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โลกของเรามีน�้ำเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 70 เช่นเดียวกันกับร่างกายของมนุษย์ที่มีน�้ำเป็น
ส่วนประกอบทางกายภาพที่ส�ำคัญ ซึ่งน�้ำมีการหมุนวนเวียนเป็นวัฏจักรตามกลไกของธรรมชาติ
เพื่อก�ำเนิดความอุดมสมบูรณ์มาหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลก เราจึงกล่าวกันว่า “ที่ใดมีน�้ำ
ที่นั่นมีชีวิต”
วิถีของแหล่งน�้ำมาจากป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อน�้ำดีดินก็ดี พืชพันธุ์ธัญญาหารก็เติบโต
งอกงามเป็นแหล่งอาหารให้แก่ทุกชีวิตบนโลก อย่างไรก็ตามด้วยจ�ำนวนประชากร
ที่เพิ่มมากขึ้นและวิถีการด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ท�ำให้มีการ
น�ำน�้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับวิถีของล�ำน�้ำ
ในธรรมชาติที่ยังคงเดิมไม่ได้แปรเปลี่ยนไป ส่งผลให้สภาพป่าต้นน�้ำทยอย
เสื่อมโทรมทุกขณะ และขยายพื้นที่ความแห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้น�้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์มีปริมาณลดน้อยลงเรื่อย ๆ
คงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเมื่อไรน�้ำที่เราสามารถดื่มหรือใช้ได้จะ
ลดปริมาณลงจนไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต และหากวันนั้นมาถึง
จะเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ และโลกใบนีม้ ากมาย
เพียงใด
อย่ า รอให้ ถึ ง วั น ที่ เ ราขาดแคลนน�้ ำ เพราะหากเมื่ อวั น นั้ น
มาถึงจริง แม้จะมีเงินมากมายมหาศาลหรือเทคโนโลยีที่ล�้ำสมัย
ก็อาจจะไม่สามารถช่วยอะไรได้ ดังนั้น เราต้องร่วมมือกัน
ตั้งแต่วันนี้ สร้างค่านิยมการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า เห็นความส�ำคัญ
ของทรัพยากรน�้ำ และร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน�้ำ
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การประปานครหลวง (กปน.) เปนรัฐว�สาหกิจภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
เร�่มดำเนินกิจการนับตั�งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2510 ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. 2510 มีภารกิจหลักในการจัดหาแหลงน้ำดิบเพ�อ� ใชในการประปา ผลิต จัดสง และจำหนาย
น้ำประปาในพ�น� ทีก่ รุงเทพมหานคร นนทบุร� และสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
หร�อเปนประโยชนแกการประปา

ว�สัยทัศน
พันธกิจ

เปนองคกรชั�นนำดานการบร�หารจัดการที่ดีสูความเปนเลิศ
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ในระดับแนวหนาของกลุมประเทศอาเซ�ยน
ที่ใหบร�การงานประปา

ใหบร�การงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ อยางมั�นคง
ทั�วถึง เพ�ยงพอ ดวยเทคโนโลยีทันสมัยและบุคลากรมืออาช�พ
เพ��อสรางความพ�งพอใจ และความเช�่อมั�นแกผู ใชบร�การ

Willingness
A chievement
T eam
E xcellent service
R espect to transparency

คานิยม

แนวนโยบาย
ของรัฐตอ
รัฐว�สาหกิจ
มี 3 ระดับ

1
2
3

มุงมั�น
พัฒนาตน
พัฒนางาน
บร�การสังคม
ดวยความโปรงใส

แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในภาพรวม

เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพ��นฐาน
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความตองการขั�นพ��นฐานและสงเสร�มการยกระดับคุณภาพช�ว�ต
ของประชาชนรวมถึงพัฒนาอสังหาร�มทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด

แนวนโยบายสำหรับการประปานครหลวง

ปรับปรุงและขยายโครงขายระบบประปาใหมีคุณภาพและเพ�ยงพอ เพ��อรองรับ
การขยายตัวของเมืองรวมทั�งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพ��อสรางมูลคาเพ��ม
ใหแกองคกร
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สร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจ เพื่อให้
ทุกภาคส่วนตระหนักถึง
การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
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สารจากประธานกรรมการ
การประปานครหลวง
การด�ำเนินงานในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา การประปานครหลวงต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์
และความท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องของภาวะน�้ำดิบขาดแคลนทั่วประเทศ กอปรกับภาวะ
น�้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงเหตุการณ์ภาวะภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนเป็น
อย่างมาก ท่ามกลางข้อจ�ำกัดดังกล่าว การประปานครหลวง ซึง่ เป็นองค์กรบริการสาธารณะทีด่ แู ลพีน่ อ้ ง
ประชาชนในด้านน�ำ้ ประปา และมีศกั ยภาพสามารถเลีย้ งตัวเองได้ ก็ยงั คงเดินหน้าด�ำเนินงานกิจการ
ประปาได้อย่างมัน่ คงตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบต่อความจ�ำเป็นด้านการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
ทีค่ ำ� นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร ด้วยการผลักดันนโยบาย
องค์กรโปร่งใส เน้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้ความส�ำคัญในการยกระดับ
การบริหารจัดการทีด่ สี คู่ วามเป็นเลิศ โดยยึดประชาชนผูใ้ ช้นำ�้ เป็นศูนย์กลางตามปณิธาน “ประปาเพือ่
ประชาชน” ที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาวทั้งด้านรายได้และโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบ
การผลิตและสูบจ่ายน�ำ้ อย่างมีเสถียรภาพ เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ตลอดจน
รักษาคุณภาพงานประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นับเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยในอีกทางหนึง่
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามนโยบายของ
รัฐบาล
จากแนวทางและนโยบายที่วางไว้ ส่งผลให้การด�ำเนินงานขององค์กรประสบความส�ำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับกิจการประปา ควบคู่ไปกับการสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และ
ทีส่ ำ� คัญคือ เรือ่ งการบริหารจัดการน�ำ้ ดิบเฉพาะหน้าเพือ่ เพิม่ เสถียรภาพในการผลิตน�ำ้ ประปาบริการ
ประชาชนให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนเมือง และความผาสุกของพี่น้องประชาชน
ในอนาคต นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังคงมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ
ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง
เราทุกคนขอให้สัญญาว่า จะด�ำเนินงานกิจการประปาอย่างมืออาชีพ ด้วยความโปร่งใส ค�ำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ตามแนวทางธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่
ไปกับการขับเคลื่อนความเจริญของประเทศให้เติบโตและก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

(นายเจริญ ภัสระ)
ประธานกรรมการการประปานครหลวง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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รณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรน�้ำ
เพื่อให้เกิดการใช้น�้ำ
อย่างประหยัด
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สารจากผู้ว่าการ
การประปานครหลวง
ในปี 2558 การประปานครหลวงด�ำเนินกิจการครบ 48 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์กรที่มีเกียรติประวัติอันยาวนาน
และสะสมองค์ความรู้ในการด�ำเนินงานด้านประปาอย่างเต็มเปี่ยม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การบริหารจัดการมุ่งเน้น
ให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) ทุกกลุม่ อย่างสมดุล ซึง่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Good
Governance) ทีค่ ำ� นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ ส�ำหรับ
การด�ำเนินงานในปี 2558 แม้จะประสบกับความท้าทายในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณการผลิตและคุณภาพ
น�ำ้ ประปาเนือ่ งจากประเทศไทยประสบกับภัยแล้งทีม่ าเร็วกว่าปกติและต่อเนือ่ งยาวนาน แต่การประปานครหลวงยังคงให้ความ
ส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างสมดุล ดังจะเห็นได้จากการให้ความร่วมมือและปฏิบตั ติ ามนโยบายภาครัฐในการบริหาร
จัดการปริมาณน�ำ้ ในเขือ่ นทีม่ จี ำ� นวนจ�ำกัดเพือ่ จัดสรรให้กบั ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สือ่ สารสร้างความเข้าใจ
ให้กบั ผูใ้ ช้นำ�้ ทัง้ กลุม่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและกลุม่ ทีป่ ระกอบธุรกิจถึงสภาวการณ์ทเี่ กิดขึน้ รวมทัง้ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ ให้เกิดการใช้นำ�้ อย่างประหยัด และด้วยความทุม่ เทแรงกายแรงใจในการท�ำงานผนวกกับองค์ความรูจ้ าก
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูป้ ฏิบตั งิ านของการประปานครหลวง ประกอบกับได้รบั ความร่วมมือพร้อมให้การสนับสนุน
จากภาครัฐ เอกชน ท�ำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวไปได้ดว้ ยดี อีกทัง้ มีผลการด�ำเนินงานโดยภาพรวมประสบผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนถึงความมีเสถียรภาพในการผลิตน�้ำประปา
ที่ยั่งยืน การประปานครหลวงได้วางแผนเพื่อบริหารจัดการน�้ำ อาทิ หาจุดรับน�้ำดิบแห่งใหม่และแหล่งกักเก็บน�้ำดิบส�ำรอง
เพิม่ ถังเก็บน�ำ้ ใสทีส่ ถานีสบู จ่ายน�ำ้ เป็นต้น ซึง่ เป็นการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับวิกฤตการณ์ภยั แล้งหรือขาดแคลนน�ำ้ ดิบ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอันอาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
นอกจากจะมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ ผลิตน�ำ้ ประปาให้ได้คณุ ภาพและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้นำ�้ แล้ว การประปานครหลวงยังมุง่ มัน่ พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนและด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมีโครงการทีส่ ำ� คัญ คือ “โครงการปรับปรุงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์” ซึง่ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ ท�ำให้ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015
หมวดการพัฒนางานเพือ่ การขับเคลือ่ นธุรกิจ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย “โครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็ม
พืน้ ทีท่ วั่ ชุมชนเมือง (MWA ONE for All)” เป็นความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลของจังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี เพือ่ วางท่อประปาให้กบั ชุมชนทีม่ จี ำ� นวนครัวเรือนน้อยและเป็นพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่มี
น�้ำประปาใช้ ส่งผลให้ประชาชนมีน�้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เพิ่มคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคม ท�ำให้ได้รบั รางวัลที่ 2 Mexico Water Prize 2015 ในงาน World Water Forum ครัง้ ที่ 7 ณ เมืองแดกู สาธารณรัฐ
เกาหลี และ “โครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ่ ประชาชน” ฝึกอบรมแก่ประชาชนทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการซึง่ จัดมาแล้ว 14 รุน่
โดยให้ความรูว้ ชิ าชีพช่างและการบ�ำรุงรักษาเบือ้ งต้น เพือ่ น�ำไปเป็นช่องทางประกอบอาชีพและเพิม่ รายได้ โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ได้รว่ มกับการประปานครหลวงจัดกิจกรรมจิตอาสาให้บริการซ่อมและปรับปรุงระบบประปาให้แก่วดั โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ
อีกด้วย จากโครงการนีท้ ำ� ให้ได้รบั รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ของ Enterprise Asia ประเภท
รางวัล Investment in People Award จัดพิธมี อบรางวัล ณ เขตบริหารพิเศษ มาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2558 ประเภทการด�ำเนินงานเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมดีเด่น จากกระทรวงการคลัง
จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา การประปานครหลวงมีการบริหารจัดการทีด่ สี ง่ ผลให้ผลงานในหลายด้านดีขนึ้ จึงได้รบั
รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศ และจากต่างประเทศ ซึง่ จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเราพัฒนา เพือ่ ก้าวไปข้างหน้า
ในระดับสากลต่อไป ตามวิสยั ทัศน์ทวี่ า่ “เป็นองค์กรชัน้ น�ำด้านการบริหารจัดการทีด่ สี คู่ วามเป็นเลิศ ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
ในระดับแนวหน้าของกลุม่ ประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา”

					

(นายธนศักดิ  ์ วัฒนฐานะ)
       ผูว้ า่ การการประปานครหลวง
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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การบริหารองค์กร
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โครงสร้างอัตรากำ�ลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 การประปานครหลวงมีบคุ ลากรรวมจำ�นวน 5,339 คน แบ่งเป็นพนักงาน 4,246 คน และผูป้ ฏิบตั งิ าน 1,093 คน
และมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทั้งหมด 2,636.34 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน 2,452.77 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายผู้ปฏิบัติงาน 183.57
ล้านบาท
อัตรากำ�ลัง (คน)

สายงาน

พนักงาน

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

ผู้ปฏิบัติงาน รวมบุคลากร

พนักงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

รวม

ผู้ว่าการ

295

72

367

176.57

12.61

189.18

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

274

78

352

175.51

13.20

188.71

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

160

16

176

105.80

2.79

108.59

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)

1,202

316

1,518

627.11

51.89

679.00

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

979

233

1,212

546.36

38.39

584.75

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

332

52

384

178.22

8.97

187.19

รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ�)

784

298

1,082

495.00

51.04

546.04

รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

94

17

111

65.77

2.79

68.56

รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

126

11

137

82.43

1.89

84.32

รวม

4,246

1,093

5,339

2,452.77

183.57

2,636.34

จำ�นวนบุคลากร ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำ�นวน 8 คน โดยมีอัตราส่วนจำ�นวนผู้ใช้น้ำ�ต่อบุคลากร 1 คน เท่ากับ 417 ราย

จำนวนบุคลากร และอัตราสวนจำนวนผู ใชน�ำตอบุคลากร 1 คน
5,000
4,000

4,195

4,185
399

4,246
406

417

3,000
2,000

1,162

1,108

1,093

พนักงาน (คน)

400

ผูปฏิบัติงาน (คน)

300

อัตราสวนจำนวนผู ใชน�ำ
ตอบุคลากร 1 คน (ราย)

200
100

1,000
0

500

2556

2557

2558

0
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โครงสรางผังบร�หาร
การประปานครหลวง

คณะกรรมการ
การประปานครหลวง
ผูวาการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของการประปานครหลวง

สำนักตรวจสอบ

สำนักผูวาการ

ฝายตรวจสอบกระบวนงานหลัก

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายตรวจสอบ
กระบวนงานสนับสนุน
ฝายพัฒนาและ
สนับสนุนงานตรวจสอบ

ฝายปฏิบัติการ
การประปานครหลวง
ฝายบร�หาร
ความรับผิดชอบตอสังคม

รองผูวาการ
(ผลิตและสงน้ำ)
ฝายวางแผนและพัฒนา
การผลิตระบบสงและจายน้ำ

12

ผูชวยผูวาการ
(แหลงน้ำและคุณภาพน้ำ)

ผูชวยผูวาการ
(ระบบผลิตน้ำ)

ฝายทรัพยากรน้ำ
และสิ�งแวดลอม

ฝายโรงงานผลิตน้ำบางเขน

ฝายระบบสงน้ำดิบ

ฝายโรงงานผลิตน้ำสามเสน

ฝายคุณภาพน้ำ

ฝายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
และธนบุร�

ผูชวยผูวาการ
(ระบบสงและจายน้ำ)

ผูชวยผูวาการ
(บำรุงรักษา)

ฝายสถานีสูบจายน้ำ

ฝายบำรุงรักษาระบบไฟฟา

ฝายควบคุมการสงและจายน้ำ

ฝายบำรุงรักษาระบบเคร�่องกล
และโยธา
ฝายบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติ
และเคร�่องวัด

รองผูวาการ
(บร�การดานตะวันออก)

รองผูวาการ
(บร�การดานตะวันตก)

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ 1)

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ 4)

สำนักงานประปา
สาขาสุขุมว�ท
สำนักงานประปา
สาขาพระโขนง
สำนักงานประปา
สาขาสมุทรปราการ

สำนักงานประปา
สาขาบางกอกนอย
สำนักงานประปา
สาขาตากสิน
สำนักงานประปา
สาขาภาษ�เจร�ญ
สำนักงานประปา
สาขาสุขสวัสดิ์

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ 2)
สำนักงานประปา
สาขาแมนศร�
สำนักงานประปา
สาขาพญาไท
สำนักงานประปา
สาขาทุงมหาเมฆ

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ 5)

สำนักงานประปา
สาขาลาดพราว

สำนักงานประปา
สาขานนทบุร�
สำนักงานประปา
สาขาบางบัวทอง
สำนักงานประปา
สาขามหาสวัสดิ์

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ 3)

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ)

สำนักงานประปา
สาขาประชาช�่น
สำนักงานประปา
สาขาบางเขน
สำนักงานประปา
สาขามีนบุร�

ฝายสนับสนุนงานบร�การ

สำนักงานประปา
สาขาสุวรรณภูมิ

ฝายมาตรวัดน้ำ
ฝายบร�หารจัดการน้ำสูญเสีย
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ผูชวยผูวาการ
(พัฒนาว�ชาการประปา)

สำนักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

ฝายพัฒนาว�ชาการประปา

ฝายธรรมาภิบาล

ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝายกิจการคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

รองผูวาการ
(แผนและพัฒนา)

รองผูวาการ
(บร�หาร)

รองผูวาการ
(การเง�น)

รองผูวาการ
(ว�ศวกรรมและกอสราง)

รองผูวาการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผูชวยผูวาการ
(แผนและพัฒนา)

ผูชวยผูวาการ
(บร�หาร)

ผูชวยผูวาการ
(นโยบายการเง�น)

ผูชวยผูวาการ
(กอสราง)

ผูชวยผูวาการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ฝายนโยบาย
และยุทธศาสตร
ฝายติดตาม
และประเมินผล

ฝายกฎหมาย

ฝายงบประมาณ

ฝายกอสรางระบบ
ผลิตสงน้ำและงานโยธา

ฝายบร�การกลาง

ฝายกอสรางระบบจายน้ำ 1

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายจัดหาและพัสดุ

ฝายว�เคราะห
และวางแผนการเง�น
ฝายพัฒนาระบบ
งานเสร�มสรางมูลคากิจการ

ฝายยุทธศาสตร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายพัฒนา
และสนับสนุนเทคโนโลยี

ฝายกอสรางระบบจายน้ำ 2

ฝายเทคโนโลยีและสื่อสาร

ฝายบร�หารความเสี่ยง

ผูชวยผูวาการ
(ทรัพยากรบุคคล)

ผูชวยผูวาการ
(บัญช�การเง�น)

ผูชวยผูวาการ
(ว�ศวกรรม)

ฝายบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล
ฝายสวัสดิการ
และกิจการสัมพันธ

ฝายบัญช�

ฝายบร�หารโครงการ

ฝายการเง�น

ฝายสำรวจและออกแบบ
ฝายมาตรฐานว�ศวกรรม
และสารสนเทศภูมิศาสตร

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
การประปานครหลวง
การประปานครหลวง

03 04 05
01

06
02

01 นายเจร�ญ ภัสระ

03 พล.อ. ว�รัณ ฉันทศาสตรโกศล 05 นายบวร วงศสินอุดม

02 พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูช�่น

04 รศ.ดร.สุวัฒนา จ�ตตลดากร

ประธานกรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ
กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ
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กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

06 นายวุฒิพงศ ว�บูลยวงศ

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

กลับสู่หน้าสารบัญ

09 10 11

08
07

12

07 ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย

09 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจร�ต

11 นายณัฐกิตติ์ ตั�งพูลสินธนา

08 นายวัลลภ พร�้งพงษ�

10 รศ.ดร.ชนินทร ทินนโชติ

12 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ
กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

กรรมการ

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ
กรรมการและผูวาการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ประวัติ
คณะกรรมการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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นายเจริญ ภัสระ

ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาเมือง)
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง รุ่นที่ 39
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. รุ่นที่ 20
• หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 138)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยยูทาห์สเตท
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน
• ผู้จัดการภาค 1
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน�้ำ)
• รองผู้ว่าการ (บริหาร)
• ผู้ว่าการการประปานครหลวง
• กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง
• เลขานุการศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนน�้ำ
		 การประปานครหลวง
• อนุกรรมาธิการศึกษาปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ
		 ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
		 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานตอนบน) ในคณะกรรมาธิการ
		 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

ประสบการณ์การท�ำงาน
• รองประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน�้ำ
		 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
		 ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
• ที่ปรึกษา และประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน�้ำ
		 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
		 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม
		 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
• หัวหน้าภาควิชาฯ และประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการปริญญาโท
		 ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ประธานกรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
		 และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการ
		 การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
• โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• เสนาธิการทหารบก
• วิทยาลัยการทัพเรือ
• หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 209)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
• คณะท�ำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ช่วยราชการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
		 สัตหีบ ชลบุรี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• นายทหารนอกราชการ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้ช�ำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
• ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
• เลขานุการกองทัพบก
• เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
• รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
• ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
• ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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นายบวร วงศ์สินอุดม

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
		 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 76/2008
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 209)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 17
		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ�ำกัด (มหาชน)
		 ในเครือบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
		 ในเครือบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด (มหาชน)
		 ในเครือบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
		 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• ประธานสถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสมุทรศาสตร์และประมง)
		 มหาวิทยาลัยคากาว่า ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การท�ำงาน
• อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 		
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
• คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 ด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน�้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ประธานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ
		 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• คณะท�ำงานแก้ไขปัญหาเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน�้ำ
		 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

18

นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 64 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหาร
		 ระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและ
		 ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนากรรมการ
		 และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 5
• อธิบดีอัยการเขต 5
• อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)
• ผู้ตรวจการอัยการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• รองอัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• กรรมการธนาคารออมสิน
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• อัยการอาวุโส ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• กรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
• อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ
		 ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ		
		 โทรคมนาคมแห่งชาติ

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ธ เท็กซัส
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ธ เท็กซัส
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน (บริหารงานวิทยุโทรทัศน์)
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 209)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผูจ้ ดั การฝ่ายลูกค้า บริษทั ลินตัส เวิลด์ไวด์ แอดเวอร์ไทซิง่ จ�ำกัด (ประเทศไทย)
• ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท แฟลกชิป จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท วังทองกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
• อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดบริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด
• ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงแรงงาน
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
		 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

กลับสู่หน้าสารบัญ

นายวัลลภ พริ้งพงษ์

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
• หลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่นที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2549
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14
• หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 170)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• นายอ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กรมการปกครอง
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
• ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
• รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
• กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
• ผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพัฒนาชนบทและ
		 การขจัดความยากจน (AMMRDPE) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน
		 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
• ผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการลดความยากจน
		 ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
		 ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
• ผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจาเงินกู้กับธนาคารโลก ตามโครงการพัฒนา
		 เมืองหลัก ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
• กรรมการวิสามัญในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการพัฒนา
		 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
• กรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง
		 (กระทรวงมหาดไทย) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมส�ำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตแผนที่และภูมิสารสนเทศแบบบูรณาการ)
		 สถาบัน International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences
		 (ITC) ประเทศเนเธอร์แลนด์
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การส�ำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ
		 ภูมิศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 201)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรส�ำหรับกรรมการตรวจสอบ (รุ่นที่ 18)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การท�ำงาน
• กรรมการสมาคมการส�ำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
		 (องค์การมหาชน)
• กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
• รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมส�ำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
กรรมการ
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
		 รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร
		 สถาบันนโยบายศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศญี่ปุ่น
ประสบการณ์การท�ำงาน
• นายอ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
• นายอ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่
• นายอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
• นายอ�ำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
• ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
• รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
• ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�ำภู
• รองอธิบดีกรมการปกครอง
• ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
• ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการการประปานครหลวง
• ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
กรรมการและผู้ว่าการ
อายุ 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรหลักประจ�ำวิทยาลัยกองทัพบก ชุดที่ 52 (วทบ.52) วิทยาลัยการทัพบก
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ รุ่นที่ 1 (HR & OS)
		 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง รุน่ ที่ 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• การบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 35 วิทยาลัยการต�ำรวจ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 170)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวงทุกหลักสูตร
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
• ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
• ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
• รองผู้ว่าการ (บริการ)
• นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ว่าการการประปานครหลวง
• กรรมการการประปานครหลวง
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผูวาการการประปานครหลวง

คณะผูบร�หาร
การประปานครหลวง

คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั�นคงขั้นสูง รุนที่ 3
สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ
หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 170 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (แผนและพัฒนา)
ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
รองผูวาการ (บริการ)

นายสมศักดิ์ ภูธงชัยฤทธิ์
รองผูวาการ (แผนและพัฒนา)

คุณวุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประสบการณทำงาน
ผูช ว ยผูว า การ (ทรัพยากรบุคคล)
รองผูว า การ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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นายสมสิทธิ์ วรรณพ�รุณ

นายวรศักดิ์ ฉัตรแกว

คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทำงาน
รองผูวาการ (บริการ)
รองผูวาการ (บริการดานตะวันตก)

คุณวุฒิการศึกษา
Bachelor of Science (Industrial Engineering), Adamson University
ประเทศฟลิปปนส
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (บริการ 2)
ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10

นายว�วัฒนชัย รัตนะรัต

นางวัชร� ประสาทเขตตการ

คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตร Crisis Communication in Government สถาบัน Public
Administration International ประเทศอังกฤษ
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (สำนักผูวาการ)
ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10

คุณวุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) วิทยาลัยการคา
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (บริการ 1)
ผูชวยผูวาการ (บริการ 4)

รองผูวาการ (บร�หาร)

รองผูวาการ (บร�การดานตะวันตก)

รองผูวาการ (ว�ศวกรรมและกอสราง)

รองผูวาการ (บร�การดานตะวันออก)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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นางสาวเสาวลักษณ โสภาพัฒนกุล

นายบัญชรชัย จันทรบุษราคัม

คุณวุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทำงาน
ผูอำนวยการฝายงบประมาณ
ผูชวยผูวาการ (นโยบายการเงิน)

คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตน้ำ)
ผูชวยผูวาการ (แหลงน้ำและคุณภาพน้ำ)

นายณรงคฤทธิ์ ศร�สถิตยนรากูร

นางสาวธัญพร ตันติกุล

คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หลักสูตร Water Supply Administration for Better Management
of Water Supply Services สถาบัน Japan International Cooperation
Agency (JICA)
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (ระบบสงและจายน้ำ)
ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตน้ำ)

คุณวุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) วิทยาลัยการคา
หลักสูตรโครงการพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทำงาน
ผูอำนวยการฝายสนับสนุนงานบริการ
ผูชวยผูวาการ (บัญชีการเงิน)

รองผูวาการ (การเง�น)

รองผูวาการ (ผลิตและสงน้ำ)
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คณะผูบร�หาร
การประปานครหลวง

01

02

03

04

05

06

01 นางกฤษณา ตั�งจ�ตวัฒนากร
ผูชวยผูวาการ (สำนักตรวจสอบ)

02 นางลาวัณย ฉัตรรุงช�วัน
ผูชวยผูวาการ
(สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

03 น.ส.ทรรศนีย ฤกษ�ศานติวงษ�
ผูชวยผูวาการ (สำนักผูวาการ)

04 นางผุสดี ขอมทอง
ผูชวยผูวาการ (พัฒนาว�ชาการประปา)

05 นายชลิต แกวไสย
ผูชวยผูวาการ (บร�หาร)

06 น.ส.ฉว�วรรณ อุทัยพ�บูลย
ผูชวยผูวาการ (ทรัพยากรบุคคล)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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01

02

03

04

05

06

01 นางอาภรณ ภูทรัพย
ผูชวยผูวาการ (นโยบายการเง�น)

02 นางพรรณรัตน ปานเช�้อ
ผูชวยผูวาการ (บัญช�การเง�น)

03 น.ส.สุทธิลักษณ ยอดพยุง
ผูชวยผูวาการ (บร�การ 1)

04 นายกว� อาร�กุล
ผูชวยผูวาการ (บร�การ 2)

05 น.ส.สุร�ย ส.ศร�สุวรรณ
ผูชวยผูวาการ (บร�การ 3)

06 น.ส.สุพรรณี กรัณยกิตติคุณ
ผูชวยผูวาการ (บร�การ 4)
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01

02

03

04
01 นายสมบูรณ สุนันทพงศศักดิ์
ผูชวยผูวาการ (บร�การ 5 )

02 นายว�โรจน รุงภูวภัทร
ผูชวยผูวาการ (บร�การ)

05

06

03 นายปร�ญญา ยมะสมิต
ผูชวยผูวาการ (กอสราง)

04 นายณัชพงศ ศิระสากร
ผูชวยผูวาการ (ว�ศวกรรม)

05 นายจำเร�ญ ตันติวงศวัฒน
ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตน้ำ)

06 นายธำรง บูรณตระกูล
ผูชวยผูวาการ (ระบบสงและจายน้ำ)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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01

02

03

04

05

06

01 นายชัยวัฒน วรพ�บูลพงศ
ผูชวยผูวาการ (แหลงน้ำและคุณภาพน้ำ)

02 นายคงเกียรติ เจร�ญบุญวรรณ
ผูชวยผูวาการ (บำรุงรักษา)

03 นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉว�

ผูชวยผูวาการ (แผนและพัฒนา)

04 น.ส.ปาจร�ย ซาลิมี
ผูชวยผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

05 นางกาญจนา ตวงชัยธนากร
ผูเช�่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

06 น.ส.กมลชนก วร�นทรเวช
ผูเช�่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
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01

02

03

04

01 นางณิษา ลอมทอง
ผูเช�่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

05

02 นางว�ไลรัตน จ�ตพ�นิจธรรม
ผูเช�่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

03 วาที่พันตร� พ�นิจ ธีระชาติ

ผูเช�่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

04 น.ส.บุษกร พฤกษอาโนชา
ผูเช�่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

05 น.ส. สุทิสา นาคเสน
ผูเช�่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายและเทียบเท่า
สายงานผู้ว่าการ
น.ส.ประไพ
นายเสรี
นางอำ�ไพศรี
นายวีระ
นางวิภา
น.ส.วรรณี
นางจุฑารัตน์
นายกิตติพงษ์
น.ส.สุวรา
นายวชิรวิทย์
นายสุนทร

กำ�แพงแก้ว
เมธาวณิชพงศ์
ธารธรรมวงศ์
ศรีสกุลวรทัย
ปานบุญ
วุฒิวงศ์สัมพันธ์
สมจิตรานุกิจ
อภิชัยชาญกิจ
ทวิชศรี
โพธิ์วิจิตร
ทองกำ�เหนิด

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานหลัก
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุน
ผู้ตรวจสอบ 8
ผู้อำ�นวยการฝ่ายธรรมาภิบาล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการคณะกรรมการการประปานครหลวง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

น.ส.ณัฐภา
นางสุวรรณา
น.ส.กาญจนา
นางอภิญญา
นางสุธัญญา

ตันธิประพันธ์
ภาครส
วิภาตะวนิช
โรจนะหัสดิน
ศรีสุริยจันทร์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการกลาง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์

นางมนทิรา
นางนงลักษณ์
นางอบอุ่น
นางวาสนา
น.ส.สมพิศ

ฤกษ์ปิยะทรัพย์
รัตนอุดมโชค
เศวตวงศ์
นาคพิพัฒน์กุล
นวพรชัย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายงบประมาณ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน

นายวิสุทธิ์
นายสุทัศน์
นางพยอม
นายวีระชัย
นางอัมฤทธิสา
นายวีระ
นายอาชวัน
น.ส.สุชิมา
นางเพ็ญจันทร์
นายมานัสน์
นายรักษ์ศักดิ์

เวทีประสิทธิ์
วรรณศิริ
ศรีอนันต์
วิเศษพันธุรังษี
นิราสภัย
จิตไพฑูรย์
อิ่มเอิบธรรม
จันทราภัย
ตะโหนดแก้ว
ช้างน้อย
สุริยหาร

ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาสุขุมวิท
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาพระโขนง
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาแม้นศรี
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาพญาไท
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาลาดพร้าว
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาประชาชื่น
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาบางเขน
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขามีนบุรี
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)

สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
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สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
นายอัธยา
นายสหรัฐ
นายกิตติพัฒน์
นายไมตรี
นายรังสรรค์
นายพิบูลย์
นายสุเทพ
นางศรัณยา
นายประสพสุข
นายสินัท

จันทน์สุคนธ์
ปอแก้ว
อู่ทิฆัมพร
แก้วแสงธรรม
สำ�เภาทอง
วงศ์ภัทรจิตกุล
เอื้อปกรณ์
สีน้ำ�เพชร
สมประสงค์
สินิทธานนท์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสนับสนุนงานบริการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายมาตรวัดน้ำ�
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารจัดการน้ำ�สูญเสีย
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาตากสิน
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขานนทบุรี
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาบางบัวทอง
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

นายสุวรรณ
นายคมกฤช
นายบรรจง
น.ส.วิชชุดา
นายพรศักดิ์
นายสุทธิรักษ์

เชี่ยวชาญศิลป์
ทินกร ณ อยุธยา
วงษา
เลี่ยมสงวน
ปานย้อย
บูชากุล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ� 1
ผู้อำ�นวยการฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ� 2
ผู้อำ�นวยการฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำ�และงานโยธา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารโครงการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสำ�รวจและออกแบบ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์

นายเชษฐา
นายวิชัย
นายสมชาย
นายอุทัย
นายสมยศ
นายสุกิจ
นายสมศักดิ์
นายสุชิน
นายปริญญา
นายอุดมเดช
นายยุทธนา
นายสถาพร

ชมชื่น
อารยะเศรษฐากร
พวงกลิ่น
แก้วเต็ม
จรัสศรีวิสิษฐ์
เอกอธิคมกิจ
กิจเจริญ
สังคะคุณ
แน่นหนา
วิชัยสุทธิกุล
จันทร์เด่นดวง
สุนกำ�เหนิด

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่งและจ่ายน้ำ�
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ�มหาสวัสดิ์และธนบุรี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ�สามเสน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ�บางเขน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ�
ผู้อำ�นวยการฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ�
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ�และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายระบบส่งน้ำ�ดิบ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ�
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้า
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบำ�รุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบำ�รุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด

นายมงคล
นางพิมพ์ใจ
น.ส.กรวิไล
น.ส.อัญชลี

เกริกกิตติกุล
ทรัพย์สมปอง
เยียวยาสัตว์
มุสิกธรรม

ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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สายงานรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
น.ส.กัลยรัตน์
นางขนิษฐา
นายวีรศักดิ์

นันทนาวิกุล
ผลเจริญ
ตั้งสมบัติอนันต์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร

น.ส.ลักษมี
นายชารัตน์
น.ส.พรรณี
น.ส.ศิริวรรณ
นางศิวิไล
นางสุพรรณี
นางเพ็ญพร
นายประเชิญ
น.ส.สุมล
น.ส.ตวงพร
นางกฤษณา
นางกาญจนา
นางสุนทรี
นายวิชยุตม์
นายนิธิเกรียง
นางวรรณีย์
นางวรวรรณ
นางสุกัลยา
นายมนตรี
น.ส.จินดา
นายมานิต

สุกประเสริฐ
นาควัชระ
จิตต์หาญ
กลั่นเจริญ
กิจพิทักษ์
ศัลกวิเศษ
ภู่สันติสัมพันธ์
บุญเขียว
ตันธีระธรรม
ศุภนิรัติศัย
บุญเลิศ
ฟูตระกูล
เอกพาณิชย์ถาวร
รอดศิลป์
อ่อนท้วม
หวังใจสุข
เพ็ญธวัชวงศ์
สุขารมณ์
ล่องตี้
ฉันทะธัมมะ
ปานเอม

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
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8

ข้อมูลคณะผู้บริหารการประปานครหลวง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ ที่เกษียณอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
น.ส.ทิพวรรณ
นายไตรรงค์
นายวิสุทธิ์
นายวิทยา
นายเชาวรินทร์

30

บุศยพลากร
ขนอม
นพคุณทอง
อินทชิต
กิ่งแก้ว

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ�)
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02
การประปานครหลวง...
ปัจจุบันสู่อนาคต
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ปัจจัยทางการเงินที่มีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงาน
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักของการประปานครหลวงเป็น
โครงการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็น
ปริมาณมาก ขณะที่เงินสะสมส�ำหรับการลงทุนระยะยาวมีไม่เพียงพอ
การประปานครหลวงจึงจ�ำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดย
พิจารณาความเหมาะสมทั้งจากต้นทุนและความสอดคล้องกับลักษณะ
งานโครงการ ในการนี้ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้เสนอให้ความ
ช่วยเหลือผ่านเงินกู้ระยะยาวซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำและมีระยะเวลา
ปลอดหนี้ โดยโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7 และ
ครั้งที่ 8 ได้ใช้เงินลงทุนส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้สกุลเยนจาก JICA
ปัจจุบัน การประปานครหลวงมีภาระหนี้เงินกู้ทั้งจ�ำนวนเป็น
เงินสกุลเยนจาก JICA จ�ำนวน 2 สัญญา อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพการ
ด�ำเนินงานโดยพืน้ ฐานของการประปานครหลวงทีม่ รี ายได้และค่าใช้จา่ ย
เป็นสกุลบาทขณะทีภ่ าระหนีเ้ ป็นสกุลเยน ดังนัน้ องค์กรจึงมีความเสีย่ ง
อันเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
เป็ น ปั จ จั ย ทางการเงิ น ที่ ส ่ ง ผลกระทบถึ ง ผลการด� ำ เนิ น งานของ
การประปานครหลวง โดยการประปานครหลวงได้บริหารความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการแปลงภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสกุล
ต่างประเทศเป็นสกุลบาท (Cross Currency Swap: CCS) แล้ว 1 สัญญา
และคงเหลืออีก 1 สัญญา ที่ยังติดตามความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ระหว่าง
ระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ประกอบกับการมีต้นทุนดอกเบี้ยที่ต�่ำ
ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางขาลง
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงต่อเนื่องมาจากปี 2557 และอัตรา
เงินเฟ้ออยู่ในระดับต�่ำกว่าปกติ โดยในปี 2558 คณะกรรมการนโยบาย
การเงินได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรก

เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 จากร้อยละ
2 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
จากร้อยละ 1.75 ต่อปี เหลือร้อยละ 1.50 ต่อปี และคงอัตราดอกเบี้ย
ที่ระดับดังกล่าวไปตลอดปี 2558
อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเยนในปี 2558 มีความผันผวน
มาก โดยแกว่งตัวในช่วงกว้างและมีทิศทางอ่อนค่าลง โดยการอ่อนค่า
ของเงินบาทเป็นผลจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และ
การทรงตัวของเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ประกอบกับเศรษฐกิจและการเมืองของ
ไทยที่อ่อนแรงมาตั้งแต่ปี 2557 และต่อเนื่องมาในปี 2558 และคาดว่า
ภาพรวมของค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องในปี 2559
ภายหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
ส�ำหรับแนวทางในการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของ
อั ต ราดอกเบี้ ย และอั ต ราแลกเปลี่ ย นของเงิ น กู ้ ส กุ ล ต่ า งประเทศที่
การประปานครหลวงติดตามความเสี่ยงนั้น จากความก้าวหน้าของ
โครงการและแผนการเบิ กรั บ เงิ น กู ้ ท� ำ ให้ ค าดว่ า ภายในปี 2559
การประปานครหลวงจะสามารถเบิกรับเงินกู้ได้ครบจ�ำนวนตามสัญญา
เงินกู้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทิศทางภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดเงิน
ท�ำให้คาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลงตามทิศทางเศรษฐกิจยัง
ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ กอปรกับค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนและมีทิศทางที่จะอ่อนค่าลงในปี 2559
ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การประปานครหลวงจะได้พิจารณาบริหารความเสี่ยงทางการเงินด้วย
วิธี CCS เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ต่อไป

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

2558

2557

2556

ฐานะทางการเง�น (ลานบาท)
สินทรัพยหมุนเวียน

13,564.03

9,816.03

7,772.54

สินทรัพยรวม
หน�้สินหมุนเวียน
หน�้สินรวม

66,751.19
4,853.63
12,051.57

63,268.13
5,401.39
11,920.40

60,634.43
6,340.86
12,703.18

54,699.61

51,347.73

47,931.25

19,917.22
12,767.25

19,492.23
12,615.40

19,114.66
11,869.92

7,149.97

6,876.83

7,244.75

36.52
10.71
13.07
0.22
2.79
28

35.83
10.87
13.39
0.23
1.82
28

38.40
11.95
15.11
0.27
1.23
28

สวนของทุน
ผลการดำเนินงาน (ลานบาท)
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กำไรสุทธิ
อัตราสวนทางการเง�น
อัตรากำไรสุทธิ (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสวนทุน (รอยละ)
อัตราสวนหน�้สินตอสวนทุน (เทา)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา)
ระยะเวลาเรียกเก็บหน�้เฉลี่ย (วัน)
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สินทรัพยรวม

รายไดรวม

ลานบาท

60,634.43

2556

63,268.13

2557

66,751.19

19,114.66

2558

2557

2558

2558

12,767.25

11,869.92

12,615.40

2556

2557

2558

6,876.83

7,149.97

2557

2558

กำไรสุทธิ
ลานบาท

ลานบาท

2556

2557

2556

11,920.40 12,051.57

สวนของทุน

47,931.25

19,492.23

ลานบาท

ลานบาท

2556

19,917.22

คาใชจายรวม

หนี้สินรวม

12,703.18

ลานบาท

51,347.73

2557

54,699.61

2558

7,244.75

2556

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
ด้วยพืน้ ฐานธุรกิจของการประปานครหลวงมีความแข็งแกร่ง เนือ่ งจาก
น�้ำประปาเป็นปัจจัยพื้นฐานในความต้องการด้านอุปโภคและบริโภค
ของประชาชน อย่ า งไรก็ ตามจากข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ที่ ผ ่ า นมาพบว่ า
ความต้องการใช้นำ�้ มีแนวโน้มผันแปรไปตามสภาพเศรษฐกิจ และการเติบโต
ของประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง ซึ่งจาก
สถานการณ์ปจั จุบนั ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และการขยายตัวของเมือง ล้วนมีผลต่อ
พฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคน�้ำประปาของประชากรที่อยู่ในพื้นที่
รั บ ผิ ด ชอบอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลา ภาค
อุตสาหกรรมจัดเป็นหนึง่ ในภาคส่วนทีม่ กี ารใช้นำ�้ ประปาในปริมาณทีส่ งู
ซึ่งจากข้อมูลการส�ำรวจพบว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของปี 2558
หดตัวลงจากปีก่อน โดยเฉพาะการผลิตเพื่อขายในประเทศ เนื่องจาก
อุปสงค์ในประเทศฟื้นตัวค่อนข้างช้า ทั้งยังถูกผลกระทบเพิ่มเติมจาก
สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงต้นปี 2557 อีกทั้งภาระหนี้ครัวเรือนที่
อยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยถ่วงการใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรทีป่ รับลดลงมากโดยเฉพาะในช่วงครึง่ หลัง
ของปี 2557 ท�ำให้ก�ำลังซื้ออ่อนแอและครัวเรือนยังคงกังวลกับการ
จับจ่ายใช้สอย แต่อย่างไรก็ดกี ารผลิตเพือ่ ส่งออกกลับได้รบั ผลดีจากการ
ทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท�ำให้อุปสงค์จากต่างประเทศของหลาย
อุตสาหกรรมปรับดีขึ้นเป็นล�ำดับจากต้นปี ดังนั้นอุปสงค์ต่างประเทศ
จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพื่อส่งออก
ในภาคอุตสาหกรรมเติบโตเพิ่มสูงขึ้น
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะปรับตัวดีขนึ้ เล็กน้อย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยจากการทยอย
ฟืน้ ตัวของผูบ้ ริโภคระดับบนและระดับกลางทีย่ งั มีกำ� ลังซือ้ เพียงแต่ขาด
ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจึงระมัดระวังการใช้จ่าย
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ทางด้านการส่งออกคาดว่าจะยังไม่ฟน้ื ตัวมากนัก เนือ่ งจากเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค่ า้ ทีย่ งั อยูใ่ นภาวะซบเซา ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ทรงตัวตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานจากธนาคารโลกซึ่งคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะ
ขยายตัวได้ 2% และการส่งออกขยายตัวได้ 1.8% ขณะที่ปี 2560
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.4% และการส่งออกขยายตัวได้ 1.3%
โดยยังมีความเสีย่ งจากเศรษฐกิจจีนในปีหน้า จะขยายตัวได้เพียง 6.7%
และมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ จากการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ที่ มี การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งมากขึ้ น ทั้ ง นี้ แรงขั บ เคลื่ อ นหลั ก ของ
เศรษฐกิจไทยปี 2559 มาจากการด�ำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม
(เอสเอ็มอี) ที่อาจจะเริ่มเห็นผลในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งคาดว่าการลงทุน
ของภาครัฐจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะต่อไป
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในอดีตที่ผ่ า นมานั้ น
ส่งผลต่อปริมาณการใช้น�้ำอย่างมีนัยส�ำคัญ ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
การใช้น�้ำ รวมถึงปริมาณน�้ำขายที่มีแนวโน้มสอดคล้องกับสภาวะ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม
ดังนัน้ การประปานครหลวงจึงคาดการณ์สภาวะการใช้นำ�้ ในอนาคตของ
ผูใ้ ช้นำ�้ จะมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
แต่อาจจะเป็นไปในอัตราทีล่ ดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้า ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั
ปัจจัยในหลายด้าน อาทิ ปัจจัยด้านนโยบายจากภาครัฐ ปัจจัยด้าน
ภัยแล้ง ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เป็นต้น ซึ่งอาจช่วย
เกื้อหนุนหรือยับยั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
รวมทั้งอาจจะส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อปริมาณการใช้น�้ำที่อาจจะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่มีต่อการประปานครหลวงในอนาคตต่อไป
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แผนงานและโครงการที่สำ�คัญ
ลำ�ดับ

1

โครงการ

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ค่าใช้จ่าย
โครงการ
(ล้านบาท)

ผลการดำ�เนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2558

2542-2561

25,177.3

91.63%

2545-2560

4,215.6

96.41%

2551-2561

7,494.0

81.89%

2559-2565

44,870.0

ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน
การน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินงาน
โครงการฯ

ขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต ที่ โ รงงานผลิ ต น�้ ำ บางเขนและมหาสวั ส ดิ์
อีกแห่งละ 400,000 ลบ.ม. ต่อวัน ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำบางพลี
และมีนบุรี พร้อมก่อสร้างอุโมงค์สง่ น�ำ้ และวางท่อประปา รวมระยะทาง
1,000 กม.
2

โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน�้ำสูญเสีย
งานก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ระบบท่ อ ประธาน งานติ ด ตั้ ง ประตู น�้ ำ
ลดแรงดัน งานติดตัง้ ระบบควบคุมการสูบจ่ายน�ำ้ อัตโนมัติ (SCADA)
และงานติดตั้งระบบเฝ้าระวังตรวจสอบน�้ำสูญเสีย (DMA)

3

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8
ขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต ที่ โ รงงานผลิ ต น�้ ำ บางเขนและมหาสวั ส ดิ์
อีกแห่งละ 400,000 ลบ.ม.ต่อวัน ก่อสร้างถังเก็บน�้ำใสเพิ่มที่สถานี
สู บ จ่ า ยน�้ ำ ราษฎร์ บู ร ณะและเพชรเกษม จั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง
เครื่องสูบน�้ำดิบ สูบส่งน�้ำและสูบจ่ายน�้ำ พร้อมงานก่อสร้างวางท่อ
ประปาและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

4

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
ขยายก�ำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�ำ้ มหาสวัสดิเ์ พิม่ ขึน้ อีก 800,000
ลบ.ม.ต่อวัน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน�้ำด้วยการก่อสร้าง
อุโมงค์ส่งน�้ำ ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำบางมด และขยายถังเก็บ
น�้ำใส พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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นโยบายและแผนงานในอนาคต
เส้นทางในอนาคตของการประปานครหลวงยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ให้
บริการงานประปา” โดยตั้งเป้าหมายได้รับรางวัลการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ภายในปี 2559 และยกระดับ
องค์กรให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Awards :
TQA) ภายในห้วงเวลายุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
ฉบับที่ 4 (2560-2564)

S-Link for
MWA
Sustainable
Growth

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ฯ การประปานครหลวง ฉบับที่ 4
(2560-2564) ยังคงมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนขององค์กรระยะยาว
ต่อเนือ่ งจากยุทธศาสตร์ฯ การประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555-2559)
ภายใต้หลักการ “S-Link for MWA Sustainable Growth” คือ

Sustainability

สร้างความยั่งยืน
มีทิศทางการเติบโต มั่นคง
ยาวนาน ทั้งด้านรายได้
และโครงสร้างองค์กร

เสริมความมั่นคง
พัฒนาระบบผลิต-จ่าย
ให้มีเสถียรภาพ

Sufficiency

Sanitary

สร้างความเพียงพอ ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์/บริการให้เพียงพอกับ
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
อย่างสมดุล ทัง้ ด้านปริมาณและ
คุณภาพ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคม
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Stability

ส่งเสริมสุขอนามัยของ
ประชาชนและผู้บริโภค
ยกระดับและรักษาคุณภาพน�้ำ
ผลิต-จ่ายให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

กลับสู่หน้าสารบัญ

ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินงานในอนาคตเพือ่ สร้างความมัน่ คง
และบริการที่ดีแก่ผู้ใช้น�้ำ การประปานครหลวงอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จัดท�ำแผนแม่บทปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา
การประปานครหลวง หรือ MWA Master Plan โดยมีระยะเวลา
ครอบคลุม 30 ปี (2561-2590) ซึ่งเป็นแผนปรับปรุงต่อเนื่องจากฉบับ
ปัจจุบันที่จะสิ้นสุดปี 2560 โดยมีโครงการหลัก อาทิ
• การลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครัง้ ที่ 9
(2559-2565) ขยายก�ำลังการผลิตโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้น
800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ก่อสร้างสถานีสบู จ่ายน�ำ้ แห่งใหม่บริเวณ
พื้นที่ตอนล่างทางฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา เชื่อมโยงระบบ
อุโมงค์ส่งน�้ำอีก 4 เส้นทาง และขยายถังเก็บน�้ำใสที่สถานีสูบจ่ายน�้ำ
ลาดกระบัง สถานีสบู จ่ายน�ำ้ มีนบุรี สถานีสบู จ่ายน�ำ้ ส�ำโรง สถานีสบู จ่ายน�ำ้
ลาดพร้าว และสถานีสูบจ่ายน�้ำบางพลี สร้างความมั่นคงและรองรับ
ความต้องการใช้น�้ำที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปีข้างหน้า
• โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครัง้ ที่ 10 (25612565) มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพระบบผลิตน�้ำระยะยาว บริเวณทาง
ตอนบนฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
• การสร้างความมั่นคงในระบบประปา ปรับปรุงระบบส่ง
น�้ำดิบเป็นการถาวรเพื่อป้องกันน�้ำท่วม และส�ำรวจจัดหาแหล่งน�้ำดิบ
เพื่อให้มีการผลิตน�้ำประปาอย่างยั่งยืน แม้ในยามน�้ำแล้งหรือยาม
น�้ำทะเลหนุน
ด้านการให้บริการ การประปานครหลวงก�ำหนดเป้าหมายใน
การลดอัตราน�ำ้ สูญเสียและเพิม่ แรงดันน�ำ้ ในระบบจ่ายน�ำ้ คูข่ นานไปกับ
การปรับปรุงท่อเร่งด่วนในพื้นที่สาขาที่มีอัตราน�้ำสูญเสียสูง โดยมี
เป้าหมายลดลงต่อเนือ่ ง ให้เหลือเพียงร้อยละ 20 และแรงดันไม่นอ้ ยกว่า

10 เมตร ภายในปี 2560 ประกอบกับการสร้างบริการที่มีประสิทธิภาพ
ถึงประชาชนและลูกค้าแบบรายบุคคล เน้นความสะดวก รวดเร็วในยุค
ที่โทรศัพท์มือถือท�ำได้ทุกอย่างด้วยแอพพลิเคชั่น MWA on Mobile
ทั้งในระบบ ios และ android และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ใช้นำ�้
(Customer Information System : CIS) กับ Smart card เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เป็นต้น
นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังมีแผนงานเพือ่ สร้างความ
เชื่อมั่น เสริมภาพลักษณ์องค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาให้ได้มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ภายใต้
โครงการแผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ตั้งแต่ระบบ
น�้ำดิบจนถึงบ้านผู้ใช้น�้ำ
• ยกระดับงานด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
สู่ความเป็นมาตรฐานสากล และการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้น�้ำ
อย่างรู้คุณค่าแก่ผู้ใช้น�้ำ (Demand Side Management)
• เตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพือ่ รองรับแผนการขยาย
การลงทุน/ธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV และการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการประปาของ
อาเซียน
• ยกระดับความมั่นคงในระบบรักษาความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 เพื่อความต่อเนื่อง
ในการให้บริการแม้ในภาวะไม่ปกติ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดของ
การประปานครหลวงและพืน้ ที่โดยรอบใช้นำ�้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ทัว่ ถึง
เพียงพอ และเกิดความพึงพอใจในการบริการ ดังพันธกิจที่ตั้งไว้

“ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ
อย่างมั่นคง ทั่วถึง เพียงพอ
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นแก่ผู้ ใช้บริการ”
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ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมในรอบป 2558

งาน CG & CSR DAY ป 2558
สนับสนุนน้ำดื่มในโครงการ
“ราษฎร รัฐ รวมใจชวยภัยแลง”

รวมจัดงานวันน้ำโลก

จัดกิจกรรมน้ำประปานาดื่ม

เปดศูนยบูรณาการคุณภาพน้ำ

เปดตัวจายเง�นคาน้ำประปา
ผาน App. ธนาคารกสิกรไทย

เปดศูนยอำนวยการแกไข
ว�กฤตการณน้ำและคุณภาพน้ำ
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พ�ธีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

โครงการ กปน. รวมใจ 161 ฝาย
ถวายสมเด็จพระเทพฯ

รวมกิจกรรม
“Bike for Mom ปนเพ��อแม”

รวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
พระชนมายุ 60 พรรษา

จัดงาน “สัปดาหว�ชาการ
กปน. 2558”
จัดงาน “ศตวรรษสดุดี
สายธาร�แหงนครา”
พ�ธีเปดศูนยดำรงธรรม
การประปานครหลวง
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03
ผลการ
ดำ�เนินงาน
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ผลการดำ�เนินงานขององค์กร
การด�ำเนินงานของการประปานครหลวงปีงบประมาณ 2558 เป็นปีที่สี่
ของการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
ฉบับที่ 3 (2555-2559) โดยยึดหลักการ Balanced Scorecard (BSC)
และแนวคิดการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value
Management) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
และด้านธรรมาภิบาล
ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหา
ภัยแล้ง ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของน�้ำดิบในการผลิตน�้ำประปา
เพือ่ การอุปโภคบริโภค ซึง่ การประปานครหลวงได้ตดิ ตามและประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งใกล้ ชิ ด พร้ อ มมี ม าตรการรองรั บ
สถานการณ์เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว ท�ำให้การผลิตและบริการน�ำ้ ประปา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤติไปได้ด้วยดี
โดยภาพรวมมีการด�ำเนินตามยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม ส่งผลให้องค์กรพัฒนาก้าวหน้า และตอบสนองความต้องการ
ของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างสมดุล ซึง่ สรุปผลงานทีส่ ำ� คัญตามมุมมอง
แต่ละด้าน ดังนี้

ด้านการเงิน

จัดท�ำแผนประมาณการเงินสดรับ-จ่ายเป็นรายวันโดยมีเงินสด
คงเหลือปลายงวดเป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ด�ำเนินการติดตามข้อมูล
ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินของการประปานครหลวง เพื่อปรับ
เปลี่ยนประมาณการเงินสดรับ-จ่าย ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงพิจารณาอัตราผลตอบแทนตามวงเงินและระยะเวลาน�ำฝากที่
สอดคล้องกับสภาพคล่องคงเหลือของการประปานครหลวง โดยพิจารณา
คัดเลือกธนาคารที่เสนออัตราผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงต�่ำ
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทางด้านการเงินเป็นประจ�ำทุก
เดือน เพือ่ วางแผนและบริหารจัดการในการเพิม่ รายได้ และลดค่าใช้จา่ ย
พร้อมทัง้ ค�ำนึงถึงต้นทุนทางการเงิน และบริหารสินทรัพย์ทมี่ อี ยู่ให้เกิด
ความคุ้มค่าอย่างเต็มศักยภาพตามหลักของการบริหารจัดการมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ท�ำให้บรรลุเป้าหมายก�ำไรทางเศรษฐศาสตร์
(Economic Profit : EP) โดยได้ก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด

ถ่ายทอดสู่ศูนย์ EVM ได้แก่ ศูนย์ผลิตน�้ำ ศูนย์ส่งน�้ำ ศูนย์สนับสนุน
และศูนย์บริการ เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานจนบรรลุผลตามเป้าหมาย

ด้านลูกค้าและการตลาด

การประปานครหลวง ให้ความส�ำคัญกับประชาชนผู้ใช้น�้ำ
ด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความ
พึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู ใชบร�การ
คะแนนเต็ม

5

4.482
4.386

4.253

2556

2557

2558

โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
• เผยแพร่คู่มือส�ำหรับประชาชนบนเว็บไซต์ของการประปา
นครหลวงเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว ลดความซ�้ำซ้อนของขั้นตอน
ได้พัฒนาระบบบริการผู้ใช้น�้ำเพื่อรับเรื่องขอติดตั้งประปาใหม่โดย
บัตรประชาชน (Smart Card) เพียงใบเดียวแทนการกรอกข้อมูลที่
ส�ำนักงานประปาทุกสาขา
• น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ในการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้ระบบ GIS ในการให้บริการติดตัง้
ท่อประปาใหม่ และงานเปลีย่ นเส้นท่อประปาเพือ่ ลดน�ำ้ สูญเสีย รวมทัง้
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ GISTDA ว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ เพือ่ ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการงานประปา โดยเฉพาะการน�ำภาพดาวเทียมความละเอียดสูง
ของ GISTDA ส�ำรวจพื้นที่บริการที่ยังไม่มีน้�ำประปาใช้ เพื่อขยาย
เขตบริการให้เต็มพื้นที่ภายในปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทาง
การให้บริการแก่ผู้ใช้น�้ำในยุคปัจจุบันด้วยแอพพลิเคชั่น MWA on
Mobile ซึ่งให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น พื้นที่หยุดจ่ายน�้ำ/น�้ำไหล
อ่อน ที่ตั้งส�ำนักงานประปาสาขา ข้อมูลผู้ใช้น�้ำ
• ก�ำหนดนโยบายขยายการบริการน�ำ้ ประปาเพือ่ การอุปโภค
และบริ โ ภคให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ มุ ่ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน โดย ณ สิ้นปี 2558 การประปานครหลวงมีผู้ใช้น�้ำจ�ำนวน
2,226,707 ราย เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ ่ า นมาจ� ำ นวน 55,336 ราย
ด�ำเนินการ
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- ลดค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ ประปาใหม่อตั ราร้อยละ 10 ให้กบั
		 ผูข้ อติดตัง้ ประปาใหม่ประเภททีพ่ กั อาศัยส�ำหรับการติดตัง้
		 มาตรวัดน�้ำแบบถาวร ขนาด ½ นิ้ว ตามหลักเกณฑ์ที่
		 ก�ำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีผู้ขอติดตั้งประปาใหม่
		 ที่ได้รับการลดหย่อน จ�ำนวน 49,908 ราย คิดเป็นเงิน
		 ส่วนลดรวม 27,157,500 บาท
- ด�ำเนินโครงการขยายพืน้ ทีก่ ารให้บริการน�ำ้ ประปาให้ทวั่ ถึง
		 จัดท�ำ MOU ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
		 และจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันก่อสร้างวางท่อในพื้นที่ชุมชน
		 ห่างไกลจากท่อเมนของการประปานครหลวง โดยออก
		 ค่าใช้จ่ายฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ในปี 2558 มีการก่อสร้างวางท่อ
		 ประปาระยะทางสะสมรวม 199.276 กม.
- ยกเว้นการจัดเก็บค่าน�้ำขั้นต�่ำประเภทที่ 1 (บ้านพักอาศัย)
		 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการ
		 บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้แก่ประชาชน เริม่ ตัง้ แต่งวดการอ่านน�ำ้
		 1 เมษายน 2558 ซึ่งผู้ใช้น�้ำจะเสียค่าใช้น�้ำประปาตามจริง
		 ในราคาลูกบาศก์เมตรละ 8.50 บาท มีผใู้ ช้นำ�้ ได้รบั ประโยชน์
		 ประมาณ 260,000 ราย รวมส่วนลดเป็นเงินประมาณ
		 90 ล้านบาท
• สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น�้ำ โดยจัดกิจกรรมประปาพบ
ประชาชนร่วมกับหน่วยงานอืน่ เช่น ส�ำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
และการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น เพือ่ ให้บริการหาท่อรัว่ รับเรือ่ งขอติดตัง้
ประปาใหม่ รับฟังปัญหา พร้อมให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับระบบประปา
ภายในบ้านหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ฯลฯ ในพื้นที่ส�ำนักงานประปา
สาขา สาขาละ 4 ครั้ง ส�ำหรับผู้ใช้น�้ำรายใหญ่ได้ด�ำเนินโครงการ Best
Care Service และคัดเลือกสูก่ ารเป็นโครงการ Key Account เพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี
จัดการและรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยการลดก�ำลังการผลิตและจ่ายน�้ำประปาจาก
โรงงานผลิตน�้ำบางเขนซึ่งรับน�้ำจากแม่น�้ำเจ้าพระยาลง แม้จะส่งผลให้
น�ำ้ ประปาไหลอ่อนลงกว่าเดิมในบางช่วงเวลา แต่มไิ ด้กระทบต่อการใช้นำ�้
เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ส�ำรองน�้ำดิบในช่วงที่มีค่าความ
เค็มต�่ำไว้ในคลองประปาให้ได้มากที่สุด รวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนส�ำรองน�้ำประปาไว้ใช้อุปโภคครัวเรือนละ 60 ลิตร ควบคู่ไป
กับการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ใช้น�้ำอย่างประหยัด นอกจากนี้
แรงดันน�ำ (เมตร)
ยังได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการคุณภาพน�้ำซึ่งสามารถแสดงข้
อมูลคุณภาพ
น�ำ้ ประปาในระบบผลิตและระบบเส้นท่อจ่ายน�ำ้ แบบ Real Time ควบคุม
การสั่งจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย ณ สถานีสูบจ่ายน�้ำได้อ8.818
ย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมติดตั้งตู้ตรวจวัดคุณภาพน�8.569
้ำอัตโนมัติ จ�ำนวน
50 จุด ครอบคลุมทั่วพื้นที่ให้บริการ ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมและ
ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบคุ7.997
ณภาพน�้ำแบบ Real Time ได้ด้วย
ตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://twqonline.mwa.co.th
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ด้านกระบวนการภายใน

มีการผลิตและจ่ายน�ำ้ 1,835.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉลีย่ วันละ
5.03 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยส่งน�้ำประปาผ่านระบบท่อประปาที่เป็น
โครงข่ายเชื่อมโยงกันซึ่งมีความยาวท่อรวม 33,186.76 กม. (ไม่รวม
ท่อบริการ) และมีจดุ ตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ และติดตัง้ ระบบจ่ายคลอรีน
อัตโนมัติปลายสาย เพื่อให้น�้ำประปาไปถึงผู้ใช้น�้ำอย่างมีคุณภาพเป็น
ไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ด�ำเนินการตามแผนงาน
ของโครงการน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) เช่น ส�ำนักงาน
ประปาสาขา ร่วมกับฝ่ายสือ่ สารองค์กรและฝ่ายคุณภาพน�ำ้ จัดกิจกรรม
น�้ ำ ประปาน่ า ดื่ ม ในโรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ การ รวมทั้ ง ได้ น� ำ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในการบริหารจัดการน�ำ้ สูญเสีย โดยการติดตัง้
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบในพื้นที่เฝ้าระวังที่เรียกว่า DMA (District
Metering Area) ครอบคลุมพืน้ ที่ให้บริการ ท�ำให้มกี ารเชือ่ มต่อเครือข่าย
สือ่ สารกับห้องควบคุม ณ ส�ำนักงานประปาสาขา ทัง้ ในแบบ Real Time
และการน�ำเข้าข้อมูล น�ำระบบนี้มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบ
บูรณาการภายใต้ระบบงาน WLMA (Water Leakage Management
Application) ท�ำให้บริหารจัดการน�้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นได้น�ำหลักการ “วินัยการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดขององค์กร (4DX)” มาใช้ในการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย ส่งผล
ให้ผลการด�ำเนินงานอัตราน�้ำสูญเสียลดลงจากปี 2557 จากร้อยละ
23.39 คงเหลือในอัตราร้อยละ 23.37 ส�ำหรับการบริหารจัดการแรงดันน�ำ้
อยู่ในระดับเฉลี่ย 8.818 เมตร
แรงดันน�ำ (เมตร)

อัตรา

8.818

24.58

2558

2556

8.569
7.997

2556

2557

อัตราน�ำสูญเสีย (รอยละ)
24.58

23.39
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2557

23.37
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ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร

• ด�ำเนินโครงการบริหารสายอาชีพ (Career Management)
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยด�ำเนินการตามแผนงานที่ส�ำคัญ คือ
โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (High Performance and
Potential Staffs : HiPPS) และโครงการสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อ
สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ (Successors to Key Positions)
• ศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลงานของพนักงานหรือ
หน่วยงาน เพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ท�ำให้การประปา
นครหลวงได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ตะแกรงกรองน�ำ้ ”
และ “ฝาปิดตะแกรงกรองน�้ำ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้
การประปานครหลวงได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาโดยตลอด ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิชาการ กปน. 2558” ภายใต้
แนวคิด “ความรูค้ อื พลังในการพัฒนา” เปิดโอกาสให้บคุ คลภายนอกและ
ภายในองค์กรได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและ
การคิดค้นนวัตกรรมประหยัดน�้ำต่าง ๆ ให้ประชาชนได้มีน�้ำใช้อย่าง
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ในหัวข้อ “นวัตกรรมประปาสีเขียวเพื่อ
กิจการประปา (MWA Green Innovation)”

• ส�ำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร พร้อม
น� ำ ผลการส� ำ รวจมาจั ด ท� ำ แผนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความผู ก พั น และ
ความพึงพอใจต่อองค์กร รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมองค์กรแห่ง
ความผาสุก (Happy Workplace) เช่น Happy body จัดอบรม
“หลั ก การและวิ ธี การออกก�ำลังกายเพื่อ สุขภาพ” Happy Money
จัดอบรม “การวางแผนทางการเงินเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ”
และ Happy Brain จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ หอนิทรรศน์รตั นโกสินทร์
เป็นต้น
• สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ ค่านิยม
และเป้าหมายขององค์กร อีกทัง้ ด�ำเนินการคัดเลือกผูป้ ฏิบตั งิ านต้นแบบ
ด้านการให้บริการประชาชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วไป

• ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดย
ขยายกรอบความร่วมมือทั้งด้านการฝึกอบรมบุคลากร และด้านการ
พัฒนานวัตกรรมกับการประปาไซง่อน (SAWACO) ประเทศเวียดนาม
และ National Directorate for Water Services (NDSA) ประเทศ
ติมอร์เลสเต รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกั บประเทศ
เพื่อนบ้านในกลุ่ม AC

ด้านธรรมาภิบาล

• จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การบู ร ณาการระบบการควบคุ ม ภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน (Governance,
Risk Management and Compliance : GRC) เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ น�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร
• ด�ำเนินโครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (SHE) ณ โรงงาน
ผลิตน�้ำบางเขน โดยได้มีการด�ำเนินงานตามระบบ ISO14001:2004
และ OHSAS18001:2007 อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับในปี 2558 ผู้ตรวจ
ประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้เข้าตรวจ
ประเมินรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ของโรงงาน
ผลิตน�้ำบางเขน ผลการตรวจประเมินพบว่า สามารถรักษามาตรฐาน
การด�ำเนินงานตามระบบ ISO14001:2004 และไม่พบข้อบกพร่องหลัก
• สร้างความตระหนักรู้ สื่อสาร และท�ำความเข้าใจเรื่อง
ธรรมาภิบาล ท�ำการทบทวนคู่มือธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพนักงาน
กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มคู่ค้า และกลุ่มลูกค้า/ประชาชน
• จัดงานวันธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคมการประปา
นครหลวง (MWA CG & CSR DAY Happiness is All Around) ประจ�ำปี
2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 มีการแสดงนิทรรศการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน รวมทัง้ ประกวดผลงานทีส่ ะท้อนถึงความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน
ตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร
มีพนักงาน ผูป้ ฏิบตั งิ าน และคูค่ า้ ของการประปานครหลวง เข้าร่วมงาน
จ�ำนวน 1,120 คน
• สร้างต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาล โดยคัดเลือก
บุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล (CG My Idol) ในระดับผู้น�ำและระดับ
บุคคลที่ประพฤติตนตามจริยธรรมการด�ำเนินงานของผู้บริหารและ
พนักงาน รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน
คอร์รัปชันของการประปานครหลวง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกคนให้ช่วยกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
• สร้างกลไก มาตรการ และพัฒนาระบบกระบวนงาน ตาม
หลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยก�ำหนดตัวชี้วัดและ
เกณฑ์วัดความโปร่งใสเพื่อใช้เป็น KPI ของหน่วยงาน
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รายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ถึงแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนทาง
การเมือง และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก แต่การประปา
นครหลวงมีการบริหารการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
มีก�ำไรสุทธิ 7,149.97 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 273.14 ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน

รายได้รวม 19,917.21 ล้านบาท เกิดจากรายได้ค่าน�้ำ
16,822.91 ล้านบาท สูงกว่าปีกอ่ น 419.42 ล้านบาท แม้วา่ รายได้คา่ น�ำ้
จะลดลงจากมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยตาม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยกเว้นการเก็บค่าน�ำ้ ประปา
ขั้นต�่ำส�ำหรับผู้ใช้น�้ำประเภทที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
แต่มปี ริมาณน�ำ้ ขายเพิม่ ขึน้ จากการทีอ่ าคารหลายแห่งก่อสร้างแล้วเสร็จ
มีผพู้ กั อาศัยเพิม่ ขึน้ และจากกลุม่ บริษทั ห้างร้านต่าง ๆ มีจำ� นวนผูใ้ ช้นำ�้
เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ มีการจ�ำหน่ายน�ำ้ ให้การประปาส่วนภูมภิ าค บริเวณ
พื้นที่รอยต่อระหว่างการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณน�้ำขายรวมเท่ากับ 1,382.64 ล้าน
ลบ.ม. สูงกว่าปีกอ่ น 32.16 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนของรายได้ตดิ ตัง้ ประปา
410.04 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าปีกอ่ น 44.99 ล้านบาท เกิดจากมีจำ� นวนผูใ้ ช้นำ�้

ต่อใหม่ต�่ำกว่าปีก่อน 2,705 ราย ประกอบกับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2557 การประปานครหลวงได้ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่
อัตราร้อยละ 10 ส�ำหรับการติดตั้งมาตรถาวรทุกประเภทของมาตร
วัดน�้ำขนาด 1/2 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว เพิ่มเติมจากปีก่อนที่ลดให้เฉพาะ
ขนาดมาตร 1/2 นิ้ว ประเภทที่พักอาศัยเท่านั้น ด้านรายได้เสริม
ทีต่ ำ�่ กว่าปีกอ่ น เกิดจากรายได้คา่ งานวางท่อประปาเอกชนต�ำ่ กว่าปีกอ่ น
เนือ่ งจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะทีพ่ กั อาศัยแนวราบชะลอตัว
ลงตามภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาหนี้ครัวเรือน รวมทั้งมีรายได้ค่างาน
วางท่อประปาภาครัฐ และรายได้ค่างานบรรจบท่อประปาต�่ำกว่าปีก่อน
ในขณะที่มีรายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับและรายได้ค่าขายแบบสูงกว่า
ปีก่อน
ค่าใช้จ่ายรวม 12,767.24 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 151.84
ล้านบาท เกิดจากค่าไฟฟ้า ค่าใช้จา่ ยบุคลากร ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในขณะทีม่ คี า่ สารเคมีตำ�่ กว่าปีกอ่ น เนือ่ งจากปีกอ่ นมีการทดลองใช้สาร
สร้างตะกอน AL (K-320) ซึ่งมีราคาสูงในการผลิต รวมถึงในปี 2558
มีการจ่ายคลอรีนปลายสาย (สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์) เพิม่ ขึน้
ซึ่งมีราคาถูกกว่าคลอรีนในระบบผลิต

จำนวนผู ใชน�ำตอใหม

71,483

72,010
67,487

(หนวย : ราย)

70,955

75,570

72,865

2557

2558 ป

69,909

66,174
59,340

2550
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2552

2553

2554

2555

2556
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ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 66,751.19 ล้านบาท
สูงกว่าปีกอ่ น เกิดจากมีสภาพคล่องคงเหลือส่วนเกินจากการด�ำเนินงาน
และมีการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินด้วยการน�ำไปลงทุนในเงินลงทุน
ชัว่ คราว ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์ถาวรต�ำ่ กว่าปีกอ่ น เกิดจากความล่าช้าของ
การเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อการด�ำเนินงานปกติ เนื่องจากการทบทวน
ราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเรือ่ งมาตรการด�ำเนินการปรับลดค่างาน

ก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐ เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ส่วนหนีส้ นิ สูงกว่า
ปีก่อน เกิดจากมีรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ และรายได้
รับล่วงหน้าค่างานวางท่อประปาเอกชนเพิ่มขึ้น รวมถึงเจ้าหนี้ส่วนลด
ค่าน�้ำประปาจากโครงการช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน�้ำประปา
ซึ่งจะน�ำมาเป็นส่วนลดค่าน�้ำประปาในปี 2559 และส่วนทุนสูงกว่า
ปีก่อน เนื่องจากมีก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเง�น (ลานบาท)

(ณ วันที่ 30 กันยายน)

3,483.06

( 5.51%)

3,351.88
( 6.53%)

63,268.13 66,751.19

131.18

51,347.73 54,699.61

( 1.10%)

11,920.40 12,051.57

2558
สินทรัพย

2557

2558
หนี้สิน

2557

2558
สวนของทุน

2557

ป

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
รายการ

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากปีก่อน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

10,850.36

9,698.98

1,151.38

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(5,979.65)

(6,148.65)

(169.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(4,129.44)

(4,459.96)

(330.52)

741.27

(909.63)

1,650.90

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

4,210.12

5,119.75

(909.63)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

4,951.39

4,210.12

741.27

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ณ 30 กันยายน 2558 การประปานครหลวงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 4,951.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 741.27
ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดังนี้
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานสูงกว่าปีก่อน เกิดจากได้รับช�ำระเงินค่าน�้ำ-ค่าบริการ และรับเงินค่างานวางท่อประปา
		 เอกชนสูงกว่าปีก่อน รวมถึงจ่ายเงินให้กองทุนบ�ำเหน็จต�่ำกว่าปีก่อน
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนต�่ำกว่าปีก่อน เกิดจากในปีนี้มีการจ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต�่ำกว่าปีก่อน เนื่องจาก
		 งบลงทุนปกติเบิกจ่ายได้ต�่ำกว่าแผนงาน ในขณะที่ดอกเบี้ยรับสูงกว่าปีก่อน
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินต�่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากน�ำเงินส่งคลังต�่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

หนี้เงินกู้

หน่วย : ล้านบาท
หนี้เงินกู้

เงินกู้ในประเทศ
(กระทรวงการคลังไม่ค้ำ�ประกัน)
เงินกู้ต่างประเทศ
(กระทรวงการคลังค้ำ�ประกัน)
รวม
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2558

2557

2556

-

-

-

1,790.019

1,697.556

1,489.459

1,790.019

1,697.556

1,489.459
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งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

2558

2557

2556

งบประมาณทำ�การ

7,868.7

7,375.7

7,446.0

งบประมาณลงทุน

4,638.7

5,440.5

6,591.8

12,507.4

12,816.2

14,037.8

รวม

เงินน�ำส่งรัฐ

หน่วย : ล้านบาท
เงินนำ�ส่งรัฐ

เงินนำ�ส่งรัฐ

2558

2557

2556

4,118.00

4,745.00

1,501.50

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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การบริหารจัดการองค์กร
การบริหารความเสี่ยง

การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ของทุ ก
กระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร การประปานครหลวงจึง
ก�ำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ทั้ ง จากปั จ จั ย ภายในและภายนอก ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งส� ำ คั ญ ที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร จัดท�ำแผนควบคุมความเสีย่ ง
อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง
สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร และพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 2558 การประปานครหลวงได้ด�ำเนินการ
บริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ดังนี้

ด้านบริหาร

ให้ความส�ำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2558 ได้บริหาร
ความเสี่ยงในเรื่องการสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่ง
ส�ำคัญ และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ
นอกจากนี้ ได้ดำ� เนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง โดยแก้ไข
ปรับปรุงข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 116 ว่าด้วยการบริการ
จัดส่ง จ�ำหน่าย และการใช้น�้ำประปา พ.ศ. 2543 เพื่อความเหมาะสม
สอดคล้องกับการด�ำเนินงานในปัจจุบันและรองรับการให้บริการแก่
บุคคลหรือนิติบคุ คลที่ไม่มสี ัญชาติไทยให้ชัดเจนเหมาะสมยิง่ ขึ้น ซึง่ จะ
เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจเสริมและเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในอนาคต

การเพิ่ ม เสถี ย รภาพระบบผลิ ต ด้ า นสู บ ส่ ง และ ด้านการเงิน
สูบจ่ายน�้ำประปา
ด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน โดยทบทวนระยะเวลาการ
ด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน โดยสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
(Substation) ส�ำรองของสถานีสบู จ่ายน�ำ้ เพือ่ ให้สามารถสลับการใช้งาน
ระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย-หลักและส�ำรอง กรณีบ�ำรุงรักษาหรือช�ำรุด
เสียหาย การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจาก
ความเค็มรุกล�้ำถึงจุดรับน�้ำดิบในฝั่งตะวันออก รวมถึงมีการจัดท�ำ
ทบทวน และปรั บ ปรุ ง แผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business
Continuity Plan : BCP) เพือ่ ให้การผลิต สูบส่ง และสูบจ่าย ด�ำเนินการ
ได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ มีการบริหารความเสีย่ งการลงทุนโครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก เพื่อปรับปรุงขยายก�ำลังการผลิตและ
โครงข่ายระบบประปารองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

ด้านบริการ

เพือ่ การให้บริการทีเ่ พียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้นำ�้ โดย
มุง่ มัน่ ให้บริการผลิตน�ำ้ ประปาเพือ่ การอุปโภคและบริโภค อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง และตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากรน�้ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงได้บริหารความเสี่ยงเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ
งานลดน�ำ้ สูญเสีย โดยด�ำเนินการจัดซือ้ อุปกรณ์ตรวจสอบการรัว่ ไหลใน
ระบบท่อด้วยเทคโนโลยีใหม่ เร่งรัดและติดตามผลการส�ำรวจหาท่อรั่ว
และซ่อมท่อในทุกสาขา
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ด�ำเนินงานตามแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้อง
กัน เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตรงตามแผน รวมทัง้
ได้จดั อบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เพือ่ น�ำความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนา และ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด�ำเนินการทบทวน ปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP) ด้าน IT และฝึกซ้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO27001:2005 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 ตลอดจนพัฒนา
ระบบส�ำรองในรูปแบบ Stand Alone เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบ
สารสนเทศขององค์กรมีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

การด� ำ เนิ น โครงการแผนน�้ ำ ประปาปลอดภั ย
(Water Safety Plan)

การด�ำเนินโครงการแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งและ
เป็นรูปธรรม ซึง่ องค์กรได้ระบุ ประเมิน และจัดการความเสีย่ งครอบคลุม
ตั้งแต่แหล่งน�้ำดิบจนถึงผู้บริโภค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือน�้ำประปา
ที่เพียงพอ สะอาดและปลอดภัย และมีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ
ขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนน�้ำประปาปลอดภั ย
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จากบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ โดยเป็นโครงการระยะ
ยาวซึ่งจะด�ำเนินการต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ได้ดำ� เนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบูรณาการ
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายใน ต่อเนื่องจากปีก่อน และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่บูรณาการสนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผน
เพือ่ สนับสนุนให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขัน
ระยะยาว ส่งผลให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกิดความเชือ่ มัน่ ในการบริหารงาน
และการให้บริการขององค์กร

การควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
การประปานครหลวงได้น�ำมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 และกรอบการควบคุม
ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) มาใช้ในการก�ำหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานท�ำหน้าที่ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในในภาพรวมองค์กร และก�ำหนดวิธกี ารควบคุมทีเ่ หมาะสม

นอกจากนี้ ก�ำหนดให้หน่วยงานระดับฝ่ายและกองไม่สงั กัดฝ่ายประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ในงานที่
เป็นภารกิจหลัก เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิ
งานทุกระดับ พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีการประเมินการควบคุมอย่างเป็น
อิสระโดยส�ำนักตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในทีว่ าง
ไว้เพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติจริง ข้อตรวจพบจากการตรวจ
สอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
ทันเวลา สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ปีงบประมาณ 2558 การประปานครหลวงด�ำเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการควบคุมภายใน ให้แก่บคุ ลากร
ทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการน�ำระบบการควบคุม
ภายในมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับกรอบการด�ำเนินงานด้าน Governance, Risk Management and
Compliance (GRC) ดังนี้
• โครงการประกวดการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)
		 ดีเด่น ปีงบประมาณ 2558
		 เพือ่ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส�ำคัญ
		 ของการควบคุมภายใน และน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานตาม
		 ปกติ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเห็นถึงความส�ำคัญ
		 และประโยชน์ของการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
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• การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
		 ประกอบด้วย
- จัดอบรมหัวข้อ “การควบคุมภายใน ส�ำคัญต่อผู้บริหาร
			 อย่างไร” ส�ำหรับผู้บริหารระดับฝ่ายและเทียบเท่า และ
			 พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
			 เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวน
			 บทบาทหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล
			 ระบบการควบคุมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ
			 ประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้
			 เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานของ
			 หน่วยงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจ
			 ที่องค์กรมอบหมาย
		 - จัดอบรมหัวข้อ “การควบคุมภายใน” ส�ำหรับพนักงาน
			 บรรจุใหม่ และในหลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อม
			 เพื่อเลื่อนระดับพนักงาน เพื่อให้ความรู้และสร้างความ
			 ตระหนักถึงความส�ำคัญของการควบคุมภายใน และเพิม่
			 ทักษะในการน�ำการควบคุมภายในไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
		 - โครงการ Roadshow การบริหารความเสี่ยงและการ
			 ควบคุมภายใน ส�ำหรับบุคลากรในสายงานต่าง ๆ เพื่อ
			 ทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง
			 และควบคุมภายใน
• พั ฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ชื่อ ระบบ
		 สารสนเทศ การบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การ
		 บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
		 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ สามารถจัดการและ
		 แบ่งปันข้อมูล ในส่วนของ G (Governance), R (Risk) และ
		 C (Compliance) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจ
		 เกีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และ
		 การตรวจสอบภายใน เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการสือ่ สาร
		 และการประสานงานระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานที่
		 เกี่ยวข้อง สนับสนุนการติดตาม และการรายงานผลที่
		 โปร่ ง ใส โดยจะเริ่ ม ใช้ ง านระบบอย่ า งเป็ น ทางการใน
		 ปีงบประมาณ 2559 แทนระบบสารสนเทศเดิมที่ ใช้ใน
		 การจัดท�ำและติดตามรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
		 ของหน่วยงานย่อย ซึ่งไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลในส่วน
		 ของ GRC ได้
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ระบบสารสนเทศ การบูรณาการระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน และสอดคล้องกับบริบท
องค์กรได้เหมาะสมยิง่ ขึน้ การประปานครหลวงจะรวบรวมและประเมิน
ข้อด้อยจากการใช้งานจริงในปีงบประมาณ 2559 เพื่อปรับปรุงระบบ
สารสนเทศนี้ต่อไป

การตรวจสอบภายใน

ส�ำนักตรวจสอบ การประปานครหลวง เป็นหน่วยงานที่ท�ำ
หน้าที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี (Good Governance)
และความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) มีความรับผิดชอบ
ในการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับดูแลทีด่ ี และ
การให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงและแก้ไข เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด�ำเนินงาน
บุคลากรของผู้ตรวจสอบภายในของส�ำนักตรวจสอบ :

ส�ำนักตรวจสอบส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ มีความระมัดระวังในการ
ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน ส่งเสริมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรูซ้ งึ่ กันและกัน เพิม่ ทักษะและศักยภาพ โดยส่งเสริมให้มกี ารศึกษา
ดูงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
		 การปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ
• ด้านให้ความเชื่อมั่น : จัดท�ำแผนการตรวจสอบเชิง
			 กลยุทธ์ฯ ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
			 ขององค์กร ปี 2555-2559 และน�ำความเห็นของคณะ
			 กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
			 รายงานความเสี่ ย งองค์ กรมาพิ จารณาในการจั ด ท� ำ
			 แผนการตรวจสอบประจ�ำปี และแผนการตรวจสอบใน
			 รายละเอียด โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจท�ำให้
			 หน่ ว ยรั บ ตรวจและการประปานครหลวงไม่ บ รรลุ
			 วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ก� ำ หนดไว้ และสอดคล้ อ งกั บ
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ทรัพยากรของส�ำนักตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านครอบคลุม
ความครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ค�ำสัง่ ต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบงานทีม่ ผี ลกระทบส�ำคัญ ต่อการด�ำเนิน
งานและการรายงานความเหมาะสมของการรั ก ษา
ทรัพย์สนิ รวมทัง้ ประเมินการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ให้ความส�ำคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO โดยการปฏิบัติ
งานตรวจสอบทุกครั้งจะมีการประเมินสภาพแวดล้อม
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม
การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ รวมทัง้ มีการสอบทาน
ประเมินความเพียงพอ และประเมินประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน
การประปานครหลวง
ด้านการให้ค�ำปรึกษา : ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษาเชิงรุก
(Proactive Audit) ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ความรู้กับพนักงานการประปานครหลวง เพื่อน�ำไปเป็น
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แนวทางและมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมี
หน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน ประกอบด้วย องค์การ
คลังสินค้า และการรถไฟแห่งประเทศไทย
การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน : มีการ
จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการ
ทบทวนทุกปี เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน มีการสอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
ผูต้ รวจสอบอาวุโส มีการประเมินความพึงพอใจภายหลัง
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมิน
ตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน และการประเมินโดย
คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยส�ำนักตรวจสอบได้น�ำ
ผลการประเมิ น ทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี : การประปานครหลวงได้
ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ส�ำหรับปีบัญชี 2558 มีค่าสอบบัญชี 2.50 ล้านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การประปานครหลวงด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม โดยน�ำมาตรฐานสากล ISO26000 เป็นแนวทางในการด�ำเนิน
งานมาอย่างต่อเนือ่ ง และบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน ควบคู่ไป
กับการด�ำเนินภารกิจหลักขององค์กร คือ การผลิตน�้ำประปาที่สะอาด
ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ส่งถึงผู้ใช้น�้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อ
ให้ผใู้ ช้นำ้� ในพืน้ ทีบ่ ริการได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด มีนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (MWA CSR Policy) เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานมีแนวทางทีช่ ดั เจน อีกทัง้ ยังตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทีด่ อี ย่างใกล้ชดิ กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกภาคส่วน สร้างประโยชน์แก่ชมุ ชนและสังคมให้อยูร่ ว่ มกันอย่างผาสุก
นอกจากนี้ การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักของ
กิจการ (CSR in-process) เพื่อให้การด�ำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง มีการจัดท�ำรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำปี เพือ่ สรุปผลการด�ำเนินงาน น�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานในปีต่อ ๆ ไป และ
รายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
จากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2558 การประปา
นครหลวงได้รับรางวัลทั้งภายในประเทศและระดับสากล 3 รางวัลจาก
2 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการวิ ช าชี พ ช่ า งประปาเพื่ อ ประชาชน
และโครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง
โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน (MWA Plumber
for People Project) เป็นโครงการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็น
สมรรถนะหลักและความเชีย่ วชาญขององค์กร ด้านการบ�ำรุงรักษาระบบ
ท่อประปา รวมถึงเทคนิคการซ่อมท่อและอุปกรณ์ประปาให้แก่ประชาชน
ทัว่ ไปโดยไม่จำ� กัดเพศ วุฒกิ ารศึกษา พร้อมสนับสนุนชุดปฏิบตั งิ านและ
กล่องเครื่องมืองานช่างประปาเบื้องต้น ตลอดการอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้ งสิ้ น หลั กสู ต รการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
หลังจากผ่านการอบรม การประปานครหลวงได้ตอ่ ยอดโดยจัดให้มกี จิ กรรม
“CSR ประปาเพือ่ ประชาชน” โดยให้ชา่ งทีผ่ า่ นการอบรมน�ำความรูท้ ี่ได้
ไปฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ด้วยการเป็นจิตอาสา ซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษาระบบประปาในสถานทีต่ า่ ง ๆ เช่น วัด โรงเรียน ชุมชน และ
สถานทีส่ าธารณะต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ทักษะฝีมอื โดยมีพนักงานการประปา
นครหลวงเป็นพี่เลี้ยง ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการ
อบรมช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาระบบประปา ผู้ส�ำเร็จการอบรม
สามารถพึง่ พาตนเอง ช่วยเหลือเพือ่ นบ้านภายในชุมชน และสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
อีกประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการแตกรั่วของท่อและอุปกรณ์ ใน
เบือ้ งต้น คือ การช่วยลดการสูญเสียน�ำ้ สะอาด ซึง่ เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ
ของโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย
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ผลการด�ำเนินงานโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน
สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ

จำ�นวน จำ�นวนผู้เข้าอบรม (คน) จำ�นวน
รุ่น หญิง ชาย รวม ชุมชน

2557

4

10

85

95

53

2558

10

108

232

340

213

รวม

14

118

317

435

266

ในปีงบประมาณ 2558 ได้ส�ำรวจระดับความรู้และความ
พึงพอใจ หลังจากการเข้ารับการอบรมพบว่า มีระดับความรู้เพิ่มขึ้น
ลดลง 1.52%
เท่าเดิม 13.11%

ระดับความรู้
เพิ่มขึ้น 85.37%

รวมทั้งได้จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน จ�ำนวน
14 ครั้ง 21 แห่ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น�ำความรู้ไปฝึกปฏิบัติ
ในภาคสนาม
สิ่งที่การประปานครหลวงภาคภูมิใจมากไปกว่าการให้ความรู้
และให้โอกาสนั้น คือ การที่ช่างที่เข้ารับการอบรมน�ำความรู้ไปต่อยอด
ไม่ว่าจะเป็นการคิดนวัตกรรมเพื่อน�ำมาใช้ในงานช่างประปา และร่วม
ส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมของการประปานครหลวง การพัฒนา
ตนเองจากผู้อบรมเข้าสู่การเป็น Trainer เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้
ออกไป การค้นพบศักยภาพและความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความ
ภาคภูมิใจที่สามารถท�ำประโยชน์ให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจน
ตระหนักในการรักษาทรัพยากรน�้ำ
โครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ่ ประชาชน ได้รบั 2 รางวัล ทัง้
ระดับภายในประเทศและระดับสากล ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ�ำปี 2558 ในประเภทรางวัล การด�ำเนินงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ในระดับสากล ได้รบั รางวัลจาก Enterprise Asia ซึง่ เป็นองค์กร
Non-Government ทีส่ ง่ เสริมการท�ำประโยชน์แก่สงั คมและส่งเสริมการ
เป็นผู้น�ำองค์กรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
ของกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาด้าน
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เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
และมี การมอบรางวั ล ประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน
ได้รับรางวัลในสาขา Investment In People Award ในงาน Asia
Responsible Entrepreneurship Awards 2015 (AREA) ครั้งที่ 5 จาก
ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียที่ส่งผลงานเข้าประกวด 28 ประเทศ จ�ำนวน
กว่า 300 โครงการ ส�ำหรับประเทศไทยมีหน่วยงานส่งโครงการเข้า
ประกวดทั้งสิ้น 31 หน่วยงาน มีเพียง 13 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
โครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง
(MWA ONE for All) เป็นโครงการที่การประปานครหลวงร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ
และ จ.นนทบุรี วางท่อจ่ายน�ำ้ ไปยังพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่มนี ำ�้ ประปาใช้ เพือ่ สร้าง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ให้กบั ประชาชน ลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม
สร้างโอกาสในการเข้าถึงน�้ำประปาที่สะอาด อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ในราคาที่ ไ ม่ แ พง ตามนโยบายรั ฐ บาลและกระทรวงมหาดไทย
การประปานครหลวง วางท่อจ่ายน�ำ้ ในโครงการฯ เป็นระยะทาง 654.47
กิโลเมตร วงเงิน 853.38 ล้านบาท ส่งผลให้ประชาชนมีน�้ำประปาใช้
เพิ่มขึ้นอีกกว่า 20,000 ครัวเรือน
โครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง

(MWA ONE for All) ได้รับรางวัลที่ 2 จากงาน Mexico Water Prize
2015 ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 100 เรื่องจากทั่วโลก เป็น
รางวัลที่รัฐบาลเม็กซิโกมอบให้หน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่นที่มีการ
ด�ำเนินงานเป็นเลิศ (Best practices) ด้านการบริหารการประปาและ
สุขาภิบาล อาทิ การผลิตน�้ำประปา การบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน และสร้างรายได้หรือ
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
นอกจาก 2 โครงการทีก่ ล่าวมาข้างต้น ซึง่ เป็นเพียงส่วนหนึง่
ของการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การ
ประปานครหลวงยังด�ำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อีกจ�ำนวนมาก
เช่น โครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ปา่ ต้นน�ำ้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งการประปานครหลวงประสานความ
ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีกลุ่ม
จิตอาสาจากทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงภาครัฐและประชาชนในพื้นที่
ด�ำเนินการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�ำ้ ทีช่ มุ ชนบ้านรินหลวง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวติ คนในชุมชน ด้วยการสร้าง
สนามกีฬา ลานกิจกรรม ท�ำแนวคันก�ำแพงป้องกันน�้ำหลากเข้าท่วม
อาคารเรียน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาและรักษาป่าต้นน�ำ้ โครงการ
รณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management: DSM)
การประปานครหลวงรณรงค์เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน�้ำ และใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของการใช้น�้ำ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์หรือ
นวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดน�้ำ โครงการร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกับ UNDP การประปานครหลวงลงนามความร่วมมือกับ
ส� ำ นั ก งานโครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations
Development Programme : UNDP) ในการมอบเงินทุนสนับสนุน
จ�ำนวน 20 ล้านบาท (ปีละ 5 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี) เพื่อให้
UNDP ด�ำเนินการสนับสนุนชุมชนใน 2 ลุม่ น�ำ้ คือ ลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา
และลุ่มแม่น�้ำแม่กลอง อย่างน้อยปีละ 5 ชุมชน ส�ำหรับใช้ในการดูแล
แหล่งน�ำ้ รวมทัง้ พัฒนาสิง่ แวดล้อม อันจะส่งผลดีตอ่ การฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพ
น�้ำดิบเพื่อการผลิตน�้ำประปา และท�ำให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น การตรวจสอบหัวดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จ�ำนวน
กว่า 20,000 จุด เพื่อช่วยระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น ลดความสูญเสีย
ในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น
การประปานครหลวงตระหนักถึงความส�ำคัญและยังคงมุง่ มัน่
ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม พร้อม
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมจนเกิดความยั่งยืน
ควบคู่ไปกับการด�ำเนินภารกิจหลักในการให้บริการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ คือ “น�้ำประปา” ที่ได้คุณภาพน�้ำ
มาตรฐานสากล สะอาด ปลอดภัย เพือ่ ให้สมดังค�ำมัน่ ทีว่ า่ “ประปาเพือ่
ประชาชน”
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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แผนภูมิกระบวนการผลิตน้ำ
หนวย: (ลาน ลบ.ม./วัน) กำลังการผลิต
โรงงานผลิตน้ำสามเสน
0.550
โรงงานผลิตน้ำธนบุร�
0.170
โรงงานผลิตน้ำบางเขน
3.600
โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
1.600

แหลงน้ำดิบ
1

แมน้ำเจาพระยา บร�เวณ
ต.บานกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

2

เข�่อนแมกลอง บร�เวณ
อ.ทามวง จ.กาญจนบุร�

การเติมสารเคมี

สถานีสูบน้ำดิบ
สำแล/บางเลน

1
สถานีสูบน้ำดิบ
ประจำโรงงาน
ผลิตน้ำ

สารเคมีหลัก 4 ชนิด ไดแก
1. ปูนขาว
2. คลอร�น
เพ��อปรับสภาพ
เพ��อฆาเช�้อโรคและ
ความเปนกรด-ดาง สิ�งเจ�อปนในน้ำ
3. สารสม
4. สารชวยตกตะกอน
เพ��อชวยในการ
เพ�อ� เพ�ม� ประสิทธิภาพ
ตกตะกอน
การตกตะกอน

ถังตกตะกอน

!

สารแขวนลอยจะทำ
ปฏิกิร�ยากับสารเคมี
เกิดเปนเม็ดตะกอนตกลง
สูเบื้องลาง สวนน้ำใสดานบน
จะไหลเขาสูบอกรองน้ำ

2

ปูนขาว

3

สารสม

4

หมายเหตุ

!

เฝาระวังคุณภาพน้ำและตรวจว�เคราะหน้ำระบบผลิต โดยหองปฏิบัติการ
โรงงานผลิตน้ำตามมาตรฐาน ISO9001:2008, ISO14001:2004 และ HACCP มอก. 7000-2549
ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพน้ำตามเกณฑกำหนดขององคการอนามัยโลก 2011
โดยหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ISO17025 : 2005 ของฝายคุณภาพน้ำ
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น้ำผลิตจาย
0.378
0.092
3.636
1.444

5

สาร
ชวยเรง
การตก
ตะกอน

คลอร�น

!
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ผูใชน้ำ
ระบบ
ทอประธาน
และทอจายน้ำ

11

สถานีสูบจายน้ำ
ทำหนาที่สูบจายน้ำประปา
ผานเสนทอประปาไปยัง
ผูใชน้ำในพ��นที่ตาง ๆ

!

10
สถานีสูบสงน้ำ

ถังเก็บน้ำใส

6

มีถานแอนทราไซตและ
ทรายกรองเปนสารกรอง
มีหัวกรองน้ำ (Nozzle)
รับน้ำที่ผานการกรอง
น้ำที่ผานการกรองจะมี
ความขุนไมเกิน
2 หนวยความขุน

น้ำจากถังเก็บน้ำใส
เปนน้ำประปา
พรอมที่จะสงให
ผูใชน้ำ

7

ทำหนาที่สูบสงน้ำ
เขาอุโมงคสงน้ำและ
ทอสงน้ำขนาดใหญ
ไปยังสถานี
สูบจายน้ำตางๆ

!
8

9

หอสูง

ปรับแรงดันน้ำ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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การบริการ
ของสำ�นักงานประปาสาขา
สำ�นักงาน
ประปาสาขา

พื้นที่
ให้บริการ

ผู้ใช้น้ำ�

ตร.กม.

ราย

ติดตั้ง
ประปาใหม่

น้ำ�ผลิตจ่าย

ราย

ล้าน ลบ.ม.

น้ำ�จำ�หน่าย
น้ำ�ขาย

น้ำ�อื่น ๆ

รวม

ล้าน ลบ.ม.

ล้าน ลบ.ม.

ล้าน ลบ.ม.

ภาค 1
สุขุมวิท
พระโขนง
สมุทรปราการ
ภาค 2
พญาไท
ทุ่งมหาเมฆ
แม้นศรี
ลาดพร้าว
ภาค 3
ประชาชื่น
บางเขน
มีนบุรี
สุวรรณภูมิ
ภาค 4
บางกอกน้อย
ตากสิน
ภาษีเจริญ
สุขสวัสดิ์
ภาค 5
นนทบุรี
บางบัวทอง
มหาสวัสดิ์

474.41
94.46
118.58
261.37
226.32
60.91
31.86
35.81
97.75
726.73
77.87
80.99
277.11
290.76
513.60
111.76
111.57
127.83
162.43
413.13
91.96
173.55
147.62

431,081
116,982
136,042
178,057
390,343
88,281
72,394
70,340
159,328
460,662
110,768
114,127
141,131
94,636
567,279
131,782
150,841
159,505
125,151
377,342
124,837
118,038
134,467

14,994
3,469
4,603
6,922
5,221
1,134
501
691
2,895
21,048
2,590
4,120
7,134
7,204
15,033
2,054
3,606
4,557
4,816
16,569
2,909
6,223
7,437

442.965
134.440
129.150
179.375
426.990
127.117
82.615
114.081
103.177
317.491
79.694
65.222
71.479
101.096
445.185
104.949
121.138
115.856
103.242
202.503
84.585
52.400
65.518

335.478
104.411
93.413
137.654
336.147
95.639
63.756
90.938
85.814
265.132
64.084
52.092
62.783
86.173
291.853
68.433
81.317
74.805
67.298
154.034
67.311
39.403
47.320

5.471
1.564
2.754
1.153
4.473
1.776
0.747
1.338
0.612
2.799
0.545
0.811
0.220
1.223
9.096
2.488
2.057
2.668
1.883
1.861
0.890
0.340
0.631

รวมทั้งสิ้น

2,354.19

2,226,707

72,865

1,835.134

1,382.644

23.700
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340.949
105.975
96.167
138.807
340.620
97.415
64.503
92.276
86.426
267.931
64.629
52.903
63.003
87.396
300.949
70.921
83.374
77.473
69.181
155.895
68.201
39.743
47.951

ความยาวท่อ
กม.

6,702.729
1,896.257
2,166.388
2,640.084
5,442.928
1,389.315
728.734
827.199
2,497.680
8,022.404
1,571.012
1,689.954
2,691.524
2,069.914
7,428.578
1,821.425
1,828.073
1,638.090
2,140.990
5,590.123
1,789.038
1,841.587
1,959.498

1,406.344 33,186.761
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลระดับสากล

Mexico Water Prize 2015
ในงาน World Water Forum ครั�งที่ 7

Asia Responsible
Entrepreneurship Awards
(AREA) 2015

รางวัลในประเทศ

Thailand ICT Excellence
Awards 2015

รางวัลรัฐว�สาหกิจดีเดน ประจำป 2558
ประเภทการดำเนินงานเพ��อ
สังคมและสิ�งแวดลอมดีเดน

รางวัล คนดี ความดี แทนคุณแผนดิน
สาขาบร�หารจัดการ
องคกรรัฐว�สาหกิจ ประจำป 2558
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59

กลับสู่หน้าสารบัญ

ความยาวทออ
 และอุ
และอปปุกรณ์
กรณ
ความยาวท่
ณณวัวนนัทีท่ 30
ี 30กักนนัยายน
ยายน2558
2558

เหลก็เหนยีว
ST

SCP

คอนกรตี
เสรมิเหลก็
RCP

CI

คอนกรตี
อดัแรง
PC-ST

อุโมงคและทอสงน้ำ
3,400
3,200
3,000
2,800
2,500
2,300
2,000
1,500

รวมความยาวทอในระบบสงน้ำ
ทอประธาน
1,800
1,500
1,200
1,000
900
800
700
600
500

รวมความยาวทอประธาน
ทอจายน้ำ
400
300
250
200
150
100

รวมความยาวทอจายน้ำ
รวมความยาวทอในระบบสงและจายน้ำ

10.367
40.846
16.286
0.070
11.980
19.497
36.801
7.289
143.135
12.559
84.947
132.610
514.011
29.964
452.561
40.970
158.196
35.488
1,461.306
37.602
229.378
1.994
86.069
100.740
4.191
459.974
2,064.415

6.582

17.624
5.331
1.755
2.623
33.915
0.676
11.070
14.646
10.994

10.316
1.960
32.186

0.121

0.148

44.619

12.937
20.166
8.958
11.000
15.806
19.494
88.361

0.354
4.532
3.128
5.373
8.118
8.921
13.886
44.310

44.619

6.693
2.459
1.183
2.562
0.297
1.312
14.505
102.866

78.225

0.009
37.506

37.506

หมายเหตุ: ความยาวทอในระบบจายน้ำ ยงัไมรวมความยาวทอบรกิาร (ขนาด 1/2” - 3”)
จำนวนหวัดบัเพลงิขนาด 150 มม.
28,266 ตวั
จำนวนประตนู้ ำเกทวาลว
128,927 ตวั
จำนวนประตูน้ำปกผีเสื้อ
2,678 ตวั
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คอนกรตี
อดัแรง
PC

ใยหนิ
AC

เหนยีว
DI

พวีซีี
PVC

เหลก็อาบ
สงักะสี
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

13.843

122.565
1,472.990
20.970
564.454
1,086.008
381.051
3,648.039
3,654.914

0.530

0.269
8.355

2.700

0.210

3.335

8.835

3.335

104.264
3,887.781
0.895
3,828.110
7,850.450
11,155.586
26,827.087
26,827.087

0.159
14.318

27.907
243.801
271.708
271.708

8.844
25.566
30.493
79.379
88.214

13.234
106.332
149.583
574.751
53.526
476.047
60.088
189.628
71.957
1,695.148
271.282
5,606.925
25.042
4,490.040
9,090.968
11,816.436
31,300.692
33,186.761

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลระดับสากล

Mexico Water Prize 2015
ในงาน World Water Forum ครั�งที่ 7

Asia Responsible
Entrepreneurship Awards
(AREA) 2015

รางวัลในประเทศ

Thailand ICT Excellence
Awards 2015

รางวัลรัฐว�สาหกิจดีเดน ประจำป 2558
ประเภทการดำเนินงานเพ��อ
สังคมและสิ�งแวดลอมดีเดน

รางวัล คนดี ความดี แทนคุณแผนดิน
สาขาบร�หารจัดการ
องคกรรัฐว�สาหกิจ ประจำป 2558

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ความยาวทออ
 และอุ
และอปปุกรณ์
กรณ
ความยาวท่
ณณวัวนนัทีท่ 30
ี 30กักนนัยายน
ยายน2558
2558

เหลก็เหนยีว
ST

SCP

คอนกรตี
เสรมิเหลก็
RCP

CI

คอนกรตี
อดัแรง
PC-ST

อุโมงคและทอสงน้ำ
3,400
3,200
3,000
2,800
2,500
2,300
2,000
1,500

รวมความยาวทอในระบบสงน้ำ
ทอประธาน
1,800
1,500
1,200
1,000
900
800
700
600
500

รวมความยาวทอประธาน
ทอจายน้ำ
400
300
250
200
150
100

รวมความยาวทอจายน้ำ
รวมความยาวทอในระบบสงและจายน้ำ

10.367
40.846
16.286
0.070
11.980
19.497
36.801
7.289
143.135
12.559
84.947
132.610
514.011
29.964
452.561
40.970
158.196
35.488
1,461.306
37.602
229.378
1.994
86.069
100.740
4.191
459.974
2,064.415

6.582

17.624
5.331
1.755
2.623
33.915
0.676
11.070
14.646
10.994

10.316
1.960
32.186

0.121

0.148

44.619

12.937
20.166
8.958
11.000
15.806
19.494
88.361

0.354
4.532
3.128
5.373
8.118
8.921
13.886
44.310

44.619

6.693
2.459
1.183
2.562
0.297
1.312
14.505
102.866

78.225

0.009
37.506

37.506

หมายเหตุ: ความยาวทอในระบบจายน้ำ ยงัไมรวมความยาวทอบรกิาร (ขนาด 1/2” - 3”)
จำนวนหวัดบัเพลงิขนาด 150 มม.
28,266 ตวั
จำนวนประตนู้ ำเกทวาลว
128,927 ตวั
จำนวนประตูน้ำปกผีเสื้อ
2,678 ตวั
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คอนกรตี
อดัแรง
PC

ใยหนิ
AC

เหนยีว
DI

พวีซีี
PVC

เหลก็อาบ
สงักะสี
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

13.843

122.565
1,472.990
20.970
564.454
1,086.008
381.051
3,648.039
3,654.914

0.530

0.269
8.355

2.700

0.210

3.335

8.835

3.335

104.264
3,887.781
0.895
3,828.110
7,850.450
11,155.586
26,827.087
26,827.087

0.159
14.318

27.907
243.801
271.708
271.708

8.844
25.566
30.493
79.379
88.214

13.234
106.332
149.583
574.751
53.526
476.047
60.088
189.628
71.957
1,695.148
271.282
5,606.925
25.042
4,490.040
9,090.968
11,816.436
31,300.692
33,186.761
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04
การดำ�เนินงาน
ตามนโยบาย
การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
62
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (MWA Good Governance Policy) อย่างชัดเจนมา
ตัง้ แต่ปี 2549 ซึง่ เป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 และตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นผลให้องค์กร
ประสบความส�ำเร็จและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
จากการด�ำเนินงานที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การประปานครหลวงมีผลงานดีเด่น และได้รบั รางวัลต่าง ๆ ดังนี้
• รางวัลที่ 2 Mexico Water Prize 2015 ด้านการบริหาร
		 ประปาและสุขาภิบาล อาทิ การผลิตน�้ำประปา และการ
		 บ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การ
		 ทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน และสร้างรายได้หรือมูลค่าเพิ่ม
		 ให้กับองค์กร จากรัฐบาลเม็กซิโก
• รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015 ประเภท
		 โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects)
		 ด้วยผลงาน “โครงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์”
• รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015
		 ประเภทรางวัล Investment in People Award ด้วยผลงาน
		 “โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน (The MWA
		 Plumbers for People Project - 2Ps)”
• รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจ�ำปี 2558
		 สาขาบริ ห ารจั ด การองค์ กรรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามโครงการ
		 หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
		 คณะกรรมการรางวัลไทย
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2558 ประเภทรางวัลการ
		 ด�ำเนินงานเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมดีเด่น จาก “โครงการ
		 วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน (The MWA Plumbers
		 for People Project - 2Ps)”

หลักธรรมาภิบาลการประปานครหลวง

หลักธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง ประกอบด้วย
6 หลัก เพือ่ ใช้เป็นฐานความคิดหลักในการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ าน
โดยสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นธรรม ดังนี้

หลักนิติธรรม (The Rule of Law)

การมีกฎ ระเบียบ ทีเ่ ป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการบังคับใช้อย่าง
เสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน (Double
Standard) มีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎ ระเบียบ
และกรอบเวลาการปฏิบตั ิ ไม่ให้มกี ารใช้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
มี กรอบการปฏิ บั ติ ที่ เ คารพสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพ และมี การปรั บ ปรุ ง
กฎระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์

หลักคุณธรรม (Virtue)

การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
ความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพด้วย
ความสุจริต โดยไม่กระท�ำหรือไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน พร้อมทั้ง
ร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันในองค์กร

หลักความโปร่งใส (Transparency)

การมีความโปร่งใสเกีย่ วกับการบริหารจัดการทีส่ ามารถตรวจ
สอบได้ในทุก ๆ ด้าน อาทิ การมีระบบงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้
มีกระบวนการให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา
ถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์

หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

การกระจายโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทางการจัดการ
และการบริหารที่เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงาน พนักงาน และเจ้าของ โดยการให้ข้อมูล การรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
ตลอดจนการควบคุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8

63

กลับสู่หน้าสารบัญ

หลักความรับผิดรับชอบต่อผลการปฏิบัติ
• คณะกรรมการการประปานครหลวงปัจจุบัน มีจ�ำนวน
หน้าที่ (Accountability)
		 13 คน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิดชอบ
การใส่ใจ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา การเปิดโอกาส และพร้อม
ทีจ่ ะให้ตรวจสอบ ประเมินผลทีส่ ะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่ ว นเสี ย การยอมรั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละจาก
การด�ำเนินงาน

หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Efficiency & Effectiveness)  

การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
สร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแลรักษา
สังคม สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมีการก�ำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และมีองค์กรหรือบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมท�ำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน
การประปานครหลวงได้ด�ำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ ได้มกี ารจัดตัง้ เครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน
คอร์รัปชันของการประปานครหลวง และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.) ซึง่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของการประปา
นครหลวง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และสนองนโยบายของรั ฐ บาลในด้ า นการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้งเพื่อให้เกิด
เครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ร่วมกับ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.)
ซึ่ง ศปท.กปน. ตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 ส�ำนักงานใหญ่
การประปานครหลวง โดยสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้ ผ่านช่องทางกล่องคุณธรรมรับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ Internet และ Intranet เป็นต้น

โครงสร้ า งของคณะกรรมการการประปา
นครหลวง

ตามพระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ก�ำหนด
ให้คณะกรรมการการประปานครหลวง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 13 คน และผู้ว่าการ
เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง ทั้งนี้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะรัฐมนตรี มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (กรณีทกี่ รรมการ
ท่านใดท่านหนึง่ พ้นจากต�ำแหน่งให้แต่งตัง้ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งแทน โดยผูน้ นั้
จะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่าทีเ่ หลืออยูข่ องผูท้ ตี่ นด�ำรงต�ำแหน่งแทน)
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		 - จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool)
		 จ�ำนวน 2 คน
		 - กรรมการที่เป็นอิสระ จ�ำนวน 9 คน
ซึง่ ล้วนเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์
ต่อการประปานครหลวง และมีความหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น
เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง พ.ศ. 2510
และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การถ่วงดุลของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ตามพระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ประกอบ
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ
มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการของการประปา
นครหลวง ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินงานและการประเมินผลงาน
ผู้ว่าการ ส่วนผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการของ
การประปานครหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบาย
ที่คณะกรรมการก�ำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการ

ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

1. ก�ำหนดนโยบายเพือ่ ให้การประปานครหลวงมีการด�ำเนินงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงการด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืน
ในอนาคต เช่น
• โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
• โครงการน�้ำดื่มปาป้า
• โครงการน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
• โครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การประปาไทย
• การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
• การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปา
		 เป็นการถาวร
• การปรับปรุงงานบริการประชาชน และภาพลักษณ์องค์กร
• การส�ำรวจความต้องการใช้น�้ำในพื้นที่ที่มีอาคารสูง
• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
		 (Demand Side Management : DSM)
• การลดน�้ำสูญเสียและบ�ำรุงรักษาระบบท่อส่งน�้ำ
• การบริหารจัดการและเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน�้ำดิบ
• โครงการขยายเขตการใช้น�้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ
		 และมั่นคง
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของการประปานครหลวง
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•
•
•
•
•

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นผู้บริหาร
การส�ำรวจความต้องการใช้น�้ำในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง
การสร้างสถาบันวิชาชีพด้านประปาเพื่อรองรับ AEC
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการการประปานครหลวง
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

2. การประชุม/สัมมนาร่วมกับผู้บริหารในการก�ำหนดกลยุทธ์
ขององค์กร เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ
2558 โดยคณะกรรมการการประปานครหลวงได้ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/
สัมมนา เยี่ยมชมกิจการร่วมกับผู้บริหารการประปานครหลวง ดังนี้
2.1 ส�ำรวจแนวเส้นทางการผันน�้ำจากฝั่งตะวันตกมายัง
ฝั่งตะวันออก ร่วมกับผู้บริหารจากกรมชลประทาน เพื่อรับทราบความ
เป็นมาและวิธกี ารผันน�ำ้ และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภยั แล้ง
ในปีหน้า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
2.2 นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง
เป็นประธานเปิดการบรรยายความรู้ “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดยได้รับเกียรติจาก นายอรินทร์ จิรา
กรรมการการประปานครหลวง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อ
ความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ AEC ปี 2558
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
2.3 เยี่ยมชมการบริหารจัดการน�้ำเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัด
ชัยนาท เพื่อติดตามและดูสภาพการระบายน�้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
พร้อมหารือกับผู้บริหารจากกรมชลประทาน เพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤติ
น�้ำแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
2.4 เข้าพบคณะผูบ้ ริหารส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ (GISTDA) เพือ่ ร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการ
จัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อความร่วมมือในการน�ำเทคโนโลยี
อวกาศ มาพัฒนาศักยภาพองค์กรในการบริหารจัดการและการบริการ
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 19
พฤศจิกายน 2557
2.5 เยี่ยมชมโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี พร้อม
ประชุมร่วมกับสายงานผลิตและส่งน�ำ้ และสายงานบริการด้านตะวันตก
เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ครั้งที่ 8 และ 9 การบริหารจัดการน�้ำสูญเสียภาคตะวันตก การเชื่อมต่อ
ระบบส่งและจ่ายน�้ำของโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์ ตลอดจนการย้าย
ทีท่ ำ� การส�ำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อยไปยังโรงงานผลิตน�ำ้ ธนบุรี
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ค�ำแนะน�ำและเร่งรัดการด�ำเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อรองรับภัยแล้งปี 2558 และความ
ต้องการใช้น�้ำที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2.6 ส� ำ รวจและติ ด ตามสถานการณ์ ความเค็ ม ในแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยา ในพื้นที่บริเวณประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์ โรงพยาบาล
ศิริราช พร้อมเข้าพบและหารือผู้อ�ำนวยการส่วนจัดสรรน�้ำและบ�ำรุง

รักษา กรมชลประทาน และคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อวัดค่าความเค็มในแม่น�้ำเจ้าพระยา โดย
วัดค่าความเค็มได้ใกล้เคียงกับที่การประปานครหลวงวัดค่าได้ ซึ่ง
เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ในการเฝ้าระวังสถานการณ์
ของน�้ำทะเลที่จะหนุนสูงในช่วงเดือนมกราคม 2558
2.7 เข้าร่วม “สัมมนาเพื่อก�ำหนดกรอบแนวทางเร่งรัดเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานลดน�ำ้ สูญเสีย (ระดับปฏิบตั กิ าร) เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม
2557
2.8 ร่วมหารือกับประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ณ ห้องประชุม 606 เรื่องแนวทางการจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณพื้นที่
รอยต่อระหว่างการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่ง
เป็นการท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมมือกันให้บริการประชาชน
ในเรื่องเกี่ยวกับน�้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2558
2.9 ร่ ว มกั บ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก บริ ห ารจั ด การน�้ ำ และ
อุทกวิทยา กรมชลประทาน น�ำทีมผู้สื่อข่าวหลายส�ำนักลงเรือส�ำรวจ
และตรวจวั ด ค่ า ความเค็ ม กลางแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ช่ ว งตั้ ง แต่
กรมชลประทาน ถนนสามเสน ถึงประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์ พร้อม
ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยกรมชลประทาน
ได้คุมเข้มทุกสถานีตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น�้ำเจ้าพระยาตลอด
24 ชั่วโมง และระบายน�้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6
วันละกว่า 9 ล้าน ลบ.ม. เพื่อผลักดันน�้ำเค็ม พร้อมยืนยันว่าหน้าแล้ง
ปีนี้ กรุงเทพมหานครมีน�้ำดิบคุณภาพดี สามารถผลิตน�้ำประปาได้
ตามปกติถึงเดือนพฤษภาคม 2558
2.10 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากประธานกรรมการ The
Cabell Brand Center for Global Poverty and Resource
Sustainability Studies ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ “Potable
Water : Emerging Challenges and Opportunities” โดยบรรยายถึง
การบริหารจัดการน�้ำใน 3 ประเด็น คือ Water Production, Water
Treatment และ Water Solutions เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558
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2.11 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก�ำหนดโจทย์การศึกษา
เพื่อยุทธศาสตร์แหล่งน�้ำดิบของการประปานครหลวง เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการก�ำหนดหัวข้อ เพื่อที่จะให้บริษัทที่ปรึกษาท�ำการศึกษา
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้ำดิบของการประปานครหลวง
ณ ห้องปิยราษฎร์ ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
2.12 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�ำหรับกรรมการการประปา
นครหลวง ผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การ
บริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555-2559) และแผนปฏิบตั กิ าร
ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องปิยราษฎร์ ส�ำนักงานใหญ่ กปน. เมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2558
2.13 ร่วมหารือแนวทางการขออนุมัติ พร้อมพิจารณาผลการ
ศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนในโครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลัก ครั้งที่ 9 และกรอบแผนงานการก่อสร้างโรงงานผลิตน�้ำ
แห่งใหม่ (ไทรน้อย) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ในการนี้ ได้มีการ
พิจารณาและศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างค่าน�้ำในอนาคตด้วย

4. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท�ำงานของหน่วยงาน เช่น ส�ำนักงานประปา
สาขามีนบุรี ส�ำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ โรงงานผลิตน�้ำบางเขน
และโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี ศูนย์บูรณาการคุณภาพน�้ำ
ฝ่ายคุณภาพน�้ำ
5. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง อาทิ วันธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม
(MWA CG & CSR Day) วัน KM Day สัปดาห์วิชาการการประปา
นครหลวง โครงการประกวดการบริหารความเสี่ยงดีเด่น

การประชุม  

3. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งที่
เป็นผลงานด้านการเงิน โดยเฉพาะความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่
ส�ำคัญ เพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานที่มิใช่ด้านการเงินได้ติดตามการด�ำเนินงานของ 5 ระบบงาน
ที่ส�ำคัญ คือ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน การบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินด้วย นอกจากนี้ยังให้
ความส�ำคัญกับนโยบายการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance: CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) จากการติดตามได้ให้
ข้อเสนอและข้อสังเกตเพือ่ ให้ผบู้ ริหารน�ำไปพิจารณาด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดทัง้ ปี ท�ำให้ผลงานในภาพรวมของปีงบประมาณ 2558 บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรตามที่ได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงระบบประเมินผลการด�ำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง และสามารถสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
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คณะกรรมการการประปานครหลวงมีการวางแผนการประชุม
ไว้ลว่ งหน้าตลอดปีปฏิทนิ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ในวันอังคารสัปดาห์
สุดท้ายของเดือน และอาจมีวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม โดยมีส�ำนักคณะกรรมการการประปานครหลวงท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการ ส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึง่ ในปีงบประมาณ 2558 มีการประชุมในวาระปกติ
อย่างสม�่ำเสมอคือ 12 ครั้ง (โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านในหน้า 84-85 ของรายงานประจ�ำปี) และมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารอีก
13 ครั้ง เพื่อก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานเชิงกลยุทธ์ และการวางแผน
การด�ำเนินงานของการประปานครหลวงในอนาคต
คณะกรรมการฯ จะได้รบั วาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเฉลี่ย 7 วัน จึงมีเวลาเพียงพอในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง
กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเป็นอิสระ หาก
กรรมการท่านใดมีสว่ นได้สว่ นเสียกับเรือ่ งทีป่ ระชุมจะออกจากห้องประชุม
จนกว่าจะพิจารณาวาระนั้นแล้วเสร็จ เช่น ในการประเมินผลงานของ
ผูว้ า่ การ ผูว้ า่ การก็จะออกจากห้องประชุม รวมทัง้ ได้มกี ารบันทึกรายงาน
การประชุมทีป่ ระกอบด้วยข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อกั ษร และ
มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
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นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ
เข้าประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการและรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อจะได้สามารถน�ำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เว้นแต่ ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะ
คณะกรรมการฯ เพื่อความเป็นอิสระ

การแต่งตัง้ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ

ในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการการประปานครหลวง
ได้ แ ต่ ง ตั้ งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อ กลั่นกรอง
กระบวนงานที่ส�ำคัญแทน จ�ำนวน 11 คณะ มีรายละเอียดองค์ประกอบ
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะในหน้า 79-82 ของ
รายงานประจ�ำปี รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่ส�ำคัญได้จัดท�ำกฎบัตร
เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการการประปา
นครหลวง คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ทีค่ ณะกรรมการการประปานครหลวงแต่งตัง้
ค่าตอบแทน

• กรณีเป็นคณะกรรมการการประปานครหลวง ให้กรรมการ
		 ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ดังนี้
		 - กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
			 ต่อเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็ม
			 เดือน ให้จ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ำรง
			 ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
			 เป็น 2 เท่าของกรรมการ (20,000 บาทต่อเดือน)
		 - ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน
			 ต่อเดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้ง
			 ต่อเดือน
• กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการในคณะ
		 กรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงาน ให้ได้รับ
		 เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ
		 การประปานครหลวงเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ให้
		 กรรมการได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละ
		 ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
• คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง (Audit
		 Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบของการประปานครหลวงในอัตราเหมาจ่ายเป็น
		 รายเดือนเท่ากับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการประปา
		 นครหลวง

•
		
		
•
		
		
		
•
		

ส�ำหรับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้ได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง ในอัตราครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/คน เฉพาะ
กรรมการที่มาประชุม
ประธานกรรมการได้ รั บ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม สู ง กว่ า กรรมการ
ร้อยละ 25 (12,500 บาท) และรองประธานกรรมการได้สงู กว่า
กรรมการร้อยละ 12.5 (11,250 บาท) และให้กรรมการ
เสียภาษีเงินได้เอง
กรรมการต้องมีระยะเวลาในการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ของระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรอบปีบัญชีนั้น

โบนัส

ประธานกรรมการ และกรรมการมีสทิ ธิได้รบั โบนัสตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด การจัดสรรโบนัสจะกระท�ำได้เมื่อส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว และต้องได้รับ
การอนุมตั กิ ารจัดสรรโบนัส จากส�ำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) การประปานครหลวงจึงสามารถขอจัดสรรก�ำไรสุทธิเพื่อจ่ายเป็น
โบนัสคณะกรรมการได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. อัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาจาก
ก�ำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส ดังนี้
กำ�ไรเพื่อการจัดสรรโบนัส
(ล้านบาท)

โบนัส (บาท/คน)

ไม่เกิน 100

ร้อยละ 3 ของกำ�ไรเพื่อการ
จัดสรรโบนัส แต่ไม่เกินคนละ
60,000 บาท
ตั้งแต่ 100 ถึง 300
65,000
มากกว่า 300 ถึง 500
70,000
มากกว่า 500 ถึง 700
75,000
มากกว่า 700 ถึง 1,000
80,000
มากกว่า 1,000 ถึง 2,000
90,000
มากกว่า 2,000 ถึง 5,000
100,000
มากกว่า 5,000 ถึง 8,000
110,000
มากกว่า 8,000 ถึง 11,000
120,000
มากกว่า 11,000 ถึง 13,000
130,000
กำ�ไรเพิ่มทุกช่วง 2,000
จ่ายเพิ่มอีก 10,000
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รบั โบนัสมากกว่า
กรรมการ ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามล�ำดับ
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2. รัฐวิสาหกิจประเภททีจ่ ดั สรรโบนัสให้พนักงานได้เมือ่ มีกำ� ไร
เพื่อการจัดสรรโบนัส เห็นควรจ่ายโบนัสกรรมการตามผลการประเมิน
ดังนี้
ผลการประเมิน (คะแนน)

จำ�นวนโบนัสที่กรรมการได้รับ
(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

หลักเกณฑ์

1. การจ่ายโบนัสกรรมการ ให้จา่ ยได้เมือ่ การประปานครหลวง
ได้น�ำเงินก�ำไรสุทธิที่จัดสรรเป็นรายได้แผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง
เรียบร้อย หรือได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจให้ผ่อนส่งตามก�ำหนดเวลาที่แน่นอนเท่านั้น
2. วิธีการค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อจัดสรรเป็นโบนัสกรรมการให้
เป็นไปตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง ก�ำหนด
3. ให้กรรมการที่ได้รับโบนัสเสียภาษีเงินได้เอง
ในปีบญั ชี ถ้ากรรมการนัน้ ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน ให้จา่ ยโบนัส
ให้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จา่ ย
		 โบนัสลดลง 25%
- ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จา่ ย
		 โบนัสลดลง 50%
- ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัส
		 ลดลง 75%
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ค่าตอบแทนของผูว้ า่ การและผูบ้ ริหารระดับสูง
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		

ผู้ว่าการการประปานครหลวงมาจากการสรรหา โดยมี
สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการการประปานครหลวงพิจารณาตามความรู้
ความสามารถ ภาระหน้าที่รับผิดชอบ และความสามารถ
ในการจ่ายขององค์กร ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนที่
ก�ำหนด
ผู้ว่าการคนปัจจุบัน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ (สัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556-1 เมษายน 2560) และใน
ปีงบประมาณ 2558 ได้รบั ค่าตอบแทนคงทีใ่ นอัตราเดือนละ
381,791.67 บาท สิทธิประโยชน์อื่นตามที่ตกลงกันใน
สัญญาจ้าง และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ
การประปานครหลวง ได้ประเมินผลงานของผู้ว่าการ
ซึ่งผลประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินผลและ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และได้รบั ค่าตอบแทนผันแปรตามผลประเมิน
เป็นเงิน 1,718,062.50 บาทต่อปี และได้รับเพิ่มค่า
ตอบแทนคงที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ในอัตราเดือนละ
416,152.92 บาท
ค่าตอบแทนของรองผูว้ า่ การและเทียบเท่า เป็นไปตามบัญชี
โครงสร้ า งเงิ น เดื อ นของกระทรวงแรงงาน (58 ขั้ น )
โดยค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับรองผูว้ า่ การได้รบั สูงสุด
ไม่เกิน 113,520 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนอื่น
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ เงินรับรองประจ�ำ
ต�ำแหน่ง โบนัส รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง รวมทั้งสวัสดิการ
อื่นตามระเบียบข้อบังคับของการประปานครหลวง
รายการ

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557 2556

ค่าตอบแทนผู้ว่าการ
7.75 5.12 3.43
ค่าตอบแทนระดับรองผูว้ า่ การและเทียบเท่า 31.15 30.28 19.13
รวม
38.90 35.40 22.56

กลับสู่หน้าสารบัญ

การพัฒนากรรมการและการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการการประปานครหลวง
การพัฒนากรรมการโดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการประปานครหลวงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ส�ำหรับปี 2558
กรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนา จ�ำนวน 6 ท่าน ในหลักสูตร ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร

•

2. ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์

•

3. พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น

•

4. นายบวร วงศ์สินอุดม

•

5. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

•

6. รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ

•
•

หลักสูตร
อบรมหลักสูตร “การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน” (PDI รุ่น 13) วันที่ 22 เมษายน 2558-6 มิถุนายน 2558
อบรมหลักสูตร “การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน” (PDI รุ่น 13) วันที่ 22 เมษายน 2558-6 มิถุนายน 2558
อบรมหลักสูตร “Director Certification Program” DCP รุ่น 209/2015 ของ Thai Institute of 		
Directors Association (IOD) วันที่ 29 มิถุนายน 2558
อบรมหลักสูตร “Director Certification Program” DCP รุ่น 209/2015 ของ Thai Institute of 		
Directors Association (IOD) วันที่ 29 มิถุนายน 2558
อบรมหลักสูตร “Director Certification Program” DCP รุ่น 209/2015 ของ Thai Institute of 		
Directors Association (IOD) วันที่ 29 มิถุนายน 2558
อบรมหลักสูตร “การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน” (PDI รุ่น 13) วันที่ 22 เมษายน 2558-6 มิถุนายน 2558
อบรมหลักสูตร “Risk Management Program for Corporate Leaders” RCL รุ่น 1/2015 ของ 		
Thai Institute of Directors Association (IOD) วันที่ 6 และ 13 กรกฎาคม 2558
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การสั ม มนา/ดู ง านที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
การก�ำกับดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ เช่น

		 •
			
			
			
			
		 •
			
			
			
			
			
			
			
		 •
			
			
			
			
		 •
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ศึ ก ษาดู ง านการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ เขื่ อ นเจ้ า พระยา
จ.ชั ย นาท เพื่ อ ติ ด ตามและดู ส ภาพการระบายน�้ ำ
ท้ า ยเขื่ อ นเจ้ า พระยา พร้ อ มหารื อ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารจาก
กรมชลประทาน เพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤติน�้ำแล้งที่จะ
เกิดขึ้นในปี 2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
สั ม มนาโครงการความโปร่ ง ใสในโครงการก่ อ สร้ า ง
ภาครัฐ (CoST) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทย
ข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่ ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา โดยมีพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนา
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบการผลิตและกลั่นน�้ำมัน
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน) PTTGC
จ.ระยอง และเยี่ยมชมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ท่าไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็น
โรงงานหลักทีผ่ ลิตสารส้มให้กบั โรงงานผลิตน�ำ้ ทัง้ 4 แห่ง
ของการประปานครหลวง เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการ
ผลิต การบริหารจัดการ ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ
วัตถุดิบน�ำเข้าที่ใช้ในการผลิตสารส้ม เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าบริษัทมีแผนการด�ำเนินงาน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีคุณภาพ สามารถจัดส่งสารส้มให้แก่
การประปานครหลวงใช้ ผ ลิ ต น�้ ำ ประปาเพื่ อ บริ ก าร
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทุกฤดูกาล เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2558

การปฐมนิ เ ทศกรรมการ (Directors
Orientation)

ในปี ง บประมาณ 2558 การแต่ ง ตั้ ง กรรมการอื่ น ใน
คณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม) เพื่อเสนอส�ำนักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปา
นครหลวงเพิม่ เติม จ�ำนวน 4 คน แทนต�ำแหน่งว่าง เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม
2557 ได้แก่ 1. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 2. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
3. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต และ 4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ทินนโชติ
ซึง่ เลขานุการฯ ได้จัดส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับกรรมการใหม่
เพื่ อ ให้ กรรมการใหม่ ไ ด้ รั บ ทราบนโยบายการด� ำ เนิ น กิ จ การของ
การประปานครหลวง ดังนี้
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1. คู่มือกรรมการการประปานครหลวง
2. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประปานครหลวง และข้ อ บั ง คั บ
		 การประปานครหลวง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3
		 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558
4. หนั ง สื อ รายงานประจ� ำ ปี ข องการประปานครหลวง
		 ประจ�ำปี 2557
5. แบบแสดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น เพื่ อ ยื่ น ต่ อ
		 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
		 (ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง)
6. แบบฟอร์มการรายงานการรับรองความเป็นอิสระ และการ
		 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ และรายการ
		 ที่เกี่ยวโยงกัน ของคณะกรรมการการประปานครหลวง

การประเมินผลคณะกรรมการ

คณะกรรมการการประปานครหลวงมีการประเมินผลตนเอง
ใน 2 รู ป แบบ คื อ ประเมิ น ผลทั้ ง คณะ และประเมิ น รายบุ ค คล
ในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการฯ ได้ประเมิน 2 ครั้ง คือในเดือน
เมษายน 2558 และเดือนกันยายน 2558 ซึ่งได้น�ำผลการประเมินมา
วิเคราะห์รว่ มกันพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าที่ได้
ดีขึ้น ส่งผลให้การประเมินมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ 1 การประเมินผลคณะกรรมการการประปานครหลวง
			
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
			
แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ (Board
Evaluation)
			
สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะใน
			
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 119.43 คะแนน
			
คิดเป็นร้อยละ 95.54 (คะแนนเต็ม 125 คะแนน)
			
อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
		
แบบประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment)
			
สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ (ราย
			
บุคคล) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 109.79 คะแนน
			
คิดเป็นร้อยละ 95.47 (คะแนนเต็ม 115 คะแนน)
			
อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ครั้งที่ 2 การประเมินผลคณะกรรมการการประปานครหลวง
			
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
			
แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ (Board
Evaluation)
			
สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะใน
			
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 117.00 คะแนน
			
คิดเป็นร้อยละ 91.53 (คะแนนเต็ม 125 คะแนน)
			
อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
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แบบประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment)
สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ (ราย
บุคคล) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 108.07 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 90.53 (คะแนนเต็ม 115 คะแนน)
อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้นำ� ผลการประเมินมา
ร่วมพิจารณา โดยจะน�ำคะแนนที่ได้น้อยสุด 5 อันดับมาจัดท�ำแผน
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประปานครหลวงด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ ชุดส�ำคัญ เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง
และคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR)
มีการประเมินผลตนเองทั้ง 2 รูปแบบ เช่นเดียวกัน เพื่อน�ำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการการประปานครหลวง ให้ความส�ำคัญในเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรอบคอบและโปร่งใส
โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้ในนโยบายแนวทางการบริหารและการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูล
เพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ปฏิบัติงานกับ
ผลประโยชน์ของการประปานครหลวง ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดย
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นเป็นประจ�ำทุกสิ้นปีงบประมาณ และใน
ระหว่างปีงบประมาณ หากมีการด�ำเนินการทีเ่ ข้าข่ายการมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง โดยมี
ส�ำนักตรวจสอบท�ำหน้าทีส่ รุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

ทั้งองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 การประปานครหลวงได้มีการ
ปรับปรุงค�ำสัง่ เรือ่ ง หลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของการประปานครหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 ได้รายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
ผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง สรุปได้ว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจเป็นรายการที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจน�ำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์
ขององค์กรนั้น ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวง
จะมีการตรวจสอบการมีสว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมระหว่าง
ผูท้ เี่ ข้ายืน่ ซองเสนอราคา ทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คลอืน่ หรือตลาด
กลางฯ โดยดูความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริหาร เชิงการร่วมทุน หรือมีการ
ไขว้กันระหว่างเชิงบริหารและเชิงการร่วมทุน และจากการสอบทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของส�ำนักตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2558 ไม่พบว่ามีปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำ� คัญทีก่ รรมการ
ถือครองและเกีย่ วข้องกับการประปานครหลวง
และรายงานที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อการประปา
นครหลวง
การประปานครหลวงได้จดั ท�ำแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล
หลักทรัพย์ (หุน้ ) และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Connected Transactions)
เพือ่ ให้คณะกรรมการการประปานครหลวงรายงานให้สาธารณชนทราบ
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ได้ดังนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8

71

กลับสู่หน้าสารบัญ

รายชื่อกรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ

1. นายเจริญ ภัสระ
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
2. พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
3. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
5. นายบวร วงศ์สินอุดม
6. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์
8. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
9. นายวัลลภ พริ้งพงษ์
10. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ
กรรมการที่เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง
12. นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการและผู้ว่าการ
13. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจ/นิติบุคคลอื่น
ประธาน กรรมการ ผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์
(หุ้น) ในนิติบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

นิติบุคคล
ที่มีความ
เกี่ยวข้อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : การประปานครหลวงไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
		 ล�ำดับที่ 1
: กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
		 ล�ำดับที่ 5
: ประธานสถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		 ล�ำดับที่ 8
: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
		 ล�ำดับที่ 11
: กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
			 กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
		 กรรมการสมาคมการส�ำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
		 ล�ำดับที่ 12
: กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		 กรรมการบริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
		 ล�ำดับที่ 13
: นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
				 กรรมการคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยการประปา
		 กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์

นิยาม

1. การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักคือ การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ของกรรมการการประปานครหลวงใน
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของการประปานครหลวงในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการการประปานครหลวง คือ นิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประปานครหลวง
ที่คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการการประปานครหลวง มีอ�ำนาจควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือการมีอ�ำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการมีอ�ำนาจการควบคุมการ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
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จริ ย ธรรมการด� ำ เนิ น งานของการประปา
นครหลวง

เพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ ใ นการด� ำ เนิ น กิ จ การอย่ า งโปร่ ง ใส
มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงก�ำหนดให้มีประมวลจริยธรรม
การด� ำ เนิ น งานการประปานครหลวง ตามข้ อ บั ง คั บ การประปา
นครหลวง ฉบับที่ 133 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ และ
พนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม
2552 เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ได้รบั การปฏิบตั ิ
ทีถ่ กู ต้อง รวมทัง้ ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั สิ ำ� หรับกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างทุกคน และได้ก�ำหนดให้มีการ
เผยแพร่ให้ทราบทัว่ กัน ทัง้ นี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ให้ดำ� เนินการ
ตามหลักเกณฑ์การด�ำเนินการทางวินัยของการประปานครหลวง
และในปีงบประมาณ 2558 การประปานครหลวงได้จัดท�ำระเบียบ
การประปานครหลวง ฉบับที่ 27 ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2558
เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านจริยธรรมของการประปานครหลวง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ยิ งิ่ ขึน้

ความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

		 คณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ทัง้ รัฐบาล พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ในจริยธรรมการด�ำเนินงานการประปานครหลวง รวมทั้งใน
แผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ (Good Governance)
และการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
and Environment Responsibility) พร้อมทั้งได้ก�ำหนดเป็นแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อรัฐบาล

1. ปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล หรือผูก้ ำ� กับดูแล โดยมีการ
		 รายงานผลการด�ำเนินงานและสถานภาพขององค์กรอย่าง
		 สม�่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริง
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมี
		 จิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
3. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
		 และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

“

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

1. ผลิ ต สิ น ค้ า และบริ การที่ มี คุ ณ ภาพ ในราคาเป็ น ธรรม
		 โดยไม่หวังผลก�ำไรทางการเงินเป็นส�ำคัญ
2. ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใส
		 ด้วยใจให้บริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. ให้ความสะดวกลูกค้าในทุกขั้นตอน ได้แก่ ช่องทางขอ
		 ติดตั้งประปาใหม่ เพิ่มช่องทางรับช�ำระค่าน�้ำประปา
4. วางท่อประปาขยายบริการให้ประชาชนมีนำ�้ ประปาใช้อย่างทัว่ ถึง

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดตามที่ ได้ให้
		 ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ และการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงได้ ต้องรีบ
		 แจ้งคู่ค้า/เจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
		 โดยด่วน
3. ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับคู่ค้า/เจ้าหนี้ทุกราย
4. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้า/
		 เจ้าหนี้
5. ช่วยเหลือคู่ค้าในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีต่อกัน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ ป็นธรรมแก่พนักงาน มีกฎ
		 ระเบียบให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างชัดเจน
2. ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยในชีวติ
		 และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
		 พนักงาน
4. บริหารงานโดยหลีกเลีย่ งการกระท�ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่
		 อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงในหน้ า ที่ การงานของ
		 พนักงาน
5. ให้พนักงานถือปฏิบัติ ในเรื่องจริยธรรมการด�ำเนินงาน
		 โดยเคร่งครัด
6. จัดให้มโี ครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การ
		 คอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
		 ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบ
		 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมตอบแทนสังคม สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล

”

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2558 มีการด�ำเนินงาน
ในด้านส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้

รัฐบาล : ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน ตามนโยบายคณะรักษาความ
		 สงบแห่งชาติ ฉลองครบรอบ 100 ปี การประปาไทย โดย
		 ลดค่ า ติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร์ ขนาด 4 หุ น และขนาด 6 หุ น
		 ทุกประเภทการใช้นำ�้ ร้อยละ 10 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557		 30 กันยายน 2559
• สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย คืนความสุขและรอยยิม้
		 แก่คนไทยเป็นของขวัญปีใหม่ อาทิ โครงการขยายเขต
		 บริการ เพือ่ ให้ทกุ ครัวเรือนในพืน้ ทีบ่ ริการมีนำ�้ ประปาอย่าง
		 ทั่วถึง โดยเร่งวางท่อจ่ายน�้ำในบริเวณพื้นที่ชายขอบที่ยัง
		 ไม่มีน�้ำประปาใช้และลดค่าติดตั้งประปาใหม่ร้อยละ 10
		 พร้อมสิทธิในการผ่อนช�ำระค่าติดตั้งส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย
		 ทัง้ ยังส�ำรวจท่อรัว่ ภายในให้ฟรี กรณีคา่ น�ำ้ ประปาสูงผิดปกติ
		 ลดระยะเวลาการด�ำเนินการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้
		 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การขอ
		 ติดตั้งประปาใหม่ ประเภทที่พักอาศัย กรณีมีท่อเมนผ่าน
		 ภายใน 1 วันท�ำการ (เดิม 3 วัน) หลังจากรับช�ำระเงิน การ
		 รับช�ำระค่าน�้ำที่ส�ำนักงานประปาสาขา ภายใน 3 นาทีต่อ
		 รายการ และการซ่อมท่อประปาแตก (ภายนอก) ให้แล้ว
		 เสร็จใน 24 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง
• เข้าร่วมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” กับ
		 กระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาภิรมย์ภกั ดี บริเวณสวนปาล์ม
		 สวนลุมพินี โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ เปิดโครงการ
		 และในวันเดียวกันการประปานครหลวงได้สนองนโยบาย
		 กระทรวงมหาดไทย “เมืองสะอาด คนในชาติมสี ขุ ” โดยร่วม
		 ท�ำความสะอาดส�ำนักงานประปาสาขาพระโขนงเพื่อก�ำจัด
		 ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
		 2557
• ร่วมเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เมือ่ วันที่
		 28 มกราคม 2558 ณ กองบัญชาการกองทัพบก จัดขึ้น
		 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
		 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ
• จัดกิจกรรม “100 ปี การประปาไทย รวมใจปลูกป่า” ซึ่ง
		 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ “เมืองสวย
		 น�้ำใส” ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความสามัคคี
		 ปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกคน มีความรักในสิ่งแวดล้อม
		 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณป่าชายเลน
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สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ปลูก
ต้นกล้าไม้โกงกาง จ�ำนวน 500 ต้น
ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับบริษัท ยูนิเวอร์แซล
ยูทลี ติ สี้ ์ จ�ำกัด เพือ่ ร่วมกันพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบ
ประปา ขยายการให้บริการน�้ำประปาอย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม ลดความขาดแคลนน�ำ้ ของประชาชนตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย “ลดความเหลื่อมล�้ำ แบ่งปัน
ความสุข” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ อาคารอีสท์
วอเตอร์
ร่วมหารือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อาทิ การวางแผนระบบปรับปรุงซ่อมท่อ
หรือวางท่อประปา พร้อมกับงานปรับปรุงถนนและทางเท้า
งานซ่อมคืนผิวจราจร เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน
2558 การประปานครหลวง ณ ห้ อ งสุ ทั ศ น์ ชั้ น 2
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
พบสือ่ มวลชนเพือ่ ชีแ้ จงสถานการณ์นำ�้ ในปัจจุบนั และร่วม
รณรงค์ประหยัดน�ำ้ ตามนโยบายรัฐบาล โดยน�ำน�ำ้ ในระบบ
ผลิตของโรงงานผลิตน�้ำบางเขนกลับมา Recycle ใหม่
แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วย
ประหยัดน�้ำประปา” เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันใช้น�้ำ
อย่างรูค้ ณุ ค่า เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์อำ� นวยการ
เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น�้ำและคุณภาพน�้ำ โรงงาน
ผลิตน�้ำบางเขน

ลูกค้า : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการน�้ำสะอาดส�ำหรับ
การอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกพืน้ ที่ให้บริการ อ�ำนวยความสะดวกให้
กับประชาชนในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน อาทิ
• เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้น�้ำในยุคดิจิทัล ด้วยแอพพลิเคชั่น
		 MWA On Mobile เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของประชาชน
		 ในปัจจุบัน โดยให้บริการข้อมูลการแจ้งเตือนหยุดจ่ายน�้ำ
		 และพื้นที่น�้ำประปาไหลอ่อน ที่ตั้งส�ำนักงานประปาสาขา
		 ข้อมูลผูใ้ ช้นำ�้ สถิตกิ ารใช้นำ�้ ย้อนหลัง ข้อมูลค่าน�ำ้ การช�ำระ
		 ค่ า น�้ ำ เรื่ อ งน่ า รู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ น�้ำ ประปาและรั บ แจ้ ง
		 ท่อแตก-รั่ว
• มอบรางวัลส�ำหรับผู้ใช้น�้ำ ที่ติดตั้งประปาใหม่ ซึ่งขึ้น
		 ทะเบี ย นเป็ น ลู ก ค้ า ของการประปานครหลวง รายที่
		 2,222,222 รวมมูลค่า 10,000 บาท ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัย
		 ในพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานประปาสาขาบางเขน
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ให้บริการฟรี แก่ลูกค้าและประชาชน ในโครงการ “ประปา
พบประชาชน” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 “วันน�้ำโลก”
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�้ำ และ
ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า โดยให้บริการซ่อมบ�ำรุงระบบประปา
เบื้องต้น และตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้านฟรี พร้อมให้
ค�ำแนะน�ำการใช้น�้ำและจัดกิจกรรมและแจกของที่ระลึก
มากมาย รวมถึงท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น�้ำ
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยได้จดั กิจกรรม
ในหลาย ๆ พื้นที่ของส�ำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง
จัดงานวันเด็ก ณ พิพธิ ภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย
พร้อมกับร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในหลาย ๆ สถานที่
เช่น สนามเสือป่า กองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียน
คล้ายสอนศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน
มิตรสามัคคีฟน้ื นครร่มเกล้า โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิท์ อง
มอบน�้ำดื่มบรรจุขวด น�้ำถ้วย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก เช่น ปล่อยขบวนรถน�้ำเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ตามโครงการ
“การประปานครหลวงช่วยเหลือผู้ประสบภัย” อีกทั้งมีการ
ลงพื้นที่ส�ำรวจระบบท่อประปาภายในบ้านผู้ใช้น�้ำ ตาม
นโยบายผู ้ ว ่ า การโดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ ่ า ย และน� ำ ที ม
นักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่บริการ จัดกิจกรรม “น�้ำประปา
น่าดื่ม” ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน�้ำประปา
แก่ผู้บริโภค MWA Water Quality Rally Road Show
ในโรงเรียน 18 แห่ง ของพื้นที่ส�ำนักงานประปา 18 สาขา

คู่ค้า/เจ้าหนี้ : มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส
ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ตามหลักธรรมาภิบาล การช�ำระเงินให้เจ้าหนีเ้ ป็นไปด้วย
ความรวดเร็วตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในสัญญา และเมือ่ วันที่ 2 กันยายน
2558 การประปานครหลวงได้จัดเสวนาทิศทางการด�ำเนินงานของการ
ประปานครหลวง และผูป้ ระกอบการโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรในทศวรรษ
หน้า โดยมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การขับเคลื่อนการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ระหว่างการ
ประปานครหลวงและคู่ค้า จ�ำนวน 30 ราย เพื่อประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อความโปร่งใสและ
เป็นธรรมตามยุทธศาสตร์ของชาติ
พนักงาน : สนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน
ในทุกด้าน ปรับปรุงสวัสดิการ พร้อมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการท�ำงาน เช่น จัดบรรยาย
ธรรมะ จัดบรรยายให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงาน จัด
โครงการปฏิบัติธรรม จัดอบรมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
อย่างมีประสิทธิผล เป็นต้น

ผลสำรวจดานภาพลักษณที่มีตอการประปานครหลวง
คะแนนเต็ม

5

4.403
4.310

4.234

2556
2557
2558
จากผลสำรวจทั้งหมด 5 หัวขอ หัวขอที่มีคะแนนเพิ�มมากที่สุดในป 2558 คือ
ความน�าเชื่อถือ น�าไววางใจ

โดยมีกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งปัญหา
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ดังนี้
ภายในองค์กร ผ่าน
• ระบบร้องเรียนในหน้า Intranet.mwa.co.th และ Webboard
		 ในหน้า Intranet.mwa.co.th ส�ำหรับพนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ าน
		 ที่ มี ข ้ อ สงสั ย หรื อ ต้ อ งการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ที่
		 สร้างสรรค์ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงาน
• ร้องเรียนผ่านผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจได้ในทุกระดับ
		 และส�ำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง หรือคณะ
		 กรรมการการประปานครหลวง
• ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตของการประปานครหลวง
		 (ศปท.กปน.) สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติ
		 มิชอบผ่านช่องทางกล่องคุณธรรม ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
		 ชั้น 1 ส�ำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทางโทรศัพท์
		 หมายเลข 0 2504 0123 ต่อ 1608 และโทรสาร หมายเลข
		 0 2503 9854 ทาง E-mail address: anticor@mwa.co.th
		 ทางระบบ Intranet : รับเรื่องร้องเรียนภายใน หัวข้อ
		 “การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ” และทางไปรษณี ย ์ :
		 ฝ่ า ยธรรมาภิ บ าล การประปานครหลวง เลขที่ 400
		 ถนนประชาชื่ น แขวงทุ ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่
		 กรุงเทพมหานคร 10210
ภายนอกองค์กร ผ่าน
• จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
		 พนักงาน ประชาชน ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์
• สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) เว็บไซต์ www.mwa.co.th
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ โดยมีเว็บบอร์ด และสามารถ
อี เ มล ถึ ง ผู ้ ว ่ า การโดยตรงตลอด 24 ชั่ ว โมง ได้ ที่
mwagov@mwa.co.th
ศูนย์บริการประชาชน (MWA Call Center) หมายเลข
โทรศัพท์ 1125 รับข้อร้องเรียนจากภายนอก ซึ่งจะมี
เจ้าหน้าทีค่ อยให้คำ� ปรึกษา และตอบชีแ้ จงตลอด 24 ชัว่ โมง
โดยสามารถ Online ไปยังส�ำนักงานประปาสาขาและ
นักวิทยาศาสตร์กรณีมคี ำ� ร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพน�ำ้ ด้วย
คลินิกน�้ำสะอาด (Clean Water Clinic) ทางเว็บไซต์
www.mwa.co.th Blog คลินิกน�้ำสะอาด หรือ http://cwc.
mwa.co.th/ หรืออีเมล waterclinic@mwa.co.th ซึ่งเป็น
ศูนย์วิชาการให้บริการด้านประปาเกี่ยวกับน�้ำประปาเพื่อ
สุขภาพ รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเพื่อน�ำไปใช้แก้ปัญหาเพื่อ
สุขภาพและสุขลักษณะที่ดีของประชาชน
ศูนย์ด�ำรงธรรม Hotline หมายเลขโทรศัพท์ 1567 และ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี Hotline หมายเลข
โทรศัพท์ 1111 ซึ่งจะสามารถโอนสายจากผู้ร้องเรียนทั้ง
2 หมายเลขเข้าสู่ระบบงานของ 1125 (ของการประปา
นครหลวง) ได้ทนั ที รวมถึงจัดตัง้ ศูนย์ดำ� รงธรรมการประปา
นครหลวง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 ส�ำนักงานใหญ่
ตูร้ บั ฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวคิดโครงการบริหาร
งานต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนากิจการ โดยจะติดตัง้
ไว้ประจ�ำตามหน่วยงานและส�ำนักงานประปาสาขา
สามารถร้องเรียนด้วยตนเอง/ท�ำเป็นหนังสือยื่นที่ที่ท�ำการ
ของการประปานครหลวงได้โดยตรง หรือผ่านหน่วยงาน
ราชการ เช่น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผ่าน
สื่อมวลชนต่าง ๆ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับการเปิด
เผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานขององค์กร โดยยึดหลัก
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และมีการตั้งคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวงมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และ
ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยข้อมูล
ที่เปิดเผยมีท้ังข้อมูลที่เป็นทางการเงิน และที่มิใช่ทางการเงิน ซึ่งมี
ช่องทางการเปิดเผยหลากหลาย อาทิ
• รายงานประจ� ำ ปี (Annual Report) และรายงาน
		 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
• เว็บไซต์การประปานครหลวง www.mwa.co.th
• รายการทางสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์
• ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแจกของการประปานครหลวง

76

•
•
•
		
		
		
•
•
•
•
•

หนังสือพิมพ์
วารสารน�้ำก๊อก
ผูว้ า่ การจัดแถลงผลการด�ำเนินงานช่วงทีผ่ า่ นมา พร้อมกับ
นโยบายที่จะด�ำเนินการต่อไปในอนาคตต่อสาธารณชน
เป็นประจ�ำทุกปี หรือแถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ กรณีเกิด
สถานการณ์วิกฤติ อาทิ ภัยแล้ง เป็นต้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
Application ใน Smart Phone: MWA eService
Social Media : Facebook, twitter
MWA on mobile

การส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลและการด� ำ เนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการการประปานครหลวงได้ก�ำหนดเป็นนโยบาย
ส�ำคัญให้การประปานครหลวง บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social & Environment Responsibility : CSR) โดยได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�ำเนิน
งานด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปีงบประมาณ
2558 มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
1. ก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในแผนปฏิบัติงานของการประปานครหลวง
2. มี ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
(Compliance Unit) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการประปา
นครหลวง ให้ท�ำหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ ผู้บริหารและพนักงาน แล้วน�ำมา
ประมวลและก�ำหนดแนวทางให้ถอื ปฏิบตั ิในทุกส่วนขององค์กร รวมทัง้
เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทราบ
อย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กร บนอินทราเน็ตในเว็บไซต์ธรรมาภิบาลการประปา
นครหลวง (MWA CG Website)
3. มีคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรม และคณะท�ำงาน
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือธรรมาภิบาลการประปานครหลวง ทบทวน
คู่มือธรรมาภิบาลการประปานครหลวง (MWA Good Governance)
โดยได้นำ� ข้อมูลมาจากหลักการธรรมาภิบาลทีเ่ ป็นสากลและแนวปฏิบตั ิ
จากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มาใช้ประกอบในการพิจารณา ส�ำหรับ
ในปี ง บประมาณ 2558 การประปานครหลวง ได้ จั ด ท� ำ ระเบี ย บ
การประปานครหลวง ฉบับที่ 27 ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2558
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เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านจริยธรรมของการประปานครหลวง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ยิ งิ่ ขึน้
และได้มกี ารศึกษาการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี ององค์กรชัน้ น�ำในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อน�ำมาปรับใช้กับการประปานครหลวงให้มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์ และสอดคล้องกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตามกฎหมาย
4. จัดท�ำองค์ความรู้ดา้ นธรรมาภิบาลเผยแพร่ให้พนักงานทุก
คนตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ าน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ การจัดท�ำวารสาร CG MAG ละครวิทยุ
เสียงตามสาย CG มีดี CG Delivery การจัดท�ำบทความด้านธรรมาภิบาล
ลงในวารสารน�้ำก๊อก การจัดท�ำเกมตอบค�ำถามด้านธรรมาภิบาลผ่าน
เว็บไซต์ธรรมาภิบาล การประปานครหลวง และกิจกรรมเสียงตามสาย
CG มีดี เป็นประจ�ำทุกเดือน
5. จัดประกวดและมอบรางวัลการน�ำเสนอผลงานและบอร์ด
นิทรรศการผลงานด้านธรรมาภิบาลของแต่ละสายงาน ในงานวันธรรมาภิบาล
และกิจกรรมเพื่อสังคม การประปานครหลวง (MWA CG & CSR Day)
6. จัดให้มกี ารคัดเลือกผูน้ ำ� และบุคคลต้นแบบในการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม
7. จัดงานวันธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม (MWA
CG & CSR Day) เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2558 ภายในงานมีการจัดแสดง
นิทรรศการต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ประกวดผลงานทีส่ ะท้อนถึงความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลโครงการผู้น�ำและบุคคลต้นแบบด้าน
ธรรมาภิบาล ประจ�ำปี 2558
8. สอดแทรกเนือ้ หาวิชาเกีย่ วกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมไว้
ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ก�ำหนดหลักสูตร “ธรรมาภิบาล”
เป็นหลักสูตรส�ำหรับพนักงานที่จะเลื่อนต�ำแหน่ง และการพัฒนา
สมรรถนะสนับสนุนการท�ำงาน รวมทั้งมีการทดสอบหลังการอบรม
9. จัดหลักสูตรอบรมบรรยายความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้แก่
พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับจัดให้มีการศึกษาดูงานและแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ในองค์กรที่มีธรรมาภิบาล จ�ำนวน 2 แห่ง
10. จัดกิจกรรมแนะน�ำหลักธรรมาภิบาล (CG Road Show)
ที่ส�ำนักงานประปาสาขาและหน่วยงานต่าง ๆ จ�ำนวน 6 ครั้ง เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล รวมทั้งได้ให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็นด้วย โดยผลของการจัดกิจกรรมนี้ท�ำให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมากขึ้น และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีให้กบั องค์กร
11. การขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน
คอร์รัปชันของการประปานครหลวง โดยมีการจัดสัมมนาเครือข่ายฯ
พร้อมจัดท�ำ Workshop เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเรือ่ งการทุจริต
คอร์รัปชันขององค์กร และการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายฯ
12. การจัดท�ำดัชนีวัดความโปร่งใสในองค์กร

13. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
14. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กรชั้นน�ำในประเทศและต่างประเทศ
15. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดังนี้
		 • เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการประปา
			 นครหลวง (ศปท.กปน.) ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1
			 ส�ำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง โดยสามารถแจ้ง
			 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
			 ผ่านช่องทางกล่องคุณธรรมรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์
			 โทรสาร ระบบ Internet และ Internet ของการประปา
			 นครหลวง เป็นต้น
		 • ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ ระหว่ า งการประปา
			 นครหลวง และคู่ค้าของการประปานครหลวง จ�ำนวน
			 30 ราย เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นการป้องกันและต่อต้าน
			 การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้การจัดการ
			 จัดซื้อจัดจ้างด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
			 ภายใต้กระบวนการตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
			 ที่เกี่ยวข้อง
		 • ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2558 “Active
			 Citizen ปลุกส�ำนึกไทย ต้านภัยคอร์รัปชัน” ณ โรงแรม
			 เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อ
			 รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชัน และตอกย�้ำให้สังคม
			 ทุกภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วมในการเปลีย่ นค่านิยมของสังคม
			 ในการปฏิเสธการคอร์รัปชัน
		 • คณะกรรมการการประปานครหลวงร่วมลงนามประกาศ
			 เจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทจุ ริต” โดย
			 มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนงานของ
			 การประปานครหลวง ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
			 ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน มีมาตรฐานทางจริยธรรม
			 รวมทัง้ ผลักดันในการสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการป้องกันและ
			 ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของการประปานครหลวง ให้
			 เกิดเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดการบริหารงานภายใต้การ
			 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กร
			 ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
			 พร้ อ มทั้ ง มี น โยบายให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ร่ ว มลงนาม
			 ประกาศเจตนารมณ์ฯ เช่นกัน
ทัง้ นี้ ได้มกี ารเผยแพร่กจิ กรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้ในเว็บไซต์ www.mwa.co.th แล้ว
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ผังบริหารคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

ที่ปร�กษาประธานกรรมการ
การประปานครหลวง

ผูวาการ
การประปานครหลวง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของการประปานครหลวง

สำนักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
พ�จารณา
การจัดซ�้อพัสดุ
และการจาง

คณะอนุกรรมการ
พัฒนา
องคกร
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คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG)
และกิจกรรม
เพ��อสังคม (CSR)

คณะอนุกรรมการ
บร�หาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธใน
การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
ติดตาม
การดำเนินงาน
ตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลงาน
ผูวาการ
การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
บร�หารจัดการ
น้ำสูญเสียและ
แรงดันน้ำ

คณะอนุกรรมการ
บร�หารและ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
คณะอนุกรรมการ
กำหนดกลยุทธ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
การประปานครหลวง
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
1. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ พั ส ดุ
และการจ้าง ประกอบด้วย
พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล
นายวัลลภ
พริ้งพงษ์
นายสุรศักดิ์
ศตวิริยะ
นายพิเชษฐ์
เนียมนัด
นางดวงใจ
ตันติจรัสชัย
นายวีรชาติ
โอฬาพิริยกุล
นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล
นางสาวทิพวรรณ บุศยพลากร
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

		 มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ
และการจ้าง และเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ที่อยู่ในอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการการประปานครหลวง ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
การประปานครหลวง รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการสัญญา
ต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

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

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)		
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)		
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน.
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) 		
					
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

		 มีหน้าที่ก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี พร้อมทัง้ พิจารณางบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบตั กิ าร พิจารณาเกีย่ วกับการด�ำเนินกิจการประปาหรือระบบ
ประปา และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารการบริการ และการลงทุน
พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการจัดการด้านการเงิน รายงาน
วิเคราะห์การเงิน และสถานะทางการเงิน รวมทั้งติดตามการเบิกจ่าย
งบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงาน ให้ค�ำปรึกษาและเสนอแนะการด�ำเนิน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับงานประปาเพือ่ ขยายฐานรายได้เสริม ก�ำหนดวิธกี าร
และหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนพิจารณา กลั่นกรอง
และปรับปรุงร่างข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง สัญญาต่าง ๆ และ
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ความเหมาะสม/คล่ อ งตั ว และเกิ ด
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

3. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) ประกอบด้วย
นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
นายขวัญชัย
วงศ์นิติกร
พลเอก นพดล
ฟักอังกูร
พลเรือโท เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา
นางสาวรสา
กาญจนสาย
นายเกรียงไกร
สืบสัมพันธ์
นายไชยณัฐ
เจติยานุวัตร
นายพีรวัฒน์
ธีระกาญจน์
นายส�ำรวย
มงคลพร
นายเกียรติ
อึงรัตนากร
นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 		
(ส�ำนักคณะกรรมการ กปน.)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาล

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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กลับสู่หน้าสารบัญ

		 มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก�ำกับและ
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทัง้ ทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
สากล พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามการด�ำเนินงาน
เสนอแนะข้อก�ำหนดเกีย่ วกับจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
แนวปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้าง พิจารณา
ให้ความเห็นกับคณะกรรมการการประปานครหลวง กรณีทมี่ คี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในองค์กร ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ใน
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์ประจ�ำปี พร้อมก�ำกับ ดูแลการ
ด�ำเนินงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้การประปานครหลวงเป็นที่
ยอมรับและน่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอก รวมถึงพิจารณาก�ำหนด
แนวทางในการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์ และจัดสรรงบประมาณใน
การสนับสนุนการด�ำเนินงาน

4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
นายบวร
วงศ์สินอุดม
รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ผูแ้ ทนกรมชลประทานทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
(นายสัญญา
แสงพุ่มพงษ์)
พลเรือโท สุพจน์ คลังวิจิตร
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
นายวิเชียร
อุดมรัตนะศิลป์
นายสมฤทัย
ทะสดวก
รศ.ประวิทย์
สุรนีรนาถ
นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
นายอุลิช
มากไมตรี
นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์
นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว
นายสุรัตน์
อินทร์โต
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

		 มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ และให้ การสนั บ สนุ น ในการก� ำ หนด
นโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้ความ
เห็นชอบ การระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และแผนบริหารความ
เสี่ยง ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อให้ระบบประปามีเสถียรภาพรองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ ก�ำกับดูแล
และติดตามการด�ำเนินการตามนโยบาย แนวทาง แผนงาน และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง กลั่นกรอง และสอบทานรายงาน
การบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมและการสือ่ สาร
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมในองค์กร

5. คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ใ นการประปา
นครหลวง ประกอบด้วย
พลเอก วีรัณ

ฉันทศาสตร์โกศล

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน�้ำ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศ์
นายสมภพ
ปานสวัสดิ์
นายประเวช
ฉ�่ำเฉลิม
นายวันนา
ศรีสด
นายจักตรี
มีสมบัติ
นายมารุต
เผือกผ่อง
ว่าที่ ร.ท. เรืองศิลป์ คชนินทร์
นายไพวงศ์
ลีลากานต์
นางสุปราณี
โซ๊ะเลาะ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสวัสดิการ
และกิจการสัมพันธ์		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กลับสู่หน้าสารบัญ

		 มี ห น้ า ที่ ต ามมาตรา 23 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเกีย่ วกับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อ
ขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งปรึกษา
หารือเพือ่ แก้ปญั หาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ร้องทุกข์
ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย และพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการ
คณะกรรมการ กปน.

ผู้ช่วยเลขานุการ

		 มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานตามนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงที่ก�ำกับดูแล และคณะกรรมการการประปานครหลวง รวมทั้ง
ติดตามการด�ำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก และ
โครงการอื่นที่ส�ำคัญ โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการการประปา
นครหลวงเพื่อทราบทุกเดือน

6. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปา 8. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
นครหลวง ประกอบด้วย
และแรงดันน�้ำ ประกอบด้วย
นายวุฒิพงศ์
วิบูลย์วงศ์
พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ

		 มีหน้าที่สอบทานการด�ำเนินงานของการประปานครหลวงให้
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
น่ า เชื่ อถื อ สอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอเพีย งของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ สอบทานให้การประปานครหลวง
มีระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย
ตรวจสอบภายใน

7. คณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย ประกอบด้วย

พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
ประธานอนุกรรมการ
นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
รองประธานอนุกรรมการ
นายวุฒิพงศ์
วิบูลย์วงศ์
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10			
(นางสาวธัญพร ตันติกุล)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน�้ำ)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 		
อนุกรรมการและเลขานุการ
(ส�ำนักคณะกรรมการ กปน.)

รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
นายบวร
วงศ์สินอุดม
รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์
ดร.ชุติมา
เอี่ยมโชติชวลิต
ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า
นายชูเกียรติ เอี่ยมศิริ
ดร.สมภพ
สุจริต
นายลือชัย
ดีถาวร
นายวิทยา
อินทรชิต
นายสมชัย
ชัยอนุรักษ์
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน�้ำ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารจัดการน�ำ้ สูญเสีย

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

		 มีหน้าทีก่ ำ� หนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลดน�ำ้ สูญเสียให้
เกิดประสิทธิผล พิจารณาแผนการด�ำเนินงานการบริหารจัดการน�ำ้ สูญเสีย
และการบริ ห ารจั ด การแรงดั น น�้ ำ รวมทั้ ง เร่ ง รั ด การด� ำ เนิ น การ
บริหารจัดการน�้ำสูญเสียให้เป็นไปตามแผน พิจารณากลั่นกรอง และ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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จัดสรรงบประมาณ เพื่อการด�ำเนินกิจกรรมการจัดการน�้ำสูญเสีย
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการน�้ำสูญเสีย

9. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประกอบด้วย

รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
รองประธานอนุกรรมการ
นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
อนุกรรมการ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
นายอรินทร์
จิรา
อนุกรรมการ
พลตรี ดร.สุภมนัส ภารพบ
อนุกรรมการ
รศ.ดร.สุดา
สุวรรณาภิรมย์ อนุกรรมการ
พลเรือตรี ทรงวุฒิ บุญอินทร์
อนุกรรมการ
นางสาวรสา
กาญจนสาย
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า
อนุกรรมการ
นางสาวสุชาดา พณิชยกุล
อนุกรรมการ
นายวิกรม
สุวรรณชมภู
อนุกรรมการ
นายไตรรงค์
ขนอม
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
(นางสาวธัญพร ตันติกุล)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

		 มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นการบริหารทรัพยากร
บุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบ พิจารณาโครงสร้างผังบริหารและโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนของพนักงาน รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
ในลักษณะหน่วยธุรกิจ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดหาวิธีการที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พิจารณาก�ำหนดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงานของสถาบันพัฒนา
วิชาการประปาให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้ง
พิจารณาก�ำหนดนโยบาย สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา
และสร้างนวัตกรรมงานประปาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อให้เกิดการ
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สร้างมูลค่า ตลอดจนก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ
การประปานครหลวง ประกอบด้วย

		 นายวัลลภ
พริ้งพงษ์
ประธานอนุกรรมการ
		 รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
รองประธานอนุกรรมการ
		 พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล อนุกรรมการ
		 ผู้ช่วยผู้ว่าการ 		
เลขานุการ
		 (ส�ำนักคณะกรรมการ กปน.)
		
มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผูว้ า่ การการประปา
นครหลวง แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความเห็นชอบ
รวมทั้งประเมินผลงานตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

11. คณะอนุกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กปน.
รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ
ประธานอนุกรรมการ
นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
พลเอก สกุณชัย ศิริเรือง
อนุกรรมการ
นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล
อนุกรรมการ
รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล
อนุกรรมการ
นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล อนุกรรมการ
นายจิระศักดิ์
คณานุกูล
อนุกรรมการ
นายพีระ
ตีรวัฒน์
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)
อนุกรรมการ
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
และสนับสนุนเทคโนโลยี
		 มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและน�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ พร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนดทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ ด ้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี ด ้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง
ทุกไตรมาส

กลับสู่หน้าสารบัญ

พิพิธภัณฑแหงการเร�ยนรู การประปาไทย
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การประชุมและค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
การประเมินผลงาน
ผู้ว่าการ กปน.
คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ใน
กปน.
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการจัดซื้อ
พัสดุและการจ้าง

ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน.

ชื่อ - สกุล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กิจการ กปน.

ลำ�ดับ

คณะกรรมการ กปน.

(1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

(ประชุม 12 ครัง้ ) (ประชุม 11 ครัง้ ) (ประชุม 10 ครัง้ ) (ประชุม 6 ครัง้ ) (ประชุม 12 ครัง้ ) (ประชุม 12 ครัง้ )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายเจริญ
พลเรือโท ณเดโช
พลโท วีรัณ
นายมนัส
รศ.ดร.สุวัฒนา
นายบวร
นายวุฒิพงศ์
นายอรินทร์
ผศ.ทีฆวุฒิ
นายณัฐกิตติ์
นายวัลลภ
นายขวัญชัย
นายสมศักดิ์
รศ.ดร.ชนินทร์
นายธนศักดิ์

หมายเหตุ :
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ภัสระ
เกิดชูชื่น
ฉันทศาสตร์โกศล
แจ่มเวหา
จิตตลดากร
วงศ์สินอุดม
วิบูลย์วงศ์
จิรา
พุทธภิรมย์
ตั้งพูลสินธนา
พริ้งพงษ์
วงศ์นิติกร
สุวรรณสุจริต
ทินนโชติ
วัฒนฐานะ

ล�ำดับที่ 11-14
ล�ำดับที่ 8
ล�ำดับที่ 12
ล�ำดับที่ 4

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

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
11/12
9/12
3/3
12/12
10/12
5/10
5/6
10/10
10/10
12/12

10/10
6/6
2/2
6/6

10/11
9/11

11/11

12/12

9/12
10/12

9/10
3/3
7/7
4/4

3/5
7/8
10/11

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กปน. ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557
ครบวาระเกษียณอายุ 65 ปี ในวันที่ 9 มกราคม 2558
ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ กปน. วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ กปน. วันที่ 19 ตุลาคม 2558

4/9

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
คณะอนุกรรมการ
ติดตามการดำ�เนินงาน
ตามนโยบาย
คณะอนุกรรมการ
ลดน�้ำสูญเสียและ
แรงดันน�้ำ
คณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กร
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(ประชุม 12 ครัง้ ) (ประชุม 12 ครัง้ ) (ประชุม 12 ครัง้ ) (ประชุม 12 ครัง้ ) (ประชุม 12 ครัง้ )

12/12

12/12
7/9

12/12
11/12
4/4
3/4
7/9
2/9

3/4
12/12
5/6
3/8

7/9
12/12

12/12

5/9
11/12

1/1
12/12
3/3
6/6

4/9
9/9
11/12

12/12

เบี้ยประชุม
จากการเป็น
กรรมการ
ทุกคณะ

ค่าตอบแทน

โบนัส

รวมค่าตอบแทน
ทั้งหมด

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000.00
385,000.00
381,250.00
320,000.00
403,750.00
371,250.00
337,500.00
112,580.65
402,500.00
357,500.00
150,000.00
181,250.00
175,000.00
288,750.00
360,000.00

240,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
30,000.00
120,000.00
120,000.00
97,419.35
67,086.02
97,419.35
97,419.35
120,000.00

47,219.42
37,775.54
37,775.54
192,500.00
37,775.54
37,775.54
173,353.49
37,775.54
37,775.54
28,331.64
108,281.25
0.00
0.00
0.00
192,500.00

437,219.42
542,775.54
539,025.54
632,500.00
561,525.54
529,025.54
630,853.49
180,356.19
560,275.54
505,831.64
355,700.60
248,336.02
272,419.35
386,169.35
672,500.00
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ความเป็นมา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2542 เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อ
ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ของรัฐ สามารถเข้าตรวจดูหรือศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ โดยศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 อาคารส�ำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร

1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�ำเนินงาน
2. สรุปอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญ และวิธีการด�ำเนินงาน
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค�ำแนะน�ำ
		 ในการติดต่อกับหน่วยงาน
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หนังสือเวียน
		 ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะ
		 ทีจ่ ดั ให้มขี นึ้ โดยสภาพอย่างกฎ เพือ่ ให้มผี ลเป็นการทัว่ ไป
		 ต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

วัตถุประสงค์

1. รับรองสิทธิได้รู้ หรือได้รับทราบของประชาชน (Right to
		 know) ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น” เมื่อประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็อาจน�ำ
		 ไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ
2. การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส�ำคัญ ภายใต้หลักการ “ความ
		 จ�ำเป็นในการคุ้มครอง” อาทิ ความลับของทางราชการ
		 เป็นต้น
3. การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลภายใต้หลักการ
		 “ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น” มิให้มกี ารละเมิด
		 ซึ่งจะกระทบต่อสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล และความเป็น
		 ส่วนตัว (Privacy)

สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

สิทธิตอ้ งรูข้ อ้ มูลข่าวสารตามมาตรา 7 จากราชกิจจานุเบกษา
โดยประชาชนไม่จ�ำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลข่าวสารที่ควร
ต้องรู้นั้น ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องน�ำลงในราชกิจจานุเบกษา
ประกอบด้วย
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1. ผลการพิจารณา หรือค�ำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
		 รวมทัง้ ความเห็นแย้ง และค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการพิจารณา
		 วินิจฉัยดังกล่าว
2. นโยบาย หรือการตีความ ที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ ใน
		 ราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของ
		 ปีที่ก�ำลังด�ำเนินการ
4. คูม่ อื หรือค�ำสัง่ เกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน หรือ
		 สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
		 หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
		 ราชการก�ำหนด ได้แก่ ประกาศประกวดราคา สรุปผลการ
		 พิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้าง ในรอบเดือนของหน่วยงานของรัฐ
		 (แบบ สขร.1) เป็นต้น
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สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11

นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ ในราชกิจจา
นุเบกษา ตามมาตรา 7 หรือจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9
แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว
ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และค�ำขอของผู้นั้น
ระบุขอ้ มูลข่าวสารทีต่ อ้ งการในลักษณะทีอ่ าจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงาน
ของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลา
อันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจ�ำนวนมาก หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร

การด�ำเนินงานในรอบปี 2558

การประปานครหลวง ด�ำเนินการให้บริการข้อมูลหลายช่องทาง
และหลายรูปแบบ ทั้งอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และสื่อบุคคล เพื่อ
ให้คำ� แนะน�ำข้อมูลข่าวสาร พร้อมจัดท�ำดัชนีของเอกสาร เพือ่ สามารถ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้สะดวก โดยในปี 2558 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน ณ ห้องบริการศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารประชาชน จ�ำนวนทัง้ สิน้
82 ราย มีผู้สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 208 ราย ข้อมูล
ทีป่ ระชาชนสนใจค้นหามากทีส่ ดุ คือ ข้อมูลสถิตปิ ริมาณการใช้นำ�้ ย้อนหลัง
ส�ำหรับผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุดคือ ประชาชน รองลงมาคือ นักศึกษา

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. การตรวจดูข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง
2. ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. แสดงตนลงชื่อในสมุดลงทะเบียน
4. เจ้าหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่
		 เก็บไว้อยู่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5. หากพบข้อมูลทีต่ อ้ งการแล้ว ต้องการขอส�ำเนาและรับรอง
		 ส�ำเนาเอกสาร
6. กรอกแบบฟอร์มค�ำขอ
7. ถ่ายเอกสารหรือรับรองส�ำเนาตามทีร่ อ้ งขอคิดค่าธรรมเนียม
		 ตามอัตราที่ก�ำหนด แต่หากข้อมูลข่าวสารที่ต้องการไม่มี
		 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จะด�ำเนินการประสานกับหน่วยงาน
		 เจ้าของข้อมูลและแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน
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รายงาน
และงบการเงิน
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามมติ
คณะกรรมการการประปานครหลวง ในการประชุมครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วย นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรินทร์ จิรา และพลเรือโท ณเดโช
เกิดชูชื่น เป็นกรรมการตรวจสอบ แต่เนื่องจากนายอรินทร์ จิรา มีอายุ
ครบ 65 ปีบริบรู ณ์ เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2558 เป็นผลให้พน้ จากต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ ดังนั้น คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดปัจจุบนั ได้รบั การแต่งตัง้ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการการประปา
นครหลวง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน นายวุฒพิ งศ์ วิบลู ย์วงศ์ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชนื่ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางวิไล ฉัททันต์รัศมี
เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญวิ ช าชี พ ด้ า นบั ญ ชี ก ารเงิ น ประจ� ำ คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ และนายวิ ชั ย อมรเทพรั ก ษ์ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การ
(ส�ำนักตรวจสอบ) ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เนื่องจากได้รับการเลื่อนต�ำแหน่งและ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญการประปานครหลวง ระดั บ 10 ดั ง นั้ น
นางกฤษณา ตัง้ จิตวัฒนากร ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ (ส�ำนักตรวจสอบ) ท�ำหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
จนถึงปัจจุบัน
ในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
รวม 10 ครัง้ โดยมีการหารือและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหารระดับสูง
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้แทนส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการประปานครหลวง และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1) การรายงานทางการเงิน สอบทานรายงานทางการเงินราย
ไตรมาสและประจ�ำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันต่อ
เวลา ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
การบัญชี เพื่อให้รายงานทางการเงินถูกต้องเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทาง
การเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงิน
2) การควบคุมภายในขององค์กร สอบทานประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการการควบคุมภายใน โดย
พิจารณาจากผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบและผูแ้ ทนส�ำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน รายงานผลการด�ำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเป็นรายไตรมาสของคณะกรรมการด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานประเด็นข้อตรวจพบที่ส�ำคัญและ
แนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง เพื่อส่งเสริม
ให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จั ด ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ
3) การบริหารความเสี่ยง สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง
ของการประปานครหลวง ติดตามการบริหารความเสีย่ งของทุกสายงาน
เป็ น รายไตรมาส เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งมี
ประสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การด�ำเนินงานขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ติดตาม สอบถามฝ่ายบริหาร รวมถึงสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจ
สอบของส�ำนักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการประปานครหลวงได้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ นั้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
5) การก�ำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ สอบทานการ
ปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี สอบทาน
ผลการตรวจสอบโดยให้ข้อแนะน�ำ และติดตามการด�ำเนินการแก้ไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ อนุมัติกฎบัตร
หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ปี 2555-2559
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2559 และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี 2558 รวมทั้งสอบทานความเหมาะสมของทรัพยากร
บุ ค คลและทรั พ ยากรอื่ น ของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน การแต่ ง ตั้ ง
โยกย้าย เลื่อนขั้น และพิจารณาความดีความชอบ แผนการฝึกอบรม
บุคลากรตรวจสอบภายในให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สนับสนุนผูต้ รวจสอบภายในพัฒนาตนเองให้มวี ฒ
ุ บิ ตั รทางวิชาชีพด้าน
การตรวจสอบภายใน และสนับสนุนให้มีการจ้างที่ปรึกษาประเมิน
คุณภาพและพัฒนางานตรวจสอบภายใน
6) การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
โดยสรุป ในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่าการประปานครหลวงได้น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการก�ำกับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ ง มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี
มีการบริหารความเสี่ยง และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

(นายวุฒพ
ิ งศ์ วิบลู ย์วงศ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการการประปานครหลวงเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
รายงานทางการเงิน โดยได้ก�ำกับให้จัดท�ำงบการเงินที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจรับรองจาก
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการการประปานครหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของการประปานครหลวง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
อิสระ เพื่อก�ำกับดูแลให้การตรวจสอบ การสอบทานรายงานการเงิน

การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจว่าได้มีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ
คณะกรรมการการประปานครหลวงมีความเห็นว่า งบการเงิน
ของการประปานครหลวงแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และ
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของทุนและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�ำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

							

(นายเจริญ ภัสระ)
ประธานกรรมการการประปานครหลวง
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการประปานครหลวง

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของ
การประปานครหลวง ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
30 กันยายน 2558 และงบก�ำไรขาดทุน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ และการน� ำ เสนอ
งบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้สำ� นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำคั ญ
หรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ทีส่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินของการประปานครหลวง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวฐาปนีย์ ตัง้ พัฒนาประดิษฐ์)
ผูอ้ �ำนวยการกลุม่ รักษาราชการแทน
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 13

(นางปราณี คีรรี ตั น์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการ รักษาราชการแทน
ผูอ้ �ำนวยการกลุม่
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การประปานครหลวง

งบแสดงฐานะทางการเง�น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน�วย : บาท
หมายเหตุ

2558

2557

4,951,390,585
7,018,167,573
519,061,625
896,308,453
108,006,432
71,094,726
13,564,029,394

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

200,000,000
47,201,604,709
280,422,800
5,404,805,570
90,962,359
9,363,979
53,187,159,417
66,751,188,811

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

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหน�้การคา
รายไดคาน้ำ คาบริการคางรับ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยระหวางกอสราง
เงินจายลวงหนาคางาน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้
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การประปานครหลวง

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน�วย : บาท
หมายเหตุ

2558

2557

1,113,294,508
216,063,312
1,704,000,000
1,820,269,247
4,853,627,067

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

1,573,956,525
1,711,499,487
1,552,333,256
2,120,707,542
239,450,150
7,197,946,960
12,051,574,027

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

8,386,847,139
46,312,767,645
54,699,614,784
66,751,188,811

8,386,847,139
42,960,879,804
51,347,726,943
63,268,127,771

หนี้สินและสวนของทุน

หน�้สินหมุนเวียน
เจาหน�้การคา
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ�งป
รายไดแผนดินคางนำสง
หน�้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหน�้สินหมุนเวียน
หน�้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินประกันการใชน้ำ
รายไดรอการรับรู
หน�้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหน�้สินไมหมุนเวียน
รวมหน�้สิน
สวนของทุน
ทุน
กำไรสะสมยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของทุน
รวมหน�้สินและสวนของทุน

7.11
7.12
7.13

7.11
7.14
7.15
7.16

7.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้

(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)
ผูวาการการประปานครหลวง

(นางวาสนา นาคพ�พัฒนกุล)
ผูอำนวยการฝายบัญช�
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การประปานครหลวง
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปสิ�นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

หน�วย : บาท
หมายเหตุ

รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดคาน้ำ
รายไดคาบริการรายเดือน
รายไดคาติดตั้งประปา
รายไดเสริม
รายไดดำเนินงานอื่น
รวมรายไดจากการดำเนินงาน
คาใชจายในการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำ
งานที่ทำโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหน�าย
คาใชจายดำเนินงานอื่น
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน
กำไรจากการดำเนินงาน
รายไดและคาใชจายอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
คาใชจายอื่น
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รวมรายไดและคาใชจายอื่น
กำไรกอนตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กำไรสำหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้
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7.18
7.19

7.20

7.21

2558

2557

16,822,907,744
912,329,016
410,045,821
716,955,163
715,557,135
19,577,794,879

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

(61,819)
(620,368)
(34,593,503)
(32,540,817)
2,588,303,687
2,545,616,938
21,062,371
21,750,888
3,346,341,096
3,269,199,619
4,704,290,869
4,673,919,642
2,062,348,814
2,104,370,485
12,687,691,515 12,581,696,387
6,890,103,364 6,612,491,668
232,876,849
106,544,830
(2,466,353)
(15,625,909)
321,329,417
7,211,432,781
(61,462,515)
7,149,970,266

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

กลับสู่หน้าสารบัญ

การประปานครหลวง
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ

สำหรับปสิ�นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

หน�วย : บาท
หมายเหตุ

กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยโครงการผลประโยชนพนักงาน
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

7.14

2558

2557

7,149,970,266

6,876,829,010

(177,942,186)
6,972,028,080

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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กลับสู่หน้าสารบัญ

การประปานครหลวง

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
สำหรับปสิ�นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

ทุนประเดิม

ทุนรับจาก
งบประมาณ

ยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2556
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
รายไดแผนดินนำสงคลัง
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 2557
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557

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

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

ยอดคงเหลือ ณ 1 ตุลาคม 2557
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
รายไดแผนดินนำสงคลัง
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 2558
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2558

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้
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กลับสู่หน้าสารบัญ

การประปานครหลวง

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
สำหรับปสิ�นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558

สวนเกินทุน

กำไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของทุน

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

36,134,208,041
3,410,192,895
684,973
39,545,085,909
(3,460,000,000)
6,875,793,895
42,960,879,804

49,473,365,743
(1,542,117,668)
684,973
47,931,933,048
(3,460,000,000)
6,875,793,895
51,347,726,943

8,386,847,139
8,386,847,139
8,386,847,139

42,960,879,804
(13,140,239)
42,947,739,565
(3,607,000,000)
6,972,028,080
46,312,767,645

51,347,726,943
(13,140,239)
51,334,586,704
(3,607,000,000)
6,972,028,080
54,699,614,784

รวมทุน

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

หน�วย : บาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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กลับสู่หน้าสารบัญ

การประปานครหลวง
งบกระแสเง�นสด

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หน�วย : บาท
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสำหรับป
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจำหน�ายสินทรัพยไมมีตัวตน
รายจายตัดจาย
หน�้สงสัยจะสูญ
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริง
กำไรจากการจำหน�ายสินทรัพย
กำไรจากการจำหน�ายวัสดุลาสมัย
ดอกเบี้ยจายและคาธรรมเน�ยมเงินกู
ดอกเบี้ยรับ
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดอื่น
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน�้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงานลดลง (เพิ�มขึ้น)
ลูกหน�้การคา
รายไดคาน้ำ คาบริการคางรับ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หน�้สินดำเนินงานเพิ�มขึ้น (ลดลง)
เจาหน�้การคา
หน�้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินประกันการใชน้ำ
หน�้สินไมหมุนเวียนอื่น
จายโบนัสพนักงานและกรรมการปกอน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้
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2557

7,149,970,266

6,876,829,010

4,617,059,001
87,174,758
57,110
4,198,096
28,320,615
(5,236,725)
(16,032,422)
61,462,515
(232,876,849)
(357,831,299)
(17,133,237)
11,319,131,829

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

12,297,514
(31,520,362)
143,663,138
4,662,826
566,199

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

(867,228,465)
177,543,407
63,369,731
52,544,507
(34,254,332)
9,585,668
10,850,361,660

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

กลับสู่หน้าสารบัญ

การประปานครหลวง
งบกระแสเง�นสด (ตอ)

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หน�วย : บาท
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนชั�วคราว
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจำหน�ายสินทรัพย
เงินสดรับจากการจำหน�ายวัสดุลาสมัย
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู
เงินสดจายชำระคืนเงินกู
ดอกเบี้ยจายและคาธรรมเน�ยมเงินกู
นำเงินสงคลัง
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ�มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

2557

(3,006,090,264) (2,825,527,714)
(200,000,000)
207,979,278
148,886,954
51,109,512
40,514,546
16,574,755
12,575,188
(3,049,222,133) (3,525,095,854)
(5,979,648,852) (6,148,646,880)
250,172,525
504,855,517
(200,671,604)
(155,532,181)
(60,947,748)
(64,280,452)
(4,118,000,000) (4,745,000,000)
(4,129,446,827) (4,459,957,116)
741,265,981
(909,627,746)
4,210,124,604 5,119,752,350
4,951,390,585 4,210,124,604

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กลับสู่หน้าสารบัญ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
1. ข้อมูลทั่วไป

การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
1.1 ส�ำรวจจัดหาแหล่งน�้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน�้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา
1.2 ผลิต จัดส่งและจ�ำหน่ายน�้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ก�ำหนดและควบคุม
มาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว
1.3 ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปานครหลวง
ปัจจุบันที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำและการเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความถึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีใน
งบการเงิน พ.ศ. 2554

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

100

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงาน
ที่ยกเลิก
เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด

กลับสู่หน้าสารบัญ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรือ่ ง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล		
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 		
(ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ		
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุน		
ขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง		
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ		
หรือผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาประกันภัย
การประปานครหลวงอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินส�ำหรับปีทเี่ ริม่ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งการประปานครหลวง จะเริ่มใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การประปานครหลวง
คาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ

4. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

การประปานครหลวงได้มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์หมวดยานพาหนะ จากเดิมค�ำนวณค่าเสื่อมราคาไม่เกิน
อายุการให้ประโยชน์ 5 และ 8 ปี โดยไม่มีมูลค่าคงเหลือ เปลี่ยนเป็นค�ำนวณค่าเสื่อมราคาไม่เกินอายุการให้ประโยชน์ 5 และ 8 ปี โดยมีมูลค่า
คงเหลืออัตราร้อยละ 5 และ 15 ของมูลค่าได้มา มีผลท�ำให้ประมาณการค่าเสือ่ มราคาหมวดยานพาหนะ ส�ำหรับปีงบประมาณ 2558 ลดลงประมาณ
8.65 ล้านบาท
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5. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

		 5.1.1		 การรับรู้รายได้
					 รายได้คา่ น�ำ้ ค่าบริการรายเดือนและค่าน�ำ้ ดิบ รับรูเ้ มือ่ มีการออกใบแจ้งหนีค้ า่ น�ำ้ ฯ ตามปริมาณการใช้นำ้� ประปาในรอบระยะเวลา
การอ่านมาตรวัดน�ำ้ แต่ละเดือน ส่วนปริมาณการใช้นำ�้ ประปาหลังจากวันทีอ่ า่ นมาตรวัดน�ำ้ ถึง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
					 รายได้จากการให้บริการ รับรู้ตามขั้นความส�ำเร็จของงาน
					 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
					 รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
		 5.1.2		 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
					 ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภททีต่ อ้ งจ่ายคืน
เมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก�ำหนด รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ�ำนวนที่ทราบได้
ซึ่งครบก�ำหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
หรือไม่มีนัยส�ำคัญ

5.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

		 ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าที่จะได้รับตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค�ำนวณจากยอดลูกหนี้การค้า
ที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งค้างช�ำระเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
บัญชีและการเงินรัฐวิสาหกิจ 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		 วัสดุสำ� รองคลัง ประกอบด้วย ท่อและอุปกรณ์ มาตรวัดน�ำ้ สารเคมี และอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานของการประปานครหลวง
แสดงตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
					 วัสดุส�ำรองคลังที่เสื่อมสภาพล้าสมัยจะตั้งค่าเผื่อจากวัสดุเสื่อมสภาพล้าสมัยไว้เต็มจ�ำนวน
					 วัสดุล้าสมัยเกิดจากการรื้อคืนของสินทรัพย์ แสดงมูลค่าด้วยราคาตามบัญชี
		 5.4.2		 สินค้าส�ำเร็จรูป ประกอบด้วย น�้ำดื่มบรรจุขวด แสดงตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อให้
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หักค่าเสื่อมราคาสะสม
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		 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อายุการใช้งาน (ปี)

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
30
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
30
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5, 10, 20, 25
ท่อและอุโมงค์
10, 25, 35
มาตรวัดน้ำ�
5, 8
เครื่องใช้สำ�นักงาน
5
ยานพาหนะ
5, 8
		 สินทรัพย์ที่ได้รบั จากการบริจาคแสดงคูก่ บั รายได้รอการรับรูต้ ามราคาที่ได้รบั บริจาค ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ที่ได้รบั บริจาคถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

		 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย สิทธิการใช้แผนที่เชิงรหัส และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ภายใน 5-20 ปี

5.7 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

		 รายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับต้นทุนการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และสินทรัพย์นนั้ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้างบันทึกเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ด้วยราคาทุน เมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจะใช้งานตามวัตถุประสงค์จึงโอนเป็นสินทรัพย์ถาวร

5.8 ต้นทุนการกู้ยืม

		 ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางการเงินต่าง ๆ และผลแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ส่วนที่ปรับปรุงต้นทุนของดอกเบี้ยจ่าย รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวน ยกเว้นต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์ จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

5.9 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน
และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยอัตราซื้อหรือขายถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�ำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวน

5.10 ผลประโยชน์พนักงาน
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โครงการสมทบเงิน

		 การประปานครหลวงและพนักงาน ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานการประปานครหลวง และได้รบั จดทะเบียนกองทุน
(Data of registration) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
		 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของการประปานครหลวง บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และจะ
จ่ายเงินให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 การประปานครหลวงจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 9, 10 และ 11 ของเงินเดือนพนักงานที่เป็น
สมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ที่มีอายุงาน 1-10 ปี, 11-20 ปี และมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ตามล�ำดับ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์

		 การประปานครหลวงได้จัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จพนักงานการประปานครหลวง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สงเคราะห์พนักงาน ในกรณีพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่โดยไม่มีความผิด การประปานครหลวงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ
		 การประปานครหลวงใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และคิดลดผลประโยชน์ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method) เพื่อก�ำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน และต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนบริการในอดีต
โดยรับรูเ้ ป็นหนีส้ นิ ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนและรับรูก้ ำ� ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ
		 5.10.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการ
ไว้ (Project Unit Credit Method) เพื่อก�ำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน และต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนบริการในอดีต โดยรับรู้เป็นหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน และรับรู้ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้บริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการที่อาจมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ของสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ยทีแ่ สดงในงบการเงิน ด้วยเหตุนผี้ ลทีเ่ กิดขึน้ จริงจึงอาจต่างไปจากจ�ำนวนที่ได้ประมาณไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ
และการประมาณการที่ส�ำคัญ ได้แก่

6.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

		 ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

6.2 รายได้ค่าน�้ำ ค่าบริการค้างรับ

		 เป็นรายได้ทยี่ งั ไม่ได้ออกบิล ค�ำนวณจากปริมาณการใช้นำ�้ จากวันทีอ่ า่ นน�ำ้ ครัง้ หลังสุดถึงวันสิน้ งวดบัญชี โดยประมาณขึน้ จากปริมาณ
การใช้น�้ำเฉลี่ยต่อวันของเดือนก่อน

6.3 คดีฟ้องร้อง

		 การประปานครหลวงมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน
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7. ข้อมูลเพิ่มเติม

7.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

													

2558

เงินสด
เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
เงินฝากระหว่างทาง
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากประจำ�
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2557

2.19
4,436.87
32.07

2.27
1,300.42
17.18

480.26
4,951.39

2,890.26
4,210.13

7.2 เงินลงทุนชั่วคราว

		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 เงินลงทุนชัว่ คราว จ�ำนวน 7,018.17 ล้านบาท และ 4,012.08 ล้านบาท โดยการประปานครหลวง
ได้ดำ� เนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 หมวด 2 การเงิน ข้อ 14 ซึ่งก�ำหนดว่า
“หากรัฐวิสาหกิจเห็นว่า มีสภาพคล่องคงเหลือ และประสงค์จะบริหารสภาพคล่องคงเหลือดังกล่าวให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคาร
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ รัฐวิสาหกิจอาจเลือกลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงการคลัง
สถาบันการเงินของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก็ได้”

7.3 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
													

2558

ลูกหนี้ค่าน้ำ� ค่าบริการรายเดือนและค่าน้ำ�ดิบ
หัก ภาษีขายค่าน้ำ� ค่าบริการรายเดือนทีย่ งั ไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
รวมลูกหนี้ค่าน้ำ� ค่าบริการรายเดือนและค่าน้ำ�ดิบ
ลูกหนี้ค่าติดตั้งประปาและอื่น ๆ
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
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513.12
(33.65)
479.47
48.38
527.85
(8.79)
519.06

หน่วย : ล้านบาท
2557

518.16
(33.63)
484.53
57.68
542.21
(7.87)
534.34
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ลูกหนี้ค่าน�้ำ ค่าบริการรายเดือนและค่าน�้ำดิบ แยกเป็นประเภทและอายุหนี้ ดังนี้
												
หน่วย : ล้านบาท
2558
2557
ระยะเวลาค้างชำ�ระ

1 เดือน - 6 เดือน
เกิน 6 เดือน - 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

เอกชน

ส่วนราชการ
และ
รัฐวิสาหกิจ

209.30
1.89
7.83
219.02

252.83
7.62
260.45

รวม

เอกชน

ส่วนราชการ
และ
รัฐวิสาหกิจ

462.13
9.51
7.83
479.47

199.31
1.71
6.99
208.01

266.56
9.96
276.52

รวม

465.87
11.67
6.99
484.53

7.4 รายได้ค่าน�้ำ ค่าบริการค้างรับ ประกอบด้วย
													
2558
ล้านบาท

เอกชน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
รวม

785.01
111.30
896.31

ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท
2557
ล้านบาท

87.58
12.42
100.00

759.52
105.27
864.79

ร้อยละ

87.83
12.17
100.00

7.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
													

2558

สินค้าสำ�เร็จรูป
วัสดุสำ�รองคลัง
วัสดุระหว่างทาง
รวม

0.73
104.77
2.51
108.01

หน่วย : ล้านบาท
2557

0.77
142.15
0.92
143.84

7.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
													

2558

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์อื่น
รวม

69.70
0.09
1.30
71.09

หน่วย : ล้านบาท
2557

44.81
4.46
1.59
50.86
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7.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2558
ราคาทุน
ยอดยกมา
1 ต.ค. 57

ที่ดิน
อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
ท่อ
มาตรวัดน้ำ�
เครื่องมือ
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
และขนส่ง
รวม

เพิ่มขึ้น

ค่าเสื่อมราคาสะสม

จำ�หน่าย

4,284.29
17,783.03

465.13

(46.83)

10,332.47

383.70

77,578.06
3,836.45
1,480.79

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 58

ยอดยกมา
1 ต.ค. 57

ค่าเสื่อม
ราคา

จำ�หน่าย

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 58

ทีด่ นิ อาคาร
และ
อุปกรณ์
30 ก.ย. 58

4,284.29
18,201.33 10,621.76

446.43

(33.52)

11,034.67

4,284.29
7,166.66

(188.96)

10,527.21

7,738.39

435.84

(185.12)

7,989.11

2,538.10

3,135.62
364.61
91.60

(281.97)
(274.81)
(54.21)

80,431.71 45,847.38
3,926.25 2,822.59
1,518.18
947.94

3,379.58
186.06
153.85

(254.52)
(265.74)
(53.99)

353.97

5.23

(9.92)

244.25

15.38

(9.91)

115,649.06

4,445.89

(856.70) 119,238.25 68,222.31

4,617.14

(802.80)

349.28

48,972.44 31,459.27
2,742.91 1,183.34
1,047.80
470.38
249.72

99.56

72,036.65 47,201.60

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุน จ�ำนวน 119,238.25 ล้านบาท ได้รวมสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาสะสมไว้
เต็มมูลค่าแล้ว จ�ำนวน 30,620.73 ล้านบาท มีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 24.95 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

2557
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
ท่อ
มาตรวัดน้ำ�
เครื่องมือ
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
และขนส่ง
รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดยกมา
1 ต.ค. 56

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 57

ยอดยกมา
1 ต.ค. 56

ค่าเสื่อม
ราคา

จำ�หน่าย

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 57

ทีด่ นิ อาคาร
และ
อุปกรณ์
30 ก.ย. 57

4,284.29
16,962.32

836.61

(15.90)

4,284.29
17,783.03

10,192.42

440.65

(11.31)

10,621.76

4,284.29
7,161.27

9,619.39

880.94

(167.86)

10,332.47

7,410.79

490.82

(163.22)

7,738.39

2,594.08

73,774.28 4,108.39
3,413.64 589.65
1,114.59 441.28

(304.61)
(166.84)
(75.08)

77,578.06
3,836.45
1,480.79

42,715.38 3,413.06
2,833.72 141.10
895.01 127.69

(281.06)
(152.23)
(74.76)

(21.04)

353.97

321.42

53.59

109,489.93 6,910.46

242.06

23.16

(20.97)

(751.33) 115,649.06 64,289.38 4,636.48

(703.55)

45,847.38 31,730.68
2,822.59 1,013.86
947.94
532.85
244.25

109.72

68,222.31 47,426.75

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุน จ�ำนวน 115,649.06 ล้านบาท ได้รวมสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาสะสมไว้
เต็มมูลค่าแล้ว จ�ำนวน 27,404.90 ล้านบาท มีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 11.15 ล้านบาท

7.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2558
ราคาทุน
ยอดยกมา
1 ต.ค. 57

สิทธิการใช้แผนที่เชิงรหัส 216.58
940.33
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1,156.91
รวม

เพิ่มขึ้น

18.45
185.57
204.02

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

จำ�หน่าย

(2.28)
(2.28)

ยอด
ค่า
คงเหลือ ยอดยกมา
30 ก.ย. 58 1 ต.ค. 57 ตัดจำ�หน่าย

235.03
1,123.62
1,358.65

153.89
839.12
993.01

10.60
76.49
87.09

จำ�หน่าย

(1.87)
(1.87)

สินทรัพย์
ยอด
ไม่มตี วั ตน
คงเหลือ 30 ก.ย. 58
30 ก.ย. 58

164.49
913.74
1,078.23

70.54
209.88
280.42
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หน่วย : ล้านบาท

2557
ราคาทุน
ยอดยกมา
1 ต.ค. 56

สิทธิการใช้แผนที่เชิงรหัส 201.30
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
877.72
รวม
1,079.02

เพิ่มขึ้น

15.28
62.61
77.89

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

จำ�หน่าย

-

ยอด
ค่า
คงเหลือ ยอดยกมา
30 ก.ย. 57 1 ต.ค. 56 ตัดจำ�หน่าย

216.58 147.14
940.33 807.36
1,156.91 954.50

6.75
31.76
38.51

จำ�หน่าย

-

สินทรัพย์
ยอด
ไม่มตี วั ตน
คงเหลือ 30 ก.ย. 57
30 ก.ย. 57

153.89
839.12
993.01

7.9 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

62.69
101.21
163.90

หน่วย : ล้านบาท
2558
ยอดยกมา
1 ต.ค. 57

เพิ่มขึ้น
ระหว่างงวด

ต้นทุน
การกู้ยืม

โอนไป
สินทรัพย์

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 58

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7

851.79

139.56

-

(782.19)

209.16

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8

2,242.99

515.99

2.77

(375.33)

2,386.42

โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำ�สูญเสีย

15.20

-

-

(15.20)

-

งบลงทุนปกติ

2,607.90

2,895.78

-

(2,694.45)

2,809.23

                   รวม

5,717.88

3,551.33

2.77

(3,867.17)

5,404.81
หน่วย : ล้านบาท

2557

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7/1
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8
โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำ�สูญเสีย
งบลงทุนปกติ
รวม
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ยอดยกมา
1 ต.ค. 56

เพิ่มขึ้น
ระหว่างงวด

ต้นทุน
การกู้ยืม

โอนไป
สินทรัพย์

1,993.08

521.84

-

(1,663.13)

-

-

(14.83)

756.52

2.62

45.91

2,374.69
7,256.71

14.83
2,874.11
-

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 57

851.79
-

(1,390.26)

2,242.99

-

(30.71)

15.20

3,403.55

-

(3,170.34)

2,607.90

4,727.82

2.62

(6,269.27)

5,717.88
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7.10 เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน

		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน จ�ำนวน 90.96 ล้านบาท เป็นเงินที่จ่ายตามเงื่อนไขก�ำหนดในสัญญา โดย
ผูร้ บั จ้างต้องน�ำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคารในประเทศมาค�ำ้ ประกันเงินทีร่ บั ล่วงหน้า ตามข้อบังคับการประปานครหลวง
ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2537

7.11 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
2558

สกุลเงินเยนญีป่ นุ่ (หน่วย : ล้านเยน)
1. เงินกู้วงเงิน 11,706.00 ล้านเยน
2. เงินกู้วงเงิน 4,098.00 ล้านเยน
3. เงินกู้วงเงิน 364.00 ล้านเยน
รวม
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาว

2557

เงื่อนไขการชำ�ระ
อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละ
ต่อปี

วันชำ�ระ
งวด
สุดท้าย

สกุลเงิน
ต่าง
ประเทศ

เทียบเท่า
สกุลเงิน
บาท

สกุลเงิน
ต่าง
ประเทศ

เทียบเท่า
สกุลเงิน
บาท

2,520.35
3,087.02
233.25
5,840.62
704.99

772.43
946.10
71.49
1,790.02
216.06

2,800.38
2,638.59
240.93
5,679.90
704.99

5,135.63

1,573.96

4,974.91

836.95 1.70
37 20 ก.ย. 2549 20 ก.ย. 2567
788.60 0.80
21 20 ส.ค. 2557 20 ส.ค. 2567
72.01 0.01
21 20 ส.ค. 2557 20 ส.ค. 2567
1,697.56
อัตราแลกเปลี่ยนฯ อัตราขายถัวเฉลี่ย ธปท.
210.70 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 1 JPY = 0.298871 THB
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 1 JPY = 0.306478 THB
1,486.86

จำ�นวน
งวด

วันชำ�ระ
งวดแรก

7.11 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

		

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้

										

		

สกุลเงินเยนญี่ปุ่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ยกมา 1 ตุลาคม 2557
เบิกรับเงินกู้
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ
จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สกุลเงิน
ต่างประเทศ

5,679.90
865.71
(704.99)
5,840.62

หน่วย : ล้านบาท
เทียบเท่า
สกุลเงินบาท

1,697.56
250.17
42.22
(199.93)
1,790.02
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7.12 รายได้แผ่นดินค้างน�ำส่ง

		 กระทรวงการคลังก�ำหนดให้การประปานครหลวง น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 45 ของก�ำไรสุทธิก่อนหักโบนัสพนักงาน
และกรรมการ โดยก�ำหนดระยะเวลาน�ำส่งรายได้แผ่นดินปีละ 2 ครั้ง
		 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่ง มีรายละเอียดดังนี้
												
หน่วย : ล้านบาท
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
นำ�ส่งคลัง - ครึ่งปีแรกของปี 2556
					 - ครึ่งปีหลังของปี 2556
				 - ครึ่งปีแรกของปี 2557
					 - ครึ่งปีหลังของปี 2557
				 - ครึ่งปีแรกของปี 2558
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

2558

2557

2,210.00
3,612.00

3,492.00
3,463.00

(500.00)
(1,715.00)
(1,903.00)
1,704.00

(1,878.00)
(1,617.00)
(1,250.00)
2,210.00

ในปี 2557 บันทึกรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งเพิ่มขึ้นระหว่างงวด จ�ำนวน 3,463.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้แผ่นดินของปี 2556 จ�ำนวน
3.00 ล้านบาท จึงได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินของปี 2556 จ�ำนวน 3,495.00 ล้านบาท และน�ำส่งรายได้แผ่นดินของปี 2557 ครึง่ ปีแรก จ�ำนวน 1,250.00
ล้านบาท คงเหลือรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งของปี 2557 จ�ำนวน 2,210.00 ล้านบาท
		 ในปี 2558 บันทึกรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งเพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด จ�ำนวน 3,612.00 ล้านบาท ซึง่ เป็นรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งของปี 2557
จ�ำนวน 5.00 ล้านบาท จึงได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินของปี 2557 จ�ำนวน 2,215.00 ล้านบาท และน�ำส่งรายได้แผ่นดินของปี 2558 จ�ำนวน 1,903.00
ล้านบาท คงเหลือรายได้แผ่นดินค้างน�ำส่งของปี 2558 จ�ำนวน 1,704.00 ล้านบาท

7.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

											
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าน้ำ�ดิบค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้างานวางท่อประปา
เจ้าหนี้ภาระผูกพัน ตามสัญญา CCS
เช็คคงค้าง
หนี้สินอื่นๆ
                   รวม
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2558

4.32
122.69
28.54
58.59
14.34
825.66
24.36
512.46
84.81
29.58
114.92
1,820.27

หน่วย : ล้านบาท
2557

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
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		 เจ้าหนี้ภาระผูกพันตามสัญญา CCS (Cross Currency Swap) จ�ำนวน 84.81 ล้านบาท เกิดจากการที่การประปานครหลวง ป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่ง ไปอีกสกุลหนึ่ง (SWAP) ท�ำให้การประปานครหลวง
มีภาระผูกพันต่อคู่สัญญา SWAP

7.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

		

จ�ำนวนเงินที่รับรู้เป็นหนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2558

โครงการ
กองทุน
บำ�เหน็จ

ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2557
รายการปรับปรุงเนือ่ งจากเปลีย่ นแปลงข้อสมมติ
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่าย
ผลขาดทุน (กำ�ไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2558
หัก มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการ
จำ�นวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินตอบแทน วันลาพักผ่อน ของที่ระลึก
ความชอบ
ทำ�งาน
ทีย่ งั ไม่ได้
เมือ่ เกษียณอายุ
ครบ 25 ปี
ใช้สทิ ธิ์

รวม

1,246.66
(80.74)
41.57
31.37
(132.62)

1,066.42
38.56
68.11
31.71
(106.41)

102.27
4.55
10.08
4.69
(10.49)

19.05
(6.96)
36.37
6.19
1.50
(0.04)

58.99
62.50
12.69
3.99
(4.87)

2,493.39
17.91
36.37
138.64
73.26
(254.43)

54.64
1,160.88
971.58
189.30

56.92
1,155.31
1,155.31

59.89
170.99
170.99

(0.93)
55.18
55.18

7.42
140.72
140.72

177.94
2,683.08
971.58
1,711.50
หน่วย : ล้านบาท

2557
โครงการ
กองทุน
บำ�เหน็จ

ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2556
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่าย
ผลขาดทุน (กำ�ไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557
หัก มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการ
จำ�นวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ของที่ระลึก
อายุครบ
60 ปี

เงินตอบแทน วันลาพักผ่อน ของที่ระลึก
ความชอบ
ทำ�งาน
ทีย่ งั ไม่ได้
เมือ่ เกษียณอายุ
ครบ 25 ปี
ใช้สทิ ธิ์

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

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
2558

โครงการ
กองทุน
บำ�เหน็จ

งบกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
รวม
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

เงินตอบแทน วันลาพักผ่อน ของที่ระลึก
ความชอบ
ทำ�งาน
ทีย่ งั ไม่ได้
ครบ 25 ปี
เมือ่ เกษียณอายุ
ใช้สทิ ธิ์

ของที่ระลึก
อายุครบ
60 ปี

รวม

41.57
31.37
(23.07)
49.87

68.11
31.71
99.82

10.08
4.69
14.77

36.37
6.19
1.50
44.06

12.69
3.99
16.68

36.37
138.64
73.26
(23.07)
225.20

(54.64)
(54.64)

(56.92)
(56.92)

(59.89)
(59.89)

0.93
0.93

(7.42)
(7.42)

(177.94)
(177.94)
หน่วย : ล้านบาท

2557
โครงการ
กองทุน
บำ�เหน็จ

งบกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
รวม
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม
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41.84
36.87
(27.21)
51.50

2.26
2.26

เงินตอบแทน วันลาพักผ่อน ของที่ระลึก
ความชอบ
ทำ�งาน
ทีย่ งั ไม่ได้
ครบ 25 ปี
เมือ่ เกษียณอายุ
ใช้สทิ ธิ์

61.00
34.69
95.69

9.25

1.32
0.40
1.72

(1.99)
(1.99)

(0.19)
(0.19)

(0.16)
(0.16)

-

5.90
3.35
-

ของที่ระลึก
อายุครบ
60 ปี

รวม

10.59
3.87
14.46

120.65
79.18
(27.21)
172.62

(0.95)
(0.95)

(1.03)
(1.03)
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รายการเคลื่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์โครงการผลประโยชน์พนักงาน - โครงการกองทุนบ�ำเหน็จ
หน่วย : ล้านบาท
ยอดยกมาต้นงวด
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
จำ�นวนเงินทีก่ ารประปานครหลวงจ่ายสมทบ
ผลประโยชน์ทจ่ี า่ ยแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด

2558

2557

1,041.10
23.07
40.03
(132.62)
971.58

956.81
27.21
241.87
(184.79)
1,041.10

			 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ร้อยละต่อปี

อัตราคิดลด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
อัตราการขึน้ เงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

1.50 - 4.01
7.50
0.76

		 7.15 รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย
													

หน่วย : ล้านบาท

2558

		

ยอดยกมา
1 ต.ค. 57

มาตรวัดน้ำ�
ท่อประปา
สินทรัพย์อื่น
รวม

314.11
1,468.24
24.08
1,806.43

เพิ่มขึ้น

รับรู้เป็นรายได้

146.90
531.96
0.39
679.25

(55.30)
(307.12)
(2.55)
(364.97)

													

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 58

405.71
1,693.08
21.92
2,120.71
หน่วย : ล้านบาท

2557
ยอดยกมา
1 ต.ค. 56

มาตรวัดน้ำ�
ท่อประปา
สินทรัพย์อื่น
รวม

188.60
1,327.12
26.40
1,542.12

เพิ่มขึ้น

171.09
402.78
0.20
574.07

รับรู้เป็นรายได้

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

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 57

314.11
1,468.24
24.08
1,806.43

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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7.16 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2558

เงินประกันตัวแทนอ่านมาตรและจัดเก็บ
เงินประกันค่างานและเงินประกันสัญญา
เงินประกันตัวพนักงาน
รวม

20.40
219.05
239.45

หน่วย : ล้านบาท
2557

20.31
253.32
0.02
273.65

7.17 ทุน

		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทุน จ�ำนวน 8,386.85 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนประเดิม จ�ำนวน 1,192.71 ล้านบาท และทุนรับจาก
งบประมาณ จ�ำนวน 7,194.14 ล้านบาท

7.18 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ประกอบด้วย
2558

ค่าน้ำ�ดิบ
ค่าสารเคมี
ค่าไฟฟ้า
ค่าท่อและอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ประปาใหม่
ค่าท่อและอุปกรณ์ซอ่ มท่อแตกท่อรัว่
ค่าวัสดุสน้ิ เปลืองอืน่
รวม

7.19 ค่าตอบแทนกรรมการ

279.83
348.83
1,444.62
203.00
170.91
141.11
2,588.30

หน่วย : ล้านบาท
2557

260.17
385.81
1,369.96
207.02
165.43
157.23
2,545.62

		 ค่าตอบแทนกรรมการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 จ�ำนวน 21.06 ล้านบาท และ 21.75 ล้านบาท เป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้ว่าการและคณะกรรมการการประปานครหลวง ซึ่งคณะกรรมการการประปานครหลวงได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
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7.20 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น ประกอบด้วย
2558

ค่าจ้างเหมาติดตัง้ ประปาใหม่
ค่าจ้างเหมาเปลีย่ นมาตรวัดน้ำ�และปรับปรุงประตูนำ�้
ค่าจ้างเหมาสำ�รวจและซ่อมท่อแตกท่อรัว่
ค่าจ้างเหมาบริการอืน่
ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ค่าจ้างตัวแทนอ่านมาตรและรับเงิน
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าใช้จา่ ยจากการหารายได้เสริม
ค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานอืน่
รวม

2558

รวม

2557

91.07
26.60
297.51
216.27
240.52
123.97
107.20
589.85
369.36
2,062.35

7.21 ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วย
ระหว่างงวด (เกิดขึน้ จริง)
ชำ�ระเงินกู้
อืน่ ๆ
ณ วันสิน้ งวด (ปรับมูลค่า)
เงินกู้
Cross Currency Swap
อืน่ ๆ

หน่วย : ล้านบาท
89.88
30.89
335.16
200.60
232.25
118.83
136.66
616.48
343.62
2,104.37
หน่วย : ล้านบาท
2557

12.71
(0.02)

(32.12)
(0.67)

(42.96)
14.69
(0.05)
(15.63)

141.23
(71.18)
(0.61)
36.65

8. การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

การประปานครหลวงได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ย (Plain Vanilla Cross Currency Swap) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2549 เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส�ำหรับเงินกู้สกุลเงินเยน วงเงินกู้ 11,706.00 ล้านเยน (เบิกใช้เงินกู้จ�ำนวน
5,180.74 ล้านเยน) โดยมีเงินต้นเท่ากับสัญญาเงินกู้จ�ำนวน 5,180.74 ล้านเยน และอายุสัญญา 18.5 ปี ตามรายละเอียดดังนี้
ณ 30 กันยายน 2558
จำ�นวนเงินต้น
ที่จะได้รับ
(ล้านเยน)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่จะได้รับ
(ต่อปี)

อัตราแลกเปลีย่ นฯ
ตามสัญญาฯ

5,180.74

1.70

1 JPY = 0.334 THB

อัตรา
จำ�นวนเงินต้น ดอกเบี
จำ�นวนเงินต้น
ทีจ่ ะต้องจ่าย ทีจ่ ะต้องจ่้ยาย คงเหลือ
(ล้านบาท)
(ล้านเยน)
(ต่อปี)

1,730.37

5.759

2,520.35

อายุ
สัญญา
คงเหลือ
(ปี)

อัตราแลกเปลี่ยนฯ
อัตราซื้อถัวเฉลี่ย ธปท.
ณ 30 กันยายน 2558

9

1 JPY = 0.300351 THB
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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9. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

9.1 ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา

		 9.1.1 การประปานครหลวง ได้ว่าจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน) สัญญาเลขที่ G-MC-7D/2 ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำ
วงเงินค่าก่อสร้าง 1,142.00 ล้านบาท
			 เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2553 ผูร้ บั จ้างได้ยนื่ ค�ำเสนอข้อพิพาทต่อส�ำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 5/2553 เรียกร้องให้การประปานครหลวงชดใช้ค่างานเพิ่มตามสัญญา จ�ำนวนทุนทรัพย์ 145.27 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจากวันที่เสนอข้อพิพาทเป็นต้นไป จนกว่าจะช�ำระเงินครบถ้วน
			 วันที่ 17 มกราคม 2556 ส�ำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ก�ำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า
บริษทั เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จ�ำกัด (มหาชน) มีสทิ ธิขอให้ชดใช้คา่ งานเพิม่ ทัง้ สามรายการและดอกเบีย้ จากการประปานครหลวง ตามสัญญาพิพาท
ได้หรือไม่เพียงใด
			 วันที่ 2 ตุลาคม 2556 อนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้เรียกร้องได้ถอนตัวแล้ว จึงท�ำให้อนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้เรียกร้องขาดไป
กระบวนการพิจารณาในชั้นนี้จึงจะต้องรอให้ฝ่ายผู้เรียกร้องตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนเข้ามาแทนโดยเร็ว เมื่อผู้เรียกร้องได้ตั้งอนุญาโตตุลาการ
ท่านใหม่แล้วให้ส�ำนักงานฯ ประสานเวลากับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่ความทั้งสองฝ่าย เพื่อด�ำเนินกระบวนพิจารณา ได้นัดสืบพยาน
ฝ่ายผู้เรียกร้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และ นัดสืบพยานฝ่ายถูกเรียกร้องอีกครั้งในวันที่ 16 และ 30 ตุลาคม 2558
		 9.1.2 การประปานครหลวง ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอสจี-เอสทีพีอี (SG-STPE JV) สัญญาเลขที่ E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R)
ด�ำเนินงานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน�้ำ มูลค่างานตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น 274.05 ล้านบาท
			 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ผู้รับจ้างได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 66/2558
เรียกร้องให้การประปานครหลวง เพิกถอนการบอกเลิกสัญญาตามหนังสือบอกเลิกฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และงดเบี้ยปรับจ�ำนวน
134.21 ล้านบาท โดยให้ผู้รับจ้างกลับเข้าท�ำงานตามสัญญาในส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้น และมีสิทธิได้รับค่าจ้างส่วนที่เหลือเป็นเงิน 54.81 ล้านบาท
พร้อมทั้งช�ำระค่าสินค้าอะไหล่ที่ส่งมอบแล้ว เป็นเงิน 5.05 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 59.86 ล้านบาท นอกจากนี้ให้การประปานครหลวง ระงับและ/
หรือเพิกถอนค�ำสั่งเรื่องผู้รับจ้างละทิ้งงานตามสัญญาดังกล่าว

9.2 คดีที่การประปานครหลวงยื่นค�ำร้องเพิกถอนค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

		 บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท เธมส์ วอเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์วิส ลิมิเต็ด จ�ำกัด ได้ยื่น
ค�ำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 26/2549 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2549 เรียกร้องค่าบริหารงาน และค่าตอบแทนพิเศษ
รวมจ�ำนวน 232.07 ล้านบาท ข้อพิพาทได้รบั การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการครบถ้วน และคณะอนุญาโตตุลาการได้มคี ำ� ชีข้ าดเมือ่
วันที่ 23 มิถุนายน 2551 ตามข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 44/2551 ให้การประปานครหลวงช�ำระเงินค่าบริหารงานและค่าตอบแทนพิเศษ จ�ำนวน
232.07 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจากวันที่ที่ผู้คัดค้านได้รับค�ำชี้ขาดจนกว่าจะช�ำระเงินครบถ้วน
		 การประปานครหลวงได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนค�ำชี้ขาด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เนื่องจากเห็นว่าค�ำชี้ขาด
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส�ำคัญแห่งคดี
		 วันที่ 15 ตุลาคม 2551 บริษัท เธมส์ฯ ได้ยื่นค�ำฟ้องต่อศาลแพ่งรัชดาฯ ขอให้บังคับคดี ตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แต่ได้
ถอนค�ำร้องในเวลาต่อมา
		 วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
		 วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 การประปานครหลวงได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสูงสุด
โดยส�ำนักงานคดีปกครอง ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เห็นว่าค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ที่เห็นว่าค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอยู่ใน
ขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการและให้บงั คับตามค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการนัน้ ไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงมีเหตุควรอุทธรณ์
ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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9.3 คดีที่การประปานครหลวงถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมทั้งสิ้น  15 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้องประมาณ 1,147.48 ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้

		 9.3.1 คดีฟ้องผิดสัญญาจ้าง 1 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 6.78 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่าง การพิจารณาของศาลปกครองกลาง
		 9.3.2 คดีฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหาย 13 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 1,135.70 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
แพ่ง 2 คดี ศาลปกครองกลาง 5 คดี ศาลปกครองสูงสุด 2 คดี และศาลฎีกา 4 คดี ในจ�ำนวนนี้ 1 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง 1,005.00 ล้านบาท
ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
		 9.3.3 คดีฟอ้ งเรียกค่าเสียหายอืน่ ๆ 1 คดี ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 5.00 ล้านบาท คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง

10. การปรับปรุงงบการเงินและการจัดประเภทบัญชีใหม่

การประปานครหลวงได้ปรับปรุงงบการเงิน และจัดประเภทรายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีของงวดปัจจุบัน
หน่วย : บาท
ประเภทรายการ

ก่อนปรับปรุงใหม่

ปรับปรุง

หลังปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน

42,951,663,398
9,216,406

9,216,406
(9,216,406)

42,960,879,804
-

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1 ตุลาคม 2556
องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน 1 ตุลาคม 2556
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 30 กันยายน 2557
องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน 30 กันยายน 2557

36,123,956,520
10,251,521
42,951,663,398
9,216,406

10,251,521
(10,251,521)
9,216,406
(9,216,406)

36,134,208,041
42,960,879,804
-

11. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการการประปานครหลวงให้ออกงบการเงิน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ข้อมูลและสถิติ
ข้อมูลทั่วไป
ปริมาณน้ำ�ผลิตจ่ายทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)
โรงงานผลิตน้ำ�บางเขน
โรงงานผลิตน้ำ�สามเสน
โรงงานผลิตน้ำ�ธนบุรี
โรงงานผลิตน้ำ�มหาสวัสดิ์
ปริมาณน้ำ�จำ�หน่ายทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.)
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่น ๆ
น้ำ�สาธารณะ และอื่น ๆ
เปอร์เซ็นต์น้ำ�จำ�หน่าย (ร้อยละ)
จำ�นวนผู้ใช้น้ำ�สิ้นปี (ราย)
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่น ๆ
ผู้ใช้น้ำ�รายเล็ก (ราย)
มาตรวัดน้ำ� ขนาด 1/2 นิ้ว
มาตรวัดน้ำ� ขนาด 3/4 นิ้ว
มาตรวัดน้ำ� ขนาด 1 นิ้ว
ผู้ใช้น้ำ�รายใหญ่ (ราย)
มาตรวัดน้ำ�ขนาด 1 1/2 นิ้ว
มาตรวัดน้ำ�ขนาด 2 นิ้ว
มาตรวัดน้ำ�ขนาดเกิน 2 นิ้ว ขึ้นไป
จำ�นวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)
ปริมาณน้ำ�ใช้เฉลี่ยต่อรายต่อเดือน (ลบ.ม.)
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่น ๆ
ค่าน้ำ�เฉลี่ยต่อลูกบาศก์เมตร (บาท)
ที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการและอื่น ๆ
จำ�นวนบุคลากรรวม (คน)
จำ�นวนพนักงานสิน้ ปี
จำ�นวนผู้ปฏิบัติงาน
อัตราส่วนผู้ใช้น้ำ�ต่อบุคลากร 1 คน (ราย)
ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี (คน)
จำ�นวนบ้านในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี (หลัง)
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2549
1,699.7
1,170.6
158.7
52.8
317.6
1,730.0
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

2550
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

2551
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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2552
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

ปีงบประมาณ
2553
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

2554
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

2555
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

2556
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

2557
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

2558
1,835.1
1,152.9
137.9
33.7
510.6
1,406.3
657.8
724.8
23.7
76.63
2,226,707
1,784,541
442,166
2,190,943
1,367,682
757,753
65,508
35,764
14,502
13,919
7,343
72,865
52.34
31.13
137.23
12.02
10.01
13.84
5,339
4,246
1,093
417
8,169,430
3,991,417

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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ข้อมูลด้านการเงิน

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้ค่าน้ำ�และค่าบริการอุปกรณ์ประปาฯ
รายได้จากการติดตั้งประปาใหม่
รายได้ดำ�เนินงานอื่น
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมเงินกู้
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ร้อยละ)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)
ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ (ครั้ง)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน (เท่า)
ต้นทุนน้ำ�ขายต่อลูกบาศก์เมตร (บาท)
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2549

2550

2551

56,528.7

57,004.1

58,170.7

3,180.4

2,548.9

4,108.9

53,348.3

54,455.2

54,061.8

27,059.3

24,544.7

22,980.6

5,650.5

7,590.2

8,938.4

21,408.8

16,954.5

14,042.2

29,469.4

32,459.4

35,190.1

15,823.9

16,362.7

16,807.5

15,587.0

16,234.3

16,660.9

14,506.9

15,225.3

15,593.6

481.1

428.6

459.4

599.0

580.4

607.9

236.9

128.4

146.6

10,892.1

11,359.5

12,276.2

10,901.6

11,324.4

11,936.2

6,059.9

6,170.5

6,273.1

3,963.6

4,257.0

4,851.0

878.1

896.9

812.1

(9.5)

35.1

340.0

264.8

145.3

180.3

(274.3)

(110.2)

159.7

4,931.8

5,003.2

4,531.3

8.81

8.81

7.87

17.62

16.16

13.40

31.17

30.58

26.96

0.28

0.29

0.29

0.56

0.34

0.46

0.48

0.43

0.40

0.92

0.76

0.65

9.02

9.02

9.55
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2552

ปีงบประมาณ
2553

2554

2555

2556

2557

2558

56,185.3

57,646.1

57,787.5

56,774.2

60,634.4

63,268.1

66,751.2

3,058.2

3,897.0

4,272.7

5,018.3

7,772.5

9,816.0

13,564.0

53,127.1

53,749.1

53,514.8

51,755.9

52,861.9

53,452.1

53,187.2

18,170.2

16,205.5

13,528.8

11,146.8

12,703.2

11,920.4

12,051.6

7,483.1

6,670.0

7,319.9

4,537.0

6,340.9

5,401.4

4,853.6

10,687.1

9,535.5

6,208.9

6,609.8

6,362.3

6,519.0

7,198.0

38,015.1

41,440.6

44,258.7

45,627.4

47,931.2

51,347.7

54,699.6

16,782.8

17,295.9

17,544.1

17,830.4

19,114.7

19,492.2

19,917.2

16,664.6

17,185.5

17,362.6

17,605.1

18,867.3

19,194.2

19,577.8

15,656.2

16,107.1

16,110.9

16,406.3

17,122.3

17,292.0

17,735.2

472.4

428.9

455.2

370.6

424.6

455.0

410.1

536.0

649.5

796.5

828.2

1,320.4

1,447.2

1,432.5

118.2

110.4

181.5

225.3

247.4

298.0

339.4

12,281.2

11,654.5

11,896.9

12,038.7

11,869.9

12,615.4

12,767.2

11,904.7

11,641.5

11,627.3

12,084.9

12,326.0

12,646.7

12,749.1

6,408.0

6,666.4

6,981.8

7,259.4

7,832.2

7,907.8

7,983.4

4,879.3

4,572.1

4,426.8

4,664.7

4,411.2

4,673.9

4,704.3

617.4

403.0

218.7

160.8

82.6

65.0

61.4

376.5

13.0

269.6

(46.2)

(456.1)

(31.3)

18.1

115.9

68.3

72.0

2.0

28.8

5.3

2.5

260.6

(55.3)

197.6

(48.2)

(484.9)

(36.6)

15.6

4,501.6

5,641.4

5,647.2

5,791.7

7,244.8

6,876.8

7,150.0

7.87

9.91

9.78

10.11

11.95

10.87

10.71

12.30

14.20

13.18

12.89

15.11

13.39

13.07

26.82

32.62

32.19

32.48

38.40

35.83

36.52

0.29

0.30

0.30

0.31

0.31

0.30

0.29

0.41

0.58

0.58

1.11

1.23

1.82

2.79

0.32

0.28

0.23

0.20

0.21

0.19

0.18

0.48

0.39

0.31

0.24

0.27

0.23

0.22

9.50

8.69

8.74

8.72

8.15

8.62

8.55
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อัตราค่าน้ำ�ประปา
ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย

ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่น ๆ

ปริมาณน�้ำใช้
(ลูกบาศก์เมตร)

ราคาค่าน�้ำ
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน�้ำใช้
(ลูกบาศก์เมตร)

ราคาค่าน�้ำ
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)

0-30

8.50

0-10

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

10.03
10.35
10.68
11.00
11.33
12.50
12.82
13.15
13.47
13.80
14.45

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

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

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 การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน�้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลบ.ม. เพื่อน�ำส่งให้กรมชลประทาน

อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่เหมาจ่ายและค่าบริการรายเดือน
ขนาดมาตร

ค่าติดตั้งประปาใหม่
เงินประกันการใช้น�้ำ
ค่าบริการรายเดือน

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

3”

5,000
400
25

6,000
600
40

8,000
1,500
50

12,500
3,000
80

38,500
4,000
300

76,000
10,000
400

4”

6”

หน่วย : บาท
8”

12”

93,500 156,500 * 210,000 431,500
15,000 20,000 30,000 100,000
500
900
1,100 3,500

หมายเหตุ
1. อัตราค่าใช้จ่ายนี้ส่วนที่เกิน 20 เมตร นับจากท่อหลักของการประปานครหลวง ผู้ขอใช้น�้ำต้องช�ำระค่าวางท่อรวมอุปกรณ์ตามอัตรา
		 ต่อไปนี้ *
ขนาดท่อ (มม.)
ราคาต่อเมตร (บาท)

20
355

25
386

2. อัตราค่าใช้จ่ายตามตารางนี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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40
452

50
997

100
1,981

150
2,160

200
2,364

300
3,017
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สถานที่ตั�งสำนักงาน
ของการประปานครหลวง สำนักงานใหญ

400 ถนนประชาช�่น แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2504 0123 • โทรสาร 0 2503 9490
E-mail : mwa1125@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท
1564/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 0-2331-0028-30 • โทรสาร 0-2331-7533
E-mail : br07s00@mwa.co.th

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

สำนักงานประปาสาขาพระโขนง
1564/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 0-2331-0031-2 • โทรสาร 0-2331-1061
E-mail : br13s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขาบางเขน
3 ถ.แจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท 0-2552-1550-4 • โทรสาร 0-2521-1176
E-mail : br16s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
27 ซ.บุญศิริ 4 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 0-2384-1411-2 • โทรสาร 0-2384-3065
E-mail : br17s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
454 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหน�อ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท 0-2455-0055 • โทรสาร 0-2454-5500
E-mail : br11s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขาพญาไท
1057 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2537-8225 • โทรสาร 0-2537-8227
E-mail : br03s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขาทุงมหาเมฆ
9/2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2286-0172, 0-2286-0174-5, 0-2286-0177, 0-2286-0179
โทรสาร 0-2286-0153 • E-mail : br05s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขาบางกอกนอย
170 หมู 2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท 0-2449-0011, 0-2448-0461 • โทรสาร 0-2449-0065
หน�วยบริการ
258/4 ซ.จรัญสนิทวงศ 30/1 แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2411-3117, 0-2411-2240 • โทรสาร 0-2411-3117
E-mail : br01s00@mwa.co.th
สำนักงานประปาสาขาตากสิน
71 ถ.พระราม 2 ซ.31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 0-2427-6000 • โทรสาร 0-2427-7772
E-mail : br02s00@mwa.co.th

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

สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
71 ถ.พระราม 2 ซ.31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 0-2427-7000 • โทรสาร 0-2427-7772
E-mail : br14s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขาลาดพราว
591 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2934-4432-6 • โทรสาร 0-2934-4815
E-mail : br12s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
59 หมู 2 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท 0-2571-3982-7 • โทรสาร 0-2571-1743
E-mail : br54s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขามีนบุรี
133 ถ.รามคำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท 0-2543-6500 • โทรสาร 0-2543-6630
E-mail : br53s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์
170 หมู 2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท 0-2449-0129 • โทรสาร 0-2449-0088
E-mail : br23s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
133 ถ.รามคำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท 0-2543-6500 • โทรสาร 0-2543-6648
Email : br55s00@mwa.co.th

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี
282 ถ.นนทบุรี ต.ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท 0-2589-0035-8 • โทรสาร 0-2580-5964
E-mail : br04s00@mwa.co.th
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ช่องทางการติดต่อ
การประปานครหลวง
1. ติดต่อทางศูนย์บริการประชาชน (MWA Call Center)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน รับค�ำร้องขอ
บริการ และประสานงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน แก่ประชาชนหรือ
ผู้ใช้น�้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) การบริการอื่น ๆ
เมื่อผู้ใช้น�้ำแจ้งเข้ามาที่ MWA Call Center เพื่อขอรับบริการ
เจ้าหน้าที่จะท�ำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในระบบงาน CRM
(Customer Relationship Management) แล้วแจ้งหน่วยงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องด�ำเนินการต่อไปโดยทันที
2. ติดต่อผ่านทาง Website ของการประปานครหลวง (www.
mwa.co.th) โดยมีการบริการอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทาง Website เช่น การ
ขอติดตัง้ ประปาใหม่ ตรวจสอบสถานะการติดตัง้ การบริการช�ำระค่าน�ำ้
ประปาและสอบถามข้อมูล การบริการค�ำนวณค่าน�้ำ และการรับเรื่อง
ร้องเรียน
3. ติดต่อที่ส�ำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง โดยส�ำนักงาน
ประปาสาขาท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลและให้ บ ริ การประชาชนในแต่ ล ะพื้ น ที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีบริการผู้ใช้น�้ำต่าง ๆ ดังนี้
• การขอติดตั้งประปาใหม่ ภายใน 1 วัน และการยกเลิก
		 การใช้น�้ำ		
• การเปลี่ยนมาตรวัดน�้ำ
• การเปลี่ยนรายละเอียดผู้ใช้น�้ำ 			
• การรับฝากมาตรวัดน�้ำ
• การรับแจ้งท่อแตก-รั่ว และด�ำเนินการซ่อม		
• รับช�ำระเงินค่าน�้ำประปา ค่าไฟฟ้า
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• รับช�ำระค่าบริการอื่น ๆ ในโครงการ MWA Easy Pay
ได้แก่ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS ในระบบ GSM advance และ GSM
1800 ค่าธรรมเนียมรายละ 10 บาท ค่าบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC)
ค่าธรรมเนียม รายละ 10 บาท ค่าสินเชื่อธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ฟรีค่าธรรมเนียม
4. ติดต่อผ่านทาง คลินิกน�้ำสะอาด การประปานครหลวง
MWA Clean Water Clinic ส่วนน�้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำ
ให้บริการค�ำปรึกษาปัญหาคุณภาพน�้ำประปา โทรศัพท์ 02-981-7321
โทรสาร 02-981-7313 E-mail : waterclinic@mwa.co.th
5. ติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่น MWA On Mobile โดยสามารถ
แจ้งปัญหาท่อแตกรั่วหรือส่งรูปจุดที่ท่อประปาแตกรั่ว ซึ่งระบบจะ
สามารถระบุพนื้ ทีท่ ชี่ ดั เจน และส่งไปยังส่วนซ่อมบ�ำรุงระบบท่อและโยธา
ของแต่ละสาขาเพื่อด�ำเนินการแก้ไขต่อไป

ช่องทางการช�ำระเงิน

1. ส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง
กองจัดเก็บพิเศษ และเอเวียนวิลเลจ
2. จุดบริการ “จอด จ่าย จร” โดยผูใ้ ช้บริการไม่ตอ้ งลงจากรถ
ณ ส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานประปาสาขา ได้แก่ ส�ำนักงานประปา
สาขาสุขมุ วิทและสาขาพระโขนง สาขาตากสินและสาขาสุขสวัสดิ์ สาขา
นนทบุรี สาขาประชาชืน่ สาขาบางเขน สาขาพญาไท สาขามีนบุรี และ
สาขาภาษีเจริญ รวม 9 จุด
3. ผ ่ า น W e b s i t e ข อ ง ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง
(www.mwa.co.th)
4. ผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารต่าง ๆ
5. หักบัญชีธนาคาร
6. ผ่านบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ และบัตรเอบีซีพ้อยท์
7. ผ่านระบบโทรศัพท์ mPay ทรูมันนี่ Dtac และกสิกรไทย
8. จุดบริการของตัวแทนรับช�ำระเงิน เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร
ต่าง ๆ ส�ำนักงานเขตการไฟฟ้านครหลวง ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ
เทสโก้โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น
9. เครื่อง ATM ของธนาคารต่าง ๆ

กลับสู่หน้าสารบัญ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 8
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กลับสู่หน้าสารบัญ

ทรัพยากรน�้ำมีวันหมด
ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า
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