)

		(9.84)

	20.87

 Million Percent
  Baht 

 Million Percent
  Baht 

 Million Percent
  Baht 

2018
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5.4		 Supplies	classified	by	types	of	materials	are	as	follows:-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

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

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

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

5.5		 Investment	in	associates	and	other	long-term	investments	consisted	of	the	following:-	

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

Produce
and sell
water
supply 

Produce
and sell
water
supply 

Common
shares 

Common
shares 

2018

40.20

2.00

2017

40.20

2.00

  		2018

4,165.39

    

24.03

    2017

4,014.55

   

24.03

     		2018

1,091.20

    

24.03

      2017

1,091.20

 

24.03

Unit:	Million	Baht

Type of
Business

Proportion
of shareholding

(Percent)
Equity	Method Cost MethodType of 

shares
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 Investment in associates
 In 2018, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited 

made	 the	 declaration	 of	 dividend	 for	 the	 year	 2017	 according	 to	 the	 annual	 general	meeting	 of	 the	 
shareholders’	 approval	dated	23	April	 2018	at	 the	 rate	of	Baht	0.24	per	 share.	PWA	 received	dividend	 
of	Baht	160.51	million	on	18	May	2018	and	declared	interim	dividend	payment	for	the	six-month	period	
ended	30	 June	2018	on	 the	board	of	directors’	meeting	no.	9/2018	dated	9	August	2018	at	Baht	0.20	 
per	share.	PWA	received	dividend	of	Baht	133.76	million	on	5	September	2018.

	 In	2017,	 Eastern	Water	Resources	Development	and	Management	Public	Company	Limited	
made the declaration of dividend for the year 2016 according to the annual general meeting of the  
shareholders’	 approval	dated	18	April	 2017	at	 the	 rate	of	Baht	0.27	per	 share.	PWA	 received	dividend	 
of	Baht	180.58	million	on	18	May	2017	and	declared	interim	dividend	payment	for	the	six-month	period	
ended	30	June	2017	on	the	board	of	directors’	meeting	dated	31	August	2017	at	Baht	0.23	per	share.	 
PWA	received	dividend	of	Baht	153.82	million	on	26	September	2017.

 Other	long-term	investments
  In 2018, Pathum Thani Water Company Limited made the declaration of dividend for the  

year	 2017	 according	 to	 the	 board	 of	 directors’	meeting	 on	 dated	 20	 February	 2018	 at	 the	 rate	 of	 
Baht	 37.183	 per	 share.	 PWA	 received	 dividend	 of	 Baht	 8.93	million	 on	 27	March	 2018	 and	 declared	 
interim	dividend	payment	for	the	six-month	period	ended	30	June	2018	on	the	board	of	directors’	meeting	
No.	4/2018	dated	3	August	2018	at	Baht	38.247	per	 share.	PWA	 received	dividend	of	Baht	9.19	million	 
on	15	August	2018.

	 In	2017,	Pathum	Thani	Water	Company	Limited	made	the	declaration	of	dividend	for	the	year	
2016	according	to	the	board	of	directors’	meeting	on	6	March	2017	at	the	rate	of	Baht	37.97	per	share.	 
PWA	received	dividend	of	Baht	9.12	million	on	20	March	2017	and	declared	 interim	dividend	payment	 
for	 the	 six-month	 period	 ended	 30	 June	 2017	 on	 the	 board	 of	 directors’	meeting	 No.	 3/2017	 dated	 
8	August	2017	at	Baht	34.33	per	share.	PWA	received	dividend	of	Baht	8.25	million	on	25	August	2017.
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5.6		 Related	Party	Transactions
	 Significant	related	party	transactions	had	the	following	brief	details:
	 5.6.1		 As	at	30	September	2018	and	2017	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Other accounts receivable
   Associates 
  Eastern Water Resources Development
      and Management Public Company Limited
    Total
Trade accounts payable 
   Associates 
  Eastern Water Resources Development
      and Management Public Company Limited
 Related companies
	 	 Nakhonsawan	Water	Supply	Co.,	Ltd.
  Chachoengsao Water Supply Co., Ltd.
  Bangpakong Water Supply Co., Ltd.
  Universal Utilities Co., Ltd.
	 	 EGCOM	Tara	Co.,	Ltd.
               Total

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

0.76

0.76

 
57.89

11.47
27.87
29.78
31.36
34.48

192.85

0.94

0.94

 
32.50

10.53
30.83
28.44
32.38
31.42

166.10

238 รายงานประจ�าปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค



 5.6.2		 For	the	year	ended	30	September	2018	and	2017

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Revenues
 Revenue from concession    
	 	 Associates		 	 1.94	 2.34
Expenses   
     Water supply purchasing cost     
	 	 Associates	 	 182.65	 190.21
									Other	related	companies	 			1,089.11	 1,063.57
					Raw	water	purchasing	cost	from	private	associates		 293.95	 437.96
     Maintenance cost   
	 	 Other	related	companies		 			18.15	 17.04

Financial	Statements	-	equity	method	applied

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Revenues
 Revenue from concession    
	 	 Associates	 	 1.94	 2.34
     Dividend income   
			 	 Associates		 	 294.27	 334.40
Expenses   
     Water supply purchasing cost   
	 	 Associates		 	 182.65	 190.21
									Other	related	companies		 			1,089.11	 1,063.57
     Private raw water purchasing cost   
	 	 Associates		 	 293.95	 437.96
     Water supply maintenance cost  
	 	 Other	related	companies		 			18.15	 17.04

Separate Financial Statements
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5.7		 Assets	under	construction
	 As	at	30	September	2018	and	2017,	assets	under	construction	amounting	 to	Baht	9,937.83	

million and Baht 11,206.00 million respectively were mainly the improvement and expansion of water  
supply under construction, and PWA recognized bond fee and interests as the cost of assets under  
construction	of	Baht	27.96	million	and	Baht	38.35	million	respectively.

 For the 2018 accounting period, PWA has the assets under construction in unauthorized 
areas	for	10	projects,	the	contract	limit	amounted	to	Baht	3,374.24	million	as	follows:

Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

The construction work 
to improve the water 
supply business after 
the transfer of  PWA 
Nong	Bua	Daeng
(Phakdi Chumphon) 
Branch, Amphoe Phakdi 
Chumphon, 
Chaiyaphum Province. 
The contract 
no.	6/174/2557	dated	
18	September	2014.

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

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

Baht	50.75	
million 
(excluding	VAT).

National Reserved Forest Land

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

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

The construction 
work to improve and 
expand PWA 
Aranyaprathet Branch, 
Amphoe Aranyaprathet, 
Sra	Kaeo	Province	with	
the	contract	no.	61/2016	
dated 29 April 2016.

Baht	814.03	
million 
(excluding	VAT).

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

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

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

2

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

Baht	61.87	
million
(excluding	VAT).

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

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

3

Public	Domain	State,	Waste	Land	Type
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Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

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

The construction work 
to improve and expand 
PWA Petchburi  Branch, 
Amphoe	Muang	-	
Ban	Laem	-	Ban	Lad	-	
Cha-am	–	Petchburi	
Province 
Phase 1 Construction for 
expanding production 
capacity, Ban Lad Water 
Supply Stat ion and  
Distribution Pipeline 
System The contract no. 
Kor	Chor	Hor	10/2560
dated	8	March	2017.

Baht 616.82
million
(excluding	VAT).

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

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

The project area is a land 
of public interest that 
the Chao Samran water 
supply station at PWA 
Phetchaburi Branch has 
utilized without paying 
the rent fee since the  
beginning for a long time 
nor requesting for permission 
to implement.

4
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Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

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

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

Baht	499.07
million 
(excluding	VAT).

Baht	263.78	
million
(excluding	VAT).

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

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

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

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

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

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

5

6
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Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

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

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

Baht 380.28 
million
(excluding	VAT).

Baht 361.68 
million
(excluding	VAT).

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

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

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

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

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

The project construction 
area is a public interest 
land In the section of the 
new water production 
station,	 Tumbol	 Kor	 Ko,	
approved by the results 
from the civil society and 
the	 meeting	 of	 Kor	 Ko	
Subdistrict Administrative 
Council. PWA submitted  
a letter no. Mor Tor. 
5 5 3 2 0 / 6 8 4 6 	 d a t e d 
28	 November	 2013	 to	 
request for using and  
revoking the condition of 
the land according to the 
Ministry	 of	 Interior.	 Now	 
it is in the process of  
cadastral survey by the 
Land Off ice of Sur in  
Province with the letter 
no.	 Sor	 Ror.	 0020.3/9250	
dated 19 April 2016 to the 
Sheriff of Amphoe Muang, 
Sur in  to  in fo rm the  
appointment schedule to 
beware of indicating the 
boundary line of land 
surveying area.

7

8
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Project	
No.

Project	Details Contract Limit Duration Disbursement Result Implementation

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

The construction work 
of a water production 
station at Ampul 
Reservoir including 
lay the pipeline to 
expand the water 
distribution area to 
special projects of Surin 
province in Princess 
Aditayadornkitikhun 
and	Tumbol	Ten-mee,	
Amphoe Mueang, 
Surin Province, PWA 
Surin Branch, the 
contract	no.	Kor	Por	Por.
Khor	8/27/2561	dated	
19 February 2018.

Baht	252.52
million
(excluding	VAT).

Baht	73.44	
million
(excluding	VAT).

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

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

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

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

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

The construction area  
of the project is the land 
of the Royal Irrigation  
Department. The PWA  
requests to use the land 
in accordance with the 
application form for land 
use	 (Form	No.	 Chor	 Por.	
393)	in	May	2017.	Currently,	
it is under the consideration 
of  the 8th Irrigation Office 
for permission. 

9

10
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5.8		 Property,	plant	and	equipment
	 As	at	30	September	2018	and	2017	consisted	of	the	following:-

Cost      
As	at	1	October	2017	 3,037.27	 114,941.09	 20,026.20	 16,510.10	 154,514.66
-		 Increase	 							32.11	 7,539.49	 1,820.80	 29.99	 9,422.39
-		 Disposal/Decrease		 -	 (130.17)	 (248.98)	 (2.08)	 (381.23)
As	at	30	September	2018		 3,069.38	 122,350.41	 21,598.02	 16,538.01	 163,555.82

Accumulated Depreciation      
As	at	1	October	2017	 -	 (40,167.36)	 (11,214.99)	 (6,228.46)	 (57,610.81)
-		 Increase	 -	 (3,413.42)	 (1,595.72)	 (376.82)	 (5,385.96)
-		 Disposal/Decrease	 -	 69.06	 204.55	 0.16	 273.77
As	at	30	September	2018	 -	 (43,511.72)	 (12,606.16)	 (6,605.12)	 (62,723.00)

Allowance for the impairment of assets       
As	at	1	October	2017		 (26.07)	 (956.06)	 (56.68)	 (4,464.86)	 (5,503.67)
-		 Loss	on	impairment	of	assets		 -	 (71.48)	 (19.17)	 -	 (90.65)
-		 Disposals		 -	 0.21	 0.83	 -	 1.04
-		 Reversal	entry	of	impairment	losses		 -	 -	 0.61	 -	 0.61
As	at	30	September	2018		 (26.07)	 (1,027.33)	 (74.41)	 (4,464.86)	 (5,592.67)

Allowance for the impairment 
of obsolete assets 
As	at	1	October	2017	 -	 (3.51)	 (18.83)	 -	 (22.34)		
-		 Loss	on	valuation	 -	 (6.26)	 (17.99)	 -	 (24.25)
-		 Disposals	 -	 3.51	 13.98	 -	 17.49
-		 Reversing	entry	of	impairment	losses	 -	 -	 4.58	 -	 4.58
As	at	30	September	2018	 -	 (6.26)	 (18.26)	 -	 (24.52)

Allowance	for	the	value	adjustment
Assets remaining      
As	at	1	October	2017	 -	 -	 (17.24)	 -	 (17.24)
-		 Loss	from	revaluation	 -	 -	 (0.85)	 -	 (0.85)
-		 Disposal	 -	 -	 0.95	 -	 0.95
-		 Reversing	entry	of	impairment	losses	 -	 -	 3.09	 -	 3.09
As	at	30	September	2018	 -	 -	 (14.05)	 -	 (14.05)

Net book value      
As	at	30	September	2018	 3,043.31	 77,805.10	 8,885.14	 5,468.03	 95,201.58
As	at	30	September	2017	 3,011.20	 73,814.16	 8,718.46	 5,816.78	 91,360.60

Financial	Statements	-	equity	method	applied/Separate	Financial	Statements

Property
Building

and
Construction 

Durable 
Articles

Assets under 
financial

lease
Total

Unit:	Million	Baht
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	 Assets	 under	 financial	 lease	which	 are	 recorded	 in	 the	 category	 of	 property,	 plant	 and	 
equipment	as	at	30	September	2018	and	2017	consisted	of	the	following:-

Cost      

As	at	1	October	2017	 199.73	 331.21	 86.33	 15,892.83	 16,510.10

-		 Increase	 -	 29.99	 -	 -	 29.99

-		 Disposal/Decrease	 -	 -	 (2.08)	 -	 (2.08)

As at 30 September 2018	 199.73	 361.20	 84.25	 15,892.83	 16,538.01

       

Accumulated Depreciation      

As	at	1	October	2017	 -	 (112.61)	 (73.70)	 (6,042.15)	 (6,228.46)

-		 Increase	 -	 (11.96)	 (7.17)	 (357.69)	 (376.82)

-		 Disposal/Decrease	 -	 -	 0.16	 -	 0.16

As at 1 September 2018 	 -	 (124.57)	 (80.71)	 (6,399.84)	 (6,605.12)

       

Allowance for the impairment of assets       

As	at	1	October	2017	 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)

As at 30 September 2018	 -	 -	 -	 (4,464.86)	 (4,464.86)

       

Net book value       

As at 30 September 2018	 199.73	 236.63	 3.54	 5,028.13	 5,468.03

As	at	30	September	2017 199.73	 218.60	 12.63	 5,385.82	 5,816.78

Financial	Statements	-	equity	method	applied/Separate	Financial	Statements

Property
Building

and
Construction 

Durable 
Articles

Water Supply
System

Total

Unit:	Million	Baht

As	 at	 30	 September	 2018	 and	 2017,	 unpaid	 property,	 plant	 and	 equipment	 amounting	 to	 
Baht	 2.37	million	 and	 Baht	 0.85	million	 respectively	were	 pending	 for	 adjustment	 and	 investigation.	 
It was recorded as a deduction in property, plant and equipment and presented in other current assets  
in a category of assets pending for adjustment and investigation as well as already recorded allowance  
for such assets as a whole amount.

As	at	30	September	2018	and	2017,	PWA	has	property,	plant	and	equipment	that	were	completely	
depreciated	but	still	normally	used	amounting	to	Baht	15.24	million	and	Baht	13.95	million	respectively.	

As at September 30, 2018, PWA had fixed assets in the type of plant and construction located in the 
prohibited areas in the total amount of Baht 1,290.12 million, divided into fixed assets of buildings  
and	 construction	 located	 in	 the	 state	 property	 amount	 to	 479.64,	 in	 the	 National	 Reserved	 Forests	 
property	amounting	to	Baht	0.19	million,	in	the	public	land	amounting	to	Baht	186.67	million,	the	property	
of	the	Department	of	Highways	amounting	to	Baht	315.92	million	and	the	public	land	in	the	type	of	waste	
land	amounting	to	Baht	307.70	million.
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5.9	 Right	of	possession	over state property
 As	at	30	September	2018	and	2017	consisted	of	the	following:-	

Unit:	Million	Baht

Financial	Statements	-	equity	method	applied/Separate	Financial	Statement	

Right of using
assets

TotalRight of possession
over state property

Cost     

As	at	1	October	2017	 314.97	 692.94	 1,007.91

-		Disposal/Decrease	 -	 (6.23)	 (6.23)

As at 30 September 2018	 314.97	 686.71	 1,001.68

      

Accumulated	Amortization     

As	at	1	October	2017	 -	 (690.76)	 (690.76)

-		 Increase	 -	 (0.53)	 (0.53)

-		Disposal/Decrease	 -	 6.23	 6.23

As at 30 September 2018	 -	 (685.06)	 (685.06)

      

Net book value     

As at 30 September 2018	 314.97	 1.65	 316.62

As	at	30	September	2017	 314.97	 2.18	 317.15

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

Unit:	Million	Baht

Cost     

As	at	1	October	2017	 332.05	 4.12	 336.17

-		 Increase	 25.58	 -	 25.58

-		Disposal/decrease	 (0.27)	 -	 (0.27)

As	at	30	September	2018	 357.36	 4.12	 361.48

     

Accumulated	Amortization     

As	at	1	October	2017	 (254.15)	 (4.12)	 (258.27)

-		 Increase	 (35.01)	 -	 (35.01)

-		Disposal/decrease	 0.27	 -	 0.27

As	at	30	September	2018	 (288.89)	 (4.12)	 (293.01)

      

Allowance for impairment of assets      

As	at	1	October	2017	 (0.29)	 -	 (0.29)

As	at	30	September	2018	 (0.29)	 -	 (0.29)

      

Net book value      

As	at	30	September	2018	 68.18	 -	 68.18

As	at	30	September	2017	 77.61	 -	 77.61

	 As	at	30	September	2018	and	2017,	PWA	has	intangible	assets	that	were	completely	amortized	
but still normally used amounting to Baht 112 and Baht 108 respectively. 

Financial	Statements	-	equity	method	applied/Separate	Financial	Statement	

Assets under
financial lease

TotalComputer
Software
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Unit:	Million	Baht

Accounts	receivable	-	 6.60	 			26.40	 48.95	 81.95	 6.60	 26.40	 55.55	 88.55
financial lease
Less	deferred	interest	received	 (4.28)	 (14.79)	 (13.05)	 (32.12)	 (4.48)	 (15.76)	 (16.36)	 (36.60)
Accounts	receivable	-	 2.32	 11.61	 35.90	 49.83	 2.12	 10.64	 39.19	 51.95
financial	lease	-	net

Within
1	year	

More than
1	year	not
exceeding
5	years	

More
than

5	years

Total Within
1	year	

More than
1	year	not
exceeding
5	years	

More
than

5	years

Total

Accounts	receivable	-	maturity	due	 Accounts	receivable	-	maturity	due	

30	September	2018 30	September	2017

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

Financial	Statements	-	equity	method	applied/Separate	Financial	Statements	

5.11	 Other	non-current	assets	consisted	of	the	following:-	

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Deposit	 	 	 0.57	 0.77
Employee	position	guarantee	 26.40	 24.56
Accounts	receivable	-	financial	lease	-	assets	pending	 161.95	 191.94	
   for a transfer  
Accounts	receivable	-	financial	lease	with	maturity	 		47.51	 49.83
			more	than	1	year	-	net
               Total	 236.43	 267.10

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

	 Accounts	 receivable	 -	 financial	 lease	as	 at	 30	September	2018	and	2017	consisted	of	 the 
following:-
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5.12	 Accounts	payable	-	trade	and	others	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Trade	accounts	payable		 1,181.93	 2,438.95
Other	accounts	payable		 142.42	 142.00
Accounts	payable	-	Revenue	Department		 				45.76	 77.96
                              Total	 1,370.11	 2,658.91

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

5.13	 Expense	payable	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Interest	payable		 	 	 135.03	 136.03
Electricity	payable		 	 212.54	 201.53
Purchased	water	payable		 793.32	 727.09
Employee	gratuity	fund	payable		 					16.65	 5.27
Other	expenses	payable		 			270.55	 278.15
    	Total	 1,428.09	 1,348.07

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

5.14	 Levies	payable	consisted	of	the	following:	-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Levies	payable	brought	forward	 2,471.60	 2,300.00	
Add		Increase	during	installments	 2,300.40	 2,971.60	
	 	 	 4,772.00	 5,271.60
Less		levies	paid	to	the	government		 (2,972.00)	 (2,800.00)
Levies	payable	brought	forward	 1,800.00	 2,471.60	
 

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

During the year 2018, PWA had delayed the repayment of 8 contracts in the amount of  
Baht 213.06 million.
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5.15	 Liabilities	under	financial	lease	consisted	of	the	following:	-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Within	1	year	 	 	 1,910.66	 1,912.52
More	than	1	year	but	not	exceeding	5	years	 7,596.97	 7,611.99
More	than	5	years		 	 15,004.11	 16,900.12
	 Total	 	24,511.74	 26,424.63
Less	financial	expense	in	the	future		 (11,491.70)	 (12,808.32)
	 Total	 	13,020.04	 13,616.31
Less	current	portion	of	long-term	debt	 				(649.19)	 (595.90)
 Total	 12,370.85	 13,020.41

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Within	1	year	 	 	 649.19	 595.90
More	than	1	year,	not	exceeding	5	years	 3,218.55	 2,953.64
More	than	5	years		 	 9,152.30	 10,066.77
 Total	 13,020.04	 13,616.31

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

	 As	determined	by	the	Ministry	of	Finance,	PWA	has	to	pay	levies	45%	of	the	2018	net	profit	
before	bonus	of	employee	and	board	of	director.	The	period	of	paying	levies	was	set	twice	a	year;	firstly,	
within	July	every	year;	and	secondly,	within	March	every	year	after	the	Auditing	Office	had	verified	and	
certified	the	Financial	Statement.	If	the	State	Enterprise	has	liquidity	problem,	it	is	allowed	to	grant	case	by	case.   

 In 2018, the outstanding balance of the levies payable was Baht 2,300.00 million, as determined 
in	Annual	Expenditure	Budget	Act	B.E.	2562	 (2019)	and	PWA	had	to	pay	additional	 levies	amounting	to	 
Baht	 0.40	million,	 as	 required	 by	 State	 Enterprise	 Policy	 Office	 (SEPO).	 In	 2018,	 PWA	 paid	 the	 levies	 
totaling	 Baht	 2,972.00	million,	 consisting	 of	 levies	 payable	 in	 2018	 amounting	 to	 Baht	 500.00	million,	 
and	those	in	2017	amounting	to	Baht	2,472.00	million.	The	rest	in	the	amount	of	Baht	1,800	million	was	
entered in the levy account as the 2018 levies for the whole amount. 

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

Such	financial	 leases	as	at	30	September	2018	were	the	nine	 joint	venture	agreements	that	PWA	 
made	with	the	private	sector	to	purchase/sell	the	water	supply.		
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5.16	 Long-term	loans

	 5.16.1	 PWA	Bond	consisted	of	the	following:-

  PWA issued bonds for investment with charging fees for sale and guarantee bond purchase  
for	the	year	2009	-	2017	at	the	rate	of	0.50	-	1.00	percent	of	total	bonds	issued,	which	were	guaranteed	
by	the	Ministry	of	Finance	in	both	principal	and	interest	bond	issued,	except	for	the	bonds	issued	in	2015	 
in the 2nd	time,	the	4th time and the 6th time, and in 2016 in the 3rd time which were not guaranteed by 
the Ministry of Finance in principal and interest.

Unit:	Million	Baht	

Item Transactions
Bond issued 

date
Annual

interest rate
per year
(Percent)

Term of repayment

Maturity
Period
(year)

Date of
redemption

30
September 

2017

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

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

30
September 

2018
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 Government	Savings	Bank	Loans	for	the	Year	2016
	 Loans	from	Government	Savings	Bank,	amounting	to	Baht	1,486.00	million,	is	a	loan	that	the	

Ministry of Finance guarantees principals and interests for the investment on PWA’s urgent water resources  
management	 project	 for	 the	 fiscal	 year	 2015	 (additional),	 which	 the	 government	 is	 obliged	 to	 repay	 
principals	and	interests	of	75%	of	the	loan	amount	and	PWA	is	obliged	to	pay	principals	and	interests	of	
25%	of	the	loan	amount.

	 Loan	repayment	period	is	1	year	and	6	months	from	the	first	loan	withdrawal	date.	The	initial	 
disbursement	of	Baht	400.00	million	was	made	on	12	May	2016,	and	all	 loans	were	determined	to	be	 
withdrawn	within	12	months	from	the	first	loan	withdrawal	date.	As	at	30	September	2018,	principals	and	 
interests were paid in the whole amount.

	 The	 6-month	 Bangkok	 Interbank	Offered	Rate	 (BIBOR)	 according	 to	 the	 Bank	of	 Thailand's	 
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate plus margin interest rate at  
0.0601%	 per	 year,	 and	 determined	 to	 use	 the	 BIBOR	 at	 the	 date	 of	 the	 first	 loan	withdrawal	 with	 
adjustment every 6 months in case of changes while the interest is to be repaid every 6 months from  
the	first	loan	withdrawal	date.

 5.16.2	 Domestic	loans	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

Item
Government
 Savings Bank

Loans
2016

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Payment Due
Date of 

Principal and
Interests

 1 1st	loan	withdrawal	 12	May	2016	 1.7767	 12	Nov	2017	 400.00	 400.00
 2 2nd	loan	withdrawal	 13	Jun	2016	 1.7767	 12	Nov	2017	 114.81	 114.81
 3 3rd	loan	withdrawal		 30	Jun	2016	 1.7767	 12	Nov	2017	 126.91	 126.91
	 4	 4th	loan	withdrawal		 4	Aug	2016	 1.7767	 12	Nov	2017	 214.91	 214.91
	 5	 5th	loan	withdrawal		 16	Sep	2016	 1.7767	 12	Nov	2017	 97.18	 97.18
 6 6th	loan	withdrawal	 31	Oct	2016	 1.7767	 12	Nov	2017	 236.33	 236.33
	 7	 7th	loan	withdrawal	 6	Mar	2017	 1.7767	 12	Nov	2017	 84.61	 84.61
 8 8th	loan	withdrawal	 12	May	2017	 1.7767	 12	Nov	2017	 123.85	 123.85
  Total     1,398.60	 1,398.60
  Less	repayment	 	 	 	 (1,398.60)	 (635.75)
	 	 	 	 	 	 -	 762.85
  Less	the	portion	of	domestic	loan	within	1	year	repayment	period		 -							 (762.85)	
  Total	domestic	loan	from	Government	Savings	Bank	 	 -	 -	
	 	 for	the	year	2016		 														

30
September

2017

30
September 

2018

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements
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 Bangkok Bank Loans	(Agreement	2018/1)
	 Loans	from	Bangkok	Bank,	amounting	to	Baht	500.00	million,	is	a	loan	that	the	Ministry	of	Finance	

does not guarantee principals and interests for the investment on the improvement construction project 
for	 PWA	Mahasarakram	 Branch	 amounting	 to	 Baht	 244.77	million,	 PWA	 Petchburi	 Branch,	 Part	 1,	 
amounting	to	Baht	155.23	million	and	PWA	Petchaburi	Branch,	Part	2,	amounting	to	Baht	100.00	million.

  The repayment period is 2 years from the first installment of loan withdrawal date with the first  
disbursement	 amounting	 to	 Baht	 100.00	million	 on	 13	November	 2017	 and	 the	 total	 loan	withdrawal 
is due within 12 months from the first installment of loan withdrawal date.

	 The	 6-month	 Bangkok	 Interbank	Offered	 Rate	 (BIBOR)	 according	 to	 the	 Bank	 of	 Thailand's	 
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate, and determined to use the  
BIBOR at the date of the first installment of loan withdrawal with adjustment every 6 months in case of 
changes while the interest is to be repaid every 6 month from the first installment of loan withdrawal date.

Item
List of

Bangkok Bank
Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Payment Due
Date of Principal

and Interests

30
September

2017

30
September

2018

 1 1st	Withdrawal	 13	Nov	2017	 1.70850	 13	Nov	2019	 100.00	 		-	 	

 2 2nd	Withdrawal	 22	Dec	2017	 1.70850	 13	Nov	2019	 92.71	 -

  Total	loans	from	Bangkok	Bank	 	 	 192.71	 -

Unit:	Million	Baht

Financial	Statements	-
equity	method	applied/

Separate Financial Statements

Item
Government
Savings Bank
Loans	2018

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Payment Due
Date of Principal

and Interests

30
September

2017

30
September

2018

	 1	 Withdraw	the	 13	Nov	2017	 1.58250	 13	July	2019	 349.00	 -
   whole amount     
  of loans
  Less  the portion of domestic loan within 1 year repayment period (349.00)	 -
  Total	long-term	loan	from	 	 	 	 	 	
	 	 Government	Savings	Bank	for	the	year	2018	 	 -	 -

Unit:	Million	Baht

Financial	Statements	-
equity	method	applied/

Separate Financial Statements
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Unit:	Million	Baht

Item Bangkok Bank
Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Payment Due
Date of Principal

and Interests

30
September

2017

30
September

2018

	 1	 Withdraw	the	 10	May	2018	 1.75834	 10	May	2020	 100.00	 -	 		
  whole amount     
  of loans

            Total	loans	from	Bangkok	Bank	 	 	 100.00	 -

Financial	Statements	-
equity	method	applied/

Separate Financial Statements

 Government	Savings	Bank	Loans	(Agreement	2018/2)
	 Loans	from	Government	Savings	Bank	amounting	to	Baht	349.00	million,	 is	a	 loan	that	the	 

Ministry of Finance guarantee principals and interests for the loan agreement redemption which is due 
on	13	November	2017.

 The repayment period is 1 year and 8 months from the loan withdrawal date with the first  
disbursement	amounting	to	Baht	349.00	million	on	13	November	2017.

	 The	 6-month	 Bangkok	 Interbank	Offered	 Rate	 (BIBOR)	 according	 to	 the	 Bank	 of	 Thailand's	 
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate minus the difference in interest  
rate	0.12600%	per	 year,	 and	determined	 to	use	 the	BIBOR	at	 the	date	of	 the	 first	 installment	of	 loan	 
withdrawal with adjustment every 6 months in case of changes while the interest is to be repaid every 
6 month from the first installment of loan withdrawal date.

 Bangkok Bank Loans	(Agreement	2018/3)
 Loans from Bangkok Bank amounting to Baht 1,219.00 million, is a loan that the Ministry of 

Finance does not guarantee principals and interests for the investment on the seven construction projects 
for	improvement	amounting	to	Baht	1,052.00	million,	and	on	3	projects	for	normal	operation	amounting	 
to	Baht	167.00	million.

 The repayment period is 2 years from the first installment of loan withdrawal date with the 
first disbursement amounting to Baht 100.00 million on 10 May 2018 and the total loan withdrawal is due  
within 12 months from the first installment of loan withdrawal date. 

	 The	 6-month	 Bangkok	 Interbank	Offered	 Rate	 (BIBOR)	 according	 to	 the	 Bank	 of	 Thailand's	 
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate plus the difference in interest  
rate	0.05000%	per	 year,	 and	determined	 to	use	 the	BIBOR	at	 the	date	of	 the	 first	 installment	of	 loan	 
withdrawal with adjustment every 6 month in case of changes while the interest is to be repaid every 
6 month from the first installment of loan withdrawal date.
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 Bangkok Bank Loans	(Agreement	2018/4)
	 Loans	from	Bangkok	Bank,	amounting	to	Baht	805.00	million,	is	a	loan	that	the	Ministry	of	Finance	

does not guarantee principals and interests for the investment on the four construction projects for  
improvement	 amounting	 to	 Baht	 505.00	million,	 and	 on	 1	 project	 for	 normal	 operation	 amounting 
to Baht 300.00 million.

 The repayment period is 2 years from the first installment of loan withdrawal date with the 
first disbursement amounting to Baht 100.00 million on 13 September 2018 and the total loan withdrawal  
is due within 12 months from the first installment of loan withdrawal date. 

	 The	 6-month	 Bangkok	 Interbank	Offered	 Rate	 (BIBOR)	 according	 to	 the	 Bank	 of	 Thailand's	 
announcement is used as the calculation basis of the loan interest rate plus the difference in interest  
rate	0.15000%	per	 year,	 and	determined	 to	use	 the	BIBOR	at	 the	date	of	 the	 first	 installment	of	 loan	 
withdrawal with adjustment every 6 month in case of changes while the interest is to be repaid every 
6 month from the first installment of loan withdrawal date.

Item
List of

Bangkok Bank
Loans

Loan
Withdrawal

Date

Rate of
Interest
(Percent)

Payment Due
Date of Principal

and Interests

30
September

2017

30
September

2018

 1 1st	Withdrawal	 13	Sep	2018	 1.86889	 13	Sep	2020	 100.00	 	 -	

 2 2nd	Withdrawal	 28	Sep	2018	 1.86889	 13	Sep	2020	 59.34	 	 -

  Total	loans	from	Bangkok	Bank	 	 	 159.34

Unit:	Million	Baht

Financial	Statements	-
equity	method	applied/

Separate Financial Statements
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5.17	 Other	current	liabilities	consisted	of	the	following:- 

5.18	 Deferred	water	distribution	revenue	and	deferred	asset	 transfer	 revenue	from	public	 
and private sectors

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Guarantee	fund	payables	 191.44	 310.79
Performance	guarantee	fund	 454.04	 518.43
Others	 	 	 19.30	 84.73
    Total	 664.78	 913.95

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

Unit:	Million	Baht

Increase

Decrease Balance
30	Sep	18Deferred

Revenue
Transfer

Bring
forward
1	Oct	17

Deferred meter installation revenue -	 667.05	 (44.65)	 -	 622.40 
	 -	private	sector		 
Deferred meter installation revenue  	 -	 30.40	 (1.77)	 -	 28.63
	 -	public	sector
Deferred water distribution piping revenue  	 -	 631.53	 (10.68)	 -	 620.85
	 	-	private	sector
Deferred water distribution piping revenue  	 -	 331.81	 (5.54)	 -	 326.27
	 -	public	sector
Deferred durable material transfer revenue     	 -	 1.80	 (0.09)	 -	 1.71
	 -	private	sector
Deferred durable material transfer revenue   	 -	 7.79	 (0.43)	 -	 7.36
	 -	public	sector
Deferred construction transfer revenue   	 -	 101.78	 (1.78)	 -	 100.00
 -	private	sector
Deferred construction transfer revenue 	 -	 283.70	 (6.00)	 -	 277.70
 -	public	sector
Deferred	asset	transfer	revenue	-	private	sector	 2,541.14	 105.42	 (218.75)	 	-	 2,427.81
Deferred	asset	transfer	revenue	-	public	sector	 4,145.84	 207.50	 (143.41)	 (1,115.33)	 3,094.60
                                Total	 6,686.98	 2,368.78	 (433.10)	 (1,115.33)	 7,507.33

Financial	Statements	-	equity	method	applied/Separate	Financial	Statements
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5.19	 Deferred	subsidized	revenue

5.20	 Employee	benefit	obligation	consisted	of	the	following:-	

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Severance	payments	under	labor	law		 1,297.94	 1,261.55
Balance	vacation	when	retirement		 173.21	 168.46
Souvenirs	for	retirement		 65.70	 65.47
Souvenirs	for	long-time	of	service		 56.62	 56.51
Employee	gratuity	fund		 				59.71	 68.33
    Total	 1,653.18	 1,620.32

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

Unit:	Million	Baht

Increase Decrease Balance
30	Sep	18

Bring forward
1	Oct	17

Financial	Statements	-	equity	method	applied/Separate	Financial	Statements

Deferred	subsidized	revenue	 19,692.20	 1,993.51	 (705.49)	 20,980.22
Deferred from government 
					agencies	 -	 1,184.87	 (36.06)	 1,148.81
                 Total	 19,692.20	 3,178.38	 (741.55)	 22,129.03
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	 A	 change	 in	 the	 present	 value	 of	 employee	 benefit	 obligation	 and	 expenses	 -	 employee	 
benefits	in	statement	of	comprehensive	income	for	the	year	ended	30	September	2018	as	follows:

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

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

 PWA’s key assumptions in accordance with actuarial basis 

Unit:	Million	Baht

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

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

Unit:	Million	Baht

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

Present	value	of	employee	benefit	obligation	at	the	end	of	installment	 1,653.18
Fair	value	of	project	assets	 -
Employee	benefit	obligation	–	presented	in	the	statement	of	financial	position	 1,653.18	

	 										2018		 																		2017

Discounted	rate	 	 	 3.12	 2.44
Employee	turnover	rate	 0.2690	-	2.1333	 0.3065	-	1.9564
Salary	increment	rate	 7.50	 7.50
Mortality rate announced by the Office of 
					Insurance	Commission	 2017	 2017

Percent per Year
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 Assumptions about the discount rate estimated from the average yield of government bonds 
as	at	the	end	of	the	reporting	period	and	reflect	estimates	of	the	timing	of	benefits	payments.

 Assumptions about employee turnover rate estimated from historical data based on the age 
range of employees.

 Assumptions about the rate of salary increment estimated from past statistics.
 Assumptions about the mortality rate estimated from the possibility of retirement in the future 

reasonably	based	on	the	2017	Thai	Mortality	Table	of	the	Office	of	Insurance	Commission.
 
 An analysis of the sensitivity of key assumptions in calculation
 
	 PWA’s	 provisions	 on	 employee	 benefits	 are	 sensitive	 to	 changes	 in	 assumptions	 used	 for	 

calculation.	Changes	in	assumptions	can	occur	due	to	changes	of	market	and	inflation	conditions	including	
impacts	of	possible	changes	of	the	following	key	assumptions:

 Weighted average duration of the obligation of PWA benefits is 19.61 years. 

Employee gratuity fund
PWA established employee gratuity fund as stated in article 36 of Provincial Waterworks Authority  

Act	B.E.	2522	(1979)	for	the	purpose	of	being	a	fund	for	aiding	employees	who	retire	in	accordance	with	 
the	 regulations.	 PWA’s	 provident	 fund	 Act	 B.E.	 2523	 (1980)	 determines	 that	 PWA	 is	 required	 to	make	 
a contribution to the fund of 10 percent of employees’ salaries and wages.

PWA adjusted the estimation of future benefit for employees who worked with PWA throughout 
working period until retirement based on actuarial basis by discounting to present value at the rate of return 
on government bond as initial reference rate. Such estimation is calculated on actuarial method by  
Project Unit Credit Method.

As	at	30	September	2018	and	2017,	PWA	has	the	employee	benefit	obligation	according	to	Provincial	
Waterworks	 Authority’s	 employee	 gratuity	 fund	 B.E	 2523	 (1980)	 amounting	 to	 Baht	 59.71	million	 
and	 Baht	 68.33	million	 respectively	 by	 presenting	 the	 estimated	 liabilities	 in	 the	 long-term	 liabilities.	 
In	2018	and	2017,	there	were	5	employees	who	are	the	membership	of	employee	gratuity	fund	at	the	
amount	of	Baht	16.65	million	and	2	person	at	the	amount	of	Baht	5.25	million	respectively	which	were	
presented as employee gratuity fund payable in current liabilities in the portion of expense payable.

Unit:	Million	Baht

	 2018		 		2017

Average discounted rate 
Increase	1	percent																 (156.64)								 (156.43)
Decrease	1	percent	 	 186.09										 186.04

Impacts to Provisions
 on Employee Benefits
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Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

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

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

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

Unit:	Million	Baht

Balance	as	at	1	October	2017	 46.96
Provisions	increased	during	the	year		 15.49
Reversing entry of incurred provisions  (9.11)
Balance	as	at	30	September	2018	 	53.34

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

Details	of	assets,	liabilities	and	fund	as	follows:-
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5.22	 Provisions	on	private	joint	venture	agreements
 As	at	30	September	2018,	provisions	on	joint	venture	agreements	consisted	of	the	following:	-

Unit:	Million	Baht

Balance	as	at	1	October	2017	 3,859.68
Provisions	increased	during	the	year		 2,121.45
Provisions	used	during	the	year	 					(495.38)
Reversing	entry	of	non-incurred	provisions		 (0.21)
Financing	costs	 (60.57)
Balance	as	at	30	September	2018	 	5,424.97

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

5.23	 Provisions	on	the	building	and	construction	demolishment
 As at 30 September 2018, provisions on the building and construction demolishment consisted 

of	the	following:	-

Unit:	Million	Baht

Balance	as	at	1	October	2017	 18.81
Financing	costs		 	0.85
Balance	as	at	30	September	2018	 	19.66

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

5.24	 Long-term	guarantee	consisted	of	the	following:-	

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Water	usage	guarantee	 2,096.43	 1,997.05
Employee	guarantee	 26.40	 24.57
    Total	 2,122.83	 2,021.62

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements
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Long-term	guarantee	deposits
PWA has a policy to manage water usage guarantee and its interests so as to generate benefits for 

users.	According	to	the	Regulation	of	Provincial	Waterworks	Authority	effective	from	23	November	2009	
regarding	 “Water	 Usage	 Guarantee	 Administration	 B.E.	 2552	 (2009),	 the	 committee	 is	 responsible	 for	 
controlling	water	usage	guarantee	fund	and	its	 interest	by	depositing	cash	in	the	account	“Water	usage	
guarantee	fund”	not	less	than	Baht	300	million	 in	order	to	reserve	a	fund	for	refunding	of	water	usage	
guarantee to customers, and increasing reserve as appropriated. The remaining water usage after deducting 
reserve for funding of water usage guarantee to customers can be used as working capital. PWA can repay 
water usage guarantee fund which was used as working capital to water usage guarantee fund account not 
less	than	Baht	50	million	each	quarter	until	the	amount	was	fully	covered;	and	pay	a	return	to	the	fund	at	
the same interest rate established by the Bank for saving accounts of state enterprises by depositing in the 
“Interest	from	water	usage	guarantee”	account	on	a	monthly	basis.	

In	2017,	the	PWA	Board	of	Directors	passed	the	resolution	in	the	11th	meeting	of	2016	on	22	November	
2016	approving	PWA	to	borrow	money	amounting	 to	Baht	625.00	million	 from	the	 fund	to	 increase	 its	 
liquidity,	with	the	total	disbursement	on	25	November	2016.

In 2016, the PWA Board of Directors passed the resolution in the 9th meeting of 2016 on 20 September 
2016 approving PWA to borrow money amounting to Baht 1,000.00 million from the fund to increase  
its liquidity, with the first disbursement of Baht 680.00 million on 29 September 2016, and the second  
disbursement of Baht 320.00 million on 10 October 2016. 

The	repayment	period	for	water	usage	guarantee	is	not	less	than	Baht	50.00	million	per	quarter	with	
the first installment of the water usage guarantee to be repaid on 30 December 2016. As at 29 December 
2016,	Governor	of	PWA	has	requested	to	delay	the	repayment	for	water	usage	guarantee	for	1	year	on	 
30	December	2017	under	the	PWA	regulation	on	the	fund	management	Article	7	(5),	paragraph	2,	providing	
that when PWA lacks revolving fund or has financial liquidity problems, it can delay the repayment by  
requesting	the	PWA	Governor	for	approval	and	reporting	to	the	PWA	Board	of	Directors.

The interest rate of the loan is based on that of the type of bank accounts which the PWA has  
withdrawn from the fund at the current interest rate at the end of the month. The interest is to be  
recorded on the fund income account of that month as announced by the bank and on the last business 
day of the month. If the last day of the month falls on the holiday, such interest is to be recorded by  
the fund as the accrued interest which is totally calculated as interest income in the next month, and  
to be recorded by PWA as interest payable.

5.25	 Capital	consisted	of	the	following:-		

Unit:	Million	Baht

	 2018	 2017	 Increase
	 	 	 (Decrease)

Capital		 	 	 2,204.44	 2,204.44	 -
Contribution	from	the	government		 30,919.65	 30,919.65	 -					
																								Total	 33,124.09	 33,124.09	 -					

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements
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5.26	 Operating	Performance	
 In	2018	and	2017,	the	operating	performance	generated	profit	for	the	year	of	Baht	3,744.60	

million	 and	 Baht	 5,999.61	million	 respectively.	When	 compared	 to	 2017,	 the	 profit	 in	 2018	 decreased	 
by	Baht	2,255.01	million	or	37.59	percent	which	can	be	analyzed	as	follows:	

	 Revenues	 from	water	 supply	 sale	 and	 service	 were	 increased	 by	 Baht	 624.26	million	 
or	2.41	percent	due	to	an	increase	in	customers	and	quantity	of	water	supply.

	 Other	incomes	were	decreased	by	Baht	599.70	million	or	31.89	percent	mainly	from	a	decrease	
of income from sales of form, income from fine and damage, income from the government’s contribution, 
income from asset transfer from public and private sectors from the change in accounting policy according 
to	Financial	Report	Standard	Interpretation	No.	18	(Revise	2017)	Asset	Transfer	from	Customers	Jointly	Shown	
with Deferred Revenue from Water Distribution Expansion.

	 Expenses	 from	 operation	 and	 administration	 were	 decreased	 by	 Baht	 2,535.23	million	 
or	12.62	percent,	mainly	from	an	increase	in	loss	from	provision	for	liabilities	-	Private	Partnership	contract,	
electricity cost, tap water purchase cost, depreciation and amortization as well as loss from the impairment 
of permanent assets. 

	 Other	 expenses	 were	 decreased	 by	 Baht	 59.43	million	 or	 33.60	 percent,	 mainly	 from	 
a	decline	 in	 loss	 from	provision	 for	 liabilities	 -	 lawsuit,	 loss	 from	asset	 value	 adjustment	 and	material	 
purchase cost.

	 Financing	costs	were	decreased	by	Baht	122.97	million	or	6.41	percent	due	to	a	decrease	 
of	paid	interest	from	provision	for	liabilities	with	the	interest	in	2018	amounting	to	Baht	1,755.96	million	 
and	PWA’s	bond	guarantee	fees	amounting	to	Baht	40.62	million.

Unit:	Million	Baht

	 2018	 2017	

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

Separate Financial Statements 

Increase			(Decrease)
 Amount      Percent
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5.27	 Deferred	revenue	from	water	distribution	expansion	consisting of 

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Deferred	meter	installation	revenue	-	private	sector	 44.65	 -
Deferred	meter	installation	revenue	-	public	sector	 1.77	 -
Deferred	water	distribution	piping	revenue	-	private	sector		 10.68	 -
Deferred	water	distribution	piping	revenue	-	public	sector	 5.54	 -
Deferred	durable	material	transfer	revenue	-	private	sector		 0.09	 -
Deferred	durable	material	transfer	revenue	-	public	sector	 0.43	 -
Deferred	construction	transfer	revenue	-	private	sector		 1.78	 -
Deferred	construction	transfer	revenue	-	public	sector	 6.00	 -
Deferred	asset	transfer	revenue	-	private	sector		 218.82	 -
Deferred	asset	transfer	revenue	-	public	sector	 143.41	 -	
                                            Total	 433.17	 -	

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

5.28	 Other	revenues	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Dividend	income		 	 	 18.12	 17.37
Interest	received		 	 	 72.66	 42.17
Revenue	recognition	from	donation	-	private	sectors		 -	 221.34
Revenue	recognition	from	donation	-	public	sectors		 36.06	 168.12
Revenue	recognition	from	government	contribution		 705.49	 632.89
Other	revenues		 				 154.05	 464.07
                 Total	 986.38	 1,545.96

Financial	Statements	-	equity	
method applied

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Dividend	income		 	 	 312.40	 351.77
Interest	received		 	 	 72.66	 42.17
Deferred	revenue	from	asset	transfer	-	private	sectors		 -	 221.34
Deferred	revenue	from	asset	transfer	-	public	sectors		 36.06	 168.12
Deferred	revenue	from	government	contribution		 705.49	 632.89
Other	revenues		 				 154.05	 464.07
                  	Total	 1,280.66	 1,880.36

Separate Financial Statements
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5.29	 Expenses	of	operation	and	administration	
	 Expenses	of	operation	and	administration	for	the	year	ended	on	30	September	2018	and	2017	

are	classified	by	the	characteristics	of	expenses	as	follows:	

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Employee	expenses		 4,125.00	 4,350.44	
Depreciation	on	property,	plant	and	equipment		 5,384.65	 5,074.85	
Loss	on	the	impairment	of	assets		 110.32	 41.09	
Purchased	water	expense	 7,673.92	 5,440.30	
Electricity	expense	 2,293.17	 2,086.52	
Repairing expense  1,002.32 1,123.00 
Amortization of right of possession over  
					government	property	 0.53	 0.54	
Amortization	of	intangible	assets		 34.81	 30.94	
Other	expenses		 1,998.23	 1,940.04	
                                          Total	 22,622.95	 20,087.72	

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

5.30	 Other	expenses	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Reimbursement	fines		 -	 18.52
Distributed	material	costs	 0.58	 3.10
Loss	from	distribution	of	assets	 73.32	 70.72
Loss	from	adjustment	of	residual	value	of	assets	 (3.19)	 8.44
Other	expenses	 46.71	 76.07
																																								Total	 117.42	 176.85

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements
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5.31	 Financing	costs	consisted	of	the	following:-

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

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

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

5.32	 Transactions	related	to	Top	Executives	
 The transactions related to Top Executives included in the administrative expenses in the 

statement	of	comprehensive	income	for	the	year	ended	30	September	2018	and	2017	were	composed	of	
as	follows:

 Remuneration of Board of Directors
 The remuneration of Board of Directors and top management of 11 persons paid by PWA 

comprised	meeting	allowance,	bonus	and	remuneration	for	the	year	ended	30	September	2018	and	2017	
as	described	below:

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Board	of	Directors	-	meeting	allowance		 3.67	 3.18
Board	of	Directors	-	bonus		 1.15	 1.26
Board	of	Directors	-	remuneration		 	1.65	 1.58
                                          Total	 6.47	 6.02

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements
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 Remuneration for Top Executives
 The remuneration for Top Executives of 9 persons paid by PWA consisted of salary,  

bonus,	 extra	 remuneration	 and	 retirement	 benefits	 for	 the	 year	 ended	 30	 September	 2018	 and	 2017 
as	described	below:

Unit:	Million	Baht

	 2018		 2017

Salary		 11.14	 14.27
Bonus		 1.23	 2.51
Extra	remuneration	 0.03	 0.05
Other benefits  1.61 2.12
Retirement benefits 10.26 11.12
                                          Total	 24.27	 30.07

Financial	Statements	-	equity	method	applied/
Separate Financial Statements

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

Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated Conditions in the contract

Project
No.

Private	joint	venture

contract 

-	 The	contract	commenced	from
	 15	October	1998	to	14	October	2023.
-		After	 the	 end	 of	 the	 contract,	 the	 

facilities constructed by the company 
will be transferred to PWA.

-	 The	water	price	rate	is	set	according	to	
the specified calculation formula and 
the minimum water quantity purchased 
is determined.

-		The	contract	commenced	from
	 7	April	2001	to	6	April	2031.
-			The	water	price	rate	is	set	according	to	

the specified calculation formula and 
the minimum water quantity purchased 
are  determined. The  construction by 
the Company consisted of the following 
two	parts:

 Part	 1 The production system is  
proposed to sell to PWA when the 
contract ends.

 Part	2 The construction of substations 
at Damneon Saduak Waterworks and 
Samut Songkhram Waterworks will be 
transferred to PWA once completely 
constructed.

-	 The	contract	commenced	from
	 15	December	2000	to	14	December	2025.
-		The	amended	contract	specifies	more	

water quantity purchased by PWA and 
a	contract	extension	of	25	years	starting	
from	15	December	2000.

-	 The	water	 price	 rate	 is	 set	 according	 
to the specified calculation formula and 
the minimum water quantity purchased 
is determined.

-	 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.  

Pathum	Thani-Rangsit	
Water Supply Project 
(BOOT)

Ratchaburi-Samut
Songkhram Water 
Supply Project (BOO)

Phuket Water Supply
Project (BOO)

Sattahip Water Supply 
Management System
and	Lease	Grant	Project

Pathum Thani
Water Co., Ltd.

EGCOM	TARA
Co., Ltd.

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

Eastern Water 
Resources 
Development and 
Management Public 
Company Limited

25	years
31	August	1995

30 years
23 June 1999

10 years
28 October 1999

amended contract
to extend
to	25	years

27	December
2005

30 years 
28 July 2000
Amended

18	October	2004

1

2

3

4
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Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated Conditions in the contract

Project
No.

Private	joint	venture

contract 

-	 The	 amended	 contract	 specified	 an	
additional construction of production 
system for Pattaya Waterworks

-	 The	water	price	rate	was	set	according	
to the specified calculation formula  
and the minimum water quantity  
purchased.

-			PWA	has	to	compensate	for	the	minimum	
 water quantity as the quality determined. 

In case of having less quality, the  
Company has to compensate at the 
rate	 of	 5%	 for	 less	 than	 the	 highest	
level	and	10%	for	less	than	the	acceptable 
level. The Company will pay to PWA  
at	the	rate	of	0.01%	of	total	revenue	
from distributing water to Pattaya  
Waterworks.

-	 Any	facilities	constructed	by	the	Company 
will belong to PWA after the contract 
ends in terms of distribution system and 
remote control system or SCADA.

-		The	contract	commenced	from	
	 21	July	2004	to	20	July	2034.
-		The	 ownership	 of	 the	 faci l i t ies	 

constructed including land will be  
retained to the Company when the 
contract ends.

-		The	water	price	rate	is	set	according	to	
the specified calculation formula and 
the minimum water quantity purchased 
is determined. 

-		PWA	has	to	compensate	for	the	minimum	
water quantity as the quality determined. 
In case of less quality, the Company 
has	to	compensate	at	the	rate	of	5%	
for	less	than	the	highest	level	and	10%	
for less than the acceptable level.

-	 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).

Nakhon	Pathom	-	
Samut Sakhon Water 
Supply Project (BOO)

Nakhon	Sawan	Aok	
Water Supply Project 
(BOOT)

TTW PLC. or 
Thai Tap Water 
Supply Public 
Company Limited 
(previously named 
VKCS	(Thailand)	
Co., Ltd.)

Nakhon	Sawan	
Water Supply
Co., Ltd.  

30 years
21 September

2000

25	years
7	November

2000
 

5

6
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Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated Conditions in the contract

Project
No.

Private	joint	venture

contract 

-	 The	 Company	 is	 responsible	 for	 the 
improvement, maintenance and  
expansion of the production system 
and the water supply to the consumers 
on behalf of PWA.

-	 In	 case	 the	 additional	 water	 supply	
system is constructed by the Company, 
PWA has to pay back for the investment 
afterwards but if constructed by PWA, 
the Company has to control the rate  
of water lost from such water supply 
system additionally constructed. 

-	 The	water	price	rate	is	set	according	to	
the specified calculation formula and 
the minimum water quantity purchased 
is determined.

-	 The	contract	commenced	from	
 1 April 2003 to 28 February 2028.
-	 The	ownership	of	facilities	constructed	 

will be transferred to PWA at the end 
of the contract, (after examining the 
production system in another 600 days).

-	 The	 Company	 is	 responsible	 for	 the 
improvement, maintenance and expansion 
of the production system and the water 
supply to the consumers on behalf  
of PWA.

-	 In	 case	 the	 additional	 water	 supply	
system is  constructed by the Company, 
PWA has to pay back for the investment 
afterwards but if constructed by PWA, 
the Company has to control the rate  
of water lost from such water supply 
system additionally constructed. 

-	 The	water	price	rate	is	set	according	to	
the specified calculation formula and 
the minimum water quantity purchased 
is determined.

-		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).

Chachoengsao Water 
Supply Project (BOOT) 

Bangpakong Water 
Supply Project (BOOT)

Chachoengsao 
Water Supply 
Co., Ltd.

Bangpakong 
Water Supply 
Co., Ltd.

25	years
9	November	2000

25	years
9	November	2000

7

8
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Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated Conditions in the contract

Project
No.

Private	joint	venture

contract 

-	 The	 Company	 is	 responsible	 for	 the 
improvement, maintenance and expansion 
of the production system and the water 
supply to the consumers on behalf  
of PWA.

-	 In	 case	 the	 additional	 water	 supply	
system is  constructed by the Company, 
PWA has to pay back for the investment 
afterwards but if constructed by PWA, 
the Company has to control the rate  
of water lost from such water supply 
system additionally constructed. 

-		The	water	price	rate	is	set	according	to	
the   specified calculation formula and 
the minimum water quantity purchased 
is determined.

-		The	contract	commenced	from	
	 12	May	2005	to	11	May	2020.
-	 The	water	 price	 rate	 is	 set	 to	 adjust	

every year according to the specified 
calculation formula.

-		The	contract	commenced	from	
	 5	January	2005	to	4	January	2020.
-	 PWA	has	to	compensate	to	the	Company 

for the minimum water quantity as the 
determined quality at the water price 
rate of each year. In case of less quality, 
the Company has to compensate to 
PWA	at	the	rate	of	5%	for	less	than	the	
highest	level	and	10%	for	less	than	the	
acceptable level.

-	 The	contract	commenced	from	
 12 July 2006 to 11 July 2031.
-	 The	 ownership	 of	 the	 faci l i t ies	 

constructed by the Consortium will be 
immediately transferred to PWA.  
The Consortium has an authorization  
to produce and sell water to PWA.

-	 PWA	has	to	compensate	to	the	Consortium 
for the minimum water quantity and 
quality.

9

10

11

Reverse Osmosis
Water Production Project 
(BOO) to resolve water 
shortage	of	Koh	Samui	
Waterworks according to 
the Cabinet’s resolution
dated	28	December	2004

Phanatnikom and
Banboeng Water Supply 
Project (BOO)

Rayong Water Supply 
Project (BTO)

Eastern Water
Resources
Development and 
Management Public 
Company Limited 

Industrial Water
Resource
Management
Co., Ltd.

UU	Group	Consortium 
consists of
-	 Universal		 	
 Utilities Co., Ltd.
-	 Chachoengsao		 	
 Water Supply   
 Co., Ltd.
-	 Bang	Pakong
 Water Supply   
 Co., Ltd.

15	years
7	July	2004

15	years
10 September

2004

25	years
14	March	2006
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Private company 
jointly	invested

Period of contract
Year/dated Conditions in the contract

Project
No.

Private	joint	venture

contract 

-	 A	guarantee	of	Baht	6	million	is	required	
in the first year and  a new guarantee 
of	5%	of	water	sales	according	to	the	
minimum water quantity is required to 
replace in the following years. A previous 
guatantee then must be returned to 
the Consortium.

-	 The	contract	commenced	from	
	 1	December	2009	to	30	November	2029.
-	 The	 Company	 has	 to	 construct	 the	 

facilities by its own investment.
-	 PWA	has	to	compensate	to	the	Company 

for the minimum water quantity and 
the determined quality at the water 
price rate of each year (except for force 
majeure according to the contract).  
In case of less quality and quantity,  
the company has to compensate at the 
rate	of	10%	of	water	quantity	required	
to purchase in the period multiplying 
by the water price including value added 
tax in that period and multiplying by 
the number of days starting from the 
date of less quality incurred to the date 
of complete correction.

-		A	guarantee	of	10%	on	this	investment	
is required in the first year at the contract 
date and a bank guarantee of not less 
than	5%	on	water	sales	including	value	
added tax according to the minimum 
water quantity is required to be  
replaced in the following years or at  
the end of the contract.

8.			 Approval	of	Financial	Statements
 These financial statements were approved by PWA’s board of directors as at 26 March 2019.

12 Chonburi Water Supply 
Project (BOO)

-	 Nakhon	Sawan
 Water Supply
 Co., Ltd.

Universal Utilities 
Co., Ltd.

20 years
 3 June 2009
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รายงานผลการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ประจ�าปีงบประมาณ 2561

หมวดที่ 3
 



พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายท่ีรองรับสิทธิของประชาชนโดยได้ก�าหนดสิทธิ 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการต่างๆ ของรัฐ  และก�าหนดหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย  เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน  

ในปีงบประมาณ 2561 การประปาส่วนภูมิภาค ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
อย่างเคร่งครัด โดยได้น�าข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการต้องจัดไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประปา 
ส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

1. ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ   
แผนการจัดหาพัสดุ รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และ 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการ ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ สรุปผลการจัดหาพัสด ุ
ในแต่ละเดือน  เป็นต้น

2. ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เช่น หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของ 
หน่วยงาน เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และข้ันตอนการให้บริการประชาชน   
ข้อมลูพืน้ฐานหรอืข้อมลูเชงิสถติิเกีย่วกบัการให้บรกิารประชาชนของหน่วยงาน รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจ
ในการให้/รับบริการของประชาชน เป็นต้น

3. ข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานของหน่วยงาน เช่น  โครงสร้างและอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน  วสิยัทศัน์
และพันธกิจของหน่วยงาน แผนการปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงาน รวมท้ังงบประมาณท่ีใช้ในการด�าเนินงาน 
ตามแผนงานและโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัแผนปฏิบตังิานประจ�าปี ระเบยีบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการปฏบิตัิ
งานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน เป็นต้น

4. ข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงบประมาณของหน่วยงาน เช่น แผนงาน โครงการและงบประมาณประจ�าปี 
ของหน่วยงาน หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

5. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน เช่น หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการคัดเลือกหรือ
สรรหาบุคลากร  เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว  
รายงานผลการด�าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษ 
ต่อบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

6. ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัด 
ทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตังิานตามแผนปฏบิตังิานประจ�าปีของหน่วยงาน  รายงานการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงาน  เป็นต้น

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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	 ผ่านคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ
7.2	 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	กปภ.
7.3	 คณะกรรมการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 และพัฒนาระบบคุณธรรมของ	กปภ.

7.4	 คณะกรรมการพฒันาจรยิธรรมและคุณธรรมของ	กปภ.	
	 (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ	กปภ.)
7.5	 คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ	กปภ.
7.6	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	กปภ.
7.7	 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ	กปภ.
7.8	 ประกาศเจตจ�านงการบรหิารงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ
	 อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
7.9	 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
	 ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(ITA)
7.10	ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการ
	 ที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	น่าเชื่อถือของ	กปภ.

047

กปภ. สร้างสุขเพื่อสังคม

8.1	 คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 และความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.
8.2	 คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม
	 ของ	กปภ.
8.3	 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.
8.4	 แผนปฏบิตักิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ	กปภ.	ปี	2561
8.5	 ผลการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.	
	 ปี	2561
	 8.5.1	 โครงการ	กปภ.	รักษ์ชุมชน
	 8.5.2	 โครงการใส่ใจผู้บริโภค
	 8.5.3	 โครงการส่งเสรมิความเช่ือมัน่คณุภาพน�า้ประปา
	 	 ของ	กปภ.	(Water	is	Life)
8.6	 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�าเนินงาน
	 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.	
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กปภ. มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม

9.1	 โครงการปันน�้าใจ	จ่ายน�้าประปา
9.2	 โครงการน�้าดื่มบรรจุขวด
9.3	 โครงการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล
	 และสาธารณประโยชน์
9.4	 ร่วมกิจกรรม	CSR	กับหน่วยงานต่างๆ
9.5	 โครงการบริหารจัดการการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
9.6	 โครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย	
9.7	 โครงการปลูกป่า	ปลูกต้นไม้	สร้างฝาย	ปล่อยพันธุ์ปลา
9.8	 CSR	ภายใน	กปภ.
9.9	 โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	ให้กับ	อบต.คอโค	ของ	
	 กปภ.สาขาสุรินทร์
9.10	โครงการก่อสร้างฝายน�้าล้นบ้านน�้าลาดให้กับ	
	 อ.แก้งคร้อ	ของ	กปภ.สาขาแก้งคร้อ
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ตลอดระยะเวลาการด�าเนนิงานกว่า	39	ปี	การประปา
ส่วนภมูภิาค	(กปภ.)	ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิกิจการประปา
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน	 ซึ่ง	 กปภ.	 ตระหนักดีว่า	 การพัฒนา 
องค์กรให้เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื	ต้องค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกภาคส่วน	 และด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ	 โดยท่ี	
กปภ.	 มีความมุ่งม่ันอย่างแท้จริงในการพัฒนาสร้างสรรค์
องค์กรให้เป็นองค์กรท่ี	 “ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ”	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	
Social	Responsibility	:	CSR)	และมกีารก�ากับดแูลกจิการทีด่ ี
(Good	Corporate	Governance	:	CG)

ส�าหรับปี	 2561	 กปภ.	 สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม
และส่ิงแวดล้อมผ่านการด�าเนินโครงการ	CSR	หลากหลายรปูแบบ 
เช่น	 โครงการ	 กปภ.	 รักษ์ชุมชน	 โครงการใส่ใจผู้บริโภค	
โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้าประปาของ	 กปภ.	
(Water	is	Life)	โครงการบรหิารจดัการการใช้น�า้อย่างรูคุ้ณค่า	
โครงการฟ้ืนฟปูะการงัในพืน้ท่ีหมูเ่กาะสมยุ	เป็นต้น	โดยมุง่เน้น
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมด้วย
จิตสาธารณะของพนักงาน	กปภ.

นอกจากนี้	 กปภ.	 ได้น�ากระบวนการจัดท�ารายงาน
ความยั่งยืนตามกรอบการรายงานมาตรฐานสากล	 (Global	
Report	 Initiative	 :	 GRI)	 มาเป็นกรอบการด�าเนินงาน 
โดยรายงานความยัง่ยนืฉบบันีเ้ป็นการรวบรวมผลการด�าเนนิงาน
ในเชิงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	 ซึ่งมุ่งเน้นความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เช่น	 ลูกค้า	 บุคลากร	
ชุมชน	คู่ค้า	คู่ความร่วมมือ	เป็นต้น	

ในนามตัวแทนของคณะผู้บริหารและพนักงาน	 กปภ.	
ขอขอบคณุลกูค้า	หน่วยงานภาครฐั	คูค้่า	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการด�าเนินกิจการประปาของ	 กปภ.	
มาโดยตลอด	ผมขอยนืยนัว่าจะน�าองค์กรด�าเนนิกิจการประปา
ด้วยความเป็นมอือาชพี	ยดึมัน่ในหลกัการก�ากับดูแลกจิการท่ีดี
ภายใต ้ความรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม 
และประเทศชาต	ิและจะไม่หยดุนิง่ทีจ่ะพฒันา	กปภ.	ให้เจรญิ
ก้าวหน้าตลอดไป	

สารจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
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ภาพรวมของ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเริ่มเปิดด�าเนินกิจการในปี 2522  
มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ด้านน�า้ประปาแก่ประชาชนในส่วนภมูภิาคครอบคลมุพืน้ที่ 
74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และสมุทรปราการ) 

ตลอดระยะเวลา	39	ปีทีผ่่านมา	กปภ.	มุง่มัน่ให้บรกิาร
น�้าประปาคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล	 โดยยึดหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	 ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	

นอกจากนี	้กปภ.	ได้ด�าเนนิการภายใต้แผนยทุธศาสตร์
องค์กรของ	กปภ.	ฉบับที่	3	ปี	2560	-	2564	ซึ่งประกอบด้วย
การก�าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	
ความสามารถพิเศษของ	 กปภ.	 ความยั่งยืน	 ความเสี่ยง 
	การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	(SWOT)	
ตลอดจนพื้นที่ให้บริการ	 โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง

มุ่ง - มั่น - เพ่ือปวงชน

Concentration - Confidence - For the Public
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2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ

น�า้ประปาเป็นผลติภณัฑ์หลกัของ	กปภ.	:	ผลติน�า้ประปา
จากน�้าผิวดิน	และผลิตน�้าประปาจากน�้าทะเล	หรือ	Reverse	
Osmosis	หรือ	ระบบ	RO	ในพื้นที่ที่เป็นเกาะ	เช่น	เกาะภูเก็ต	
เกาะสมุย	และเกาะพะงัน	

ด้านการจ�าหน่ายและส่งมอบ	 :	 กปภ.	 ส่งน�้าประปา 
ถึงผู้ใช้น�้าผ่านเครือข่ายระบบท่อและระบบขนส่งอื่นๆ	 เช่น	 
รถบรรทุกน�้า	 ตู ้น�้าหยอดเหรียญ	 เป็นต้น	 จัดเก็บรายได ้
ค่าจ�าหน่ายน�้าตามโครงสร้างราคาค่าน�้าท่ีก�าหนด	 ส�าหรับ 
กลุม่ผู้ใช้น�า้ทีม่กีารประกนัปรมิาณการซือ้น�า้ขัน้ต�า่	เช่น	ธรุกจิ	
หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 นิคมอุตสาหกรรม	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	กปภ.	จะคดิอตัราค่าจ�าหน่ายน�า้ในราคา
ขายส่ง	 (Bulk	 Sale)	 โดยขายในราคาต�่ากว่าโครงสร้างปกติ	
นอกจากนี้	กปภ.	ยังมีบริการเสริมอื่นๆ	ได้แก่	

1.	 ออกแบบก่อสร้างระบบประปา	
2.		ถ่ายทอดวิชาชีพประปาแก่ท้องถิ่น	
3.		ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน�้าประปาและ 

น�้าเสีย	

4.		ตรวจสอบคุณสมบัติท่อประปาและทรายกรอง
5.		ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านบริการ	 :	 กปภ.	 สร้างนวัตกรรมด้านบริการ 

เพื่อลดข้อจ�ากัดและอ�านวยความสะดวกรวดเร็วให้ลูกค้า 
ในการท�าธุรกรรมกับ	กปภ.	

โครงการ  กปภ .สาขา ดิจิทั ล 	 จากนโยบาย	 
Thailand	 4.0	 กปภ.	 ได้ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้มุ่งสู่
แพลตฟอร์มดิจิทัล	โดยนวัตกรรมบริการต่างๆ	ให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า	โดยขับเคลื่อนภายใต้ชื่อ	“โครงการ	
กปภ.สาขาดิจิทัล”	 มีเป้าหมายเพื่อผลักดัน	 กปภ.	 ทุกสาขา 
ให้มุ ่งมั่นพัฒนาองค์กรเป็นดิจิทัล	 พร้อมให้บริการลูกค้า 
ท�าธรุกรรมต่างๆ	ผ่านเทคโนโลยบีน	online	และ	on	mobile	
เช่น	 ลูกค้าสามารถช�าระค่าน�้าหักผ่านบัตรเครดิต/เดบิต	 
และขอรับบิลในรูปแบบ	Digital	ผ่าน	Smart	phone	รวมถึง 
การขอติดตั้งประปาทาง	Website	 น�าร่องในเดือนตุลาคม	
2560	 ใน	 กปภ.	 13	 สาขาพื้นที่	 EEC	 และได้ขยายผล 
ทั่วประเทศแล้วในเดือนมีนาคม	2561	
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PWA Always – on	เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าในการท�าธุรกรรมกับ	 กปภ.	

โดยลูกค ้าไม ่ต ้องเดินทางไปด�าเนินการที่ 	 กปภ.สาขา 
ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า	



รายงานความยั่งยืน ปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค006

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
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2.3 ความสามารถพิเศษของ กปภ.

2.4 ความยั่งยืน ความเสี่ยง SWOT

เป้าหมายในอนาคตเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

•	 บุคลากรมีวัฒนธรรมในการส่งมอบ
	 คุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

ปัจจุบัน

ความยั่งยืน

มีความรู้ความสามารถในระบบประปา

การเข้าถึงและความใกล้ชิดประชาชน
และชุมชน

ความพร้อมและความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิเคราะห์และจัดการคุณภาพน�้า

แหล่งน�้า
มีคุณภาพ	

และมีปริมาณ
เพียงพอ

	เงินทุนจาก
ผลประกอบการ

เพียงพอ

กระบวนการผลิต
จ่ายน�้า

มีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน	

และสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี
สารสนเทศ	

และการสื่อสาร
ที่เหมาะสม

ความสามารถ
ของบุคลากร

1 3 52 4 6
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ความเสี่ยง

กปภ.	 ส�ารวจ/รวบรวมความเสี่ยง	 และน�ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยงระดับองค์กร 
ที่ส่งผลกระทบกับเป้าหมายขององค์กร	แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก	สูง	ปานกลาง	และต�่า	ดังนี้

กรอบความเสี่ยงปี 2561 แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2561

ระดับสูงมาก
1.	 จ�านวนผู้ใช้น�้าเพิ่ม
2.	 ปริมาณน�้าจ�าหน่าย
3.	 อัตราน�้าสูญเสีย
4.	 พระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.2535
5.	 การบริหารโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้

ระดับสูง
6.	 ระบบสารสนเทศผู้ใช้น�้า	(CIS)
7.	 ปัญหาขาดแคลนน�้าดิบ
8.	 แรงดันน�้า
9.	 การหยุดจ่ายน�้า

10.	 คุณภาพน�้าประปา
11.	 ก�าไรจากการด�าเนินงาน	(EBIDA)
12.	 การบริหารสภาพคล่อง
13.	 หนี้ค่าน�้าค้างช�าระ

ระดับปานกลาง
14.	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
15.	 การจัดการองค์ความรู้และการน�านวัตกรรมมาใช้
16.	 อัคคีภัย
17.	 ปัญหาการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
18.	 ความพึงพอใจคุณภาพและบริการของ	กปภ.
19.	 ค่าวัสดุการผลิตและค่าไฟฟ้าต่อหน่วย

ระดับต�่า
20.	 ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
21.	 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�าเนินงาน
		 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.	 (CSR)

ระดับสูงมาก
1.	 อัตราน�้าสูญเสีย
2.	 จ�านวนผู้ใช้น�้าเพิ่ม
3.	 ปริมาณน�้าจ�าหน่าย
4.	 การบริหารโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้

ระดับสูง
5.	 ปัญหาขาดแคลนน�้าดิบ
6.	 ก�าไรจากการด�าเนินงาน	(EBIDA)
7.	 แรงดันน�้า
8.	 การหยุดจ่ายน�้า
9.	 คุณภาพน�้าประปา

10.	 ระบบสารสนเทศผู้ใช้น�้า	(CIS)
11.	 การบริหารสภาพคล่อง
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จุดแข็ง

1. ตามพระราชบญัญตั	ิกปภ. 
	 มีอ�านาจด�าเนินกิจการ
	 ประปาซึ่งสามารถขยาย
	 พื้นที่ให้บริการ	ในส่วน
	 ภูมิภาคได้มากกว่า
	 องค์กรอื่น
2.	 มีความรู้	 และเชี่ยวชาญ 
	 ในการบริหารจัดการ
	 กิจการประปา
3.	 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
	 ชุมชน	และองค์กร
	 ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.	 มีสาขามาก	สามารถ
	 เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
5.	 มีโครงข่ายท่อส่งน�้า
	 กระจายทั่วประเทศ
6.	 เป็นหน่วยงาน
	 ที่ได้รับการยอมรับ
	 ในคุณภาพน�้าประปา	
	 และการให้บริการ
7.	 มีความสัมพันธ์	และ
	 ความร่วมมือที่ดีกับ
	 องค์กรและหน่วยงาน
	 ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
	 กับเรื่องน�้า

จุดอ่อน

1.	 อัตราน�้าสูญเสียสูง
2.	 การเตรียมบุคลากร	
	 ด้านขีดความสามารถ
	 หลักยังไม่เพียงพอกับ
	 ภารกิจขององค์กร
3.	 การน�าเทคโนโลยี
	 สารสนเทศมาบรูณาการ 
	 ด้านข้อมูล	และระบบ
	 สารสนเทศที่สนับสนุน
	 การผลิต	การบริหาร
	 จัดการ	การให้บริการ	
	 ยังไม่ครอบคลุม
4.	 ราคารับซื้อน�้าตาม
	 สัญญารับซื้อน�้าจาก
	 เอกชนบางพื้นที่มี
	 ราคาสูงกว่าราคา
	 ขายเฉลี่ย
5.	 การให้บริการน�้าประปา
	 ในบางพื้นที่ไม่ทันต่อ
	 ความต้องการของผูใ้ช้น�า้
	 ที่เพิ่มมากขึ้น

โอกาส

1.	 นโยบายรัฐบาล
	 และกระทรวงมหาดไทย	
	 ให้ประชาชนมนี�า้ประปา
	 ใช้ในทุกพื้นที่
2.	 การพฒันาเขตเศรษฐกจิ
	 พิเศษด้านชายแดน
	 ระบบคมนาคมของรัฐ	
	 เพื่อรองรับ	AEC	ท�าให้
	 มีการเติบโตของเมือง	
	 และการขยายตัวของ
	 อสังหาริมทรัพย์	ท�าให้
	 ความต้องการใช้
	 น�้าประปาเพิ่มขึ้น
	 อย่างมีนัยส�าคัญ
3.	 นโยบายรัฐบาล	
	 และกฎหมายเกี่ยวกับ
	 น�้าอื่นๆ	สนับสนุน
	 และให้ความส�าคัญกับ
	 การจัดสรรน�้าดิบ
	 ในการอุปโภค	บริโภค	
	 เป็นอันดับแรก
4.	 กปภ.	มีโอกาสที่จะสร้าง
	 ความร่วมมือทางธุรกิจ	
	 ร่วมกับ	อปท.	
	 และต่างประเทศ	
	 ในการขยายบริการ
	 ด้านน�้าประปา
5.	 ทิศทางของการพัฒนา
	 ระบบเทคโนโลยี
	 สารสนเทศช่วย
	 ในการบริหารจัดการ
	 อย่างมีประสิทธิผล	
	 ด้วยต้นทุนที่ต�่าลง

อุปสรรค

1.	 พื้นที่ให้บริการ
	 กระจัดกระจาย	
	 และห่างไกล	ท�าให้ยาก
	 ต่อการให้บริการ
	 และท�าให้ต้นทุนสูง
2.	 แหล่งน�้าดิบได้รับ
	 ผลกระทบจากภาวะ	
	 โลกร้อน	สภาพแวดล้อม
	 เปลีย่นแปลง	สภาพอากาศ 
 แปรปรวน	เกิดปัญหา
	 น�้าเสีย	น�้าเค็ม	น�้าท่วม	
	 ภัยแล้ง
3.	 การแก้ปัญหาจัดการน�้า
	 อย่างบูรณาการจาก
	 หน่วยงานภาครัฐตาม
	 ร่าง	พ.ร.บ.	ทรพัยากรน�า้
	 ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น
4.	 อปท.	มีอ�านาจในการ
	 ด�าเนนิการสาธารณูปโภค 
	 ในพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่
	 การให้บริการของ	กปภ.
5.	 ไม่มีแหล่งน�้าดิบ
	 เป็นของตนเอง
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2.5 พ้ืนที่ให้บริการ 

2.6 เนื้อหาของรายงาน 

กปภ.	 เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบการให้บริการน�้าประปาซ่ึงเป็นสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้กับ
ประชาชนในส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่	74	จังหวัด	(ยกเว้น	กรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	สมุทรปราการ)	รวมทั้งพื้นที่ที่หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน�้าประปาเอง	เช่น	การประปาเทศบาล	การประปา	อบต.	และการประปาหมู่บ้าน	เป็นต้น	
กปภ.	มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านบริการ	โดยแบ่งตามพื้นที่ออกเป็น	5	ภาค	ประกอบด้วย	กปภ.เขต	10	เขต	รับผิดชอบ	กปภ.
สาขา	ซึ่งมีทั้งสิ้น	234	สาขา	และหน่วยบริการย่อยอีก	347	หน่วยบริการ	ดังตาราง

ภาค เขต จ�านวนสาขา จ�านวนหน่วยบริการ
จ�านวนลูกค้า 

(ราย)

1

(ภาคเหนือ)
9 27 32 401,685

10 26 62 333,581

2

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
6 22 48 412,677

7 20 48 282,255

3

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	
และภาคตะวันออก)

1 22 16 795,924

8 20 41 286,421

4

(ภาคกลาง	และภาคตะวันตก)
2 30 30 749,161

3 23 21 501,542

5

(ภาคใต้)
4 24 31 377,610

5 20 18 304,390

จ�าแนกลูกค้าออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่อยู่อาศัย	กลุ่มราชการและธุรกิจขนาดเล็ก	และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ	อุตสาหกรรม	
และธุรกิจขนาดใหญ่	 โดยยึดเกณฑ์ประกอบกิจการและเกณฑ์ปริมาณการใช้น�้า	 พร้อมตอบสนองความสมดุลระหว่าง 
การด�ารงอยู่ขององค์กรกับสุขภาวะของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ได้รับการบริการสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ	ทั่วถึง	และพึงพอใจ

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เป็นการจัดท�ารายงานภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล	 (Global	 Reporting	 
Initiative	 :	 GRI)	 มจุีดมุง่หมายเพือ่น�าเสนอแนวทางและการด�าเนนิงานทีมุ่ง่สูค่วามยัง่ยนืที	่ กปภ.	 ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง	
ส�าหรับปี	 2561	 กปภ.	 ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนเป็นปีที่	 4	 มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

ทั้งนี้	 เนื้อหาของรายงานฉบับน้ีมีความสอดคล้องกับรายงานผลการด�าเนินงาน	 (Organizational	 Performance	 
Report	 :	 OPR)	 ปี	 2561	 ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	 (State	 Enterprise	 Performance	 Appraisal	 :	 SEPA) 
ที่มีการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholders)	
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3.1 ความต้องการและความคาดหวังที่ส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประปาส่วนภูมิภาค	(กปภ.)	ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการความยั่งยืน	 โดยทุกรอบปีจะมีการวิเคราะห์ทบทวนและปรับปรุงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ตลอดจนทบทวนแนวทาง 
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้ทุกกลุ่ม

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวังที่ส�าคัญ

กปภ.	 ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 เพื่อสะท้อนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การด�าเนินงานของ	 กปภ.	 โดยปี	 2561	 กปภ.	 ได้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
ดังตาราง

รัฐบาลและกระทรวงเจ้าสังกัด แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ	สาขาสาธารณูปการ	ปี	2560-2564
	 1.		ก�าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน	เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
	 2.		บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
	 3.		เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน	เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
	 4.		สนับสนนุการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยใีห้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์	Thailand	4.0
	 5.	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
กลยุทธ์กระทรวงมหาดไทยตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.2560-2564
	 1.		พัฒนาระบบประปาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
	 2.		วางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการพื้นท่ีเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
	 	 รวมทั้งแก้ปัญหาน�้าทั้งระบบ
	 3.	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาภูมิภาคและเมือง
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวังที่ส�าคัญ

สังคม/ชุมชน 1.	การประกอบกิจการมีความปลอดภัย
2.	ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
3.	มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

องค์กร บทบาทที่ส�าคัญ ความต้องการที่ส�าคัญของ กปภ.
กลไกส�าคัญ

ในการสื่อสาร

ผู้ส่งมอบ

•	 กรมชลประทาน
•	 องค์กรปกครอง
	 ส่วนท้องถิ่น	(อปท.)
•	 East	Water

ส่งมอบน�้าดิบ -		ปริมาณน�้าดิบที่เพียงพอ

Website	กปภ.
การประชุม/
สัมมนาต่างๆ

รายงานประจ�าปี

•	 การประปานครหลวง
•	 East	Water,	
	 Thai	Tap,	UU

ส่งมอบน�้าประปา -	 สนับสนุนให้ประชาชนมีน�้าใช้และ	
มีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม

-		ปริมาณน�้าประปาที่เพียงพอและ		
ราคายุติธรรม

•	 ผู ้จ�าหน ่ายวัสดุการผลิต	
(สารส้ม,	 คลอรีน),	 วัสดุ
อุปกรณ์	(ท่อ	มาตรวัดน�้า)

ส่งมอบสารเคมี	ท่อ	มาตรวัดน�้า
และอุปกรณ์ประปา

-		ได้รับสารเคมี	ท่อ	มาตรวัดน�้าและ
อุปกรณ์ประปาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานและทันต่อความต้องการ

3.2 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

กปภ.	ให้ความส�าคัญกับการรับฟังความต้องการของผู้ส่งมอบที่ส�าคัญ	ซึ่งแบ่งเป็นผู้ส่งมอบน�้าดิบ	ได้แก่	กรมชลประทาน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และบริษัทเอกชน	ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ	ท่อ	และอุปกรณ์	ตลอดจนผู้รับจ้างบริการต่างๆ	โดยมีบทบาท
ที่ส�าคัญ	รวมถึงความต้องการที่ส�าคัญของผู้ส่งมอบและคู่ค้า	ดังตาราง
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องค์กร บทบาทที่ส�าคัญ ความต้องการที่ส�าคัญของ กปภ.
กลไกส�าคัญ

ในการสื่อสาร

•	 ผู ้จ�าหน่ายวัสดุการผลิต	
(สารส้ม,	 คลอรีน),	 วัสดุ
อุปกรณ์	(ท่อ	มาตรวัดน�้า)

•	 ผู้รับจ้างก่อสร้าง
•	 ผู้รับจ้างงานบริการ	
	 Outsources	(ต่อท่อ/
	 ซ่อมท่อ	อ่านมาตร
	 เก็บเงิน	etc.)

•	 อุปกรณ์	 IT	 (ฮาร์ดแวร์	
ซอฟต์แวร์	ฯลฯ)

•	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่งมอบสารเคมี	ท่อ	มาตรวัดน�้า
และอุปกรณ์ประปา

รับเหมาก่อสร้างระบบประปา	
วางท่อ	จ่ายน�้า	ซ่อมท่อ																
อ่านมาตร	เก็บเงิน	ฯลฯ	

ส่งมอบอุปกรณ์	IT	ทั้งฮาร์ดแวร์	
และซอฟต์แวร์

ส่งมอบไฟฟ้าให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาค

-		ได้รับสารเคมี	ท่อ	มาตรวัดน�้า
	 และอุปกรณ์ประปาที่มีคุณภาพ
	 ได้มาตรฐานและทนัต่อความต้องการ

-		งานก่อสร้างและงานบริการ
	 ที่มีคุณภาพ

-		อุปกรณ์	IT	ได้คุณภาพ
	 ตามมาตรฐาน

-		กระแสไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและเพียงพอ

Website	กปภ.
การประชุม/
สัมมนาต่างๆ

รายงานประจ�าปี

องค์กร บทบาทที่ส�าคัญ ความต้องการที่ส�าคัญของ กปภ.
กลไกส�าคัญ

ในการสื่อสาร

คู่ความร่วมมือ

•	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
(อปท.)

•	 กรมชลประทาน

•	 กิจการประปาต่างประเทศ

•	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จดัการระบบการบรกิารสาธารณะ	
เพื่อประโยชน์ของประชาชน

บริหารจัดการน�้าและจัดสรรน�้า
เพื่อการเกษตร	การพลังงานและ
การสาธารณูปโภค

แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
กิจการประปา

ร่วมมือกันบริหารจัดการและ
พัฒนาเทคโนโลยี

-		การประสานงานทีใ่กล้ชดิและรวดเรว็	
-		การขอใช้พื้นที่ในการวางท่อประปา
-		การขอใช้แหล่งน�้าในพื้นที่	อปท.
-		ความร่วมมอืในการสร้างความพงึพอใจ
 ให้กับผู้ใช้บริการ

-		การแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณน�้า	 
เพื่อการบริหารจัดการให้ผู้ใช้น�้า 
มนี�า้ประปาใช้อย่างเพยีงพอและทัว่ถึง

-		การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน 
ระบบประปา	และการบริหารจัดการ
ระบบประปา

-		มีความรู้	ความเข้าใจในคุณค่าของ
พลงังานใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ
สร้างภูมิคุ้มกันด้านพลังงาน	

	 ลดสภาวะโลกร้อน

Website	กปภ.
การประชุม/
สัมมนาต่างๆ

รายงานประจ�าปี

การประชุม/
สัมมนาต่างๆ
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นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสะท้อนถึงการให้ความส�าคัญต่อ 
การประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยยินดีสื่อสาร 
และรับฟังข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบและน�ามาเป็นส่วนส�าคัญต่อการตัดสินใจในระดับยุทธศาสตร์

องค์กร บทบาทที่ส�าคัญ ความต้องการที่ส�าคัญของ กปภ.
กลไกส�าคัญ

ในการสื่อสาร

•	 กรมทางหลวงชนบท

•	 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

•	 กรมอนามัย

พัฒนาก่อสร้างทางและ
บ�ารุงรักษาทางหลวงชนบท

ร่วมมือกันบูรณาการการใช้																
น�้าบาดาลและน�้าประปา
ในการอุปโภคบริโภค	รวมถึง
ภาคอุตสาหกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

การส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพ
น�้าประปา

-		ความร่วมมือด้านการก่อสร้างและ	
การวางท่อประปา

-		การสนับสนนุข้อมลูทัง้ด้านการศกึษา 
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูล 
ด้านแหล่งน�้าบาดาลและการส�ารวจ
แหล่งน�้าบาดาล	รวมถึงการใช้

	 น�า้บาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น�้าดิบในช่วงหน้าแล้ง

-		 ร่วมกนัตรวจสอบคณุภาพน�า้ประปา	
เพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภค
น�้าประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน

การประชุม/
สัมมนาต่างๆ



Provincial Waterworks Authority Sustainability Report 2018 015

ลูกค้าของ กปภ.

ด้วยแนวคิดหลัก “ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า” ของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) กปภ. ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและจัดท�ามาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ของ กปภ. เรียกย่อว่า I CARE Model  
โดยประยุกต์แนวคิด CRM (Customer Relationship Management) มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรเพื่อบรรลุ 
วิสัยทัศน์ กปภ. “ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” ซึ่ง I CARE Model ประกอบด้วย 5 แนวทาง  
และได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบทุกรอบปี ดังภาพ

นอกจากน้ี	 กปภ.	 ยงัได้แต่งตัง้	“คณะกรรมการบรหิารจดัการสารสนเทศเสยีงของลกูค้า” เพือ่ผูเ้กีย่วข้องทกุสายงาน 
ร่วมกันก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัของกระบวนการตดิต่อสือ่สารรบัฟังเสยีงของลูกค้า	ปรบัปรงุและพฒันากระบวนการ 
แก้ปัญหาข้อร้องเรียนและกระบวนการรายงานข้อร้องเรียน	 รวมทั้งบริหารจัดการสารสนเทศเสียงของลูกค้าให้เกิดประโยชน ์
แก่การลดความไม่พึงพอใจ	 สร้างความพึงพอใจ	 และเติมความประทับใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการให้บรกิารของ	กปภ.	ทัง้ระดับหน่วยงาน	ระดบัองค์กร	และระดบักระบวนการท�างานท่ีส�าคญั

Communication คอื การตดิต่อสือ่สารรับฟังเสยีง
ของลกูค้าและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างสม�า่เสมอ 
เพือ่เรยีนรู้ความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า

Relation คอื การสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้า
และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียพร้อมส�ารวจความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าทุกปี

Analysis คอื การวเิคราะห์จดัล�าดบัความต้องการ
และความคาดหวงัของลกูค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
อย่างสม�่าเสมอท�าให้ กปภ. ได้สารสนเทศเสียง
ของลกูค้าเพือ่น�าไปปรบัปรงุระบบและกระบวนการ
ท�างานท่ีเกีย่วข้องตลอดห่วงโซ่การตอบสนอง

Integration คือ การบูรณาการสารสนเทศเสียง
ของลกูค้าให้เชือ่มโยงกบัการปรบัปรงุการพฒันา
องค์กรและการบริหารจัดการองค์กร

Evaluation คือ การติดตามและประเมินความ
พงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ และความผกูพนัภกัดี
ของลกูค้าและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างสม�า่เสมอ
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ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์	 (Social	Media)	 เป็นที่นิยม	 กปภ.	 จึงได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น	 โดยมีช่องทางติดต่อสื่อสารรับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการและความคาดหวัง 
ของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ	ดังภาพ

4.1 แนวทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
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4.2 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ภายใต้มาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ของ	 กปภ.	 (I	 CARE	Model)	 กปภ.	 มุ่งม่ันสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	 
เพื่อส่งมอบคุณค่าการบริการที่ดีและมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าดังโครงการ/กิจกรรมจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

 
โครงการชุมชนคนรัก กปภ. (PWA Society) โดย	 กปภ.	 สาขาเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วม	Webpage	 เพื่อติดตาม 

ข้อมูลข่าวสาร	และร่วมกิจกรรมต่างๆ	

โครงการ P.R. 4.0	 เป็นการปรับปรุงแนวทางและ 
รูปแบบวธิกีารรับฟังลกูค้าและการสือ่สารประชาสัมพันธ์ของ	
กปภ.	 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น	 ท�าให้สามารถเข้าถึง
ลกูค้าแต่ละกลุม่แต่ละราย	ทัง้ยงัสามารถสือ่สารสองทางกับลกูค้าทกุกลุม่อย่างมปีระสทิธภิาพ	เช่น	กปภ.	ทกุสาขาเปิด	Facebook	
ให้ลูกค้าติดต่อสื่อสารกับ	กปภ.	เปิดกลุ่มไลน์สื่อสารกับลูกค้าแต่ละกลุ่มทุกประเภท	โดยก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละช่องทาง	
ท�าให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา
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โครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) กปภ.	 
จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก	 (GECC)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิด 
การบริการที่มีประสิทธิภาพ	 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐตามนโยบายรัฐบาล	
โดยปี	 2561	 มี	 กปภ.	 51	 สาขาผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก	 (GECC)	 เพ่ิมเติมจาก 
ปี	 2559-2560	ที่ผ่านการรับรอง	10	สาขา	ถือเป็นการยืนยันความส�าเร็จในการพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และจะขยายผลต่อไปจนครบทั้ง	234	สาขา

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ	 กปภ.	จัดให้ม ี
ศนูย์ประปาทนัใจโดยมมีสิเตอร์ประปา	ท�าหน้าทีเ่ป็นทูตเช่ือมโยง 
ความประทับใจสู่ลูกค้า	 โดยมีหน้าที่หลักคือการลงพื้นที่เกิดเหตุ
ในทันทีที่ได้รับแจ้ง	 เพ่ือพบผู้ร้องและสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
ให้สามารถลดความไม่พึงพอใจของลกูค้าก่อน	จากน้ันจงึท�าหน้าที่
ตรวจสอบสภาพปัญหาและแก้ปัญหาตามความพร้อมของ
อปุกรณ์เคร่ืองมือทีติ่ดตัวไปทนัทีเพือ่สร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า	
และรูสึ้กมัน่ใจในคณุภาพการให้บริการของ	กปภ.	อกีครัง้	จากนัน้
จงึจบลงด้วยการให้ค�าแนะน�า	การแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าผู้ร้องเรยีน
และประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง	 เพื่อให้ลูกค้าและประชาชน
ทั่วไปเกิดความรู้สึกประทับใจ	

4.3 การจัดการข้อร้องเรียน
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ภาพแสดงกระบวนการจดัการข้อร้องเรยีนมาตรฐานของ	กปภ.	ทีใ่ห้ความส�าคญักบัช่องทางรบัเรือ่งร้องเรยีน	11	ช่องทาง	

รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ	 กปภ./ตรวจสอบ/

ค้นหาข้อมูล	(กรณีข้อมูลไม่เพียงพอติดต่อผู้ร้อง/ผู้เกี่ยวข้อง)	

จ�าแนกประเภทเรื่องร้องเรียน

(1)	ข้อสอบถามทั่วไป	(แจ้งเหตุ/ขอข้อมูล/เสนอแนะ/ชมเชย)

(2)	ข้อร้องเรียน	(การบริการตามภารกิจ	กปภ.)

กรณีเป็นข้อสอบถามทั่วไป	สามารถแจ้งผู้ร้องและปิดงานทันที

กรณีเป็นข้อร้องเรียน	 ส่งต่อ	 กปภ.สาขาแก้ไขพร้อมแจ้งให้	 กปภ.	 เขต

ติดตามเร่งรัด	

บันทึกจ�านวนนับและก�าหนดเวลา	SLA	(เวลาเริ่มต้น–เวลาสิ้นสุด)

รายงานจ�านวน

ข้อร้องเรียนแบ่งตาม

ประเภทข้อร้องเรียน

และ	SLA

ข้อมูลป้อนกลับ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

รายงานข้อร้องเรยีนที่
ด�าเนินการแก้ปัญหา
แล้วเสร็จ

รายงานผล
การจัดการ
ข้อร้องเรยีน

สั่งการให้สายงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ต้นเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกัน

ไม่ให้เกิดซ�้าในอนาคต

รายงานผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนต่อคณะผู้บริหาร

ระดับสูงทุกไตรมาส

รวบรวมผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน	ให้	กปภ.ข.1-10

ทราบเป็นรายเดือน

โทรสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ร้อง	และตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของ	กปภ.สาขา

โทรสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ร้อง	ภายหลังการแก้ไข
ปัญหาแล้วเสร็จ	(Feedback)

โดย	กปภ.	สาขา
	ปิดข้อร้องเรียน

		1.		PWA	Contact					
						Center	1662
		2.		Website
		3.		Email
		4.		Facebook
		5.		GCC1111
		6.		สื่อมวลชน
		7.		บันทึก	/	หนังสือ	/	จดหมาย
		8.		โทรศัพท์
		9.		ไปพบเจ้าหน้าที่	
10.		Line
11.	 ศูนย์ด�ารงธรรม

บนัทกึข้อมลูลงในระบบ	OIS
เพือ่รายงานผลการแก้ไขปัญหา

แจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ผูร้้อง
ทราบ	โดย	กปภ.สาขา

ตดิตามผลการแก้ไขปัญหาให้
แล้วเสรจ็ภายใน	SLA	ทีก่�าหนด

ลงพืน้ท่ีหน้างาน
แก้ไขปัญหา	โดย
มสิเตอร์ประปา/

ผูเ้ก่ียวข้อง
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เป็นผู้ส�ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าของ	กปภ.	ตั้งแต่ปี	2551	ถึงปี	2561	ปัจจุบันลูกค้ามีความพึงพอใจการให้บริการของ	กปภ.	ปี	2561	ที่คะแนน	4.048	
ดังภาพ																							

จากวสิยัทัศน์ กปภ. ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ในการให้บรกิารลกูค้าเพือ่ให้ “ผูใ้ช้น�า้ประทบัใจในคณุภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ” กปภ. จึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับมาตรฐานการรับฟังและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มาตรฐาน
การจดัการข้อร้องเรยีนของลกูค้าอย่างเป็นระบบ  ท�าให้ปี 2561 ผลการประเมนิความพงึพอใจของลกูค้า กปภ. อยูใ่นระดบั 
4.048 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 ซึง่เพิม่ขึน้เมือ่เทียบกบัปี 2558-2559 ทัง้นี ้ผลส�ารวจในช่วง 5 ปีหลังสดุ (ปี 2557-2561) 
ยังมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กปภ. จะได้น�าผลส�ารวจดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ 
และหาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการบริการของ กปภ. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

4.4 ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าของ กปภ.
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2,500
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4.250
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3.580
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3.610

3.390

3.735

3.970

4.083 4.020 4.031 4.000 4.048

ผลการด�าเนินงานของ	กปภ.

ค่าเป้าหมาย	กปภ.	(4.250)

ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม	(4.000)
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	 กปภ.	 ได้วางนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างครอบคลุมทั้งในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 
และผู้น�า	 การส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม	 “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”	
การช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์กับพนักงานทุกคน	และการดูแลสุขอนามัย	 ความปลอดภัยของพนักงาน 
ทั้งองค์กร	โดยมีแนวทางด�าเนินการ	ดังนี้

กปภ.	มกีระบวนการเรยีนรู้และการพฒันาบคุลากร	โดยได้จดัท�าแผนการเรยีนรูแ้ละพฒันาทีม่อีงค์ประกอบและค�านงึถงึ
ปัจจัยด้านความต้องการด้านการเรียนรู้ของบุคลากร	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม	 และค�านึงถึงลักษณะโดยรวมของบุคลากรของ	 กปภ.	 เป็นพื้นฐาน	 และก�าหนดเป็นกลยุทธ์ของ 
แผนพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา	ดังตาราง

บุคลากรของ กปภ.

5.1 การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

แผนการพฒันาการเรยีนรู้
กลยุทธ์การเรียนรู้และ

การพัฒนา
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ

1.	TRAINING

2.		NON-TRAINING

1.		การจดัการความรู้ภายในองค์กร
		 -	 รวบรวมและพฒันาองค์ความรู้
	 -		จัดเก็บองค์ความรู้
	 -		เผยแพร่องค์ความรู้

2.		การจัดการความรู้ภายนอก		
องค์กร
	 -	 รวบรวมความรู้จากภายนอก	
	 	 หน่วยงาน
	 -	 น�าความรู้จากภายนอก
	 	 มาพัฒนาองค์ความรู้ภายใน
	 	 องค์กร
	 -	 พัฒนาองค์ความรู้ใหม่
	 -	 เผยแพร่องค์ความรู้

เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้น�า	ผู้บริหาร	
ผู้ปฏิบัติงาน	 ให้มีความรู้เหมาะสม
กับต�าแหน่ง

เพื่อพัฒนาทักษะ	สมรรถนะ
ความสามารถของต�าแหน่งงาน

1.		เพื่อจัดการความรู้ขององค์กร
	 ให้เป็นระบบ
2.	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปัน 
	 ความรู้และน�าความรู้ไป
	 ปฏิบัติงาน

1.		เพื่อแสวงหาความรู้จาก
	 ภายนอกองค์กร
2.	 เพื่อน�าความรู้จาก
	 ภายนอกองค์กรมาพัฒนา
	 เป็นความรู้ภายในองค์กร

คณะกรรมการจัดการความรู้
และสร้างนวัตกรรมของ	
กปภ.	(KM	-	LDI)
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
กองฝึกอบรมภูมิภาค	1-3	
หน่วยงานต่างๆ

คณะกรรมการจัดการความรู้
และสร้างนวัตกรรมของ	
กปภ.	(KM	-	LDI)	
กองบริหารองค์ความรู้
หน่วยงานต่างๆ

1.	แผนการพัฒนาบคุลากร

2.	แผนการจัดการ
	 องค์ความรู้
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กปภ.	 ให้ความใส่ใจกับกระบวนการและปัจจัยในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร	 โดยมอบหมายให้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 เป็นที่ปรึกษาในการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ	 กปภ.	 ซ่ึงพบว่า	
ในปี	 2561	 ความพึงพอใจและความผูกพันเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ	 4.15	 (คะแนนเต็ม	 5)	 อยู่ในระดับมาก	 และเมื่อจ�าแนก 
ในแต่ละด้านแล้ว	 พบว่า	 ระดับความผูกพันโดยรวมต่อ	 กปภ.	 มีคะแนนเท่ากับ	 4.20	 อยู่ในระดับความผูกพันมาก	 ส่วนระดับ 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อ	กปภ.	มีคะแนนเท่ากับ	4.10	อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

นอกจากนี้	กปภ.	มีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร	ดังนี้
1.	 การพัฒนาในชั้นเรียน	 (Training)	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 การฝึกอบรมภายในหน่วยงาน	 (In-house	 Training)	 

และการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน	 (Public	 Training)	 ด�าเนินการประเมินผลโดยส�านักวิทยาการ	 ซึ่งจะด�าเนินการประเมิน 
และตดิตามผลในทกุหลกัสตูร	 โดยการฝึกอบรมภายในจะมกีารประเมนิทัง้ก่อนการฝึกอบรม/หลงัการฝึกอบรมและการตดิตามผล	
โดยมีแบบประเมินสอบถามผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา	 ในส่วนของการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน	 ผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมจะต้องจัดท�ารายงานผลการฝึกอบรมและจะมีการติดตามประเมินผลภายหลัง	 ท้ังกับตัวผู้ผ่านการฝึกอบรม 
และผู้บังคับบัญชา

2.	 การพัฒนานอกชั้นเรียน	 (Non-Training)	 ในรูปแบบต่างๆ	 ผู้บังคับบัญชาผู้ท่ีได้รับการพัฒนา	 เป็นผู้ก�าหนดวิธีการ
พัฒนาตามความเหมาะสม	 และจะให้ผู ้บังคับบัญชาประเมินผลการพัฒนาตามแบบรายงานผลที่ส�านักวิทยาการก�าหนด	 
และรายงานให้ส�านักวิทยาการทราบ	 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อน�าไปเป็นข้อมูลประเมินผลสมรรถนะรายบุคคล 
ให้กับฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคลต่อไป

การประเมินผลดังกล่าว	จะมีแนวทางการด�าเนินการประเมิน	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้
1.	 ประเมินผลความพึงพอใจ	(Reaction)	โดยใช้แบบสอบถามที่ก�าหนดส�าหรับทุกหลักสูตร
2.	 ประเมินผลการเรียนรู้	(Learning)	เพื่อวัดความรู้	ความเข้าใจ	และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3.	 ประเมินพฤติกรรม	 (Behavior)	 เพื่อสอบทานว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น�าความรู้ไปใช ้

และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�างาน	 มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น	 ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่เพียงใด	 
ซึ่งจะด�าเนินการหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วประมาณ	 3-6	 เดือน	 โดยแบบสอบถามผู้บังคับบัญชา	 และผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ตามแบบฟอร์มที่ส�านักวิทยาการเป็นผู้ก�าหนด

ทั้งนี้	ผลจากการประเมินตามข้อ	1-3	จะน�ามาพัฒนาระบบการเรียนรู้และแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป

แผนการพฒันาการเรยีนรู้
กลยุทธ์การเรียนรู้และ

การพัฒนา
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ

1.	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดค้น	
	 และพัฒนานวัตกรรม
2.	 ส่งเสริมการใช้ความรู้และ		
	 ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน

1.		เพื่อสร้างนวัตกรรมส�าหรับ
	 พัฒนาระบบผลิต-จ่ายน�้า
2.		เพือ่พฒันาระบบให้บรกิารลูกค้า
3.	 เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนของ 
	 องค์กร

คณะกรรมการวิจยัและ
นวตักรรม
กองวจิยัและพฒันา
หน่วยงานต่างๆ

3.	 แผนวิจัยพัฒนา
	 และสร้างนวัตกรรม

5.2 การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร
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5.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กปภ.	 มีแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 โดยผู้น�าระดับสูงก�าหนดค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร 
ที่พึงประสงค์ของบุคลากรในค่านิยมแต่ละด้านเพื่อแปลงค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ	รวม	11	พฤติกรรม	ดังนี้

ทัง้น้ี	กปภ.	ก�าหนดแผนงานกิจกรรมเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ท้ัง	6	คณุลกัษณะ	ได้แก่	1.	ความร่วมมอื	2.	การแบ่งปัน
ทักษะของบุคลากรท้ังภายในหน่วยงาน	 ข้ามหน่วยงาน	 และต่างสถานท่ี	 3.	 การสื่อสารแบบสองทิศทางระหว่างพนักงานกับ
หัวหน้างาน	และผู้บริหาร	4.	การมีความคิดริเริ่มและนวัตกรรม	5.	การให้อ�านาจการตัดสินใจ	และ	6.	การก�าหนดเป้าประสงค์
ระดับบุคคล	 จ�านวน	 9	 โครงการ/กิจกรรมให้หน่วยงานต่างๆ	 ด�าเนินการ	 ซ่ึงการก�าหนดแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามคุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กรได้มีการน�าค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่ผู้น�าระดับสูงก�าหนดดังกล่าว 
ข้างต้น	 รวมทั้งปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	 มาเป็นข้อมูลในการก�าหนดแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 
เพ่ือให้การด�าเนินกิจกรรมทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร	 ความผูกพันของพนักงาน	 และวัฒนธรรมองค์กร 
มีความเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ค่านิยม กปภ. พฤติกรรมตามค่านิยม

1.	ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
3.	ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

1.	ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนด
2.	มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อความส�าเร็จ
3.	ท�างานเป็นทีม
4.	พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.	แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

1.	ตั้งใจรับฟังลูกค้า
2.	สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา
3.	มีจิตสาธารณะ

“มุ่ง” มุ่งเน้นคุณธรรม

“มั่น” มั่นใจคุณภาพ

“เพื่อปวงชน” เพื่อสุขของปวงชน
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่านิยมองค์กร / พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร หน่วยงานทีร่บัผิดชอบหลกั

1 การร่วมมือ

1.1	 โครงการดาวเด่นประจ�าไตรมาส

1.2		 โครงการ	Big	Cleaning	Day

1.3		 โครงการแข่งขันกีฬาสี	กปภ.

1.4		 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
-	 ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร	:	ดูแลรักษา

ทรัพย์สินขององค์กรเสมือนทรัพย์สินของตนเอง

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
-		ท�างานเป็นทีม	

เพื่อปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน
-		มีจิตสาธารณะ

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
-		ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร	:	ดูแลรักษา
	 ทรัพย์สินขององค์กรเสมือนทรัพย์สินของตนเอง

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
-		ท�างานเป็นทีม

เพื่อปวงชน : เพื่อสุขของปวงชน
-		มีจิตสาธารณะ

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
-		ท�างานเป็นทีม

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
-		ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม	 :	 ประพฤติและ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามแนวทางที่ก�าหนดอย่าง
เคร่งครัด

-	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	:	
	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการยึดถือคุณธรรม
	 ความซื่อสัตย์สุจริต
-		ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

-	 กอง
-		กปภ.	สาขา

-		หน่วยงานส่วนกลาง
	 (กองบริการกลางเป็น

หน่วยงานสนับสนุน
	 การด�าเนินการ
	 ในส่วนกลาง)
-		กปภ.	เขต		และกองในสงักดั
-		กปภ.	สาขา

-		ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล
	 (กองกิจการสัมพันธ์)

-		ส�านักผู้ว่าการ
-		ฝ่ายกฎหมาย
-	 ส�านักส่ือสารองค์กรและ

ลูกค้าสัมพันธ์
-		สายงานปฏิบัติการ
	 (รปก.1-5)
-		สายงานสนับสนุน	
	 (ส่วนกลาง)	 ได้แก่	 ผชส.,	

ผชล.,	ผชต.,	ผชท.,	รผผ.,	
รผง.,	รผว.	และ	รผบ.

-		กปภ.ข.
-		ฝ่าย/ส�านัก
-		กอง/กปภ.	สาขา
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่านิยมองค์กร / พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร หน่วยงานทีร่บัผิดชอบหลกั

2

3

การแบ่งปันทักษะของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และต่างสถานที่

2.1	 โครงการสนทนาประสาประปา

2.2		 โครงการศึกษาดูงาน

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
-		ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�าหนด	:	สนับสนุนให้ผู้บริหาร 
	 และพนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการ 
	 ปฏิบัติ งานอย ่างต ่อ เนื่ อง	 และปฏิบัติตามคู ่ มือ 
	 การปฏิบัติงานที่ก�าหนด
-		ท�างานเป็นทีม	 :	 สร้างบรรยากาศให้มีการสื่อสาร 
	 สองทิศทางอย่างตรงไปตรงมาและรับฟังข้อคิดเห็น 
	 ที่แตกต่าง	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

เพื่อปวงชน
-		แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน	 :	 กระตุ้นและ 
	 ส่งเสริมพนักงานให้มีการสอนงาน	 coaching	 และ 
	 แบ่งปัน	sharing	ทักษะการปฏิบัติงานระหว่างกัน

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
-		พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 :	 สร้างบรรยากาศในการ 
	 เรียนรู้โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 
	 รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ

เพื่อปวงชน
-		แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน	 :	 กระตุ ้น 
	 และส่งเสริมพนักงานให้มีการสอนงาน	 coaching	 
	 และแบ่งปัน	sharing	ทักษะการปฏิบัติงานระหว่างกัน

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
-		พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 :	 สร้างบรรยากาศในการ 
	 เรียนรู้โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 
	 รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ
-		ท�างานเป็นทีม	 :	 สร้างบรรยากาศให้มีการสื่อสาร 
	 สองทิศทางอย่างตรงไปตรงมาและรับฟังความคิดเห็น 
	 ที่แตกต่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
-		พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 :	 สร้างบรรยากาศในการ 
	 เรียนรู้โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 
	 รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ

-		กองในสังกัด	กปภ.เขต
-		กปภ.	สาขา

-		กอง
-		กปภ.	สาขา

-		กอง
-		กปภ.	สาขา

-		สายงานปฏิบัติการ	
	 (รปก.	1-5)
-		สายงานสนับสนุน
	 (ส่วนกลาง)

การสื่อสารที่เป็นแบบสองทิศทางระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานและผู้บริหาร

3.1	 โครงการสนทนายามเช้า	
	 (Morning	Talk)	

3.2		 โครงการประชุมสายงาน
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่านิยมองค์กร / พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร หน่วยงานทีร่บัผิดชอบหลกั

5       การให้อ�านาจในการตัดสินใจ

6       การก�าหนดเป้าประสงค์ระดับบุคคล

4.1		 โครงการมอบทุนวิจัยและนวัตกรรม

-	 การทบทวนการมอบอ�านาจ
	 ทางการบริหาร

-		 การก�าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
	 ของพนักงานรายบุคคลทุกระดับชั้น

-	 ท�างานเป็นทีม	 :	 สร้างบรรยากาศให้มีการสื่อสาร 
	 สองทิศทางอย่างตรงไปตรงมาและรับฟังความคิดเห็น 
	 ที่แตกต่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

เพื่อปวงชน
-		สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา	:	ส่งเสริมให้มี 
	 การสร้างสรรค์นวตักรรมให้เกดิความประทบัใจกบัลกูค้า 
	 อย่างต่อเนื่อง
-		มีจิตสาธารณะ	:	สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถ 
	 ส่วนบุคคลช่วยเหลือชุมชน
-		มีจิตสาธารณะ	 :	 สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค ์
	 กิจกรรมเพื่อสังคม

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
-	 ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร	 :	 ตัดสินใจโดย 
	 ยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส�าคัญ

มุ่ง : มุ่งเน้นคุณธรรม
-	 ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม	 :	 ประเมินผลและ 
	 ให้คุณให้โทษอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส

มั่น : มั่นใจคุณภาพ
-	 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�าหนด	 :	 ติดตามประเมินผล 
	 การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

4       การมีความคิดริเริ่มและนวัตกรรม

	 (สายงาน	ผู้ว่าการ	
	 ได้แก่	ผชส.,	ผชล.,	
	 ผชต.,	ผชท.	และสายงาน
	 รองผู้ว่าการ	ได้แก่	
	 รผผ.,	รผง,	รผว.,	รผบ.)
-		กปภ.เขต
-		ฝ่าย/ส�านัก

-		ส�านักวิทยาการ	กปภ.

-		ฝ่ายกฎหมาย

-		ฝ่ายวางแผนและ
	 ประเมินทรัพยากรบุคคล
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กปภ.	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์ท่ีพนักงานทุกคนพึงได้รับตามสิทธิ
ของพนักงานซึ่งมีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินตามที่กฎหมายก�าหนด	 ส�าหรับสิทธิประโยชน์ส�าคัญที่	 กปภ.	 จัดหา 
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างมีรายละเอียดดังตาราง	

5.4 นโยบายด้านบุคลากรและสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ พนักงาน
ลูกจ้าง
ประจ�า

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ลูกจ้างพื้นที่
พิเศษ

มาตรฐานขัน้ต�า่
สภาพการจ้างฯ

ข้อบังคับและระเบียบ หมายเหตุ

ข้อบังคับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร	
พ.ศ.	2522

ข้อบังคับค่าท�างานล่วงเวลา	
และค่าท�างาน

ข้อบังคับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	
พ.ศ.	2523

ข้อบังคับการสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล	พ.ศ.	2523

ข้อบังคับการสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงานในการคลอดบุตร	
พ.ศ.	2523

ข้อบังคับการสงเคราะห์
การศึกษาของบุตร	พ.ศ.	2523

ข้อบังคับการสงเคราะห์
เมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตาย
พ.ศ.	2523

ข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์	
พ.ศ.	2523	ข้อบังคับกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2540

ข้อบังคับเครื่องแบบพนักงาน	
พ.ศ.	2524	และการจ่ายเงิน
ค่าเครือ่งแบบพนักงาน	พ.ศ.	2534

1	เท่าครึ่ง	(ล.วันท�างาน)
3	เท่า	(ล.วันหยุด)
1	เท่า	(ท�างานในวันหยุด)
ส�าหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุด

เบิกได้เต็มจ�านวนที่ได้
จ่ายไปจริง	แต่ไม่เกนิอตัรา
ที่กระทรวงการคลัง
ก�าหนด

สิทธิที่เป็นตัวเงิน

1.	เบี้ยเลี้ยง+ค่าเช่าพักเงินชดเชย
พาหนะส่วนตัว

2.		ค่าท�างานล่วงเวลาในวันท�างาน
ปกติและในวันหยุด

3.		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
	 ต่างประเทศ

4.	ค่ารักษาพยาบาลตนเองและ
ครอบครัว

5.	ค่าคลอดบุตร	ครั้งละ	400	บาท

6.		ค่าเล่าเรียนบุตร

7.		เงินสงเคราะห์กรณีผู้ปฏิบัติงาน
	 เสียชีวิต

8.	เงินกองทุนสงเคราะห์	และ
	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

9.	ค่าเครื่องแบบพนักงาน	เหมาจ่าย
ไม่เกิน	1,500	บาท

	 /	 /	 /	 สิทธิเท่ากับ	 x
	 	 	 	 พนักงานชั้น	1-3	

	 /	 /	 /	 ตามมาตรฐาน	 /
	 	 	 	 ขั้นต�่าฯ

 
	 /	 x	 x	 x	 x

 
	 /	 /	 /(ไม่รวม	 ตามมาตรฐาน	 	/(ไม่รวมพ่อแม่)	
	 	 	 พ่อแม่)	 ขั้นต�่าฯ
	 	 	 	 (ไม่รวมพ่อแม่)	

	 /	 /	 x	 x	 x

	 /	 /	 /	 ตามมาตรฐาน	 /
	 	 	 	 ขั้นต�่าฯ	

	 /	 /	 /	 x	 /

	 /	 /	 x	 x	 x

	 /(บาง	 x	 x	 x	 x
	 ต�าแหน่ง)
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สิทธิประโยชน์ พนักงาน
ลูกจ้าง
ประจ�า

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ลูกจ้างพื้นที่
พิเศษ

มาตรฐานขัน้ต�า่
สภาพการจ้างฯ

ข้อบังคับและระเบียบ หมายเหตุ

ข้อบังคับ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ฝึกอบรมหรือสัมมนา	พ.ศ.	2525

ข้อบังคับการจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของผู้ปฏิบัติงาน	พ.ศ.	2530

ข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะ
และค่าน�้ามันเชื้อเพลิงแก่
ผู้ปฏิบัติงาน	พ.ศ.	2533

ข้อบังคับค่ารับรอง	เงินสมนาคุณ
และเงินการกุศล	พ.ศ.	2536

ข้อบังคับการสงเคราะห์เกี่ยวกับ
บุตรของพนักงาน	พ.ศ.	2537

ข้อบังคับการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานที่อยู่เวรประจ�า
ส�านักงาน	พ.ศ.	2537

ข้อบังคับการจ่ายเงินส่งเสริม
การปฏิบัติงานของพนักงาน	
พ.ศ.	2539

ข้อบังคับการจ่ายเงินค่าชดเชย
และเงินค่าตอบแทนความชอบ
ในการท�างานให้แก่พนักงาน	
พ.ศ.	2550

ข้อบังคับหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายโบนัสส�าหรับกรรมการ	
พนักงานฯ	พ.ศ.	2530

ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์	
พ.ศ.	2527

ข้อบังคับหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตรของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจาก
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ในพื้นที่พิเศษฯ	พ.ศ.	2550

ข้อบังคับการก�าหนดต�าแหน่ง	
อัตราเงินเดือน	การบรรจุ	แต่งตั้ง	
พ.ศ.	2522

10.		ค่าใช้จ่ายกรณีที่ใช้ในการประชุม		
สัมมนา

11.	 ค่าเช่าบ้าน

12.		ค่าพาหนะ	กรณี	กปภ.ไม่จัดรถ
	 ให้ไปปฏิบัติงาน

13.		ค่ารับรอง	เงินสมนาคุณและ
	 เงินการกุศล

14.		เงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน	
(เดือนละ	500	บาท/คน)

15.		เงินค่าอยู่เวรประจ�าส�านักงาน	
(300	บาท/ครั้ง)

16.		เงินตอบแทนที่ปฏิบัติงาน
	 เกินมาตรฐาน

17.	ค่าชดเชยและเงินค่าตอบแทน
ความชอบในการท�างาน

18.		เงินโบนัสประจ�าปี

19.		เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

20.		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานที่เสียชีวิต

21.		การเลื่อนขั้นเงินเดือน

	 /	 /	 /	 x	 x

	 /	 /	 x	 x	 x

	 /	 /	 /	 x	 x

	 /	 /	 /	 x	 x

	 /	 /	 /	 x	 /(50)

	 /	 /	 /	 x	 x

 
	 /	 /	 /	 x	 x

	 /	 /	 /	 x	 /

 
	 /	 /	 x	 x	 x

	 /	 /	 x	 x	 x

	 /	 /	 /	 x	 x

 

	 /	 /	 x	 x	 x
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สิทธิประโยชน์ พนักงาน
ลูกจ้าง
ประจ�า

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ลูกจ้างพื้นที่
พิเศษ

มาตรฐานขัน้ต�า่
สภาพการจ้างฯ

ข้อบังคับและระเบียบ หมายเหตุ

ระเบียบว่าด้วยการลาของ
พนักงาน	พ.ศ.	2537
ระเบียบว่าด้วยการลาของ
ลูกจ้าง	พ.ศ.2537

มาตรฐานขั้นต�่าของสภาพ
การจ้าง

มติ	ครม.

มติ	ครม.

22.		เงินช่วยเหลือค่าน�้าประปา
	 300	บาทต่อเดือน

	 /	 x	 x	 x	 x

สิทธิที่ไม่เป็นตัวเงิน

		1.	ลาป่วย

		2.	ลาคลอดบุตร
  

		3.	ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร

		4.	ลากิจส่วนตัว

		5.	ลาเพื่อท�าหมัน

		6.	ลาพักผ่อนประจ�าปี

  7.	ลาอุปสมบท

		8.	ลาไปประกอบพิธีฮัจย์

		9.	ลาเนื่องจากราชการทหาร

10.	ลาไปต่างประเทศ

11.	ลาไปศึกษาเพิ่มเติมฯ

12.	ลาติดตามคู่สมรส

13.	ลาตรวจสุขภาพประจ�าปี

สิทธิอื่น

1.	เงินทดแทน

2.	เงินตอบแทนพิเศษ

3.	ประกันชีวิตให้พนักงาน	
				ในพื้นที่เสี่ยงภัย

-	พนักงานลาป่วย	60	วัน
	 (ไม่ใช่จากการท�างาน	/
	 120	วัน	(จากการท�างาน)
-	ลูกจ้างชั่วคราว	ลาป่วย
	 30	วัน	(ไม่ใช่จากการ
ท�างาน)	60	วัน	

	 (จากการท�างาน)
 
ไม่เกิน	90	วันได้รับค่าจ้าง

ไม่เกิน	150	วันท�างาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า	10	วัน
ท�างาน

ร้อยละ	60	ของเงินเดือน
ค่าจ้างรายเดือน	(ตาย+
ทุพพลภาพ+สูญเสียอวัยวะ)

เหมาจ่ายเป็นรายเดือนตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง

คุม้ครองคนละ	500,000	บาท

	 /	 /	 /	 ตามมาตรฐาน	 /
	 	 	 	 ขั้นต�่าฯ

	 /	 /	 /	 ตามมาตรฐาน	 /	
	 	 	 	 ขั้นต�่า	
    
	 /	 /	 /	 ตามมาตรฐาน	 /	
	 	 	 	 ขั้นต�่า	 	
    
	 /	 /	 x	 /	 x
      
	 /	 /	 /	 ตามมาตรฐาน	 /
	 	 	 	 ขั้นต�่า

	 /	 /	 /	 ตามมาตรฐาน	 /	
	 	 	 	 ขั้นต�่าฯ

 /	 /	 x	 /	 x

	 /	 /	 x	 /	 x

	 /	 /	 /	 x	 /

	 /	 /	 x	 x	 x

	 /	 /	 x	 x	 x

	 /	 /	 x	 x	 x

	 /	 /	 x	 x	 x

 

	 /	 /	 /	 ตามมาตรฐาน	 /
	 	 	 	 ขั้นต�่าฯ

	 /(5,000)	 /(5,000)	 /(2,500)	 สิทธิเท่าพนักงาน	 x

 /	 /	 /	 สิทธิเท่าพนักงาน	 x



รายงานความยั่งยืน ปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค030

	 นอกจากนี้ 	 กปภ.	 ยังจัดสวัสดิการรูปแบบอื่นๆ	 เพื่อส ่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นคง	 มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
เช่น	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 (ตาม	 พ.ร.บ.	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2530)	 การจัดหาแหล่งเงินกู้	 สวัสดิการดอกเบี้ยต�่า 
ด้านสุขอนามัย	มีการสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์	ห้องฟิตเนส	เป็นต้น	อีกทั้งยังมีสมาคมสโมสร	กปภ.	ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	
เช่น	การจัดกิจกรรมกีฬา	สันทนาการต่างๆ	มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก	เงินก้นถุงให้สมาชิกที่สมรส	เงินสงเคราะห์สมาชิก
ที่เสียชีวิต	 และมูลนิธิ	 กปภ.	 ด�าเนินการช่วยเหลือโดยมอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานท่ีถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพถาวร 
และจ่ายค่าครองชพีรายเดือนให้อดีตพนักงานทีย่ากล�าบากตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด	ส�าหรบัการให้บรกิารบคุลากร	กปภ.	 จดัให้ม ี
รถบรกิารรบัส่งพนกังาน	ห้องอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ	สถานพยาบาล	ห้องสมดุ	สถานรับเลีย้งเด็ก	ห้องดนตร	ีตรวจสขุภาพประจ�าปี

กปภ.	 ดูแลสุขอนามัย	 ความปลอดภัยของพนักงานท้ังองค์กรโดยมีกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมการท�างานเพ่ือให้ 
สถานที่ท�างานมีสุขอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสวัสดิภาพ	 โดยที่การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของ	กปภ.	เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายด้านความปลอดภยั	พ.ร.บ.ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554	ดังตาราง

5.5 การเสริมสร้างสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ

ข้อก�าหนด รายละเอียด

ทุกหน่วยงานใน	กปภ.	ด�าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการท�างานตามลักษณะงาน
แต่ละงานท่ีมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย	 เช่น	 มีการปรับปรุงหรือป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักร	ไฟฟ้า	สารเคมีอันตราย	การท�างานในที่สูง	การป้องกัน
ระงับอัคคีภัย	 ให ้ เป ็นไปตามท่ีกฎหมายด ้านความปลอดภัยก�าหนด 
และท�าให้เกิดความปลอดภัยในการท�างาน

1. ความปลอดภัยในการท�างาน
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ข้อก�าหนด รายละเอียด

ทุกหน่วยงานใน	 กปภ.	 จัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 พื้นท่ีในการท�างาน 
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	 มีการส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดได้มี 
การตรวจสุขภาพประจ�าปี	 หากมีอาการผิดปกติจะมีการส่งต่อเพื่อรักษา	 
ท�าให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	 และส่งเสริมให้พนักงานได้ม ี
การออกก�าลังกาย	 และจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อลดภาวะความเครียดจาก 
การท�างานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน

ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานใน	กปภ.	ด�าเนนิการปรับปรงุสภาพแวดล้อมในทีท่�างาน
ให้มีความสะอาดถูกสขุลักษณะ	จะท�าให้พนกังานท�างานอยู่ในสภาพแวดล้อมทีดี่														
ถูกสุขลักษณะ	โอกาสเจ็บป่วย	ติดเชื้อรุนแรงน้อยลง

2. การส่งเสริมสุขภาพ

3. การรักษาความสะอาด
 ให้ถูกสุขลักษณะและ
 สิ่งแวดล้อมที่ดี

บุคลากรมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร	 กปภ.	 จึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ	 
โดย	 กปภ.	 เชื่อมั่นว ่าการพัฒนาทักษะความสามารถ	 การเสริมสร้างความผูกพันพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร 
การช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์	 การจัดสภาพแวดล้อม	 การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	 สุขอาชีวอนามัย 
และการให้สวัสดิการที่ดี	 จะช่วยสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน	 ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะส่งผลลัพธ์ 
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์การให้บริการที่เป็นเลิศของ	กปภ.
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การค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมของ กปภ.

ในการด�าเนินกิจการประปา กปภ. ตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
สะท้อนให้เห็นได้จากการด�าเนินโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ เช่น โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน�้า 
เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) โครงการฟื้นฟูปะการัง 
ในพื้นที่หมู่เกาะสมุย เป็นต้น

 การด�าเนินงาน	 CSR	 ของ	 กปภ.	 ไม่ได้มีเพียงการให้บริการน�้าประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสู่ประชาชนเท่านั้น	 
แต่ได้ขยายผลให้มุ่งเน้นบูรณาการตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายก๊อก	เริ่มต้นจากมุมมองด้านแหล่งน�้าดิบลุ่มน�้าสายหลักที่	กปภ.	น�ามาใช้
ผลิตน�้าประปาต่อเนื่องเข้าสู่กลางน�้าจนถึงปลายน�้า	 ซ่ึง	 กปภ.	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในทุกกระบวนการ	รวมถึงปัญหาด้านทรัพยากรน�้าที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในมิติของการขาดแคลนน�้าสะอาด	

กปภ.	 จึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยก�าหนดแผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กปภ.	
(ฉบับที่	 2)	 ปี	 2560–2564	 ให้มีกลยุทธ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส�านึกของพนักงาน	 กปภ. 
และชมุชนโดยรอบให้มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ผนืป่าต้นน�า้ของประเทศไทยให้กลบัมาอดุมสมบูรณ์และสร้างสายน�า้ล�าธารต่างๆ	 
อันเป็นแหล่งน�้าดิบส�าคัญในการผลิตน�้าประปาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน	

นอกจากน้ี	 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามหลักปฏิบัติ	 CSR	 ของ	 กปภ.	 “เป็นระบบ	 ต่อเนื่อง	 เชื่อมโยง	 มีส่วนร่วม 
และสร้างเครอืข่าย”	กปภ.	จึงประสานความร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายทุกภาคส่วนโดยการสร้างพลงัประชารฐับูรณาการความร่วมมอื
กบัชมุชนบรเิวณรอบพืน้ทีป่ลกูป่า	ชมุชนทีไ่ด้รบัประโยชน์จากต้นน�า้และพนกังาน	กปภ.	ให้เข้ามามส่ีวนร่วมเพือ่น�าไปสูแ่นวทาง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้าที่ยั่งยืน	

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ	 กปภ.	 ที่ต้องการพลิกฟื้นผืนป่าของประเทศไทย	 จึงได้ด�าเนินโครงการ	 กปภ.	 ปลูกป่าต้นน�้า 
เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 (Father’s	 Land)	 ข้ึน	 โดยมีเป้าหมายปลูกป่า	
2,000	 ไร่	 ในพ้ืนที่ต้นน�้า	 ณ	 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยเริ่มปลูกปีแรกจ�านวน	 500	 ไร่ในปี	 2560	 
พร้อมทั้งมีการบ�ารุงรักษาป่า	ก่อสร้างแนวกันไฟป่า	และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.1 พลิกฟื้นผืนป่าต้นน�้า
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ส�าหรับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 มีพื้นที่ครอบคลุมอ�าเภอปราณบุรี	 อ�าเภอสามร้อยยอด	 อ�าเภอกุยบุรี	 อ�าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ซึ่งเป็นป่าต้นน�้าล�าธาร	สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน	เป็นป่าผืนใหญ่
อยูท่างทศิตะวนัตกติดต่อกับชายแดนพม่า	เป็นส่วนหนึง่ของเทือกเขาตะนาวศรี	ประกอบด้วย	ป่าดบิช้ืน	ป่าดบิแล้ง	ป่าเบญจพรรณ	
หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากมาย	เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด	เช่น	ช้างป่า	กระทิง	นก	เป็นต้น	
ปัจจุบันพบว่า	พื้นที่ป่าไม้ถูกท�าลายไปมาก	ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากราษฎรได้บุกรุกพื้นที่ใช้ในการเพาะปลูก	ส่วนใหญ่ท�าไร่สับปะรด
และเป็นที่อยู่อาศัย	อีกทั้งยังมีการบุกรุกแผ้วถางป่าท�าให้สัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารที่ส�าคัญไป	จึงเกิดปัญหาท�าให้สัตว์ป่าออกมา
หากนินอกพืน้ที	่ท�าลายกดักนิต้นไม้และพชืไร่ของราษฎร	จนเกดิเป็นข้อพพิาทระหว่างคนกบัสตัว์ขึน้	ถงึแม้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
จะพยายามแก้ปัญหาด้วยการสร้างแนวกันไฟก็ไม่สามารถลดปัญหาได้	และในปี	2562	กปภ.	จะด�าเนินปลูกป่าจ�านวน	200	ไร่	
พร้อมกิจกรรมดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกับคนและป่าไม้อย่างยั่งยืนก่อเกิดระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์	 เช่น	 โป่งเทียม	 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมแหล่งอาหารแร่ธาตุให้สตัว์ป่าทีจ่�าเป็นต้องได้รบั	เพือ่ใช้ในการเจรญิเตบิโตและการสบืพนัธุ	์และรองรบัการหากนิ
ของสตัว์ป่าให้มากข้ึนน�าไปสูก่ารยบัยัง้ไม่ให้สตัว์ป่าเดินทางหรอือพยพออกนอกพืน้ทีไ่ปหาแหล่งอาหารใหม่ซึง่อาจจะเกดิอนัตราย
ต่อสัตว์ป่า

นอกจากนี้	 กปภ.	 ยังได้ขับเคล่ือน	 CSR	 ในรูปแบบการสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ	 
ซึง่เป็นการบรูณาการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืร่วมกบัหน่วยงานราชการ	ส�านกังานทรพัยากรน�า้
ภาค	 7	 ในฐานะส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน�้าแม่กลอง	 โดยท่ีลุ่มน�้าแม่กลอง	 เป็นลุ่มน�้าล�าดับท่ี	 14	 ใน	 25	 
ลุม่น�า้หลกัของประเทศไทย	ซึง่อยูต่ดิประเทศพม่า	มพีืน้ทีลุ่ม่น�า้ประมาณ	30,836	ตารางกโิลเมตร	ครอบคลมุพืน้ทีร่วม	9	จงัหวดั	
ได้แก่	 จังหวัดตาก	 อุทัยธานี	 กาญจนบุรี	 สุพรรณบุรี	 นครปฐม	 ราชบุรี	 สมุทรสงคราม	 สมุทรสาคร	 และเพชรบุรี	 ทั้งนี้	 
ส่วนหน่ึงของพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ให้บริการของ	 กปภ.เขต	 3	 จึงส่งผลเชิงบวกต่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 
ได้ดียิง่ขึน้	โดยเฉพาะลุม่น�า้แม่กลอง	ซึง่นอกจากจะหล่อเลีย้งผูค้นบริเวณลุม่น�า้แม่กลองแล้ว	ยงัเผือ่แผ่มาถึงชาวกรงุเทพมหานคร
และลุ่มน�้าเพื่อนบ้านในรูปแบบของน�้าประปาและอื่นๆ	อีกด้วย
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สืบเน่ืองจากกระบวนการผลิตน�้าแบบ	 RO	 (Reverse	 Osmosis)	 ท�าให้ต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากและมีน�้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตเป็นน�้าเกลือเข้มข้น	(Brine)	ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ	ในการนี้	กปภ.	จึงก่อสร้างท่อประปาลอดใต้ทะเล
ไปยังเกาะสมุยเมื่อปลายปี	 2560	 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าประปาบนเกาะสมุยในช่วงฤดูแล้ง	 และเพื่อให้ประชาชน 
ตลอดแนวเส้นท่อประปาบนเกาะสมุยประมาณ	64,000	ครัวเรือนมีน�้าประปาสะอาดได้มาตรฐานอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	

ดังนั้น	 ในการก่อสร้างท่อลอดประปาใต้ทะเลไปยังเกาะสมุยที่อาจเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล 
โดยเฉพาะแนวปะการัง	ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส�าคัญต่อระบบนิเวศน์	 เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล 
หลากหลายชนิดโดยในช่วงการก่อสร้าง	 กปภ.	 เลือกใช้เทคโนโลยีในการสร้างท่อประปาลอดใต้ทะเลให้มีความฟุ้งกระจาย 
น้อยที่สุดด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการติดตั้งม่านดักตะกอนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของตะกอน	
และเมื่อพบตะกอนจากการวางท่อส่งน�้าประปาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อแนวปะการังท่ีอยู ่ใกล้ให้หยุดก่อสร้างช่ัวคราว 
และด�าเนินการใหม่เม่ือตะกอนแขวนลอยลดน้อยลง	 รวมทั้งมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน�้าทะเล	 ได้แก่	 อุณหภูมิ	 ค่าความเค็ม	 ค่าความเป็นกรด-ด่าง	 ค่าการน�าไฟฟ้า	 ปริมาณตะกอนแขวนลอย	 
และอตัราการตกตะกอน	ติดตามสถานภาพของสิง่มีชวีติ	เช่น	ปะการัง	หญ้าทะเล	ป่าชายเลน	สตัว์ทะเลหน้าดิน	สตัว์ทะเลหายาก	
และหาดทราย	เป็นต้น

6.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
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อย่างไรก็ตาม	 แม้ในการก่อสร้าง	 กปภ.	 จะเลือกใช้เทคโนโลยีในการสร้างท่อประปาลอดใต้ทะเลให้มีความฟุ้งกระจาย 
น้อยที่สุดแล้ว	 แต่อาจจะยังมีผลกระทบจากการก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อปะการัง	 ดังนั้น	 กปภ.	 จึงร่วมมือกับกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งที่	5	ส�านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล	ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน	ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน	ภาคีเครอืข่ายภาคประชาสงัคมในพ้ืนทีแ่ละชมุชนต่างๆ	ในท้องถิน่	ปลกูปะการงัเสรมิ
และซ่อมแซมแนวปะการังในพื้นที่	 4	แห่ง	 ได้แก่	 แนวปะการังเกาะสมุย	 เกาะแตน	 เกาะมัดสุ่ม	 และเกาะมัดหลัง	อ.เกาะสมุย																				
จ.สุราษฎร์ธานี	จ�านวน	32,000	กิ่ง	รวมพื้นที่	3,638	ไร่	ระยะเวลาด�าเนินการ	5	ปี	(2561	–	2565)	ภายใต้โครงการฟื้นฟูปะการัง
ในพื้นที่หมู่เกาะสมุย	โดยมีพิธีเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2561	ซึ่งโครงการฟื้นฟูปะการังฯ	จะช่วยส่งเสริม
และปลกูจติส�านึกของประชาชนให้มคีวามรกัและหวงแหนทรพัยากรทางทะเล	โดยเฉพาะปะการงัอนัเป็นแหล่งอนบุาลสตัว์ทะเล
ให้คงอยู่	รวมทั้งร่วมกันช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ม่านดักตะกอน
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จากความมุ่งม่ันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดังท่ีกล่าวมาข้างต้น	 ย่อมเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่า	 กปภ.	 ได้ให้ความส�าคัญ 
กับส่ิงแวดล้อมทั้งในส่วนของผืนป่าต้นน�้า	 และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	 ซึ่งถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในเชิงป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่	กปภ.	ยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลากว่า	39	ปีที่ผ่านมาในการด�าเนินกิจการประปา
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กปภ. ให้ความส�าคัญกับการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นนโยบายในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยตระหนักถึงความส�าคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. รวมถึงคณะกรรมการ กปภ. ได้ให ้
ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคม 

ทั้งน้ี	 กปภ.	 ได้มีการก�ากับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 	 โดยมีการ
ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	กปภ.	นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ	กปภ.	และประกาศเจตจ�านง 
การบริหารงานด้วยความซือ่สตัย์สุจริตอย่างมคุีณธรรมและโปร่งใส	เพือ่เป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน
ได้รับรู้และยึดถือปฏิบัติตาม

กปภ.	 น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้โดยคณะกรรมการ	 กปภ.	 มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส�าคัญ	 
และภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีตามหลัก	 CG	 มีมาตรฐาน 
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน	 รวมทั้งได้แต่งต้ังคณะกรรมการ	 และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 เพื่อก�ากับดูแลและ 
กลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญในด้านต่างๆ	รวม	10	คณะ	ดังภาพ

7.1 การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านคณะอนุกรรมการ

 และคณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการ กปภ.

1. คณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์ของ กปภ.

2. คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

5. คณะอนุกรรมการ

พัฒนาองค์กร

6. คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง กปภ.

9. คณะอนุกรรมการบริหาร

บริหารจัดการน�้า

7. คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

3. คณะกรรมการอิสระ

4. คณะอนุกรรมการ

กฎหมายและ

การอุทธรณ์ร้องทุกข์

8. คณะอนุกรรมการ

ติดตามการด�าเนินงาน

ตามนโยบาย

10. คณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้ว่าการ กปภ.
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7.2 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.

กปภ.	ก�าหนดโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	กปภ.	ดังภาพ

	 คณะท�างานส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 กปภ.	 ในการประชุมครั้งท่ี	 2/2559	 เมื่อวันท่ี	 21	 กันยายน	 2559	 
มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ	กปภ.	 โดยเช่ือมโยงภารกิจงาน 
ของคณะท�างานส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 กปภ.	 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ	 กปภ.	 
(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ	 กปภ.)	 และคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ	 กปภ.	 โดยผู้ว่าการ	 กปภ.	
เป็นประธานคณะ	 เพื่อให้ความส�าคัญต่อการขับเคล่ือนและก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ	 กปภ.	 และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	 
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

	 กปภ.	 ได้แต่งต้ัง “คณะกรรมการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.” เพื่อให้ 
การขับเคลื่อนก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม	 ตลอดจนความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของ	 กปภ. 
เกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม	สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

7.3 คณะกรรมการส่งเสรมิการก�ากับดูแลกิจการทีดี่และพฒันาระบบคณุธรรมของ กปภ.
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องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.
	 1)	 ผู้ว่าการ	 ประธานคณะกรรมการ
	 2)	 รองผู้ว่าการ	(แผนยุทธศาสตร์)	 คณะกรรมการ
	 3)	 รองผู้ว่าการ	(การเงิน)	 คณะกรรมการ
	 4)	 รองผู้ว่าการ	(วิชาการ)	 คณะกรรมการ
	 5)	 รองผู้ว่าการ	(บริหาร)	 คณะกรรมการ
	 6)	 รองผู้ว่าการ	(ปฏิบัติการ	1	–	5)	 คณะกรรมการ
	 7)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักผู้ว่าการ)	 คณะกรรมการ
	 8)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)	 คณะกรรมการ
	 9)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	 คณะกรรมการ
	10)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักตรวจสอบ)	 คณะกรรมการ
	11)	 ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ	 คณะกรรมการและเลขานุการ
	12)	 ผู้อ�านวยการกองการประชุม	 คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	13)	 ผู้อ�านวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม	 คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	14)	 ผู้อ�านวยการกองบริการกลาง	 คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.	 พิจารณากรอบทิศทาง	 นโยบายและแนวทางการด�าเนินงาน	 พร้อมทั้งทบทวนเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี

และการพัฒนาระบบคุณธรรม	การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของการประปาส่วนภูมิภาค	ให้มีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้

2.		พิจารณาก�าหนดและทบทวนแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 ให้ครอบคลุมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนา 
ระบบคุณธรรม	 การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
การประปาส่วนภูมิภาค

3.	 เสนอแนะให้มีการก�าหนดกิจกรรมหรือข้อปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม	 
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค	 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้และน�าไปปฏิบัติในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

4.		จดัให้มกีจิกรรมรณรงค์ด้านการก�ากบัดูแลกจิการทีด่แีละการพฒันาระบบคณุธรรม	การป้องกนัปราบปรามการทจุรติ
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค

5.		 ก�ากับดแูล	ตดิตามผลการด�าเนนิงานของศูนย์ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของ	กปภ.	ให้เกดิผลงานอย่างเป็นรปูธรรม
6.		 เปิดรับและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม	 

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค	 
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร	ตลอดจนข้อร้องเรยีนต่างๆ	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การประปาส่วนภมูภิาค

7.		 เผยแพร่	 ปลูกฝัง	 ส ่งเสริม	 สนับสนุนให้พนักงานรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
และการพัฒนาระบบคุณธรรม	การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ของการประปาส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

8.		ด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม	 การป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค	ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.		แต่งตั้งคณะท�างานย่อย	 เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม	
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค	 
ตามที่เห็นสมควร
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10.		 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานและรายงานต่อคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค

11.		 ปฏิบัติงานอื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	 และ/หรือคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค

12.		 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค	 และ/หรือคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมาย

กปภ.	 ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	โดยตกลงให้ความร่วมมอืสนบัสนนุ	ร่วมกนัขบัเคลือ่น	และผลกัดนัให้เกดิมาตรการ	
แนวทางด�าเนินการ	รวมทั้งก�ากับ	ติดตามผล	เพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย	ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ	กปภ.	กปภ.	จึงได้แต่งตั้ง	“คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ 
กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.)” 

องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของ กปภ.)

	 1)	 รองผู้ว่าการ	(บริหาร)	 ประธานกรรมการ
	 2)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(บริหาร	1)	 กรรมการ
	 3)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(บริหาร	2)	 กรรมการ
	 4)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)	 กรรมการ
	 5)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(แผนยุทธศาสตร์)	 กรรมการ
	 6)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักผู้ว่าการ)	 กรรมการ
	 7)	 ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ	1-5	 กรรมการ
	 8)	 ผู้อ�านวยการส�านักวิทยาการ	 กรรมการ
	 9)	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	 กรรมการ
	10)	 ผู้อ�านวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม	 กรรมการและเลขานุการ
	11)	 หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 1.1	 เป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ	 กปภ.	 ในช่ือย่อว่า	 ศปท.กปภ.	 โดยให้ประธานกรรมการฯ	 

เป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ	กปภ.	และให้ผู้อ�านวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม	เป็นเลขานุการ
	 1.2		 เสนอแนะแนวทาง	หรอืมาตรการเกีย่วกบัการป้องกนั	และปราบปรามการทจุริต	และประพฤตมิชิอบของ	กปภ.	 

รวมทั้งแนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ	 กปภ.	 ให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ	 ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อน�าเสนอผู้ว่าการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ

	 1.3		 เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต	 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ 
ผู้ปฏิบัติงาน	กปภ.	โดยมอบให้กรรมการและเลขานุการด�าเนินการและรายงานผลการด�าเนินงาน

7.4 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

 (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.)
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	 1.4		 ติดตามผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต	 และให้ความร่วมมือสนับสนุนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

	 1.5	 ติดตามผลการด�าเนินงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงการรายงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ	เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการและหรือหน่วยงานภายนอกตามเวลาที่ก�าหนด

2.  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
	 2.1		 เผยแพร่	 ปลูกฝัง	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	กปภ.ฯ
	 2.2		 เสรมิสร้างบรรยากาศในการปฏบัิติงานท่ีมุง่เน้นคณุธรรมตามค่านยิมองค์กร	เพือ่น�าไปสู่การสร้างสงัคมคณุธรรม	

โดยมีแนวทางน�าไปสู่ภาคการปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
	 2.3		 พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ	 หรือมีมติ	 หรือมีความเห็น	 เพื่อน�าเสนอผู ้ว่าการเพื่อทราบ 

หรือพิจารณาสั่งการ	ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของ	กปภ.
	 2.4		 ก�าหนดแนวทางส่งเสริมผู ้ปฏิบัติตามจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู ้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงาน	กปภ.ฯ
	 2.5		 ติดตามการด�าเนินงานอื่นๆ	 รวมถึงการรายงาน	 การพิจารณาตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ	 

เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการ	และหรือแจ้งหน่วยงานภายนอกตามเวลาที่ก�าหนด
	 2.6		 ด�าเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย

กปภ.	 แต่งตั้ง	“คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ.”	 เพื่อก�ากับการด�าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารที่อยู ่
ในความรบัผิดชอบดูแลของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสามารถตอบสนองความต้องการเมือ่มกีารขอเข้าตรวจดู	
รวมทั้งการพิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	 
พ.ศ.	2540	ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	

 องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ.
	 1)	 รองผู้ว่าการ	(บริหาร)	 ประธานกรรมการ
	 2)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักผู้ว่าการ)	 กรรมการ
	 3)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)	 กรรมการ
	 4)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	 กรรมการ
	 5)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(บริหาร	1)	 กรรมการ
	 6)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(บริหาร	2)	 กรรมการ
	 7)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(แผนยุทธศาสตร์)	 กรรมการ
	 8)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(การเงิน)	 กรรมการ
	 9)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(วิชาการ)	 กรรมการ
	10)	 ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	 กรรมการ
	11)	 ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรรมการ
	12)	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	 กรรมการ

7.5 คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ กปภ.



รายงานความยั่งยืน ปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค042

13)		 ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ	1-5	 กรรมการ
	14)	 ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ	 กรรมการ
	15)	 ผู้อ�านวยการกองบริการกลาง	 กรรมการและเลขานุการ
	16)	 หัวหน้างานสารบรรณ	กองบริการกลาง	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	17)		 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักตรวจสอบ)	 ที่ปรึกษา
 
อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.		ก�าหนดข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ	 กปภ.	 ที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา	 ข้อมูลข่าวสาร 

ทีใ่ห้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	และข้อมลูข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผยตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	
2.		 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540 

ตามที่พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค	หรือหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคร้องขอ
3.		 ก�าหนดเงือ่นไข	และวิธปีฏบิตัเิกีย่วกบัการให้บรกิารประชาชนในการเข้าตรวจดขู้อมลูข่าวสารของการประปาส่วนภมูภิาค
4.	 พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการ	 กปภ.	 ตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทภารกิจของ	 กปภ.	 ที่มีต่อประโยชน์สุขในการด�ารงชีวิตของ
ประชาชนในส่วนภูมิภาค	โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้	กปภ.	มุ่งมั่นด�าเนินกิจการให้ผู้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพ
และบริการที่เป็นเลิศ	 ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยรับผิดชอบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	 โปร่งใส	 
เป็นธรรม	 พร้อมต่อการตรวจสอบ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และเกิดการยอมรับจากสาธารณชน 
อย่างยั่งยืน	จึงก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	กปภ.	ซึ่งสอดคล้องกับหลักส�าคัญอันเป็นมาตรฐานสากล	ดังนี้	

1.		ด�าเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน	 มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	 และสามารถตรวจสอบได	้
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ	และยึดกฎหมาย	ข้อบังคับ	ตลอดจนระเบียบของ	กปภ.	เป็นหลักส�าคัญ	

2.		มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยส�านึกรับผิดชอบ		ให้ได้ผลส�าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
3.		ปฏิบัติต่อลูกค้า	 ประชาชน	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสนองตอบต่อ

ความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน	
4.		 ส่งเสริมให้มกีารด�าเนนิงานทีโ่ปร่งใส	สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้	รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของ	กปภ.	

โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 กปภ.	 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบตามสิทธิการรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	 ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิด 
ความโปร่งใสในการด�าเนินโครงการต่างๆ	และผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบได้

5.		ส่งเสริม	 และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน	 เพื่อให้เกิดการท�างานเชิงรุกและสนองตอบต่อ 
การแข่งขันของ	 กปภ.	 ในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการด�าเนินกิจการทั้งในระยะสั้น	 และระยะยาว	 ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน	

6.		ยึดมาตรฐานจรรยาบรรณ	แห่งวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ	กปภ.
7.		สนับสนุนการมีส่วนร่วม	 ให้เกิดการสร้างเครือข่าย	 และการท�างานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน	 ตลอดจน 

เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น	 ข้อร้องเรียนท่ีมีต่อการด�าเนินกิจการขององค์กร	 รวมท้ังมุ่งเน้น 
การแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค 
และค�านึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าเป็นส�าคัญ

8.		ส่งเสริม	พัฒนา	และเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้แก่คณะกรรมการ		ผู้บริหาร	
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

7.6 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
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กปภ.	มเีจตนารมณ์แน่วแน่ทีจ่ะด�าเนนิงานภายใต้หลกัการและแนวทางของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี(Corporate	Governance)	
โดยยดึหลักธรรมาภบิาล	ในอนัทีจ่ะท�าให้องค์กรมกีารบรหิารจดัการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล	ด�าเนนิภารกจิอย่างมคีณุธรรม	
โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียศรัทธาและยอมรับ	 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ	 
คณะกรรมการ	กปภ.	 จึงก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ	กปภ.	 เพื่อให้คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	 
ผู้บริหาร	และผู้ปฏิบัติงาน	กปภ.	ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 การประปาส่วนภูมิภาค	ต้องเป็นองค์กรโปร่งใส	ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2.	 ต้องไม่ยอมรับ	ไม่ส่งเสริม	ไม่มีส่วนร่วม	ไม่กระท�าการใดๆ	ที่มีเจตนาในการทุจริตและคอร์รัปชัน	เพื่อประโยชน์ของ

ตนเองและพวกพ้องทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.	 ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4.	 ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ	 กปภ.	ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 กปภ.	 และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ	 กปภ.	 รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมาย	 
กฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	ค�าสั่ง	ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

5.	 การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	 ถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 ผู้บริหาร	 
และผู้ปฏิบัติงานของ	 กปภ.	 จะต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมท่ีองค์กรจัดข้ึน	 เพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	 
รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันท่ีองค์กรก�าหนดอย่างเคร่งครัด	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

6.	 ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมือ่พบเหน็การกระท�าทีแ่สดงถงึเจตนาหรือจงใจให้เกดิการทจุรติและคอร์รัปชนัทีเ่กีย่วข้องกบั	
กปภ.	 ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้รับทราบ	 และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ

7.	 ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล	 นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย	
ซ่ึงต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.	2542	มาตรา	103

8.	 คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	ผู้บริหาร	ต้องปกป้อง	คุ้มครอง	และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล
ในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่	 อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล 
อย่างทั่วถึง

9.	 คณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 ผู้บริหาร	 ต้องสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อปลุกและ 
ปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริตโปร่งใส	 พร้อมรับการตรวจสอบ	 และร่วมมือต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

10.				กปภ.	จะด�าเนินการตามกฎหมายทัง้ทางแพ่ง	ทางอาญา	และลงโทษทางวินยัแก่ผูก้ระท�าการทุจรติและประพฤตมิชิอบ	
รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉย	 พบว่ามีการกระท�าความผิดแล้วไม่ด�าเนินการใดๆ	 โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงข้ันสูงสุด	
การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้	และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง	ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้

7.7 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ.
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7.8 ประกาศเจตจ�านงการบรหิารงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตอย่างมคีณุธรรมและโปร่งใส

	 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ	 พ.ศ.	 2540	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	 พ.ศ.	 2546	 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ	20	ปี	 (พ.ศ.	 2561-2580)	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 3	 (พ.ศ.	 2560-2564) 
ที่ก�าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	เป็นหนึ่งในนโยบายส�าคัญและถือเป็นวาระส�าคัญเร่งด่วนของประเทศ
	 ผู้ว่าการ	 กปภ.	 จึงขอให้ค�ามั่นว่า	 จะบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	ด้วยความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 มีคุณธรรม	 
มีความโปร่งใส	 และมีความพร้อมรับผิด	 ประพฤติปฏิบัติและด�ารงตนไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง	 ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร	 และจะพัฒนาระบบประปาของ	 กปภ.	 โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	
เพื่อมุ ่งสู ่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	 และก้าวเป็นองค์กรในระดับสากล	 รวมถึงการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนและบุคลากรในองค์กร	 รวมทั้งร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 จึงขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงาน	 กปภ.	 ทุกคน	 ถือปฏิบัติตามเจตจ�านงการบริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส	ดังนี้
	 1.	 บริหารและปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส	 เป็นธรรม	 ตรวจสอบได้	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน	 และสามารถเข้าถึงข้อมูลการด�าเนินงานตามภารกิจต่างๆ	
ของ	กปภ.	ได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	ถูกต้อง	โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
	 2.		มุ ่งมั่นในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ผู ้ใช้น�้าประทับใจในคุณภาพและบริการ	 
โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และประชาชนทั่วไป	 และพร้อมจะรับผิดชอบ	 
หากการบริหารหรือการปฏิบัติงานนั้น	ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม
	 3.		ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	 การต่อต้านการรับ 
หรือให้สินบน	 เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 โดยต้องไม่กระท�าการใดๆ	 ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริต 
เชิงนโยบาย	รวมทั้งไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง	ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด	
	 4.		สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กร	 ด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน	มีความละอาย	
เกรงกลวัทีจ่ะทจุรติ	 และมีจติส�านกึทีถ่กูต้อง	 ยดึม่ันในคณุธรรม	จริยธรรม	มคีวามพอเพยีง	 เข้าใจได้ว่าสิง่ไหนคอืประโยชน์ส่วนตน 
สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	 พร้อมร่วมท�าหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต	 และหากพบเห็นเจ้าหน้าท่ีทุจริตหรือ 
รับผลประโยชน์	ให้แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
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7.9 ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

	 5.		บริหารและปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน	โดยยึดหลักความถูกต้อง	ความเสมอภาคตามกฎหมาย	
และเผยแพร่ให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีและประชาชนทัว่ไปทราบอย่างชดัเจน	โดยมุง่เน้นการบรหิารจดัการและพฒันาการด�าเนินงาน
ด้านต่างๆ	 อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล	 ด�าเนินงานอย่างมีคุณธรรม	 โปร่งใส	 และคุ้มค่า	 โดยเฉพาะระบบการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 ระบบการบริหารและการใช้งบประมาณหรือทรัพย์สินของราชการอย่างคุ้มค่า	 และระบบ 
การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
	 6.		 ให้มีการถ่ายทอดนโยบาย	 ระเบียบปฏิบัติ	 หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล	
องค์กรอิสระ	 และหน่วยงานก�ากับดูแล	 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	 
เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	เป็นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ส�านักงาน	 ป.ป.ช.)	 ได้ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	&	Transparency	Assessment	 :	 ITA)	ประจ�าปี	 2561	 
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส
และมีคุณธรรม	 กปภ.	 ได ้เข ้ารับการประเมินผลภายใต ้กรอบการประเมินทั้ง	 5	 ด ้าน	 ได ้แก ่	 1.	 ความโปร ่งใส	 
2.	ความพร้อมรับผดิ	3.	ความปลอดจากการทจุรติในการปฏบิตังิาน	4.	วฒันธรรมคณุธรรมในองค์กร	และ	5.	คณุธรรมการท�างาน 
ในหน่วยงาน	ซึ่ง	กปภ.	ได้รับผลการประเมินอยู่ที่	91.42	โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับการประเมินทั้งสิ้น	54	หน่วยงาน
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็นผู้ส�ารวจความคิดเห็น
และทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 น่าเช่ือถือของ	 กปภ.	 ตั้งแต่ปี	 2551	 ถึงปี	 2561	 
ผลส�ารวจพบว่า	ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวกต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	น่าเชื่อถือของ	กปภ.	ในระดับสูง

7.10 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

 น่าเช่ือถือของ กปภ.

กปภ. ยึดมั่นในการด�าเนินกิจการประปาภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงได้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ท�าให้ปัจจุบันลูกค้ามีทัศนคติต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือของ กปภ. ในระดับสูง  
ซึง่ กปภ. ขอให้ค�ามัน่สญัญาว่าจะด�าเนนิงานภายใต้หลักการการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ การด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส  มีประสทิธภิาพ 
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสืบไป
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8.1 คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

กปภ. สร้างสุขเพ่ือสังคม

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
	 1)	 นายจรินทร์	จักกะพาก	 ประธานอนุกรรมการ
	 2)	 พลโทพงษ์สวัสดิ์	พรรณจิตต์	 รองประธานอนุกรรมการ
	 3)	 นายประยูร	รัตนเสนีย์	 อนุกรรมการ
	 4)	 ผู้ว่าการ	กปภ.	 อนุกรรมการ
	 5)		 นายเอนก	ศิริพานิชกร	 อนุกรรมการ
	 6)	 นางสาววีรุทัย	มณีนุชเนตร	 อนุกรรมการ
	 7)	 นายคมสัน	เหล่าศิลปเจริญ	 อนุกรรมการ

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน กปภ. ไม่เพียงสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพยีงเท่านัน้ แต่เรายังให้ความส�าคญักับการมอบสิง่ดีๆ คืนสู่สังคม ซึง่เป็นภารกจิที ่กปภ. ยดึมัน่มาอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ 

ทั้งนี้	 ภารกิจการด�าเนินงานด้าน	 CSR	 ของ	 กปภ.	 เป็นการด�าเนินงานภายใต้นโยบายของ	 “คณะอนุกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (CG & CSR)”	ซึ่งคณะกรรมการ	กปภ.	ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกจิการทีดี่และความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ตดิตามผลการด�าเนินงาน	และส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ	 กปภ.	 ผู้บริหาร	 พนักงานท่ีมีต่อชุมชน	 ลูกค้า	 และประชาชน
ทั่วไป	นอกจากนี้	กปภ.	ได้แต่งตั้ง	“คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.”	เพื่อก�ากับดูแล	กปภ.	 
ให้สามารถด�าเนินงาน	 CSR	 อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กร	 และบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	 รวมท้ัง 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	
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	 8)	 นางอรวรรณ		ผานิตกุลวัฒน์	 อนุกรรมการ
	 9)	 พันเอก	(พ)	เวชศักดิ์		ขันธอุบล	 อนุกรรมการ
	10)	 รองผู้ว่าการ	(ปฏิบัติการ	3)	 อนุกรรมการ
1	1)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักผู้ว่าการ)	 อนุกรรมการ
	12)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)	 อนุกรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.	 ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของ	กปภ.
2.	 ทบทวนนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ	กปภ.	ให้มคีวามเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล
3.	 ตดิตามให้มกีารปฏบิติังานตามนโยบายการก�ากับดแูลกจิการท่ีดแีละความรบัผดิชอบต่อสังคมของ	กปภ.	อย่างต่อเนือ่ง
4.	 ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
5.	 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการ	กปภ.	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	ชุมชน	ลกูค้าและประชาชนท่ัวไป	เก่ียวกับกจิกรรม 

และแผนงาน/โครงการ	CSR	ของ	กปภ.
6.	 ติดตามผลการด�าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการ	กปภ.
7.	 ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ	กปภ.	มอบหมาย

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
	 1)	 รองผู้ว่าการ	(ปฏิบัติการ	3)	 ประธานกรรมการ
	 2)	 ผู้อ�านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต	1	 รองประธานกรรมการ
	 3)	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)	 รองประธานกรรมการ
	 4)	 ผู้อ�านวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร	 กรรมการ
	 5)	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรน�้า	 กรรมการ
	 6)	 ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร	 กรรมการ
	 7)	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ	 กรรมการ
	 8)	 ผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานโครงการ	 กรรมการ
	 9)	 ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ	3	 กรรมการ
	10)	 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค	สาขาปทุมธานี	 กรรมการ
	11)	 ผู้อ�านวยการกองการเงิน	 กรรมการ
	12)	 ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	 กรรมการและเลขานุการ
	13)	 ผู้อ�านวยการกองลูกค้าสัมพันธ์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
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อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.	 พิจารณากรอบแนวทางในการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมของ	กปภ.	ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานข้อแนะน�า	ISO	26000
2.	 จัดท�าแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม	 และก�าหนดแนวปฏิบัติให ้ครอบคลุมผลกระทบด้านสังคม 

และด้านสิ่งแวดล้อม
3.	 คัดเลือกและจัดท�าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนให้แก่องค์กรและเป็นประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	กปภ.
4.	 ขับเคลื่อน	 ประสานงาน	 และบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายใน	 กปภ.	 เพ่ือให้ 

การด�าเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกลุ่มเป้าหมายและต่อภาพลักษณ์องค์กร 
อย่างแท้จริง

5.	 ติดตาม	 เร่งรัด	 ประเมินผล	 และรายงานผลการด�าเนินงาน	 ปัญหา	 อุปสรรค	 ข้อเสนอแนะ	 ตลอดจนแนวทาง 
แก้ไขปัญหาโครงการดังกล่าวให้ผู้ว่าการทราบ

6.	 เชญิหน่วยงานและผูเ้กีย่วข้องภายในภายนอก	กปภ.	ให้เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม	รวมท้ังแต่งตัง้คณะท�างาน
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

7.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย
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เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กปภ.	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 กปภ.	 ก�าหนด
โครงสร้างการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน	ดังภาพ

การประชุมพิจารณา/กลั่นกรอง/รายงาน ความรับผิดชอบบทบาทอ�านาจหน้าที่

คณะกรรมการ	กปภ.	 ก�าหนดนโยบาย

ผู้ว่าการ

คณะอนุกรรมการ	กปภ.	
CG	&	CSR

เห็นชอบแผนปฏิบัติการ	CSRกลั่นกรองนโยบาย	CSR

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารแผนปฏิบัติการ	CSR

จัดท�าแผนแม่บท	CSR
และกรอบเกณฑ์กิจกรรม	CSR

กปภ.	เขต	1-10
กปภ.	234	สาขา

ถือปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ	CSR

กลั่นกรองโครงการ/
กิจกรรมตามกรอบเกณฑ์	CSR

ฝ่ายวิเคราะห์
การเงิน
และ

งบประมาณ
มีหน้าที่
จัดสรร

งบประมาณ

ส�านัก
ปฏิบัติการ	1-5	

มีหน้าที่
กลั่นกรอง

กิจกรรมตาม
กรอบเกณฑ์

สสล.	
ท�าหน้าที่

ฝ่าย
เลขานุการ

8.3 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
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8.4 แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2561
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กปภ.	 ให้ความส�าคัญกับการดูแลชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ควบคู่กับการด�าเนินกิจการประปาอย่างต่อเนื่อง	 
ผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน	และสังคมตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ	กปภ.	ปี	2561	ดังนี้

8.5.1  โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน

การด�าเนินโครงการ	 กปภ.รักษ์ชุมชน	 เกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยน�าเข้า	 ได้แก่	 นโยบายรัฐบาล	
แผนยุทธศาสตร์องค์กร	 ข้อสั่งการของคณะกรรมการ	 กปภ.	 คณะผู้บริหารระดับสูงของ	 กปภ.	 คณะอนุกรรมการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กปภ.	 วิสัยทัศน์	 
พันธกิจ	 ค่านิยม	 พฤติกรรมตามค่านิยมขององค์กร	 โดยผู้ว่าการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ	กปภ.	ซึง่มรีองผูว่้าการ	(ปฏบิตักิาร	3)	เป็นประธานเพือ่เป็นแกนหลกัในการศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูจากปัจจยัน�าเข้าต่างๆ
มาประกอบการพิจารณาร่วมกับความต้องการของชุมชน	 ความคิดเห็นจากลูกค้า	 และชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่บริการที่	 กปภ.	
234	สาขาลงพื้นที่ส�ารวจความต้องการ	ความคิดเห็นของลูกค้าทุกปี	น�ามาก�าหนดเป็นแผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ	กปภ.	(2560	-	2564)	และแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.	ประจ�าปี	โดยขับเคลื่อนแนวปฏิบัติโครงการ	
กปภ.	รักษ์ชุมชนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานข้อแนะน�า	ISO	26000	ที่	กปภ.	พึงปฏิบัติ	ดังนี้
	 1)	 ให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส�าคัญในพื้นที่รับผิดชอบ	74	จังหวัด
	 2)	 ก�าหนดชุมชนที่ส�าคัญต่อ	กปภ.	และระบุชุมชนในพื้นที่ให้บริการ
	 3)	 ก�าหนดกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนชุมชน	รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษของ	กปภ.
	 4)	 ผู้น�าระดับสูงกับบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
	 5)	 มีตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส�าคัญด้านการสนับสนุนชุมชนที่ส�าคัญ
	 เพือ่ให้การด�าเนินโครงการ	กปภ.รกัษ์ชมุชน	ตอบสนองต่อความต้องการของชมุชนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	กปภ.	จงึก�าหนด
กรอบเกณฑ์การพิจารณาชุมชนพื้นที่และกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนชุมชน	ดังนี้
	 1)	 กปภ.	ได้ใช้แหล่งน�้า/ที่ดินหรือได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้า/ที่ดินของชุมชน
	 2)	 ชุมชนมีความกังวลถึงผลกระทบจากภารกิจของ	กปภ.
	 3)	 ชุมชนเป็นผู้ร้องขอให้	กปภ.	ร่วมพัฒนาชุมชน	ซึ่ง	กปภ.และชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
	 4)	 กปภ.	 มีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการจะใช้แหล่งน�้า/ที่ดินของชุมชนเพ่ือการขยายพื้นที่บริการในอนาคต 
ซ่ึงการขอใช้แหล่งน�้า/ท่ีดินจะมีผลต่อการสร้างความยั่งยืนให้แก่การด�าเนินภารกิจของ	 กปภ.	 ท้ังนี้ชุมชนในพื้นท่ีภัยแล้ง	 
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	และพื้นที่ที่มีประเด็นอ่อนไหวในเชิงบริหาร	
	 5)	 ภารกิจของ	กปภ.	จะส่งผลหรือคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
	 ส�าหรับกิจกรรมที่	 กปภ.	 จะให้การสนับสนุนชุมชน	 หมายถึงกิจกรรมที่	 กปภ.น�าความสามารถพิเศษที่มีอยู่เข้าไปช่วย 
เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชนท้องถิน่ในความร่วมมอืทีจ่ะรกัษาสภาพแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต	ิ เช่น	 การเฝ้าระวงั	
การรักษาคุณภาพน�้า	 และการมีแหล่งน�้าที่ยั่งยืน	 เพ่ือให้	 กปภ.ผลิตน�้าสะอาดท�าให้ชุมชนได้อุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง	 
โดยมีเกณฑ์พิจารณา	ดังนี้

8.5 ผลการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ปี 2561
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	 1)	 กจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องหรอืเกีย่วเน่ืองกบัการขอใช้แหล่งน�า้/ท่ีดนิตามแผนงานโครงการของ	กปภ.	ท้ังปัจจบัุนและอนาคต
	 2)	 ผลของกิจกรรมสามารถตอบสนองความต้องการและความจ�าเป็นของชุมชนตามท่ีชุมชนร้องขอ	มใิช่	กปภ.	ยืน่ข้อเสนอ
	 3)	 กิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนเป็นการปรับปรุง	 อนุรักษ์	 และฟื้นฟูภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีรอบแหล่งน�้า/ที่ดิน	 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน	ได้แก่
	 	 3.1)	 การปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์	ได้แก่	ปลูกต้นไม้	ปรับปรุงสวนหย่อม	ปรับปรุงสวนสาธารณะ	ปรับปรุงสนามกีฬา
สาธารณะ	ปรบัปรงุสนามเด็กเล่นสาธารณะ	ปรบัปรุงศาลาทีพ่กัและทาสอีาคารรวมถึงการตรวจวเิคราะห์คณุภาพน�า้ดืม่ในโรงเรียน
ให้แก่ชุมชน
	 3.2)	 การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีภมูทิศัน์รอบแหล่งน�า้/ท่ีดนิ	ปลกูป่าชายเลน	ปลกูป่าต้นน�า้	รวมถึงการสร้างฝายชะลอน�า้
	 3.3)	 การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าแก่ชุมชน
	 3.4)	 กิจกรรมที่พนักงานมีจิตสาธารณะต้องการจัดกิจกรรมข้างต้นร่วมกับชุมชนโดยขอรับการสนับสนุนจาก	กปภ.

ส�าหรับปี	 2561	 ได้มีส่วนร่วมพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนจ�านวน	 62	 ชุมชน	 โดยมีประชาชนได้รับประโยชน	์ 
14,880	ครัวเรือน

กปภ. สาขาย่านตาขาว
	 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลลิพัง	 ต.ลิพัง 
อ.ปะเหลียน	 จ.ตรัง	 จัดพิธี เป ิดลานกีฬาชุมชน 
ในโครงการ	 กปภ.รักษ์ชุมชน	ณ	 บริเวณเขาโต๊ะร่วง	 
ม.2	ต.ลพิงั	อ.ปะเหลยีน	จ.ตรงั	เม่ือวนัที	่11	กนัยายน	2561

กปภ. สาขาเชียงคาน 
ส่งมอบลานออกก�าลังกายชุมชน	 ตามโครงการ	

กปภ.รกัษ์ชุมชน	ให้แก่เทศบาลต�าบลปากชม	อ.ปากชม	
จ.เลย	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2561
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8.5.2 โครงการใส่ใจผู้บริโภค

จากจุดเร่ิมต้น	 คือ	 ค่านิยม	 มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน	 ซึ่งได้ปลูกฝังให้องค์กรมีแนวปฏิบัติรับผิดชอบต่อชุมชน	 สิ่งแวดล้อม	 
และประชาชนอย่างเป็นระบบผ่านกลไกการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพือ่น�าองค์กรสูค่วามยัง่ยนืในอนาคตแล้ว	กปภ.	จงึมเีป้าหมาย
ให้เชื่อมโยงความสามารถพิเศษสู่กลุ่มเป้าหมายรอบรั้ว	 คือ	 ชุมชนโดยรอบด้านการใช้น�้าสะอาดปลอดภัยเช่นเดียวกับชุมชน 
ในรั้ว	โดยก�าหนดโครงการใส่ใจผู้บริโภค	เพื่อน�าความเชี่ยวชาญด้านกิจการประปาของ	กปภ.	ไปแบ่งปันให้ความรู้ทางวิชาการ
และประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	เพื่อให้	อบต.	ที่ผ่านการอบรมวิชาการประปาแล้วสามารถ 
ดูแลกิจการประปาท้องถิ่นได้อย่างถูกลักษณะและช่วยตรวจสอบคุณภาพน�้า	 โดยน�าความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ 
คุณภาพน�้าของนักวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบคุณภาพน�้าที่ผลิตโดย	 อบต.	 อันเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ใช้น�้าของ	 
อบต.	 มีสุขอนามัยที่ดีสามารถลดความเหลื่อมล�้าให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น�้าสะอาดมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เท่าเทียมกัน	

ส�าหรับปี	 2561	 กปภ.	 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน�้าสะอาดมาตรฐานสากล 
แก่	อบต.	รวมทั้งให้บริการตรวจสอบคุณภาพน�้าที่ผลิตโดย	อบต.	จ�านวน	526	อบต.	มีผู้ได้รับประโยชน์	634,725	ครัวเรือน

กปภ. สาขาขลุง และ กปภ.เขต 1
ร่วมกนัด�าเนนิโครงการใส่ใจผูบ้ริโภค	โดยอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน�้าประปา	 พร้อมบริการ
ตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาและให้ค�าแนะน�าใน 
การปรับปรุงระบบผลิตน�้าประปาแก่	 อปท.ให้พ้ืนที	่ 
ต.ซึ้ง	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี		ณ	โรงกรองน�้าส�านักงาน	กปภ.
สาขาขลุง	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2561

กปภ. สาขาสมุทรสาคร 
จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ

ประปาตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค	ณ	 องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลบ้านแพ้ว	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2561
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กปภ. สาขากุฉินารายณ์
ด�าเนินโครงการใส่ใจผู ้บริโภค	 โดยให้ความรู ้

เรื่องระบบผลิตน�้าประปาแก่พนักงาน	 และเจ้าหน้าที่
เทศบาลต�าบลจุมจัง	 อ.กุฉินารายณ์	 จ.กาฬสินธุ ์	 
ทีเ่ข้าศกึษาดงูานเรือ่งการผลติน�า้ประปา	ณ	โรงกรองน�า้ 
ห ้วย จุม จัง 	 กปภ. 	สาขากุฉินารายณ ์ 	 เมื่ อวันที่ 
26	เมษายน	2561

กปภ. สาขาลาดยาว 
ด� า เนินกิจกรรมโครงการใส ่ ใจผู ้ บริ โภค	

โดยร ่วมแบ ่งป ัน	 ฝ ึกอบรม	 ให ้ความรู ้ เกี่ยวกับ 
การบ�ารงุรกัษาระบบประปาหมูบ้่านให้แก่	เจ้าหน้าทีจ่าก
ส�านกังานเทศบาลต�าบลคุ้งส�าเภา	อ.มโนรมย์	จ.ชยันาท	 
ณ	หน่วยบริการบึงหล่ม	หมู่ที่	5	ต.ลาดยาว	อ.ลาดยาว	
จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2561

กปภ. สาขารัตนบุรี 
ด�าเนินงานตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค	 โดยให้

บริการตรวจสอบคุณภาพน�้าและให้ความรู้เกี่ยวกับ			
การผลิตน�้าประปากับบุคลากรผู ้ดูแลระบบประปา
หมูบ้่านหนองบวัทอง	หมูท่ี	่4	ต.หนองบวัทอง	อ.รตันบรุี	
จ.สุรินทร์	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2560
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8.5.3  โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้าประปาของ กปภ. (Water is Life)

	 กปภ.	 ยดึมัน่การควบคมุคณุภาพน�า้ประปาเป็นเรือ่งส�าคญัมาตลอดระยะเวลา	 39	 ปี	 ทีไ่ด้รบัความไว้วางใจให้รบัผดิชอบ
วางรากฐานระบบประปาแก่ประชาชน	 ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นโครงการตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง 
เช่น	โครงการน�า้ประปาด่ืมได้	โครงการจัดการน�า้สะอาด	(Water	Safety	Plan	:	WSP)	ตลอดจนโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบตักิาร
ทางวิทยาศาสตร์	(Lab	Cluster)	รวม	31	แห่งทั่วประเทศ	เพื่อเสริมประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าโดยผู้เชี่ยวชาญ	
	 นอกจากนี้	 ในปี	 2561	 กปภ.	 ร่วมกับกรมอนามัย	 ริเริ่มโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้าประปา	 ตามแนวคิด	
“Water	 is	 Life”	 เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ความสะอาดปลอดภัยของน�้าประปาท่ีผลิตโดยสถานีผลิตน�้าของ	 กปภ.	 ซ่ึงตรวจ
รับรองโดยกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	โดยมีผลการด�าเนินงานระยะที่	1	 (เดือนมกราคม	–	กันยายน	2561)	รับรองว่า
กระบวนการผลติน�า้ประปาและกระบวนการตรวจสอบคณุภาพน�า้ประปาของ	กปภ.	77	สาขาท่ัวประเทศ	มคีวามสะอาด	ปลอดภยั	 
สามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจ
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ตารางแสดงผลการด�าเนินงาน	CSR	ปี	2561	ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.	ปี	2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็นผู้ส�ารวจความคิดเห็น
และทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.	ตั้งแต่ปี	2551	ถึงปี	2561	ผลส�ารวจพบว่า	
ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวกต่อการด�าเนินงาน	CSR	ของ	กปภ.	ดังภาพ

8.6 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.
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กลยุทธ์ CSR โครงการ
ผู้ได้รับ

ประโยชน์
(ครัวเรือน)

จ�านวน
พนักงานที่

เข้าร่วม (คน)

จ�านวนเงิน
(บาท)

1.	ด้านการมี
			ส่วนร่วม
			พัฒนาชุมชน

1.1		กปภ.	รักษ์ชุมชน 14,880
(62	ชุมชน)

1,472

2.	ด้านการใส่ใจ
			ผู้บริโภค

2.1		ใส่ใจผู้บริโภค 634,725
(526	อบต.)

8,479

2.2		ส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน�้าประปาของ 
						กปภ.	(Water	is	Life)

1,876,766
(77	สาขา)

2,435

                                                 รวม •  2,526,371 
   ครัวเรือน
•  62 ชุมชน
•  526 อบต.
•  77 สาขา

   12,386 คน

14,099,431.84

-

-

14,099,431.84
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นอกจากนี้	ในปี	2561	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ได้ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการ	CSR	ผลส�ารวจดังตาราง

ทั้งหมดน้ีเป็นผลงานของพนักงาน กปภ. ทุกคนที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ CSR ซึ่งนับเป็น “เครื่องสะท้อน”  
ได้อย่างดถีงึความมุ่งมัน่และจรงิใจในการขับเคลือ่น CSR ของ กปภ. เพือ่ให้ทกุฝ่ายและทกุภาคส่วนที ่กปภ. เข้าไปเกีย่วข้องด้วย
ได้สัมผัส ทราบถึงจิตส�านึกรับผิดชอบที่หลอมรวมกัน น�ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

1.		โครงการ	กปภ.	รักษ์ชุมชนที่มีกิจกรรมการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน	เช่น	
ขดุลอกคคูลอง	ก�าจดัวชัพชืในแหล่งน�า้ชมุชน	สร้างและปรบัปรงุฝายชะลอน�า้	
สร้างศาลาอเนกประสงค์ให้แก่ชุมชน	

2.		โครงการ	 กปภ.	 ปลูกป่าต้นน�า้เพื่อแผ่นดินฯ	 การปลูกป่าสร้างฝายเพื่อดูแล
รักษาแหล่งน�้าธรรมชาติ

3.		โครงการใส่ใจผู้บริโภค	เช่น	การฝึกอบรมให้ความรู้	ดูงานสถานีผลิตน�้า	และ
ออกแบบระบบประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	

				การตรวจสอบและรับรองคุณภาพน�้าให้แก่	อปท.

ด้าน โครงการ CSR
ระดับคะแนน

(คะแนนเต็ม 5)

1.		ด้านการมีส่วนร่วม
					พัฒนาชุมชน

2.		ด้านการรักษา
				สิ่งแวดล้อม

3.		ด้านการใส่ใจ
				ผู้บริโภค

4.23

4.20

4.16

4.19
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กปภ. มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม

กปภ. เชื่อว่าการด�าเนินกิจการประปาอย่างย่ังยืนได้นั้น ชุมชน และสังคมต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน  
ดังนั้น กปภ. จึงมุ่งมั่นในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในรั้ว กปภ. คือ ดูแลพนักงาน รอบรั้ว คือ ดูแลชุมชน  
และนอกรัว้ กปภ. คือ ดแูลประชาชนท่ัวไป ซึง่การด�าเนนิโครงการ CSR ของ กปภ. มุง่เน้นให้พนกังานมส่ีวนร่วมอย่างต่อเนือ่ง 

ทั้งน้ี	 นอกจากการด�าเนินโครงการ	 CSR	 ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กปภ.	 ปี	 2561	 แล้ว	 
พนักงาน	กปภ.	ยังได้เข้าร่วมโครงการ	CSR	นอกแผนฯ	ดังนี้

แม้สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อาจไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา	 แต่ภาพรวมของภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี	 กปภ.	 ในฐานะ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการจัดหาและให้บริการน�้าประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	 
ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร	 
โดยที่ผ่านมา	กปภ.	ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	รวมทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันอย่างรอบด้าน	เช่น	การส�ารวจ
และจัดหาแหล่งน�้าดิบส�ารองเป็นของตนเอง	 วางแผนเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 ตลอดจน 
บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก	 เพื่อลดความเสี่ยงและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งให้มากที่สุด	 
ซ่ึงในปี	 2561	 กปภ.	 ยังคงร่วมเป็นภาคีเครือข่าย	 ร่วมกับกองทัพบก	 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และบริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ด�าเนินโครงการ	 “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” และร่วมกับกรมทางหลวง 
ด�าเนินโครงการ	 “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” โดย	 กปภ.	 ให้การสนับสนุนน�้าประปา 
เพ่ือน�าไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค	 รวมทั้งสิ้น 
7,982,438,612	ลิตร	มีผู้ได้รับประโยชน์	1,232,136	คน

9.1 โครงการปันน�้าใจ จ่ายน�้าประปา
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กปภ. ร่วมกบักองทพับก กรมทรพัยากรน�า้บาดาล 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)  
แถลงข่าวและเปิดโครงการ	 “ราษฎร์	 รัฐ	 ร่วมใจ 
ช่วยภัยแล้ง”	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2561

กปภ. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลกับทุกชุมชนพื้นที่ที่ กปภ. กระทรวงมหาดไทย  
ส�านักนายกรัฐมนตรี และองค์กรต่างๆ	 จัดกิจกรรมเพื่อสังคม	 ส�าหรับปี	 2561	 กปภ.	 แจกน�้าดื่มบรรจุขวดร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลจ�านวน	674,674	ขวด	

นางสาววีรุทัย	มณีนุชเนตร	คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.	มอบน�้าดื่ม
บรรจุขวด	จ�านวน	2,500	ขวด	 ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด	 (ม.ส.ย.อ.)	และกรมกิจการเด็กและเยาวชน	
(ดย.)	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ส�าหรับใช้ในกิจกรรม	“ม.ส.ย.อ.	 และ	ดย.	 จิตอาสาเราท�าความดี 
ด้วยหัวใจ”	 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	ณ	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2561

9.2 โครงการน�้าดื่มบรรจุขวด
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กปภ. สาขาสงขลา
ร่วมสนับสนุนน�้าดื่มบรรจุขวดจ�านวน	240	ขวด	ในกิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต	

คลองวัดแช่มอุทิศ	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2561

กปภ. สาขาตาก
ร่วมกิจกรรมโครงการก้าวคนละก้าว	พร้อมสนับสนุนน�้าดื่มบรรจุขวด	จ�านวน	500	ขวด	

ณ	บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อ.เมืองตาก	จ.ตาก	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2560
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กปภ. เขต 7 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุดรธานี
ร ่ ว ม บ ริ จ า ค เ งิ น 	 น�้ า ดื่ ม 	 แ ล ะ เ สื้ อ ผ ้ า	 

ผ่านจังหวัดอุดรธานี	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
เหตุการณ์เข่ือนเซเปียน	 -	 เซน�้าน้อย	 แตก	 ในพื้นที่	 
สปป.	ลาว	เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2561

เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล	 กปภ.	 จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือ 
เป็นประจ�า	โดยในปี	2561	กปภ.	ได้บรจิาคเงินผ่านกจิกรรมเพือ่สงัคมและการกศุลทีห่น่วยงานต่างๆ	ขอความร่วมมอืมายงั	กปภ.	
เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น	11,083,500	บาท

ในปี	 2561	 กปภ.	 ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 
ซึ่ง	กปภ.	ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล	เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น	159,000	บาท

กปภ. พร้อมคณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการอ�านวยการ
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) 

ร่วมแสดงความยินดี	 เน่ืองในโอกาสวันคล้าย 
วนัสถาปนาการประปานครหลวง	ครบรอบ	51	ปี	พร้อม
สมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ในโครงการ	 “กปน. 
ปันน�้าใจเพื่อสังคม”	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2561

9.3 โครงการบริจาคเงนิเพือ่กิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์

9.4 ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานต่างๆ
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9.5 โครงการบริหารจัดการการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า

กปภ. ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

เนื่องในวันสถาปนา	 กฟภ.	 ครบรอบ	 58	 ปี	 
พร้อมสมทบทุนกองทุนเฉลิมพระเกียรติ	 100	 ปี	 
สมเด็จย่า	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร์ในพระราชปูถัมภ์	สมเดจ็พระเทพรตัน-	
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	อาคาร	LED	กฟภ.
ส�านักงานใหญ่	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2561

น�้าเป็นทรัพยากรส�าคัญที่มีอยู่อย่างจ�ากัดท่ีทุกคนต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน	 การท�าให้มีน�้าใช้ไปได้
อย่างยืนยาวและไม่ขาดแคลนจ�าเป็นต้องอาศัย	ความร่วมมือจากทุกๆ	ภาคส่วนในการใช้น�้าอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	 กปภ.	 จึงจัดโครงการบริหารจัดการการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าข้ึน	 โดยในปี	 2561	 ได้จัดโครงการภายใต้ช่ือ	 DSM	 Best	
Practice	โดยการขยายพื้นที่ด�าเนินการเพื่อท�าการศึกษา	Best	Practice	DSM	เพื่อท�าให้วิธีการประหยัดน�้าออกมาอย่างเป็น
รูปธรรมโดยจดักิจกรรมสร้างจติส�านกึการใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า	 ส�ารวจอปุกรณ์ท่อประปาภายใน	ปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ประหยดัน�า้ 
และมีการเก็บข้อมูลสถิติก่อน-หลังด�าเนินกิจกรรม	 ผ่านการสร้างต้นแบบการประหยัดน�้าจากหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้น�้ามาก	โดยในปี	2561	มีหน่วยงานที่ยินดีเข้าร่วมโครงการจ�านวน	20	แห่งทั่วประเทศ	ผลสรุป 
การด�าเนินงานของโครงการปรากฏว่าหน่วยงานสามารถประหยัดการใช้น�้าได้รวม	 10,588	 ลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือคิดเป็น 
จ�านวนเงินรวม	233,334	บาท	มีหน่วยงานที่สามารถประหยัดการใช้น�้าได้สูงสุดถึงร้อยละ	84.19	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จ
ของโครงการได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	 กปภ.	 ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานท้ัง	 20	 แห่ง	 น�าไปปรับใช้ 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

กปภ.เขต 3 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ร่วมกับ
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) 

จั ด กิ จ ก ร ร ม รณร ง ค ์ ส ร ้ า ง จิ ต ส� า นึ ก ใ น 
การประหยดัน�า้	ณ	โรงผลติน�า้ประปาบางเลน	อ.บางเลน																						
จ.นครปฐม	 โดยมีผู ้อ�านวยการกองระบบจ�าหน่าย	
กปภ.ข.3	 เป็นประธานเปิดกิจกรรม	 อีกทั้งมีบุคลากร 
และนัก ศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	เมื่อวันที่	13	
กรกฎาคม	2561
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กปภ. เขต 7 จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้แนวทางการใช้ทรัพยากรน�้า

อย่างประหยัด	 ตามโครงการบริหารจัดการการใช้น�้า 
อย่างรูค้ณุค่า	(Demand	Side	Management	:	DSM)	
ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 	 เมื่อวันที่ 	 17	 
สิงหาคม	2561

กปภ.	 ด�าเนินภารกิจให้บริการน�้าประปาเพื่อสุขอนามัยท่ีดีของประชาชนและมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา 
ด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐเพื่อรองรับการท่องเท่ียวและชุมชน	 ควบคู่กับภารกิจด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 
โดย	 กปภ.	 ได้ร่วมมือกับส�านักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่	 5	 จ.สุราษฎร์ธานี	 ส�านักอนุรักษ์ทรัพยากรทาง 
ทะเลและชายฝั่ง	 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล	 ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน	 ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน	 
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่และชุมชนต่างๆ	 ในท้องถ่ิน	 ด�าเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นท่ีหมู่เกาะสมุย 
เริ่มตั้งแต่ปี	 2561	 ตามที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้มอบหมายให้	 กปภ.	 เพ่ิมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิง่แวดล้อมด้วยการด�าเนินการสร้างปะการังเทยีมหรอืปลกูฟ้ืนฟูปะการงัจรงิในพืน้ท่ีใกล้เคียง	กปภ.	จงึได้ประสานขอความร่วมมอื
จากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง		(ทช.)		ในการรบัการสนบัสนนุด�าเนนิการฟ้ืนฟปูะการงั	ซึง่จากการพจิารณาร่วมกนัแล้ว
เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณเกาะสมุยมีความเหมาะสมในการด�าเนินการ	 โดย	 กปภ.	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 เพื่อฟื้นฟ ู
แนวปะการังที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย	 (โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยระยะที่	 1)	 ทั้งนี้	 กปภ.	 ได้จัดพิธีเปิด	 “โครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นท่ี 
หมูเ่กาะสมยุ”	อย่างเป็นทางการเมือ่วันที	่31	ตุลาคม	2561	ณ	บรเิวณท่าเรอืน�าเท่ียวเกาะแตน	ชุมชนท้องกรดู	หมู	่5	ต.ตลิง่งาม	

9.6 โครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย 

อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	
ส�าหรบัการปลกูฟ้ืนฟแูนวปะการังครัง้นี	้ตัง้เป้าหมาย

ระยะเวลาโครงการ	5	ปี	โดยปลกูเสรมิเพือ่ซ่อมแซมปะการงั
ครอบคลุมพ้ืนที่	 4	 แห่ง	 คือ	 พื้นที่แนวปะการังเกาะสมุย	 
เกาะแตน	เกาะมดัสุม่	เกาะมดัหลงั	อ.เกาะสมยุ	จ.สรุาษฎร์ธานี	
รวมท้ังสิน้	3,638	ไร่	กปภ.มุง่หวงัว่าโครงการน้ีจะช่วยปลูกฝัง
และส่งเสริมจิตส�านึกของชุมชนและประชาชนทั่วไปให้รัก 
และหวงแหนทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะปะการัง 
ทีเ่ป็นแหล่งอนบุาลสตัว์ทะเล	รวมถงึช่วยกนัฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
และคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	
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นอกจากนี้	 เมื่อวันที่	 11-13	 กรกฎาคม	 2561	 กปภ.	 ยังร่วมมือกับเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจัดกิจกรรม 
“ครอบครัวฮีโร่พิทักษ์น�้าและชายหาด”	 โดยได้จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบชายหาดในพื้นที่อ่าวท้องกรูดและอ่าวพังกา	 
ซึ่งมีประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	 90	 คน	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดกิจกรรมการสร้างความรู้และความตระหนักถึง 
คุณค่าของทรัพยากรน�้าและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้น�้าอย่างประหยัด	 และเปิดโอกาสให้เยาวชนจับกลุ่มระบายสีและ
เขียนค�าขวัญเกี่ยวกับการประหยัดน�้า	ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้นจาก	4	โรงเรียน	
คอื	โรงเรยีนวดัสนัตวิราราม	โรงเรยีนเทศบาล	4	วดัครีมีาส	โรงเรยีนวดักลาง	และโรงเรยีนบ้านหน้าค่าย	รวมเป็นจ�านวนนกัเรยีน
ประมาณ	466	คน			
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9.7 โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ปล่อยพันธุ์ปลา

กปภ.	ได้ด�าเนินโครงการปลกูป่า	ปลกูต้นไม้	สร้างฝาย	ปล่อยพนัธุป์ลา	ท่ีเป็นโครงการนอกแผนปฏิบัตกิารความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของ	กปภ.	ปี	2561	เป็นการตอกย�้าให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ	กปภ.	ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน	
ทรพัยากรธรรมชาติ	และป่าไม้	ไว้อย่างยัง่ยนื	ทัง้น้ี	ในปี	2561	กปภ.	ได้ด�าเนนิการปลกูป่า	ปลกูต้นไม้	สร้างฝาย	และปล่อยพนัธุป์ลา
ในพื้นที่ต่างๆ	มีผู้ได้รับประโยชน์รวม	208,264	คน

เมื่อวันท่ี	 8	 กันยายน	 2561	 กปภ.	 สาขา
สมุทรสงคราม	จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน�้า 
ปันน�า้ใจเพือ่น้องคนด	ีณ	ส�านกัสงฆ์บ่อเก่า	ต.ตะนาวศรี	
อ.สวนผึ้ง	 จ.ราชบุรี	 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี 
ป่าต้นน�า้	จ�านวน	80	ต้น	โดยมุง่หวงัปลกูฝังและส่งเสรมิ
จิตส�านึกให้กับพนักงานในสังกัด	 รวมถึงชุมชนให้รัก 
และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	รวมถึงช่วยฟื้นฟู
ระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	
อีกท้ังร่วมท�าบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน	 ไอศกรีม	 ขนม	 
น�้าดื่ม	ให้แก่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย	และมอบ
อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน	 และท�าบุญถวาย
สังฆทาน	 น�้าปลา	 น�้าดื่ม	 สิ่งของและปัจจัย	 เพื่อใช้ใน 
กิจของพระสงฆ์และท�าสาธารณประโยชน์ต่อไป

กปภ.สาขาพังลา
เข ้าร ่วมโครงการให้ความรู ้สร ้างจิตส�านึก

รักษ ์ ส่ิงแวดล ้อมและปลูกต ้นไม ้ปล ่อยพันธุ ์ปลา
เฉลิมพระเกียรติถวายแม่แห่งแผ่นดิน	 ประจ�าปี	 2561	 
ณ	 ศาลาริมน�้า	 หมู่ท่ี	 4	 ต.พังลา	 อ.สะเดา	 จ.สงขลา 
เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2561
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กปภ. สาขาตาก
ร่วมกบัประชาชนหมู	่5	บ้านท่าปยุ	ร่วมกจิกรรม

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ	 เพ่ือให ้
เกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากรป่าไม้ 
ไว้ใช้อย่างยั่งยืน	 โดย	 กปภ.สาขาตากร่วมปลูกต้นไม้	 
ณ	พื้นที่ป่าชุมชน	หมู่	5	บ้านท่าปุย	อ.สามเงา	จ.ตาก	 
เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2561

CSR	 ภายใน	 กปภ.	 นั้น	 หัวใจส�าคัญอยู่ที่การท�านุบ�ารุงพนักงานให้เติบใหญ่อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการด�าเนินกิจการ 
ขององค์กรนั้นๆ	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR)	 ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญนั้น	 จึงเป็น 
สิ่งที่ขาดไม่ได้	 กปภ.	 จึงได้ท�า	 CSR	 กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน	 ตั้งมูลนิธิ	 กปภ.	 ตั้งสมาคม
สโมสร	 กปภ.	 หรือสถานพยาบาล	 กปภ.	 เพื่อดูแลสวัสดิการ	 สุขภาพ	 และความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน	 เป็นต้น 
โดยในปี	2561	มีพนักงาน	กปภ.	ได้รับประโยชน์	1,103	คน

นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาสามพราน 
มอบหมายให้นายประนต	 	 ศรีสุนทร	 ผู้ช่วย 

ผูจ้ดัการ	กปภ.	สาขาสามพราน	เป็นตวัแทนมูลนธิิ	กปภ.	
มอบทุนการศกึษาประจ�าปี	2560	ให้กับนางสาวสพุชิชา		
กรพิพัฒน์	 บุตรของพนักงาน	 กปภ.	 ที่ถึงแก่กรรม	 
เพือ่ใช้ในการศกึษาเล่าเรยีน	เมือ่วนัที	่15	มกราคม	2561

9.8 CSR ภายใน กปภ. 
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9.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ให้กับ อบต.คอโค ของ กปภ.สาขาสุรินทร์

9.10  โครงการก่อสร้างฝายน�้าล้นบ้านน�้าลาดให้กับ อ.แก้งคร้อ 

   ของ กปภ.สาขาแก้งคร้อ

กปภ.	 ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต�าบลคอโคในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าสถานที่
ก่อสร้างสถานีผลิตน�้าแทนถนนดินที่เป็นหลุม-บ่อ	 เนื่องจากเป็นถนนที่ชาวบ้านหมู่ที่	 9	 บ้านล�าชี	 ต�าบลคอโค	 และนักเรียน 
โรงเรียนโชคเพชรพิทยาใช้สัญจรไปมาทุกวัน	 โดย	 กปภ.เขต	 8	 ได้ส�ารวจ	 ออกแบบและประมาณราคาค่าด�าเนินการ 
รวมเป็นเงิน	2,500,000	บาท

กปภ.เขต 8 และ กปภ.สาขาสุรินทร์
ส่งมอบถนนให้กับ	อบต.คอโค	ณ	ห้องประชุม	อบต.คอโค	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	

เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2561

กปภ. สาขาแก้งคร้อ ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝายในรูปแบบประชารัฐในพื้นท่ีล�าห้วยนา	 หมู่ที่	 2	 
ต.หนองสงัข์	อ.แก้งคร้อ	จ.ชยัภมู	ิให้กบั	อ.แก้งคร้อ	เป็นเงนิ	150,000	บาท	ตามแนวทางทีรั่ฐบาลก�าหนดจดังานเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในมหามงคลเถลิงถวัลราชสมบัติครบ	 70	 ปี	 9	 มิถุนายน	 2559	 และงานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	12	สิงหาคม	2559
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ตารางแสดงผลการด�าเนินงาน	CSR	ปี	2561	นอกแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กปภ.	ปี	2561

โครงการ ภาคีเครือข่าย ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
แจกฟรี

(ลิตร/ขวด)
จ�านวนเงิน

(บาท)

1.	ปันน�้าใจ	จ่ายน�้าประปา

2.	น�้าดื่มบรรจุขวด

3.	บริจาคเงินเพื่อกิจกรรม
สาธารณกุศลและ
สาธารณประโยชน์	

4.		ร่วมกิจกรรม	CSR	กับ
	 หน่วยงานต่างๆ

5.		บริหารจัดการการใช้น�้าอย่าง
รู้คุณค่า

	 -	 กปภ.เขต	1-10	ได้
	 	 ด�าเนินการโครงการ
	 	 DSM	Best	Practice	
	 	 โดยใช้หลักการ	3R	รวมถึง	

	 ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน�้า 
		 ในพื้นที่โซนย่อย	จ�านวน		
	 20	แห่ง	แล้วเสร็จ

6.		ฟื้นฟูปะการังในพื้นที่
	 หมู่เกาะสมุย	

7.	ปลูกป่า	ปลูกต้นไม้	สร้างฝาย	
				ปล่อยพันธุ์ปลา

กองทัพบก																				
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บรษัิท	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)
กรมทางหลวง	
และ	อปท.

กระทรวงมหาดไทย
ส�านักนายกรัฐมนตรี	
และองค์กรต่างๆ

หน่วยงานราชการ
ในท้องถิ่น	โรงเรียน

องค์กรต่างๆ	และประชาชน

หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

สถานศึกษา	มหาวิทยาลัย	
หน่วยงานราชการ														

และเอกชน

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง																	

ผู้น�าชุมชน	และ	อปท.

อปท.	และองค์กรต่างๆ

 1,232,136 7,982,438,612  143,672,879.25
	 	 ลิตร	
 

 

	 674,674	 674,674	ขวด	 			1,070,505
 

	 81	หน่วยงาน	 -	 		11,083,500
 

	 22	หน่วยงาน	 -	 						159,000

	 20	หน่วยงาน	 -	 307,652.85
	 73,516	คน	หรือ
	 18,379	ครัวเรือน
 

	 180,000	 -	 		2,000,000

	 208,264	 -	 							25,144																																													



รายงานความยั่งยืน ปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาค070

จากผลการด�าเนินงาน CSR นอกแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ที่กล่าวมาข้างต้น ตอกย�้า 
ความเป็นองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะผ่านการด�าเนินโครงการ CSR ที่พนักงานร่วมคิด
ร่วมท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วจะส่งผลให้ กปภ. เป็นองค์กรท่ีสามารถ 
สร้างประโยชน์สุขแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

มูลนิธิ	กปภ.
และสมาคมสโมสร	กปภ.

อบต.คอโค

อ�าเภอแก้งคร้อ

	 1,103	 -	 1,043,000

	 3,600	 -	 2,660,000

	 2,740	 -	 		150,000

โครงการ ภาคีเครือข่าย ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
แจกฟรี

(ลิตร/ขวด)
จ�านวนเงิน

(บาท)

		8.	CSR	ภายใน	กปภ.	
	 	 (เช่น	มอบทุนการศึกษา	
	 	 แก่บุตรหลานพนักงาน		 	

	 กปภ.,	มอบทุนช่วยเหลือ
	 	 พนักงานที่เกษียณ)

		9.		ก่อสร้างถนน	คสล.	ให้กับ		
	 อบต.คอโค	ของ	

					 กปภ.	สาขาสุรินทร์

10.	ก่อสร้างฝายน�้าล้น
	 บ้านน�้าลาดให้กับ	
	 อ.แก้งคร้อ	ของ	
	 กปภ.	สาขาแก้งคร้อ

• 2,376,033 คน • 7,982,438,612 • 162,171,681.10
• 18,379 ครัวเรือน        ลิตร          บาท
• 123 หน่วยงาน • 674,674 ขวด

รวม



รายงานประจ�าปี / รายงานความยั ่งยืน • AnnuAl Repo
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สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค

72 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Tel. 0 2551 8276
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