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๑๐๐ ปี กิจการประปาไทย
“กิจการประปา” เป็นกิจการที่มีจุดเริ่มต้นมาจากพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) ผู้ทรงมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล พระองค์ทรงมี
พระราชด�ำริว่า น�้ำสะอาดมีความส�ำคัญต่อสุขอนามัยของ
พสกนิ ก ร จึ ง ได้ มี พ ระบรมราชโองการด� ำ รั ส เหนื อ เกล้ า ฯ
ประกาศก�ำหนดจัดการประปาเมื่อปี พ.ศ. 2440 ให้จัดท�ำ
น�้ำบริโภค โดยขุดคลองส่งน�้ำจากบริเวณคลองเชียงรากมาถึง
คลองสามเสน และตั้งโรงกรองน�้ำขึ้นที่ต�ำบลสามเสน ซึ่งมี
การด�ำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2452 ถึงปี พ.ศ. 2457
ก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และพระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
มาทรงเป็นประธานในพระราชพิธเี ปิด “การประปากรุงเทพฯ”
เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2457 ท� ำ ให้ ป ระชาชนในเขต
กรุ ง เทพฯ เริ่ ม มี น�้ ำ ประปาใช้ เ ป็ น ครั้ ง แรก นั บ ตั้ ง แต่ นั้ น
เป็นต้นมา
กิ จ การประปาได้ พั ฒ นาและด� ำ เนิ น การก้ า วหน้ า ขึ้ น มา
เป็ น ล� ำ ดั บ โดยในปี 2510 รั ฐ บาลได้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ
การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ด้วยการรวมกิจการกองประปา
กรุงเทพ สังกัดกรมโยธาเทศบาล การประปาธนบุรี สังกัดเทศบาล
นครธนบุ รี การประปาสมุ ท รปราการ สั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
สมุทรปราการ และหมวดการประปานนทบุรี ของกองประปา
ภูมิภาค สังกัดกรมโยธาเทศบาล รวม 4 แห่ง เข้าไว้ด้วยกัน

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2510 ภายใต้ชื่อ “การประปานครหลวง”
โดยมีภารกิจในการผลิตน�้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และเพื่อ
ให้การบริการน�้ำสะอาดเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น�้ำ
ที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว การประปานครหลวงได้ย้ายศูนย์
การผลิตไปอยู่ที่โรงงานผลิตน�้ำบางเขน ถนนประชาชื่น ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของส�ำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
โรงงานผลิตน�้ำเพิ่มเติม คือโรงงานผลิตน�้ำธนบุรี และโรงงาน
ผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์ ส่วนโรงกรองน�้ำสามเสนได้ทยอยยกเลิกการ
ใช้งานในส่วนอาคารเดิมที่ใช้มานาน โดยการประปานครหลวง
ได้ด�ำเนินการอนุรักษ์อาคารเก่า จัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการ
เรียนรู้ การประปาไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ระบบ
ประปาของไทย วิวัฒนาการและความเป็นมาของการผลิตน�้ำ
ประปาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเผยแพร่ปรัชญาแนวคิด
และองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ และยังเป็น
การปลู กฝั ง และสร้ างจิ ตส� ำ นึ กให้ กับเยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไปในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
อย่างหนึ่งของประเทศมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ตราบถึงอนาคต
และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การพัฒนางานประปาอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีน�้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน
น�้ำดื่มองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ยั่งยืนตลอดไป
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การประปานครหลวง (กปน.) เปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
เริ่มดำเนินกิจการนับตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2510 ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
มีภารกิจหลักในการจัดหาแหลงน้ำดิบเพื่อใชในการประปา
ผลิต จัดสง และจำหนายน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเปนประโยชนแกการประปา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

“เปนองคกรชั้นนำ
ดานการบริหารจัดการที่ดี
สูความเปนเลิศ
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
ในระดับแนวหนาของ
กลุมประเทศอาเซียน
ที่ใหบริการงานประปา”

“ใหบริการงานประปา
ที่มีมาตรฐานคุณภาพ
อยางมั่นคง ทั่วถึง เพียงพอ
ดวยเทคโนโลยีทันสมัย
และบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อสรางความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นใหแก
ผูใชบริการ”

“มุงมั่น พัฒนาตน
พัฒนางาน บริการสังคม
ดวยความโปรงใส”

แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ มี 3 ระดับ
แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ

ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานและสงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด

แนวนโยบายสำหรับการประปานครหลวง

ปรับปรุงและขยายโครงขายระบบประปาใหมีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร
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สารจากประธานกรรมการ
การประปานครหลวง
ปี 2557 เป็นปีที่การประปานครหลวงก้าวเข้าสู่ 47 ปีแห่งการสถาปนาองค์กร และครบรอบ
100 ปีกิจการประปาไทย นับเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่การประปานครหลวงได้มุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพประปาไทยทุกด้านตามมาตรฐานสากล ผลิตและจัดส่งน�้ำประปาที่ใสสะอาด ทั่วถึง
เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้นำ�้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่ดีของประชาชน สร้างรากฐานงานบริการที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมขององค์กร สร้างความมั่นคงยั่งยืนในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และตอบสนองความพึงพอใจของสังคมด้วยดีเสมอมา
การประปานครหลวงได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานและการให้บริการต่างๆ โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการ
บริหารจัดการและการให้บริการที่ครบวงจร อาทิ การให้บริการรับค�ำร้องขอติดตั้งประปาใหม่
ด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว เชื่อมต่อข้อมูลประชาชนเข้ากับระบบฐาน
ข้อมูลผู้ใช้น�้ำ โดยในระยะแรกให้บริการน�ำร่องที่ส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี และส�ำนักงาน
ประปาสาขาภาษีเจริญ และการจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้านน�้ำประปาระดับภูมิภาคอาเซียน
เพื่อยกระดับการด�ำเนินงานและบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าสุดของประชาคม
อาเซียน ตลอดจนการพัฒนากระบวนงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และบูรณาการต่อยอดขยายไปสู่การปฏิบัติเชิงรูปธรรม เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต
คณะกรรมการการประปานครหลวงยังคงมุ่งมั่นต่อการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส รับผิด
รับชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล โดยรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ ด้วยการสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาล
และต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง
ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง
ทุกคน ขอแสดงความจริงใจและขอขอบคุณมายังประชาชนผู้ใช้น�้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ที่ได้มอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความร่วมมือต่างๆ ด้วยดีเสมอมา เราขอ
ตั้งปณิธานว่า จะมุ่งมั่นพัฒนางานประปาและงานบริการที่มีคุณภาพทุกย่างก้าวด้วยความ
มั่นคง เป็นองค์กรชั้นน�ำที่ให้บริการงานประปาที่มีคุณภาพ และเป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชน
สมดังปณิธาน “ประปาเพื่อประชาชน” สืบไป

นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการการประปานครหลวง
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สารจากผู้ว่าการ
การประปานครหลวง
ในปี 2557 นับได้ว่าเป็นปีที่น่ายินดี และภาคภูมิใจ ของการประปานครหลวง ที่ได้เป็น
องค์กรอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะได้สืบสานกิจการการประปาไทยที่ก่อตั้งขึ้น
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จนถึงปัจจุบัน
ครบ 100 ปี ตามพระราชด�ำริของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีน�้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภคและบริโภคเท่าเทียมกับอารยประเทศ
การประปานครหลวงสนองพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมกับมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เพื่อผลิตและบริการน�้ำประปาให้กับประชาชนในเขต
นครหลวงได้อย่างทั่วถึงและได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย
คุณภาพน�้ำประปาตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ตามค�ำขวัญที่ว่า “ประปา
เพื่อประชาชน” แม้ในปี 2557 การประปานครหลวงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติในช่วงต้นปี และมีปัจจัยทางการเมือง รวมถึง
มีปัญหาน�้ำเค็มรุกล�้ำเข้ามาในคลองประปา แต่ด้วยความเอาใจใส่ มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา
และด�ำเนินงานอย่างจริงจังของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน พร้อมได้รับ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี จึงท�ำให้การประปานครหลวงสามารถบริหาร
จัดการให้มีการผลิตและบริการน�้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง จนผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าว
ไปได้ด้วยดี จึงกล่าวได้ว่า การประปานครหลวงบริหารจัดการด้วยบุคลากรมืออาชีพ เพราะมี
ประสบการณ์ในการด�ำเนินกิจการมาอย่ างยาวนาน ท� ำ ให้ มีอ งค์ ค วามรู ้ และน� ำ ไปพั ฒ นา
กระบวนการท�ำงานให้ก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน ท�ำให้การประปานครหลวงได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น ซึ่งการประปานครหลวงได้รับ
รางวัลนี้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และรางวัล Special Achievement in GIS award: SAG 2014
ณ เมืองซานดิเอโก้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ผลงานของการประปานครหลวง
เป็น 1 ใน 3 ของผลงานจากหน่วยงานในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 52 ประเทศที่ได้รับการ
คัดเลือกจากกว่า 100,000 ผลงานจากหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์แห่ง
การเรียนรู้การประปาไทย ได้รับ "รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2557”
ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบันการประปานครหลวงถือไว้ว่าเป็นองค์กรที่มีผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ทันสมัย พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีบคุลากรที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้เราพร้อมที่จะก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และก้าวต่อไปในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง
“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา”

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

9,816.03

7,772.54

5,018.28

63,268.13

60,634.43

56,774.16

5,401.39

6,340.86

4,537.04

หนี้สินรวม

11,920.40

12,703.18

12,602.91

ส่วนของทุน

51,347.73

47,931.25

44,171.25

รายได้รวม

19,492.23

19,114.66

18,044.68

ค่าใช้จ่ายรวม

12,615.40

11,869.91

12,038.93

6,876.83

7,244.75

6,005.75

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

35.28

37.90

33.28

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

11.10

12.34

10.48

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (%)

13.85

15.73

13.58

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (เท่า)

0.23

0.26

0.28

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)

1.82

1.23

1.11

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

28

28

28

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน

ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)

ก�ำไรสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน

10

สินทรัพย์รวม
56,774.16 60,634.43

2555

รายได้รวม

ล้านบาท

2556

หนี้สินรวม

63,268.13

18,044.68

2555

2557

ล้านบาท

19,114.66 19,492.23

2556

ค่าใช้จ่ายรวม

ล้านบาท

2557

ล้านบาท

12,038.93 11,869.91 12,615.40

12,602.91 12,703.18 11,920.40
2555

2556

2555

2557

ส่วนของทุน

2556

ก�ำไรสุทธิ

ส่วนของทุน (ล้านบาท)
อัตราส่วนหนี้สินต่อของทุน (เท่า)

44,171.25
0.28

2555

2557

47,931.25
0.26

2556

ล้านบาท

51,347.73

0.23

6,005.75

2557

2555
11

7,244.75

6,876.83

2556

2557

ปัจจัยทางการเงินที่มีอิทธิพล
ต่อการด�ำเนินงานในอนาคต

ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งยังคงมีประเด็นความเปราะบางของ
เศรษฐกิจรัสเซีย เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกทีค่ าดว่า
จะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต�่ำ ดังนั้นการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยคงยังต้องพึ่งการเดินหน้าโครงการลงทุนของ
ภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในประเทศเป็นหลัก
เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจข้างต้น การประปานครหลวงคาดว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ ปี 2558 จะ
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางการเงินของการประปานครหลวง
ในส่ ว นของอั ต ราแลกเปลี่ ย นนั้ น มี โ อกาสผั น ผวนมากกว่ า ปี
ที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้น
ในขณะที่ค่าเงินบาทและค่าเงินเยนจะอ่อนค่าลง และมีความ
เป็นไปได้ที่ค่าเงินเยนจะอ่อนค่าในอัตราที่มากกว่าค่าเงินบาท
เมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ ในปัจจุบนั การประปานครหลวง
มีภาระหนี้เป็นเงินตราสกุลเยนจากการกู้เงินกับองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) จากการด�ำเนินโครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 โดย
เงินกู้สกุลเยนบางส่วนบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวกลับมาได้
เป็นปกติ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีอุปสรรคจากความไม่สมดุล
ของเศรษฐกิ จ โลก ทั้ ง นี้ ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทย
ปี 2558 จะเกิดจากแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ภาครัฐ
โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การ
ปรับโครงสร้างภาษีและโครงสร้างราคาพลังงาน การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน ที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่ง
มากขึ้นตามแนวโน้มการจ้างงานที่ฟื้นตัวขึ้นตามเศรษฐกิจ
โดยรวม นอกจากนีค้ าดการณ์วา่ อุปสงค์ในตลาดโลกจะฟืน้ ตัว
มากขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทย
โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งอัตรา
ดอกเบีย้ อาจปรับขึน้ ช่วงครึง่ หลังของปี 2558 ส�ำหรับเศรษฐกิจ
ยุโรปจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนหลังจากธนาคารกลางยุโรปออก
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เช่ น เดี ย วกั บ เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ ่ น ที่ จ ะเริ่ ม ฟื ้ น ตั ว อย่ า งชั ด เจน
มากขึ้น และรัฐบาลญี่ปุ่นก็พร้อมจะออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิ จ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด เศรษฐกิ จ ถดถอย
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะขยายตัวยัง
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ด้วยวิธี Cross Currency Swap จากการคาดการณ์อัตรา
แลกเปลี่ ย นดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งาน
เมื่ อ มี ก ารแปลงมู ล ค่ า ภาระหนี้ ส กุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศ
และการบริ ห ารสั ญ ญาเงิ น กู ้ ที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการเบิ ก จ่ า ยของ
การประปานครหลวง โดยภาระหนี้สกุลเงินเยนคงเหลือและที่
การประปานครหลวงจะต้องจ่ายในอนาคตจะมีภาระลดลง
เมื่อแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
ส�ำหรับปัจจัยทางการเงินของการประปานครหลวงในส่วน
อัตราดอกเบี้ยนั้น การประปานครหลวงคาดการณ์ว่า อัตรา
ดอกเบี้ยอาจคงที่หรือปรับตัวลดลงในช่วงต้นปี 2558 และ
หากภาวะเศรษฐกิจในอนาคตขยายตัวได้ตามเป้าหมาย อัตรา
ดอกเบีย้ จะมีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงครึง่ ปีหลัง ในปัจจุบนั
การประปานครหลวงมีภาระหนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งมี
ข้ อ ดี ที่ ไ ม่ มี ค วามเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย
มากระทบและมีจ�ำนวนการช�ำระเงินที่แน่นอน ง่ายต่อการ
ประมาณการและบริหารสภาพคล่อง นอกจากนี้การประปานครหลวงมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการประปา
ผ่านโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อเป็น
การสร้างเสถียรภาพในระบบการผลิตและจ่ายน�้ำ รวมถึงความ
เพียงพอและความมีคุณภาพของน�้ำประปา ซึ่งการด�ำเนินการ
ดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก ขณะที่เงินรายได้เพียง

แหล่งเดียวไม่เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินโครงการขนาดใหญ่
โดยการประปานครหลวงอยู่ระหว่างพิจารณาแหล่งเงินกู้ให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีแนวทางการ
บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นรายรั บ ของการประปานครหลวงกั บ
รายจ่ายของโครงการฯ ให้สอดคล้องกันในมิติของสกุลเงินและ
สภาพคล่อง ส�ำหรับการจัดหาเงินลงทุนระยะยาวในอนาคต
การพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุนที่ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบ
คงที่จะมีความเหมาะสม หากคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยมี
แนวโน้มปรับตัวขึ้น
ทั้งนี้ การประปานครหลวงจะยังคงให้ความส�ำคัญโดยการ
ติดตามความเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้องค์การสามารถบริหารความเสี่ยงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ณ ขณะนัน้ ได้ รวมถึงการจัดท�ำแผนบริหารหนีล้ ว่ งหน้าเพือ่ บรรจุ
อยู่ในแผนบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ และการติดตาม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ
อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่การประปานครหลวงได้ด�ำเนินการ
มาอย่างต่อเนือ่ ง แต่ทสี่ ำ� คัญยิง่ ไปกว่านัน้ คือ การทีท่ กุ หน่วยงาน
ของการประปานครหลวง ต่างปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะน�ำไปสู่การมีผล
การด�ำเนินงานที่ดีที่จะสามารถดูแลองค์การได้โดยไม่สร้าง
ภาระให้กับภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ และต่อเนื่องไปถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพ ให้สมกับวิสัยทัศน์ที่ว่า
“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ
ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในระดั บ แนวหน้ า ของกลุ ่ ม
ประเทศอาเซียนที่ให้บริการงานประปา”
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
โครงสร้างผังบริหารการประปานครหลวง
คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

ผู้ว่าการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ของการประปานครหลวง

ส�ำนักตรวจสอบ

รองผู้ว่าการ
(ผลิตและส่งน�้ำ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ระบบผลิตน�้ำ)

ฝ่ายทรัพยากรน�้ำ
และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำบางเขน

ฝ่ายระบบส่งน�้ำดิบ

ฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำสามเสน

ฝ่ายคุณภาพน�้ำ

ฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำ
มหาสวัสดิ์และธนบุรี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ระบบส่งและจ่ายน�้ำ)

ฝ่ายตรวจสอบ
กระบวนงานหลัก

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายตรวจสอบ
กระบวนงานสนับสนุน

ฝ่ายปฏิบัติการ
การประปานครหลวง

ฝ่ายพัฒนาและ
สนับสนุนงานตรวจสอบ

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันออก)

ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาการผลิตระบบส่ง
และจ่ายน�้ำ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(แหล่งน�้ำและคุณภาพน�้ำ)

ส�ำนักผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บ�ำรุงรักษา)

ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน�้ำ

ฝ่ายบ�ำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้า

ฝ่ายควบคุมการส่ง
และจ่ายน�้ำ 

ฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบ
เครื่องกลและโยธา
ฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบ
อัตโนมัติและเครื่องวัด

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริการ 1)

ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง
ระดับ 10
ระดับ 9
ระดับ 8

รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันตก)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริการ 2)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริการ 4)

ส�ำนักงานประปา
สาขาสุขุมวิท

ส�ำนักงานประปา
สาขาแม้นศรี

ส�ำนักงานประปา
สาขาบางกอกน้อย

ส�ำนักงานประปา
สาขาพระโขนง

ส�ำนักงานประปา
สาขาพญาไท

ส�ำนักงานประปา
สาขาตากสิน

ส�ำนักงานประปา
สาขาสมุทรปราการ

ส�ำนักงานประปา
สาขาทุ่งมหาเมฆ

ส�ำนักงานประปา
สาขาภาษีเจริญ

ส�ำนักงานประปา
สาขาลาดพร้าว

ส�ำนักงานประปา
สาขาสุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริการ 3)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริการ)

ส�ำนักงานประปา
สาขาประชาชื่น

ฝ่ายสนับสนุน
งานบริการ

ส�ำนักงานประปา
สาขาบางเขน

ฝ่ายมาตรวัดน�้ำ 

ส�ำนักงานประปา
สาขามีนบุรี

ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน�้ำสูญเสีย

ส�ำนักงานประปา
สาขาสุวรรณภูมิ
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(พัฒนาวิชาการประปา)

ส�ำนักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

ฝ่ายพัฒนา
วิชาการประปา

ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะกรรมการการประปานครหลวง

ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง

รองผู้ว่าการ
(แผนและพัฒนา)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริการ 5)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(แผนและพัฒนา)

รองผู้ว่าการ
(บริหาร)

รองผู้ว่าการ
(การเงิน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริหาร)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(นโยบายการเงิน)

รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ก่อสร้าง)

รองผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ส�ำนักงานประปา
สาขานนทบุรี

ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ฝ่ายกฎหมาย   

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิต
และส่งน�้ำ  

ฝ่ายยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�ำนักงานประปา
สาขาบางบัวทอง

ฝ่ายติดตาม
และประเมินผล

ฝ่ายบริการกลาง

ฝ่ายวิเคราะห์
และวางแผนการเงิน

ฝ่ายก่อสร้างระบบ
จ่ายน�้ำภาค 1,2

ฝ่ายพัฒนาและ
สนับสนุนเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    

ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
เสริมสร้างมูลค่ากิจการ

ฝ่ายก่อสร้างระบบ
จ่ายน�้ำภาค 3,4

ฝ่ายเทคโนโลยี
และสื่อสาร

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(ทรัพยากรบุคคล)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บัญชีการเงิน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)

ส�ำนักงานประปา
สาขามหาสวัสดิ์

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบัญชี    

ฝ่ายสวัสดิการ
และกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบริหารโครงการ
ฝ่ายส�ำรวจ
และออกแบบ
ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
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คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

นายเจริญ ภัสระ

ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาเมือง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 83
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง รุ่นที่ 39
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. รุ่นที่ 20
• หลั ก สู ต ร “การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การส� ำ หรั บ กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
และองค์การมหาชน” รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 138
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน
• ผู้จัดการภาค 1
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน�้ำ)
• รองผู้ว่าการ (บริหาร)
• ผู้ว่าการการประปานครหลวง
• กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง
• เลขานุการศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนน�้ำ การประปานครหลวง
• อนุกรรมาธิการศึกษาปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพในคณะกรรมาธิการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
• ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสานตอนบน) ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ประธานกรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
(ข้อมูลคณะกรรมการการประปานครหลวง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
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พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
• โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• เสนาธิการทหารบก
• วิทยาลัยการทัพเรือ

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผู้ช�ำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
• ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
• เลขานุการกองทัพบก
• เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
• รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
• ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
• คณะท�ำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ช่วยราชการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
สัตหีบ ชลบุรี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• นายทหารนอกราชการ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
• กรรมการการประปานครหลวง
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง
อายุ 58 ปี

รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
• ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 46) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
• หลักสูตรนักบริหารยุติธรรมระดับสูง (บยส. 11) สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ตุลาการ
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 71
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วิ ศ วกรรมชลประทาน) มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยยูทาห์สเตท
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำ�งาน
• รองประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน�้ำ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
• ที่ปรึกษา และประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน�้ำ สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับ
เอกชนด้านคมนาคม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
• หัวหน้าภาควิชาฯ และประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการ
ปริญญาโทภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�ำ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรโยธา กรมชลประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• วิศวกร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประสบการณ์การทำ�งาน
• รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์

นายบวร วงศ์สินอุดม

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 63 ปี

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 76/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 17 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงภาครัฐ
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา รุ่นที่ 1 ส�ำนักงานรัฐธรรมนูญสูงสุด
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยากร
พลังงาน

ประสบการณ์การทำ�งาน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ในเครือบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลั่น จ�ำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั พีทที ี โกลบอล
เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลั่น จ�ำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จ�ำกัด ในเครือ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท พีทีที เคมีคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเชียแปซิฟิก
อาร์โอเอช) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท พีทีที เคมีคอล อินเตอร์เนชั่นแนล ไพรเวท จ�ำกัด
• กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียม ขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำ�งาน
• อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 5
• อธิบดีอัยการเขต 5
• อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)
• ผู้ตรวจการอัยการ
• รองอัยการสูงสุด
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�ำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
• ที่ปรึกษาประจ�ำคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา
• ที่ปรึกษาประจ�ำคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
• กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• กรรมการธนาคารออมสิน

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• ประธานสถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
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คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

นายอรินทร์ จิรา

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 64 ปี

ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 170

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสมุทรศาสตร์และประมง) มหาวิทยาลัย
คากาว่า ประเทศญี่ปุ่น
ประสบการณ์การทำ�งาน
• อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
• คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการ
ร่วมกับเอกชน
• ประธานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำ�งาน
• กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
• รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (งานพิธีการต่างประเทศ)
• ประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
• เลขาธิการสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน
• กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• รองประธานกลุ่มเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอน เคมีคอล จ�ำกัด (ประเทศไทย)
• ผู้อ�ำนวยการการตลาดผลิ ต ภั ณฑ์ พ ลาสติ กบริ ษัท เอ็ กซอน เคมี ค อล
เอเชีย-แปซิฟิก จ�ำกัด ประเทศฮ่องกง
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
• กรรมการ บริษัท บริหารทรัพย์สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุดอินดัสเตรียลแก๊ส จ�ำกัด

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• คณะท�ำงานแก้ไขปัญหาเขื่อนแม่สรวย
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน�้ำ วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ธ เท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ธ เท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก สาขาสื่อสารมวลชน (บริหารงานวิทยุโทรทัศน์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายวัลลภ พริ้งพงษ์
กรรมการ
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
• หลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่นที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32 วิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2549
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14
• สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 170

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผู้จัดการฝ่ายลูก ค้ า บริ ษัท ลิ นตั ส เวิ ล ด์ ไ วด์ แอดเวอร์ ไ ทซิ่ง จ�ำกัด
(ประเทศไทย)
• ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท แฟลกชิป จ�ำกัด
• ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษทั วังทองกรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
• ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน)
• อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด
• ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงแรงงาน
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
• ผู้อ�ำนวยการส่วนการคลังท้องถิ่น
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
• รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
กรรมการ
อายุ 59 ปี

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

กรรมการ
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
• หลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่นที่ 30 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32 วิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง
• หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร สถาบันนโยบายศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• รัฐศาสตรบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผู้อํานวยการส่วนประสานราชการ สํานักประสานงานมวลชน
กรมการปกครอง
• ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
• ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
• รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
• อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
• กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
• กรรมการองค์การตลาด
• กรรมการธนาคารออมสิน
• คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
• รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
• ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�ำภู
• รองอธิบดีกรมการปกครอง
• ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
• ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการองค์การตลาด
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
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รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมส�ำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแผนที่และภูมิสนเทศ) สถาบัน
International Institute for Aerospace Survey and Earth
Sciences (ITC) ประเทศเนเธอร์แลนด์
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การส�ำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
กรรมการและผู้ว่าการ
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตร์ (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรหลักประจ�ำวิทยาลัยกองทัพบก ชุดที่ 52 (วทบ.52) วิทยาลัย
การทัพบก
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ รุ่นที่ 1 (HR & OS)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
• การบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 35 วิทยาลัยการต�ำรวจ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 170)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของ กปน. ทุกหลักสูตร

ประสบการณ์การทำ�งาน
• กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
• กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการสมาคมการส�ำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
• ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
• รองผู้ว่าการ (บริการ)
• กรรมการคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
• อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะกรรมการบริหารสมาคม
สโมสรพนักงาน กปน.
• กรรมการคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยการประปา
• กรรมการสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมส�ำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้ว่าการการประปานครหลวง
• กรรมการการประปานครหลวง
• นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
• กรรมการคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยการประปา
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คณะผู้บริหาร
การประปานครหลวง
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 สมาคมวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักรในพระบรม
ราชูปถัมภ์
• หลักสูตร Director Certification
Program รุ่นที่ 170 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
• ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง
ระดับ 10
• รองผู้ว่าการ (บริการ)

น.ส.ทิพวรรณ บุศยพลากร

นายไตรรงค์ ขนอม

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการ
เมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
อายุ 59 ปี

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
อายุ 59 ปี
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นายสมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์

นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ

คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรม
เครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
• หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูง คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อายุ 57 ปี

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
อายุ 59 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง
ระดับ 10
• รองผู้ว่าการ (บริการ)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
• รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

นายวิสุทธิ์ นพคุณทอง

นายวิทยา อินทชิต

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบาย
และวางแผนสังคม) สถาบัน
เทคโนโลยีสังคม (เกริก)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน�้ำ)
• รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปา
สาขามีนบุรี
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อายุ 59 ปี

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
อายุ 59 ปี
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คณะผู้บริหาร
การประปานครหลวง

นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว

นางวัชรี ประสาทเขตต์การ

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิศวกรรม
สุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) วิทยาลัย
การค้า
• หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ�)
อายุ 59 ปี

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
อายุ 58 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน�้ำ
และคุณภาพน�้ำ)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่ง
และจ่ายน�้ำ)

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว

นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
อายุ 58 ปี

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Crisis Communication
in Government สถาบัน Public
Administration International
ประเทศอังกฤษ

คุณวุฒิการศึกษา
• Bachelor of Science (Industrial Engineering), Adamson
University ประเทศฟิลิปปินส์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปา
สาขาลาดพร้าว
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
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นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน

น.ส.ทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำ�นักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง)
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำ�นักผู้ว่าการ)
อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร IWA 5th Eastern
European Young Water,
International Water
Association

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะกรรมการ กปน.

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรม
เพื่อสังคม
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายวิชัย อมรเทพรักษ์

นางผุสดี ขอมทอง

คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีต้นทุน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณวุฒิการศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตร Strategic IT
Gov.&Info. Security
Management เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำ�นักตรวจสอบ)
อายุ 59 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
อายุ 57 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาและ
สนับสนุนเทคโนโลยี
• ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง
ระดับ 9

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาและ
สนับสนุนงานตรวจสอบ
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คณะผู้บริหาร
การประปานครหลวง

นายชลิต แก้วไสย

น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์

คุณวุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล

น.ส.เสาวลักษณ์ โสภาพัฒนกุล

น.ส.ธัญพร ตันติกุล

คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) วิทยาลัย
การค้า
• หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร
(Mini MBA) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
อายุ 56 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
อายุ 49 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)
อายุ 58 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)
อายุ 58 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงบประมาณ

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนงาน
บริการ
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น.ส.สุรีย์ ส.ศรีสุวรรณ

นายกวี อารีกุล

คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพ
• หลักสูตร นักบริหารมหานคร
ระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1)
อายุ 56 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2)
อายุ 52 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปา
สาขาพระโขนง

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
การบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปา
สาขาแม้นศรี

นางภารดี ใจสมุทร

น.ส.สุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ

คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• หลักสูตร มินิ เอ็มบีเอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
• นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3)
อายุ 59 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4)
อายุ 55 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขา
บางเขน

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขา
ภาษีเจริญ
• ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง
ระดับ 9
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คณะผู้บริหาร
การประปานครหลวง

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์

นายจำ�เริญ ตันติวงศ์วัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ
งานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล) วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
(วิทยาเขตเทเวศร์)
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษาสถานี
สูบจ่ายน�้ำ
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บ�ำรุงรักษา)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5)
อายุ 52 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)
อายุ 57 ปี

นายสมศักดิ์ สรานพกุล

นายปริญญา ยมะสมิต

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
อายุ 59 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายมาตรฐาน
วิศวกรรมและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายส�ำรวจ
และออกแบบ
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นายบัญชรชัย จันทร์บุษราคัม

นายวิสันต์ เลียวลิขิต

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำ�และคุณภาพน้ำ�)
อายุ 59 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ�)
อายุ 59 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายระบบส่งน�้ำดิบ
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน�้ำและ
คุณภาพน�้ำ)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำ
บางเขน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน�้ำ)

นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตย์นรากูร

นายวิรัตน์ โคสกานัน

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
• หลักสูตร Water Supply
Administration for Better
Management of Water
Supply Services สถาบัน Japan
International Cooperation
Agency (JICA)

คุณวุฒิการศึกษา
• Bachelor of Science
(Mechanical Engineering),
Adamson University,
ประเทศฟิลิปปินส์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ�)
อายุ 59 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บำ�รุงรักษา)
อายุ 59 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสถานีสูบจ่ายน�้ำ
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษา
โรงงาน

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำ
มหาสวัสดิ์และธนบุรี
• ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง
ระดับ 9
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คณะผู้บริหาร
การประปานครหลวง

นายคมศิลป์ แก้วศิวะวงศ์

น.ส.ปาจารีย์ ซาลิมี

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิศวกรรม
สุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิศวกรรม
โยธา Canterbury University
ประเทศนิวซีแลนด์

คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• Leadership Program for
Executives มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อายุ 59 ปี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อายุ 56 ปี

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาการผลิตระบบส่งและจ่ายน�ำ้

นางวรรณชนิยา นภีตะภัฏ

นางจงกลนี อาศุเวทย์

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อายุ 59 ปี

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์
และวางแผนการเงิน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
งานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายคุณภาพน�้ำ
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นายสากล กอวัฒนะ

นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• หลักสูตร วิทยาลัยการทัพอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ

คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตร หลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับนักบริหาร
รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสถานีสูบจ่ายน�้ำ

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาการ
ประปา

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อายุ 59 ปี

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อายุ 55 ปี

นายสุเทพ ดิเรกวัฒนะ

นายสมชัย ชัยอนุรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อายุ 59 ปี

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปา
สาขานนทบุรี
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปา
สาขาบางบัวทอง

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปา
สาขาแม้นศรี
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปา
สาขาบางเขน
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คณะผู้บริหาร
การประปานครหลวง

นายคงเกียรติ เจริญบุญวรรณ

นายคำ�รณ คำ�เพ็ง

คุณวุฒิการศึกษา
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการส�ำหรับนักบริหาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย
ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมการส่ง
และจ่ายน�้ำ
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
การบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
การประปานครหลวง

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อายุ 57 ปี

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อายุ 59 ปี

นายนภดล กาญจน์วัชร

นางกาญจนา ตวงชัยธนากร

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อายุ 59 ปี

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
• Bachelor of Arts, University of
Northern Colorado ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ประสบการณ์ทำ�งาน
• นักคอมพิวเตอร์ (วช.) 8
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ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายและเทียบเท่า
สายงานผู้ว่าการ
นางวิไลรัตน์ จิตพินิจธรรม				
นายณัชพงศ์ ศิระสากร				
น.ส.ประไพ ก�ำแพงแก้ว				
นายเสรี เมธาวณิชพงศ์				
นางวิภา ปานบุญ					
						
นางสุนทรี เอกพาณิชย์ถาวร				
น.ส.สุวรา ทวิชศรี					
นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ				
นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ				
นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร				
นางสุธัญญา ศรีสุริยจันทร์				

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานหลัก
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ 8
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
การประปานครหลวง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ การประปานครหลวง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)
น.ส.สุทิสา นาคเสน					
นางอภิญญา โรจนะหัสดิน				
น.ส.กาญจนา วิภาตะวนิช				
น.ส.กมลชนก วรินทรเวช 				
นางณิษา ล้อมทอง					
น.ส.ณัฐภา ตันธิประพันธ์				

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการกลาง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นิติกร (วช.) 8

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)
นางอาภรณ์ ภู่ทรัพย์				
นางนงลักษณ์ รัตนอุดมโชค				
นางอบอุ่น เศวตวงศ์				
นางพรรณรัตน์ ปานเชื้อ				
นางสุวรรณา พรหมเจียม				

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน

สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
นายวิโรจน์ รุ่งภูวภัทร				
นายสุทัศน์ วรรณศิริ				
นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี				
นายวีระชัย วิเศษพันธุรังษี				
นางศรัณยา สีน�้ำเพชร				
นายสหรัฐ ปอแก้ว					
นายธ�ำรง บูรณตระกูล				
ว่าที่พันตรีพินิจ ธีระชาติ				
น.ส.สุทธิลักษณ์ ยอดพยุง				
นายมานัส ช้างน้อย					
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร				

ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาพระโขนง
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาแม้นศรี
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาพญาไท
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาบางเขน
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขามีนบุรี
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
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สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
นายชารัตน์ นาควัชระ				
นางกฤษณา ตั้งจิตวัฒนากร				
นายสินัท สินิทธานนท์				
นายพิบูลย์ วงศ์ภัทรจิตกุล				
นายวีระ จิตไพฑูรย์					
นายประสพสุข สมประสงค์				
นายไมตรี แก้วแสงธรรม				
นายอัธยา จันทน์สุคนธ์				
นายสุกิจ เอกอธิคมกิจ				
นายสมชาย เจียรศิริกุล				

ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานบริการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายมาตรวัดน�้ำ

สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
นายนิพนธ์ ศิริธนากิจ 				
นายพรศักดิ์ ปานย้อย				
นายสุทธิรักษ์ บูชากุล				
นายบรรจง วงษา					
นายสุวรรณ เชี่ยวชาญศิลป์				
นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา				

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายส�ำรวจและออกแบบ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตและส่งน�้ำ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำภาค 1, 2
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน�้ำภาค 3, 4

สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ�)
นายณรงค์ชัย เรืองธุวกุล				
นายสมศักดิ์ กิจเจริญ				
นายสุชิน สังคะคุณ					
นายปริญญา แน่นหนา				
นายวิชัย อารยะเศรษฐากร 				
นายสมชาย พวงกลิ่น				
นายสุรัตน์ อินทร์โต					
นายปราโมทย์ รอดยิ้ม				
นายรังสรรค์ ส�ำเภาทอง				
นายอุดมเดช วิชัยสุทธิกุล				
นายยุทธนา จันทร์เด่นดวง				
นายจิตต์วิสุทธิ์ บุญชู				

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่งและจ่ายน�้ำ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรน�้ำและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายระบบส่งน�้ำดิบ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายคุณภาพน�้ำ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำบางเขน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำสามเสน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสถานีสูบจ่ายน�้ำ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน�้ำ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด
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สายงานรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
นายวิสุทธิ์
นางพิมพ์ใจ
น.ส.อัญชลี
น.ส.บุษกร

เวทีประสิทธิ์				
ทรัพย์สมปอง				
มุสิกธรรม				
พฤกษอาโนชา				

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

สายงานรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
น.ส.นัติยา นันทนาวิกุล				
นางขนิษฐา ผลเจริญ				
นายวีรศักดิ์ ตัง้ สมบัติอนันต์				

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
นางเพ็ญจันทร์ ตะโหนดแก้ว				
น.ส.ลักษมี สุกประเสริฐ				
นายสุรเชษฐ พานิชการ				
น.ส.พรรณี จิตต์หาญ 				
น.ส.ศิริวรรณ กลั่นเจริญ				
นางศิวิไล กิจพิทักษ์					
นายมงคล เกริกกิตติกุล				
นายสิทธิชัย อ้นปันส์				
นางมารศรี จิตตานนท์				
นางกาญจนา ตั้งแต่ง				
นางสุพรรณี ศัลกวิเศษ				
นางเพ็ญพร ภู่สันติสัมพันธ์				
น.ส.สุมล ตันธีระธรรม				
นางอัมฤทธิสา นิราสภัย				
นายประเชิญ บุญเขียว				
น.ส.ตวงพร ศุภนิรัติศัย				
นายสอาด เอื้ออัครางกูร				
นางกฤษณา บุญเลิศ				
นางกาญจนา ฟูตระกูล				
นายสุเทพ เอื้อปกรณ์				

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8

(ข้อมูลผู้บริหารการประปานครหลวง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
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โครงสร้างอัตราก�ำลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 การประปานครหลวงมีบุคลากรรวมจ�ำนวน 5,347 คน แบ่งเป็นพนักงาน 4,185 คน และ
ผู้ปฏิบัติงาน 1,162 คน และมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทั้งหมด 2,638.77 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน 2,429.61 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายผู้ปฏิบัติงาน 209.16 ล้านบาท
อัตราก�ำลัง (คน)
พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน

สายงาน
1. ผู้ว่าการ
2. รองผู้ว่าการ (บริหาร)
3. รองผู้ว่าการ (การเงิน)
4. รองผู้ว่าการ (บริการ)
5. รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
6. รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)
7. รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
8. รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รวม

70
85
18
610
52
297
18
12
1,162

236
319
159
2,156
325
774
93
123
4,185

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

รวม
บุคลากร

พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน

306
404
177
2,766
377
1,071
111
135
5,347

154.60
211.11
98.50
1,164.10
176.10
487.76
60.72
76.71
2,429.61

12.60
15.30
3.24
109.80
9.36
53.46
3.24
2.16
209.16

รวม
167.20
226.41
101.74
1,273.90
185.46
541.22
63.96
78.87
2,638.77

จ�ำนวนบุคลากร ปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน 44 คน โดยมีอัตราส่วนจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำต่อบุคลากร 1 คน เท่ากับ 406 ราย
จ�ำนวนบุคลากร และอัตราส่วนจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำต่อบุคลากร 1 คน
คน

ราย

5,000
4,000

4,195

3,962

3,000

4,185

409

399

600

406

300

2,000
1,000
0

450

1,079

1,108

1,162

150
0

2555

2556
38

2557

พนักงาน (คน)
ผู้ปฏิบัติงาน (คน)
อัตราส่วนผู้ใช้น�้ำ
ต่อบุคลากร 1 คน (ราย)

แผนงานและโครงการที่ส�ำคัญ
ล�ำดับ

โครงการ

1

โครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลัก ครั้งที่ 7
ขยายก�ำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้ำ
บางเขนและมหาสวั ส ดิ์ อี ก แห่ ง ละ
400,000 ลบ.ม.ต่อวัน ก่อสร้างสถานี
สูบจ่ายน�้ำบางพลี และมีนบุรี พร้อม
ก่อสร้างอุโมงค์สง่ น�ำ้ พร้อมงานก่อสร้าง
วางท่อประปา

2

3

ระยะเวลาด�ำเนินการ ค่าใช้จ่ายโครงการ
(ล้านบาท)

ผลการด�ำเนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2557

2542-2560

25,177.3

91.28%

โครงการปรับปรุงระบบประปา
เพื่อลดน�้ำสูญเสีย
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อประธาน
งานติดตัง้ ประตูนำ�้ ลดแรงดัน งานติดตัง้
ระบบควบคุมการสูบจ่ายน�้ำอัตโนมัติ
(SCADA) และงานติดตัง้ ระบบเฝ้าระวัง
ตรวจสอบน�้ำสูญเสีย (DMA)

2545-2559

4,215.6

96.41%

โครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลัก ครั้งที่ 8
ขยายก�ำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้ำ
บางเขนและมหาสวั ส ดิ์ อี ก แห่ ง ละ
400,000 ลบ.ม.ต่อวัน ก่อสร้างถังเก็บ
น�ำ้ ใส เพิม่ ทีส่ ถานีสบู จ่ายน�ำ้ เพชรเกษม
และราษฎร์บูรณะ จั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง
เครือ่ งสูบน�ำ้ ดิบ สูบส่งน�ำ้ และสูบจ่ายน�ำ้
พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา

2551-2560

7,494.0

76.57%

39

นโยบายและแผนงานในอนาคต

นับจากปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจจุบัน การประปานครหลวงยึดมั่นในทิศทางมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นน�ำ
ด้านการบริหารจัดการทีด่ สี คู่ วามเป็นเลิศ ทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้
บริการงานประปา” ภายใต้พันธกิจจากฐานพระราชบัญญัติ
กปน. พ.ศ. 2510 คือให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐาน
คุ ณ ภาพ อย่ า งมั่ น คง ทั่ ว ถึ ง เพี ย งพอ ด้ ว ยเทคโนโลยี
ทันสมัย และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมที่จะ
ก้าวไปข้างหน้าให้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและ
ระดับอาเซียนในอนาคตก�ำหนดเป้าหมายความส�ำเร็จก้าว
แรก ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand
Quality Class ในปี 2559 ตามกรอบเวลาสิ้ น สุ ด ของ
ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555 – 2559)
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จากเป้าหมายก้าวแรกของความส�ำเร็จที่วางไว้ ส่งผลให้
นโยบายและกรอบแนวทางด�ำเนินงานตลอดห้วงเวลา 5 ปี
นับจากปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา ให้ความส�ำคัญยก
ระดับการบริหารจัดการที่ดีเพื่อความเป็นเลิศ ตอบสนองผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตาม
ปณิธานทีต่ งั้ ไว้ “ประปาเพือ่ ประชาชน” โดยค�ำนึงถึงความยัง่ ยืน
ขององค์กรระยะยาว ภายใต้หลักการ “Triple S for MWA
Sustainable Growth” และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา)
เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการการประปานครหลวง และได้มอบ
นโยบายที่เป็นองค์ประกอบของความยั่งยืนอีกประการหนึ่ง
คือ การส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน “Sanitary” และ
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน�้ำประปาที่ผลิต-จ่าย ให้ผนวก
รวมไว้ในหลักการสร้างความยั่งยืนขององค์กร และยึดถือเป็น
แนวทางด�ำเนินงานเพิ่มเติมอีกมิติหนึ่ง ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
การประปานครหลวงได้ ก� ำ หนดแนวทางการด� ำ เนิ น งานในปี
งบประมาณ 2558 ที่ส�ำคัญ คือ
• ขยายการให้บริการน�้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และ
มั่นคง ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมในการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญจ�ำเป็นส�ำหรับประชาชนและผูร้ บั บริการ
เป้าหมายให้บริการครอบคลุมทุกชุมชน (ไม่น้อยกว่า
15 ครัวเรือน) ในพื้นที่รับผิดชอบภายในปี 2560

•

•

•

•

•

สร้างความยั่งยืน มีทิศทางการเติบโต
มั่นคง ยาวนาน ทั้งด้านรายได้และโครงสร้างองค์กร

Sustainability :

Stability : เสริมความมั่นคง

มีเสถียรภาพ

พัฒนาระบบผลิต - จ่ายให้
•

Sufficiency : สร้างความเพียงพอ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ /

บริการให้เพียงพอกับความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
อย่างสมดุล ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคม
Sanitary : ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนและผูบ
้ ริโภค

ยกระดับและรักษาคุณภาพน�้ำ ผลิต-จ่าย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
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วางกรอบแนวทางปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบประปาระยะยาว ครอบคลุม 30 ปี (2561 – 2590)
จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบประปา
การประปานครหลวง หรือ MWA Master Plan ก�ำหนดเวลา
แล้วเสร็จในปี 2560
เตรียมลงทุนด�ำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ครัง้ ที่ 9 (ปี 2558 – 2564) เพือ่ ขยายก�ำลังการผลิตน�ำ้ ของ
โรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 4 แสนลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำแห่งใหม่บริเวณพื้นที่ตอน
ล่างทางฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ�้ เจ้าพระยา และขยายถังเก็บ
น�้ำใสที่สถานีสูบจ่ายน�้ำลาดกระบัง และสถานีสูบจ่ายน�้ำ
บางพลี รองรับความต้องการใช้น�้ำที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นใน
ช่วง 20 ปีข้างหน้า
บริหารจัดการน�้ำสูญเสียและเพิ่มแรงดันในระบบจ่ายน�้ำ
คู่ขนานไปกับการปรับปรุงท่อเพื่อลดน�้ำสูญเสียเร่งด่วน
ในพื้นที่สาขาที่มีอัตราน�้ำสูญเสียสูง เป้าหมายลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง คงเหลือร้อยละ 20 และแรงดันน�้ำไม่น้อยกว่า 10
เมตร ภายในปี 2560
ยกระดั บ สมรรถนะงานด้ า นบริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ถึงประชาชนและลูกค้าแบบรายบุคคล บูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นสะดวก
รวดเร็ว น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ให้บริการในรูปแบบต่างๆ ต่อยอดจากปีงบประมาณ 2557
เช่น รับค�ำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ โดยใช้บัตรประจ�ำตัว
ประชาชน หรือ SMART Card เพียงใบเดียว เป็นต้น
เตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community : AC) ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้าน สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และ
บุ ค ลากรให้ มี ขี ด ความสามารถพร้ อ มรั บ ปรั บ ตั ว ต่ อ ผล
กระทบ น�ำไปสูก่ ารแสวงหาโอกาสการลงทุนต่อยอดธุรกิจ
หลักและที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
สร้างความเชื่อมั่น เสริมภาพลักษณ์องค์กรด้านคุณภาพ
น�้ำประปาที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World
Health Organization : WHO) ให้ความส�ำคัญในการ
เข้าถึงบริการน�้ำที่สะอาด ปลอดภัย และยกระดับความ
เชื่อมั่นของประชาชนและผู้ใช้บริการ ภายใต้โครงการ
แผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) จากการ
ผสมผสานแนวคิดในการป้องกันแบบพหุแนว (Multi –
Barrier Protection) ตั้งแต่ระบบน�้ำดิบจนถึงบ้านผู้ใช้น�้ำ
(Catchment to Customer) สามารถน�ำไปใช้อุปโภค
และบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมในรอบปี 2557
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช

กิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ SEPA
MWA SMART
Organization

งานวันธรรมาภิบาล กปน.
ประจ�ำปี 2557

กิจกรรม
1 สาขา 1 ชุมชน

โครงการประกวด
นวัตกรรม กปน. ปี 2557
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วันแห่งการจัดการความรู้
เดิน-วิ่ง 100 ปี
การประปาไทย
มินิมาราธอน

กิจกรรมประปา
พบประชาชน

วันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นแห่งชาติ

วันเสนอผลงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

โครงการ ร้อยดวงใจ
ปลูกป่าทั่วไทย
เทิดไท้ 82 พรรษา
องค์มหาราชินี

โครงการ
ช่างประปาชุมชน
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ผลการด�ำเนินงานขององค์กร

การด�ำเนินงานของการประปานครหลวง ในปีงบประมาณ
2557 ยึดกรอบการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555-2559) โดยยึด
หลักการ Balanced Scorecard (BSC) และแนวคิดการสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management)
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบริหารสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการ
เรียนรู้และพัฒนาองค์กร และด้านธรรมาภิบาล
แม้ในช่วงกลางปีงบประมาณ 2557 น�้ำดิบในคลองประปา
ได้รับผลกระทบจากภาวะน�้ำเค็มรุกล�้ำ ท�ำให้คุณภาพน�้ำดิบ
เปลี่ ย นไปจากภาวะปกติ แต่ก ารประปานครหลวงได้ มีการ
ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
ท�ำให้การผลิตและบริการน�้ำประปาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤติไปได้ด้วยดี โดยภาพรวมมีการ

ด�ำเนินตามยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผล
ให้องค์กรพัฒนาก้าวหน้า และตอบสนองความต้องการของกลุม่
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างสมดุล ซึง่ สรุปผลงานทีส่ ำ� คัญตามมุมมอง
แต่ละด้าน ดังนี้

ด้านการเงิน

ติดตามปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และวิเคราะห์ผลการ
ด�ำเนินงานทางด้านการเงินเป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ วางแผนและ
บริหารจัดการในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย พร้อมค�ำนึงถึง
ต้นทุนทางการเงิน และบริหารสินทรัพย์ทมี่ อี ยูใ่ ห้เกิดความคุม้ ค่า
อย่างเต็มศักยภาพตามหลักของการบริหารจัดการมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (EVM) ท�ำให้บรรลุเป้าหมายก�ำไรทางเศรษฐศาสตร์
(Economic Profit : EP) โดยได้ก�ำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและถ่ายทอดสู่ศูนย์ EVM ได้แก่ ศูนย์ผลิตและส่งน�้ำ
ศูนย์บริการ และศูนย์สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
จนบรรลุผลตามเป้าหมาย
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สาขาละ 4 ครั้ง ส�ำหรับผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ได้ด�ำเนินโครงการ Best
Care Service และคัดเลือกสู่การเป็นโครงการ Key Account
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี
• ในช่วงที่เกิดน�้ำเค็มรุกล�้ำ การประปานครหลวงได้ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก บริหารจัดการคุณภาพน�้ำดิบจากแม่น�้ำ
เจ้าพระยา โดยการผลักดันและเจือจางน�ำ้ เค็ม ด้วยการระบายน�ำ้
จากเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนพระรามหก เพิ่มขึ้น รวมทั้งผันน�้ำ
จากเขื่อนแม่กลอง ผ่านคลองส่งน�้ำดิบฝั่งตะวันตกลงสู่แม่น�้ำ
เจ้าพระยาทีค่ ลองบางกอกน้อย ป้องกันความเค็มทีจ่ ะรุกล�ำ้ มาถึง
สถานีสูบน�้ำดิบส�ำแล ประกอบกับได้บริหารจัดการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ทั้งในด้านเทคนิคการปรับวิธีการผลิตและ
การเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำดิบและคุณภาพน�้ำประปา รวมทั้งแจ้ง
ให้ผู้ประกอบการทราบช่องทางการติดตามคุณภาพน�้ำประปา
อย่างใกล้ชิดแบบ Real Time ทางระบบ IT เพื่อให้ทราบค่า
คลอไรด์และค่าความน�ำไฟฟ้า และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
ใช้น�้ำได้ทันท่วงที รวมถึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผล
กระทบ เช่น เกษตรกรทุเรียนนนท์ ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ใช้น�้ำประปารดน�้ำต้นทุเรียนแทนน�้ำในคลองหรือร่องสวนที่มี
น�้ำเค็มรุกล�้ำ โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือค่าน�้ำ
อัตราเหมาจ่าย ตั้งแต่ 50 ลบ.ม. ขึ้นไป

ด้านลูกค้าและการตลาด

• พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว ลดความซ�้ำซ้อน
ของขั้นตอน อาทิ ขยายผลโครงการ 3 จ จอด จ่าย จร (Drive
Thru Payment) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการช�ำระค่าน�้ำ
และค่าบริการโดยไม่ต้องลงจากรถ ในปี 2557 มีจ�ำนวน 9 จุด
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ และแจ้งเตือนการปิดจ่ายน�ำ้
เพือ่ ด�ำเนินการซ่อมท่อ/วางท่อประปาผ่านทาง Social Network
เป็นต้น ท�ำให้ผู้ใช้บริการของการประปานครหลวงมีความ
พึงพอใจโดยรวมสูงกว่าปีทผี่ า่ นมา รวมทัง้ ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการใช้ระบบ GIS เพื่อการให้บริการติดตั้งประปาใหม่
พืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปิดน�ำ้ อายุการใช้งานของท่อประปา
เพื่อท�ำให้ทราบถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนท่อใหม่ นอกจากนี้
ยังได้พัฒนาระบบบริการผู้ใช้น�้ำเพื่อรับเรื่องขอติดตั้งประปา
ใหม่โดยบัตรประชาชน (SMART CARD) เพียงใบเดียว แทนการ
กรอกข้อมูล เริ่มใช้น�ำร่องในส�ำนักงานประปา 2 สาขา
• ก�ำหนดนโยบายเพื่อขยายการบริการน�้ำประปาเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ในปี 2557 ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา
ใหม่ อัตราร้อยละ 10 ให้กับผู้ขอติดตั้งประปาใหม่ประเภท
ที่พักอาศัยส�ำหรับการติดตั้งมาตรวัดน�้ำแบบถาวร ขนาด
½ นิ้ว
- ด�ำเนินโครงการขยายพื้นที่การให้บริการน�้ำประปาให้
ทั่วถึง โดยท�ำ MOU ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกันก่อสร้างวาง
ท่ อ ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนห่ า งไกลจากท่ อ เมนของการประปา
นครหลวง โดยออกค่ า ใช้ จ ่ า ยฝ่ า ยละกึ่ ง หนึ่ ง โดยในปี
2557 มีการก่อสร้างวางท่อประปา จ�ำนวน 83.95 กม.
- จัดประชุมร่วมกันกับผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้าน
จั ด สรร เพื่ อ หารือ การพัฒนากระบวนงานการขอใช้ น�้ ำ
ประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
จากการด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2557 มี
จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำจ�ำนวน 2.17 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
57,697 ราย
• สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น�้ำ โดยจัดกิจกรรมประปาพบ
ประชาชน เพื่อให้บริการหาท่อรั่ว รับเรื่องขอติดตั้งประปาใหม่
รับฟังปัญหา พร้อมให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับระบบประปาภายในบ้าน
หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ฯลฯ ในพื้นที่ส�ำนักงานประปาสาขา

ด้านกระบวนการภายใน

มีการผลิตและจ่ายน�้ำ 1,797.8 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ยวันละ
4.93 ล้าน ลบ.ม. โดยส่งน�้ำประปาผ่านระบบท่อประปาที่เป็น
โครงข่ายเชื่อมโยงกัน ซึ่งมีความยาวท่อรวม 32,060.5 กม.
(ไม่รวมท่อบริการ) และมีจุดตรวจสอบคุณภาพน�้ำ และติดตั้ง
ระบบจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย เพื่อให้น�้ำประปาไปถึงผู้
ใช้น�้ำอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
(WHO) รวมทั้งมีการจัดท�ำแผนเพื่อด�ำเนินโครงการน�้ำประปา
ปลอดภัย (Water Safety Plan) ทั้งแผนงานระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อบริหารจัดการกระบวนการตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึง
ปลายน�้ำ รวมทั้งได้น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการน�้ำสูญเสียโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
ในพื้นที่เฝ้าระวังที่เรียกว่า DMA (District Metering Area)
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ท�ำให้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร
กับห้องควบคุม ณ ส�ำนักงานประปาสาขาทัง้ ในแบบ Real Time
และการน�ำเข้าข้อมูล และน�ำระบบนี้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั น แบบบู ร ณาการภายใต้ ร ะบบงาน WLMA (Water
Leakage Management Application) ท�ำให้บริหารจัดการ
น�้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นได้น�ำหลักการ
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“วิ นั ย การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายสู ง สุ ด ขององค์ ก ร
(4DX)” มาใช้ในการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย ส่งผลให้ผลการ
ด�ำเนินงานอัตราน�ำ้ สูญเสียลดลง คงเหลือในอัตราร้อยละ 23.39
ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.11 อีกทัง้ สามารถบริหารจัดการแรงดัน
น�้ำได้ในระดับเฉลี่ย 8.569 เมตร สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
0.572 เมตร

และน�ำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2557 รวมทัง้ จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมประกวดเขียนเรียงความ
การปฏิบตั ติ นตามค่านิยมการประปานครหลวง หัวข้อ "พฤติกรรม
การท�ำงานสะท้อนค่านิยมการประปานครหลวงที่ท่านพบเห็น”

ด้านธรรมาภิบาล

• จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การบู ร ณาการระบบการควบคุ ม ภายใน
การบริหารความเสีย่ ง และการตรวจสอบภายใน (GRC) เผยแพร่ให้
หน่วยงานต่าง ๆ น�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านทัว่ ทัง้ องค์กร
• การด�ำเนินโครงการยกระดับการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (SHE)
ณ โรงงานผลิตน�้ำบางเขน ได้มีการด�ำเนินงานตามระบบ ISO
14001 อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับในปี 2557 ผู้ตรวจประเมินจาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้เข้าตรวจประเมิน
รักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ของโรงงาน
ผลิตน�้ำบางเขน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ผลการตรวจ
ประเมินพบว่า สามารถรักษาระบบได้ และไม่พบข้อบกพร่อง
ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง
เพื่อพัฒนาระบบต่อไป
• สร้างความตระหนักรู้ สื่อสาร และท�ำความเข้าใจเรื่อง
ธรรมาภิบาล โดยทบทวนคู่มือธรรมาภิบาล กปน. ก่อนเผยแพร่
ให้แก่พนักงานใหม่ และบนอินทราเน็ต-อินเตอร์เน็ต พร้อม
เผยแพร่ความรู้ด้านธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
พนักงาน กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มคู่ค้า และกลุ่มลูกค้า/ประชาชน
- จัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY) เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2557 มีพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และคู่ค้า กปน.
เข้าร่วมงาน จ�ำนวน 1,196 คน
- สร้างต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาล โดยคัดเลือก
บุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล (CG My Idol) ในระดับผู้น�ำ
(ระดับฝ่ายและเทียบเท่า) และระดับบุคคล (ระดับ 2-7) ที่
ประพฤติ ต นตามจริ ย ธรรมการด� ำ เนิ น งานของผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงาน และจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของการประปานครหลวง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกคนให้ชว่ ยกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาคอร์รปั ชัน่
- สร้างกลไก มาตรการ และพัฒนาระบบกระบวนงานตาม
หลักธรรมภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้ก�ำหนดตัวชี้วัด
และเกณฑ์วัดความโปร่งใสเพื่อใช้เป็น KPI ของหน่วยงานในปี
งบประมาณ 2558 ด�ำเนินการแล้วใน 3 หน่วยงานน�ำร่อง

ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร

• พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยด�ำเนินการตามแผนงาน
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ โครงการส่ ง เสริ ม พนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพ (High
Performance and Potential Staffs : HiPPS) และ
โครงการสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ
(Successors to Key Positions)
• ศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลงานของพนักงานหรือ
หน่วยงาน เพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น “ไม้
ประทีป” เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านมาตรวัดน�้ำ ท�ำให้
การอ่านมาตรวัดน�้ำรวดเร็วขึ้น และจดบันทึกตัวเลขได้อย่าง
ถูกต้อง โดยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถแก้ไขการเข้าไม่ถึง
มาตรวัดนน�้ำ เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง ตั้งอยู่ในที่แคบหรือมุมอับ
หน้ามาตรวัดน�ำ้ มัว หรือมีคราบสกปรก เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารประปานครหลวงได้ให้ความส�ำคัญกับสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาโดยตลอด ส�ำหรับปี 2557 ได้จดั กิจกรรม “วันแห่งการจัดการ
ความรู้ (KM Day)” และจัดประชุมวิชาการด้านการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมการประปานครหลวง ครั้งที่ 5 (RDI Day 2014)
• ส�ำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร พร้อม
น�ำผลการส�ำรวจที่ได้มาจัดท�ำแผนเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจต่อองค์กร รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
องค์กรแห่งความผาสุก (Happy Workplace) เช่น Happy body
โดยจั ด อบรมเรื่ อ ง "หลั ก การและวิ ธี ก ารออกก� ำ ลั ง กายเพื่ อ
สุขภาพ" Happy Money จัดอบรมหลักสูตร "การเลือกลงทุน
แบบ Employee 's choice" เป็นต้น
• สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้สนับสนุนวิสยั ทัศน์ ค่านิยม
และเป้าหมายขององค์กร โดยก�ำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ค� ำ ว่ า "WATER" เป็ น Keyword เพื่ อ สื่ อ สารถึ ง ค่ า นิ ย ม
การประปานครหลวง
W - Willingness
A - Achievement
T - Team
E - Excellent Service
R - Respect to Transparency

: มุ่งมั่น
: พัฒนาตน
: พัฒนางาน
: บริการสังคม
: ด้วยความโปร่งใส
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ผลการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงานของการประปานครหลวงส�ำหรับปีงบประมาณ 2557 มีกำ� ไรก่อนอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ
6,905.21 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 62.76 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ เท่ากับ 6,876.83 ล้านบาท ต�่ำกว่าปีก่อน 367.92 ล้านบาท

19,114.67 19,492.23

11,869.92 12,615.40

7,244.75

6,876.83

ปี 2556
ปี 2557

หน่วย : ล้านบาท

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ก�ำไรสุทธิ

รายได้รวม 19,492.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน�้ำ 16,403.49 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้หลักสูงกว่าปีก่อน 146.20
ล้านบาท แต่ต�่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่หดตัวลงจากปีก่อน และผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองตั้งแต่
ปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ท�ำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและจ�ำนวนนักท่องเที่ยวลดลง นอกจากนี้ ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นกว่า
ทุกปีและมีระยะเวลานาน ประกอบกับปัญหาน�้ำประปามีค่าความเค็มสูงจากน�้ำทะเลหนุน ท�ำให้บางอุตสาหกรรมลดการใช้น�้ำประปา
และการผลิตน�้ำขึ้นใช้เองภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ใช้น�้ำบางรายเลิกกิจการ ปิดกิจการเพี่อปรับปรุงและย้ายฐานการผลิต
ไปต่างจังหวัด ส่งผลให้ปริมาณน�้ำขายรวมเท่ากับ 1,350.48 ล้าน ลบ.ม. สูงกว่าปีก่อนเพียง 12.93 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 0.97
อย่างไรก็ตาม การประปานครหลวงมีรายได้ติดตั้งประปา 455.03 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 30.44 ล้านบาท เกิดจากมีจ�ำนวน
ผู้ใช้น�้ำต่อใหม่ 75,570 ราย สูงที่สุดในรอบ 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 เนื่องจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ โครงการหมู่บ้าน
จัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยหลายแห่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น
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หน่วย : ราย

จ�ำนวนติดตั้งประปาใหม่
71,483

72,010

75,570

70,955

69,909

67,487
66,174
59,340

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

ปี

นอกจากนี้ การประปานครหลวงมีรายได้เสริมจากการรับจ้างวางท่อประปา รายได้คา่ เช่าอาคารสถานที่ รายได้จากการให้บริการ
ทดสอบคุณภาพน�้ำและมาตรวัดน�้ำสูงกว่าปีก่อน ประกอบกับรายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค รายได้จากดอกเบี้ยรับ
จากการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน และรายได้ค่างานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายรวม 12,615.40 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 745.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 เกิดจากค่าเสื่อมราคาสูงขึ้น ส่วนใหญ่
เป็นค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อุปกรณ์และท่อ รวมถึงค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่วสูงขึ้น เนื่องจากการเร่งรัดซ่อมท่อแตกรั่ว ประกอบกับ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯลดลง
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่ลดลง ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ค่าน�้ำดิบที่ต้องน�ำส่งกรมชลประทาน และค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ประกอบกับการบริหารจัดการน�้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราน�้ำสูญเสียลดลงเหลือร้อยละ 23.39
ต�่ำกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 24.58
หน่วย : ร้อยละ

อัตราน�้ำสูญเสีย
26.15

0.89%

25.31

25.26

0.05%

0.73%

24.58

1.19%
23.39

2553

2554

2555
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2556

2557

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ 30 ก.ย. 2557 ณ 30 ก.ย. 2556

รายการ

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน

63,268.13
11,920.40
51,347.73

60,634.43
12,703.18
47,931.25

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

2,633.70
(782.78)
3,416.48

4.34
(6.16)
7. 13

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 การประปานครหลวงมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 63,268.13 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,633.70 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.34 เกิดจากมีสภาพคล่องคงเหลือส่วนเกินจากการด�ำเนินงาน และการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินด้วยการน�ำเงิน
ไปลงทุนในเงินฝากประจ�ำเกิน 3 เดือน ในขณะที่สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างต�่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากการด�ำเนินงานและการเบิกจ่าย
งบลงทุนท�ำได้ตำ�่ กว่าแผนงาน ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบจากหน่วยงานภายนอกทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของการประปานครหลวง
เช่น การชุมนุมทางการเมือง ท�ำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าไปแก้ไขงานได้ และงานร่วมกับกรุงเทพมหานครที่ขอขยายอายุสัญญา
ส่งผลให้การด�ำเนินงานล่าช้ากว่าแผน
เมื่อพิจารณาโครงสร้างหนี้สินและส่วนของทุน มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 11,920.40 ล้านบาท ต�่ำกว่าปีก่อน 782.78 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 6.16 จากเงินน�ำส่งคลังค้างจ่ายลดลงจากปีก่อน และส่วนของทุนมีจ�ำนวนรวม 51,347.73 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน
3,416.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.13 เกิดจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนของทุนประกอบด้วยทุนรัฐบาล
8,386.85 ล้านบาท และก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 42,951.66 ล้านบาท

การเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2557

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
9,698.98
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(6,148.65)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(4,459.96)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ (909.63)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
5,119.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
4,210.12

ปี 2556

10,191.67
(3,409.95)
(3,104.78)
3,676.94
1,442.81
5,119.75

เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน
ร้อยละ

(492.69)
2,738.70
1,355.18
4,586.57
3,676.94
(909.63)

(4.83)
80.31
43.65
124.74
254.85
(17.77)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 การประปานครหลวงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 4,210.12 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน จ�ำนวน 909.63 ล้านบาท เกิดจาก
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวดสูงกว่าปีก่อน จ�ำนวน 3,676.94 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานต�่ำกว่าปีก่อน จ�ำนวน 492.69 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายช�ำระเจ้าหนี้
การค้า และคืนเงินประกันค่างานโครงการในปีนี้สูงกว่าปีก่อน
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•
•

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสูงกว่าปีก่อน จ�ำนวน 2,738.70 ล้านบาท เกิดจากในปีนี้มีการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
สูงกว่าปีก่อน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสูงกว่าปีก่อน 1,355.18 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้น�ำเงินส่งคลังสูงกว่าปีก่อน ในขณะ
ที่จ่ายช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยต�่ำกว่าปีก่อน

หนี้เงินกู้ของการประปานครหลวง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 การประปานครหลวงมีหนีเ้ งินกูจ้ ำ� นวนทัง้ สิน้ 1,697.56 ล้านบาท ซึง่ เป็นเงินกูต้ า่ งประเทศทีก่ ระทรวง
การคลังค�้ำประกัน จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

เงินกู้ในประเทศ
(กระทรวงการคลังไม่คำ�้ ประกัน)
เงินกู้ต่างประเทศ
(กระทรวงการคลังค�้ำประกัน)
รวมหนี้เงินกู้

-

-

375.0

1,697.56

1,489.45

3,348.92

1,697.56

1,489.45

3,723.92

หมายเหตุ : หนี้เงินกู้ต่างประเทศ (สกุลเงินเยน) แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตราขายถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ

งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ
ในปีงบประมาณ 2557 การประปานครหลวงได้รับอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณท�ำการ และ
งบประมาณลงทุน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ

งบประมาณท�ำการ
งบประมาณลงทุน
รวม

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

7,375.7
5,440.5
12,816.2

7,446.0
6,591.8
14,037.8

7,340.0
3,774.6
11,114.6
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เงินน�ำส่งรัฐ
ในปีงบประมาณ 2557 การประปานครหลวงได้จ่ายเงินน�ำส่งรัฐให้กระทรวงการคลัง โดยจัดสรรจากก�ำไรสุทธิตามอัตรา
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินน�ำส่งรัฐ

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

3,465.00

3,495.00

2,917.50
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การบริหารจัดการองค์กร
การบริหารความเสี่ยง

ด้านบริการ

การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ภายใต้ความไม่แน่นอนหลายประการ
ซึง่ อาจกระทบต่อการด�ำเนินงาน รวมถึงสามารถลดความสูญเสีย
เพิม่ โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร อีกทัง้ เป็นส่วนหนึง่
ของการบริหารจัดการองค์กรและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance : CG) การประปานครหลวงจึงได้
ด�ำเนินการ ดังนี้

การประปานครหลวงบริหารจัดการความเสี่ยง เรื่องการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน�้ำสูญเสีย ด้วยการปรับปรุงความ
เที่ยงตรงของระบบมาตรวัดน�้ำ เร่งรัดส�ำรวจหาท่อรั่วในระบท่อ
จ่ายน�้ำและระบบท่อประธาน ปรับปรุงเสถียรภาพของอุปกรณ์
ในระบบตรวจสอบ การเฝ้าระวังน�้ำสูญเสีย เป็นต้น โดยมุ่งหวัง
ให้บริการน�้ำประปาที่สะอาดอย่างทั่วถึง เพียงพอ สร้างความ
น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากล

การเพิ่มเสถียรภาพระบบผลิต
สูบส่ง และสูบจ่ายน�้ำประปา

ด้านทรัพยากรบุคคล

บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง ในระดับ
ผู้บริหาร การประปานครหลวงได้สร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อ
สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ และเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังให้ความ
ส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย โดยบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสีย
จากการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือความเดือดร้อน
ร�ำคาญอันเนื่องจากการท�ำงานหรือเกี่ยวกับงาน

โดยสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ส�ำรองของสถานี
สูบจ่ายน�้ำ เพื่อให้สามารถสลับการใช้งานระหว่างสถานีไฟฟ้า
ย่อย–หลัก และส�ำรอง กรณีบ�ำรุงรักษาหรือช�ำรุดเสียหาย
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจาก
ความเค็มรุกล�ำ้ ถึงจุดรับน�ำ้ ดิบในฝัง่ ตะวันออก รวมถึงมีการจัดท�ำ
ทบทวน และปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan : BCP) เพื่อให้การผลิต สูบส่ง และสูบจ่าย
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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ด้านการเงิน

ทบทวนระยะเวลาการด�ำเนินงานตามแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
และแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกัน เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการ
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตรงตามแผน รวมทั้งได้จัดอบรมให้ความรู้
แก่พนักงาน เพื่อน�ำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคของการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทบทวน ปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan : BCP) ด้าน IT และฝึกซ้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 27001 : 2005 ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4 ตลอดจนพัฒนา
ระบบส�ำรองในรูปแบบ Stand Alone ส�ำหรับระบบงานส�ำคัญ
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลัก
และส�ำรอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศขององค์กรมี
ความปลอดภัย และพร้อมใช้งานภายใต้สถานการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ
จะมีการพัฒนาระบบ IT และฐานข้อมูลที่บูรณาการสนับสนุน
โครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนให้เป็น
องค์กรธรรมาภิบาลที่มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงาน
และการให้บริการขององค์กรสืบไป

ด้านธุรกิจเสริมของ กปน.

ด�ำเนินการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก ในรูปแบบบการบริการ
ด้านต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจเสริมหลังมาตรวัดน�้ำ น�้ำดื่มบรรจุขวด
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แต่อาจมีข้อจ�ำกัดด้านกฎหมาย และกฎ
ระเบียบที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก ดังนั้นในปี 2557
กปน. จึงมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาธุรกิจเสริม
และการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของ กปน. อ้างอิงมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2544 และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีการก�ำหนด
นโยบายการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้ง
ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยก�ำหนดให้การควบคุมภายในเป็นหน้าทีข่ อง
บุคลากรทุกระดับ และให้หน่วยงานระดับฝ่ายและกองไม่สังกัด
ฝ่ายจัดวางระบบการควบคุมภายในส�ำหรับทุกภารกิจหลักที่
ได้รบั มอบหมาย รวมทัง้ จัดท�ำแผนการประเมิน การควบคุมด้วย
ตนเอง (CSA) ประจ�ำปี และด�ำเนินการตามแผนฯ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการควบคุมที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้หัวหน้า
หน่วยงานทุกระดับสื่อสารการด�ำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในให้บุคลากรในสังกัดทราบ นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้มีการ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระโดยส�ำนักตรวจสอบ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม และ
มีการปฏิบตั จิ ริง ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน
อื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา

การด�ำเนินโครงการแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย (Water
Safety Plans)

ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึง่ น�ำหลักการ
ประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ งมาใช้ดำ� เนินการทุกขัน้ ตอน
ในระบบประปา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน�้ำประปาที่ส่งถึงบ้านผู้ใช้น�้ำ
สามารถน�ำไปใช้อุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยเป็น
โครงการที่ ด� ำ เนิ นการต่อ เนื่อ งและสอดรับ กับ ยุท ธศาสตร์ ที่
มุ่งเน้นยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) แก่ประชาชน
ด้วยน�้ำประปาที่สะอาด ทั่วถึง และเพียงพอ
นอกจากนีไ้ ด้ดำ� เนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบูรณาการ
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการตรวจสอบ
ภายใน (Governance Risk management and Compliance
: GRC) ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยแผนงานในปีงบประมาณ 2558
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การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
โดยจัดอบรมหัวข้อ “การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control
Self Assessment : CSA)” ให้แก่คณะท�ำงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานระดับฝ่ายและกองไม่สังกัดฝ่าย
รวมทั้งบรรยายเรื่อง “ควบคุมภายใน” ให้แก่พนักงานใหม่

ในปีงบประมาณ 2557 กปน.มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบูรณาการ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน (GRC) อย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ดังนี้
โครงการประกวดการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(CSA) ดีเด่น เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการควบคุมภายใน และน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเห็นถึงความส�ำคัญ
และประโยชน์ของการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
โครงการพัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรือ่ งการควบคุมภายในและการใช้ระบบงาน RMIC โดยการ
จัดท�ำวีดิทัศน์ ชุด How to do IC เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมถึงแนวทางการ
จัดท�ำรายงานการควบคุมภายในที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นทิศทาง
เดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร และสอดคล้องกับแนวทางทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด
โครงการตอบค� ำ ถามการบริ ห ารความเสี่ ย งและการ
ควบคุมภายในชิงรางวัล เพื่อสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ รวมถึงสร้างความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
ปกติขององค์กร

การตรวจสอบภายใน

ส�ำนักตรวจสอบ การประปานครหลวง เป็นหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี (Good
Governance) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่
(Accountability) เป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลเสียหายให้กับ
องค์กร รวมทั้งให้ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการเผชิญ
ความเสี่ยงที่มี ให้ความเชื่อมั่นต่อผลส�ำเร็จที่ต้องการ ก่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน โดยผลการ
ด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 สรุปได้ดังนี้

นโยบายการตรวจสอบ

เพื่อให้การด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
และพันธกิจ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การประปานครหลวง
โดยได้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานใน 3 ด้าน หลักๆ ดังนี้
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1. ด้านการปฏิบัติงาน ตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระ
ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มุ่งเน้น
คุณภาพงานตรวจสอบที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร ปฏิบัติงานเชิงรุกโดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
ให้ค�ำแนะน�ำเป็นที่ปรึกษา
2. ด้านทรัพยากรบุคคล สร้างเสริมบทบาท ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การตรวจสอบภายในด้วย
ตนเองเพือ่ มุง่ สูอ่ นาคต ส่งเสริมการถ่ายทอดแลกเปลีย่ น
ความรู้ซึ่งกันและกัน เพิ่มทักษะและศักยภาพ โดย
ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านแบบครบวงจร
สร้างนวัตกรรมหรือบูรณาการงานตรวจสอบให้มีการ
พัฒนา/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การด�ำเนินงานตรวจสอบ

ด้ า นการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น แผนการตรวจสอบประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2557 ก�ำหนดกิจกรรมตรวจสอบที่ครอบคลุม
ระบบงานทีส่ ำ� คัญ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารการ
ประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) โดยแบ่งกิจกรรม
ตรวจสอบออกเป็น 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านก�ำกับดูแล ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหาร ด้านการเงิน ด้านวิศวกรรม
และก่อสร้าง ด้านผลิตและส่งน�้ำ ด้านแผนและพัฒนา ด้าน
บริการ และด้านอื่น นอกจากนี้ยังมีการทบทวนและปรับปรุง
แผนการตรวจสอบฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้
การปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมสอดคล้องมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ มีการประชุมสรุปผลการ
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ เพื่อก�ำหนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน
และนอกจากการตรวจสอบงานตามแผนการตรวจสอบฯ แล้ว
ยั ง ได้ รั บ มอบหมายเป็ น กรณี พิ เ ศษจากผู ้ บ ริ ห ารให้ ท� ำ การ
ตรวจสอบในเรื่องส�ำคัญ ๆ อีกด้วย
ด้ า นการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ด� ำ เนิ น การให้ ค�ำ ปรึ ก ษาเชิ ง รุ ก
(Proactive Audit) ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้
กับพนักงานและหน่วยงาน เพื่อน�ำไปเป็นแนวทางและมีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
ส�ำนักตรวจสอบ การประปานครหลวง ในฐานะสมาชิกกลุม่
ผู้บริหารหน่วยตรวจสอบภายในภาครัฐและเอกชน ได้มีการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติ

ที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ ในทุกไตรมาส โดยในปีงบประมาณ 2557
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดเสวนา Easy Easy CAE
Forum หัวข้อ “การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ”

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การประปานครหลวงได้ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีส�ำหรับปีบัญชี 2557 โดยมีค่าสอบบัญชี
เท่ากับ 1.8 ล้านบาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 การประปานครหลวงได้กำ� หนดนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (MWA CSR Policy)
เพื่อให้การด�ำเนินงานมีแนวทางที่ชัดเจน บุคลากรในองค์กร
มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปลูกฝังและสร้าง
จิตส�ำนึกสาธารณะให้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องไป
กับภารกิจในหน้าที่รับผิดชอบ สนับสนุนการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในกระบวนการหลัก
ขององค์กร (CSR in-process) เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การประปานครหลวงตระหนักถึงหน้าที่ของ
องค์กรในการก้าวสูเ่ วทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยการ
เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ในด้านการเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและให้บริการ
แก่ผู้บริโภคที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการที่สูงขึ้น และส่งเสริมให้กิจการประปาพัฒนาสู่การ
เป็นแนวหน้าในระดับอาเซียน การประปานครหลวงด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการที่
ส�ำคัญ อาทิ

โครงการ “การประปานครหลวง
รักษ์ป่าต้นน�้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด�ำเนินการ
โครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ปา่ ต้นน�ำ้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยกลุ่ม
จิตอาสาจากทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงภาครัฐและประชาชน
ในพื้นที่ ด�ำเนินการปลูกป่าแบบซ่อมเสริม ปลูกหญ้าแฝก และ
ไม้ผล ที่ชุมชนบ้านรินหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อันเป็น
การสนองพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน ด้วยการสร้างสนามกีฬา ลานกิจกรรม ท�ำแนวคันก�ำแพง
ป้องกันน�้ำหลากเข้าท่วมอาคารเรียน นอกจากนี้ยังได้สร้างฝาย
ชะลอน�้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน�้ำให้อุดมสมบูรณ์ อนุรักษ์ป่า
และดิน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุล ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาและรักษาป่าต้นน�้ำ
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นครหลวง ลดการใช้คลอรีนในปริมาณที่สูงเกินไปในโรงงาน
ผลิตน�้ำ (ต้นสาย) โดยไปจ่ายคลอรีนที่สถานีสูบจ่ายน�้ำ (ปลาย
สาย) แทน เพิ่มความเชื่อมั่นว่าน�้ำประปามีคุณภาพสะอาด
สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย

โครงการ “วิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน”

ร่วมมือกับชุมชน โดยน�ำสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปา และการบ�ำรุงรักษาระบบท่อเบือ้ งต้น
เป็ น การถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้ขององค์ก รในวิช าชี พช่ างและ
การบ�ำรุงรักษางานประปา ส่งเสริมการรวมกลุม่ ช่างประปาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
ตลอดจนสร้างจิตส�ำนึกในการช่วยเหลือชุมชนและการรักษา
ทรัพยากรน�ำ้ ในปี 2557 กปน. จัดอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ จ�ำนวน 4 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฯ จ�ำนวน
95 คน จาก 53 ชุมชน (ชาย 85 คน หญิง 10 คน) โดยได้รับการ
สนับสนุนวิทยากร พร้อมอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบตั จิ ากหน่วยงาน
ทั้งราชการและเอกชนอย่างดียิ่ง

โครงการรณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
(Demand Side Management : DSM)

สร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ และใช้น�้ำ
อย่างรู้คุณค่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้น�้ำ รวมถึงส่งเสริม
สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ หรือนวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดน�้ำ
จึงได้ด�ำเนินงานภายใต้ชื่อ “โครงการรณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้
คุณค่า” โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก
องค์กร จัดนิทรรศการให้ความรู้เคลื่อนที่ (Road Show) จัด
กิจกรรมรณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า : 1 สาขา 1 โรงเรียน
(Water Renger ปี 3) ในสถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และด�ำเนินโครงการน�ำร่องการรับรองการ
แบ่งระดับประสิทธิภาพการประหยัดน�้ำ : ก๊อกน�้ำอ่างล้างหน้าล้างมือประหยัดน�้ำ รวมถึงการต่อยอดในการสนับสนุนนวัตกรรม
และผลงานที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ 2556 เพื่อด�ำเนินงาน
วิจัยและพัฒนาเชิงลึก
โครงการที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ การ
ประปานครหลวงยังด�ำเนินงานต่างๆ อีกหลายด้าน เช่น การ
ตรวจสอบหัวดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จ�ำนวนกว่า
20,000 จุด เพื่อช่วยระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือในกรณีที่
รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ ลดความสูญเสีย
ในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมประปาพบ
ประชาชน เป็นโครงการสัญจรเพื่อให้บริการชุมชน รับเรื่อง
ร้องเรียน ให้บริการงานประปา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ประชาชน ชุมชน และการประปานครหลวง โครงการน�้ำประปา
ดื่มได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นจากการซื้อน�้ำดื่มมาบริโภค
และยังช่วยปัญหาขยะจากขวดพลาสติก ซึ่งต้องใช้พลังงาน
ในการผลิตและย่อยสลาย งานวางท่อเชิงสังคม ที่ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาไม่มีน�้ำประปาใช้
โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ชายขอบพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น

โครงการร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกับ UNDP

ลงนามความร่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก งานโครงการพั ฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme
: UNDP) ในการมอบเงินทุนสนับสนุน ปีละ 5 ล้านบาท เป็น
ระยะเวลา 4 ปี (เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554) เพื่อให้ UNDP
ด�ำเนินการสนับสนุนชุมชนใน 2 ลุ่มน�้ำ คือลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา
และลุ่มแม่น�้ำแม่กลอง อย่างน้อยปีละ 5 ชุมชน ส�ำหรับใช้
ในการดูแลแหล่งน�้ำ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลดี
ต่อการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำดิบเพื่อการผลิตน�้ำประปา ซึ่งชุมชน
ที่ได้รับการสนับสนุนได้ดูแลรักษาแหล่งน�้ำ สิ่งแวดล้อม ท�ำให้
ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงการบริหารจัดการคุณภาพ
น�้ำประปาดื่มได้

ควบคุมงานวางท่อ/ซ่อมท่อ/เปลีย่ นท่อทุกงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่การประปานครหลวงก�ำหนด รวมทั้งใช้ “ระบบเฝ้า
ติดตามและจ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติในระบบจ่ายน�้ำ” (ได้รับ
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2556 ประเภทรางวัลชมเชย
นวัตกรรมดีเด่น) ซึ่งเป็นการติดตั้งจุดตรวจวัดและอุปกรณ์การ
จ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติ เพื่อรักษาระดับคลอรีนอิสระคงเหลือ
ในน�้ ำ ประปาที่ สู บ จ่ า ยให้ ผู ้ ใ ช้ น้� ำ ตามที่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก
(WHO) รับรอง พร้อมกับบูรณาการเข้าระบบตรวจวัดคุณภาพ
น�้ำระยะไกล เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน�้ำ (คลอรีนอิสระคงเหลือ
และความขุน่ ) แบบ Real Time ผ่าน Website ของการประปา57

แผนภูมกิ ระบวนการผลิตน�ำ้
หน่วย: (ล้าน ลบ.ม./วัน) ก�ำลังการผลิต น�้ำผลิตจ่าย
โรงงานผลิตน�้ำสามเสน
0.550
0.341
โรงงานผลิตน�้ำธนบุรี
0.170
0.082
โรงงานผลิตน�้ำบางเขน
3.600
3.527
โรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์
1.600
1.343

แหล่งน�้ำดิบ

แหล่งน�้ำดิบ
1. แม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณ
ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
2. เขื่อนแม่กลอง บริเวณ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี
สถานีสูบน�้ำดิบ
ส�ำแล/บางเลน

สถานีสูบน�้ำดิบ
ประจ�ำโรงงานผลิตน�้ำ

ปูนขาว

สารส้ม

ถังตกตะกอน

การเติมสารเคมี
สารเคมีหลัก 4 ชนิด ได้แก่
1. ปูนขาว เพื่อปรับสภาพความเป็น
กรด-ด่าง
2. คลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและสิ่งเจือปนในน�้ำ
3. สารส้ม เพื่อช่วยในการตกตะกอน
4. สารช่วยตกตะกอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การตกตะกอน

คลอรีน

ถังตกตะกอน
สารแขวนลอยจะท�ำปฏิกิริยา
กับสารเคมีเกิดเป็นเม็ดตะกอน
ตกลงสู่เบื้องล่าง ส่วนน�้ำใส
ด้านบนจะไหลเข้าสูบ่ อ่ กรองน�ำ้

หมายเหตุ
เฝ้าระวังคุณภาพน�้ำ และตรวจวิเคราะห์น�้ำระบบผลิต โดยห้องปฏิบัติการ โรงงานผลิตน�้ำตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และ HACCP มอก. 7000-2549
ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำตามเกณฑ์ก�ำหนดขององค์การอนามัยโลก 2006 โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17025 : 2005 ของฝ่ายคุณภาพน�้ำ
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สถานีสูบจ่ายน�้ำ

บ่อกรองน�้ำ
มีถ่านแอนทราไซต์และทรายกรองเป็นสาร
กรองมีหัวกรองน�้ำ (Nozzle) เพื่อก�ำจัด
ตะกอนเบา น�้ำที่ผ่านการกรองจะมี
ความขุ่นไม่เกิน 2 หน่วยความขุ่น

สถานีสูบจ่ายน�้ำ
ท�ำหน้าที่สูบจ่ายน�้ำประปาผ่านเส้น
ท่อประปาไปยังผู้ใช้น�้ำในพื้นที่ต่างๆ

หอสูงปรับแรงดันน�้ำ

ระบบท่อประธาน
และท่อจ่ายน�้ำ

บ่อกรองน�้ำ

ถังเก็บน�้ำใส

สถานีสูบน�้ำส่งน�้ำ
เข้าอุโมงค์ส่งน�้ำ

ถังเก็บน�้ำใส
น�้ำจากถังเก็บน�้ำใส
ถือว่าเป็นน�้ำประปา
พร้อมที่จะส่งให้ผู้ใช้น�้ำ

สถานีสูบส่งน�้ำ
ท�ำหน้าที่สูบส่งน�้ำเข้าอุโมงค์ส่งน�้ำและท่อ
ส่งน�้ำขนาดใหญ่ ไปยังสถานีสูบจ่ายน�้ำต่างๆ
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ผู้ใช้น�้ำ

ความยาวท่อและอุปกรณ์
ขนาดและชนิดท่อ

อุโมงค์และท่อส่งน�้ำ
3,400
3,200
3,000
2,800
2,500
2,300
2,000
1,500
รวมความยาวท่อในระบบส่งน�้ำ
ท่อประธาน
1800
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
รวมความยาวท่อประธาน
ท่อจ่ายน�้ำ

ความยาวท่อ (กม.) แยกตามชนิดท่อ
เหล็กเหนียว

ท่อดันลอด

ST

SCP

คอนกรีต
เสริมเหล็ก
RCP

เหล็กหล่อ
CI

10.367
40.846
16.286
0.070
11.980
19.497
36.801
7.289
143.135
12.559
84.991
132.338
501.858
30.217
448.869
41.508
164.357
36.989
1,453.686

400
300
250
200
150
100
รวมความยาวท่อจ่ายน�้ำ

37.762
217.332
2.120
79.806
93.510
3.911
434.440

รวมความยาวท่อ
ในระบบส่งน�้ำและจ่ายน�้ำ

2,031.261

คอนกรีต
อัดแรง
PC-ST
6.582
17.624
5.331
1.755
2.623
33.915

0.676
11.070
14.654
11.040

10.316
1.961
21.449

0.121

0.141

37.560

33.867

0.004
12.940
23.808
8.958
11.056
18.115
23.084
97.965

0.354
4.532
3.127
5.373
8.057
10.831
10.165
42.438

6.765
2.512
1.286
2.656
0.156
0.734
14.109
37.560

หมายเหตุ :
ความยาวท่อในระบบจ่ายน�้ำ ยังไม่รวมความยาวท่อบริการ (ขนาด 1/2" - 3")
จ�ำนวนหัวดับเพลิงขนาด 150 มม.         27,202 ตัว
จ�ำนวนประตูน�้ำเกทวาล์ว                   125,313 ตัว
จ�ำนวนประตูน�้ำปีกผีเสื้อ
2,682 ตัว
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33.867

112.074

76.353

คอนกรีต
อัดแรง
PC

ซีเมนต์
ใยหิน
AC

เหล็กหล่อ
เหนียว
DI

พีวีซี
PVC

เหล็กอาบ
สังกะสี
GI

รวม
HDPE
16.949
40.846
16.286
25.193
18.152
21.252
44.954
7.289
190.921

7.500
0.841
5.530
13.843

0.013
0.092

3.786
3.090
6.876

0.548

0.269
5.791

2.699

0.210

3.352

6.271

127.084
1,525.474
20.971
590.434
1,112.466
389.218
3,765.647
13.843

3,772.523

3.352

104.326
3,713.139
0.897
3,608.451
7,468.974
10,735.805
25,631.591
25,631.591

0.155
13.788

13.234
106.377
149.324
551.911
57.421
469.801
60.620
199.998
73.329
1,682.015

27.867
246.998
274.865

7.456
19.655
25.869
66.923

276.091
5,472.245
25.274
4,288.802
8,722.628
11,402.535
30,187.576

274.865

73.194

32,060.512

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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การบริการของสํานักงานประปาสาขา
ส�ำนักงาน
ประปาสาขา

พื้นที่ให้
บริการ

ผู้ใช้น�้ำ

ติดตั้ง น�้ำผลิตจ่าย
ประปาใหม่

น�้ำจ�ำหน่าย

ความยาวท่อ

น�้ำขาย

น�้ำอื่นๆ

รวม

ล้าน ลบ.ม.

ล้าน ลบ.ม.

กิโลเมตร

ตร.กม.

ราย

ราย

ล้าน ลบ.ม.

ล้าน ลบ.ม.

ภาค 1

468.67

419,815

19,071

461.811

345.960

6.828

352.788

6,378.564

สุขุมวิท

94.40

114,527

4,355

139.473

107.214

1.279

108.493

1,866.946

พระโขนง

118.28

132,686

7,336

145.959

104.028

4.537

108.565

2,085.225

สมุทรปราการ

255.99

172,602

7,380

176.379

134.718

1.012

135.730

2,426.392

ภาค 2

226.32

388,540

6,225

421.059

328.024

5.164

333.188

5,391.605

พญาไท

60.91

88,078

1,022

123.580

90.925

1.947

92.872

1,377.153

ทุ่งมหาเมฆ

31.86

72,473

496

81.747

62.822

0.949

63.771

729.521

แม้นศรี  

35.81

70,714

503

111.689

88.757

1.356

90.113

824.678

ลาดพร้าว   

97.74

157,275

4,204

104.043

85.520

0.912

86.432

2,460.253

715.89

443,328

18,336

291.878

240.704

3.375

244.079

7,696.270

ประชาชื่น   

77.87

109,073

1,932

66.613

52.885

0.839

53.724

1,546.359

บางเขน   

80.89

110,848

4,289

73.496

58.627

0.825

59.452

1,655.514

มีนบุรี   

272.37

135,061

6,591

68.600

59.509

0.389

59.898

2,545.167

สุวรรณภูมิ

284.76

88,346

5,524

83.169

69.683

1.322

71.005

1,949.230

ภาค 4

510.71

556,486

15,852

427.958

287.138

8.742

295.880

7,226.692

บางกอกน้อย   

111.65

130,753

2,020

88.761

59.721

2.301

62.022

1,800.328

ตากสิน   

110.68

148,299

4,120

117.974

80.112

2.175

82.287

1,742.581

ภาษีเจริญ

127.35

156,027

4,564

123.672

81.011

2.807

83.818

2,104.207

สุขสวัสดิ์

161.02

121,407

5,148

97.551

66.294

1.459

67.753

1,579.576

ภาค 5

406.34

363,202

16,086

195.109

148.652

2.629

51.281

5,367.380

นนทบุรี

91.96

122,686

3,387

82.555

66.302

1.006

67.308

1,753.666

บางบัวทอง   

169.24

112,926

5,275

50.765

37.667

0.774

38.441

1,735.937

มหาสวัสดิ์

145.15

127,590

7,424

61.789

44.683

0.849

45.532

1,877.776

รวมทั้งสิ้น

2,327.93

2,171,371

75,570

1,797.815

1,350.478

26.738

1,377.216

32,060.512

ภาค 3

หมายเหตุ : ปี 2557 มีการก�ำหนดพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานประปาสาขาใหม่ และปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ให้บริการด้วยระบบ GIS
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�ำปี 2557
ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

รางวัล Special Achievement
in GIS Award : SAG 2014

รางวัล Asia Pacific
Entrepreneurship Awards 2014

รางวัลบุคลตัวอย่างแห่งปี ประจ�ำปี 2557
สาขาการบริการและพัฒนาองค์กร
โดยคณะกรรมการรางวัลไทย

63

รางวัลองค์กรโปร่งใส

รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น
ประจ�ำปี 2557

การดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้น�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และได้ก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างชัดเจนมาตัง้ แต่ปี 2549
ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจปี 2552 และตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี
2557 ได้มกี ารทบทวนคูม่ อื ธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มรี ะบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะเป็นผล
ให้องค์กรประสบความส�ำเร็จและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
จากการด�ำเนินงานที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การประปานครหลวงมีผลงานดีเด่น และได้รับรางวัล
ต่างๆ ดังนี้
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2557 ประเภทรางวัล
การเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
• รางวัล ASIA PACIFIC ENTREPRENEURSHIP AWARDS
(APEA) 2014 Thailand ประเภทรางวัล Outstanding
Entrepreneurship Awards
• รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2556 ประเภท
รางวั ล ชมเชยองค์ ก รโปร่ ง ใส (ประกาศรางวั ล โดย

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมือ่
วันที่ 8 ธันวาคม 2557)
• รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจ�ำปี 2557 ด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี
ถวายในหลวง โดยคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อ
สังคมไทย (6 ก.พ. 2558)

หลักธรรมาภิบาลการประปานครหลวง

หลักธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง ประกอบด้วย
6 หลัก เพื่อใช้เป็นฐานความคิดหลักในการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงาน โดยสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม ดังนี้

หลักนิติธรรม

การมีกฎ ระเบียบ ทีเ่ ป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการบังคับใช้อย่าง
เสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน มีการ
ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎ ระเบียบ และกรอบ
เวลาการปฏิบัติ ไม่ให้มีการใช้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
มีกรอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิและเสรีภาพ และมีการปรับปรุง
กฎระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์
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โครงสร้างของคณะกรรมการการประปานครหลวง

หลักคุณธรรม

การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย และ
ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต โดยไม่กระท�ำหรือไม่สนับสนุน
การคอร์ รั ป ชั่ น พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มมื อ กั น ควบคุ ม ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การ
คอร์รัปชั่นในองค์กร

ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
ก�ำหนดให้คณะกรรมการการประปานครหลวง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 9 คน แต่
ไม่เกิน 13 คน และผู้ว่าการ เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง ทั้งนี้
คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (กรณีทกี่ รรมการท่านใดท่านหนึง่ พ้น
จากต�ำแหน่งให้แต่งตัง้ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งแทน โดยผูน้ นั้ จะมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งแทน)
• คณะกรรมการการประปานครหลวงปัจจุบัน มีจ�ำนวน
15 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
• จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors'
Pool) จ�ำนวน 4 คน
• เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 10 คน
ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ การประปานครหลวง และมีความหลากหลายสาขา
อาชีพ เช่น ด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
เป็นต้น เป็นไปตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และตามหลักการก�ำกับดูแลที่ดี

หลักความโปร่งใส

การมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ใ นทุ ก ๆ ด้ า น อาทิ การมี ร ะบบงานที่ ชั ด เจน
เปิดเผยได้ มีกระบวนการให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับ
เวลาและสถานการณ์

หลักการมีส่วนร่วม

การกระจายโอกาสให้ พ นั ก งานได้ มี ส ่ ว นร่ ว มทางการ
จัดการและการบริหารที่เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะและการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน พนักงาน และเจ้าของ
โดยการให้ ข ้ อ มู ล การรั บ ฟั ง และแสดงความคิ ด เห็ น ให้ คํ า
แนะนําปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การถ่วงดุลของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
ประกอบกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารอย่าง
ชัดเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและ
ควบคุมดูแลกิจการของการประปานครหลวง ตลอดจนติดตาม
ผลการด�ำเนินงานและการประเมินผลงานผูว้ า่ การ ส่วนผูว้ า่ การ
มีหน้าทีบ่ ริหารและควบคุมดูแลกิจการของการประปานครหลวง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการ

หลักความรับผิดรับชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่

การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิดชอบ
การใส่ใจ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา การเปิดโอกาส และ
พร้อมทีจ่ ะให้ตรวจสอบ ประเมินผลทีส่ ะท้อนถึงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่และจากการด�ำเนินงาน

ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

1. ก� ำ หนดนโยบายเพื่ อ ให้ ก ารประปานครหลวงมี ก าร
ด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงการ
ด�ำเนินงานอย่างยั่งยืนในอนาคต เช่น
• การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
• โครงการน�้ำดื่มปาป้า
• โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
• การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน�้ำ
• การขยายกิจการ/ขยายเขตการจ�ำหน่ายน�้ำของ กปน.
ออกไปในเขตพื้นที่รอยต่อชายขอบใกล้เคียงหรือใน

หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม สร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้
และดูแลรักษาสังคม สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมีการ
ก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีองค์กรหรือบุคคลที่เป็น
อิสระและเป็นที่ยอมรับของสังคม ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน
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•
•
•
•
•

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในประเทศ
อาเซียน
โครงการน�้ำประปาดื่มได้
การรณรงค์ประหยัดน�้ำ
การบริหารจัดการน�้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
โครงการพิพิธภัณฑ์การประปาไทย
การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง

การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555-2559) และแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2558 โดยประธานกรรมการ กปน. ได้เข้าร่วม
สัมมนาในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. และที่ประชุมได้
แสดงความคิดเห็นในประเด็นส�ำคัญ เช่น อัตราค่าน�ำ้ คุณภาพน�ำ้
การบริหารจัดการน�้ำดิบ การขายน�้ำของ UN Water Sustainability การเข้าถึงน�้ำประปา Emergency Plan การบริหาร
ความเสี่ยงและการลดน�้ำสูญเสียเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
3. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
ทั้ ง ที่ เ ป็ น ผลงานด้ า นการเงิ น โดยเฉพาะความคื บ หน้ า ของ
โครงการต่างๆ ที่ส�ำคัญ เพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบลงทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส�ำหรับการด�ำเนินงานที่มิใช่ด้านการเงินได้
ติดตามการด�ำเนินงานของ 5 ระบบงานที่ส�ำคัญคือ การบริหาร
ความเสีย่ ง การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหาร
งานบุคคล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
การด� ำ เนิ น งานด้ านการก� ำ กั บดู แลกิ จ การที่ ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม จากการติดตามได้ให้ข้อเสนอและ
ข้อสังเกตเพือ่ ให้ผบู้ ริหารน�ำไปพิจารณาด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดทั้งปี ท�ำให้ผลงานในภาพรวมของปีงบประมาณ 2557
บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงระบบ
ประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวงการคลัง
และสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้เป็นอย่างดี

2. การประชุ ม /สั ม มนาร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารในการก� ำ หนด
กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งในปี
งบประมาณ 2557 คณะกรรมการการประปานครหลวงได้ประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนาร่วมกับผู้บริหาร ดังนี้
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร
กปน. ฉบับที่ 3 (2555-2559) และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ
2557 ระหว่างคณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร กปน. ระดับ
ผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องปิยราษฎร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
2.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เบื้องหน้าและ
เบื้องหลัง EVM ท�ำอย่างไรให้ใกล้ตัว” ณ อาคาร 30 ปี เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โดยบรรยายให้กับผู้บริหารระดับ
ผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป
2.3 การประชุม “ศูนย์อำ� นวยการเพือ่ แก้ปญ
ั หาวิกฤตการณ์
น�้ำและคุณภาพน�้ำ ครั้งที่ 2/2557” เพื่อรับฟังรายงานสรุป
เกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากน�้ำประปามีค่า
คลอไรด์สูง รวมถึงคุณภาพน�้ำดิบ น�้ำประปา และการเข้าพบ
ผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ของส�ำนักงานประปาสาขา และสถานการณ์
ภัยแล้งการระบายน�้ำของเขื่อนเจ้าพระยา และการผันน�้ำดิบ
จากฝั่งตะวันตก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2557
2.4 การร่วมประชุมคณะท�ำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานผลิต ร่วมหารือเพือ่ บูรณาการระบบสารสนเทศสายงาน
ผลิตฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กร โดยเฉพาะการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลให้สามารถ
เข้าถึงกัน เป็นข้อมูลส�ำหรับการบริหารงานแบบ Real time
อันจะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนการผลิต ลดความ
ซ�้ำซ้อน เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 อาคารอ�ำนวยการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
2.5 การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การทบทวนยุทธศาสตร์

4. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท�ำงานของหน่วยงาน เช่น ฝ่าย
โรงงานผลิตน�ำ้ บางเขน ฝ่ายโรงงานผลิตน�ำ้ สามเสน ฝ่ายควบคุม
การส่งน�้ำและจ่ายน�้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี
5. ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนให้มกี าร
พัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง อาทิ วันธรรมาภิบาลการประปา
นครหลวง วันแห่งการจัดการความรู้ วันนวัตกรรม วัน CSR DAY
โครงการประกวดการบริหารความเสี่ยงดีเด่น นอกจากนี้ยังมี
พิธีลงนามบันทึกข้อหารือระหว่างการประปานครหลวงและ
การประปาย่างกุ้ง และการหารือการบริหารจัดการน�้ำอย่าง
ยั่งยืนกับหน่วยงานพันธมิตร
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อนุกรรมการที่ส�ำคัญได้จัดท�ำกฎบัตร เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

การประชุม

คณะกรรมการการประปานครหลวงมีการวางแผนการประชุม
ไว้ล่วงหน้าตลอดปีปฏิทิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีวาระพิเศษเฉพาะคราว
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยมีส�ำนักคณะกรรมการการ
ประปานครหลวงท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ ส่งหนังสือเชิญประชุม
ระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีการประชุมในวาระปกติอย่าง
สม�่ำเสมอ คือ 9 ครั้ง
(โดยมี ร ายละเอี ย ดการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการ
แต่ละท่านในหน้า 82 ของรายงานประจ�ำปี )

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

การประปานครหลวง คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
การประปานครหลวงแต่งตั้ง
ค่าตอบแทน
•

การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ร่วมกับผู้บริหารอีก 5 ครั้ง เพื่อก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ และการวางแผนการด�ำเนินงานของการประปา
นครหลวงในอนาคต
คณะกรรมการฯได้รบั วาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเฉลีย่ 7 วัน จึงมีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการฯทุกครัง้ กรรมการมีการเสนอ
ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเป็นอิสระ หากกรรมการท่านใด
มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย กั บ เรื่ อ งที่ ป ระชุ ม จะออกจากห้ อ งประชุ ม
จนกว่าจะพิจารณาวาระนัน้ แล้วเสร็จ เช่น ในการประเมินผลงาน
ของผู้ว่าการ ผู้ว่าการก็จะออกจากห้องประชุม รวมทั้งได้มีการ
บันทึกรายงานการประชุมที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้บริหารระดับรอง
ผู้ว่าการเข้าประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการและรั บ ทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อจะได้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เว้นแต่
ในบางวาระทีป่ ระชุมเฉพาะคณะกรรมการฯ เพือ่ ความเป็นอิสระ

•

•

•

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

•

ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการการประปานครหลวง
ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการต่ า งๆ เพื่ อ
กลั่นกรองกระบวนงานที่ส�ำคัญแทน จ�ำนวน 10 คณะ โดยมี
รายละเอียดองค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคณะ ในหน้า 78 ของรายงานประจ�ำปี รวมทั้งคณะ

•
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กรณีเป็นคณะกรรมการ กปน. ให้กรรมการได้รับค่า
ตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ดังนี้
- กรรมการได้ รั บ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นไม่ เ กิ น
10,000 บาทต่อเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ รรมการด�ำรง
ต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จา่ ยค่าตอบแทนตามสัดส่วน
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการได้รบั
ค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการ
(20,000 บาทต่อเดือน)
- ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งไม่เกิน 10,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน
1 ครั้งต่อเดือน
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะ
กรรมการชุ ด ย่ อ ย/คณะอนุ ก รรมการ/คณะท� ำ งาน
ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ย
ประชุมกรรมการ กปน. เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
ทั้งนี้ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2
คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า
ตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
ในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ กปน.
ส�ำหรับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราครั้งละไม่เกิน 3,000
บาท/คน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
ประธานกรรมการได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 25 (12,500 บาท) และรองประธานกรรมการ
ได้สูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 (11,250 บาท) และ
ให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
กรรมการต้องมีระยะเวลาในการประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
60 ของระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรอบปีบัญชีนั้น

โบนัส

ประธานกรรมการ และกรรมการมีสิทธิได้รับโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
การจัดสรรโบนัสจะกระท�ำได้เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว และต้องได้รบั การอนุมตั ิ
การจัดสรรโบนัสจากส�ำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) การประปานครหลวงจึงสามารถขอจัดสรรก�ำไรสุทธิเพื่อจ่าย
เป็นโบนัสคณะกรรมการได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. อัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาจากก�ำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส ดังนี้
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามล�ำดับ
ก�ำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส (ล้านบาท)

โบนัส (บาท/คน)

ไม่เกิน 100

ร้อยละ 3 ของก�ำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส
แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาท

ตั้งแต่ 100 ถึง 300
มากกว่า 300 ถึง 500
มากกว่า 500 ถึง 700
มากกว่า 700 ถึง 1,000
มากกว่า 1,000 ถึง 2,000
มากกว่า 2,000 ถึง 5,000
มากกว่า 5,000 ถึง 8,000
มากกว่า 8,000 ถึง 11,000
มากกว่า 11,000 ถึง 13,000
ก�ำไรเพิ่มทุกช่วง 2,000

65,000
70,000
75,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
จ่ายเพิ่มอีก 10,000

2. รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีก�ำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส เห็นควรจ่ายโบนัสกรรมการตามผลการ
ประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน (คะแนน)

จ�ำนวนโบนัสที่กรรมการได้รับ (บาท/คน/ปี)

5.00 (ดีเยี่ยม)
4.50
4.00 (ดีมาก)
3.50
3.00 (ดี)
2.50
2.00 (พอใช้)
1.50
1.00 (ปรับปรุง)

ฐาน + 100% ของฐาน
ฐาน + 75% ของฐาน
ฐาน + 50% ของฐาน
ฐาน + 25% ของฐาน
ฐาน
ฐาน - 25% ของฐาน
ฐาน - 50% ของฐาน
ไม่มีโบนัส
ไม่มีโบนัส
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หลักเกณฑ์

1. การจ่ายโบนัสกรรมการ ให้จา่ ยได้เมือ่ การประปานครหลวงได้นำ� เงินก�ำไรสุทธิทจี่ ดั สรรเป็นรายได้แผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง
เรียบร้อย หรือได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ผ่อนส่งตามก�ำหนดเวลาที่แน่นอนเท่านั้น
2. วิธีการค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อจัดสรรเป็นโบนัสกรรมการให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง ก�ำหนด
3. ให้กรรมการที่ได้รับโบนัสเสียภาษีเงินได้เอง
ในปีบัญชี ถ้ากรรมการนั้นขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน ให้จ่ายโบนัสให้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
• ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 25%
• ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 50%
• ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลง 75%

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนผู้ว่าการ

ผู้ว่าการการประปานครหลวงมาจากการสรรหา โดยมีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
การประปานครหลวงพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ ภาระหน้าที่รับผิดชอบ และความสามารถในการจ่ายขององค์กร ภายใต้
กรอบอัตราค่าตอบแทนที่ก�ำหนด
ผู้ว่าการคนปัจจุบัน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ (สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 – 1 เมษายน 2560) ได้รับค่าตอบแทน
คงที่ในอัตราเดือนละ 350,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ตกลงกันในสัญญาจ้าง และคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
ผู้ว่าการการประปานครหลวง ในช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 - 30 กันยายน 2557 ได้ประเมินผลงานของผู้ว่าการ ซึ่งผลประเมิน
ผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่ และได้รับค่าตอบแทนผันแปรตามผลประเมินเป็นเงิน 1,635,000 บาทต่อปี
และได้รับเพิ่มค่าตอบแทนคงที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ในอัตราเดือนละ 381,791.67 บาท

ค่าตอบแทนรองผู้ว่าการและเทียบเท่า

เป็นไปตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของกระทรวงแรงงาน (58 ขั้น) โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการได้รับสูงสุด
ไม่เกิน 113,520 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น เงินรับรองประจ�ำต�ำแหน่ง โบนัส รวมทั้ง
สวัสดิการอื่นตามระเบียบข้อบังคับของการประปานครหลวง

»‚

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2557

2556

2555

ค่าตอบแทนผู้ว่าการ
ค่าตอบแทนรองผูว้ า่ การและเทียบเท่า
รวม

5.12
30.28
35.40

3.43
19.13
22.56

6.52
15.75
22.27
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การพัฒนากรรมการและการประเมินผลตนเอง
ของคณะกรรมการการประปานครหลวง
การพัฒนากรรมการโดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการประปานครหลวงให้เจริญ
ก้าวหน้าต่อไป ส�ำหรับปี 2557 กรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนา จ�ำนวน 2 ท่าน ในหลักสูตร ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

หลักสูตร

1. นายสมัย อนุวัตรเกษม

อบรมหลักสูตร “Role of the Chairman Program” รุ่น
RCP 33/2014 ของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2557
อบรมหลักสูตร “Director Certification Program” รุ่นที่
DCP 186/2014 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 21
เมษายน 2557

2. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

• การสัมมนา/ดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อการก�ำกับดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
1. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน�้ำ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556
2. ศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์และเยีย่ มชมกิจการของสหภาพแรงงาน รวมทัง้ เยีย่ มชมระบบบริหารงานบุคคล ณ ประเทศ
เยอรมนี ออสเตรีย สาธารณเช็ก สโลวะเกีย และฮังการี ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2557
3. ศึกษาดูงานด้านเมนเบรนเทคโนโลยี ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557
4. ศึกษาดูงานและหารือถึงแนวทางการด�ำเนินงานร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในเมืองย่างกุ้ง เมื่อวันที่
4 เมษายน 2557
5. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อให้น�ำโครงสร้างองค์กร รวมทั้งกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนมาปรับใช้กับสถาบันพัฒนาวิชาการประปา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
• การปฐมนิเทศกรรมการ
ในปีงบประมาณ 2557 มีประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการประปานครหลวง ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จ�ำนวน 10 ท่าน คือ นายเจริญ ภัสระ นายมนัส แจ่มเวหา
พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น พลโท วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร นายบวร วงศ์สินอุดม นายอรินทร์ จิรา
ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ส�ำหรับนายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ ให้มีผลตั้งแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
อัยการ โดยคณะกรรมการอัยการได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ซึ่งเลขานุการฯ ได้จัดส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายการด�ำเนินกิจการของการประปานครหลวง ดังนี้
การจัดส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. คู่มือกรรมการการประปานครหลวง
2. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง และข้อบังคับการประปานครหลวง
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2557
4. หนังสือรายงานประจ�ำปี ของการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2556
5. แบบแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ เพือ่ ยืน่ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง)
6. แบบฟอร์มการรายงานการรับรองความเป็นอิสระ และการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของคณะกรรมการการประปานครหลวง
• การประเมินผลคณะกรรมการ
คณะกรรมการการประปานครหลวงมีการประเมินผลตนเองใน 2 รูปแบบ คือ ประเมินผลทั้งคณะ และประเมินรายบุคคล
ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการฯ ได้ประเมิน 1 ครั้ง คือในเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งได้น�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น ส่งผลให้การประเมินมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
• แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 118.41 อยู่ในระดับดีเยี่ยม จากคะแนนเต็ม 125
• แบบประเมินตนเองของกรรมการ สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ (รายบุคคล) ในภาพรวม 5 หัวข้อ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 111.94 อยู่ในระดับดีเยี่ยม จากคะแนนเต็ม 115
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ ชุดส�ำคัญ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง คณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง และคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล มีการ
ประเมินผลตนเองทั้ง 2 รูปแบบ เช่นเดียวกัน เพื่อน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความส�ำคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและ
โปร่งใส โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายแนวทางการบริหารและการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน
ของผู้ปฏิบัติงานกับผลประโยชน์ของการประปานครหลวง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นเป็นประจ�ำทุกสิ้นปีงบประมาณ และในระหว่างปีงบประมาณ หากมีการ
ด�ำเนินการที่เข้าข่ายการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง โดยมีส�ำนักตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของทั้งองค์กร ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจเป็นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจน�ำไปสู่การถ่ายเท
ผลประโยชน์ขององค์กรนั้น ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวง จะมีการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมระหว่างผู้ที่เข้ายื่นซองเสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลอื่น หรือตลาดกลางฯ โดยดูความสัมพันธ์กัน
ในเชิงบริหาร เชิงการร่วมทุน หรือมีการไขว้กันระหว่างเชิงบริหารและเชิงการร่วมทุน และจากการสอบทานความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้รับจ้างกับผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส�ำนักตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2557 ไม่พบว่ามีปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด
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รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับการประปานครหลวง
และรายงานที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อการประปานครหลวง

การประปานครหลวงได้จัดท�ำแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้คณะกรรมการ
การประปานครหลวงรายงานให้สาธารณชนทราบ สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจหลัก

นิติบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ

1. นายเจริญ ภัสระ

การเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ/
นิติบุคคลอื่น
ประธาน กรรมการ ผู้บริหาร

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ

2. พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น
3. พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
4. รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
5. นายบวร วงศ์สินอุดม
6. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
7. นายอรินทร์ จิรา
8. ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์
9. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
10. นายวัลลภ พริ้งพงษ์
11. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
12. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
13. รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ

-

-

กรรมการที่เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง

14. นายมนัส แจ่มเวหา

-

กรรมการและผู้ว่าการ

15. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

-

-

หมายเหตุ การประปานครหลวงไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

นิยาม

1. การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก คือ การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ของกรรมการการ
ประปานครหลวงในนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักของการประปานครหลวง ในสัดส่วนทีเ่ กินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการการประปานครหลวง คือ นิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การประปานครหลวง ที่คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการการประปานครหลวง มีอ�ำนาจ
ควบคุมอย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่ การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือการ
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มีอ�ำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือ
หุ ้ น หรื อ การมี อ� ำ นาจการควบคุ ม การแต่ ง ตั้ ง หรื อ
ถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
3. การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ/
นิติบุคคลอื่น คือ รัฐวิสาหกิจ/นิติบุคคลอื่นที่กรรมการ
การประปา-นครหลวงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้
บริหารระดับสูง (ดูรายชื่อรัฐวิสาหกิจ/นิติบุคคลอื่นที่
กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งในหน้า 16-23 ของรายงาน
ประจ�ำปี)

รัฐบาล

ตอบสนองนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง เช่น นโยบาย
“บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” โดยการประปานครหลวงได้ด�ำเนินการ
ก่อสร้างว่างท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร
โดยใช้เทคนิควิธีดันท่อลอดเพื่อทดแทนท่อเดิมที่มีขนาดเล็ก
ในบริเวณย่านสุขุมวิท และพหลโยธิน ส่งผลให้ผู้ใช้น�้ำมีแรงดัน
น�ำ้ ประปาสูงขึน้ โดยไม่ตอ้ งใช้ปม๊ั น�ำ้ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในครัวเรือน และลดการใช้ทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้
การประปานครหลวงได้เข้าร่วมโครงการระบบเว็บไซต์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ในการเชือ่ มโยงระบบการขอติดตัง้ ประปาใหม่และการ
ช�ำระค่าน�้ำประปาผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

จริยธรรมการด�ำเนินงาน
ของการประปานครหลวง

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการด�ำเนินกิจการอย่างโปร่งใส
มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงก�ำหนดให้มีประมวล
จริยธรรมการด�ำเนินงานการประปานครหลวง ตามข้อบังคับ
การประปานครหลวง ฉบับที่ 133 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ผูว้ า่ การ และพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2552 ประกาศ
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ ได้รบั การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง รวมทัง้ ใช้เป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอด
จนลูกจ้างทุกคน และได้ก�ำหนดให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน
ทั้งนี้หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ให้ดำ� เนินการตาม
หลักเกณฑ์การด�ำเนินการทางวินัยของการประปานครหลวง
ในปี 2557 ได้มกี ารทบทวนคูม่ อื ธรรมาภิบาล จริยธรรมการ
ด�ำเนินงาน และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2557

ลูกค้า

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการน�้ำสะอาดส�ำหรับการ
อุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ ห้บริการ อ�ำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น
• เข้ า ร่ ว มโครงการระบบเว็ บ ไซต์ ก ลางบริ ก าร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ นั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์การมหาชน) ในการเชื่อมโยงระบบการขอติดตั้ง
ประปาใหม่และการช�ำระค่าน�ำ้ ประปาผ่านอินเตอร์เน็ต
ซึ่ ง จะอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ ในรู ป แบบ
One Stop Service และเข้าถึงการใช้บริการแบบ
Single Sign-on เพียงผู้ใช้น�้ำใช้รหัสเลขประจ�ำตัวใน
บัตรสมาร์ทการ์ด ลงทะเบียนขอรับบริการผ่านเว็บไซต์
ของ Thailand e-Government
• จัดกิจกรรม “สัปดาห์ประปาพบประชาชน เนื่องใน
โอกาส 99 ปี การประปาไทย” และ “วันน�้ำโลก” โดย
ส�ำนักงานประปาสาขาทุกสาขา ออกพบประชาชน เพือ่
ให้ความรู้และบริการในเรื่องต่างๆ แก่ประชาชนทุก
ส�ำนักงานประปา อาทิ ให้ค�ำแนะน�ำงานประปาและ
รับค�ำร้องงานบริการทั่วไป ตรวจ/ซ่อมท่อประปาเบื้อง
ต้น ฯลฯ
• เพิ่มช่องทางในการรับช�ำระเงินค่าน�้ำประปา และเร่งรัด
การติดตั้งประปาใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ส่ง
SMS แจ้งให้ผใู้ ช้นำ�้ ทราบกรณีนำ�้ ไม่ไหล/ไหลอ่อน และ
แจ้งผลการติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ จัดท�ำรถยนต์
ปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการลูกค้านอกสถานที่
เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการการประปานครหลวงได้ให้ความส�ำคัญในการ
ดู แ ลและค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ซึ่งได้แก่ รัฐบาล ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ พนักงาน รวมทั้ง
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�ำหนดแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้
บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การด�ำเนินงานมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นภาระหน้าที่และวินัย
ที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2557 มีการด�ำเนิน
งานในด้านส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
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ภายนอกองค์กร ผ่าน
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
พนักงาน ประชาชน ทัง้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต) เว็บไซต์ www.
mwa.co.th เพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ โดยมีเว็บบอร์ด
และสามารถส่งอีเมลถึงผู้ว่าการการประปานครหลวง
โดยตรงตลอด 24 ชัว่ โมง ได้ที่ mwagov@mwa.co.th
• ศูนย์บริการประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 1125 รับข้อ
ร้องเรียนจากภายนอก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�ำ
ปรึกษาและตอบชี้แจงตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถ
ออนไลน์ไปยังส�ำนักงานประปาสาขาและนักวิทยาศาสตร์
ของการประปานครหลวง กรณีมีค�ำร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพน�้ำด้วย
• คลินิกน�้ำสะอาด ทาง www.mwa.co.th บล็อกคลินิก
น�้ำสะอาด http://cwc.mwa.co.th หรือทางอีเมล
waterclinic@mwa.co.th ซึ่งเป็นศูนย์วิชาการให้
บริการด้านประปาเกี่ยวกับน�้ำประปาเพื่อสุขภาพ รวม
ทั้งให้ค�ำแนะน�ำเพื่อน�ำไปใช้แก้ปัญหาเพื่อสุขภาพและ
สุขลักษณะที่ดีของประชาชน
• ศู น ย์ ด� ำ รงธรรม หมายเลขโทรศั พ ท์ 1567 และ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์
1111 ซึ่งจะสามารถโอนสายจากผู้ร้องเรียนทั้ง 2
หมายเลขเข้าสู่ระบบงานของ 1125 ของการประปา
นครหลวงได้ทันที
• ตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิดโครงการ
บริหารงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจการ
โดยจะติดตั้งไว้ประจ�ำตามหน่วยงานและส�ำนักงาน
ประปาสาขา
• ร้องเรียนด้วยตนเอง ท�ำเป็นหนังสือยื่นที่ที่ท�ำการของ
การประปานครหลวงได้โดยตรง หรือผ่านหน่วยงาน
ราชการ เช่น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผ่าน
สื่อมวลชนต่างๆ

คู่ค้า/เจ้าหนี้

มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อคู่ค้าตาม
หลักธรรมาภิบาล และในการช�ำระเงินให้เจ้าหนีเ้ ป็นไปด้วยความ
รวดเร็วตามระยะเวลาที่ก�ำหนดในสัญญา

พนักงาน

สนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานในทุกด้าน
ปรับปรุงสวัสดิการ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้
เหมาะสม เพือ่ ให้ทกุ คนมีความสุขในการท�ำงาน เช่น จัดบรรยาย
ธรรม จัดบรรยายให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
จัดโครงการปฏิบัติธรรม การจัดอบรมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เป็นต้น

สังคม

ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์แหล่งน�้ำอย่างต่อเนื่อง การ
สร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
สังคมร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ
เช่น โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน�้ำ โครงการช่างประปาชุมชน
การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมให้ประชาชนมีนำ�้ ใช้อย่างทัว่ ถึง
โดยลงนามความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ.สมุทรปราการและนนทบุรี เพื่อเร่งวาง
ท่อขยายเขตบริการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่บริการ พร้อมทั้งมอบ
ส่วนลดค่าติดตั้งประปาใหม่ในอัตราร้อยละ 10 (ภายใต้เงื่อนไข
ของการประปานครหลวง) และโครงการปฏิบัติการพิทักษ์น�้ำ
Water Ranger ปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมเยาวชนให้
ตระหนักถึงการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด
น�้ำถ้วย และรถน�้ำประปาดื่มได้เคลื่อนที่ ไปให้บริการในงานพิธี
ต่างๆ เป็นต้น

โดยมีกลไกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้ง
ปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ดังนี้

ภายในองค์กร จัดให้มีระบบร้องเรียนในหน้า Intranet.
mwa.co.th และ Webboard ในหน้า Intranet.mwa.co.th
ส�ำหรับพนักงานที่มีข้อสงสัย หรือต้องการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทีส่ ร้างสรรค์ รวมทัง้ รับเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ ของพนักงาน
และผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่ ผู้บังคับบัญชาที่
ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ ส�ำนักคณะกรรมการ กปน. และ
คณะกรรมการ กปน.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานขององค์กร
โดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และมีการ
ตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวงมา
ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
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การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็น
ทางการเงิน และที่มิใช่ทางการเงิน ซึ่งมีช่องทางการเปิดเผย
หลากหลาย อาทิ
• รายงานประจ�ำปี รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
• เว็บไซต์การประปานครหลวง www.mwa.co.th
• รายการทางสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์
• ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแจกของการประปานครหลวง
• หนังสือพิมพ์
• วารสารน�้ำก๊อก
• การแถลงผลการด�ำเนินงานช่วงที่ผ่านมา พร้อมกับ
นโยบายทีจ่ ะด�ำเนินการต่อไปในอนาคตต่อสาธารณชน
โดยผู้ว่าการเป็นประจ�ำทุกปี
• การก�ำหนดค่านิยมการเปิดเผยข้อมูลของการประปานครหลวง “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
• การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
• แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน MWA Feed และ MWA
eService

คณะกรรมการการประปานครหลวงได้กำ� หนดเป็นนโยบาย
ส�ำคัญให้การประปานครหลวง บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ควบคู ่ ไ ปกั บ การใส่ ใ จดู แ ลสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลท�ำหน้าที่ก�ำหนด
กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
1. ก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งในแผนปฏิบัติงานของการประปานครหลวง
2. มีคณะกรรมการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ การประปานครหลวง ให้ท�ำหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
หรือหลักเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ
ผู้บริหารและพนักงาน แล้วน�ำมาประมวลและก�ำหนด
แนวทางให้ถือปฏิบัติในทุกส่วนขององค์กร รวมทั้ง
เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

พนักงานที่จะเลื่อนต�ำแหน่ง และการพัฒนาสมรรถนะ
สนับสนุนการท�ำงาน รวมทั้งมีการทดสอบหลังการ
อบรม
9. จัดหลักสูตรอบรมบรรยายความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้
แก่พนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ าน จ�ำนวน 3 ครัง้ /ปี ประกอบ
กับจัดให้มกี ารศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ในองค์กรที่มีธรรมาภิบาล จ�ำนวน 2 แห่ง
10. จัดกิจกรรมแนะน�ำหลักธรรมาภิบาล ณ ส�ำนักงาน
ประปาสาขา และหน่วยงานต่างๆ จ�ำนวน 6 แห่ง เพื่อ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล รวมทั้งได้
ให้พนักงานแสดงความคิดเห็นด้วย โดยผลของการจัด
กิจกรรมนี้ท�ำให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลมากขึ้น และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับองค์กร
11. การจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของการประปานครหลวง

ดังกล่าวให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรบนอินทราเน็ต
ในเว็บไซต์ธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
มีคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรม และคณะท�ำงาน
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือธรรมาภิบาลการประปานครหลวง ทบทวนคูม่ อื ธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
โดยได้น�ำข้อมูลมาจากหลักการธรรมาภิบาลที่เป็น
สากลและแนวปฏิบัติจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มาใช้ประกอบในการ
พิจารณา ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2557 ได้ทบทวน
โดยการศึ ก ษาหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
องค์กรชั้นน�ำ ได้แก่ Asean Scorecard IOD (บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) และ OECD (องค์การ
เพือ่ ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ) เพือ่ น�ำ
มาปรับใช้กับการประปานครหลวงให้มีความทันสมัย
เหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์ และสอดคล้อง
กั บ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี
ตามกฎหมาย
จัดท�ำองค์ความรูด้ า้ นธรรมาภิบาล เผยแพร่ให้พนักงาน
ทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ การ
จัดท�ำวารสาร CG MAG การจัดท�ำบทความด้านธรรมา
ภิบาลลงในวารสารน�้ำก๊อก การจัดท�ำเกมตอบค�ำถาม
ด้านธรรมาภิบาลผ่านเว็บไซต์ธรรมาภิบาลการประปานครหลวง และกิจกรรมเสียงตามสาย CG มีดี เป็น
ประจ�ำทุกเดือน
จัดประกวดและมอบรางวัลการน�ำเสนอผลงานและ
บอร์ดนิทรรศการผลงานด้านธรรมาภิบาลของแต่ละ
สายงาน ในงานวันธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
จั ด ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กผู ้ น� ำ และบุ ค คลต้ น แบบในการ
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม
จัดงานวันธรรมาภิบาลการประปานครหลวง เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2557 โดยในวันงานได้จัดให้มีการ
บรรยายทอล์กโชว์ หัวข้อ “ธรรมาภิบาล...เริ่มต้นที่ตัว
เรา” โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ในการนี้ประธาน
กรรมการการประปานครหลวง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ ได้เข้าร่วมงานด้วย
สอดแทรกเนื้ อ หาวิ ช าเกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลและ
จริยธรรมไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ก�ำหนดหลักสูตร “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักสูตรส�ำหรับ

ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ไี ว้ในเว็บไซต์ของการประปานครหลวง www.mwa.co.th แล้ว
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ผังบริหารคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

คณะกรรมการ
การประปานครหลวง
ผู้ว่าการ
การประปานครหลวง

ส�ำนักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการจัดซื้อ
พัสดุและการจ้าง

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล(CG) และ
กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR)

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
ในการประปานครหลวง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ของการประปานครหลวง
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คณะอนุกรรมการ
ติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลงานผู้ว่าการ
การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการ
น�้ำสูญเสียและแรงดันน�้ำ

คณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
ประกอบด้วย
นายมนัส		
แจ่มเวหา		
ประธานอนุกรรมการ
พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล รองประธานอนุกรรมการ
นายวัลลภ
พริ้งพงษ์		
อนุกรรมการ
นายสุรศักดิ์
ศตวิริยะ		
อนุกรรมการ
นายพิเชษฐ์
เนียมนัด		
อนุกรรมการ
นางดวงใจ
ตันติจรัสชัย
อนุกรรมการ
นายวีรชาติ
โอฬาพิริยกุล
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (บริหาร) 		
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) 		
อนุกรรมการ
				
และเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ผู้ช่วยเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ
พัสดุและการจ้าง และเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ที่อยู่ใน
อ�ำนาจของคณะกรรมการการประปานครหลวง ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการการประปานครหลวง รวมทั้งติดตามตรวจสอบ
การด�ำเนินการสัญญาต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

รองผู้ว่าการ (บริหาร)		
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) อนุกรรมการ
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ
การประปานครหลวง				
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
				
และเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบาย		
ผู้ช่วยเลขานุการ
และยุทธศาสตร์
				
มีหน้าทีก่ ำ� หนดยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ าร พิจารณาเกีย่ วกับการด�ำเนินกิจการ
ประปาหรือระบบประปา และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
การบริการ และการลงทุนเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรประปา
ชั้นน�ำในอาเซียน พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการจัดการ
ด้านการเงิน รายงานวิเคราะห์การเงิน และสถานะทางการเงิน
รวมทั้ งติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน
ให้ค�ำปรึกษาและเสนอแนะการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
งานประปาเพือ่ ขยายฐานรายได้เสริม ก�ำหนดกลยุทธ์และทิศทาง
การพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก�ำหนดวิธีการ
และหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลงานเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนพิจารณา
กลั่นกรอง และปรับปรุงร่างข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง
สัญญาต่างๆ และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม/
คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

2. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย
นายบวร		
วงศ์สินอุดม
ประธานอนุกรรมการ
รศ. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ		
รองประธานอนุกรรมการ
ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
อนุกรรมการ
นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา อนุกรรมการ
นายวัลลภ
พริ้งพงษ์		
อนุกรรมการ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ อนุกรรมการ
นางศิริพร
เหลืองนวล
อนุกรรมการ
นางอัญชนา
วิทยาธรรมธัช อนุกรรมการ
นายวรารัตน์
ชุติมิต		
อนุกรรมการ
พลเรือตรี ธวัช รุ่งสันเที๊ยะ
อนุกรรมการ
นายลือชัย
ดีถาวร		
อนุกรรมการ
นางสาวสุชาดา พณิชยกุล
อนุกรรมการ
นายยงยุทธ์
อภัยจิรรัตน์
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (การเงิน) 		
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)
อนุกรรมการ

3. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพือ่ สังคม
(CSR) ประกอบด้วย
นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา ประธานอนุกรรมการ
นายขวัญชัย
วงศ์นิติกร
รองประธานอนุกรรมการ
ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
อนุกรรมการ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
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รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
อนุกรรมการ
นายขวัญชัย
วงศ์นิติกร
อนุกรรมการ
รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ		
อนุกรรมการ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
นายสุเทพ
น้อยไพโรจน์
อนุกรรมการ
นางพรรณขนิตตา บุญครอง		
อนุกรรมการ
นายวิเชียร
อุดมรัตนะศิลป์ อนุกรรมการ
รศ.ดร.อัศนีย์
ก่อตระกูล
อนุกรรมการ
นายสมฤทัย
ทะสดวก		
อนุกรรมการ
นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
อนุกรรมการ
นายอุลิช		
มากไมตรี
อนุกรรมการ
นายยงยุทธ์
อภัยจิรรัตน์
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
				
และเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำและให้การสนับสนุนในการก�ำหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้
ความเห็นชอบ การระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และแผน
บริหารความเสี่ยง ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อสร้างความมั่นคงและความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้ระบบประปามีเสถียรภาพรองรับ
วิกฤตการณ์ต่างๆ ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินการตาม
นโยบาย แนวทาง แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมและการสือ่ สารการบริหารความเสีย่ ง
ที่เหมาะสมในองค์กร

พลเอก นพดล ฟักอังกูร		
อนุกรรมการ
พลเรือตรี เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา อนุกรรมการ
นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย อนุกรรมการ
นายเกรียงไกร
สืบสัมพันธ์ อนุกรรมการ
นายไชยณัฐ
เจติยานุวัตร อนุกรรมการ
นายพีรวัฒน์
ธีระกาญจน์ อนุกรรมการ
นายส�ำรวย
มงคลพร
อนุกรรมการ
นายเกียรติ
อึงรัตนากร อนุกรรมการ
นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ			
อนุกรรมการ
(ส�ำนักคณะกรรมการ กปน.)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
อนุกรรมการ
				
และเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่อง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เสนอคณะกรรมการ กปน.		
มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ก�ำกับและ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมทั้งทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
เป็นไปตามแนวทางปฏิบตั สิ ากล พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เสนอแนะข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
แนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้าง
พิจารณาให้ความเห็นกับคณะกรรมการการประปานครหลวง
กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในองค์กร ติดตาม
การด� ำ เนิ น งานและให้ ข ้ อ เสนอแนะในการด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์ประจ�ำปี พร้อมก�ำกับ ดูแล
การด�ำเนินงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การประปานครหลวง
เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอก รวมถึงพิจารณา
ก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์ และจัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนการด�ำเนินงาน

5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง
ประกอบด้วย
พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ประกอบด้วย
รองผู้ว่าการ (บริหาร)		
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)
กรรมการ

4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
ประธานอนุกรรมการ
นายบวร		
วงศ์สินอุดม
รองประธานอนุกรรมการ
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3)		
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)		
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน�้ำ) กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร		
กรรมการ
ทรัพยากรบุคคล 					

มีความถูกต้องและน่าเชือ่ ถือ สอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผล
ความพอเพียงของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้
สอบทานให้การประปานครหลวงมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
7. คณะอนุ กรรมการติ ดตามการด� ำ เนิ น งานตามนโยบาย
ประกอบด้วย
นายอรินทร์
จิรา 		
ประธานอนุกรรมการ
พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น		
รองประธานอนุกรรมการ
นายวุฒิพงศ์
วิบูลย์วงศ์
อนุกรรมการ
นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)		
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)		
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ			
อนุกรรมการ
(ส�ำนักคณะกรรมการ กปน.)		
และเลขานุการ		
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่อง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เสนอคณะกรรมการ กปน.			
มีหน้าที่ติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงที่ก�ำกับดูแลและคณะกรรมการการประปานครหลวง
รวมทั้งติดตามการด�ำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลั ก และโครงการอื่ น ที่ ส� ำ คั ญ โดยรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อทราบทุกเดือน

กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ประกอบด้วย
นายสมภพ
ปานสวัสดิ์
กรรมการ
นายเอกชัย
ตั้งศรีวงศ์
กรรมการ
ดร.อาทร		
สุนทรชื่น
กรรมการ
นายอรรถพล
วรรณประเวศ กรรมการ
ว่าที่ ร.ท.เรืองศิลป์ คชนินทร์
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ์
กรรมการ
นายมารุต
เผือกผ่อง
กรรมการ
นายธวัฒชัย
สง่าเพ็ชร
กรรมการ
นายอิทธิพงศ์
กฤตยอนันต์ กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสวัสดิการ		
เลขานุการ
และกิจการสัมพันธ์ 					
มีหน้าที่ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ พิจารณา
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่
นายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งปรึกษาหารือเพื่อแก้
ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ร้องทุกข์
ทีเ่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั และพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

8. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง ประกอบด้วย
นายวัลลภ
พริ้งพงษ์		
ประธานอนุกรรมการ
รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
รองประธานอนุกรรมการ
พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ			
เลขานุการ
(ส�ำนักคณะกรรมการ กปน.)
มีหน้าที่จัดท�ำหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้ว่าการ
การประปานครหลวง แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ รวมทั้งประเมินผลงานตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด

6. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
ประกอบด้วย
นายวุฒิพงศ์
วิบูลย์วงศ์
ประธานกรรมการ
				
ตรวจสอบ
นายอรินทร์
จิรา		
กรรมการตรวจสอบ
พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น		
กรรมการตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ) เลขานุการ
มีหน้าที่สอบทานการด�ำเนินงานของการประปานครหลวง
ให้ เป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคั บ วิ ธี
ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สอบทานรายงานทางการเงินให้

9. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำสูญเสียและแรงดันน�้ำ
ประกอบด้วย
รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
รองประธานอนุกรรมการ
นายบวร		
วงศ์สินอุดม
อนุกรรมการ
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นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย
อนุกรรมการ
ผศ. ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า
อนุกรรมการ
นางสาวสุชาดา พณิชยกุล
อนุกรรมการ
นายวิกรม
สุวรรณชมพู
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10		
อนุกรรมการ		
(นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
อนุกรรมการ
				
และเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนา		
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทรัพยากรบุคคล
มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ พิจารณาโครงสร้างผัง
บริหารและโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงาน รวมทัง้ รูปแบบ
การบริหารจัดการองค์กรในลักษณะหน่วยธุรกิจ ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการจัดหาวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล พิ จ ารณาก� ำ หนดนโยบาย
ทิศทางในการบริหารงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งพิจารณา
ก�ำหนดนโยบาย สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา
และสร้างนวัตกรรมงานประปา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อให้
เกิดการสร้างมูลค่า ตลอดจนก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ		
อนุกรรมการ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
นายประสาร
พิทักษ์วรรัตน์ อนุกรรมการ
นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล		
อนุกรรมการ
ดร.ชุติมา		
เอี่ยมโชติชวลิต อนุกรรมการ
ผศ. ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า		
อนุกรรมการ
นายชูเกียรติ
เอี่ยมศิริ		
อนุกรรมการ
นายจิระศักดิ์
คณานุกูล
อนุกรรมการ
นายลือชัย
ดีถาวร		
อนุกรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยวิโน		
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)		
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 9		
อนุกรรมการ
(นายสมชัย ชัยอนุรักษ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)		
อนุกรรมการ
				
และเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี		
ผู้ช่วยเลขานุการ
การบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
			
มีหน้าที่ก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลดน�้ำสูญเสีย
ให้เกิดประสิทธิผล พิจารณาแผนการด�ำเนินงานการบริหาร
จัดการน�้ำสูญเสีย และการบริหารจัดการแรงดันน�้ำให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย รวมทั้งก�ำกับและติดตามการด�ำเนินการบริหาร
จัดการน�้ำสูญเสียให้เป็นไปตามแผน พิจารณากลั่นกรองและ
จัดสรรงบประมาณ เพือ่ การด�ำเนินกิจกรรมการจัดการน�ำ้ สูญเสีย
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการน�้ำสูญเสีย
10.คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ประกอบด้วย
นายขวัญชัย
วงศ์นิติกร
ประธานอนุกรรมการ
รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
รองประธานอนุกรรมการ
นายมนัส		
แจ่มเวหา		
อนุกรรมการ
นายอรินทร์
จิรา		
อนุกรรมการ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
พลตรี ดร.สุภมนัส ภารพบ		
อนุกรรมการ
รศ.ดร.สุดา
สุวรรณาภิรมย์ อนุกรรมการ
นาวาเอกทรงวุฒิ บุญอินทร์
อนุกรรมการ
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การประชุมและค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน.

คณะอนุกรรมการ
แผนและยุทธศาสตร์

(ประชุม
16 ครัง้ )

(ประชุม
8 ครัง้ )

(ประชุม
7 ครัง้ )

(ประชุม
5 ครัง้ )

(ประชุม
9 ครัง้ )

7/7
2/2
2/7
8/9
8/9
4/7
5/7
7/7
7/7
7/7
5/7
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2

9/9

คณะอนุกรรมการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กปน.
คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลงาน
ผูว้ า่ การ กปน.

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

(ประชุม
9 ครัง้ )

(ประชุม
10 ครัง้ )

3/4
1/1

(ประชุม
5 ครัง้ )

3/4
5/5
2/4
4/4

6/8
0/6
4/16

คณะอนุกรรมการ
ติดตามงานและให้คำ�
ปรึกษาด้านกฎหมาย

นายสมัย อนุวัตรเกษม
นายเจริญ ภัสระ
นายอัชพร จารุจินดา
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
นายมนัส แจ่มเวหา
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
นายสุรพล สุประดิษฐ์
นางวิภารัตน์ อัศววิรฬุ หการ
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์
นายเอกราช ช่างเหลา
พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
พลโท วีรณ
ั ฉันทศาสตร์โกศล
รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
นายบวร วงศ์สินอุดม
นายอรินทร์ จิรา
ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์
นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
ใน กปน.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ - สกุล

คณะอนุกรรมการ
บริหาร

ล�ำดับ

คณะกรรมการ
กปน.

(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

(ประชุม
11 ครัง้ )

(ประชุม
10 ครัง้ )

10/10

3/10
9/10
6/10
10/10

4/4
6/6

9/9
8/9

13/16
4/4
1/1

10/10
3/4
1/1
1/1

1/1
1/1

1/1

1/1
1/1

16/16

8/8

6/6

9/9

หมายเหตุ:
ล�ำดับที่ 23

ล�ำดับที่ 6
ล�ำดับที่ 9
ล�ำดับที่ 1

- นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กปน.
ให้รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้ว่าการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
- นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ว่าการ กปน.(22 ตุลาคม 2556)
โดยได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน กปน.เพื่อเข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ลาออกจากต�ำแหน่งคณะกรรมการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ลาออกจากต�ำแหน่งคณะกรรมการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
ลาออกจากต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
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คณะอนุกรรมการ
ลดน�ำ้ สูญเสีย

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการจัดซือ้ พัสดุ
และการจ้าง

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และ
กิจกรรมเพือ่ สังคม
(CSR)

คณะอนุกรรมการ
ติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการ
ลดน�ำ้ สูญเสีย
และแรงดัน

คณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

(ประชุม
1 ครัง้ )

(ประชุม
1 ครัง้ )

(ประชุม
1ครัง้ )

(ประชุม
1 ครัง้ )

(ประชุม
1 ครัง้ )

(ประชุม
1 ครัง้ )

(ประชุม
1 ครัง้ )

1/1
1/1

1/1

1/1
0/1
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1

1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1

1/1

เบีย้ ประชุม
จากการเป็น
กรรมการ
ทุกคณะ

ค่าตอบแทน
คงที่

โบนัส

รวมค่า
ตอบแทน
ทัง้ หมด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

87,500.00
25,000.00
170,564.52
328,750.00
280,000.00
62,500.00
255,000.00
166,451.61
245,000.00
307,500.00
176,451.61
41,250.00
42,500.00
43,750.00
43,750.00
42,500.00
43,750.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290,000.00

200,967.22
47,096.77
96,451.61
108,064.51
120,000.00
90,000.00
96,451.61
96,451.61
95,806.45
96,451.61
96,451.61
23,548.39
23,548.39
23,548.39
23,548.39
23,548.39
23,548.39
23,548.39
0.00
0.00
0.00
0.00
119,999.67

81,243.28
115,396.51
96,250.00
192,250.00
192,500.00
192,500.00
192,500.00
192,500.00
192,500.00
10,645.16
10,645.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

369,710.50
187,493.28
363,266.13
629,314.51
592,500.00
345,000.00
543,951.61
455,403.22
533,306.45
414,596.77
283,548.38
64,798.39
66,048.39
67,298.39
67,298.39
66,048.39
67,298.39
58,548.39
0.00
0.00
0.00
0.00
409,999.67

หมายเหตุ:
ล�ำดับที่ 3-5, 7-8, 10-11
ล�ำดับที่ 2
ล�ำดับที่ 5, 12-18
ล�ำดับที่ 4
ล�ำดับที่ 19-22

ลาออกจากต�ำแหน่งคณะกรรมการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 9 วรรค หนึง่ (8) แห่งพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงก�ำหนดให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับ
ผลการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ
เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐน�ำข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการประกาศประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผล
การพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การประปานครหลวง ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีหน่วยงานโดยฝ่ายจัดหาและพัสดุ
ด�ำเนินการภายใต้ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 100
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ
มติคณะรัฐมนตรีกรณีผอ่ นปรนการด�ำเนินการ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2549
โดยมีขั้นตอนด�ำเนินการดังนี้

ให้ลบหรือตัดทอนหรือท�ำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมีส่วน
ได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู
ขอส�ำเนาหรือขอส�ำเนาที่มีค�ำรับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควร หน่วยงาน
ของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวาง
หลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้
3. จัดส่งเผยแพร่ไปยังหน่วยงานรับผิดชอบในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านประกาศจัดซือ้ จัดจ้างหลายช่องทาง
ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบันทึก
ข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลาง e-GP Website
(www.gprocurement.go.th) เพื่อเผยแพร่ขั้นตอน
การด�ำเนินการ (สอบราคา ประกวดราคา ประกวด
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) จนถึงขั้นตอนการ
เบิกจ่ายเงิน และขณะเดียวกันได้ติดประกาศเผยแพร่
ที่บริเวณชั้นล่าง (ชั้น 1) ของอาคารส�ำนักงานใหญ่
การประปานครหลวง
4. ด้านความโปร่งใส มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ�ำปี
งบประมาณ มีการตรวจสอบภายในองค์กร คือส�ำนัก
ตรวจสอบ ในการสอบทานการปฏิบตั ติ ามแผน รวมทัง้
มีส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรตรวจสอบ
ของรัฐ เปิดการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ�ำ
และมีข้อเสนอแนะหากหน่วยงานปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนด

1. น�ำข้อมูลข่าวสารการประกาศประกวดราคาและสอบราคา
รวมทั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด
เกีย่ วกับงานทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธจี ดั ซือ้
จัดจ้าง รายชือ่ ผูเ้ ข้าเสนอราคาและราคาทีผ่ เู้ สนอได้รบั
การคัดเลือก เผยแพร่ทาง Website ของหน่วยงาน
(www.mwa.co.th) โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
ตลอดเวลา
2. จั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยจั ด ให้ มี ไ ว้
ในสถานที่ แ สดงที่เปิดเผย และการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชนโดยสามารถเข้าตรวจดูได้อย่างสะดวก ข้อมูล
ข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ถ้ามีส่วนที่ต้อง
ห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูด่ ว้ ย

ผลการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด การประปานครหลวง
สามารถด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาด้วย
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 133 งาน
ท�ำให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ 392,210,587 บาท
คิดเป็นร้อยละ 9.41
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการการประปานครหลวง
ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ประกอบด้วย นายอัชพร
จารุจินดา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางวิภารัตน์ อัศววิรุฬหการ และนายเอกราช
ช่างเหลา เป็นกรรมการตรวจสอบ แต่เนื่องจากกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้ขอลาออก
จากการเป็นกรรมการการประปานครหลวงก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนั้น ในการ
ประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 ประกอบด้วย นายวุฒิพงศ์
วิบูลย์วงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรินทร์ จิรา และพลเรือโทณเดโช เกิดชูชื่น
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิชัย อมรเทพรักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)
ท�ำหน้าที่เลขานุการฯ
ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 5 ครั้ง และกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
ผู้บริหารระดับสูง และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้ข้อมูลในการช่วยกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการประปานครหลวง สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงิน
รายไตรมาสและประจ�ำปี ร่วมกับฝ่ายบริหารและส�ำนักตรวจสอบ ทั้งในประเด็น
ความถูกต้องเชื่อถือได้ และความเหมาะสมก่อนน�ำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการการประปานครหลวง โดยการสอบทานมุ่งเน้นรายการบัญชีที่ส�ำคัญ
รายการปรับปรุง ประมาณการทางบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส�ำคัญ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม เพียงพอ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
2. การควบคุมภายในขององค์กร สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ
และผู ้ ส อบบั ญ ชี รายงานประเด็ น ข้ อ ตรวจพบที่ ส� ำ คั ญ และแนวทางแก้ ไ ขเสนอ
คณะกรรมการการประปานครหลวง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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3. การบริหารความเสี่ยง สอบทานแผนบริหารความเสี่ยงของการประปานครหลวง
ติดตามการบริหารความเสีย่ งของทุกสายงานเป็นรายไตรมาส เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแผนการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การด�ำเนินงานขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยติดตามสอบถามฝ่ายบริหาร
รวมถึงสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
การประปานครหลวงได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้น อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
5. การก�ำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
ส�ำนักงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี และติดตามการด�ำเนินการแก้ไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ สอบทานภารกิจ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ แผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบภายใน
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในพัฒนา
ตนเองให้มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจ
สอบประจ�ำปี 2558 การปรับปรุงกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน และคู่มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2557
โดยสรุป ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการประปานครหลวง
ได้น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานทางการเงิน
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการบริหารความเสี่ยง และมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

(นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการการประปานครหลวงเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยได้ก�ำกับ
ให้จัดท�ำงบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจรับรองจากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการการประปานครหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ เพือ่ ก�ำกับดูแลให้การตรวจสอบ การสอบทาน
รายงานการเงิน การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจว่าได้มีการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติ
คณะกรรมการการประปานครหลวงมีความเห็นว่า งบการเงินของการประปานครหลวง
แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนและกระแสเงินสด
ถูกต้องในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

(นายเจริญ ภัสระ)
ประธานกรรมการการประปานครหลวง
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการประปานครหลวง ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และงบก�ำไรขาดทุน งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้
ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
และการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
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การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดย
ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนัก งานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ างต้ น นี้ แสดงฐานะการเงิ น ของ
การประปานครหลวง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

(นางมณี วัชระกิจจา)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 13

(นางสาวสุรางค์ อมรเลิศวัฒนา)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
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การประปานครหลวง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย : บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค่าน�้ำ ค่าบริการค้างรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2556
(ปรับปรุงใหม่)

1 ตุลาคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

5.2 7.1
7.2
5.3 7.3
7.4
5.4 7.5
7.6

4,210,124,604
4,012,077,309
534,343,370
864,788,091
143,838,722
50,859,980
9,816,032,076

5,119,752,350
1,186,549,595
448,568,678
851,578,992
138,612,694
27,481,848
7,772,544,157

1,442,810,750
1,950,000,000
439,872,414
855,791,011
107,847,004
221,959,477
5,018,280,656

5.5 7.7
5.6 7.8
5.7 7.9
7.10

47,426,748,611
163,900,481
5,717,880,578
132,364,872
11,201,153
53,452,095,695
63,268,127,771

45,200,543,083
124,523,676
7,256,712,653
260,612,785
19,490,803
52,861,883,000
60,634,427,157

45,580,440,361
180,961,072
5,380,240,193
600,200,615
14,040,086
51,755,882,327
56,774,162,983

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การประปานครหลวง
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
รายได้แผ่นดินค้างน�ำส่ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินประกันการใช้น�้ำ
รายได้รอการรับรู้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุน
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

หมายเหตุ

30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2556
(ปรับปรุงใหม่)

1 ตุลาคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

7.11
7.12
7.14

1,323,608,394
210,700,469
2,210,000,000
1,657,082,392
5,401,391,255

876,493,847
159,694,610
3,492,000,000
1,812,668,530
6,340,856,987

630,182,955
707,793,208
1,502,600,000
1,696,467,522
4,537,043,685

1,486,856,082
1,452,284,777
1,499,788,749
1,806,428,167
273,651,798
6,519,009,573
11,920,400,828

1,329,764,881
1,681,768,887
1,445,469,047
1,542,117,668
363,201,612
6,362,322,095
12,703,179,082

3,016,131,916
1,918,133,259
1,383,310,174
1,456,115,112
292,180,615
8,065,871,076
12,602,914,761

8,386,847,139
42,951,663,398
9,216,406
51,347,726,943
63,268,127,771

8,386,847,139
39,534,149,415
10,251,521
47,931,248,075
60,634,427,157

8,386,847,139
35,779,688,097
4,712,986
44,171,248,222
56,774,162,983

7.11
7.13
7.15
7.16

7.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

(นางพรรณรัตน์ ปานเชื้อ)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
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การประปานครหลวง
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้ค่าน�้ำ
รายได้ค่าบริการรายเดือน
รายได้ค่าติดตั้งประปา
รายได้เสริม
รายได้ด�ำเนินงานอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ
งานที่ท�ำโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์
วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรส�ำหรับปี

7.18
7.19
7.20

7.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

2556
(ปรับปรุงใหม่)

16,403,487,642
888,441,931
455,028,815
786,146,060
661,083,607
19,194,188,055

16,257,293,229
865,023,594
424,586,165
741,531,547
578,841,149
18,867,275,684

(620,368)
(32,540,817)
2,545,616,938
21,750,888
3,269,199,619
4,673,919,642
2,104,370,485
12,581,696,387
6,612,491,668

45,788
(38,542,319)
2,554,993,104
18,785,623
3,249,396,389
4,411,195,246
2,047,533,067
12,243,406,898
6,623,868,786

176,780,781
121,262,827
(5,323,422)
36,650,310
329,370,496
6,941,862,164
(65,033,154)
6,876,829,010

131,274,791
116,112,043
(28,807,023)
484,889,947
703,469,758
7,327,338,544
(82,591,605)
7,244,746,939

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

หมายเหตุ
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

7.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

2556
(ปรับปรุงใหม่)

6,876,829,010

7,244,746,939

(1,035,115)
6,875,793,895

5,538,535
7,250,285,474
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การประปานครหลวง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

ทุนประเดิม

ทุนรับจาก
งบประมาณ

ยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2555
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ 1 ตุลาคม 2555
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ก�ำไรส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2556

1,192,708,301
1,192,708,301
1,192,708,301
1,192,708,301

7,194,138,838
7,194,138,838
7,194,138,838
7,194,138,838

ยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2556
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ 1 ตุลาคม 2556
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ก�ำไรส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557

1,192,708,301
1,192,708,301
1,192,708,301
1,192,708,301

7,194,138,838
7,194,138,838
7,194,138,838
7,194,138,838

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

ส่วนเกินทุน

รวมทุน

ก�ำไรสะสม
ยังไม่ ได้จัดสรร

4,630,628,574
(4,630,628,574)
-

13,017,475,713
(4,630,628,574)
8,386,847,139
8,386,847,139
8,386,847,139

32,605,174,635
3,174,513,462
35,779,688,097
1,714,379
35,781,402,476
(3,492,000,000)
7,244,746,939
39,534,149,415

4,712,986
4,712,986
4,712,986
5,538,535
10,251,521

45,627,363,334
(1,456,115,112)
44,171,248,222
1,714,379
44,172,962,601
(3,492,000,000)
5,538,535
7,244,746,939
47,931,248,075

4,952,310,563
(4,952,310,563)
-

13,339,157,702
(4,952,310,563)
8,386,847,139
8,386,847,139
8,386,847,139

36,123,956,520
3,410,192,895
39,534,149,415
684,973
39,534,834,388
(3,460,000,000)
6,876,829,010
42,951,663,398

10,251,521
10,251,521
10,251,521
(1,035,115)
9,216,406

49,473,365,743
(1,542,117,668)
47,931,248,075
684,973
47,931,933,048
(3,460,000,000)
(1,035,115)
6,876,829,010
51,347,726,943
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องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของทุน

รวมส่วนของทุน

การประปานครหลวง
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายจ่ายตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายวัสดุล้าสมัย
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมเงินกู้
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้อื่น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค่าน�้ำ ค่าบริการค้างรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินประกันการใช้น�้ำ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

2556
(ปรับปรุงใหม่)

6,876,829,010

7,244,746,939

4,635,354,169
38,508,363
57,110
12,407,886
(69,438,198)
(3,751,308)
(9,073,588)
65,033,154
(176,780,781)
(299,036,363)
(37,951,151)
11,032,158,303

4,269,413,508
141,613,509
168,229
3,439,119
(476,726,625)
18,605,537
(10,450,512)
82,591,605
(131,274,791)
(264,480,718)
10,877,645,800

(88,435,532)
(13,209,099)
100,925,647
4,515,694
(1,514,505)

(12,135,382)
4,212,019
73,440,005
5,251
(5,618,946)

(845,282,738)
(227,491,932)
(230,519,225)
54,319,702
(90,149,891)
3,659,826
9,698,976,250

(731,617,900)
82,852,054
(230,825,836)
62,158,873
70,936,822
614,379
10,191,667,139

การประปานครหลวง
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายวัสดุล้าสมัย
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้
เงินสดจ่ายช�ำระคืนเงินกู้
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมเงินกู้
น�ำเงินส่งคลัง
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2556
(ปรับปรุงใหม่)

(2,825,527,714)
148,886,954
40,514,546
12,575,188
(3,525,095,854)
(6,148,646,880)

763,450,405
124,795,262
28,990,612
10,450,512
(4,337,633,009)
(3,409,946,218)

504,855,517
(155,532,181)
(64,280,452)
(4,745,000,000)
(4,459,957,116)
(909,627,746)
5,119,752,350
4,210,124,604

348,377,933
(1,852,858,319)
(98,798,935)
(1,501,500,000)
(3,104,779,321)
3,676,941,600
1,442,810,750
5,119,752,350

การประปานครหลวง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และแก้ไข
เพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1 ส�ำรวจจัดหาแหล่งน�้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา
1.2 ผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ก�ำหนดและ
ควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว
1.3 ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปานครหลวง
ปัจจุบันที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำและการเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความ
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
2.2 งบการเงินนี้ จัดท�ำขึ้นโดยรวมกองทุนบ�ำเหน็จพนักงานการประปานครหลวง

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และ การตีความมาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงาน ที่ยกเลิก
เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

101

มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
กปน. อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้
ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่ง กปน. จะเริ่มใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม กปน. คาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ยกเว้นตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า กปน. น�ำมาถือปฏิบัติก่อนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ตามมติคณะกรรมการการประปานครหลวง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556

4.การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และประมาณการทางบัญชี

4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
4.1.1 การบันทึกบัญชีรายการเกี่ยวกับการวางท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต�่ำกว่า 150 มม. (โครงการลดน�้ำสูญเสีย
โครงการขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำและงานปรับปรุงก�ำลังน�้ำ) เดิมบันทึกเป็นรายจ่ายรอการตัดบัญชี เปลี่ยนเป็นบันทึกบัญชีสินทรัพย์
ประเภทท่อบริการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ กปน.
4.1.2 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์รับบริจาค เดิมบันทึกบัญชีสินทรัพย์รับบริจาคคู่กับส่วนเกินทุน เปลี่ยนเป็นบันทึกบัญชี
สินทรัพย์รับบริจาคคู่กับรายได้รอการรับรู้ และรับรู้รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์ไม่เกินอายุ การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
บริจาค เพือ่ ให้เป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า การเปลีย่ นแปลง
วิธีการบันทึกดังกล่าวส่งผลกระทบต่องบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,542.12 ล้านบาท
- ก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้น 3,410.19 ล้านบาท
- ส่วนของทุนลดลง 4,952.31 ล้านบาท
4.2 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
กปน. ได้มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการมูลค่าคงเหลือของมาตรวัดน�้ำ จากเดิมค�ำนวณค่าเสื่อมราคาไม่เกินอายุการ
ให้ประโยชน์ 5 และ 8 ปี โดยไม่มีมูลค่าคงเหลือ เปลี่ยนเป็นค�ำนวณค่าเสื่อมราคาไม่เกินอายุการให้ประโยชน์ 5 และ 8 ปี โดยมี
มูลค่าคงเหลืออัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าได้มา มีผลท�ำให้ประมาณการค่าเสื่อมราคามาตรวัดน�้ำ ส�ำหรับปีงบประมาณ 2557
ลดลงประมาณ 16.74 ล้านบาท

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
5.1.1 การรับรู้รายได้
รายได้ค่าน�้ำ ค่าบริการรายเดือนและค่าน�้ำดิบ รับรู้เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้ค่าน�้ำฯ ตามปริมาณการใช้น�้ำประปา
ในรอบระยะเวลาการอ่านมาตรวัดน�้ำแต่ละเดือน ส่วนปริมาณการใช้น�้ำประปาหลังจากวันที่อ่านมาตรวัดน�้ำถึง ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากการให้บริการ รับรู้ตามขั้นความส�ำเร็จของงาน
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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5.1.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝาก
ประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก�ำหนด รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะ
เปลี่ยนเป็นเงินสดในจ�ำนวนที่ทราบได้ซึ่งครบก�ำหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ำกัดในการ
เบิกใช้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยส�ำคัญ
5.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าที่จะได้รับตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค�ำนวณจากยอด
ลูกหนี้การค้าที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งค้างช�ำระเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ดังนี้
ระยะเวลาที่ค้างช�ำระ

อัตราร้อยละ

เกิน 6 เดือน – 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีขึ้นไป
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5.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าและวัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ดังนี้
5.4.1 วัสดุส�ำรองคลัง ประกอบด้วย ท่อและอุปกรณ์ มาตรวัดน�้ำ สารเคมี และอื่นๆ เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน
ของ กปน. แสดงตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
วัสดุส�ำรองคลังที่เสื่อมสภาพล้าสมัยจะตั้งค่าเผื่อจากวัสดุเสื่อมสภาพล้าสมัยไว้เต็มจ�ำนวน
วัสดุล้าสมัยเกิดจากการรื้อคืนของสินทรัพย์ แสดงมูลค่าด้วยราคาตามบัญชี
5.4.2 สินค้าส�ำเร็จรูป ประกอบด้วย น�้ำดื่มบรรจุขวด แสดงตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อายุการใช้งาน (ปี)
30
30
5, 10, 20, 25
10, 25, 35
5, 8
5
5, 8

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ท่อและอุโมงค์
มาตรวัดน�้ำ
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคแสดงคู่กับรายได้รอการรับรู้ตามราคาที่ได้รับบริจาค ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ
บริจาคถือเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
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5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
5.6.1 สิทธิการใช้แผนที่เชิงรหัส ตัดจ�ำหน่ายภายใน 20 ปี
5.6.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจ�ำหน่ายภายใน 5 - 20 ปี
5.7 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างบันทึกเป็นสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างด้วยราคาทุน เมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจะใช้งานตามวัตถุประสงค์จึงโอนเป็นสินทรัพย์ถาวร
5.8 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ยทางการเงินต่างๆ และผลแตกต่างจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ ส่วนที่ปรับปรุงต้นทุนของดอกเบี้ยจ่าย รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวน ยกเว้นต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
5.9 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นตัวเงินและเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยอัตราซื้อหรือขายถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�ำไรขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการปรับค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวน
5.10 ผลประโยชน์พนักงาน
กปน. รับรู้และวัดมูลค่าผลประโยชน์พนักงานแต่ละประเภท ดังนี้
5.10.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นส�ำหรับพนักงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ
5.10.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
กปน. และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง และได้รับจดทะเบียนกองทุน
(Data of Registration) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ กปน. บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และจะจ่ายเงิน
ให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กปน. จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 9, 10 และ 11 ของเงินเดือนพนักงานที่เป็น
สมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ที่มีอายุงาน 1-10 ปี, 11-20 ปี และมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ตามล�ำดับ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวด
ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
กปน. ได้จดั ตัง้ กองทุนบ�ำเหน็จพนักงานการประปานครหลวง เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2519 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สงเคราะห์
พนักงานในกรณีพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่โดยไม่มีความผิด กปน. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ
กปน. ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และคิดลดผลประโยชน์โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method) เพื่อก�ำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน และต้นทุนบริการปัจจุบัน
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ต้นทุนบริการในอดีต โดยรับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน และรับรู้ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ
5.10.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method) เพื่อก�ำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน และต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต โดยรับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน และรับรู้ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้บริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการที่อาจมีผลกระทบ
ต่อจ�ำนวนเงินของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่แสดงในงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจต่างไปจากจ�ำนวน
ที่ได้ประมาณไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญ ได้แก่
6.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณ อายุการให้ประโยชน์ และ
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
6.2 รายได้ค่าน�้ำ ค่าบริการค้างรับ
เป็นรายได้ที่ยังไม่ได้ออกบิล ค�ำนวณจากปริมาณการใช้น�้ำจากวันที่อ่านน�้ำครั้งหลังสุด ถึงวันสิ้นงวดบัญชี โดยประมาณ
ขึ้นจากปริมาณการใช้น�้ำเฉลี่ยต่อวันของเดือนก่อน
6.3 คดีฟ้องร้อง
กปน. มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี
ที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน

7. ข้อมูลเพิ่มเติม

7.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

เงินสด
เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
เงินฝากระหว่างทาง
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากประจ�ำ
รวม

2557

2556

2.27
1,300.42
17.18

2.05
2,240.82
26.63

2,890.26
4,210.13

2,850.25
5,119.75

7.2 เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 เงินลงทุนชั่วคราว จ�ำนวน 4,012.08 ล้านบาท และ 1,186.55 ล้านบาท เป็นใบ
รับเงินฝากประจ�ำ โดย กปน. ได้ด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
หมวด 2 การเงิน ข้อ 14 ซึ่งก�ำหนดว่า “หากรัฐวิสาหกิจเห็นว่ามีสภาพคล่องคงเหลือและประสงค์จะบริหารสภาพคล่องคงเหลือ
ดังกล่าวให้ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ
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อาจเลือกลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณก็ได้”
7.3 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2557
ลูกหนี้ค่าน�้ำ ค่าบริการรายเดือนและค่าน�้ำดิบ
หัก ภาษีขายค่าน�้ำ ค่าบริการรายเดือนที่ยังไม่ถึง
ก�ำหนดช�ำระ
รวมลูกหนี้ค่าน�้ำ ค่าบริการรายเดือนและค่าน�้ำดิบ
ลูกหนี้ค่าติดตั้งประปาและอื่นๆ
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

2556

518.16
(33.63)

470.64
(31.15)

484.53
57.68
542.21
(7.87)
534.34

439.49
16.90
456.39
(7.82)
448.57

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 ลูกหนี้ค่าน�้ำ ค่าบริการรายเดือนและค่าน�้ำดิบ แยกเป็นประเภทและอายุหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2557
ระยะเวลาค้างช�ำระ
1 เดือน - 6 เดือน
เกิน 6 เดือน - 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

2556

เอกชน

ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

รวม

199.31
1.71
6.99
208.01

266.56
9.96
276.52

465.87
11.67
6.99
484.53

ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

เอกชน
191.78
1.90
6.85
200.53

232.74
6.22
238.96

7.4 รายได้ค่าน�้ำ ค่าบริการค้างรับ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2557

เอกชน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
รวม

2556

ล้านบาท

ร้อยละ

759.52
105.27
864.79

87.83
12.17
100.00

ล้านบาท
752.80
98.78
851.58

7.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

สินค้าส�ำเร็จรูป
วัสดุส�ำรองคลัง
วัสดุระหว่างทาง
รวม
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2557

2556

0.77
142.15
0.92
143.84

0.15
134.34
4.12
138.61

ร้อยละ
88.40
11.60
100.00

รวม
424.52
8.12
6.85
439.49

7.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์อื่น
รวม

2557

2556

44.81
4.46
1.59
50.86

16.92
3.77
6.79
27.48

7.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
30 กันยายน 2557
ยอดต้นงวด
1 ต.ค. 56
4,284.29
ที่ดิน
16,962.32
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
9,619.39
เครื่องจักรและอุปกรณ์
73,774.28
ท่อ
3,413.64
มาตรวัดน�้ำ
เครื่องมือและเครื่องใช้ส�ำนักงาน 1,114.59
321.42
ยานพาหนะและขนส่ง
109,489.93
รวม

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จ�ำหน่าย
836.61
880.94
4,108.39
589.65
441.28
53.59
6,910.46

(15.90)
(167.86)
(304.61)
(166.84)
(75.08)
(21.04)
(751.33)

ยอดปลายงวด
30 ก.ย. 57
4,284.29
17,783.03
10,332.47
77,578.06
3,836.45
1,480.79
353.97
115,649.06

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดต้นงวด ค่าเสื่อมราคา จ�ำหน่าย ยอดปลายงวด
1 ต.ค. 56
30 ก.ย. 57
10,192.42
7,410.79
42,715.38
2,833.72
895.01
242.06
64,289.38

440.65
490.82
3,413.06
141.10
127.69
23.16
4,636.48

(11.31)
(163.22)
(281.06)
(152.23)
(74.76)
(20.97)
(703.55)

10,621.76
7,738.39
45,847.38
2,822.59
947.94
244.25
68,222.31

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
30 ก.ย. 57
4,284.29
7,161.27
2,594.08
31,730.68
1,013.86
532.85
109.72
47,426.75

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุน จ�ำนวน 115,649.06 ล้านบาท ได้รวมสินทรัพย์ที่คิด
ค่าเสื่อมราคาสะสมไว้เต็มมูลค่าแล้ว จ�ำนวน 27,404.90 ล้านบาท มีมูลคงค่าเหลือตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 11.15 ล้านบาท
30 กันยายน 2556
ยอดต้นงวด
1 ต.ค. 55
4,284.40
ที่ดิน
16,632.69
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
9,276.34
เครื่องจักรและอุปกรณ์
71,202.84
ท่อ
3,359.27
มาตรวัดน�้ำ
968.78
เครื่องมือและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
348.46
ยานพาหนะและขนส่ง
106,072.78
รวม

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จ�ำหน่าย
0.11
518.90
412.82
2,721.92
169.50
166.82
9.61
3,999.68

(0.22)
(189.27)
(69.77)
(150.48)
(115.13)
(21.01)
(36.65)
(582.53)

ยอดปลายงวด
30 ก.ย. 56
4,284.29
16,962.32
9,619.39
73,774.28
3,413.64
1,114.59
321.42
109,489.93

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดต้นงวด ค่าเสื่อมราคา จ�ำหน่าย ยอดปลายงวด
1 ต.ค. 55
30 ก.ย. 56
9,919.22
7,038.54
39,632.10
2,799.93
842.74
259.81
60,492.34

406.93
467.77
3,218.44
138.66
73.27
18.79
4,323.86

(133.73)
(95.52)
(135.16)
(104.87)
(21.00)
(36.54)
(526.82)

10,192.42
7,410.79
42,715.38
2,833.72
895.01
242.06
64,289.38

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
30 ก.ย. 56
4,284.29
6,769.90
2,208.60
31,058.90
579.92
219.58
79.36
45,200.55

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุน จ�ำนวน 109,489.93 ล้านบาท ได้รวมสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคา
สะสมไว้เต็มมูลค่าแล้ว จ�ำนวน 24,408.46 ล้านบาท มีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 26.61 ล้านบาท
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7.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
30 กันยายน 2557

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน

สิทธิการใช้แผนที่เชิงรหัส
ตัดจ�ำหน่ายภายใน 20 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตัดจ�ำหน่ายภายใน 5-20 ปี
รวม

ยอดยกมา
1 ต.ค. 56

เพิ่มขึ้น

201.30

15.28

877.72
1,079.02

62.61
77.89

ค่าตัดจ�ำหน่าย

จ�ำหน่าย

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 57

ยอดยกมา
1 ต.ค. 56

ค่าตัด
จ�ำหน่าย

-

216.58

147.14

6.75

-

940.33
1,156.91

807.36
954.50

31.76
38.51

จ�ำหน่าย

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 57

ราคาตาม
บัญชี

-

153.89

62.69

-

839.12
993.01

101.21
163.90

30 กันยายน 2556

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน

สิทธิการใช้แผนที่เชิงรหัส
ตัดจ�ำหน่ายภายใน 20 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตัดจ�ำหน่ายภายใน 5 - 20 ปี
รวม

ยอดยกมา
1 ต.ค. 55

เพิ่มขึ้น

180.93
812.96
993.89

ค่าตัดจ�ำหน่าย

จ�ำหน่าย

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 56

ยอดยกมา
1 ต.ค. 55

ค่าตัด
จ�ำหน่าย

20.37

-

201.30

127.13

20.01

64.84
85.21

(0.08)
(0.08)

877.72
1,079.02

685.80
812.93

121.61
141.62

จ�ำหน่าย

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 56

ราคาตาม
บัญชี

-

147.14

54.16

807.36
954.50

70.36
124.52

(0.05)
(0.05)

7.9 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
30 กันยายน 2557

โครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลักครั้งที่ 7
โครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลักครั้งที่ 7/1
โครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลักครั้งที่ 8
โครงการปรับปรุงระบบประปา
เพื่อลดน�้ำสูญเสีย
งบลงทุนปกติ
รวม

ยอดยกมา
1 ต.ค. 56

เพิ่มขึ้น
ระหว่างงวด

1,993.08

521.84

14.83

-

หน่วย : ล้านบาท

ต้นทุน
การกู้ยืม

โอนไป
สินทรัพย์

-

(1,663.13)

-

(14.83)

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 57
851.79
-

2,874.11

756.52

2.62

(1,390.26)

2,242.99

2,374.69
7,256.71

45.91
3,403.55
4,727.82

2.62

(30.71)
(3,170.34)
(6,269.27)

15.20
2,607.90
5,717.88
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30 กันยายน 2556

โครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลักครั้งที่ 7
โครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลักครั้งที่ 7/1
โครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลักครั้งที่ 8
โครงการปรับปรุงระบบประปา
เพื่อลดน�้ำสูญเสีย
งบลงทุนปกติ
รวม

ยอดยกมา
1 ต.ค. 55

เพิ่มขึ้น
ระหว่างงวด

ต้นทุน
การกู้ยืม

1,075.92

1,461.44

4.53

68.43

9.05

2,301.09
36.40
1,898.40
5,380.24

หน่วย : ล้านบาท

โอนไปที่ดินอาคาร
และอุปกรณ์

ปรับปรุง / โอนไป
บัญชีที่เกี่ยวข้อง

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 56

(548.81)

-

1,993.08

-

(62.65)

-

14.83

1,368.97

1.64

(797.59)

-

2,874.11

64.36
2,483.38
5,387.20

6.17

(100.76)
(1,772.63)
(3,282.44)

(234.46)
(234.46)

2,374.69
7,256.71

7.10 เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน จ�ำนวน 132.36 ล้านบาท เป็นเงินที่จ่ายตามเงื่อนไขก�ำหนดในสัญญา
โดยผู้รับจ้างต้องน�ำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค�้ำประกันของธนาคารในประเทศ มาค�้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้า ตามข้อบังคับ
การประปานครหลวง ฉบับที่ 100 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537
7.11 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2557

2556

เงื่อนไขการช�ำระ

สกุลเงิน
เทียบเท่า
สกุลเงิน
เทียบเท่า อัตราดอกเบี้ย จ�ำนวน
ต่างประเทศ สกุลเงินบาท ต่างประเทศ สกุลเงินบาท ร้อยละต่อปี งวด
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น (หน่วย : ล้านเยน)
1. เงินกู้วงเงิน 11,706.00 ล้านเยน
2. เงินกู้วงเงิน 4,098.00 ล้านเยน
3. เงินกู้วงเงิน
364.00 ล้านเยน
รวม
เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี
- สกุลเงินบาท
- สกุลเงินเยน
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี
เงินกู้ระยะยาว

2,800.38
2,638.59
240.93
5,679.90
5,679.90

836.95
788.60
72.01
1,697.56
1,697.56

3,080.42
1,288.15
225.29
4,593.86
4,593.86

998.76
417.65
73.04
1,489.45
1,489.45

(704.99)
(704.99)
4,974.91

(210.70)
(210.70)
1,486.86

(492.53)
(492.53)
4,101.33

(159.69)
(159.69)
1,329.76
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1.70
0.80
0.01

37
21
21

วันช�ำระ
งวดแรก

วันช�ำระ
งวดสุดท้าย

20 ก.ย. 2549 20 ก.ย. 2567
20 ส.ค. 2557 20 ส.ค. 2567
20 ส.ค. 2557 20 ส.ค. 2567

อัตราแลกเปลี่ยนฯ อัตราขายถัวเฉลี่ย ธปท.
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556 1JPY=0.324228 THB
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 1JPY=0.298871 THB

7.11 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงินต่างประเทศ
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
บวก : เบิกรับเงินกู้
หัก : ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ
: จ่ายคืนเงินกู้
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
รวมยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
รวมยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เทียบเท่า สกุลเงินบาท

4,593.86
1,578.57
(492.53)
5,679.90
5,679.90
4,593.86

1,489.45
504.86
(143.22)
(153.53)
1,697.56
1,697.56
1,489.45

7.12 รายได้แผ่นดินค้างน�ำส่ง
กระทรวงการคลังก�ำหนดให้ กปน. น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 45 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักโบนัสพนักงานและ
กรรมการ โดยก�ำหนดระยะเวลาน�ำส่งรายได้แผ่นดินปีละ 2 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่ง มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
น�ำส่งคลัง - ครึ่งปีหลังของปี 2555
- ครึ่งปีแรกของปี 2556
- ครึ่งปีหลังของปี 2556
- ครึ่งปีแรกของปี 2557
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

2557

2556

3,492.00
3,463.00
(1,878.00)
(1,617.00)
(1,250.00)
2,210.00

1,502.60
3,490.90
(1,501.50)
3,492.00

ในปี 2556 บันทึกรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งเพิ่มขึ้นระหว่างงวด จ�ำนวน 3,490.90 ล้านบาท และได้น�ำส่งรายได้แผ่นดิน
ของปี 2555 จ�ำนวน 1,501.50 ล้านบาท คงเหลือรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งของปี 2556 จ�ำนวน 3,492.00 ล้านบาท
ในปี 2557 บันทึกรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งเพิ่มขึ้นระหว่างงวด จ�ำนวน 3,463.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้แผ่นดินของปี
2556 จ�ำนวน 3.00 ล้านบาท จึงได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินของปี 2556 จ�ำนวน 3,495.00 ล้านบาท และน�ำส่งรายได้แผ่นดินของปี
2557 ครึ่งปีแรก จ�ำนวน 1,250.00 ล้านบาท คงเหลือรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งของปี 2557 จ�ำนวน 2,210.00 ล้านบาท
7.13 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ�ำนวนเงินที่รับรู้เป็นหนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
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30 กันยายน 2557
โครงการ
เงินตอบแทนความ
กองทุนบ�ำเหน็จ ชอบเมื่อเกษียณอายุ
ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2556
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่าย
ผลขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557
หัก มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการ
จ�ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

วันลาพักผ่อน
ที่ยังไม่ ได้ใช้สิทธิ์

ของที่ระลึก
ท�ำงานครบ 25 ปี

ของที่ระลึก
อายุครบ 60 ปี

รวม

1,355.00
41.84
36.87
(184.79)

1,109.22
61.00
34.69
(140.48)

106.77
5.90
3.35
(13.94)

17.90
1.32
0.40
(0.73)

49.69
10.59
3.87
(6.11)

2,638.58
120.65
79.18
(346.05)

(2.26)
1,246.66
(1,041.10)
205.56

1.99
1,066.42
1,066.42

0.19
102.27
102.27

0.16
19.05
19.05

0.95
58.99
58.99

1.03
2,493.39
(1,041.10)
1,452.29

30 กันยายน 2556
โครงการ
เงินตอบแทนความ
กองทุนบ�ำเหน็จ ชอบเมื่อเกษียณอายุ
ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2555
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่าย
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2556
หัก มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการ
จ�ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

วันลาพักผ่อน
ที่ยังไม่ ได้ใช้สิทธิ์

ของที่ระลึก
ท�ำงานครบ 25 ปี

ของที่ระลึก
อายุครบ 60 ปี

รวม

1,519.15
46.87
40.16
(249.83)

1,183.11
57.41
35.67
(163.64)

114.37
5.55
3.44
(16.27)

16.96
1.16
0.32
(0.44)

46.91
5.08
1.77
(3.64)

2,880.50
116.07
81.36
(433.82)

(1.35)
1,355.00
(956.81)
398.19

(3.33)
1,109.22
1,109.22

(0.32)
106.77
106.77

(0.10)
17.90
17.90

(0.43)
49.69
49.69

(5.53)
2,638.58
(956.81)
1,681.77

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้
30 กันยายน 2557
โครงการ
เงินตอบแทนความ
กองทุนบ�ำเหน็จ ชอบเมื่อเกษียณอายุ
งบก�ำไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
รวม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุน(ก�ำไร)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

หน่วย : ล้านบาท

วันลาพักผ่อน
ที่ยังไม่ ได้ใช้สิทธิ์

ของที่ระลึก
ท�ำงานครบ 25 ปี

ของที่ระลึก
อายุครบ 60 ปี

รวม

41.84
36.87
(27.21)
51.50

61.00
34.69
95.69

5.90
3.35
9.25

1.32
0.40
1.72

10.59
3.87
14.46

120.65
79.18
(27.21)
172.62

(2.26)
(2.26)

1.99
1.99

0.19
0.19

0.16
0.16

0.95
0.95

1.03
1.03
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30 กันยายน 2556
โครงการ
เงินตอบแทนความ
กองทุนบ�ำเหน็จ ชอบเมื่อเกษียณอายุ
งบก�ำไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
รวม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

หน่วย : ล้านบาท

วันลาพักผ่อน
ที่ยังไม่ ได้ใช้สิทธิ์

ของที่ระลึก
ท�ำงานครบ 25 ปี

ของที่ระลึก
อายุครบ 60 ปี

รวม

46.87
40.16
(28.66)
58.37

57.41
35.67
93.08

5.55
3.44
8.99

1.16
0.32
1.48

5.08
1.77
6.85

116.07
81.36
(28.66)
168.77

(1.35)
(1.35)

(3.33)
(3.33)

(0.32)
(0.32)

(0.10)
(0.10)

(0.43)
(0.43)

(5.53)
(5.53)

รายการเคลื่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการผลประโยชน์พนักงาน - โครงการกองทุนบ�ำเหน็จ
หน่วย : ล้านบาท

ยอดยกมาต้นงวด
บวก ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
จ�ำนวนเงินที่ กปน. จ่ายสมทบ
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

2557

2556

956.81
27.21
241.87
(184.79)
1,041.10

962.37
28.66
215.61
(249.83)
956.81

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ร้อยละต่อปี
อัตราคิดลด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

2.01 – 4.22
7.50
0.76
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7.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าน�้ำดิบค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้างานวางท่อประปา
เจ้าหนี้ภาระผูกพัน ตามสัญญา CCS
เช็คคงค้าง
หนี้สินอื่นๆ
รวม

2557

2556

3.81
125.31
27.49
31.76
16.35
812.36
21.42
427.92
114.36
26.35
49.95
1,657.08

3.05
107.04
67.79
54.15
26.28
757.27
20.53
462.92
49.57
193.01
71.06
1,812.67

เจ้าหนี้ภาระผูกพันตามสัญญา CCS (Cross Currency Swap) จ�ำนวน 114.36 ล้านบาท เกิดจากการที่ กปน. ป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่ง ไปอีกสกุลหนึ่ง (SWAP) ท�ำให้ กปน.
มีภาระผูกพันต่อคู่สัญญา SWAP
7.15 รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย
30 กันยายน 2557

มาตรวัดน�้ำ
ท่อประปา
สินทรัพย์อื่น
รวม

หน่วย : ล้านบาท

ยอดยกมา
1 ต.ค. 56

เพิ่มขึ้น

รับรู้เป็นรายได้

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 57

188.60
1,327.12
26.40
1,542.12

171.09
402.78
0.20
574.07

(45.58)
(261.66)
(2.52)
(309.76)

314.11
1,468.24
24.08
1,806.43

30 กันยายน 2556

มาตรวัดน�้ำ
ท่อประปา
สินทรัพย์อื่น
รวม

หน่วย : ล้านบาท

ยอดยกมา
1 ต.ค. 55

เพิ่มขึ้น

รับรู้เป็นรายได้

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 56

175.05
1,252.17
28.90
1,456.12

57.34
300.98
0.01
358.33

(43.79)
(226.03)
(2.51)
(272.33)

188.60
1,327.12
26.40
1,542.12
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7.16 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2557
เงินประกันตัวแทนอ่านมาตรและจัดเก็บ
เงินประกันค่างานและเงินประกันสัญญา
เงินประกันตัวพนักงาน
รวม

2556

20.31
253.32
0.02
273.65

19.74
343.44
0.02
363.20

7.17 ทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ทุน จ�ำนวน 8,386.85 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนประเดิม จ�ำนวน 1,192.71 ล้านบาท
และทุนรับจากงบประมาณ จ�ำนวน 7,194.14 ล้านบาท
7.18 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ค่าน�้ำดิบ
ค่าสารเคมี
ค่าไฟฟ้า
ค่าท่อและอุปกรณ์ติดตั้งประปาใหม่
ค่าท่อและอุปกรณ์ซ่อมท่อแตกท่อรั่ว
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่น
รวม

2557

2556

260.17
385.81
1,369.96
207.02
165.43
157.23
2,545.62

283.03
384.53
1,330.43
223.81
161.63
171.56
2,554.99

7.19 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 จ�ำนวน 21.75 ล้านบาท และ 18.79 ล้านบาท
เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ว่าการและคณะกรรมการการประปานครหลวง ซึ่งคณะกรรมการการประปานครหลวงได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 และได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
7.20 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ค่าจ้างเหมาติดตั้งประปาใหม่
ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนมาตรวัดน�้ำและปรับปรุงประตูน�้ำ
ค่าจ้างเหมาส�ำรวจและซ่อมท่อแตกท่อรั่ว
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ค่าจ้างตัวแทนอ่านมาตรและรับเงิน
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าใช้จ่ายจากการหารายได้เสริม
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น
รวม
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2557

2556

89.88
30.89
335.16
200.60
232.25
118.83
136.66
616.48
343.62
2,104.37

66.29
26.83
298.39
219.75
217.76
107.82
176.13
563.00
371.56
2,047.53

7.21 ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2557
ระหว่างงวด (เกิดขึ้นจริง)
ช�ำระเงินกู้
อื่นๆ
ณ วันสิ้นงวด (ปรับมูลค่า)
เงินกู้
Cross Currency Swap
อื่นๆ
รวม

2556

(32.12)
(0.67)

7.62
0.54

141.23
(71.18)
(0.61)
36.65

729.99
(250.52)
(2.74)
484.89

8. การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

กปน. ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Plain Vanilla Cross Currency Swap) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549
เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส�ำหรับเงินกู้สกุลเงินเยน วงเงินกู้ 11,706.00 ล้านเยน (เบิกใช้เงินกู้
จ�ำนวน 5,180.74 ล้านเยน) โดยมีเงินต้นเท่ากับสัญญาเงินกู้จ�ำนวน 5,180.74 ล้านเยน และอายุสัญญา 18.5 ปี ตามรายละเอียด
ดังนี้
ณ. 30 กันยายน 2557

จ�ำนวนเงินต้น
ที่จะได้รับ
(ล้านเยน)

อัตราดอกเบี้ย
ที่จะได้รับ
(ต่อปี)

อัตรา
แลกเปลี่ยนฯ
ตามสัญญาฯ

จ�ำนวนเงินต้น
ที่จะต้องจ่าย
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ที่จะต้องจ่าย
(ต่อปี)

จ�ำนวนเงินต้น
คงเหลือ
(ล้านเยน)

อายุสัญญา
คงเหลือ (ปี)

อัตราแลกเปลี่ยนฯ
อัตราซื้อถัวเฉลี่ย ธปท.
ณ 30 กันยายน 2557

5,180.74

1.70

1 JPY =
0.334 THB

1,730.37

5.759

2,800.38
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1 JPY =
0.293162 THB

9. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
9.1 ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา
การประปานครหลวง ได้ว่าจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน) สัญญาเลขที่ G-MC-7D/2 ก่อสร้างอุโมงค์
ส่งน�้ำ วงเงินค่าก่อสร้าง 1,142.00 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ผู้รับจ้างได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อส�ำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 5/2553 เรียกร้องให้ กปน. ชดใช้คา่ งานเพิม่ ตามสัญญา จ�ำนวนทุนทรัพย์ 145.27 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจากวันที่เสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป จนกว่าจะช�ำระเงินครบถ้วน
วันที่ 17 มกราคม 2556 ส�ำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ก�ำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน) มีสิทธิขอให้ชดใช้ค่างานเพิ่มทั้งสามรายการ และดอกเบี้ยจาก กปน. ตามสัญญาพิพาท
ได้หรือไม่เพียงใด
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วันที่ 2 ตุลาคม 2556 อนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้เรียกร้องได้ถอนตัวแล้ว จึงท�ำให้อนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้เรียกร้องขาดไป
กระบวนการพิจารณาในชั้นนี้จึงจะต้องรอให้ฝ่ายผู้เรียกร้องตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนเข้ามาแทนโดยเร็ว เมื่อผู้เรียกร้องได้ตั้ง
อนุญาโตตุลาการท่านใหม่แล้ว ให้ส�ำนักงานฯ ประสานเวลากับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่ความทั้งสองฝ่าย เพื่อด�ำเนินกระบวน
พิจารณา นัดสืบพยานฝ่ายผู้เรียกร้อง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
9.2 คดีที่ กปน. ยื่นค�ำร้องเพิกถอนค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
9.2.1 บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษัท เธมส์ วอเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์วิส
ลิมิเต็ด จ�ำกัด ได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 26/2549 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2549 เรียกร้อง
ค่าบริหารงาน และค่าตอบแทนพิเศษ รวมจ�ำนวน 232.07 ล้านบาท ข้อพิพาทได้รับการพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ครบถ้วน และคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�ำชี้ขาดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ตามข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 44/2551 ให้ กปน.
ช�ำระเงินค่าบริหารงานและค่าตอบแทนพิเศษ จ�ำนวน 232.07 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจาก
วันที่ที่ผู้คัดค้านได้รับค�ำชี้ขาดจนกว่าจะช�ำระเงินครบถ้วน
กปน. ได้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนค�ำชีข้ าด เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2551 เนือ่ งจากเห็นว่าค�ำชีข้ าด
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส�ำคัญแห่งคดี
วันที่ 15 ตุลาคม 2551 บริษทั เธมส์ฯ ได้ยนื่ ค�ำฟ้องต่อศาลแพ่งรัชดาฯ ขอให้บงั คับคดีตามค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ
แต่ได้ถอนค�ำร้องในเวลาต่อมา
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 กปน. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสูงสุด โดย
ส�ำนักงานคดีปกครอง ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เห็นว่าค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ทีเ่ ห็นว่าค�ำชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการ
อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการและให้บังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย จึงมีเหตุควรอุทธรณ์ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
9.2.2 ข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 77/2550 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 และข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 38/2551 ลงวันที่
28 มีนาคม 2551 น.ส.ชลธร เผือกสามัญ กับพวกรวม 3 คน เรียกร้องให้ กปน. ช�ำระเงินค่าทดแทนการใช้ประโยชน์บนที่ดิน
จ�ำนวนทุนทรัพย์ 2.50 ล้านบาท และ 2.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยอัยการเจ้าของเรื่องให้รวมการพิจารณาเข้าด้วยกัน เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2551 ข้อพิพาทได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการครบถ้วนแล้ว
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�ำชี้ขาดให้ กปน. จ่ายค่าทดแทนการใช้ที่ดินทั้งสิ้นรวม 0.49
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะช�ำระเสร็จ และค่าเสียหายอันเกิดจาก
ผลกระทบในการท�ำการค้าขายและการเข้าออกเป็นจ�ำนวนเงิน 0.15 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วัน
เสนอข้อพิพาทจนกว่าจะช�ำระเสร็จ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 กปน. ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลมีค�ำสั่งเพิกถอนค�ำชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ เนื่องด้วยเป็นการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเกินค�ำขอที่ผู้เรียกร้องบรรยายไว้ อีกทั้งไม่ได้
ระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยไว้โดยชัดแจ้ง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษาให้เพิกถอนค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเฉพาะ
ค�ำชี้ขาดในส่วนของดอกเบี้ยที่ กปน. ต้องช�ำระให้แก่ผู้เรียกร้อง กปน. ไม่เห็นพ้องด้วยตามเหตุผลที่ได้แจ้งไว้ จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ศาลปกครองสูงสุดมีหมายเรียกวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม ขณะนี้เรื่องอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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9.3 คดีที่ กปน. ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมทั้งสิ้น 17 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้องประมาณ 1,137.36 ล้านบาท มีรายละเอียด
ดังนี้
9.3.1 คดีฟ้องผิดสัญญาจ้าง 3 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 23.15 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลแรงงานกลาง 1 คดี ศาลปกครองกลาง 1 คดี และศาลปกครองสูงสุด 1 คดี
9.3.2 คดีฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหาย 13 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 1,113.97 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นต้น 2 คดี ศาลปกครองกลาง 2 คดี ศาลปกครองสูงสุด 2 คดี และศาลฎีกา 7 คดี ในจ�ำนวนนี้ 1 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง
1,005.00 ล้านบาท ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
ศาลฎีกา

9.3.3 คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายอื่นๆ 1 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 0.24 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

10. การปรับปรุงงบการเงินและการจัดประเภทบัญชีใหม่

กปน. ได้ปรับปรุงงบการเงิน และจัดประเภทรายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และวันที่
30 กันยายน 2556 งบก�ำไรขาดทุน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบัน
หน่วย : บาท

ประเภทรายการ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายจ่ายรอการตัดบัญชี
รายได้รอการรับรู้
ทุน
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

ก่อนปรับปรุงใหม่

ปรับปรุง

หลังปรับปรุงใหม่

44,921,085,961
659,354,400
13,017,475,713
32,605,174,635

659,354,400
(659,354,400)
1,456,115,112
(4,630,628,574)
3,174,513,462

45,580,440,361
1,456,115,112
8,386,847,139
35,779,688,097

44,555,525,914
645,017,169
13,339,157,702
36,123,956,520

645,017,169
(645,017,169)
1,542,117,668
(4,952,310,563)
3,410,192,895

45,200,543,083
1,542,117,668
8,386,847,139
39,534,149,415

314,360,431
4,411,127,773
126,240,318
10,201,486
7,009,067,506

264,480,718
67,473
(10,128,275)
18,605,537
235,679,433

578,841,149
4,411,195,246
116,112,043
28,807,023
7,244,746,939

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายจ่ายรอการตัดบัญชี
รายได้รอการรับรู้
ทุน
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
รายได้ด�ำเนินงานอื่น
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�ำไรส�ำหรับปี
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หน่วย : บาท

ประเภทรายการ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
ส่วนเกินทุน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ 1 ตุลาคม 2555
จากการรับบริจาค
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ 1 ตุลาคม 2555
ก�ำไรส�ำหรับปี
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
กิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคา
รายจ่ายตัดจ่าย
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่าย
สินทรัพย์
รายได้จากการรับบริจาค

ก่อนปรับปรุงใหม่

ปรับปรุง

หลังปรับปรุงใหม่

7,014,606,041

235,679,433

7,250,285,474

4,630,628,574
321,681,989

(4,630,628,574)
(4,630,628,574)
(321,681,989)

(4,630,628,574)
-

32,605,174,635
7,009,067,506

3,174,513,462
3,174,513,462
235,679,433

3,174,513,462
35,779,688,097
7,244,746,939

7,009,067,506
4,106,767,335
162,746,929

235,679,433
162,646,173
(162,578,700)

7,244,746,939
4,269,413,508
168,229

(10,128,275)
-

28,733,812
264,480,718

18,605,537
264,480,718

11. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการการประปานครหลวงให้ออกงบการเงิน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
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ข้อมูลและสถิติ
ข้อมูลทั่วไป
ปริมาณน�้ำผลิตจ่ายทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)
โรงงานผลิตน�้ำบางเขน
โรงงานผลิตน�้ำสามเสน
โรงงานผลิตน�้ำธนบุรี
โรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์
ปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่นๆ
น�้ำสาธารณะ และอื่นๆ
เปอร์เซ็นต์น�้ำจ�ำหน่าย (ร้อยละ)
จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำสิ้นปี (ราย)
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่นๆ
ผู้ใช้น�้ำรายเล็ก (ราย)
มาตรวัดน�้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว
มาตรวัดน�้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว
มาตรวัดน�้ำ ขนาด 1 นิ้ว
ผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ (ราย)
มาตรวัดน�้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว
มาตรวัดน�้ำขนาด 2 นิ้ว
มาตรวัดน�้ำขนาดเกิน 2 นิ้วขึ้นไป
จ�ำนวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)
ปริมาณน�้ำใช้เฉลี่ยต่อรายต่อเดือน (ลบ.ม.)
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่นๆ
ค่าน�้ำเฉลี่ยต่อลูกบาศก์เมตร (บาท)
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการและอื่นๆ
จ�ำนวนบุคลากรรวม (คน)
จ�ำนวนพนักงานสิ้นปี
จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน
อัตราส่วนผู้ใช้น�้ำต่อบุคลากร 1 คน (ราย)
ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี (คน)
จ�ำนวนบ้านในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี (หลัง)

2548

2549

2550

2551

1,628.1
1,114.7
165.3
52.4
292.8
1,131.0
516.5
598.8
15.7
69.47
1,684,505
1,239,322
445,183
1,660,058
1,066,369
542,273
51,416
24,447
8,403
10,065
5,979
94,846
56.43
35.37
116.07
11.98
10.03
13.67
n/a
4,463
n/a
n/a
7,708,756
2,938,193

1,699.7
1,170.6
158.7
52.8
317.6
1,173.0
516.9
632.9
23.2
69.01
1,749,013
1,280,666
468,347
1,722,736
1,101,107
567,901
53,728
26,277
8,998
11,089
6,190
83,765
55.69
34.12
115.08
12.00
10.01
13.63
n/a
4,274
n/a
n/a
7,802,639
3,043,095

1,739.3
1,147.3
149.6
50.6
391.8
1,224.0
551.4
653.0
19.6
70.37
1,804,324
1,331,318
473,006
1,776,575
1,131,065
590,189
55,321
27,749
9,885
11,549
6,315
71,483
56.37
35.04
116.51
12.03
10.00
13.76
n/a
4,157
n/a
n/a
7,867,379
3,135,203

1,765.7
1,157.9
177.8
49.0
381.0
1,250.6
568.4
664.6
17.6
70.83
1,859,573
1,403,770
455,803
1,830,390
1,161,182
612,200
57,008
29,183
10,805
11,950
6,428
72,010
56.03
34.91
116.18
12.03
10.02
13.77
n/a
4,083
n/a
n/a
7,910,699
3,234,978
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ปีงบประมาณ

2552

2553

2554

2555

2556

2557

1,736.5
1,206.2
180.0
48.8
301.5
1,250.3
595.1
635.0
20.2
72.00
1,920,155
1,508,481
411,674
1,889,308
1,197,565
633,593
58,150
30,847
12,160
12,153
6,534
67,487
54.13
33.61
126.54
11.94
9.95
13.81
n/a
4,081
n/a
n/a
7,958,163
3,338,498

1,735.9
1,173.2
170.4
34.5
357.7
1,281.9
612.0
652.2
17.7
73.85
1,964,591
1,548,997
415,594
1,932,707
1,223,407
650,120
59,180
31,884
12,766
12,438
6,680
66,174
54.07
33.23
131.38
11.96
9.96
13.83
n/a
4,076
n/a
n/a
7,992,613
3,446,740

1,715.8
1,125.6
165.5
24.4
400.3
1,282.4
605.2
657.2
20.0
74.75
2,017,531
1,596,473
421,058
1,984,720
1,254,311
670,140
60,269
32,811
13,180
12,826
6,805
70,955
52.81
32.05
130.78
11.96
9.96
13.81
5,024
4,046
978
402
8,000,693
3,530,814

1,763.6
1,178.7
148.5
31.7
404.7
1,317.3
619.0
672.8
25.5
74.69
2,060,446
1,634,774
425,672
2,026,853
1,277,707
687,810
61,336
33,593
13,557
13,095
6,941
59,340
52.76
31.90
132.41
11.90
9.86
13.78
5,041
3,962
1,079
409
8,038,535
3,633,356

1,804.5
1,120.8
134.5
23.2
526.0
1,361.0
636.5
701.0
23.5
75.42
2,113,674
1,682,540
431,134
2,079,269
1,307,769
708,826
62,674
34,405
13,869
13,476
7,060
69,909
53.34
31.94
136.34
12.01
10.00
13.83
5,303
4,195
1,108
399
8,084,133
3,742,515

1,797.8
1,163.4
124.5
30.0
479.9
1,377.2
646.9
703.6
26.7
76.61
2,171,371
1,733,655
437,716
2,136,214
1,338,653
733,475
64,086
35,157
14,156
13,796
7,205
75,570
52.49
31.54
134.84
12.00
10.01
13.83
5,347
4,185
1,162
406
8,127,684
3,868,216
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ข้อมูลด้านการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้ค่าน�้ำและค่าบริการอุปกรณ์ประปาฯ
รายได้จากการติดตั้งประปาใหม่
รายได้ด�ำเนินงานอื่น
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมเงินกู้
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ร้อยละ)
อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ (ครั้ง)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน (เท่า)
ต้นทุนน�้ำขายต่อลูกบาศก์เมตร (บาท)
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2548

2549

2550

55,391.7
3,740.8
51,650.9
28,871.2
6,415.7
22,455.5
26,520.5
15,348.1
15,154.4
14,042.0
553.8
558.6
193.7
10,651.0
10,637.7
5,662.2
4,141.8
833.7
13.3
142.4
(129.1)
4,697.1
8.59
18.18
30.60
0.28
0.58
0.52
1.09
8.96

56,528.7
3,180.4
53,348.3
27,059.3
5,650.5
21,408.8
29,469.4
15,823.9
15,587.0
14,506.9
481.1
599.0
236.9
10,892.1
10,901.6
6,059.9
3,963.6
878.1
(9.5)
264.8
(274.3)
4,931.8
8.81
17.62
31.17
0.28
0.56
0.48
0.92
9.02

57,004.1
2,548.9
54,455.2
24,544.7
7,590.2
16,954.5
32,459.4
16,362.7
16,234.3
15,225.3
428.6
580.4
128.4
11,359.5
11,324.4
6,170.5
4,257.0
896.9
35.1
145.3
(110.2)
5,003.2
8.81
16.16
30.58
0.29
0.34
0.43
0.76
9.02

ปีงบประมาณ

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

58,170.7
4,108.9
54,061.8
22,980.6
8,938.4
14,042.2
35,190.1
16,807.5
16,660.9
15,593.6
459.4
607.9
146.6
12,276.2
11,936.2
6,273.1
4,851.0
812.1
340.0
180.3
159.7
4,531.3
7.87
13.40
26.96
0.29
0.46
0.40
0.65
9.55

56,185.3
3,058.2
53,127.1
18,170.2
7,483.1
10,687.1
38,015.1
16,782.8
16,664.6
15,656.2
472.4
536.0
118.2
12,281.2
11,904.7
6,408.0
4,879.3
617.4
376.5
115.9
260.6
4,501.6
7.87
12.30
26.82
0.29
0.41
0.32
0.48
9.50

57,646.1
3,897.0
53,749.1
16,205.5
6,670.0
9,535.5
41,440.6
17,295.9
17,185.5
16,107.1
428.9
649.5
110.4
11,654.5
11,641.5
6,666.4
4,572.1
403.0
13.0
68.3
(55.3)
5,641.4
9.91
14.20
32.62
0.30
0.58
0.28
0.39
8.69

57,787.5
4,272.7
53,514.8
13,528.8
7,319.9
6,208.9
44,258.7
17,544.1
17,362.6
16,110.9
455.2
796.5
181.5
11,896.9
11,627.3
6,981.8
4,426.8
218.7
269.6
72.0
197.6
5,647.2
9.78
13.18
32.19
0.30
0.58
0.23
0.31
8.74

56,774.2
5,018.3
51,755.9
11,146.8
4,537.0
6,609.8
45,627.4
17,830.4
17,605.1
16,406.3
370.6
828.2
225.3
12,038.7
12,084.9
7,259.4
4,664.7
160.8
(46.2)
2.0
(48.2)
5,791.7
10.11
12.89
32.48
0.31
1.11
0.20
0.24
8.72

60,634.4
7,772.5
52,861.9
11,161.1
6,340.9
4,820.2
49,473.3
18,860.3
18,602.8
17,122.3
424.6
1,055.9
257.5
11,851.2
12,325.9
7,839.4
4,410.1
76.4
(474.7)
10.2
(484.9)
7,009.1
11.96
14.74
37.16
0.32
1.23
0.18
0.23
8.15

63,268.1
9,816.0
53,452.1
11,920.4
5,401.4
6,519.0
51,347.7
19,492.2
19,194.2
17,292.0
455.0
1,447.2
298.0
12,615.4
12,646.7
7,910.4
4,673.9
62.4
(31.3)
5.3
(36.6)
6,876.8
11.10
13.64
35.28
0.31
1.82
0.19
0.23
8.62
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อัตราค่าน�้ำประปา
ประเภทที่ 1
ที่พักอาศัย

ประเภทที่ 2
ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ

ปริมาณน�้ำใช้
(ลูกบาศก์เมตร)

ราคาค่าน�้ำ
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน�้ำใช้
(ลูกบาศก์เมตร)

ราคาค่าน�้ำ
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)

0-30

8.50
แต่ไม่ต�่ำกว่า 45.00 บาท
10.03
10.35
10.68
11.00
11.33
12.50
12.82
13.15
13.47
13.80
14.45

0-10

9.50
แต่ไม่ต�่ำกว่า 90.00 บาท
10.70
10.95
13.21
13.54
13.86
14.19
14.51
14.84
15.16
15.49
15.81

31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-120
121-160
161-200
มากกว่า 200

11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-80
81-100
101-120
121-160
161-200
มากกว่า 200

หมายเหตุ
1. อัตราค่าน�้ำประปาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ส�ำหรับการขายน�้ำแบบขายเหมา มีราคาขายน�้ำเฉลี่ยดังนี้
* ประเภทที่พักอาศัย ราคา 10.50 บาท/ลบ.ม.
* ประเภทอื่นๆ ราคา 13.00 บาท/ลบ.ม.
3. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 การประปานครหลวงมีการจัดเก็บค่าน�้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลบ.ม. เพื่อน�ำส่งให้กรมชลประทาน
4. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 การประปานครหลวง ยกเว้นอัตราค่าน�้ำประปาขั้นต�่ำ 45 บาท ส�ำหรับผู้ใช้น�้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย

อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่และค่าบริการรายเดือน

หน่วย : บาท

ขนาดมาตร
(Meter Sizes)

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

3”

ค่าติดตั้งประปาใหม่

5,000

6,000

8,000

12,500

38,500

76,000

93,500 156,000 210,000 431,500

เงินประกันการใช้น�้ำ

400

600

1,500

3,000

4,000

10,000

15,000

20,000

ค่าบริการรายเดือน

25

40

50

80

300

400

500

900

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การขอใช้น�้ำประปาประเภทชั่วคราว หากประสงค์เพิ่มติดตั้งก๊อกน�้ำ 1 จุด คิดค่าบริการ 500 บาท
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4”

6”

8”

12”

30,000 100,000
1,100

3,500

สถานที่ตั้งสํานักงาน
ของการประปานครหลวง
ส�ำนักงานใหญ่
400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2504-0123 • โทรสาร 0-2503-9490
E-mail : mwa1125@mwa.co.th
ส�ำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
1564/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2331-0028-30 • โทรสาร 0-2331-7533
E-mail : br07s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
2 ซ.เสริมสุข ถ.ประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2585-7444, 0-2585-0319, 0-2585-3889, 0-2585-0490
โทรสาร 0-2586-0922 • E-mail : br15s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาพระโขนง
1564/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2331-0031-32 • โทรสาร 0-2331-1061
E-mail : br13s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาบางเขน
3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2552-1550-4 • โทรสาร 0-2521-1176, 0-2552-2246
E-mail : br16s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
27 ซ.บุญศิริ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-1411-2 • โทรสาร 0-2384-3065
E-mail : br17s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
454 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2455-0055 • โทรสาร 0-2454-5500
E-mail : br11s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาพญาไท
1057 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-8225 • โทรสาร 0-2537-8227
E-mail : br03s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
170 หมู่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2449-0011 • โทรสาร 0-2449-0065
หน่วยบริการ
258/4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 30/1 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2411-3117, 0-2411-2240 • โทรสาร 0-2411-3117
E-mail : br01s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
9/2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2286-0172, 0-2286-0174-5, 0-2286-0177, 0-2286-0179
โทรสาร 0-2286-0153 • E-mail : br05s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน
71 ถ.พระราม 2 ซ.31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2427-6000 • โทรสาร 0-2427-7772
E-mail : br02s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาแม้นศรี
1203 ถ.นครไชยศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2298-6700-24 • โทรสาร 0-2298-6735
E-mail : br06s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
71 ถ.พระราม 2 ซ.31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2427-6000 • โทรสาร 0-2427-7772
E-mail : br14s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
591 ซ.จ�ำเนียรเสริม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2934-4432-6 • โทรสาร 0-2934-4815
			
E-mail : br12s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
59 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2571-3982-7 • โทรสาร 0-2571-1743
E-mail : br54s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขามีนบุรี
133 ถ.รามค�ำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2543-6500 • โทรสาร 0-2543-6630
E-mail : br53s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์
170 หมู่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2449-0129, 0-2449-0123 • โทรสาร 0-2449-0131
E-mail : br56s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
133 ถ.รามค�ำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2543-6648 • โทรสาร 0-2543-6648
E-mail : br55s00@mwa.co.th

ส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี
282 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-0035-8, 0-2589-0034, 0-2589-4412
โทรสาร 0-2580-5964, 0-2589-0034 • E-mail : br04s00@mwa.co.th
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ช่องทางการติดต่อ
การประปานครหลวง
1. ติดต่อทางศูนย์บริการประชาชน (MWA Call Center)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน รับค�ำ
ร้องขอบริการ และประสานงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
แก่ประชาชนหรือผู้ใช้น�้ำทาง
• โทรศัพท์หมายเลข 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
• E-mail : mwa1125@mwa.co.th
• Facebook : www.facebook.com/1125callcenter
ส�ำหรับการให้บริการรับค�ำร้อง มีดังนี้
1. แก้ไขสถานที่ส่งใบแจ้งหนี้
2. แก้ไขประเภทผู้ใช้น�้ำ	
3. แก้ไขชื่อ/สถานที่ใช้น�้ำ	
4. แจ้งมาตรวัดน�้ำช�ำรุด		
5. แจ้งมาตรวัดน�้ำไม่เดิน
6. ลงทะเบียนรับข้อมูลผ่าน SMS
7. ยกเลิกการรับข้อมูลผ่าน SMS
8. งานบริการหลังมาตร
9. แจ้งลดขนาดมาตรวัดน�้ำ
10. ลงทะเบียนโครงการขยายเขตบริการประปา
11. การบริการอื่นๆ

การเปลี่ยนรายละเอียดผู้ใช้น�้ำ
การรับฝากมาตรวัดน�้ำ
การรับแจ้งท่อแตก-รั่ว และด�ำเนินการซ่อม
รับช�ำระเงินค่าน�้ำประปา ค่าไฟฟ้า
รับช�ำระค่าบริการอื่นๆ ในโครงการ MWA Easy
Pay ได้แก่ ค่าโทรศัพท์เคลือ่ นที่ AIS ค่าธรรมเนียม
รายละ 10 บาท ค่าบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC)
ค่าธรรมเนียม รายละ 10 บาท ค่าสินเชื่อธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ฟรีค่าธรรมเนียม
4. ติดต่อผ่านทางคลินิกน�้ำสะอาด การประปานครหลวง
MWA Clean Water Clinic ส่วนน�้ำประปา กองเฝ้าระวัง
คุ ณ ภาพน�้ ำ ให้ บ ริ ก ารค� ำ ปรึ ก ษาปั ญ หาคุ ณ ภาพน�้ ำ ประปา
โทรศัพท์ 0-2981-7321 โทรสาร 0-2981-7313 E-mail:
waterclinic@mwa.co.th

เมือ่ ผูใ้ ช้นำ�้ แจ้งเข้ามาที่ MWA Call Center เพือ่ ขอรับบริการ
เจ้าหน้าที่จะท�ำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในระบบงาน
CRM (Customer Relationship Management) แล้วแจ้ง
หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการต่อไปโดยทันที
2. ติดต่อผ่านทาง Website ของการประปานครหลวง
(www.mwa.co.th) โดยมีการบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
Website เช่น การขอติดตั้งประปาใหม่ ตรวจสอบสถานะ
การติดตั้ง การบริการช�ำระค่าน�้ำประปาและสอบถามข้อมูล
การบริการค�ำนวณค่าน�้ำ และการรับเรื่องร้องเรียน
3. ติดต่อทีส่ ำ� นักงานประปาสาขาทัง้ 18 แห่ง โดยส�ำนักงาน
ประปาสาขาท�ำหน้าที่ดูแลและให้บริการประชาชนในแต่ละ
พื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีบริการผู้ใช้น�้ำต่างๆ ดังนี้
• การขอติดตั้งประปาใหม่ ภายใน 1 วัน และการยกเลิก
การใช้น�้ำ
• การเปลี่ยนมาตรวัดน�้ำ
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•
•
•
•
•

ช่องทางการช�ำระเงิน
• ส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง
กองจัดเก็บพิเศษ และเอเวียนวิลเลจ
• จุดบริการ “จอด จ่าย จร” โดยผู้ใช้บริการไม่ต้อง
ลงจากรถ ณ ส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานประปา
สาขา ได้แก่ ส�ำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทและสาขา
พระโขนง สาขาตากสิ น และสาขาสุ ข สวั ส ดิ์ สาขา
นนทบุรี สาขาประชาชื่น สาขาบางเขน สาขาพญาไท
สาขามีนบุรี และสาขาภาษีเจริญ รวม 9 จุด
• ผ่าน Website ของการประปานครหลวง
(www.mwa.co.th)
• ผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารต่างๆ
• หักบัญชีธนาคาร
• ผ่านบัตรเครดิต
• ผ่ า นระบบโทรศั พ ท์ AIS mPay, Truemoney,
บัวหลวงโฟน 1333, TMB บี๊บแอนด์บิล และ Dtac
เพย์สบาย
• จุดบริการของตัวแทนรับช�ำระเงิน เช่น ส�ำนักงานเขต
การไฟฟ้านครหลวง ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ
ห้างค้าปลีก เป็นต้น
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