’หลักสำคัญวาตองมีน้ำบริโภค น้ำใช น้ำเพื่อการเพาะปลูก

เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ำคนอยูได

ถาไมมีน้ำ คนอยูไมได...„

(พระราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529)

ความโปรงใส
"…ขาราชการไมวาจะอยูในตำแหนงใด ระดับไหน
มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสำคัญอยูในงานของ
แผนดินทั้งสิ�น ทุกคนจ�งตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดย
เต็มกำลังความสามารถดวยอุดมคติ ดวยความเขมแข็ง
เสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่
เปนไปอยางถูกตองเที่ยงตรง ดวยความระลึกรูตัว
อยูเ สมอวา การปฏิบตั ติ วั ปฏิบตั งิ านของตน มีผลเกีย่ วเนือ่ ง
ถึงสุขทุกขของประชาชน ตลอดจนความเจร�ญข�้น
หร�อเสื่อมลงของประเทศชาติ…"
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
พระราชทานเนื่องในวันขาราชการพลเร�อน ประจำป 2557

โครงการเข�่อนข�นดานปราการชล
โครงการฝนหลวง

ยึดหลักธรรมาภิบาล

มุงมั่นในการปองกันและตอตาน
การทุจร�ตคอรรัปชันอยางเปนรูปธรรม
เปนองคกรโปรงใส บร�หารจัดการ
โดยยึดถือคุณธรรม จร�ยธรรม
รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ�งแวดลอม

ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่
“…การจะทำงานใหมีประสิทธิผลและใหดำเนินไปโดย
ราบร�่นนั้น จำเปนอยางยิ�งจะตองทำดวยความรับผิดชอบ
อยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจร�ง ไมบิดเบือนจ�ดประสงค
ที่แทจร�งของงาน สำคัญที่สุดตองเขาใจความหมาย
ของคำวา ความรับผิดชอบ… ความรับผิดชอบคือ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทำ จะหลีกเลี่ยงละเลยไมได …”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
ในพ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตรของมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 16 กรกฎาคม 2519

สิทธิ์

เข�่อนปาสักชล

พัฒนาการบร�การที่เปนเลิศ
มุงมั่นที่จะยกระดับการใหบร�การควบคู
ไปกับการพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ำ
ในทุกขั้นตอนอยางเต็มศักยภาพ
เพ�่อคุณภาพน้ำที่สะอาด ปลอดภัย เพ�ยงพอ
และสอดคลองกับความตองการใชน้ำ
ของประชาชนทั้งในปจจ�บัน
และอนาคต

คุณธรรม
“…การที่จะทำงานใหสัมฤทธิ์ผลที่พ�งปรารถนา คือ ที่เปนประโยชน
และเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแตเพ�ยงอยางเดียวมิได จำเปน
ตองอาศัยความสุจร�ต ความบร�สุทธิ์ใจและความถูกตองเปนธรรม
ประกอบดวย … การงาน สังคม และบานเมืองนั้น ถาขาดผูมีความรู
เปนผูบร�หารดำเนินการ ยอมเจร�ญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถา
งานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผูมีคุณธรรม
ความสุจร�ตแลว จะดำรงอยูมิไดเลย…”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
ในพ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตรของมหาว�ทยาลัยรามคำแหง วันที่ 8 กรกฎาคม 2520

โครงการแกมลิง

กังหันน้ำชัยพัฒนา

โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใชพ�ช
บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

มุงสรางบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพและการบร�การ
ของบุคลากร โดยสงเสร�มใหพัฒนาตนเอง
มีความกระตือร�อรนในการแกปญหา
และปลูกฝงใหมีความซื่อสัตย จร�งใจ
ขยัน อดทน เพราะเราเชื่อมั่นวา
คนเกงตองมาพรอมความดี เพ�่อเปน
รากฐานของการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

“องคกรแหงธรรมาภิบาล
บร�การเพ�่อประชาชน”

ส า ร บั ญ

Good Governance, Excellent Service

ประเภทกิจการ ว�สัยทัศน พันธกิจ คานิยม
แนวนโยบายของรัฐตอรัฐว�สาหกิจ
สารจากประธานกรรมการการประปานครหลวง
สารจากผูวาการการประปานครหลวง

7
7
9
11

โครงสรางการบร�หารองคกร
• โครงสรางอัตรากำลัง
• โครงสรางผังบร�หารการประปานครหลวง
• คณะกรรมการการประปานครหลวง
• คณะผูบร�หารการประปานครหลวง

13
14
16
22

การประปานครหลวง … ปจจ�บันและอนาคต
• ป�จจัยทางการเง�นที่มีผลกระทบตอการดำเนินงาน
• ขอมูลทางการเง�นที่สำคัญ
• ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมในอนาคต
• แผนงานและโครงการที่สำคัญ
• นโยบายและแผนงานในอนาคต
- ยุทธศาสตรการบร�หารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4
- เสนทางการจัดทำยุทธศาสตรการบร�หารการประปานครหลวง

35
36
38
39
40
42
43

ผลการดำเนินงาน
• ผลการดำเนินงานขององคกร
• รายงานว�เคราะหฐานะการเง�น
• การบร�หารจัดการองคกร
- การบร�หารความเส�่ยง
- การควบคุมภายใน
- การตรวจสอบภายใน
• ความรับผิดชอบตอสังคมและส��งแวดลอม
• แผนภูมิกระบวนการผล�ตน้ำ
• การบร�การของสำนักงานประปาสาขา
• ความยาวทอและอุปกรณ
การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- โครงสรางของคณะกรรมการการประปานครหลวง
- คาตอบแทนของผูวาการและผูบร�หารระดับสูง
- การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
• ผังบร�หารคณะกรรมการการประปานครหลวง
• การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
• การประชุมและคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
• การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานและงบการเง�น
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเง�น
• รายงานของผูสอบบัญชี
• งบการเง�นและหมายเหตุประกอบงบการเง�น
ขอมูลและสถิติ
อัตราคาน้ำประปา และคาติดตั้งประปาใหม
สถานที่ตั้งสำนักงานของการประปานครหลวง
ชองทางการติดตอกับการประปานครหลวง

45
48
52
52
53
54
56
58
60
62
67
68
72
74
82
83
88
90
93
94
95
96
124
128
129
130

การประปานครหลวง (กปน.) เปนรัฐว�สาหกิจภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย

เร��มดำเนินกิจการนับตั้งแตวันที่ 16 ส�งหาคม 2510 ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. 2510 มีภารกิจหลักในการจัดหาแหลงน้ำดิบเพ�อ่ ใชในการประปา ผล�ต จัดสง และจำหนาย
น้ำประปาในพ�้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุร� และสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน
หร�อเปนประโยชนแกการประปา

ว�สัยทัศน

เปนองคกรสมรรถนะสูงที่ใหบร�การงานประปา
มีธรรมาภิบาล และไดมาตรฐานในระดับสากล

พันธกิจ
สรางการเติบโตและความยั่งยืนขององคกร
ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององคการอนามัยโลกดวยการพัฒนา
ระบบน้ำดิบ - ผล�ต – จาย ใหมีเสถียรภาพ
พัฒนางานประปาอยางมืออาชีพใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเส�ย
สงเสร�มคุณภาพชีว�ตที่ดีใหประชาชนไดมีน้ำประปาใชถวนหนาทั่วไทย

คานิยม
มุงมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บร�การสังคม ดวยความโปรงใส ใส ใจคุณภาพ

Quality

ใสใจคุณภาพ
Willingness

มุงมั่น

W

Achievement

พัฒนาตน

แนวนโยบายของรัฐ

ตอรัฐว�สาหกิจ
มี 3 ระดับ

1
2
3

Q

R

QWATER
A

T

Respect to Transparency
ดวยความโปรงใส

E

Excellent Service

บร�การสังคม

Team

พัฒนางาน

แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในภาพรวม

เปนกลไกขับเคล�อ่ นยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพ�น้ ฐานการดำเนินงาน
ที่มีประส�ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในสาขาสาธารณูปการ

ตอบสนองความตองการขั้นพ�้นฐานและสงเสร�มการยกระดับคุณภาพชีว�ตของประชาชน
รวมถึงพัฒนาอสังหาร�มทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด

แนวนโยบายสำหรับการประปานครหลวง

ปรับปรุงและขยายโครงขายระบบประปาใหมีคุณภาพและเพ�ยงพอ เพ�่อรองรับการขยายตัว
ของเมือง รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพ�่อสรางมูลคาเพ��มใหแกองคกร

สารจากประธานกรรมการการประปานครหลวง

8

กว่า 49 ปี ทีก่ ารประปานครหลวงได้ดำ� เนินการผลิต จัดส่ง และจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่น “ประปาเพื่อประชาชน” โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ให้ประชาชนด้วยดีเสมอมา สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามวิสัยทัศน์
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สะท้อนผ่านรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นประจ�ำปี 2559
ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบผลิตน�้ำประปาขององค์กร เพื่อให้
เกิดความมั่นคงและเพียงพอ พร้อมทั้งได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของ
การประปานครหลวงมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ผ่านโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และโครงการขยายการให้บริการน�้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ
และมัน่ คง รวมถึงได้ประสานความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมภิ าคในการจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาไปยังส่วนพืน้ ทีช่ ายขอบรอยต่อของพืน้ ที่
ให้บริการ เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้น�้ำประปาที่มีคุณภาพ ตามแนวทางการจัดการคุณภาพน�้ำดื่มที่ปลอดภัยของ
องค์การอนามัยโลก (Water Safety Plan: WSP) อีกทั้งติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานขององค์กรผ่าน
ศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น�้ำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด โดยได้พัฒนาระบบรับค�ำร้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
และลดค่าใช้จ่ายในการท�ำส�ำเนาเอกสารของผู้มาติดต่อผ่านโครงการ MWA 4S (Smart Sabai Smile Service) จนได้รับมอบรางวัล
Thailand ICT Excellence Awards 2016 อีกหนึ่งรางวัล
ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการการประปานครหลวง ยังได้ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของผูบ้ ริหารระดับสูงจากทุกสายงานด้วยการลงนามแสดงเจตนารมณ์ “การประปานครหลวง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ร่วมกัน เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
ก้าวต่อไปในปี 2560 การประปานครหลวง จะเข้าสู่ปีที่ 50 ของการให้บริการ และครบรอบ 103 ปี ของกิจการประปาไทย
เรายังคงมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าเข้าสู่ยุคของยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากลอย่างยั่งยืนต่อไป

								
					

(นายเจริญ ภัสระ)
ประธานกรรมการการประปานครหลวง
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สารจากผู้ว่าการการประปานครหลวง
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การด� ำ เนิ น งานของการประปานครหลวงในรอบปี 2559 นั บ ว่ า เป็ น ปี ที่ น ่ า ภาคภู มิ ใ จ เพราะผลงานโดยภาพรวม
ประสบความส�ำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และได้รบั รางวัลหลายด้านจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับผลการด�ำเนินงาน
สะสม 5 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ก็บรรลุเป้าหมายเช่นกัน แม้ตลอด
ระยะเวลาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การประปานครหลวงจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ไม่ว่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และภาวะภัยแล้ง หรือสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง แต่การประปานครหลวงก็สามารถบริหาร
จัดการผ่านพ้นเหตุการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จาก ผลประกอบการที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และผลงาน
ของกระบวนการหลักที่ส�ำคัญบรรลุเป้าหมายซึ่งสามารถเทียบเคียงกับระดับสากลได้ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน ทีพ่ ฒ
ั นาศักยภาพของตนเองอยูเ่ สมอ และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์
ใช้ในการท�ำงาน รวมทัง้ น�ำหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ ตลอดจนให้ความส�ำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้น�้ำ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล
ส่งผลให้การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อาทิ การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายระดับประเทศในการต่อต้านคอร์รัปชัน และการเปิดศูนย์ด�ำรงธรรม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตของการประปานครหลวง เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาด้านการให้บริการเพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบได้มีน�้ำประปา
ที่ได้มาตรฐานตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกใช้เพือ่ การบริโภค อุปโภค รวมทัง้ ประกอบธุรกิจ และให้ได้รบั บริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว
จากการด�ำเนินงานดังกล่าวอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2559 การประปานครหลวงได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาลและ
ด้านการบริการ ได้แก่ รางวัล Thailand ICT Excellence Awards สาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากโครงการ MWA
4S (Smart Sabai Smile Service) ซึ่งเป็นบริการออกค�ำร้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)
รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 (Thailand’s Model Organization on Labour
Relations Management Awards 2016) ประเภทสาธารณูปการ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ประเภทรางวัลการบริหาร
จัดการองค์กรดีเด่น และรางวัลชมเชย “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดท�ำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน” ด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
การประปานครหลวงมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ระดับสากลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย และเพื่อเป็นองค์กรที่ยั่งยืนสืบไป
โดยตั้งแต่ปี 2560 จะด�ำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”

(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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โครงสราง
การบร�หารองคกร
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โครงสร้างอัตราก�ำลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 การประปานครหลวงมีบุคลากรรวมจ�ำนวน 5,386 คน แบ่งเป็นพนักงาน 4,326 คน และผู้ปฏิบัติงาน (ลูกจ้าง)
1,060 คน และมี ค ่ า ใช้จ่ายด้านบุคลากรทั้งหมด 2,712.01 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ ่ายพนักงาน 2,528.89 ล้านบาท และค่ า ใช้ จ่ า ย
ผู้ปฏิบัติงาน 183.12 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2559 การประปานครหลวงมีบุคลากร จ�ำนวน 5,386 คน และมีผู้ใช้น�้ำ จ�ำนวน 2,281,058 ราย ซึ่งเป็นอัตราส่วนจ�ำนวน
ผู้ใช้น�้ำ 424 ราย ต่อบุคลากร 1 คน โดยประมาณ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน

รวม
บุคลากร

5,000

คน

4,326

พนักงาน

4,246

สายงาน

จ�ำนวนบุคลากร และอัตราส่วนจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำ
ต่อบุคลากร 1 คน

อัตรากำ�ลัง (คน)

500

274

84

358

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

284

74

358

4,000

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

167

17

184

3,000

300

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)

1,213

305

1,518

2,000

200

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

1,002

225

1,227

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

348

52

400

รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ�)

812

275

1,087

รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

99

17

116

พนักงาน (คน)

รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

127

11

138

ผูปฏิบัติงาน (คน)

รวม

4,326

1,060

5,386

สายงาน

รวม

1,060

1,093

417

400

1,000

100

0

2558

0

2559

อัตราสวนจำนวนผูใชน้ำตอบุคลากร 1 คน (ราย)

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
2558

2559
พนักงาน ผูป้ ฏิบตั งิ าน

424

ผู้ว่าการ

พนักงาน ผูป้ ฏิบตั งิ าน

รวม

15.76

207.36

176.57   

2. รองผู้ว่าการ (บริหาร)

177.60                       

12.75           

190.35

175.51              13.20   188.71   211.11     15.30   226.41

3. รองผู้ว่าการ (การเงิน)

109.19                       

2.96             

112.15

105.80               2.79   108.59     98.50      3.24   101.74

4. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)

646.73                       

50.81           

697.54

627.11              51.89   679.00

5. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

562.12                       

37.59           

599.71

546.36              38.39

584.75

6. รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

182.45                       

9.06             

191.51

178.22               8.97

187.19    176.10      9.36

185.46

7. รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ�)

501.30                       

49.41           

550.71

495.00             51.04

546.04   487.76     53.46

541.22

8. รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

70.84                         

2.86             

73.70

65.77                 2.79

68.56     60.72      3.24

63.96

9. รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

87.06                         

1.92             

88.98

82.43                 1.89

84.32

183.12 2,712.01 2,452.77

154.60

1,164.10

12.60

รวม

191.60                

2,528.89

189.18

พนักงาน ผูป้ ฏิบตั งิ าน

1. ผู้ว่าการ

รวม

12.61

2557
167.20

109.80 1,273.90

76.71      2.16     78.87

183.57 2,636.34 2,429.60

209.16 2,638.76
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โครงสร้างผังบริหารการประปานครหลวง
คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

ผูวาการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของการประปานครหลวง
สำนักตรวจสอบ

สำนักผูวาการ

ฝายตรวจสอบกระบวนงานหลัก

ฝายส�่อสารองคกร

ฝายตรวจสอบ
กระบวนงานสนับสนุน
ฝายพัฒนาและ
สนับสนุนงานตรวจสอบ

ฝายปฏิบัติการ
การประปานครหลวง
ฝายบร�หาร
ความรับผิดชอบตอสังคม

รองผูวาการ
(ผล�ตและสงน้ำ)
ฝายวางแผนและพัฒนา
การผล�ตระบบสงและจายน้ำ

ผูชวยผูวาการ
(แหลงน้ำและคุณภาพน้ำ)

ผูชวยผูวาการ
(ระบบผล�ตน้ำ)

ฝายทรัพยากรน้ำ
และส��งแวดลอม

ฝายโรงงาน
ผล�ตน้ำบางเขน
ฝายโรงงาน
ผล�ตน้ำสามเสน
ฝายโรงงาน
ผล�ตน้ำมหาสวัสดิแ์ ละธนบุร�

ฝายระบบสงน้ำดิบ
ฝายคุณภาพน้ำ

ผูชวยผูวาการ
(ระบบสงและจายน้ำ)

ผูชวยผูวาการ
(บำรุงรักษา)

ฝายสถานีสูบจายน้ำ

ฝายบำรุงรักษา
ระบบไฟฟา
ฝายบำรุงรักษา
ระบบเคร�่องกลและโยธา
ฝายบำรุงรักษา
ระบบอัตโนมัติและเคร�่องวัด

ฝายควบคุมการสง
และจายน้ำ

14

รองผูวาการ
(บร�การดานตะวันออก)

รองผูวาการ
(บร�การดานตะวันตก)

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ 1)

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ 4)

สำนักงานประปา
สาขาสุข�มว�ท
สำนักงานประปา
สาขาพระโขนง
สำนักงานประปา
สาขาสมุทรปราการ

สำนักงานประปา
สาขาบางกอกนอย
สำนักงานประปา
สาขาตากส�น
สำนักงานประปา
สาขาภาษีเจร�ญ
สำนักงานประปา
สาขาสุขสวัสดิ์

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

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ 5)

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ 3)

ผูชวยผูวาการ
(บร�การ)

สำนักงานประปา
สาขาประชาชื่น
สำนักงานประปา
สาขาบางเขน
สำนักงานประปา
สาขามีนบุร�
สำนักงานประปา
สาขาสุวรรณภูมิ

ฝายสนับสนุน
งานบร�การ

สำนักงานประปา
สาขานนทบุร�
สำนักงานประปา
สาขาบางบัวทอง
สำนักงานประปา
สาขามหาสวัสดิ์

ฝายมาตรวัดน้ำ
ฝายบร�หาร
จัดการน้ำสูญเส�ย

ผูชวยผูวาการ
(พัฒนาว�ชาการประปา)

สำนักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

ฝายพัฒนาว�ชาการประปา

ฝายธรรมาภิบาล

ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝายกิจการคณะกรรมการ กปน.

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
ผล�ตสงน้ำและงานโยธา

ฝายบร�การกลาง

ฝายกอสรางระบบจายน้ำ 1

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายจัดหาและพัสดุ

ฝายว�เคราะห
และวางแผนการเง�น
ฝายพัฒนาระบบ
งานเสร�มสรางมูลคากิจการ

ฝายยุทธศาสตร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายพัฒนา
และสนับสนุนเทคโนโลยี

ฝายกอสรางระบบจายน้ำ 2

ฝายเทคโนโลยีและส�่อสาร

ผูชวยผูวาการ
(ทรัพยากรบุคคล)

ผูชวยผูวาการ
(บัญชีการเง�น)

ผูชวยผูวาการ
(ว�ศวกรรม)

ฝายบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล
ฝายสวัสดิการ
และกิจการสัมพันธ

ฝายบัญชี

ฝายบร�หารโครงการ

ฝายการเง�น

ฝายสำรวจและออกแบบ

ฝายบร�หารความเส�่ยง

ฝายมาตรฐานว�ศวกรรม
และสารสนเทศภูมิศาสตร

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

03

01

05

นายเจร�ญ ภัสระ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

07

01

05

ประธานกรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

02

พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

06

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

03

พล.อ.ว�รัณ ฉันทศาสตรโกศล
กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

04

รศ.ดร.สุวัฒนา จ�ตตลดากร
กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

16

นายบวร วงศสินอุดม
ผศ.ทีฆวุฒิ พ�ทธภิรมย
กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

07

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพ�ลสินธนา
กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

02

04

06

10

11

08

14

08

13

นายวัลลภ พร��งพงษ

12

11

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

09

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจร�ต
รศ.ดร.ชนินทร ทินนโชติ

นางศิร�พร เหลืองนวล
กรรมการ

12

นายรอยล จ�ตรดอน
กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

10

09

13

กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

นายวันชัย หลอวัฒนตระกูล
กรรมการและกรรมการที่เปนอิสระ

14

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
กรรมการและผูวาการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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ประวัติคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

นายเจริญ ภัสระ

ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาเมือง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 83
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง รุ่นที่ 39
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. รุ่นที่ 20
• หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
• หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 138)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ประธานกรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการ
การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•
•
•

วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
เสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยการทัพเรือ
หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 209)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การท�ำงาน

• ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
• คณะท�ำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
• ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ช่วยราชการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
สัตหีบ ชลบุรี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการการประปานครหลวง
• นายทหารนอกราชการ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

18

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์การท�ำงาน

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ 
ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
• รองประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน�้ำ 
สภาปฎิรูปแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาและประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน�้ำ 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับ
เอกชนด้านคมนาคม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
• หัวหน้าภาควิชาฯ และประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการปริญญาโท
ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการการประปานครหลวง
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้ช�ำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เลขานุการกองทัพบก
เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการการประปานครหลวง
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายบวร วงศ์สินอุดม

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 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
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
• รองประธานกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(งานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม)

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•
•
•

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ธ เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ธ เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก สาขาสือ่ สารมวลชน (บริหารงานวิทยุโทรทัศน์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP 209)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

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
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด
ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการการประปานครหลวง
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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นายวัลลภ พริ้งพงษ์

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•
•
•
•
•

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
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) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นายอ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กรมการปกครอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพัฒนาชนบท
และการขจัดความยากจน (AMMRDPE) ณ บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
• ผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการลดความยากจน
ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
• ผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจาเงินกู้กับธนาคารโลก ตามโครงการพัฒนา
เมืองหลัก ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
•
•
•
•

กรรมการการประปานครหลวง
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
กรรมการวิสามัญในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสมุทรศาสตร์และประมง)
มหาวิทยาลัยคากาว่า ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การท�ำงาน

• อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
• คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน�้ำ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ประธานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการการประปานครหลวง
• คณะท�ำงานแก้ไขปัญหาเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน�้ำ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร สถาบันนโยบายศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 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
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการการประปานครหลวง

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ ทินนโชติ

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมส�ำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตแผนที่และภูมิสารสนเทศแบบบูรณาการ)
สถาบัน International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences
(ITC) ประเทศเนเธอร์แลนด์
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (การส�ำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 201)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรส�ำหรับกรรมการตรวจสอบ (รุ่นที่ 18)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13
   สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(รุ่นที่ 4) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงส�ำหรับผู้น�ำองค์กร (รุ่นที่ 1)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความส�ำเร็จขององค์กร
(รุ่นที่ 2) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน

• กรรมการสมาคมการส�ำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
• กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
• รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมส�ำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายรอยล จิตรดอน

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) สถาบันสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย

ประสบการณ์การท�ำงาน

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาแหล่งน�้ำ)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�ำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
• รองผูอ้ �ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• หัวหน้าโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้ำแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
ในพระราชด�ำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• หัวหน้างานนโยบายและแผน การประปาส่วนภูมิภาค
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้อ�ำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
• กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศ		 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
แห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• กรรมการ บริษัท โกลบอล วอเตอร์ ซีสเท็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหาร
• กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด
จัดการน�้ำแบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการ บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ำกัด
• กรรมการบริหารโครงการเพื่อศึกษาวิจัยการป้องกันแก้ไขดินโคลนถล่ม
• กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จ�ำกัด
บนที่สูงชัน มูลนิธิชัยพัฒนา
• กรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำระหว่างราชอาณาจักรไทย
• รองประธานอนุกรรมการวางแผนและติดตามโครงการพัฒนาระบบส่งน�้ำ
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระจายน�้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• กรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย
• กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริหารจัดการน�้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
• กรรมการและกรรมการวิชาการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
ตามแนวพระราชด�ำริ
• กรรมการสมาคมทรัพยากรน�้ำแห่งประเทศไทย
• กรรมการอ�ำนวยการบริหารและจัดการน�้ำโครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•

• กรรมการการประปานครหลวง
กรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี ซี จี จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการและเลขานุการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
กรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ
อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•
•
•
•
•

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Pittsburg State ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 72/2549
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 55 (2555) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18 (2557)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 (2558)
หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่นที่ 3/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer: CIO) รุ่นที่ 26 (2558)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 (2558)

ประสบการณ์การท�ำงาน

• กรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการการตรวจสอบ
บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
•
•
•
•

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการการประปานครหลวง
กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการคลัง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

กรรมการและผู้ว่าการ
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรหลักประจ�ำวิทยาลัยกองทัพบก ชุดที่ 52 (วทบ.52) วิทยาลัยการทัพบก
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์กร รุ่นที่ 1 (HR & OS)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 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 9
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คณะผูบร�หาร
การประปานครหลวง

นายสมศักดิ์ ภูธงชัยฤทธิ์
รองผูวาการ (แผนและพัฒนา)

คุณวุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (ทรัพยากรบุคคล)
รองผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

นายคงเกียรติ เจร�ญบุญวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั�นคงขั้นสูง รุนที่ 3
สมาคมวิทยาลัย ปองกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ
หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 170
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (แผนและพัฒนา)
ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
รองผูวาการ (บริการ)

คุณวุฒิการศึกษา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีขนถายวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหน�อ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (ระบบสงและจายน้ำ)
ผูชวยผูวาการ (บำรุงรักษา)

ผูวาการการประปานครหลวง
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รองผูวาการ (ผลิตและสงน้ำ)

นางผุสดี ขอมทอง

น.ส.สุร�ย ส.ศร�สุวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรผูบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
ประสบการณทำงาน
ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
ผูชวยผูวาการ (พัฒนาวิชาการประปา)

คุณวุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรพิเศษนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง กระทรวงการคลัง
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (บริการ 1)
ผูชวยผูวาการ (บริการ 3)

นายชลิต แกวไสย

นายปร�ญญา ยมะสมิต

คุณวุฒิการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณทำงาน
ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูวาการ (บริหาร)

คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทำงาน
ผูอำนวยการฝายสำรวจและออกแบบ
ผูชวยผูวาการ (กอสราง)

รองผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

รองผูวาการ (บร�หาร)

รองผูวาการ (การเง�น)

รองผูวาการ (ว�ศวกรรมและกอสราง)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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นายสมบูรณ สุนันทพงศศักดิ์

นายกว� อาร�กุล

คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานกอสราง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (บริการ)
ผูชวยผูวาการ (บริการ 5)

คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณทำงาน
ผูจัดการสำนักงานประปาสาขาแมนศรี
ผูชวยผูวาการ (บริการ 2)

นายจำเร�ญ ตันติวงศวัฒน

นางลาวัณย ฉัตรรุงชีวัน

คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหน�อ
ประสบการณทำงาน
ผูชวยผูวาการ (บริการ)
ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตน้ำ)

คุณวุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณทำงาน
ผูอำนวยการฝายวิเคราะหเรื่องเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
ผูชวยผูวาการ (สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

รองผูวาการ (บร�การดานตะวันตก)

ว�ศวกรใหญ ระดับ 10

24

รองผูวาการ (บร�การดานตะวันออก)

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10

คณะผูบร�หาร
การประปานครหลวง
สายงานผูวาการ
01

02

01 นางกฤษณา ตั้งจ�ตวัฒนากร

ผูชวยผูวาการ (สำนักตรวจสอบ)

02 นางณิษา ลอมทอง

ผูชวยผูวาการ
(สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

03 น.ส.สุทิสา นาคเสน

ผูชวยผูวาการ (พัฒนาว�ชาการประปา)

04 นางศรัณยา สีน้ำเพชร
03

04

ผูชวยผูวาการ (สำนักผูวาการ)

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

25

สายงานรองผูวาการ
(บร�หาร)

01

02

01 น.ส.ฉว�วรรณ อุทัยพ�บูลย

ผูชวยผูวาการ (ทรัพยากรบุคคล)

02 น.ส.กาญจนา ว�ภาตะวนิช
ผูชวยผูวาการ (บร�หาร)

สายงานรองผูวาการ
(การเง�น)

01

02

01 นางอาภรณ ภูทรัพย

ผูชวยผูวาการ (นโยบายการเง�น)

02 นางพรรณรัตน ปานเชื้อ

ผูชวยผูวาการ (บัญชีการเง�น)

สายงานรองผูวาการ
(บร�การดานตะวันออก)

01

02

01 น.ส.สุพรรณี กรัณยกิตติคุณ
ผูชวยผูวาการ (บร�การ 1)

02 น.ส.ทรรศนีย ฤกษศานติวงษ
ผูชวยผูวาการ (บร�การ 2)

03 น.ส.สุทธิลักษณ ยอดพยุง
ผูชวยผูวาการ (บร�การ 3)

03

26

สายงานรองผูวาการ
(บร�การดานตะวันตก)

01

02

01 นายประสพสุข สมประสงค
ผูชวยผูวาการ (บร�การ)

02 นายรักษศักดิ์ สุร�ยหาร
ผูชวยผูวาการ (บร�การ 4)

03 นายชัยวัฒน วรพ�บูลพงศ
ผูชวยผูวาการ (บร�การ 5)

03

สายงานรองผูวาการ
(ผลิตและสงน้ำ)

01

02

01 นายธำรง บูรณตระกูล

ผูชวยผูวาการ (ระบบสงและจายน้ำ)

02 นายว�ชัย อารยะเศรษฐากร
ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตน้ำ)

03 นายยุทธนา จันทรเดนดวง
ผูชวยผูวาการ (บำรุงรักษา)

04 นายรังสรรค สำเภาทอง

ผูชวยผูวาการ (แหลงน้ำและคุณภาพน้ำ)

03

04

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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สายงานรองผูวาการ
(ว�ศวกรรมและกอสราง)

01

02

01 นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา
ผูชวยผูวาการ (ว�ศวกรรม)

02 นายบรรจง วงษา

ผูชวยผูวาการ (กอสราง)

สายงานรองผูวาการ
(แผนและพัฒนา)
นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉว�

ผูชวยผูวาการ (แผนและพัฒนา)

สายงานรองผูวาการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
น.ส.ปาจร�ย ซาลิมี

ผูชวยผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

01

02

01 วาที่พันตร� พ�นิจ ธีระชาติ

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

02 น.ส.บุษกร พฤกษอาโนชา

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
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03

04

03 นายสุทธิรักษ บูชากุล

ว�ศวกรเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)

04 นายปร�ญญา แนนหนา

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

05 นางอบอุน เศวตวงศ

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

06 นายว�ระ จ�ตไพฑูรย

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

05

06

07 นางสุธัญญา ศร�สุร�ยจันทร

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

08 นายว�รศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

09 นายกิตติพงษ อภิชัยชาญกิจ

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

07

08

09

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายและเทียบเท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
สายงานผู้ว่าการ
น.ส.สุวรา
น.ส.ประไพ
นายเสรี
นางวิภา
นางจุฑารัตน์
นายวชิรวิทย์
นายสินัท
นางอำ�ไพศรี
น.ส.วรรณี
นายวีระ
น.ส.อุษา

ทวิชศรี
กำ�แพงแก้ว
เมธาวณิชพงศ์
ปานบุญ
สมจิตรานุกิจ
โพธิ์วิจิตร
สินิทธานนท์
ธารธรรมวงศ์
วุฒิวงศ์สัมพันธ์
ศรีสกุลวรทัย
ไชยวานิชผล

น.ส.ณัฐภา
นายมงคล
นางอภิญญา
นางสุวรรณา
นายสุนทร

ตันธิประพันธ์
เกริกกิตติกุล
โรจนะหัสดิน
ภาครส
ทองกำ�เหนิด

นางนงลักษณ์
นางมนทิรา
นางวาสนา
น.ส.จินดา
นางสุคนธ์ทิพย์

รัตนอุดมโชค
ฤกษ์ปิยะทรัพย์
นาคพิพัฒน์กุล
ฉันทะธัมมะ
งามวาจา

นางเพ็ญจันทร์
นายวีระชัย
นายมานัสน์
นายวิสุทธิ์
นางอัมฤทธิสา
นางพยอม
นายกิตติพัฒน์
น.ส.สุชิมา
นายอาชวัน
น.ส.อำ�ไพ
นายสารวุฒิ

ตะโหนดแก้ว
วิเศษพันธุรังษี
ช้างน้อย
เวทีประสิทธิ์
นิราสภัย
ศรีอนันต์
อู่ทิฆัมพร
จันทราภัย
อิ่มเอิบธรรม
พันธุ์อายุวัฒนะ
บุญวงศ์

30

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร    
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานหลัก
ผู้อำ�นวยการฝ่ายธรรมาภิบาล   
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา    
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ การประปานครหลวง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการคณะกรรมการการประปานครหลวง
ผู้ตรวจสอบ 8
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ   
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการกลาง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์
สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายงบประมาณ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ
สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาบางเขน
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาแม้นศรี
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขามีนบุรี
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาสุขุมวิท
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาประชาชื่น
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาลาดพร้าว
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาพญาไท
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาพระโขนง

นายชารัตน์
นางพิมพ์ใจ
นายพิบูลย์
นายไมตรี
นายสุกิจ
นายสุเทพ
นายสหรัฐ
น.ส.สมพิศ
นางทิมาพร
นายสุพิเชฐ

นาควัชระ
ทรัพย์สมปอง
วงศ์ภัทรจิตกุล
แก้วแสงธรรม
เอกอธิคมกิจ
เอื้อปกรณ์
ปอแก้ว
นวพรชัย
วิมลอนุพงษ์
ถาวรทวีวงษ์

นายพรศักดิ์
นายมานิต
น.ส.วิชชุดา
นายสายัณห์
นายวิสันต์
นายชนะ

ปานย้อย
ปานเอม
เลี่ยมสงวน
น้ำ�เงิน
มิตรภานนท์
พงษ์โพธากุล

นายอุดมเดช
นายสมยศ
นายอุทัย
นายนิธิเกรียง
นายมนตรี
นายสถาพร
นายสมชาย
นายเฉลิมเกียรติ
นายธนิต
นางนิสภัสร์
นายเสริมศักดิ์
นายทวีศักดิ์

วิชัยสุทธิกุล
จรัสศรีวิสิษฐ์
แก้วเต็ม
อ่อนท้วม
ล่องตี้
สุนกำ�เหนิด
ทองมา
เหลืองอร่าม
เคลื่อนคล้อย
วงศ์พัฒน์
จันทร์สาม
งามวาจา

น.ส.อัญชลี
น.ส.กรวิไล
น.ส.ยุติรัตน์
น.ส.สุวารี

มุสิกธรรม
เยียวยาสัตว์
คำ�ภีระพันธ์
เชี่ยวชาญลิขิต

สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์  
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสนับสนุนงานบริการ
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาตากสิน
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขาบางบัวทอง
ผู้จัดการสำ�นักงานประปาสาขานนทบุรี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายมาตรวัดน้ำ�
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารจัดการน้ำ�สูญเสีย
สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ� 2
ผู้อำ�นวยการฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ� 1
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารโครงการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำ�และงานโยธา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสำ�รวจและออกแบบ
สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้า   
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ�    
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ�บางเขน  
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ�และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ�มหาสวัสดิ์และธนบุรี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบำ�รุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด   
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำ�สามเสน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายระบบส่งน้ำ�ดิบ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบำ�รุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา   
ผู้อำ�นวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ�
ผู้อำ�นวยการฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ�
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่งและจ่ายน้ำ�
สายงานรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
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นางขนิษฐา
นางเมธาวี
นางพิศวาท

ผลเจริญ
สุชาติล้ำ�พงศ์
ภาพสุวรรณ

น.ส.ลักษมี
น.ส.พรรณี
น.ส.ศิริวรรณ
นางศิวิไล
น.ส.กัลยรัตน์
น.ส.สุมล
น.ส.ตวงพร
นางกฤษณา
นางกาญจนา
นางสุนทรี
นางสุกัลยา
นางนันทสินี
นายศาณิต
น.ส.จิตติมา
นายอดิศักดิ์
นายไพโรจน์
นางภัทราภรณ์
น.ส.สุนันท์
นางราชิรัช
นายพรศักดิ์
นายธนะพงษ์
นายสุทธิศักดิ์

สุกประเสริฐ
จิตต์หาญ
กลั่นเจริญ
กิจพิทักษ์
นันทนาวิกุล
ตันธีระธรรม
ศุภนิรัติศัย
บุญเลิศ
ฟูตระกูล
เอกพาณิชย์ถาวร
สุขารมณ์
จีนาพันธุ์
คงสมจิตร
ไทยนิมิต
ปรานวีระไพบูลย์
สอนทรัพย์
ภัทระศิขริน
ปฏิภาณวัฒน์
อุทาโย
สมรไกรสรกิจ
เค้าสงวนศิลป์
ลาภประเสริฐ

สายงานรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8

ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ ที่เกษียณอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
นายสมสิทธิ์
นายวรศักดิ์
นายวิวัฒน์ชัย
นางวัชรี
นางสาวเสาวลักษณ์
นายบัญชรชัย
นายณรงค์ฤทธิ์
นางสาวธัญพร
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วรรณพิรุณ
ฉัตรแก้ว
รัตนะรัต
ประสาทเขตต์การ
โสภาพัฒนกุล
จันทร์บุษราคัม
ศรีสถิตนรากูร
ตันติกุล

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ�)
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10

องคกรแหง

ธรรมาภิบาล
บร� ก ารเพ� ่ อ ประชาชน

Good Governance Excellent Service

การประปานครหลวง…
ปจจ�บันและอนาคต
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ปัจจัยทางการเงินที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
การประปานครหลวงมีภารกิจหลักในการผลิต จัดส่ง และ
ให้บริการน�้ำประปาที่มีคุณภาพ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น�้ำ
ของประชาชนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบคือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดสมุทรปราการ ซี่งมีประชากรประมาณ 11.5 ล้านคน ทั้งนี้
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพและเสถี ย รภาพในการให้ บ ริ การด้ า น
การประปา  ในช่วงที่ผ่านมา การประปานครหลวงได้พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านการประปามาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่โครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลักครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2517) จนกระทั่งปัจจุบันการประปา
นครหลวงอยู ่ ร ะหว่ า งการด� ำ เนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง กิ จ การประปา
แผนหลักครั้งที่ 9 เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
และสภาวการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้น�้ำดิบที่ใช้ในการผลิตด้อย
คุ ณ ภาพลง ประกอบกับ การเจริญเติบ โตของเมือ งมีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานระบบประปาจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมุ ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการน�้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ และ
รองรับการเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์และอุปทานของน�ำ้ ประปาในอนาคต
การด�ำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ครั้งที่ 9 นอกจากจะให้ความส�ำคัญในด้านการขยายก�ำลังการผลิต
น�ำ้ ประปา และขยายพืน้ ทีก่ ารให้บริการเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตของ
เมืองแล้ว ยังมุ่งเน้นแนวคิดด้านความพอเพียงและยั่งยืน เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา โดยเป็นโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ มีขอบเขตงานครอบคลุมระบบน�้ำดิบ ระบบผลิต ระบบ
สูบส่ง-สูบจ่ายน�้ำ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาด�ำเนินการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2565 และมีวงเงินลงทุนปริมาณมากถึง 42,750
ล้านบาท โดยแหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุน นอกเหนือจากเงินสะสมของ
การประปานครหลวงแล้ว ยังมีความจ�ำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกองค์กรมาเสริมในการด�ำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำเนิน

โครงการส�ำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้ และในขณะเดียวกัน
การประปานครหลวงยังสามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ปัจจัยทางการเงิน
ประการหนึ่งที่การประปานครหลวงให้ความใส่ใจคือ การจัดหาแหล่ง
เงินทุนทีม่ ตี น้ ทุนทีเ่ หมาะสมและมีระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมทัง้
ยังค�ำนึงถึงเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ ประกอบกัน เช่น ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการจัดหาเงินทุน ความสอดคล้องของแหล่งเงินกับกระแส
เงินจ่ายของโครงการ เป็นต้น    
ส�ำหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
การประปานครหลวงพิจารณาแล้วว่า แหล่งเงินทุนภายในประเทศมี
ความเหมาะสม โดยเมือ่ พิจารณาจากสถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน
พบว่า การระดมทุนจากแหล่งเงินภายในประเทศในขณะนี้ ไม่วา่ จะเป็น
การกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หรือการออกพันธบัตรถือเป็นโอกาสที่ดี  
เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินในระบบมีปริมาณมาก ประกอบกับ
ต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลให้การประปานครหลวง
สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามความต้องการในต้นทุนที่เหมาะสม
โดยไม่ต้องใช้แหล่งเงินจากต่างประเทศ ซึ่งถึงแม้จะมีต้นทุนต�่ำแต่มี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  
อนึ่ง เนื่องจากการประปานครหลวงไม่ได้ระดมทุนจากแหล่ง
เงินภายในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ดังนัน้ เพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการจัดหาแหล่งเงิน จึงได้ศึกษาดูงานกับส�ำนักงานบริ ห ารหนี้
สาธารณะและรัฐวิสาหกิจอื่น นอกจากนี้ยังได้เชิญสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ มาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการระดมทุน รวมทั้ง มีการติดตาม
สถานการณ์ ในตลาดการเงินและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายให้การด�ำเนินงานด้านการเงินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการด�ำเนินโครงการและสนับสนุน
การขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ต่อไป
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
รายการ

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

14,873.51

13,564.03

9,816.03

68,254.44

66,751.19

63,268.13

4,932.38

4,853.63

5,401.39

   หนี้สินรวม

12,435.90

12,051.58

11,920.40

   ส่วนของทุน

55,818.54

54,699.61

51,347.73

รายได้รวม

20,074.23

19,917.22

19,492.23

   ค่าใช้จ่ายรวม

12,904.55

12,767.25

12,615.40

7,169.68

7,149.97

6,876.83

36.44

36.52

35.83

   อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)

10.50

10.71

10.87

   อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ร้อยละ)

12.84

13.07

13.39

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (เท่า)

0.22

0.22

0.23

   อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)

3.02

2.79

1.82

   ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

28

28

28

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
   สินทรัพย์รวม
   หนี้สินหมุนเวียน

ผลการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

   กำ�ไรสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)

36

รายได้รวม

(ล้านบาท)

68,254.44

(ล้านบาท)

20,074.23

66,751.19

หนี้สินรวม

19,917.22

2558

2557

2559

19,492.23

2558

2557

63,268.13

2559

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายรวม

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
12,435.90

12,904.55

12,051.58

ส่วนของทุน

2559

12,767.25

2558

2557

2559

12,615.40

2558

2557

11,920.40

ก�ำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
55,818.54

7,169.68

54,699.61

2559

7,149.97

2558

2557

2559

6,876.83

2558

2557

51,347.73
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

น�้ำประปาเป็นปัจจัยพื้นฐานในความต้องการด้านอุปโภค
และบริโภคของประชาชน จากข้อมูลเชิงสถิติที่ผ่านมาพบว่า ความ
ต้องการใช้น�้ำมีแนวโน้มผันแปรไปตามสภาพเศรษฐกิจ และการเติบโต
ของประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง ซึ่งจาก
สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ล้วนส่งผล
ต่อพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคน�้ำประปาของประชากรที่อยู่
ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลา
ภาคอุตสาหกรรมจัดเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีการใช้น�้ำประปาในปริมาณ
ที่สูง โดยในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในหลาย ๆ
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และยังคงมีความผันผวนจากการแยก
ตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างไรก็ดีแรงส่งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศไม่ได้ชะลอลงมาก เนือ่ งจากได้รบั แรงสนับสนุน
จากภาคส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวดีกว่าคาดการณ์
รวมถึงการผลิตเพื่อส่งออกยังคงขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากการทยอย
ฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนัน้ อุปสงค์ตา่ งประเทศจึงเป็นแรงขับเคลือ่ น
ที่ส�ำคัญส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพื่อส่งออกในภาคอุตสาหกรรมยังคง
เติบโตเพิ่มขึ้น
ในปีงบประมาณ 2560 คาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะ
ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัย
จากการทยอยฟื ้ น ตั ว ของผู ้ บ ริ โ ภคระดั บ บนและระดั บ กลางที่ ยั ง มี
ก�ำลังซื้อ ทางด้านการส่งออกคาดว่าจะยังไม่ฟื้นตัวมากนัก เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังอยู่ในภาวะทรงตัว ส่งผลให้การลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มทรงตัวตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ยังคง
ทรงตัว ซึ่งจากรายงานธนาคารโลกที่ปรับการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจ
ไทยในปี 2559 จะขยายตัวได้ ร้อยละ 3.1 ขณะทีป่ ี 2560 เศรษฐกิจไทย
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จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.2 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ แรงขับเคลื่อนหลักของ
เศรษฐกิจไทยปี 2559 - 2560 น่าจะมาจากการด�ำเนินนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เริ่มเห็นผลในช่วงกลางปี 2559 ประกอบกับ
การเคลื่อนย้ายภาคแรงงาน ภาคบริการ และที่อยู่อาศัยอย่างเสรีหลัง
ปี 2560 อันเนื่องมาจากการเปิด AEC ผนวกด้วยราคาน�้ำมันโลกที่
ลดลง ซึง่ ส่งผลให้การลงทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนในส่วน
ของ Mega Project จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในระยะต่อไป
จากข้ อ มู ล การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ที่ ผ ่ า นมานั้ น ส่ ง ผล
ต่อปริมาณการใช้น�้ำของการประปานครหลวงอย่างมีนัยส�ำคัญ ดังเห็น
ได้จากข้อมูลการใช้น�้ำ  รวมถึงปริมาณน�้ำขายที่มีแนวโน้มสอดคล้อง
กั บ สภาวะการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภาค
อุตสาหกรรม ดังนั้น การประปานครหลวงจึงคาดการณ์ความต้องการ
ใช้นำ�้ ในอนาคตมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของเมือง
และธุรกิจภาคอุตสาหกรรม แต่อาจจะเป็นไปในอัตราที่ลดลงจาก
ปีงบประมาณก่อนหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน อาทิเช่น
การให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ ให้บริการของการประปานครหลวง
ปัจจัยด้านนโยบายจากภาครัฐในแง่ของการลงทุน การด�ำเนินโครงการ
Mega Project การท่องเที่ยว รวมถึง ปัจจัยด้านภัยแล้ง ปัจจัยด้าน
สถานการณ์พลังงานโลก และปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
เป็นต้น ซึ่งอาจช่วยเกื้อหนุนหรือยับยั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งอาจจะส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อปริมาณ
การใช้ น�้ ำ ที่ อาจจะเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงที่ มี ต ่ อ การประปานครหลวง
ในอนาคตต่อไป

แผนงานและโครงการที่ส�ำคัญ
ลำ�ดับ

โครงการ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
(ล้านบาท)

ผลการดำ�เนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2559
(ร้อยละ)

1

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7

2542-2561

25,177.3

93.06

2

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8

2551-2561

7,494.0

84.52

3

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

2559-2565

42,750.0

คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ดำ�เนินงาน
โครงการฯ เมื่อวันที่ 4
ตุลาคม 2559

4

งานเสริมศักยภาพการสูบจ่ายน�้ำในระบบท่อประธาน

2559-2564

4,300.0

-

5

โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาเพือ่ เสถียรภาพของระบบจ่ายน�ำ้ 2555-2563

2,042.4

20.83

6

โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและ
ป้องกันน�้ำท่วมเป็นการถาวร

2556-2562

1,939.0

12.35

โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง

2555-2560

737.3

97.34

ขยายก�ำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้ำบางเขนและมหาสวัสดิ์อีก
แห่งละ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำบางพลี
และมีนบุรี พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำและวางท่อประปา รวมระยะทาง
1,000 กิโลเมตร
ขยายก�ำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้ำบางเขนและมหาสวัสดิ์อีก
แห่งละ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ก่อสร้างถังเก็บน�้ำใสเพิ่มที่สถานี
สูบจ่ายน�้ำราษฎร์บูรณะ และเพชรเกษม จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบ
น�้ำดิบ สูบส่งน�้ำและสูบจ่ายน�้ำ พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ขยายก�ำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน�้ำด้วยการ
ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำ ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำบางมด และขยาย
ถังเก็บน�ำ้ ใส พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
ด�ำเนินการวางท่อประปาใหม่ และปรับปรุงท่อประปาในพื้นที่รับผิดชอบ
ของการประปานครหลวงทั้ง 18 สาขา
ปรับปรุงท่อประธานในพื้นที่ส�ำนักงานประปาสาขา 15 สาขา
ความยาวท่อรวมประมาณ 43.83 กิโลเมตร

ปรับปรุงระบบส่งน�้ำดิบฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งน�้ำดิบส�ำหรับโรงงาน
ผลิตน�้ำบางเขน โรงงานผลิตน�้ำสามเสน และโรงงานผลิตน�้ำธนบุรี
จากบริเวณโรงงานผลิตน�้ำบางเขนถึงบริเวณสถานีสูบน�้ำดิบส�ำแล
ให้มีศักยภาพในการส่งน�้ำและป้องกันการเกิดปัญหาน�้ำท่วมตามแนว
คันคลองประปาอย่างถาวร
7

ขยายเขตการให้บริการในพื้นที่ของส�ำนักงานประปาสาขา 8 สาขา
ได้แก่ ส�ำนักงานประปาสาขาพระโขนง ส�ำนักงานประปาสาขา
สมุทรปราการ ส�ำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ส�ำนักงานประปาสาขา
มีนบุรี ส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน ส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
ส�ำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ และส�ำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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นโยบายและแผนงานในอนาคต
จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น การประปานครหลวงยั ง คงยึ ด มั่ น
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อประชาชน ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ
ด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
น�ำ้ ประปา ทีส่ ะอาด ทัว่ ถึง และเพียงพอ สร้างความพึงพอใจ และความ
เชือ่ มัน่ แก่ผใู้ ช้บริการ ด�ำเนินงานทีเ่ ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง

สมดุล พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง คู่ขนานกับ
การสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ และการด�ำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพัฒนาการด�ำเนินงานเป็นล�ำดับอย่าง
ต่อเนื่อง และในปี 2560 การประปานครหลวงเข้าสู่การด�ำเนินงาน
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารการประปานครหลวง ฉบั บ ที่ 4
(2560 - 2564) ด้วยวิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา
มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”
ภายใต้พันธกิจ 4 ด้าน คือ
1) สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร
2) ด� ำ เนิ น การตามแผนน�้ ำ ประปาปลอดภั ย ขององค์ การ
อนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบน�้ำดิบ-ผลิต-จ่ายให้มีเสถียรภาพ
3) พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชนได้มีน�้ำประปาใช้
ถ้วนหน้าทั่วไทย
ซึ่งเป็นการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาที่ยึด
หลักการ “S-Link for MWA Sustainable Growth” S1: Sustainability
สร้างความยั่งยืน มีทิศทางการเติบโต มั่นคง ยาวนาน ทั้งด้านรายได้
และโครงสร้างองค์กร S2 : Stability เสริมความมั่นคง พัฒนาระบบ
ผลิต-จ่ายให้มีเสถียรภาพ S3 : Sufficiency สร้างความเพียงพอ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการให้เพียงพอกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างสมดุลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคม และ S4 : Sanitary ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนและ
ผู ้ บ ริ โ ภค ยกระดั บ และรั ก ษาคุ ณ ภาพน�้ ำ ผลิ ต -จ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล โดยมีนโยบายและแผนงานในอนาคตที่ส�ำคัญ คือ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อ
ประชาชน โดยได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ทอี่ าจจะเกิดขึน้
จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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ประกอบกับการขยายตัวของเมืองและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วย
การด�ำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
(2559 - 2565) ภายใต้กรอบแนวคิดในการสร้างความเพียงพอ มั่นคง
ยั่งยืน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปาของ
การประปานครหลวง อันประกอบด้วย
- การเพิ่มก�ำลังการผลิตน�้ำของโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์
อีก 8 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการใช้น�้ำที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต
- การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำจากโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์
เชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทาง เพื่อสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน�้ำ  ซึ่งหากแหล่งน�้ำฝั่งหนึ่ง
ฝั่งใดมีปัญหา ก็สามารถส่งน�้ำไปช่วยกันได้
- การก่อสร้างสถานีสบู จ่ายน�ำ้ แห่งใหม่เพือ่ สร้างประสิทธิภาพ
ในระบบสูบจ่ายน�้ำ  โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
ตอนล่าง
- การก่อสร้างขยายถังเก็บน�้ำใสเพิ่มที่สถานีสูบจ่ายน�้ำต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบสูบจ่ายน�้ำ  ตลอดจนเพื่อให้บริการ
น�้ำประปาแก่ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกตามรอยต่อของ
เขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง

ด้านการบริการ
มุ่งมั่นในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราน�ำ้ สูญเสียและเพิม่ แรงดัน

ในระบบจ่ายน�้ำคู่ขนานไปกับการปรับปรุงท่อเร่งด่วนในพื้นที่สาขาที่มี
อัตราน�้ำสูญเสียสูง โดยมีเป้าหมายน�้ำสูญเสียลดลงอย่างต่อเนื่องให้
เหลือเพียงร้อยละ 19 และแรงดันไม่น้อยกว่า 10.8 เมตรในปี 2564
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต น�้ ำ ประปาโดยเน้ น ด� ำ เนิ น การตามแผน
น�ำ้ ประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ซึง่ เป็นการตรวจสอบ/
ควบคุมตัง้ แต่กระบวนการจัดหาน�ำ้ ดิบ ผลิต สูบส่งและสูบจ่ายน�ำ้ ประปา
จนถึงบ้านผู้ใช้น�้ำ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและการบริการ
น�้ำประปาที่สะอาดเทียบเท่าระดับสากล เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ การทั้ ง ภายในและภายนอกที่ ร วดเร็ ว ด้ ว ย
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยด้วยแนวคิด SMART MWA ซึง่ เป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารในทุกกระบวนงานอย่างเป็นระบบ รองรับ
SMART Service การบริ การอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อย่ า งชาญฉลาด
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิตอล
โดยให้มกี ารเชือ่ มโยงระบบข้อมูลข่าวสารไปสูผ่ รู้ บั บริการ และเชือ่ มต่อ
การให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นใน
การรับบริการ ส่งเสริมความร่วมมือในการด�ำเนินการตามแนวทาง
การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามนโยบาย
รัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวใน
การเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกบริการ ช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย
ของประชาชน พร้อมขยายผลไปสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่าน
ช่องทางออนไลน์ หรือศูนย์บริการร่วมต่าง ๆ ในอนาคต อีกทัง้ ยกระดับ
ความมัน่ คงในระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศด้วยมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการแม้ในภาวะ
ไม่ปกติ

ด้ า นธรรมาภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินงานบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เน้นความโปร่งใส ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยน�ำมาตรฐานสากล ISO 26000 เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูก่ บั การด�ำเนินงานตามภารกิจ
หลักขององค์กร และในปี 2560 การประปานครหลวงก�ำหนดให้ด้าน
ธรรมาภิบาลและกิจกรรมเชิงสังคม เป็นหนึ่งในมิติการบริหารงาน 6
ด้านทีก่ ารประปานครหลวงก�ำหนดเป็นเป้าหมายและแผนงานในอนาคต
ซึ่งมีโครงการที่ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการขยายเขต
การให้บริการให้เต็มพื้นที่ชุมชนเมือง โครงการวิชาชีพช่างประปา
เพื่อประชาชน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า

โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชน
ในพื้นที่แม่น�้ำแม่กลอง เป็นต้น
ตามที่ได้กล่าว การประปานครหลวงมีแผนงานต่าง ๆ รองรับ
ในอนาคตเพื่อให้บริการประชาชนและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเติบโตอย่าง
มั่นคง ก้าวสู่รัฐวิสาหกิจที่มีสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งที่
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศและดูแลสังคมให้เข้มแข็ง
ตลอดไป ดังค�ำปณิธาน “ประปาเพื่อประชาชน”
การประปานครหลวงมีความมุง่ มัน่ ในการยกระดับการส่งมอบ
การให้บริการประปาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่าง
ถ้วนหน้าทั่วไทย โดยได้วางเส้นทางการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร
การประปานครหลวง ฉบั บ ที่ 4 (MWA Strategic RoadMap)
เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานสูก่ ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO : High
Performance Organization) ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า มุ่งมั่น
ในการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็นการปฏิบัติการ 5 ด้าน
ส�ำคัญ ดังนี้
ปฏิบัติการด้านที่ 1 : การยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance & Social Responsibility)
ปฏิบัติการด้านที่ 2 : การมี อ งค์ ความรู ้ แ ละนวั ต กรรมงาน
ประปามืออาชีพ (Knowledge Management/Learning Organization
& Innovation)
ปฏิบัติการด้านที่ 3 : การบูรณาการ IT และเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ (SMART IT & Technology)
ปฏิบัติการด้านที่ 4 : การส่งมอบน�้ำประปาปลอดภัยและให้
บริการงานประปาถ้วนหน้าทั่วไทย (Water Safety Plan & Service
Coverage)
ปฏิบัติการด้านที่ 5 : การตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล (Balanced Stakeholder)
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ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4
เสนทางการพัฒนา เพ�่อกาวสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง
ตามยุทธศาสตรการบร�หารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564)

HPO
Balanced Stakeholder

กาวสูการสงมอบน้ำประปาปลอดภัย
และใหบร�การงานประปาถวนหนาทั่วไทย

SMART IT & Technology

การบูรณาการ IT อยางทั่วถึงโดยวางแนวทางสูเปาหมาย
SMART MWA และการใชเทคโนโลยีเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ

KMLO & Innovation
กาวสูการที่มีองคความรูและ
นวัตกรรมงานประปามืออาชีพ

42

การยึดหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม

Water Safety Plan & Service Coverage

Corporate Governance & SR

กาวสูการตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมดุล

เส้นทางการจัดท�ำยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
มุงเนนการสงมอบ

HPO
(TQA)

น้ำประปาปลอดภัย

(Water Safety Plan)
สูการเปนองคกรสมรรถนะสูง
ที่ไดรับการยอมรับในระดับ
สากล (TQC) โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล

2560
2564

มุงเนนการยกระดับและ

ปรับปรุงกระบวนการ

2555
2559

บร�หารจัดการการผลิต
และจำหนายน้ำดื่มเพ�่อเพ��ม
ประสิทธิภาพ
การมุงเนนลูกคา พนักงาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2551
2541

ปรับปรุง
การจำหนาย
น้ำประปาและ

เพ��มประสิทธิภาพ

การบร�หารจัดการ
เพ�่อเตร�ยมพรอม
และกาวสูการไดรับการยอมรับ
ในประเทศและระดับแนวหนาสุด
ของ ASEAN

เพ��มประสิทธิภาพ

การจำหนายและบร�การ
ยกระดับการจัดหาแหลงน้ำดิบ
การผลิตและจัดสง
ทำการตลาดเชิงรุก
สรางความพ�งพอใจ
แกลูกคา

สรางมาตรฐาน
2531
2521

จัดหาแหลงน้ำดิบ
และปรับปรุงการผลิต
และจัดสงน้ำประปา

เพ��ม

2510

ประสิทธิภาพ
การผลิตและ
จัดสงน้ำประปา
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ผลการดำเนินงาน
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ผลการด�ำเนินงานขององค์กร
การด�ำเนินงานของการประปานครหลวงปีงบประมาณ 2559 เป็นปี
สุดท้ายของการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารการประปา
นครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) โดยยึดหลักการ Balanced
Scorecard (BSC) และแนวคิดการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Value Management) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ และค่านิยม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร และด้านธรรมาภิบาล ซึ่งสรุปผลงานที่ส�ำคัญ
ตามมุมมองแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านการเงิน

• บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน โดยบริหารสัดส่วนหนีส้ นิ
ต่อทุนให้อยู่ ในกรอบที่เหมาะสม พร้อมทั้งติดตามและ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มสถานการณ์ทาง
การเงินทีม่ ผี ลกระทบต่อต้นทุนในการจัดหาเงินทุน รวมถึง
ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ น
และอัตราดอกเบีย้ อย่างใกล้ชดิ เช่น กรณีการลงประชามติ
ออกจากสหภาพยุ โ รปของสหราชอาณาจั กร (Brexit)
นอกจากนี้ ยังได้ทำ� การศึกษาทางเลือกในการจัดหาเงินทุน
ว่าแหล่งเงินทุนใดมีความเหมาะสมต่อการด�ำเนินภารกิจ
ของการประปานครหลวง รวมถึงเปรียบเทียบต้นทุนเงินทุน
จากการใช้แหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่น การกู้เงินจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อจัดหา
เงินกู้และบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพคล่องของการประปานครหลวง
• ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ โดยด� ำ เนิ น งาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสินทรัพย์ ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าอย่างเต็มศักยภาพและท�ำการบ�ำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เช่น การบ�ำรุงรักษาประตูน�้ำ
อัตโนมัตคิ วบคุมระยะไกล (RCV : Remote Control Valve)
และการซ่อมบ�ำรุงรักษามาตรวัดน�ำ้ ขนาดใหญ่ ซึง่ สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมทัง้ ในแง่ปริมาณ ราคา เวลา
และคุณภาพ เป็นการเสริมสร้างความมัน่ คงของระบบผลิต
และส่งน�้ำประปาอีกทางหนึ่งเช่นกัน

ด้านลูกค้า

• การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับการตอบสนองผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล โดยเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง จึงได้ด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คะแนนผลส�ำรวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวง
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
• จัดท�ำแนวทางในการชีแ้ จงผูใ้ ช้นำ�้ ในประเด็นต่าง ๆ เกีย่ วกับ
ภัยแล้งทีผ่ ใู้ ช้นำ�้ ได้รบั ผลกระทบ รวมถึงการจัดท�ำแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาของการประปานครหลวงแก่ผใู้ ช้นำ�้ ทัว่ ไป
และผู้ใช้น�้ำกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่า
ประชาชนจะมีน�้ำประปาสะอาดและมีคุณภาพใช้ แม้ใน
ช่วงน�้ำทะเลหนุนสูงจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง
• การจัดท�ำระบบโอนสายโทรศัพท์ การแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน
ของประชาชนจากส�ำนักงานประปาสาขา มายัง Call
Center หลังเวลาท�ำการ
• ได้มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อบจ. และ
อบต. นนทบุรี เพือ่ ส�ำรวจเส้นทางทีป่ ระชาชนยังไม่มนี ำ�้ ใช้
และเตรียมการพัฒนาและวางท่อขยายเขตการให้บริการ
เพื่ อ เป็ น การตอบสนองนโยบายขยายการให้ บ ริ ก าร
น�ำ้ ประปาเพือ่ การอุปโภคและบริโภคให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
โดย ณ สิ้นปี 2559 การประปานครหลวงมีผู้ใช้น�้ำจ�ำนวน
2,281,058 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 54,351 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.44
• ได้ มี การประสานงานกั บ การประปาส่ ว นภู มิ ภาคอย่ า ง
สม�ำ่ เสมอในด้านการเพิม่ จุดจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา ขนาดมาตร
12 นิว้ ณ บริเวณพืน้ ทีร่ อยต่อระหว่างการประปานครหลวง
และการประปาส่ ว นภู มิ ภาคบริ เ วณสะพานข้ า มคลอง
บ้านระกาศ และบริเวณปากทางแยก ถนนล�ำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
• สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น�้ำโดยการจัดกิจกรรม “ประปา
พบประชาชน” ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดูแลของในแต่ละ
ส�ำนักงานประปาสาขา โดยมีการให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับระบบ
งานประปา และรับค�ำร้องงานบริการทัว่ ไป การตรวจ/ซ่อม
ท่อประปาเบื้องต้น การส�ำรวจท่อรั่วภายใน และเชิญชวน

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

45

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คะแนนเต็ม 5

4.497

4.386

4.482

2557

2558

2559

สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเปลี่ยน
อุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน
ผลิ ต น�้ ำ บางเขนและโรงงานผลิ ต น�้ ำ สามเสน และการ
เปลี่ยนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทนโคมไฟ
แสงจันทร์ ท�ำให้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 473.3 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ ได้มีการสนับสนุนการใช้
น�้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อรับมือภัยแล้ง โดยด�ำเนินการภายใน
องค์กร ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น�้ำ  การปรับ
ลูกลอยและ sensor ในถังพักชักโครกและอ่างล้างมือ
ท�ำให้สามารถลดการใช้น�้ำภายในองค์กรได้ร้อยละ 7.53
ส่วนการด�ำเนินงานภายนอกองค์กร ได้มีการรณรงค์การ
ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่าผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน�้ำประปา ซึ่งท�ำให้
ประชาชนลดการใช้น�้ำได้มากถึง 8.97 ล้านลูกบาศก์เมตร
• มีโครงการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในกระบวนงานขององค์กร เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ
และปรับกระบวนทัศน์พนักงานด้าน CSR รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนผ่านโครงการวิชาชีพ
ช่างประปาเพื่อประชาชน เพื่อฝึกอบรมด้านวิชาชีพช่าง
และการบ�ำรุงรักษาระบบประปา ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ช่างประปาชุมชน ทั้งยังสร้างรายได้และช่องทางประกอบ
อาชีพด้วย

ดาวน์โหลด Application MWA onMobile พร้อมจัดกิจกรรม
สันทนาการ “การใช้น้�ำอย่างรู้คุณค่า” เพื่อสร้างความรู้
ความประทับใจให้แก่ผใู้ ช้นำ 
�้ ส�ำหรับการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ใช้น�้ำรายส�ำคัญ ส�ำนักงานประปาสาขาได้ท�ำการเข้า
พบตามแผนที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยได้ท�ำการสอบถามปัญหา
เกี่ยวกับการใช้น�้ำ  ความต้องการ ความคาดหวัง และ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ รวมถึงน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และบริการเสริมอื่น ๆ ของการประปานครหลวงพร้อม
ประชาสัมพันธ์ Application MWA onMobile รวมถึงรณรงค์
การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
• พัฒนาโครงการ MWA 4S (Smart Sabai Smile Services)
ที่ได้มกี ารปรับปรุงและติดตัง้ โปรแกรมการรับค�ำร้องต่าง ๆ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนราษฎร์ของ
• ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยด�ำเนิน
กรมการปกครอง โดยจะน�ำข้อมูลบัตรประจ�ำตัวประชาชน
การตามแผนงานที่ส�ำคัญ คือ โครงการส่งเสริมพนักงานที่
พร้อมภาพถ่ายและข้อมูลทะเบียนราษฎร์ผา่ นบัตรประจ�ำตัว
มีศักยภาพ (High Performance and Potential Staffs :
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผูใ้ ช้บริการ
HiPPS) จัดท�ำหลักเกณฑ์การเติบโตตามเส้นทางความ
แทนการเขียนข้อมูล ท�ำให้สามารถลดการใช้กระดาษ
ก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ตามโครงการบริ ห ารสายอาชี พ
ไม่เสียเวลากรอกข้อมูล เป็นการยกระดับการให้บริการ
(Career Management) และโครงการสร้างความพร้อม
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
บุคลากรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ (Successors to Key
Positions)
ด้านกระบวนการภายใน
• ศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลงานของพนักงานหรือ
• มีการผลิตและจ่ายน�้ำ 1,965.9 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย
หน่วยงาน เพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
วันละ 5.39 ล้านลูกบาศก์เมตร ผ่านระบบท่อประปาที่เป็น
หุ่นยนต์ส�ำรวจภายในเส้นท่อ “ไกรทอง” พัฒ นาจาก
โครงข่ายเชื่อมโยงกันซึ่งมีความยาวท่อรวม 33,887.221
เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อใช้ส�ำรวจหาจุดรั่วในท่อประปา
กิโลเมตร (ไม่รวมท่อบริการ) โดยสามารถผลิตน�ำ้ ได้เพิม่ ขึน้
ลดปริมาณน�้ำสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบ�ำรุง
จากปีก่อน 130.8 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7.13
รักษาท่อประปา จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
จากการด�ำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
นวัตกรรมแห่งชาติดา้ นสังคม ประจ�ำปี 2559 จากส�ำนักงาน
ครั้ ง ที่ 7 และ 8 ซึ่ ง ขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต ที่ โ รงงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ การประปา
ผลิ ต น�้ ำ บางเขนและโรงงานผลิ ต น�้ ำ มหาสวั ส ดิ์ ไ ด้ ร วม
นครหลวงได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างนวัตกรรมและ
แห่งละ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เทคโนโลยีมาโดยตลอด ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิชาการ
• ด�ำเนินงานเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยเข้าร่วมโครงการ
กปน. 2559” ภายใต้ แ นวคิ ด “เปิ ด ก๊ อ กความรู ้ สู ่ โ ลก
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การประปา” เปิดโอกาสให้บคุ ลากรได้แสดงออกถึงความคิด
สร้ า งสรรค์ ผ ่ า นการประกวดการพั ฒ นากระบวนงาน
การจัดการความรู้ นวัตกรรมและผลงานการวิจัย รวมทั้ง
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา Waterworks Skill
Contest ขึ้นเป็นครั้งแรก
• ส�ำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร พร้อม
น�ำผลการส�ำรวจมาจัดท�ำแผน เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจต่อ องค์กร รวมทั้งจัดกิจ กรรมเพื่อ
เสริมสร้างองค์กรแห่งความผาสุก (Happy Workplace)
เช่น Happy Brain (ใฝ่รู้) จัดอบรม “การสร้างแรงจูงใจ
ในการท� ำ งานให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ” Happy Heart
(น�้ำใจงาม) จัดโครงการออกเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานเป็นกะ
พนั ก งานตั้ ง ครรภ์ ตลอดจนผู ้ ป ระสบอั น ตรายจาก
การท�ำงาน เป็นต้น
• สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ ค่านิยม
และเป้ า หมายขององค์ กร อี ก ทั้ ง ด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ ก
ผู้ปฏิบัติงานต้นแบบ (Role Model) ด้านการให้บริการ
ประชาชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วไป
• ขยายความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านในอาเซียนทัง้ ด้าน
การฝึกอบรมบุคลากร และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เทคโนโลยี ด ้ า นการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ กั บ การประปาเว้
(HueWACO) ประเทศเวียดนาม รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร สถาบันการศึกษา
ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งด�ำเนินโครงการก่อสร้างสถาบัน
พั ฒ นาวิ ช าการประปา (MWAIT Learning Center)
ณ ที่ท�ำการประปาเชียงราก จังหวัดปทุมธานี เพื่อวาง
ต� ำ แหน่ ง ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางองค์ ความรู ้ ด ้ า น
การประปาของอาเซียนอีกด้วย

•

•

•

•

ด้านธรรมาภิบาล

• ทบทวนแผนแม่บทการบริหารและจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (SHE)
ของการประปานครหลวง และทบทวนตัวชี้วัดด้าน SHE
ณ โรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมทั้งด�ำเนินการตาม
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบ ISO 14001 และ
OHSAS 18001 ทั้งนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานด้าน SHE ใน
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 2 แห่ง
คือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ แมนูแฟคเจอริง่ จ�ำกัด และบริษทั เอ็นเอส บลูสโคป
สตีล (ประเทศไทย) ส�ำหรับในปี 2559 นี้ การประปา
นครหลวงได้ท�ำการทบทวนแผนแม่บท SHE ณ โรงงาน
ผลิตน�ำ้ มหาสวัสดิ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 27 กันยายน
2559 และจะด� ำ เนิ น การขอรั บ รองระบบการจั ด การ

•

สิง่ แวดล้อม ISO 14001:2015 ณ โรงงานผลิตน�ำ้ มหาสวัสดิ์
ต่อไปในปีงบประมาณ 2560
ได้รับการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง
ระบบ ณ โรงงานผลิตน�้ำบางเขน โดยสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งโรงงานผลิตน�้ำบางเขน
สามารถรักษามาตรฐานการด�ำเนินงานและได้รบั การรับรอง
ระบบ พร้อมทั้งได้ปรับเวอร์ชั่น จาก ISO 14001:2004
เป็น ISO 14001:2015 และได้รบั ใบรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก สรอ. เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2559
สร้างความตระหนักรู้ สื่อสาร และท�ำความเข้าใจ รวมทั้ง
เผยแพร่ความรูด้ า้ นธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รปั ชัน
อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกจ้าง
กลุ่มคู่ค้า และกลุ่มลูกค้า/ประชาชน
จัดงานวันธรรมาภิบาลการประปานครหลวง (MWA CG
Day) ประจ�ำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “MWA CG 3D : Don’t  
give, Don’t take, Don’t Corrupt” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
มีหลักธรรมาภิบาลในการด�ำเนินงาน เพื่อให้การประปา
นครหลวงก้าวสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน
พร้อมประกาศตัวเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทจุ ริต
สร้างต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาล โดยคัดเลือก
บุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล (CG My Idol) ในระดับ
ผู ้ น� ำ และระดั บ บุ ค คล ที่ ป ระพฤติ ต นตามจริ ย ธรรม
การด�ำเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งจัดตั้ง
เครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันของ
การประปานครหลวง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนั ก งานทุ ก คนให้ ช ่ ว ยกั น เฝ้ า ระวั ง และแก้ ไ ขปั ญ หา
คอร์รัปชัน ปัจจุบันมีพนักงานการประปานครหลวงเป็น
สมาชิกเครือข่ายฯ จ�ำนวน 426 คน
เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของการประปานครหลวง ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
(ประกาศผลในปีงบประมาณ 2559) ได้คะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสโดยรวม ร้อยละ 87.49 อยู่ในระดับสูงมาก
ซึ่งสูงกว่าคะแนนปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 3.93
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ถึงแม้ตอ้ งเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอน
ทางการเมือง และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก แต่การประปา
นครหลวงมีการบริหารการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มี
กำ�ไรสุทธิ 7,169.68 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 19.71 ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2559 การประปานครหลวงมีรายได้รวม
20,074.23 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 157.01 ล้านบาท เกิดจากรายได้
ค่าน้ำ�ซึ่งเป็นรายได้หลักจำ�นวน 16,763.67 ล้านบาท ต่ำ�กว่าปีก่อน

ลานบาท

2558
2559

10,000

7,169.68

15,000

7,149.97

12,767.25

20,000

12,904.55

20,074.23

25,000

19,917.22

30,000

5,000

รายได

คาใชจาย

59.24 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ำ�ขายต่ำ�กว่าปีก่อน 5.14 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณการใช้น้ำ�เฉลี่ยต่อรายต่ำ�สุดในรอบ 10 ปี
ส่วนใหญ่ลดลงในกลุ่มที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีการรณรงค์ให้ประชาชน
ใช้น้ำ�อย่างประหยัดจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่ผ่านมา โดยการประปา
นครหลวงจัดกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำ�ประปา
ปี 2559” และมีการปรับลดแรงดันน้ำ�ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 มิถุนายน 2559 ประกอบกับการประปานครหลวงมีรายได้ค่าน้ำ�ลดลง
จากปีก่อน 48.75 ล้านบาท จากมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่
ผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยกเว้น
การเก็บค่าน้ำ�ประปาขั้นต่ำ�สำ�หรับผู้ใช้น้ำ�ประเภทที่พักอาศัย ตั้งแต่
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กำไร

วันที่ 1 เมษายน 2558 นอกจากนีม้ รี ายได้คา่ ติดตัง้ ประปาต่ำ�กว่าปีกอ่ น
18.47 ล้านบาท เกิดจากการมีจำ�นวนติดตั้งประปาใหม่ตำ�่ กว่าปีก่อน
1,540 ราย อย่างไรก็ตาม การประปานครหลวงมีรายได้เสริมสูงกว่า
ปีก่อน เกิดจากรายได้ค่างานวางท่อประปาเอกชนและภาครัฐ รายได้
ค่างานบริการหลังมาตรวัดน้ำ�สูงขึ้น รวมทั้งมีรายได้อื่น ได้แก่ รายได้
จากสินทรัพย์รบั บริจาค รายได้จากการรับโอนท่อประปา และค่าสินไหม
ทดแทนสูงกว่าปีก่อน
ค่าใช้จา่ ยรวม 12,904.55 ล้านบาท สูงกว่าปีกอ่ น 137.30 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาท่อและมาตรวัดน้ำ�  ค่าซ่อมแซม
และบำ�รุงรักษา และผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ยังมี

ปร�มาณน้ำใชเฉล�่ย (ลูกบาศกเมตร/ราย/เดือน)

58.00
56.00

56.37 56.04
54.13 54.07

54.00

52.81 52.76

52.00

53.34

52.49 52.34

50.88

2557

2559

50.00
48.00
2550

2551

2552

2553

2554

ค่าใช้จา่ ยบุคลากรสูงขึน้ เนือ่ งจากการปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี สำ�หรั บ ลู ก จ้ า งที่ มี อั ต ราเงิ น เดื อ นไม่ เ กิ น
43,890 บาท จำ�นวน 0.5 ขั้น โดยให้มีผลย้อ นหลังตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2557 และมีค่าสารเคมีที่สูงขึ้น เนื่องจากคุณภาพน้ำ�ดิบมี
ค่าความขุ่นเฉลี่ยสูง และพบปัญหาสาหร่ายสูงเกินกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง
ประกอบกับมีอัตราน้ำ�สูญเสียเท่ากับร้อยละ 28.47 สูงกว่าปีก่อน
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 23.37 ในขณะที่มีค่าไฟฟ้าต่ำ�กว่าปีก่อน เกิดจาก
ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ต่ำ�กว่าปีก่อน ประกอบกับระบบส่งและจ่ายน้ำ�
มีการปรับลดแรงดันน้ำ�ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง

2555

2556

2558

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 68,254.44
ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากมีสภาพคล่องส่วนเกินคงเหลือจาก
การดำ�เนินงาน และมีการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินโดยนำ�ไปลงทุน
ในเงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว ส่วนหนี้สินสูงกว่าปีก่อน
เกิดจากเจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะยาว และรายได้จากสินทรัพย์รับ
บริจาครอการรับรู้สูงกว่าปีก่อน สำ�หรับส่วนทุนสูงกว่าปีก่อน เกิดจาก
กำ�ไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
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หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่
30 กันยายน 2559

ณ วันที่
30 กันยายน 2558

สินทรัพย์

68,254.44

หนี้สิน
ส่วนของทุน

รายการ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จำ�นวนเงิน

ร้อยละ

66,751.19

1,503.25

2.25

12,435.90

12,051.58

384.32

3.19

55,818.54

54,699.61

1,118.93

2.05

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากปีก่อน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

10,507.25

10,850.36

(343.11)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(7,933.70)

(5,979.65)

(1,954.05)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(6,248.53)

(4,129.44)

(2,119.09)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(3,674.98)

741.27

(4,416.25)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

4,951.39

4,210.12

741.27

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

1,276.41

4,951.39

(3,674.98)

รายการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 การประปานครหลวงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 1,276.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
จำ�นวน 3,674.98 ล้านบาท เกิดจาก
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวดสูงกว่าปีก่อน จำ�นวน 741.27 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงานต่ำ�กว่าปีกอ่ น จำ�นวน 343.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากจ่ายชำ�ระเจ้าหนีก้ ารค้าและจ่ายโบนัส
พนักงานสูงกว่าปีก่อน ประกอบกับรับเงินค่างานวางท่อประปาเอกชนต่ำ�กว่าปีก่อน
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสูงกว่าปีก่อน จำ�นวน 1,954.05 ล้านบาท เกิดจากในปีนี้ มีการนำ�เงินไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
และระยะยาว สูงกว่าปีก่อน
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสูงกว่าปีก่อน 2,119.09 ล้านบาท เนื่องจากนำ�เงินส่งคลังสูงกว่าปีก่อน
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หนี้เงินกู้

หน่วย : ล้านบาท
หนี้เงินกู้

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

เงินกู้ในประเทศ (กระทรวงการคลังไม่ค้ำ�ประกัน)

-

-

-

เงินกู้ต่างประเทศ (กระทรวงการคลังค้ำ�ประกัน)

1,927.143

1,790.019

1,697.556

1,927.143

1,790.019

1,697.556

รวม

งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

งบประมาณทำ�การ

7,706.6

7,868.7

7,375.7

งบประมาณลงทุน

4,249.2

4,638.7

5,440.5

11,955.8

12,507.4

12,816.2

รวม

เงินน�ำส่งรัฐ

หน่วย : ล้านบาท
เงินนำ�ส่งรัฐ

เงินนำ�ส่งรัฐ

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

6,106.45

4,118.00

4,745.00
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การบริหารจัดการองค์กร
การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ทุ กระดั บ ของการประปานครหลวง ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การบริหารความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
บูรณาการ เพือ่ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ลดความเสียหาย เพิม่ มูลค่า
ให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ โดยพิจารณาประเด็น
ความเสี่ ย ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง จากปั จ จั ย ภายในและภายนอกองค์ กร
จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบรวมถึงการติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยการด�ำเนินงานสรุปได้ดังนี้

ด้านปริมาณและคุณภาพน�้ำดิบ
ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่
ส่งผลต่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภคของประชาชน ส�ำหรับพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของการประปานครหลวงได้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ
เหตุการณ์ โดยศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น�้ำ  เฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งวางแผนและ
จัดการวิกฤตการณ์จนผ่านพ้นช่วงดังกล่าวไปได้ดว้ ยดี โดยในระยะยาว
การประปานครหลวงได้วางแผนขยายก�ำลังการผลิตของโรงงานผลิตน�ำ้
และเพิ่มปริมาณถังเก็บน�้ำ  เพื่อให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต รวมทั้ ง เพื่ อ ความยื ด หยุ ่ น และทนทาน (Resilience)
ต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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ด้านเสถียรภาพในระบบผลิต ระบบสูบส่ง และสูบจ่าย
น�้ำประปา
เพื่อเพิ่มเสถียรภาพระบบผลิต สูบส่ง และสูบจ่ายน�้ำประปา
ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก จึงจัดสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยส�ำรองของ
สถานีสูบจ่ายน�้ำ ให้สามารถสลับการใช้งานในกรณีที่สถานีไฟฟ้าย่อยมี
การบ�ำรุงรักษาหรือช�ำรุดเสียหาย และท�ำการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินกรณีสถานีสูบจ่ายน�้ำขัดข้อง พร้อมทั้งจัดท�ำแผนบ�ำรุงรักษา
เชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) เพือ่ ให้สามารถใช้เครือ่ งจักร
ได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน และเพิม่ เสถียรภาพของระบบ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้านส่งเสริมสุขอนามัย (Sanitary) ยกระดับและรักษา
คุณภาพน�้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ด�ำเนินโครงการแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่อง โดยน�ำหลักการ
ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินการ
ทุกขั้นตอนของระบบประปา (ตั้งแต่ แหล่งน�้ำดิบ โรงงานผลิตน�้ำ 
การสูบส่งและจ่ายน�ำ 
้ จนถึงผูใ้ ช้นำ�้ ) เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจให้แก่ประชาชน
ว่าน�้ำประปาที่น�ำส่งถึงบ้านผู้ใช้น�้ำ  สามารถอุปโภคและบริโภคได้
อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ การประปานครหลวงตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของ Water Safety Plan จึงก�ำหนดเป็นพันธกิจหลักในยุทธศาสตร์
การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ต่อไปด้วย

ด้านการเงิน
เพือ่ ให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย การประปา
นครหลวงได้ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอน
การก�ำหนด TOR มีการทบทวนความจ�ำเป็นและความต้องการใช้
งบลงทุนให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานจริง รวมทัง้ จัดอบรมให้ความรู้
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อ/จัดจ้าง และจัดประชุมร่วมกับ
ผู ้ รั บ จ้ า งเพื่ อ ติ ด ตามงานให้ เ ป็ น ไปตามแผนเป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น
โดยแนะน�ำแก่ผรู้ บั จ้างในเรือ่ งการจัดล�ำดับขัน้ ตอนการท�ำงาน ปรับเปลีย่ น
วิธีการด�ำเนินงาน แนะน�ำเทคนิคเพื่อลดระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
แต่ละขั้นตอน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทบทวนและปรับปรุงแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan : BCP) ด้าน IT รวมทัง้ ฝึกซ้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ISO 27001:2013 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 เพื่อให้เกิดความช�ำนาญ
โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้เพิ่มการฝึกซ้อมระบบสอบถามข้อมูล
ครุภณ
ั ฑ์ นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมติดตัง้ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า
แหล่งใหม่ ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง
ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายและการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อให้
มัน่ ใจว่าระบบสารสนเทศขององค์กรมีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน
ในทุกสถานการณ์

ด้านบริการ
การประปานครหลวงมุ่งมั่นให้บริการผลิตน�้ำประปา เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการใช้ทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้บริหารความเสี่ยง
เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน�้ำสูญเสีย ด�ำเนินการก่อสร้าง
โดยใช้วัสดุท่อที่มีคุณภาพสูง เร่งรัดและติดตามผลการส�ำรวจหาท่อรั่ว
และซ่อมท่อในพื้นที่เป้าหมาย

การควบคุมภายใน

การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายใน
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลขององค์กร (MWA
Corporate Governance) โดยน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การประปานครหลวง
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การด�ำเนินกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์
โปร่งใส การรายงานทัง้ ทางการเงินและมิใช่การเงินเชือ่ ถือได้ และมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ซึง่ จะส่งผลให้การประปา
นครหลวงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
การควบคุ ม ภายในของการประปานครหลวงอ้ า งอิ ง ตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission หรือ COSO ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
พ.ศ. 2544 ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communications) และการติดตามประเมินผล
(Monitoring) โดยก�ำหนดให้มกี ารประเมินการควบคุมทัง้ ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง
(Separate Evaluation) ประกอบด้วยการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) โดยส�ำนักตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตั จิ ริง ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ
การสอบทานอืน่ ๆ ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กร
การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2559
การประปานครหลวงได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรให้ มี ความรู ้
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดยด�ำเนินการต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น เพือ่ สร้าง
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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ปีงบประมาณ 2559 นอกเหนือจากการด�ำเนินการตาม
แผนการด�ำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ า่ นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการประปานครหลวงแล้ว การประปานครหลวงยังให้
ความส�ำคัญต่อการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
การด�ำเนินงานด้าน Governance, Risk and Compliance (GRC)
โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2558 ดังนี้
• ใช้ ร ะบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศภายใต้ ชื่ อ GRC
		 อย่างเป็นทางการทั่วทั้งองค์กร GRC เป็นระบบงาน
สารสนเทศที่ ก ารประปานครหลวงพั ฒ นาขึ้ น ใน
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้แทนระบบงานสารสนเทศ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระบบงาน RMIC)
ที่ใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 โดยระบบงาน GRC
สามารถบู ร ณาการข้ อ มู ล ทั้ ง การควบคุ ม ภายใน
การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับในการบริหารจัดการการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งหวังให้เกิด
การบู ร ณาการอย่ า งสมบู ร ณ์ สะดวกในการใช้ ง าน
ลดความผิดพลาด และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อมูล
ที่ ไ ด้ มี ค วามครบถ้ ว นตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน
ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการควบคุ ม ภายใน
การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการตรวจสอบภายในว่ า
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำงาน และมั่นใจว่าใน
แต่ละกระบวนการของการท�ำงานมีการตรวจสอบมาแล้ว
เป็ น อย่ า งดี ส ่ ง ผลต่ อ ความยั่ ง ยื น ขององค์ ก รต่ อ ไป
ทั้ ง นี้ การประปานครหลวงจะรวบรวมและประเมิ น
ข้ อ ด้ อ ยจากการใช้ ง านระบบงาน GRC ในปี 2559
น�ำมาปรับปรุงการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ง าน และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
องค์กรยิ่งขึ้น
• จัดท�ำคลังข้อมูลของคู่มือปฏิบัติงาน โดยก�ำหนดให้ทุก
หน่วยงานรวบรวมคู่มือปฏิบัติงานในส่วนที่มิใช่ความลับ
และคู่มืออื่นที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(INFOMA Webform) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการคูม่ อื ปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน และเพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
สามารถศึกษาขั้นตอนการท�ำงานที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทั้งสามารถศึกษาขั้นตอนของกระบวนงาน
ที่สนใจ ตลอดจนบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
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• ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
		 (CSA) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับ
องค์ กร เพื่ อ ให้ ก ารเชื่ อ มโยงความเสี่ ย งองค์ กรและ
ความเสี่ยงระดับหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• จัดอบรมหัวข้อ “การควบคุมภายใน” ส�ำหรับพนักงานบรรจุ
ใหม่และในหลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อมเพือ่ เลือ่ น
ระดับพนักงาน เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการควบคุมภายใน และเพิม่ ทักษะในการน�ำ
การควบคุมภายในไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2560 การประปานครหลวงจะเริ่มใช้แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 2564) ดังนัน้ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ มัน่ ใจว่า การด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของแผนยุทธศาสตร์ฯ จะบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้ จึงก�ำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในส�ำหรับแผนปฏิบตั กิ ารเพิม่ เติม นอกเหนือจากระบบการควบคุม
ภายในตามภารกิ จ หลั ก เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการป้องกันหรือลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
และการทุจริตภายในองค์กร

การตรวจสอบภายใน

การประปานครหลวงได้ให้ความส�ำคัญต่อการตรวจสอบ
ภายใน โดยก�ำหนดให้ส�ำนักตรวจสอบเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง และเป็นเครือ่ งมือที่
ส�ำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ผู้ว่าการ และฝ่ายบริหาร มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี ข องการประปานครหลวงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยสามารถ
สร้างคุณค่าแก่การประปานครหลวงให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

การจัดท�ำแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)

การจัดท�ำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2555 - 2559)
และแผนการตรวจสอบประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ของส�ำนักตรวจสอบ
ใช้หลักการประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ ในการจัดล�ำดับและ
คัดเลือกกระบวนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ตรวจสอบ โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของการประปานครหลวง นโยบายและความคาดหวัง
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ผู ้ ว ่ า การ และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบสอดคล้อง ไปในทิศทาง
เดียวกันกับนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์การด�ำเนินงานของ
การประปานครหลวง

การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบและการรายงาน (Internal
Audit Execution and Reporting)
มีการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดที่มี
ความสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พิจารณา
ประเด็นความเสีย่ ง การควบคุมภายในหรือความผิดปกติอนื่ ๆ ทีม่ คี วาม
ส�ำคัญมาก�ำหนดขั้นตอน วัตถุประสงค์ ขอบเขต ของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไว้ในแนวทางการตรวจสอบของทุกกิจกรรมที่ตรวจสอบ
มีการจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจรับทราบ เพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบที่สร้างคุณค่า (Value Creation)
มี การบริ ห ารงานตรวจสอบโดยเน้ น การให้ ความเชื่ อ มั่ น
(Assurance) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) เพื่อสร้างคุณค่า (Value
Creation) ให้กับการประปานครหลวง โดยในปีงบประมาณ 2559
ท�ำการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบฯ ที่ได้ก�ำหนดไว้
รวมทัง้ งานตรวจสอบที่ได้รบั มอบหมายจากผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ที่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง และข้อบ่งชี้โอกาสเกิด
ทุจริตในทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของการประปานครหลวง

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงบูรณาการ (Integrate Audit)
ทีค่ รอบคลุมการตรวจสอบตลอดทัง้ กระบวนการปฏิบตั งิ านหลักทีส่ ำ� คัญ
ขององค์กร เช่น การบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย งานซ่อมท่อประธาน
เป็นต้น

การรั ก ษาคุ ณ ภาพงานของผู ้ ต รวจสอบภายใน
(Maintain the Quality of Internal Audit)
มีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและมีการ
ทบทวนทุกปี เพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการสอบทานคุณภาพ
การปฏิบัติงานโดยผู้ตรวจสอบอาวุโส มีการประเมินความพึงพอใจ
ภายหลังการปฏิบตั งิ านตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเอง
ของผู้ตรวจสอบภายใน และการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ
โดยส�ำนักตรวจสอบได้น�ำผลการประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี : การประปานครหลวงได้ให้ส�ำนักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ ต รวจสอบบั ญ ชี ส� ำ หรั บ ปี บั ญ ชี 2559
โดยมีค่าสอบบัญชี 2.50 ล้านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การประปานครหลวงด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยน�ำมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง และบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน
ควบคู่ไปกับการด�ำเนินภารกิจหลักขององค์กร คือ การผลิตน�้ำประปา
ที่สะอาด ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ส่งถึงผู้ใช้น�้ำอย่างเพียงพอและ
ทัว่ ถึง เพือ่ ให้ผใู้ ช้นำ�้ ในพืน้ ทีบ่ ริการได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด มีนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (MWA CSR Policy)
เพื่อให้การด�ำเนินงานมีแนวทางที่ชัดเจน อีกทั้งยังตระหนักถึงความ
ส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีอย่างใกล้ชิดกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
ให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
นอกจากนี้ การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญในการด�ำเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลัก
ของกิจการ (CSR in - process) เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง มีการจัดท�ำรายงาน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมประจ� ำ ปี เพื่ อ สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งาน
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานในปีตอ่ ๆ ไป
และรายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
จากความมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น งานด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2559 การประปา
นครหลวงได้รับรางวัลระดับสากล 2 รางวัล จาก 2 โครงการ ได้แก่
โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน และ โครงการการประปา
นครหลวงรั ก ษ์ ป ่ า ต้ น น�้ ำ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว

โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน (MWA
Plumber for People Project) เป็นโครงการที่ถ่ายทอด

องค์ความรู้อันเป็นสมรรถนะหลักและความเชี่ยวชาญขององค์กร
ในด้านการบ�ำรุงรักษาระบบท่อประปา รวมถึงเทคนิคการซ่อมท่อและ
อุปกรณ์ประปาให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่จ�ำกัดเพศ วุฒิการศึกษา
พร้ อ มสนั บ สนุ น ชุ ด ปฏิ บัติงานและกล่อ งเครื่อ งมือ งานช่างประปา
เบือ้ งต้น  ตลอดการอบรมไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้ หลักสูตรการอบรม
มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลังจากผ่านการอบรมการประปา
นครหลวงได้ต่อยอดโดยจัดให้มีกิจกรรม “CSR ประปาเพื่อประชาชน”
โดยให้ชา่ งทีผ่ า่ นการอบรมน�ำความรูท้ ี่ได้ไปฝึกปฏิบตั งิ านในสถานการณ์
จริง ด้วยการเป็นจิตอาสา ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาระบบประปาในสถาน
ที่ต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อ
เพิม่ ทักษะฝีมอื พร้อมเรียนรูก้ บั ปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่ จอ โดยมีพนักงาน
การประปานครหลวงเป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ ค� ำแนะน� ำ  ซึ่ ง ความรู ้ ทั ก ษะ
และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมจะช่วยสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพเสริม ลดรายจ่ายในครัวเรือนในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาระบบ
ประปา ผู้ส�ำเร็จการอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ภายในชุ ม ชน และสิ่ งที่ ส�ำคัญอีก ประการหนึ่งในการแก้ไขปัญ หา
การแตกรั่วของท่อและอุปกรณ์ในเบื้องต้น คือ การช่วยลดการสูญเสีย
น�้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย
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ผลการด�ำเนินงานโครงการ สรุปได้ดังนี้
จำ�นวนผู้เข้าอบรม (คน)

ปีงบประมาณ

จำ�นวน
รุ่น

หญิง

ชาย

รวม

2557
2558
2559
รวม

4
10
10
24

10
108
88
206

85
232
230
547

95
340
318
753

มีการจัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน อีกจ�ำนวน
20 ครั้ง 27 แห่ง สิ่งที่การประปานครหลวงภาคภูมิใจมากไปกว่าการ
ให้ความรู้และให้โอกาส คือ การที่ผู้เข้ารับการอบรมน�ำความรู้ไป
ต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นการคิดนวัตกรรมเพื่อน�ำมาใช้ในงานช่างประปา
และร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมของการประปานครหลวงจน
สามารถคว้ารางวัลมาได้แล้ว นอกจากนี้ยังพัฒนาตนเองจากผู้อบรม
เข้าสู่การเป็น Trainer เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นต่อไป
โครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ่ ประชาชน ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
Asian CSR Awards 2016 สาขา Education Improvement
(การถ่ายทอดทักษะความรู้) ในงาน Asian Forum on Corporate
Social Responsibility (AFCSR) ครัง้ ที่ 15 จากจ�ำนวนโครงการทัง้ หมด
ที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 112 โครงการ จาก 13 ประเทศทั่วภูมิภาค
เอเชีย โดยเป็นรางวัลของ AIM-RVR Center (Asian Institute of
Management - Ramon V.del Rosario, Sr. Center for Corporate
Social Responsibility) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่ให้
ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความเป็ น ผู ้ น� ำ
และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน CSR ในองค์กร และมอบรางวัลประเภท
ต่าง ๆ ให้กับองค์กรที่บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับ
การด�ำเนินภารกิจเพือ่ เป็นตัวอย่างทีด่ ีให้แก่ผปู้ ระกอบการอย่างต่อเนือ่ ง
ทุกปี

โครงการการประปานครหลวงรั ก ษ์ ป ่ า ต้ น น�้ ำ
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว

การประปานครหลวง ด� ำ เนิ น โครงการการประปานครหลวงรั ก ษ์
ป่าต้นน�้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อเนื่อง
กันเป็นปีที่ 5 โดยได้เริ่มด�ำเนินงานโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นปีแรก
ณ ชุมชนบ้านรินหลวง ต�ำบลเมืองนะ อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เป็นพื้นที่ต้นน�้ำของแม่น�้ำปิง ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน�้ำส�ำคัญในการผลิต
น�้ำประปาของการประปานครหลวง และโครงการก็ได้มีการวางแผน
ขยายกิจกรรมที่ด�ำเนินการเพิ่มเติมจากการปลูกป่าที่เป็นกิจกรรมแรก
ของโครงการ โดยเข้าไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนบ้านรินหลวง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้แก่โรงเรียนบ้านรินหลวง มีการสร้าง
ฝายชะลอน�้ำ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน�้ำในอีกหลายพื้นที่ ทั้งในพื้นที่
ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาและลุ่มน�้ำแม่กลอง เกิดกลุ่มพนักงานที่มีจิตอาสา
และได้มีการด�ำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงานใน 5 ปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า
ด้วยต้นไม้พื้นถิ่นและไม้ผล จ�ำนวนกว่า 85,000 ต้น หรือคิดเป็น
การเก็บกักคาร์บอนได้มากกว่า 85,000 ตันคาร์บอน (โดยตลอดอายุขยั
ของไม้ยืนต้น 1 ต้น จะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย 1 - 1.7
ตันคาร์บอน) ปลูกหญ้าแฝก จ�ำนวนกว่า 540,000 ต้น โดยมีอัตราการ
อยู่รอดของต้นไม้อยู่ที่ร้อยละ 80 หากต้นไม้ตายก็จะมีการปลูกซ่อม
เสริม เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน�้ำจ�ำนวนกว่า 620 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าต้นน�้ำ
ของประเทศไทย และกิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้ำจ�ำนวน 829 ฝาย
ในพื้นที่กว่า 50 ชุมชน สานสัมพันธ์เพิ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้ำครอบคลุมลุ่มน�้ำปิง วัง ยม น่าน และลุ่มน�้ำแม่กลอง
จ�ำนวนกว่า 40 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ด้านการอนุรกั ษ์พฒ
ั นาแหล่งน�ำ้ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันมีสมาชิกจ�ำนวน 1,094 คน (ข้อมูล ณ กันยายน 2559) พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่บ้านรินหลวงกว่า 2,000 คน ทั้งที่เป็น
ประชากรแฝงและไม่ได้อยู่ในทะเบียนราษฎร์ ที่ได้รับประโยชน์จาก
สิ่งต่าง ๆ เช่น สร้างอาคารเรือนวัฒนธรรม ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
หลังคา โรงอาหาร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สร้างแนว
ป้องกันน�้ำท่วม สร้างลานกีฬา สร้างห้องน�้ำและอาคารอเนกประสงค์
ของโรงเรี ย นเพิ่ ม เติ ม และจั ด หาอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
เครือข่าย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน และใช้ความ
เชีย่ วชาญขององค์กรช่วยเหลือในการสร้างระบบประปาเพือ่ ให้นกั เรียน
และครูมีน้�ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สร้างเครื่องกรองน�้ำ  สร้างถังสูง
และการวางท่อประปาใหม่ภายในโรงเรียน พร้อมสอนการซ่อมบ�ำรุง
เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
ที่ผ่านมาคณะท�ำงานโครงการได้ประสานความร่วมมือกับ
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานทหาร
และหน่วยงานปกครองในพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการลุ่มน�้ำต่าง ๆ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่มาโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านอาหาร ที่เห็นความตั้งใจเข้าไป
ช่วยเหลือชุมชนของตน จึงสละทุนทรัพย์ส่วนตัวร่วมพัฒนาโรงเรียน
ด้ ว ย จนเกิ ด เป็ น เครื อข่ายความร่ว มมือ กับ การประปานครหลวง
ในการสร้างจิตส�ำนึกในการช่วยเหลือสังคมและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ 
้
อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายการมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ
ของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายหน่วยงานรัฐ
(ราชการ) ฝ่ายชุมชน (ประชาชน) และฝ่ายประชาสังคม (เอกชน)
ซึ่งโครงการฯ นี้ ได้มีส่วนช่วยสร้างจิตอาสาในองค์กร ส่งเสริมความมี
จิตสาธารณะของพนักงาน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีพนักงานเข้าร่วม
กิ จ กรรมกว่ า 1,800 คน โดยจ� ำ นวนผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง
โครงการการประปานครหลวงรักษ์ปา่ ต้นน�ำ้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้รบั รางวัลระดับสากล จาก Enterprise
Asia ซึ่งเป็นองค์กร Non-Government ที่ส่งเสริมการท�ำประโยชน์แก่
สังคมและส่งเสริมการเป็นผู้น�ำองค์กรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุม่ ผูป้ ระกอบการในภูมภิ าคเอเชีย เพือ่
มุ่งสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นที่

ยอมรับในระดับภูมิภาคและมีการมอบรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดี ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยได้รับรางวัล Green
Leadership Award ในงาน Asia Responsible Entrepreneurship
Awards 2016 (AREA) ซึง่ รางวัลนีจ้ ะมอบให้องค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคมและช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่บคุ คลหรือชุมชน โดยมีผลงาน
จากองค์กรทั่วเอเชียส่งเข้าประกวดกว่า 300 เรื่อง
นอกจาก 2 โครงการที่กล่าวมาข้างต้น การประปานครหลวง
ยังด�ำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอีกจ�ำนวนมาก เช่น
การน�ำแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI)
มาใช้ ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป็น
แนวทางสู่ความยั่งยืนขององค์กรในระดับสากล ตลอดจนสามารถใช้
กระบวนการรายงานดังกล่าวในการบูรณาการความยั่งยืนให้เป็นส่วน
หนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กรอีกด้วย
โครงการรณรงค์การใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side
Management : DSM) การประปานครหลวงรณรงค์เพื่อสร้างจิตส�ำนึก
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน�้ำ  และใช้น�้ำอย่างรู้
คุณค่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้น�้ำ  รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีอุปกรณ์ หรือนวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดน�้ำ 
โครงการระบบประปาโรงเรียน จัดหาระบบประปาโรงเรียนใน
พื้นที่ลุ่มน�้ำแม่กลอง ส�ำหรับโรงเรียนที่ขาดโอกาสเข้าถึงน�้ำสะอาด
จ�ำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ โรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา  
โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านใหม่
ศรีสุข จังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมกับกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งถังเก็บน�้ำ ระบบท่อประปา และรางน�้ำฝน
กิจกรรม “แค้มป์รักษ์น�้ำ” จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่กลอง จ�ำนวน 8 โรงเรียน และจัดกิจกรรมในจังหวัด
ปทุมธานี จ�ำนวน 4 โรงเรียน
การตรวจสอบหัวดับเพลิงให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน จ�ำนวน
กว่า 20,000 จุด เพื่อช่วยระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น ลดความสูญเสีย
ในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น
การติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำเย็น 6 หัวก๊อก โดยติดตั้งเครื่องท�ำ
น�้ ำ เย็ น 6 หั ว ก๊ อ ก ณ ส� ำ นั ก งานประปาสาขา ทั้ ง 18 สาขา
สาขาละ 2 เครื่อง รวม 36 เครื่อง และยังด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์
ประหยัดน�้ำในกิจกรรมพบประชาชน จ�ำนวน 959 ตัว
การประปานครหลวงตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และยั ง คง
มุ่งมั่นในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
พร้ อ มที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมจนเกิ ด
ความยั่ ง ยื น ควบคู ่ ไ ปกั บ การด� ำ เนิ น ภารกิ จ หลั ก ในการให้ บ ริ การ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ คือ “น�้ำประปา”
ที่ได้คุณภาพน�้ำมาตรฐานสากล สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้สมดังค�ำมั่น
ที่ว่า “ประปาเพื่อประชาชน”
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แผนภูมิกระบวนการผลิตน้ำ

แหลงน้ำดิบ

1

หนวย : (ลาน ลบ.ม./วัน)

กำลังการผลิต

น้ำผลิตจาย

โรงงานผลิตน้ำสามเสน
โรงงานผลิตน้ำธนบุร�
โรงงานผลิตน้ำบางเขน
โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

0.550
0.170
4.400
1.600

0.378
0.092
4.000
1.444

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

2

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

1

สถานีสูบน้ำดิบ
สำแล/บางเลน
ถังตกตะกอน

สถานีสูบน้ำดิบ
ประจำโรงงาน
ผลิตน้ำ

สารแขวนลอยจะทำ
ปฏิกิร�ยากับสารเคมีเกิดเปน
เม็ดตะกอนตกลงสูเบื้องลาง
สวนน้ำใสดานบนจะไหล
เขาสูบอกรองน้ำ

2
3

การเติมสารเคมี
สารเคมีหลัก 4 ชนิด ไดแก
1. ปูนขาว เพ�่อปรับสภาพความเปนกรด-ดาง
2. คลอร�น เพ�่อฆาเชื้อโรคและสิ�งเจ�อปนในน้ำ
3. สารสม เพ�่อชวยในการตกตะกอน
4. สารชวยตกตะกอน เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการตกตะกอน

สาร

ชวย

ปูนข

าว

4

5

สาร

หมายเหตุ
การเฝาระวังคุณภาพน้ำ และตรวจว�เคราะหน้ำระบบผลิต ดำเนินการโดยหองปฏิบัติการ
ของโรงงานผลิตน้ำที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ HACCP
การตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ำดำเนินการตามขอกำหนดขององคการอนามัยโลกป 2011
โดยตรวจว�เคราะหในหองปฏิบัติการของฝายคุณภาพน้ำที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025:2005
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ตกต

สม

คลอ

ร�น

ะกอ

น

ผูใชน้ำ

ระบบทอประธาน
และทอจายน้ำ

11

สถานีสูบจายน้ำ

ทำหนาที่สูบจายน้ำประปา
ผานเสนทอประปาไปยัง
ผูใชน้ำในพ�้นที่ตาง ๆ

10

ูง ้ำ
ส
อ
ห ดันน

บอกรองน้ำ

มีถานแอนทราไซตและทรายกรอง
เปนสารกรองน้ำ และใตสารกรอง
มีหัวกรองน้ำ (Nozzle) รับน้ำที่ผานการ
กรองและปองกันไมใหสารกรองหลุดผาน
ไปยังชองเก็บน้ำที่ผานการกรองแลว
น้ำที่ผานการกรอง จะมีความข�นไมเกิน
1 หนวยความข�น (NTU)

6
บอก

รอง

น้ำ

7

รง

แ
ปรับ

8

9
สถานีสูบสงน้ำ

ทำหนาที่สูบสงน้ำเขา
อุโมงคสงน้ำและทอสงน้ำ
ขนาดใหญไปยัง
สถานีสูบจายน้ำตาง ๆ

ถังเก็บน้ำใส

น้ำที่ผานการกรองจะ
ถูกสงมาฆาเชื้อโรคดวย
คลอร�นในถังเก็บน้ำใส
กอนที่จะเปนน้ำประปา
ที่สงใหผูใชน้ำ
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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การบริการของส�ำนักงานประปาสาขา
สำ�นักงาน
ประปาสาขา

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
รวมทั้งสิ้น
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พื้นที่
ให้บริการ

ผู้ใช้น้ำ�

ตร.กม.

ราย

480.9
94.7
119.0
267.2
226.3
60.9
31.8
35.8
97.8
735.4
77.9
81.2
278.2
298.1
515.8
112.0
111.9
128.0
163.9
426.5
92.0
182.6
151.9

ติดตั้ง
ประปาใหม่ น้ำ�ผลิตจ่าย
ราย

น้ำ�จำ�หน่าย
น้ำ�ขาย

น้ำ�อื่น ๆ

รวม

ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.

444,224
120,043
140,483
183,698
392,079
88,383
72,429
70,048
161,219
477,054
112,572
117,521
146,397
100,564
576,510
132,640
152,633
162,265
128,972
391,191
126,216
123,946
141,029

16,378
     3,914
     5,788
     6,676
5,274
     1,033
    640
    646
     2,955
19,457
     2,305
     4,255
     6,199
     6,698
13,665
     2,146
     2,982
     3,952
     4,585
16,551
     2,277
     6,754
     7,520

464.98
144.84
131.97
188.17
454.07
138.47
91.12
118.13
106.35
328.07
81.03
64.99
72.80
109.25
505.00
130.49
132.41
121.41
120.69
213.82
84.58
55.47
73.77

333.12
103.47
92.57
137.08
331.76
94.79
63.05
89.51
84.41
265.10
63.12
50.39
63.37
88.22
289.93
68.00
80.30
74.28
67.35
157.59
67.75
41.15
48.69

4.52
1.60
1.60
1.32
4.80
1.60
0.90
1.19
1.11
4.38
1.41
0.73
0.83
1.41
12.61
3.38
2.78
3.69
2.76
2.44
1.17
0.60
0.67

2,384.9 2,281,058

71,325

1,965.94

1,377.50

28.75

337.64
105.07
94.17
138.40
336.56
96.39
63.95
90.70
85.52
269.48
64.53
51.12
64.20
89.63
302.54
71.38
83.08
77.97
70.11
160.03
68.92
41.75
49.36

ความยาวท่อ
กม.

6,830.461
1,919.556
2,219.574
2,691.331
5,485.337
1,406.323
727.727
827.917
2,523.370
8,207.201
1,595.002
1,747.007
2,691.683
2,173.510
7,589.814
1,864.052
1,854.971
2,184.561
1,686.230
5,774.408
1,808.331
1,918.249
2,047.828

1,406.25 33,887.221

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

รางวัล องคกรตนแบบดานการจัดการ
แรงงานสัมพันธแหงประเทศไทย ประจำป 2559

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ

รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร

รางวัลชมเชย EIT-CSR Awards 2016

Thailand ICT Excellence
Awards 2016

ประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดกาซเร�อนกระจก

รางวัล นักบร�หารดีเดนแหงป 2559

รางวัลชนะเลิศ
Asian CSR Awards 2016

รางวัล รัฐว�สาหกิจดีเดน ประจำป 2559

รางวัล รัฐว�สาหกิจที่มีการพัฒนา
สูความเปนเลิศ ในการจัดทำแผนงาน
เสร�มสรางคุณธรรมและความโปรงใส

รางวัลว�ศวจ�ฬาดีเดน

รางวัล AREA 2016
สาขา Green Leadership

ความยาวท่อและอุปกรณ์
ขนาดและชนิดท่อ

อุโมงค์และท่อส่งน้ำ�
3,400
3,200
3,000
2,800
2,500
2,300
2,000
1,500
รวมความยาวท่อในระบบส่งน้ำ�
ท่อประธาน
1800
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
รวมความยาวท่อประธาน
ท่อจ่ายน้ำ�
400
300
250
200
150
100
รวมความยาวท่อจ่ายน้ำ�
รวมความยาวท่อในระบบส่งน้ำ�และจ่ายน้ำ�

เหล็กเหนียว

ท่อดันลอด

คอนกรีต
เสริมเหล็ก

เหล็กหล่อ

คอนกรีตอัดแรง

ST

SCP

RCP

CI

PC-ST

10.367
40.846
16.286
0.070
11.980
19.497
36.801
7.289
143.135
12.530
84.890
140.065
523.316
29.976
468.113
40.661
158.020
35.644
1,493.215
38.054
238.933
2.004
93.637
107.962
4.752
485.342
2,121.692

6.582

17.624
5.331
1.755
2.623
0.000

0.000

0.676
11.055
14.778
11.456

10.322
1.960
32.208

0.115

0.148

38.079

38.079

หมายเหตุ: *ความยาวท่อในระบบจ่ายน้ำ� ยังไม่รวมความยาวท่อบริการ (ขนาด 1/2” - 3”)
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0.000

33.915

44.637

12.937
20.160
8.822
11.000
15.805
19.470
88.195

0.354
4.532
3.128
5.180
8.121
8.437
13.862
43.613

44.637

6.326
2.297
1.147
2.543
0.386
1.312
14.012
102.207

77.528

ความยาวท่อ (กม.) แยกตามชนิดท่อ
คอนกรีตอัดแรง

ซีเมนต์ ใยหิน

เหล็กหล่อเหนียว

พีวีซี

เหล็กอาบสังกะสี

PC

AC

DI

PVC

GI

รวม
HDPE

7.500
0.841
5.530
13.871

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.013
0.092

0.000

3.786
3.090
6.876

13.871

122.565
1,422.256
20.581
538.550
1,040.219
381.242
3,525.413
3,532.288

0.423

1.265
7.767

2.704

0.210

3.231

0.000

3.231

106.345
4,023.890
1.335
3,964.836
8,100.952
11,396.725
27,594.084
27,594.084

จำ�นวนหัวดับเพลิงขนาด 150 มม.
จำ�นวนประตูน้ำ�เกทวาล์ว
จำ�นวนประตูน้ำ�ปีกผีเสื้อ

0.000

9.241
0.161
14.154

27.907
240.066
267.973
267.973

7.778
28.255
32.040
82.389
91.631

16.949
40.846
16.286
25.193
18.152
21.252
44.954
7.289
190.921
13.205
106.267
157.169
584.540
54.529
490.567
59.782
188.962
72.067
1,727.088
273.452
5,701.531
25.067
4,607.344
9,305.681
12,056.137
31,969.213
33,887.221

28,831 ตัว
132,923 ตัว
2,665 ตัว
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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กิจกรรมในรอบป 2559

งาน MWA CG Day 2016
งาน MWA SR Day 2016
“Let’s go Green”

โครงการ การประปานครหลวง
รักษปาตนน้ำ ปที่ 5

กิจกรรม สัปดาหว�ชาการ
การประปานครหลวง 2559

จัดประชุมประปาอาเซียน
ASEAN Waterworks
Executive Meeting
กิจกรรม Water Ranger
ปฏิบัติการพ�ทักษน้ำ ปที่ 5
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กิจกรรม แคมปรักษน้ำ
MWA Young Community Water Saving Camp

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน
เด็กบานราชว�ถี

งานวันสถาปนา
การประปานครหลวง
16 สิงหาคม 2559

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

กิจกรรมรณรงค
ประหยัดน้ำในองคกร

รวมงานวันตอตานคอรรัปชัน

ลงนามปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษสิ�งแวดลอม”
วันสิ�งแวดลอมโลก

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้น�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และได้ก�ำหนดนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (MWA Good Governance Policy)
อย่างชัดเจนมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 และตามหลักเกณฑ์
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักใน
การเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง จะเป็ น ผลให้ อ งค์ กรประสบความส� ำ เร็ จ และ
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
จากการด� ำ เนิ น งานที่ ยึ ด มั่ น หลั ก ธรรมาภิ บ าลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ส่งผลให้การประปานครหลวงมีผลงานดีเด่น และได้รับรางวัลต่าง ๆ
ในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ประเภทรางวัลบริหาร
จัดการองค์กรดีเด่น โดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
• รางวัลชนะเลิศ Asian CSR Awards 2016 สาขา Education
Improvement (การถ่ายทอดทักษะความรู้) ในงาน Asian
Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR)
ครั้งที่ 15 ณ เมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ด้ ว ยผลงาน โครงการวิ ช าชี พ ช่ า งประปาเพื่ อ ประชาชน
โดย The AIM-Ramon V. del Rosario Sr. Center for
Corporate Responsibility (AIM-RVR CSR Center)
• รางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Entrepreneurship Awards
2016 (AREA) ครั้งที่ 6 จากโครงการการประปานครหลวง
รักษ์ปา่ ต้นน�ำ้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ณ ชุมชนบ้านรินหลวง อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ในงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2016
(AREA) โดย Enterprise Asia
• รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2016 ประเภท
Excellence จากโครงการ MWA 4S (Smart Sabai Smile
Service) ซึ่ ง เป็ น บริ การออกค� ำ ร้ อ งโดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ผ่าน Smart Card โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• รางวัลองค์กรต้นแบบด้าน “การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย” (Thailand’s Model Organization on
Labor Relations Management Awards) ประจ�ำปี 2559
ประเภทสาธารณูปการ โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
• รางวัลชมเชย “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ในการจัดท�ำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน” ด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความ
โปร่ ง ใส (Transparency Index) จากผลงานโครงการ
ยกระดับการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559 Executive of the Year
2016 สาขานวัตกรรมการประปาเพื่อประชาชน ตามโครงการ
หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
• รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง “นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ด ้ า น
สังคม ประจ�ำปี 2559” จากผลงานหุ่นยนต์ส�ำรวจภายใน
เส้นท่อ “ไกรทอง” โดยน�ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ส�ำรวจหา
จุดรั่วในท่อประปา ช่วยลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และปริมาณ
น�้ำสูญเสีย สร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

หลักธรรมาภิบาลการประปานครหลวง

หลักธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง ประกอบด้วย 6 หลัก
เพื่อใช้เป็นฐานความคิดหลักในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
โดยสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นธรรม ดังนี้

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)

การมีกฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 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

2. หลักคุณธรรม (Virtue)

การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพด้วยความ
สุจริต โดยไม่กระท�ำหรือไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งร่วมมือ
กันควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันในองค์กร

3. หลักความโปร่งใส (Transparency)

การมีความโปร่งใสเกีย่ วกับการบริหารจัดการทีส่ ามารถตรวจสอบ
ได้ในทุก ๆ ด้าน อาทิ การมีระบบงานทีช่ ดั เจน เปิดเผยได้ มีกระบวนการ
ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง โปร่งใส
สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

การกระจายโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทางการจัดการและ
การบริหารทีเ่ กีย่ วกับการให้ขอ้ เสนอแนะและการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงาน พนักงาน และเจ้าของ โดยการให้ขอ้ มูล การรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจน
การควบคุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. หลั ก ความรั บ ผิ ด รั บ ชอบต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
(Accountability)

การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ
การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา การเปิดโอกาส และพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบ ประเมินผลทีส่ ะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และจากการด�ำเนินงาน

6. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency
& Effectiveness)

การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
สร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแลรักษา
สังคม สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมีการก�ำหนดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน และมีองค์กรหรือบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมท�ำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน
การประปานครหลวงได้ด�ำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
มุง่ มัน่ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ มีการศึกษาการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาล การประปานครหลวง
ซึง่ การมีสภาธรรมาภิบาล การประปานครหลวงนี้ จะส่งเสริมให้บคุ ลากร
ได้มีส่วนร่วมปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร และสร้างภูมิคุ้มกันให้
องค์กร ปราศจากอ�ำนาจแทรกแซงทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
การประปานครหลวง เป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านคอร์รปั ชันของการประปานครหลวง และศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้าน
การทุจริตของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.) ซึ่งด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
การประปานครหลวง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน
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การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้งเพื่อให้
เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตราการต่าง ๆ ร่วมกับ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.)
ซึ่ง ศปท.กปน. ตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 ส�ำนักงานใหญ่
การประปานครหลวง โดยสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้ผ่านช่องทาง กล่องคุณธรรม รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ Internet และ Intranet เป็นต้น

โครงสร้ า งของคณะกรรมการการประปา
นครหลวง

ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ก�ำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 9 คน
แต่ไม่เกิน 13 คน และผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง ทั้งนี้
คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (กรณีทกี่ รรมการท่านใดท่านหนึง่ พ้นจากต�ำแหน่ง
ให้แต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยผู้นั้นจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่าที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งแทน)
คณะกรรมการการประปานครหลวงปัจจุบัน มีจ�ำนวน 14 คน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- กรรมการที่เป็นอิสระ
จ�ำนวน 12 คน
- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) จ�ำนวน 1 คน
- กรรมการโดยต�ำแหน่ง (ผู้ว่าการ)
จ�ำนวน 1 คน
โดยเป็ น กรรมการจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(Directors’ Pool) จ�ำนวน 4 คน ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประปานครหลวง และมี
ความหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น เป็นไปตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี

การถ่วงดุลของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ประกอบ
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ
มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการของการประปา
นครหลวง ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินงานและการประเมินผลงาน
ผู้ว่าการ ส่วนผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการของ
การประปานครหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่
คณะกรรมการก�ำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการ

ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

1. ก�ำหนดนโยบายเพื่อให้การประปานครหลวงมีการด�ำเนินงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงการด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืน
ในอนาคต เช่น
1.1 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
1.2 โครงการน�้ำดื่มปาป้า
1.3 โครงการน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
1.4 โครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การประปาไทย
1.5 การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง
1.6 การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปา
				 เป็นการถาวร
1.7 การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการให้
				 บริการประชาชน
1.8 การส�ำรวจความต้องการใช้น�้ำในพื้นที่ที่มีอาคารสูง
1.9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
				 (Demand Side Management : DSM)
1.10 การลดน�ำ้ สูญเสีย รวมถึงการดูแลท่อส่งน�ำ้ ท่อประธาน
				 และอุปกรณ์ส่งน�้ำ
1.11 การจัดหาแหล่งน�้ำส�ำรองเป็นของตนเอง
1.12 โครงการขยายเขตการใช้นำ�้ ประปาอย่างทัว่ ถึง เพียงพอ
				 และมั่นคง
1.13 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและส่งเสริมธรรมาภิบาล
1.14 การเตรี ย มบุ ค ลากรส� ำ หรั บ เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารและความ
				 ก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.15 การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT)
1.16 การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด�ำเนินงาน
				 อย่างบูรณาการ
1.17 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
2. การประชุม/สัมมนาร่วมกับผูบ้ ริหารในการก�ำหนดกลยุทธ์ของ
องค์กร เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ 2559
โดยคณะกรรมการการประปานครหลวงได้ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/สัมมนา
เยี่ยมชมกิจการร่วมกับผู้บริหารการประปานครหลวง ดังนี้
2.1 การมอบหมายให้จัดท�ำรายละเอียดโครงการบริหาร
จัดการวิกฤตการณ์ภัยแล้งและความจ�ำเป็นเร่งด่วน เสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับมือให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤต
น�้ำเค็ม
2.2 การทบทวนการศึกษาความเหมาะสมโครงการน�ำร่อง
การน�ำน�ำ้ กร่อยมาผลิตน�ำ้ ประปา (Pilot Project) ในประเด็นความเสีย่ ง
ต่าง ๆ นอกจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น

การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อากาศ การเติ บ โตของประชากร
ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผลการศึกษาครอบคลุม
ในทุกมิติและเป็นแนวทางรองรับความเสี่ยงในอนาคต
2.3 การประสานงานหารื อ ร่ ว มกั บ กรมชลประทานใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการน�้ำในคลอง
เปรมประชากร เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กในการส� ำ รองน�้ ำ ดิ บ ไว้ ใ ช้ ผ ลิ ต
น�ำ้ ประปาได้ในช่วงหน้าแล้ง โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน
ตามแนวคลอง
2.4 การเสนอแนะให้ขอความอนุเคราะห์ผ่านกรมกิจการ
พลเรื อ นทหารในการด� ำ เนิ น การขุ ด ลอกผั ก ตบชวาบริ เ วณคลอง
บางหลวงเชียงรากให้น้�ำในคลองมีการไหลเวียน เพื่อใช้เป็นแหล่ง
ส�ำรองน�้ำดิบส�ำหรับการผลิตน�้ำประปา และผลักดันน�้ำเค็มในภาวะ
วิกฤต ทัง้ ยังเอือ้ ประโยชน์ให้ประชาชนในพืน้ ทีน่ ำ� น�ำ้ ไปใช้อปุ โภคบริโภค
และท�ำการเกษตรได้ตามความจ�ำเป็น
2.5 การมอบนโยบายให้จัดท�ำแผนรองรับการขยายตัวที่
รวดเร็วของชุมชนเมือง ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการสาธารณูปโภคน�้ำ
ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น ในการจัดท�ำแผนแม่บทของการประปา
นครหลวงจึงควรพิจารณาศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น Demand
and Supply Side Management ของชุมชน การสร้างเสถียรภาพ
ระบบน�้ำดิบในระยะยาว รวมทั้งการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหา
คุณภาพน�้ำดิบที่ด้อยคุณภาพ เป็นต้น
2.6 การพิ จ ารณาปรั บ แผนการสู บ จ่ า ยน�้ ำ ดิ บ ทางฝั ่ ง
ตะวันตกให้เหมาะสม เพื่อให้มีปริมาณน�้ำเหลือเพียงพอส�ำหรับสูบจ่าย
ไปยั ง ฝั ่ ง ตะวั น ออก โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ การน� ำ น�้ ำ ดิ บ จากแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยามาผลิตน�้ำประปา เพื่อให้มีน�้ำทางฝั่งตะวันออกเหลือส�ำรอง
ไว้เป็นน�้ำต้นทุนและรักษาระบบนิเวศน์ตลอดช่วงฤดูแล้ง รวมถึงเร่ง
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกร่วมมือประหยัดน�้ำด้วย
2.7 การปรั บ แผนของศู น ย์ อ� ำ นวยการแก้ ไ ขปั ญ หา
วิกฤตการณ์นำ�้ ให้รองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินได้ทกุ เวลา และศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการส�ำรองแหล่งน�้ำดิบจากคลองเปรมประชากร
เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.8 การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก โดยเฉพาะแผนการบริหารความเสี่ยง
ในการเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน�้ำดิบไม่เพียงพอ
และให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการน�ำ้ ดิบในพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันออกด้วย
รวมทั้งควรพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองบางหลวงเชียงราก
เพื่อใช้เป็นจุดรับน�้ำดิบและแหล่งกักเก็บน�้ำส�ำรองของการประปา
นครหลวงในอนาคต
2.9 การพิจารณาใช้ประโยชน์จากที่ดินบริเวณโรงกรองน�้ำ
หนองจอก เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงพืน้ ที่ให้เป็นอ่างเก็บน�ำ้ (Reservoir)/
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แก้มลิง หรือโรงกรองน�ำ้ ขนาดเล็ก สนับสนุนการให้บริการน�้ำประปา
แก่ชุมชนเมืองและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการ
จ�ำหน่ายน�้ำในพื้นที่บริเวณชายขอบ โดยพิจารณาใช้มาตรวัดน�้ำแบบ
สนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Flow Meter) เพื่อความเที่ยงตรงใน
การวัดปริมาณน�้ำที่ใช้ไป
2.10 การจั ด ท� ำแผนพัฒนาโครงการใช้พื้น ที่ โรงกรองน�้ำ
หนองจอก (เดิม) เป็นแหล่งเก็บน�้ำส�ำรอง เนื่องจาก กรมชลประทาน
มีแผนจะผันน�ำ้ ไปบริการผูใ้ ช้นำ�้ ด้านตะวันออก รวมถึงพืน้ ทีม่ าบตาพุด
โครงการอี ส เทิ ร ์ น ซี บ อร์ ด ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ การประปานครหลวงมี
แหล่งน�้ำดิบเพิ่มขึ้นด้วย
2.11 การเร่งด�ำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับการประปาส่วนภูมิภาค ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและ
การให้บริการน�้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบช่วงบริเวณรอยต่อระหว่าง
การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมภิ าค โดยการประปานครหลวง
ควรพิจารณาจัดท�ำแผนธุรกิจและแผนลงทุนในด้านต่าง ๆ เช่น การวาง
ท่อประปา การเพิ่มแรงดันน�้ำภายในระบบท่อประปา การสร้างแหล่ง
กักเก็บน�้ำส�ำรอง (Reservoir) เป็นต้น โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนผูใ้ ช้นำ�้ เป็นหลัก รวมถึงความเหมาะสมและความคุม้ ค่าในการ
ลงทุน ทัง้ นี้ เห็นควรให้มกี ารประชุมหารือร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารระดับ
สูงของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจอันดี
พร้อมด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
3. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ ทีเ่ ป็น
ผลงานด้านการเงิน โดยเฉพาะความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ
ที่ส�ำคัญ เพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับ
การด�ำเนินงานทีม่ ิใช่ดา้ นการเงินได้ตดิ ตามการด�ำเนินงานของ 5 ระบบ
งานที่ ส� ำ คั ญ คื อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน การบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินด้วย
นอกจากนีย้ ังให้ความส�ำคัญกับนโยบายการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility : SR) จากการติดตามได้
ให้ขอ้ เสนอและข้อสังเกตเพือ่ ให้ผบู้ ริหารน�ำไปพิจารณาด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ท�ำให้ผลงานในภาพรวมของปีงบประมาณ 2559
บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่ได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงระบบประเมิน
ผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง และสามารถ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
4. กรรมการการประปานครหลวง อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และคณะผูบ้ ริหาร ตรวจเยีย่ มและร่วมหารือกับผูบ้ ริหารฝ่ายมาตรวัดน�ำ้
ในประเด็ น ต่ า ง ๆ อาทิ ผลการด� ำ เนิ น งานของฝ่ า ยมาตรวั ด น�้ ำ
น�้ำสูญเสียที่เกิดจากความไม่เที่ยงตรงของมาตรวัดน�้ำ การติดชิป
มาตรวัดน�ำ้ รวมถึงการพัฒนาฝ่ายมาตรวัดน�ำ้ เพือ่ ยกระดับงานบริการ
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ด้านมาตรวัดน�ำ้ สูม่ าตรฐานสากล และพัฒนาให้เป็นสถาบันมาตรวิทยา
เป็นต้น เพื่อการบริหารจัดการมาตรวัดน�้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยเฉพาะการลดการรัว่ ไหล (Apparent Loss) และสามารถเพิม่ รายได้
ให้กับการประปานครหลวงด้วย
5. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาองค์กรอย่างจริงจังและยั่งยืน อาทิ วันธรรมาภิบาล การประปา
นครหลวง ประจ�ำปี 2559 (MWA CG DAY 2016) การจัดงานสัปดาห์
วิชาการการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2559 (MWA Academic Fun
Fest 2016) การจัดงาน MWA SR DAY 2016 “Let’s Go Green”
การจัดกิจกรรมประกวดการจัดการความรู้ (KM Day) และสัปดาห์
วิชาการการประปานครหลวง

การประชุม

คณะกรรมการการประปานครหลวงมีการวางแผนการประชุม
ไว้ล่วงหน้าตลอดปีปฏิทิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคาร
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม โดยมีส�ำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ ส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม
พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2559
มี ก ารประชุ ม ในวาระปกติ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอคื อ 12 ครั้ ง (โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในหน้า 88 - 89
ของรายงานประจ�ำปี)
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การและสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ การร่ ว มกั บ
ผู้บริหาร เพื่อก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานเชิงกลยุทธ์ และการ
วางแผนการด�ำเนินงานของการประปานครหลวงในอนาคต
คณะกรรมการฯ ได้รับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเฉลี่ย 7 วัน จึงมีเวลาเพียงพอในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง กรรมการมีการเสนอ
ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเป็นอิสระ หากกรรมการท่านใดมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่ประชุมจะออกจากห้องประชุมจนกว่าจะ
พิจารณาวาระนั้นแล้วเสร็จ เช่น ในการประเมินผลงานของผู้ว่าการ
ผู้ว่าการก็จะออกจากห้องประชุม รวมทั้งได้มีการบันทึกรายงานการ
ประชุมทีป่ ระกอบด้วยข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อกั ษร และมี
การจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ
เข้าประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการและรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อจะได้สามารถน�ำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะ
คณะกรรมการฯ เพื่อความเป็นอิสระ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการการประปานครหลวง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรอง
กระบวนงานที่ส�ำคัญแทน จ�ำนวน 13 คณะ มีรายละเอียดองค์ประกอบ
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ในหน้า 83 - 87
ของรายงานประจ�ำปี รวมทัง้ คณะอนุกรรมการทีส่ ำ� คัญได้จดั ท�ำกฎบัตร
เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการการประปา
นครหลวง คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการการประปานครหลวงแต่งตั้ง
1. ค่าตอบแทน

1.1 กรณีเป็นคณะกรรมการการประปานครหลวง ให้กรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ดังนี้
• กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
ต่อเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกรรมการด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่าย
ค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
• ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า
ของกรรมการ (20,000 บาทต่อเดือน)
• ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน
ต่อเดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
1.2 กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการในคณะ
กรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงาน ให้ได้รับเบี้ยประชุม
กำ�ไรเพื่อการจัดสรรโบนัส (ล้านบาท)

เป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการการประปานครหลวง
เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุม
รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง (Audit
Committee) ให้ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของ
การประปานครหลวง ในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง
1.4 ส�ำหรับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้ได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง ในอัตราครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/คน เฉพาะกรรมการ
ที่มาประชุม
1.5 ประธานกรรมการได้ รั บ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม สู ง กว่ า กรรมการ
ร้อยละ 25 (12,500 บาท) และรองประธานกรรมการได้สงู กว่ากรรมการ
ร้อยละ 12.5 (11,250 บาท) และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
1.6 กรรมการต้ อ งมี ร ะยะเวลาในการประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 60 ของระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งในรอบปีบัญชีนั้น

2. โบนัส

ประธานกรรมการ และกรรมการมีสิทธิได้รับโบนัสตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก�ำหนด การจัดสรรโบนัสจะกระท�ำได้เมื่อส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว และต้อง
ได้รับการอนุมัติการจัดสรรโบนัสจากส�ำนักคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) การประปานครหลวงจึงสามารถขอจัดสรรก�ำไรสุทธิ
เพื่อจ่ายเป็นโบนัสคณะกรรมการได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
2.1 อัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาจาก
ก�ำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส ดังนี้
โบนัส (บาท/คน)

ไม่เกิน 100

ร้อยละ 3 ของกำ�ไรเพื่อการจัดสรรโบนัส
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
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามล�ำดับ
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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2.2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีก�ำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส เห็นควรจ่ายโบนัสกรรมการตามผลการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์

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 + ร้อยละ 100 ของฐาน
ฐาน + ร้อยละ 75 ของฐาน
ฐาน + ร้อยละ 50 ของฐาน
ฐาน + ร้อยละ 25 ของฐาน
ฐาน
ฐาน - ร้อยละ 25 ของฐาน
ฐาน - ร้อยละ 50 ของฐาน
ไม่มีโบนัส
ไม่มีโบนัส

1. การจ่ายโบนัสกรรมการ ให้จ่ายได้เมื่อการประปานครหลวง
ได้น�ำเงินก�ำไรสุทธิที่จัดสรรเป็นรายได้แผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง
เรียบร้อย หรือได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจให้ผ่อนส่งตามก�ำหนดเวลาที่แน่นอนเท่านั้น
2. วิธีการค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อจัดสรรเป็นโบนัสกรรมการให้เป็น
ไปตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ก�ำหนด
3. ให้กรรมการที่ได้รับโบนัสเสียภาษีเงินได้เอง
ในปีบัญชี ถ้ากรรมการนั้นขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน ให้
จ่ายโบนัสให้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
• ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่าย
			โบนัสลดลง ร้อยละ 25
• ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่าย
			โบนัสลดลง ร้อยละ 50
• ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลง
			ร้อยละ 75
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ค่าตอบแทนของผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูง

• ผูว้ า่ การการประปานครหลวงมาจากการสรรหา โดยมีสญั ญาจ้าง
คราวละไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
การประปานครหลวงพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ
ภาระหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และความสามารถในการจ่ายขององค์กร
ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนที่ก�ำหนด
ผู้ว่าการคนปัจจุบัน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ (สัญญาจ้างตั้งแต่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 - 1 เมษายน 2560) และใน
ปีงบประมาณ 2559 ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ
416,152.92 บาท สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ตามที่ ต กลงกั น ใน
สัญญาจ้าง และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ
การประปานครหลวง ได้ประเมินผลงานของผู้ว่าการ ซึ่ง
ผลประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินผลและปฏิบัติ
หน้าที่ และได้รับค่าตอบแทนผันแปรตามผลประเมินเป็นเงิน
1,872,688.13 บาทต่อปี และได้รบั เพิม่ ค่าตอบแทนคงทีต่ งั้ แต่
เดือนตุลาคม 2559 ในอัตราเดือนละ 453,606.68 บาท
• ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (รองผู้ว่าการและผู้ช่วย
ผู้ว่าการ) เป็นไปตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของกระทรวง
แรงงาน (53 ขั้น) โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับรอง
ผู้ว่าการได้รับสูงสุดไม่เกิน 142,830 บาท นอกจากนี้ ยังมี
ค่าตอบแทนอืน่ ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ได้แก่ เงินรับรอง
ประจ�ำต�ำแหน่ง โบนัส รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง รวมทั้ง
สวัสดิการอื่นตามระเบียบข้อบังคับของการประปานครหลวง

									
รายการ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ค่าตอบแทนผู้ว่าการ
5.79
7.75
5.12
ค่าตอบแทนระดับรองผู้ว่าการและเทียบเท่า
20.47
31.15
30.28
รวม
26.26
38.90
35.40
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2557 ผู้ว่าการด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

การพัฒนากรรมการและการประเมินผลตนเอง
ของคณะกรรมการการประปานครหลวง

คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้ให้ความส�ำคัญต่อการ
เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความ
รายชื่อกรรมการ

1. พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
2. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ผลต่างปี 2559 - 2558 เพิ่ม(ลด)
ล้านบาท

ร้อยละ

(1.96)
(10.68)
(12.64)

(25.29)
(34.29)
(32.49)

สามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการประปานครหลวงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ส�ำหรับปี 2559 กรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนา จ�ำนวน 2 ท่าน ใน
หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร

อบรมหลักสูตรความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 16 มีนาคม 2559
อบรมหลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบัน
พระปกเกล้า วันที่ 23 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2559

การสัมมนา/ดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อการก�ำกับดูแลและ
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น

1. การประชุมรับมอบนโยบายการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ
2559 ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการหรือ
เทียบเท่าขึน้ ไปจากทุกสายงานของการประปานครหลวง เพือ่ ขับเคลือ่ น
องค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์
“กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต”
2. การตรวจเยื่ยมโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์ สถานีสูบจ่ายน�้ำ
เพชรเกษม และสถานีสบู จ่ายน�ำ้ ราษฎร์บรู ณะ เพือ่ ติดตามการด�ำเนินงาน
ให้แผนการผลิตและสูบจ่ายน�้ำประปาในช่วงหน้าแล้งของการประปา
นครหลวงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
น�้ำสูญเสียในพื้นที่บริการ 4 และการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ
3. การเข้าส�ำรวจและเยี่ยมชมเส้นทางคลองประปาฝั่งตะวันตก
เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล และการบริ ห ารจั ด การเส้ น ทางรั บ น�้ ำ ดิ บ จาก
คลองประปาฝั่งตะวันตกตั้งแต่สถานีสูบน�้ำดิบบางเลน เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มโครงการปรั บ ปรุ ง กิ จ การประปาแผนหลั ก ครั้ ง ที่ 9
(พ.ศ. 2559 - 2565) เพื่อสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และเพียงพอ

ต่อการรองรับปริมาณความต้องการการใช้น�้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤติภัยแล้งอย่างยั่งยืน
4. การเข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวกับด้าน
ระบบสูบส่งและสูบจ่ายน�้ำ โดยได้หารือและซักซ้อมแผนการผันน�้ำ
เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2559 พร้อมรับฟังปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานสูบส่งและสูบจ่ายน�้ำ เพื่อให้การบริหาร
จัดการลดน�ำ้ สูญเสียมีประสิทธิภาพมากขึน้ และได้เดินทางไปยังบ่อพัก
ประตูน�้ำ (Valve Chamber) ของอุโมงค์ส่งน�้ำสามเสน ถนนเทอดด�ำริ
เพื่อเยี่ยมชมประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบต่าง ๆ ภายในบ่อพัก
ประตูน�้ำ
5. การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การท�ำแผนงาน
การบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2560 - 2564” เพื่อ
จัดท�ำกลยุทธ์และก�ำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พร้อมก�ำหนด
วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนตามแนวทางการบริหารจัดการน�้ำสูญเสียให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ โรงแรมไมด้า เดอะ ซี หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
6. การร่วมเปิดการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
บริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ง
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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เป็นการร่วมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) เพื่อน�ำมาปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดความสมบูรณ์ ทั้งในด้านบริบทของการประปา
นครหลวงด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ อีกทัง้ รองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต พร้อมก้าว
สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และได้รบั มาตรฐานในระดับสากล
ต่อไป

การปฐมนิเทศกรรมการ

ในปีงบประมาณ 2559 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
การประปานครหลวง (เพิ่ ม เติ ม ) เพื่ อ เสนอส� ำ นั ก งานเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรีน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง
จ�ำนวน 3 คน แทนต�ำแหน่งว่าง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 คือ
นางศิริพร เหลืองนวล และวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ได้แก่ นายรอยล
จิตรดอน และนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ซึ่งเลขานุการฯ ได้จัดส่ง
เอกสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องส�ำหรับกรรมการใหม่ เพือ่ ให้กรรมการใหม่ได้
รับทราบนโยบายการด�ำเนินกิจการของการประปานครหลวง ดังนี้
1. คู่มือกรรมการการประปานครหลวง
2. พระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง และข้อบังคับการประปา
นครหลวง
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารการประปานครหลวง ฉบั บ ที่ 3
(พ.ศ. 2555 - 2559)
4. แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559
5. หนังสือรายงานประจ�ำปีของการประปานครหลวง ประจ�ำปี
2558
6. แบบแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ เพือ่ ยืน่ ต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ภายใน 3 วัน
นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง)
7. แบบฟอร์มการรายงานการรับรองความเป็นอิสระ และการ
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการการประปานครหลวง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประปา
นครหลวงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลตนเองของ
กรรมการ (Self - Assessment) และการประเมินผลคณะกรรมการ
ทัง้ คณะ (Board Evaluation) ซึง่ ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการฯ
ได้ประเมิน 2 ครั้ง (เดือนเมษายนและเดือนกันยายน 2559) และได้น�ำ
ผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์ พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุง
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การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
ผลการประเมินคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้ง
คณะ (Board Evaluation) ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 117.36
คะแนน (คะแนนเต็ม 125 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 93.88 อยู่ในระดับ
มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม และสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ
(Self-Assessment) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94.18 คะแนน (คะแนน
เต็ม 100 คะแนน) อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ผลการประเมินคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้ง
คณะ (Board Evaluation) ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 119.09
คะแนน (คะแนนเต็ม 125 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 95.27 อยู่ในระดับ
มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม และสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ
(Self - Assessment) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 93.91 คะแนน (คะแนน
เต็ม 100 คะแนน) อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้น�ำผลการประเมินมาร่วม
พิจารณา โดยจะน�ำคะแนนที่ได้น้อยสุด 3 อันดับมาจัดท�ำแผนปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการการประปานครหลวงด้ ว ย นอกจากนี้
คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ ชุดส�ำคัญ เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบของการประปานครหลวง คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ใ นการประปานครหลวง และคณะ
อนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มี
การประเมินผลตนเองทัง้ 2 รูปแบบเช่นเดียวกัน เพือ่ น�ำผลการประเมิน
มาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการการประปานครหลวง ให้ความส�ำคั ญในเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรอบคอบและโปร่งใส
โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้ในนโยบาย แนวทางการบริหารและการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูล
เพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ปฏิบัติงานกับ
ผลประโยชน์ของการประปานครหลวงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดย
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นเป็นประจ�ำทุกสิ้นปีงบประมาณ และใน
ระหว่างปีงบประมาณ หากมีการด�ำเนินการทีเ่ ข้าข่ายการมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง โดยมี
ส�ำนักตรวจสอบท�ำหน้าทีส่ รุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ทั้งองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 การประปานครหลวงได้มี

การปรับปรุงค�ำสัง่ เรือ่ ง หลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานอื่นที่การประปานครหลวง
ก�ำหนด โดยก�ำหนดให้อนุกรรมการ กรรมการทีป่ รึกษา และคณะท�ำงาน
ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการการประปานครหลวงและมิ ไ ด้ เ ป็ น
คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ หรือพนักงานการประปา
นครหลวง เป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ต ้ อ งรายงานความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้ปฏิบัติ
งานการประปานครหลวง สรุปได้ว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจเป็นรายการที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�ำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์
ขององค์กรนั้น ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวง
จะมีการตรวจสอบการมีสว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมระหว่าง
ผู้ที่เข้ายื่นซองเสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลอื่น หรือตลาด

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
1. นายเจริญ ภัสระ
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
2. พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
3. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร
5. นายบวร วงศ์สินอุดม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์
7. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
8. นายวัลลภ พริ้งพงษ์
9. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ
11. นายรอยล จิตรดอน
12. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล
กรรมการที่เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง
13. นางศิริพร เหลืองนวล
กรรมการและผู้ว่าการ
14. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

กลางฯ โดยดูความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริหาร เชิงการร่วมทุน หรือมีการ
ไขว้กันระหว่างเชิงบริหารและเชิงการร่วมทุน และจากการสอบทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของส�ำนักตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2559 ไม่พบว่ามีปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำ� คัญทีก่ รรมการ
ถือครองและเกีย่ วข้องกับการประปานครหลวง
และรายงานที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อการประปา
นครหลวง
การประปานครหลวงได้จัดท�ำแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล
หลักทรัพย์ (หุ้น) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้คณะกรรมการ
การประปานครหลวงรายงานให้สาธารณชนทราบ สรุปข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2559 ดังนี้
การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจ/นิติบุคคลอื่น

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลัก

นิติบุคคล
ที่มีความ
เกี่ยวข้อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประธาน

กรรมการ

ผู้บริหาร

-

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

-

75

หมายเหตุ : การประปานครหลวงไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
ล�ำดับที่ 1 : กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
ล�ำดับที่ 5 : ประธานสถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
			
: กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ล�ำดับที่ 7 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
ล�ำดับที่ 10 : กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
		 กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
ล�ำดับที่ 11 : กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
				 กรรมการและเลขานุการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
				 กรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
				 กรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
				 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
				 นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ
ล�ำดับที่ 12 : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี ซี จี จ�ำกัด (มหาชน)
ล�ำดับที่ 13 : กรรมการบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
นิยาม

1. การถือครองหลักทรัพย์ (หุน้ ) ในนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
หลักคือ การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ของกรรมการการประปา
นครหลวงในนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักของการประปานครหลวง
ในสัดส่วนทีเ่ กินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
2. นิตบิ คุ คลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับกรรมการการประปานครหลวง
คือ นิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประปา
นครหลวง ที่คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการการประปานครหลวงมีอ�ำนาจควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้แก่ การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด หรือการมีอ�ำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือการมีอำ� นาจการควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

จริ ย ธรรมการด� ำ เนิ น งานของการประปา
นครหลวง

เพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ ใ นการด� ำ เนิ น กิ จ การอย่ า งโปร่ ง ใส มี
คุ ณ ธรรม และมี ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม
คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงก�ำหนดให้มีประมวลจริยธรรม
การด�ำเนินงานการประปานครหลวง ตามข้อบังคับการประปานครหลวง
ฉบับที่ 133 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ และพนักงาน
การประปานครหลวง พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552
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เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่
ถูกต้อง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกคน และได้กำ� หนดให้มี
การเผยแพร่ให้ทราบทัว่ กัน ทัง้ นี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ให้ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์การด�ำเนินการทางวินัยของการประปา
นครหลวง และในปีงบประมาณ 2559 การประปานครหลวงได้จัดท�ำ
ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 27 ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมของ
ผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2559 เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานด้านจริยธรรมของการประปานครหลวง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น

ความสั ม พั น ธ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสีย

คณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งรัฐบาล พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 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) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือผู้ก�ำกับดูแล โดยมีการ
รายงานผลการด�ำเนินงานและสถานภาพขององค์กรอย่าง
สม�่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริง
2) ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความซื่อ สัตย์สุจริต มีคุณ ธรรม และมี
จิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
3) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สงู สุด และ
พัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
1) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม โดยไม่
หวังผลก�ำไรทางการเงินเป็นส�ำคัญ
2) ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใส
ด้วยใจให้บริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3) ให้ความสะดวกลูกค้าในทุกขั้นตอน ได้แก่ ช่องทางขอติดตั้ง
ประปาใหม่ เพิ่มช่องทางรับช�ำระค่าน�้ำประปา
4) วางท่อประปาขยายบริการให้ประชาชนมีน�้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดตามที่ได้ให้ข้อตกลง
ไว้กับคู่ค้า/เจ้าหนี้ และไม่ละเมิดสิทธิของคู่ค้า/เจ้าหนี้
2) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงได้ ต้องรีบแจ้ง
คูค่ า้ /เจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้าเพือ่ ร่วมกันหาทางแก้ไขโดยทันที
3) ส่งเสริมความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับคูค่ า้ /เจ้าหนีท้ กุ ราย
4) ปฏิบตั ติ ามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ของการประปานครหลวง โดยต้อง “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่จ่าย
ผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้”

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
1) ก�ำหนดสวัสดิการและผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมแก่พนักงาน โดย
ก�ำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนให้พนักงานถือปฏิบัติ
2) ให้ความส�ำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยค�ำนึง
ถึงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานอยู่เสมอ
3) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของพนั ก งาน
สนับสนุนให้พนักงานมีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้
(KM/LO) และสร้างนวัตกรรม
4) บริหารงานโดยหลีกเลีย่ งการกระท�ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่ อาจ

มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
5) ก�ำหนดให้พนักงานปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณการด�ำเนินงานของ
การประปานครหลวงโดยเคร่งครัด
6) มุง่ เน้นให้พนักงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึง
การสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2559 มีการด�ำเนินงาน
ในด้านส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้

รัฐบาล : ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวง
มหาดไทย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ร่วมโครงการ “ช่วยราษฎร์
ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน�้ำประปา” ปี 2 ช่วงเดือนมีนาคม เมษายน 2559 โดยมีจ�ำนวนผู้ใช้สิทธิ์ลดค่าน�้ำ 145,612 ราย
ท�ำให้สามารถลดปริมาณน�ำ้ ลงรวม 3,070,425 ลูกบาศก์เมตร
และคิดเป็นเงินส่วนลดให้กับประชาชนรวม 14.859 ล้านบาท
• สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยเร่งด�ำเนินการวางท่อ
ขยายเขต เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน�้ำใช้ครบร้อยละ 100 ซึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ย การประปานครหลวงจึง
ได้ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ลงร้อยละ 10 ส�ำหรับมาตรวัดน�้ำ
ขนาด 4 และ 6 หุน และยังให้ผ่อนช�ำระค่าติดตั้งประปาใหม่
ได้ใน 1 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่การประปานครหลวง
ก� ำ หนด นอกจากนี้ ยั ง มี การบริ การส� ำ รวจหาท่ อ รั่ ว ฟรี
ตรวจสอบระบบประปาฟรี ไม่มีค่าใช้จ ่าย โดยติ ดต่ อได้
ที่ส�ำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง
• ร่วมออกบูธในงาน “อย่าให้ใครว่าไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้คน
ในชาติปรับทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดี สร้างจิตส�ำนึก
และเสริมสร้างวินัยอันเป็นพื้นฐานที่จะท�ำให้ประเทศพัฒนา
ต่อไป โดยร่วมออกบูธภายใต้ชอื่ “อย่าให้ใครว่าไทย ไม่รกั ษ์นำ�้ ”
เพือ่ กระตุน้ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ และรักษาแหล่งน�ำ้ ทีม่ อี ยู่
ให้สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอในอนาคต พร้อมทั้งแนะน�ำวิธี
การดาวน์ โหลดแอพพลิเคชั่น MWA onMobile แอพของ
คนเมือง ครบทุกเรื่องการประปา
• ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมพบประชาชน เนือ่ งใน
โอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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•

•

•

•

5 ธันวาคม 2558 เพื่อสนองนโยบายบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
ของกระทรวงมหาดไทย 3 ชุมชน คือ 1. โรงเรียนมัธยม
สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 2.ชุมชนถนนสุคันธราม 3. โรงเรียนวัด
นาคกลาง เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ
ตรวจ/ซ่อม ท่อประปาเบือ้ งต้น ส�ำรวจหาท่อรัว่ ภายใน รับช�ำระ
เงินค่าน�้ำ และให้ค�ำแนะน�ำ พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้น�้ำใช้ไฟอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับ
ผู้ร่วมงาน
เปิดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีห่ า่ งไกลสามารถ
เข้ารับการอบรมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย “ประปาสร้างสุข ทุกครัวเรือน”
เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถน�ำความรู้ไปดูแลระบบประปา
ของตนเอง และเพื่อนบ้าน และมีรายได้เสริมจากการเป็น
ช่างประปาอีกด้วย โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดอบรม
รุ่นพื้นฐาน 8 รุ่น รุ่นขั้นสูง 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม 318 คน
ร่วมจัดนิทรรศการประหยัดน�้ำ ในงาน “นิทรรศการการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและประหยัดน�้ำ” ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานร่วม
เป็นเครือข่ายรวมพลคนประหยัดน�้ำ พร้อมสร้างจิตส�ำนึก
ให้ ช ่ ว ยกั น ประหยั ด น�้ ำ ต้ า นภั ย แล้ ง โดยเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
การประหยัดน�้ำที่เป็นประโยชน์ อาทิ 10 กิจกรรมใช้น�้ำประปา
อย่างรู้คุณค่า โครงการ “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัด
น�้ำประปา”
เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานประสานความร่วมมือ (MOU)
ระหว่าง การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
ณ ส�ำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อหารือแนวทาง
ประสานความร่ ว มมื อ ในการจั ด ท� ำ MOU ระหว่ า ง 2
หน่วยงาน ให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการให้บริการงานประปาแก่ประชาชน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ
การประปานครหลวง
เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ภายใต้แนวคิด
“Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส” ณ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ร่วมงาน
“วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559” ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง”
ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง ซึง่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ลโกงชาติ 2559 การฉายผลงานหนั ง สั้ น
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ต้านโกงจากโครงการ Youth 2016 และการสรุปผลงาน
การต่อต้านคอร์รัปชัน
ลูกค้า : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการน�้ำสะอาดส�ำหรับ
การอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกพืน้ ที่ให้บริการ อ�ำนวยความสะดวกให้
กับประชาชนในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน อาทิ
• ร่วมโครงการหน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี
สมุทรปราการ โดยมีการให้บริการติดตั้งประปาใหม่ตาม
โครงการ One Stop Service ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ส�ำหรับ
บริการผู้ใช้น�้ำรายใหม่ โดยมีรูปแบบกิจกรรม รับค�ำร้อง
ตรวจสอบเอกสาร ส�ำรวจหน้างาน จนถึงการรับช�ำระเงิน
เป็นกรณีพิเศษถึงบ้าน ตลอดจนติดตั้งประปาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 วัน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น�้ำแบบ
ครบวงจร
• เปิ ด ใช้ ง านระบบบริ การผู ้ ใ ช้ น�้ ำ ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Service) ทางเว็บไซต์ www.mwa.co.th โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้นำ�้ ได้มากขึน้ อาทิ ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ใช้น�้ำได้แบบ Online เช่น ค่าน�้ำ สถิติการใช้น�้ำ
ย้อนหลัง แสดงประวัติการช�ำระเงิน และประวัติการใช้น�้ำด้วย
กราฟย้อนหลังได้ถึง 12 เดือน รวมทั้งการช�ำระค่าน�้ำผ่าน
Internet Banking ของธนาคารต่าง ๆ ได้ทนั ที เพียงลงทะเบียน
ใช้งานด้วย e-mail หรือเบอร์ โทรศัพท์มือถือ โดยระบบ
e-Service นี้ ได้เปิดให้ใช้งานทางเว็บไซต์ของการประปา
นครหลวงได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
• ให้บริการและปรับปรุง แอพพลิเคชั่น MWA onMobile ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการผู้ใช้น�้ำใน
ยุคดิจิตอล โดยผู้ใช้น�้ำสามารถรับทราบข้อมูลและอัพเดท
ข่าวสารของการประปานครหลวง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับค่าน�้ำประปา ข้อมูลผู้ใช้น�้ำ พื้นที่น�้ำไม่ไหล สถิติการ
ใช้น�้ำย้อนหลัง รวมถึงข้อมูลค่าน�้ำ การช�ำระค่าน�้ำ และเรื่อง
น่ารู้เกี่ยวกับการใช้น�้ำประปา โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลพื้นที่
น�ำ้ ประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล อีกทัง้ ผูใ้ ช้นำ�้ สามารถแจ้งปัญหา
แจ้งท่อแตกรั่ว หรือส่งรูปจุดที่ท่อประปาแตกรั่ว ซึ่งระบบจะ
สามารถระบุพื้นที่ที่ชัดเจน ให้ช่างไปซ่อมได้อย่างถูกต้องและ
สะดวกรวดเร็ว

• มอบน�้ำดื่มบรรจุขวด น�้ำถ้วย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
เป็นจ�ำนวนมาก เช่น มอบน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวด จ�ำนวน 10,000 ขวด
สนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 และมอบน�้ำดื่มถ้วย จ�ำนวน 100,000 ถ้วย
ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในพิธีมอบสิ่งของ
เพือ่ ใช้ในกิจกรรมปัน่ จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว “Bike for Dad” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เป็นต้น
• มอบน�้ำประปาตามโครงการ “การประปานครหลวง ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย” หลากหลายพื้นที่ เช่น ให้บริการประชาชน
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลไร่รถ อ�ำเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค โดยการประปานครหลวง
ได้สง่ รถผลิตน�ำ้ ประปา 1 คัน รถบรรทุกน�ำ้ 3 คัน และรถบรรทุก
น�้ำดื่มบรรจุขวด จ�ำนวน 4,500 ขวด อีก 1 คัน เข้าช่วยเหลือ
และให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่
ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลน
น�้ำส�ำหรับอุปโภคบริโภค
คูค่ า้ /เจ้าหนี้ : มีการประกาศจัดซือ้ จัดจ้างอย่างโปร่งใสตามระเบียบ
ข้อบังคับการประปานครหลวง และปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ตามหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งจัดบรรยาย เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ด้วยข้อตกลง
คุณธรรม” โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยาย มีคู่ค้าและพนักงาน
จ�ำนวน 370 คน เข้ารับฟัง เพื่อให้คู่ค้า และพนักงานการประปา
นครหลวงได้มีความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
พนักงาน : สนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานใน
ทุกด้าน ปรับปรุงสวัสดิการ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการท�ำงาน เช่น จัดกิจกรรม
ท�ำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน จัดโครงการปฏิบัติ
ธรรมและบรรยายธรรม จัดบรรยายให้ความรูพ้ นักงานและผูป้ ฏิบตั งิ าน
สร้างแรงจูงใจในการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ การจัดอบรมเสริม
สร้างทัศนคติและปรับกระบวนทัศน์พนักงานด้าน CSR การจัดอบรม
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เป็นต้น

โดยมีกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งปัญหาข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ ดังนี้
ภายในองค์กร ผ่าน
• ระบบร้องเรียนในหน้า Intra.mwa.co.th และ Webboard
ในหน้า Intra.mwa.co.th ส�ำหรับพนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ขี อ้ สงสัย
หรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ รวมทั้งรับเรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงาน
• ร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจได้ในทุกระดับ
และส�ำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง หรือคณะกรรมการ
การประปานครหลวง
• ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการประปานครหลวง
(ศปท.กปน.) สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบผ่าน
ช่องทางกล่องคุณธรรม ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 ส�ำนักงานใหญ่
การประปานครหลวง ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2504-0123 ต่อ 1608
โทรสารหมายเลข 0-2500-2518 ทาง e-mail : anticor@mwa.co.th
ทาง Intranet : รับเรื่องร้องเรียนภายใน หัวข้อ “การทุจริตประพฤติ
มิชอบ” และทางไปรษณีย์ : ฝ่ายธรรมาภิบาล การประปานครหลวง
เลขที่ 400 ถนนประชาชืน่ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10210
ภายนอกองค์กร ผ่าน
• จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
แก่พนักงาน ประชาชน ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต) เว็บไซต์ www.mwa.co.th
เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต่ า ง ๆ โดยมี Webboard และ
สามารถ e-mail ถึงผู้ว่าการโดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่
e-mail : mwagov@mwa.co.th
• ศูนย์บริการประชาชน (MWA Call Center) หมายเลขโทรศัพท์
1125 รับข้อร้องเรียนจากภายนอก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้
ค�ำปรึกษา และตอบชี้แจงตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถ
Online ไปยังส�ำนักงานประปาสาขาและนักวิทยาศาสตร์กรณี
มีค�ำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน�้ำด้วย
• คลิ นิ ก น�้ ำ สะอาด (Clean Water Clinic) ทางเว็ บ ไซต์
www.mwa.co.th blog คลินกิ น�ำ้ สะอาด หรือ http://cwc.mwa.
co.th/ หรือ e-mail address : waterclinic@mwa.co.th
ซึ่งเป็นศูนย์วิชาการให้บริการด้านประปาเกี่ยวกับน�้ำประปา
เพื่ อ สุ ข ภาพ รวมทั้ ง ให้ ค� ำ แนะน� ำ เพื่ อ น� ำ ไปใช้ แ ก้ ป ั ญ หา
เพื่อสุขภาพและสุขลักษณะที่ดีของประชาชน
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• ศูนย์ด�ำรงธรรม Hotline 1567 และส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี Hotline หมายเลขโทรศัพท์ 1111 ซึ่งจะ
สามารถโอนสายจากผู้ร้องเรียนทั้ง 2 หมายเลขเข้าสู่ระบบ
งานของ 1125 ของการประปานครหลวงได้ทันที รวมถึง
จัดตั้งศูนย์ด�ำรงธรรม การประปานครหลวง ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ชั้น 1 ส�ำนักงานใหญ่
• ตู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวคิดโครงการบริหาร
งานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจการ โดยจะติดตั้งไว้
ประจ�ำตามหน่วยงานและส�ำนักงานประปาสาขา
• สามารถร้องเรียนด้วยตนเอง/ท�ำเป็นหนังสือยื่นที่ที่ท�ำการ
ของการประปานครหลวงได้โดยตรงหรือผ่านหน่วยงานราชการ
เช่น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานขององค์กร โดยยึดหลัก
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และมีการตั้งคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวงมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล
และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
โดยข้อมูลทีเ่ ปิดเผยมีทงั้ ข้อมูลทีเ่ ป็นทางการเงิน และทีม่ ิใช่ทางการเงิน
ซึ่งมีช่องทางการเปิดเผยหลากหลาย อาทิ
• รายงานประจ�ำปี (Annual Report)
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนการประปานครหลวง
• เว็บไซต์การประปานครหลวง www.mwa.co.th
• รายการทางสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์
• ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแจกของการประปานครหลวง
• หนังสือพิมพ์
• วารสารน�้ำก๊อก
• ผู้ว่าการจัดแถลงผลการด�ำเนินงานช่วงที่ผ่านมา พร้อมกับ
นโยบายทีจ่ ะด�ำเนินการต่อไปในอนาคตต่อสาธารณชน เป็นประจ�ำทุกปี
หรือ แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ กรณีเกิดสถานการณ์วิกฤต อาทิ ภัยแล้ง
เป็นต้น
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
• การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
• Application ใน Smartphone : MWA e-Service และ
MWA onMobile
• Social Media : Facebook, Line
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การส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลและการด� ำ เนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการการประปานครหลวงได้กำ� หนดเป็นนโยบายส�ำคัญ
ให้การประปานครหลวงบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) ควบคู ่ ไ ปกั บ การใส่ ใ จดู แ ลสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Corporate Social & Environment Responsibility: CSR) โดยได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการ
ด� ำ เนิ น งานด้ า นธรรมาภิ บ าล ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ 2559 มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
1. ก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในแผนปฏิบัติงานของการประปานครหลวง ซึ่งปีงบประมาณ 2559
การประปานครหลวงได้จัดส่งประกวดแผนงานด้านการพัฒนาและ
ยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ตามโครงการ
“รัฐวิสาหกิจทีม่ กี ารพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศในการจัดท�ำแผนงานเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน” โดยการประปานครหลวง
ได้รบั รางวัลชมเชย จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
2. มี ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
(Compliance Unit) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการประปา
นครหลวง ให้ท�ำหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงาน แล้วน�ำมา
ประมวลและก�ำหนดแนวทางให้ถอื ปฏิบตั ิในทุกส่วนขององค์กร รวมทัง้
เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทราบ
อย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กรบนอินทราเน็ตและเว็บไซต์ธรรมาภิบาลการประปา
นครหลวง (MWA CG Website)
3. มี ค ณะท� ำ งานทบทวนและปรั บ ปรุ ง คู ่ มื อ ธรรมาภิ บ าล
การประปานครหลวง ด�ำเนินการทบทวนคู่มือธรรมาภิบาล การประปา
นครหลวง (MWA Good Governance) โดยได้นำ� ข้อมูลมาจากหลักการ
ธรรมาภิบาลทีเ่ ป็นสากลและแนวปฏิบตั จิ ากองค์กรทีเ่ ป็นทีย่ อมรับทัง้ ใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ประกอบในการพิจารณา และ
ได้มีการศึกษาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรชั้นน�ำในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อน�ำมาปรับใช้กับการประปานครหลวงให้มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตามกฎหมาย อีกทั้งใน
ปีงบประมาณ 2559 การประปานครหลวงได้จัดท�ำระเบียบการประปา
นครหลวง ฉบับที่ 27 ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการและ

พนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2559 เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ด้านจริยธรรมของการประปานครหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น
4. จัดท�ำองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล เผยแพร่ ให้พนักงาน
ทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิ
งานผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ การจัดท�ำวารสาร CG MAG ละครวิทยุ
เสี ย งตามสาย CG มี ดี CG Delivery การจั ด ท� ำ บทความด้ า น
ธรรมาภิบาลลงในวารสารน�้ำก๊อก การจัดท�ำเกมตอบค�ำถามด้าน
ธรรมาภิบาล และกิจกรรมเสียงตามสาย CG มีดี โดยกิจกรรมต่าง ๆ
ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธรรมาภิบาลการประปานครหลวงเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน
5. จัดให้มีการคัดเลือกผู้น�ำและบุคคลต้นแบบในการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม
6. จัดงานวันธรรมาภิบาลการประปานครหลวง (MWA CG DAY)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการมี ห ลั ก
ธรรมาภิบาลในการด�ำเนินงานและการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส
ไร้คอร์รัปชัน ในชื่องาน “MWA CG 3D : Don’t give Don’t take
Don’t corrupt” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการต่อต้านคอร์รัปชัน
และการมอบรางวัลให้กับผู้น�ำและบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล
ประจ�ำปี 2559
7. สอดแทรกเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมไว้
ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ก�ำหนดหลักสูตร “ต้นกล้า
ธรรมาภิบาล” เป็นหลักสูตรส�ำหรับพนักงานที่จะเลื่อนต�ำแหน่ง และ
การพัฒนาสมรรถนะสนับสนุนการท�ำงาน รวมทั้งมีการทดสอบความรู้
หลังการอบรม
8. จัดหลักสูตรอบรมบรรยายความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้แก่
พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น หลักสูตร “ร่างพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” และหลักสูตร “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”
เป็นต้น
9. การขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน
คอร์รัปชันของการประปานครหลวง โดยมีการจัดสัมมนาเครือข่ายฯ
พร้อมจัดท�ำ Workshop เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเรือ่ งการทุจริต
คอร์รัปชันขององค์กร และการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายฯ
10. การประเมินผลการด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาลภายในองค์กร
โดยวัดความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการเปิดรับสือ่ ด้านธรรมาภิบาล
ของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง ก่อนการสื่อสาร
และหลังการสื่อสาร
11. เข้ า ร่ ว มโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน

การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
12. การเตรียมการศึกษาและจัดตั้งสภาธรรมาภิบาล การประปา
นครหลวง
13. การศึกษาการเชื่อมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาลกับหน่วยงาน
ภายนอก
14. จัดท�ำดัชนีวัดความโปร่งใสในองค์กร เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดของ
หน่วยงานระดับฝ่าย
15. โครงการประปาจิตใจสีขาว (White Organization Campaign)
โดยจั ด บรรยายให้ ความรู ้ เรื่ อ งกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า ง
โปร่งใส แก่ผู้มีส่วนได้เสียของการประปานครหลวงและพนักงาน
การประปานครหลวง ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ด้วย
ข้อตกลงคุณธรรม”
16. การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจ ริต และขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่ า ด้ วย
ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดังนี้
• ลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้
		 ไม่ทุจริต”
• ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการในงานสั ม มนาสาธารณะ หั ว ข้ อ
		 “ยกเครือ่ งกระบวนการต่อต้านคอร์รปั ชันไทย” ณ ส�ำนักงาน
		 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ร่ ว มงานวั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น สากล ภายใต้ แ นวคิ ด
		 “Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส” ณ อาคาร
		 รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
• ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
		 “ทิศทางการพัฒนางานด้านการป้องกันและปราบปราม
		 การทุจริต” ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
		 การทุจริตแห่งชาติ แก่ผอู้ บรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
		 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
• คณะผูบ้ ริหารและตัวแทนพนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ าน ร่วมงาน
		 วันต่อต้านคอร์รปั ชัน 2559 ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง”
		 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
17. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรม ดังนี้
•		กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ต้นเดือน ปฏิบัติธรรม
			ในวันส�ำคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว้พระฟังธรรม ใน
			วันธรรมสวนะ และกิจกรรมฟังบรรยายธรรม
• กิจกรรมท�ำดีเพื่อสังคม
ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ไว้ในเว็บไซต์ www.mwa.co.th

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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ผังบริหารคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

คณะกรรมการ
การประปานครหลวง
ที่ปร�กษาประธานกรรมการ
การประปานครหลวง

ผูวาการ
การประปานครหลวง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของการประปานครหลวง

สำนักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
พ�จารณาการจัดซื้อพัสดุ
และการจาง

คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลงานผูวาการ
การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองคกร

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG)
และกิจกรรมเพ�่อสังคม (CSR)

คณะอนุกรรมการ
บร�หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ
ในการประปานครหลวง

คณะกรรมการ
สรรหาผูวาการ
การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
ติดตามการดำเนินงาน
ตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการ
บร�หารจัดการน้ำสูญเสีย
และแรงดันน้ำ

คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของการประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
พ�จารณาผลตอบแทนผูวาการ
การประปานครหลวง
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

1. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ พั ส ดุ แ ละ
การจ้าง
พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล ประธานอนุกรรมการ
นางศิริพร
เหลืองนวล
รองประธานอนุกรรมการ
นายวันชัย
หล่อวัฒนตระกูล อนุกรรมการ
นายสุรศักดิ์
ศตวิริยะ
อนุกรรมการ
นายพิเชษฐ์
เนียมนัด
อนุกรรมการ
นางดวงใจ
ตันติจรัสชัย
อนุกรรมการ
นางสาวจันทนา
เตชะศิรินุกูล อนุกรรมการ
นางสาวทิพวรรณ บุศยพลากร
อนุกรรมการ
นางสาวคณัชวรรธก์ดา  สุภาพ
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ
และการจ้าง และเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ที่อยู่ในอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการการประปานครหลวง ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
การประปานครหลวง รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการสัญญา
ต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

2. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
นายบวร
วงศ์สินอุดม   
รศ.ดร. ชนินทร์
ทินนโชติ
ดร. ณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
นางศิริพร
เหลืองนวล
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
รศ. บุญเกียรติ
ชีวะตระกูลกิจ
นางอัญชนา
วิทยาธรรมธัช
นายวรารัตน์
ชุติมิต
พลเรือตรี ธวัช
รุ่งสันเที๊ยะ
นายลือชัย
ดีถาวร
นางสาวสุชาดา   พณิชยกุล
นายยงยุทธ์   
อภัยจิรรัตน์
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การประปานครหลวง    

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

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้ชว่ ยเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารการประปานครหลวง
และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี พร้อมทัง้ พิจารณางบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการ พิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการประปาหรือ
ระบบประปา และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารการบริการ และ
การลงทุน พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการจัดการด้านการเงิน
รายงานวิเคราะห์การเงิน และสถานะทางการเงิน รวมทั้งติดตาม
การเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงาน ให้คำ� ปรึกษาและเสนอแนะ
การด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานประปาเพื่อขยายฐานรายได้เสริม
ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนพิจารณา
กลั่นกรอง และปรับปรุงร่างข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง สัญญา
ต่าง ๆ และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม/คล่องตัว
และเกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

3. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR)
ดร. ณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา ประธานอนุกรรมการ
นายสมศักดิ์      สุวรรณสุจริต รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
พลเอก นพดล
ฟักอังกูร
อนุกรรมการ
พลเรือโท เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา
อนุกรรมการ
นางสาวรสา   
กาญจนสาย อนุกรรมการ
นายเกรียงไกร
สืบสัมพันธ์
อนุกรรมการ
นายไชยณัฐ
เจติยานุวัตร อนุกรรมการ
นายพีรวัฒน์
ธีระกาญจน์
อนุกรรมการ
นายส�ำรวย
มงคลพร
อนุกรรมการ
นายเกียรติ
อึงรัตนากร
อนุกรรมการ
นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
อนุกรรมการ
(ส�ำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ
การประปานครหลวง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักผู้ว่าการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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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�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์ประจ�ำปี พร้อมก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้การประปานครหลวงเป็นที่ยอมรับและ
น่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอก รวมถึงพิจารณาก�ำหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ และจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
การด�ำเนินงาน

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

84

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

มีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำและให้การสนับสนุนในการก�ำหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้ความเห็นชอบ
การระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้
ระบบประปามีเสถียรภาพรองรับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ก�ำกับดูแลและ
ติดตามการด�ำเนินการตามนโยบาย แนวทาง แผนงาน และกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง กลั่ น กรอง และสอบทานรายงานการบริ ห าร
ความเสีย่ ง รวมทัง้ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมและการสือ่ สารการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมในองค์กร

5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประปานครหลวง
พลเอก วีรัณ

ฉันทศาสตร์โกศล ประธานกรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

มีหน้าที่ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเกีย่ วกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน
รัฐวิสาหกิจ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งปรึกษาหารือเพื่อ
แก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ร้องทุกข์ที่
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย และพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

6. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
พลเรือโท ณเดโช    เกิดชูชื่น
ผศ. ทีฆวุฒิ         พุทธภิรมย์
นายวัลลภ
พริ้งพงษ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ)

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ

มีหน้าทีส่ อบทานการด�ำเนินงานของการประปานครหลวงให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะ
รั ฐ มนตรี ประกาศ หรื อ ค� ำ สั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจ สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ สอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอเพียงของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ สอบทานให้การประปานครหลวง
มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยตรวจสอบภายใน

7. คณะอนุกรรมการติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย
นายวัลลภ
พริ้งพงษ์  
ประธานอนุกรรมการ
นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต รองประธานอนุกรรมการ
พลเรือโท ณเดโช    เกิดชูชื่น
อนุกรรมการ
นายรอยล
จิตรดอน
อนุกรรมการ
นายวันชัย
หล่อวัฒนตระกูล อนุกรรมการ
นางลาวัณย์
ฉัตรรุ่งชีวัน
อนุกรรมการ
    ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน�้ำ)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
(ส�ำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการคณะกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ
การประปานครหลวง    
มีหน้าที่ติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
ที่ก�ำกับดูแล และคณะกรรมการการประปานครหลวง รวมทั้งติดตาม
การด�ำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก และโครงการ
อื่นที่ส�ำคัญ โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง
เพื่อทราบทุกเดือน

8. คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ สู ญ เสี ย และ
แรงดันน�้ำ
รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
รศ.ดร. ชนินทร์
ทินนโชติ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ดร.ชุติมา
เอี่ยมโชติชวลิต
ผศ.ดร.สิตางศุ์
พิลัยหล้า
ดร. สมภพ
สุจริต
นายลือชัย
ดีถาวร
นายวิทยา
อินทชิต
นายสมชัย
ชัยอนุรักษ์
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน�้ำ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ
น�้ำสูญเสีย  

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

มีหน้าทีก่ ำ� หนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลดน�ำ้ สูญเสียให้เกิด
ประสิทธิผล พิจารณาแผนการด�ำเนินงานการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
และการบริหารจัดการแรงดันน�้ำ  รวมทั้งเร่งรัดการด�ำเนินการบริหาร
จัดการน�้ำสูญเสียให้เป็นไปตามแผน พิจารณากลั่นกรอง และจัดสรร
งบประมาณ เพือ่ การด�ำเนินกิจกรรมการจัดการน�ำ้ สูญเสีย พิจารณาและ
ให้ขอ้ เสนอแนะการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในการจัดการน�ำ้ สูญเสีย
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9. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร. สุวัฒนา
จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต รองประธานอนุกรรมการ
ดร. ณัฐกิตติ์
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
นางลาวัณย์
ฉัตรรุ่งชีวัน
อนุกรรมการ
     ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบ พิจารณาโครงสร้างผังบริหารและโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนของพนักงาน รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
ในลักษณะหน่วยธุรกิจ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดหาวิธีการที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พิจารณาก�ำหนดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงานของสถาบันพัฒนา
วิชาการประปาให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้ง
พิจารณาก�ำหนดนโยบาย สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา
และสร้างนวัตกรรมงานประปาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อให้เกิด
การสร้างมูลค่า ตลอดจนก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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10. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ
การประปานครหลวง
นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต ประธานอนุกรรมการ
รศ.ดร. สุวัฒนา
จิตตลดากร
รองประธานอนุกรรมการ
พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล อนุกรรมการ
นางลาวัณย์
ฉัตรรุ่งชีวัน
เลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
     (ส�ำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)
มี ห น้ า ที่ จั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานของผู ้ ว ่ า การ
การประปานครหลวง แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งประเมินผลงานตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

11. คณะอนุ ก รรมการก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ด ้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของการประปานครหลวง
รศ.ดร. ชนินทร์
ทินนโชติ
นางศิริพร
เหลืองนวล
นายรอยล
จิตรดอน
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
พลเอก สกุณชัย ศิริเรือง
นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล
รศ.ดร. อัศนีย์
ก่อตระกูล
น.ส.จันทนา
เตชะศิรินุกูล
นายจิระศักดิ์
คณานุกูล
นายพีระ
ตีรวัฒน์
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้ำ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนา
และสนับสนุนเทคโนโลยี

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

มีหน้าที่ ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  และน�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

12. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปานครหลวง
พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล ประธานกรรมการ
นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต รองประธานกรรมการ
นายบวร
วงศ์สินอุดม   กรรมการ
ดร. ณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา กรรมการ
นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ
นางลาวัณย์
ฉัตรรุ่งชีวัน
เลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ส�ำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)
มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหาบุคคล และด�ำเนินการ
สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรา 8 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส� ำ หรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ (ฉบั บ ที่ 6)
พ.ศ. 2550 เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง และให้
เสนอชือ่ ผูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือกทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ ต่อคณะกรรมการ
การประปานครหลวงต่อไป

13. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ
การประปานครหลวง
รศ.ดร. สุวัฒนา
จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
รศ.ดร. ชนินทร์
ทินนโชติ
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนส�ำนักคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
นางลาวัณย์
ฉัตรรุ่งชีวัน
เลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ส�ำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)  
มี ห น้ า ที่ พิ จารณาจั ด ท� ำ ร่ า งสั ญ ญาจ้ า งของต� ำ แหน่ ง ผู ้ ว ่ า การ
การประปานครหลวง พิจารณาก�ำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม และ
เจรจาต่ อ รองผลตอบแทนกั บ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น ผู ้ ว ่ า การ
การประปานครหลวง และน�ำเสนอผลการพิจารณาและร่างสัญญาจ้าง
ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงและกระทรวงการคลังเพื่อให้
ความเห็นชอบ
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คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการจัดซื้อพัสดุ
และการจ้าง

คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ใน กปน.

คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลงาน ผู้ว่าการ กปน.

ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน.

ชื่อ - สกุล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ลำ�ดับ

คณะกรรมการ กปน.

การประชุมและค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

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

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

นายเจริญ  
พลเรือโท ณเดโช
พลเอก วีรัณ
นายมนัส
รศ.ดร.สุวัฒนา
นายบวร  
นายวุฒิพงศ์
ผศ.ทีฆวุฒิ  
นายณัฐกิตติ์  
นายวัลลภ
นายสมศักดิ์
รศ.ดร.ชนินทร์
นางศิริพร
นายธนศักดิ์

หมายเหตุ : ล�ำดับที่ 10-12
ล�ำดับที่ 13
ล�ำดับที่ 4
ล�ำดับที่ 7
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ภัสระ
ประธานกรรมการ 12/12
12/12
เกิดชูชื่น
กรรมการ
9/12
ฉันทศาสตร์โกศล
กรรมการ
18 วัน
แจ่มเวหา
กรรมการ
12/12
จิตตลดากร
กรรมการ
10/12
วงศ์สินอุดม
กรรมการ
6/7
วิบูลย์วงศ์  
กรรมการ
12/12
พุทธภิรมย์
กรรมการ
12/12
ตั้งพูลสินธนา
กรรมการ
11/12
พริ้งพงษ์
กรรมการ
11/12
สุวรรณสุจริต
กรรมการ
11/12
ทินนโชติ
กรรมการ
6/6
เหลืองนวล
กรรมการ
12/12
วัฒนฐานะ
กรรมการ

12/12
6/6
12/12
12/12
12/12

12/12

11/12
1/11

6/6
12/12
8/12
12/12
4/12

4/6
2/6

5/11

1/12
5/11
10/12

5/12
6/12
11/12
5/12
11/12

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ การประปานครหลวง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ การประปานครหลวง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559
ด�ำรงต�ำแหน่ง 18 วัน ลาออกจากต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558
ครบวาระเกษียณอายุ 65 ปี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

คณะอนุกรรมการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะทำ�งานพิจารณาอุทธรณ์

คณะทำ�งานบริษัท ส.สหมิตร

คณะอนุกรรมการ
ลดน้ำ�สูญเสียและแรงดันน้ำ�

คณะอนุกรรมการติดตาม
การดำ�เนินงานตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการกำ�หนด
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ กปน.
คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

(ประชุม 12 ครัง้ ) (ประชุม 12 ครัง้ ) (ประชุม 12 ครัง้ ) (ประชุม 12 ครัง้ ) (ประชุม 2 ครัง้ )

(ประชุม 1 ครัง้ ) (ประชุม 11 ครัง้ )

12/12
1/1
1/11
11/11

12/12
8/12
8/12

1/2
12/12

3/12

9/12
12/12
4/12
12/12

8/11

12/12
4/12
10/12

2/2

1/1
6/11

11/12
12/12

12/12

9/11
รวม

เบี้ยประชุม
จากการเป็น ค่าตอบแทน
กรรมการ
ทุกคณะ
(บาท)

(บาท)

โบนัส

รวมค่าตอบแทน
ทั้งหมด

(บาท)

(บาท)

150,000.00 220,000.00 195,937.50
390,000.00 110,000.00 156,750.00
386,250.00 110,000.00 156,750.00
33,750.00
5,806.45
7,584.68
418,750.00 110,000.00 156,750.00
385,000.00 110,000.00 156,750.00
222,500.00
75,483.86 99,022.18
405,000.00 110,000.00 156,750.00
361,250.00 110,000.00 156,750.00
312,000.00 110,000.00 156,750.00
328,750.00 110,000.00 156,750.00
373,750.00 110,000.00 156,750.00
168,750.00
46,333.27 73,585.41
360,000.00 110,000.00 156,750.00
4,295,750.00 1,447,623.58 1,943,629.77

565,937.50
656,750.00
653,000.00
47,141.13
685,500.00
651,750.00
397,006.04
671,750.00
628,000.00
578,750.00
595,500.00
640,500.00
288,668.68
626,750.00
7,687,003.35

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

89

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ความเป็นมา
การประปานครหลวงตระหนักถึงสิทธิได้รู้ (rights to know)
ของประชาชน จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง
ขึ้นในปี 2542 ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
และด�ำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
ของหน่วยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐ สามารถตรวจดูหรือศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลได้ โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง
อยู่ ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1
อาคารส�ำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
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สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
• สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่
ประชาชนควรต้องรู้น�ำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วย
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�ำเนินงาน
2. สรุปอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญและวิธีการด�ำเนินงาน
3. สถานทีต่ ดิ ต่อเพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค�ำแนะน�ำ
ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หนังสือเวียน
ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้
เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผล
เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
1. ผลการพิจารณา หรือค�ำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ
เอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
2. นโยบาย หรือการตีความ ที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ของปีที่ก�ำลังด�ำเนินการ
4. คู่มือ หรือค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน
หรื อ สั ญ ญาร่ ว มทุ น กั บ เอกชนในการจั ด ท� ำ บริ การ
สาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่ ง ตั้ ง โดย
กฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการก�ำหนด
• สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11
นอกจากข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการที่ ล งพิ ม พ์ ใ น
ราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 หรือจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 หรือทีม่ กี ารจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา 26 แล้ว
ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอืน่ ใดของราชการ และค�ำขอของผูน้ นั้ ระบุ
ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งการในลักษณะทีอ่ าจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงาน

ของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลา
อันสมควร เว้นแต่ผนู้ นั้ ขอจ�ำนวนมาก หรือบ่อยครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั ควร

การด�ำเนินงานในรอบปี 2559
• แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของการประปา
นครหลวง
มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปา
นครหลวง ชุดปัจจุบนั เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2559 โดยมี  ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ
(ส�ำนักผู้ว่าการ) เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนจากสายงานต่าง ๆ
เป็นกรรมการ ตามค�ำสั่งการประปานครหลวง ที่ 497/2559
• การปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีภาพลักษณ์
ที่ดียิ่งขึ้น โดยการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดเรียงแฟ้ม
เอกสารให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมจัดท�ำดัชนีของเอกสาร เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการสืบค้นแก่ผู้มาขอรับบริการ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางใหม่
เพิ่มเข้ามา คือ เว็บเพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ที่หน้าเว็บไซต์
การประปานครหลวง www.mwa.co.th หัวข้อ “เกี่ยวกับ กปน.”
ส�ำหรับปี 2559 การประปานครหลวงให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ราย
เนือ่ งจากเทคโนโลยีการสือ่ สารในปัจจุบนั อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนส่วนใหญ่หนั มาใช้อนิ เตอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของราชการมากขึน้ นอกจากนี้ มีผสู้ อบถาม
ข้อมูลทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 802 ราย ข้อมูลที่ประชาชนสนใจสอบถาม
มากทีส่ ดุ คือ หมายเลขโทรศัพท์สำ� นักงานประปาสาขาและวิธกี ารช�ำระ
ค่าน�้ำประปา  

• จัดประชุมเรื่องการด�ำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารตาม
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ
จัดประชุมเพื่อด�ำเนินการน�ำข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9
วรรคหนึง่ (8) ของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จัดแสดงในศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร และเพือ่ ส�ำรวจข้อมูลข่าวสารพร้อมระบุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลหรือครอบครองข้อมูล
ตามหนังสือส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร. 0108/ว4279
ท�ำเป็นรายงานส่งให้สำ� นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
• จัดอบรม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจ�ำปี 2559
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 การประปานครหลวงได้จัด
บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” เพือ่ สร้างความเข้าใจในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ ตลอดจนรับทราบถึงสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารฯ โดยมีผแู้ ทนจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยาย
นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังให้ความส�ำคัญในการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยส่งบุคลากร
เข้าทดสอบความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารฯ
ประจ�ำปี 2559 ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล ซึ่งบุคลากรของ
การประปานครหลวงผ่านเกณฑ์การทดสอบเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้
บริการข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามเป้าประสงค์ของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

91

รายงานและงบการเง�น

92

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง ได้รบั การแต่งตัง้
ตามมติคณะกรรมการการประปานครหลวง ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย
1. นายวุฒิพงศ์  
วิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. พลเรือโท ณเดโช
เกิดชูชื่น กรรมการตรวจสอบ
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทฆี วุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ
โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ) ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มกี ารแต่งตัง้
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจ�ำ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
แต่เนื่องจากนายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ ครบวาระเกษียณอายุ
65 ปี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เป็นผลให้พ้นจากต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ดังนัน้ คณะกรรมการการประปานครหลวง
จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบชุ ด ใหม่ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย
1. พลเรือโท ณเดโช
เกิดชูชื่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวัลลภ
พริ้งพงษ์ กรรมการตรวจสอบ
โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�ำนักตรวจสอบ) ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และมี นางวิ ไ ล ฉั ท ทั น ต์ รั ศ มี เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจ�ำคณะกรรมการตรวจสอบฯ
ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12
ครั้ง โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง
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 สอบทานรายงานทางการเงิน
รายไตรมาสและประจ�ำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ทันต่อเวลา ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำรายงานทางการเงินของ
การประปานครหลวงได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน ถูกต้อง
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
2. การควบคุมภายในขององค์กร สอบทานประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความเพียงพอของกระบวนการการควบคุมภายใน โดย
พิจารณาจากผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบและผูแ้ ทนส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน รายงานผลการด�ำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเป็ น รายไตรมาส ของคณะกรรมการด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ
การควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานประเด็นข้อตรวจพบที่ส�ำคัญและ
แนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง เพื่อส่งเสริม

ให้ผู้บริหารระดับสูงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ
3. การบริหารความเสีย่ ง สอบทานผลการด�ำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปี 2559 โดยติดตามการบริหาร
ความเสีย่ งของทุกสายงาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแผนการบริหารความเสีย่ ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สามารถควบคุ ม หรื อ ลดผลกระทบที่ อาจมี ต ่ อ
การบรรลุวัตถุประสงค์การด�ำเนินงานขององค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรั บ ได้ รวมทั้ ง พิ จารณาสอบทานประสิ ท ธิ ภาพและความ
เหมาะสมของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งสม�่ ำเสมอ
พร้ อ มทั้ ง ให้ ข ้ อ เสนอแนะแก่ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ น� ำ ไป
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม สอบถามฝ่ายบริหาร รวมถึงสอบทาน ผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการประปานครหลวง
ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ นั้น อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  
5. การก�ำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ สอบทาน
การปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ขอ้ แนะน�ำ และติดตามการด�ำเนิน
การแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
อนุมตั กิ ฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
ปี 2560 - 2564 แผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2560 และคู่มือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2559 รวมทั้งสอบทาน
ความเหมาะสมของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นของหน่วย
ตรวจสอบภายใน การแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นขัน้ และพิจารณาความดี
ความชอบ แผนพัฒนาบุคลากรของส�ำนักตรวจสอบภายในให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สนับสนุนผู้ตรวจสอบภายใน
พัฒนาตนเองให้มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน
และสนับสนุนให้มกี ารจ้างทีป่ รึกษาประเมินคุณภาพและพัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน
6. การรั ก ษาคุ ณ ภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ท บทวน และปรั บ ปรุ ง กฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้ ง คณะและประเมิ น ตนเอง
ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
โดยสรุปในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ นว่ า การประปานครหลวงได้ น� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ น
การก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ ง มีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มีการบริหารความเสีย่ ง และมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง   

		

พลเรือโท

(ณเดโช เกิดชูชื่น)

ประธานกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

93

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการการประปานครหลวงเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
ต่อรายงานทางการเงิน โดยได้ก�ำกับให้จัดท�ำงบการเงินที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้ผ่าน
การตรวจรับรองจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการการประปานครหลวงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของการประปานครหลวง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นอิสระ เพื่อก�ำกับดูแลให้การตรวจสอบ การสอบทานรายงาน

ทางการเงิ น การควบคุ ม ภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า ง
ความมั่นใจว่าได้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน
อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ ใ ห้เกิดการทุจ ริ ตหรื อ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติ
คณะกรรมการการประปานครหลวงมีความเห็นว่า งบการเงิน
ของการประปานครหลวงแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และ
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว
							

(นายเจริญ ภัสระ)
ประธานกรรมการการประปานครหลวง
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการการประปานครหลวง

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงิน
ของการประปานครหลวง ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบก�ำไรขาดทุน งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนอ
งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิ จารณาว่ า จ� ำ เป็ น เพื่อ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน ที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มา
ซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและ
การน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินของการประปานครหลวง ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

(นางพัชรา ลาภลือชัย)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 13

(นางปราณี คีรีรัตน์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
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การประปานครหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

96

การประปานครหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

97

การประปานครหลวง

งบก�ำไรขาดทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

98

การประปานครหลวง

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

99

การประปานครหลวง

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

100

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

101

การประปานครหลวง

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

102

การประปานครหลวง

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

103

การประปานครหลวง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

104

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

105

106

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

107

108

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

109

110

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

111

112

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

113

114

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

115

116

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

117

118

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

119

120

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

121

122

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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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 ราชการ และอื่น ๆ
จำ�นวนบุคลากรรวม (คน)
     จำ�นวนพนักงานสิน้ ปี
     จำ�นวนผู้ปฏิบัติงาน
อัตราส่วนผู้ใช้น้ำ�ต่อบุคลากร 1 คน (ราย)
ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี (คน)
จำ�นวนบ้านในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี (หลัง)
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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

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

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

ปีงบประมาณ
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
8,156,851
3,958,491

2559
1,965.9
1,290.9
129.7
30.9
514.4
1,406.3
653.8
723.7
28.8
71.53
2,281,058
1,835,430
445,628
2,244,815
1,394,915
783,235
66,665
36,243
14,804
14,015
7,424
71,325
50.88
30.08
135.57
12.02
10.03
13.83
5,386
4,326
1,060
424
8,192,123
4,099,437

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9
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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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2550
57,004.1
2,548.9
54,455.2
24,544.7
7,590.2
16,954.5
32,459.4
16,362.7
16,234.3
15,225.3
428.6
580.4
128.4
11,359.5
11,324.4
6,170.5
4,257.0
896.9
35.1
145.3
(110.2)
5,003.2
8.81
16.16
30.58
0.29
0.34
0.43
0.76
9.02

2551
58,170.7
4,108.9
54,061.8
22,980.6
8,938.4
14,042.2
35,190.1
16,807.5
16,660.9
15,593.6
459.4
607.9
146.6
12,276.2
11,936.2
6,273.1
4,851.0
812.1
340.0
180.3
159.7
4,531.3
7.87
13.40
26.96
0.29
0.46
0.40
0.65
9.55

2552
56,185.3
3,058.2
53,127.1
18,170.2
7,483.1
10,687.1
38,015.1
16,782.8
16,664.6
15,656.2
472.4
536.0
118.2
12,281.2
11,904.7
6,408.0
4,879.3
617.4
376.5
115.9
260.6
4,501.6
7.87
12.30
26.82
0.29
0.41
0.32
0.48
9.50

2553
57,646.1
3,897.0
53,749.1
16,205.5
6,670.0
9,535.5
41,440.6
17,295.9
17,185.5
16,107.1
428.9
649.5
110.4
11,654.5
11,641.5
6,666.4
4,572.1
403.0
13.0
68.3
(55.3)
5,641.4
9.91
14.20
32.62
0.30
0.58
0.28
0.39
8.69

ปีงบประมาณ
2554
57,787.5
4,272.7
53,514.8
13,528.8
7,319.9
6,208.9
44,258.7
17,544.1
17,362.6
16,110.9
455.2
796.5
181.5
11,896.9
11,627.3
6,981.8
4,426.8
218.7
269.6
72.0
197.6
5,647.2
9.78
13.18
32.19
0.30
0.58
0.23
0.31
8.74

2555
56,774.2
5,018.3
51,755.9
11,146.8
4,537.0
6,609.8
45,627.4
17,830.4
17,605.1
16,406.3
370.6
828.2
225.3
12,038.7
12,084.9
7,259.4
4,664.7
160.8
(46.2)
2.0
(48.2)
5,791.7
10.11
12.89
32.48
0.31
1.11
0.20
0.24
8.72

2556
60,634.4
7,772.5
52,861.9
12,703.2
6,340.9
6,362.3
47,931.2
19,114.7
18,867.3
17,122.3
424.6
1,320.4
247.4
11,869.9
12,326.0
7,832.2
4,411.2
82.6
(456.1)
28.8
(484.9)
7,244.8
11.95
15.11
38.40
0.31
1.23
0.21
0.27
8.15

2557
63,268.1
9,816.0
53,452.1
11,920.4
5,401.4
6,519.0
51,347.7
19,492.2
19,194.2
17,292.0
455.0
1,447.2
298.0
12,615.4
12,646.7
7,907.8
4,673.9
65.0
(31.3)
5.3
(36.6)
6,876.8
10.87
13.39
35.83
0.30
1.82
0.19
0.23
8.62

2558
66,751.2
13,564.0
53,187.2
12,051.6
4,853.6
7,198.0
54,699.6
19,917.2
19,577.8
17,735.2
410.1
1,432.5
339.4
12,767.2
12,749.1
7,983.4
4,704.3
61.4
18.1
2.5
15.6
7,150.0
10.71
13.07
36.52
0.29
2.79
0.18
0.22
8.55

2559
68,254.4
14,873.5
53,380.9
12,435.9
4,932.4
7,503.5
55,818.5
20,074.2
19,674.0
17,698.6
391.6
1,583.8
400.2
12,904.5
12,831.2
7,945.7
4,829.0
56.5
73.3
2.6
70.7
7,169.7
10.50
12.84
36.44
0.29
3.02
0.18
0.22
8.65
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อัตราค่าน�้ำประปา และค่าติดตั้งประปาใหม่
ประเภทที่ 1
ที่พักอาศัย

ประเภทที่ 2
ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่น ๆ
ปริมาณน�้ำใช้
ราคาค่าน�้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)
(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/ลูกบาศก์เมตร
* ประเภทอื่น ๆ ราคา 13.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร  
3. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน�้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลูกบาศก์เมตร 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”

หน่วย : บาท
6”

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 (มิลลิเมตร)
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

สถานที่ตั้งส�ำนักงานของการประปานครหลวง
ส�ำนักงานใหญ่
400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2504-0123
โทรสาร   : 0-2503-9490
E-mail : mwa1125@mwa.co.th
ส�ำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท

ส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่น

ส�ำนักงานประปาสาขาพระโขนง

ส�ำนักงานประปาสาขาบางเขน

ส�ำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

ส�ำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ

ส�ำนักงานประปาสาขาพญาไท

ส�ำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

ส�ำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

ส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน

ส�ำนักงานประปาสาขาแม้นศรี

ส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

ส�ำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว

ส�ำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

ส�ำนักงานประปาสาขามีนบุรี

ส�ำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

ส�ำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

ส�ำนักงานประปาสาขานนทบุรี

1564/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2331-0028-30
โทรสาร : 0-2331-7533
E-mail : br07s00@mwa.co.th
1564/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2331-0031-32
โทรสาร : 0-2331-1061
E-mail    : br13s00@mwa.co.th
27 ซ.บุญศิริ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2384-1411-2
โทรสาร  : 0-2384-3065
E-mail    : br17s00@mwa.co.th
1057 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2537-8225
โทรสาร  : 0-2537-8227
E-mail    : br03s00@mwa.co.th

2 ซ.เสริมสุข ถ.ประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2585-7444, 0-2585-0319, 0-2585-3889, 0-2585-0490
โทรสาร : 0-2586-0922
E-mail : br15s00@mwa.co.th
3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 0-2552-1550-4
โทรสาร : 0-2521-1176
E-mail : br16s00@mwa.co.th
454 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2455-0055
โทรสาร : 0-2454-5500
E-mail : br11s00@mwa.co.th
170 หมู่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  
โทรศัพท์ : 0-2449-0011, 0-2448-0461   
โทรสาร : 0-2449-0065
หน่วยบริการ 258/4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 30/1 แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0-2411-3117, 0-2411-2240
โทรสาร : 0-2411-3117
E-mail : br01s00@mwa.co.th

9/2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
71 ถ.พระราม 2 ซ.31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0-2286-0172, 0-2286-0174-5, 0-2286-0177, 0-2286-0179 โทรศัพท์ : 0-2427-6000
โทรสาร : 0-2427-7772
โทรสาร    : 0-2286-0153
E-mail : br05s00@mwa.co.th E-mail : br02s00@mwa.co.th
1203 ถ.นครไชยศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-6700-24
โทรสาร : 0-2298-6735
E-mail : br06s00@mwa.co.th
591 ซ.รามค�ำแหง 39 (เทพลีลา1) ถ.รามค�ำแหง แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-4432-6
โทรสาร : 0-2934-4815
E-mail : br12s00@mwa.co.th
133 ถ.รามค�ำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2543-6500
โทรสาร : 0-2543-6630
E-mail : br53s00@mwa.co.th
133 ถ.รามค�ำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2543-6500
โทรสาร : 0-2543-6648
Email : br55s00@mwa.co.th

71 ถ.พระราม 2 ซ.31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0-2427-7000
โทรสาร : 0-2427-7772
E-mail : br14s00@mwa.co.th
59 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2571-3982-7
โทรสาร : 0-2571-1743
E-mail : br54s00@mwa.co.th
170 หมู่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2449-0129
โทรสาร : 0-2449-0088
E-mail : br56s00@mwa.co.th
282 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2589-0035-8
โทรสาร : 0-2580-5964
E-mail : br04s00@mwa.co.th
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ช่องทางการติดต่อกับการประปานครหลวง
1. ติดต่อทางศูนย์บริการประชาชน (MWA Call Center) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน รับค�ำร้องขอใช้
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) แจ้งลดขนาดมาตรวัดน�้ำ
7) งานบริการหลังมาตร
8) การบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรวัดน�้ำ
9) ลงทะเบียน/ยกเลิกการรับข้อมูลผ่าน SMS
10) ลงทะเบียนโครงการขยายเขตบริการประปา
11) การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
เมื่อผู้ใช้น�้ำแจ้งเข้ามาที่ MWA Call Center เพื่อขอรับบริการ
เจ้าหน้าที่จะท�ำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในระบบงาน CRM
(Customer Relationship Management) แล้วแจ้งหน่วยงานหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการต่อไปโดยทันที
2. ติ ด ต่ อ ผ่ า นทาง Website ของการประปานครหลวง
(www.mwa.co.th) โดยมีการบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง Website
เช่น การขอติดตั้งประปาใหม่ ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง การบริการ
ช�ำระค่าน�้ำประปาและสอบถามข้อมูล การบริการค�ำนวณค่าน�้ำ  และ
การรับเรื่องร้องเรียน
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
รับช�ำระค่าบริการอื่น ๆ ในโครงการ MWA Easy Pay
ได้แก่ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS ค่าธรรมเนียมรายละ
10 บาท ค่าบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) ค่าธรรมเนียม
รายละ 10 บาท ค่าสินเชื่อธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ฟรีค่าธรรมเนียม
4. ติดต่อผ่านทางคลินิกน�้ำสะอาด การประปานครหลวง
MWA Clean Water Clinic ส่วนน�้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำ ให้
บริการค�ำปรึกษาปัญหาคุณภาพน�้ำประปา โทรศัพท์ 02-981-7321
โทรสาร 02-981-7313 e-mail: waterclinic@mwa.co.th
5. ติดต่อผ่านแอพพลิเคชัน่ MWA OnMobile โดยสามารถ
แจ้งปัญหาท่อแตกรั่วหรือส่งรูปจุดที่ท่อประปาแตกรั่ว ซึ่งระบบจะ
สามารถระบุพื้นที่ที่ชัดเจน และส่งไปยังส่วนซ่อมบ�ำรุงระบบท่อและ
โยธา ของแต่ละสาขาเพื่อด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
ช่องทางการช�ำระเงิน
1. เคาน์เตอร์รับช�ำระเงินของการประปานครหลวง ได้แก่
ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา กองจัดเก็บพิเศษ
เอเวียนวิลเลจ และศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวสต์เกท
2. จุดบริการ “จอด จ่าย จร” โดยผูใ้ ช้บริการไม่ตอ้ งลงจาก
รถ ณ ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานประปาสาขาสุขมุ วิทและสาขาพระโขนง
สาขาตากสินและสาขาสุขสวัสดิ์ สาขานนทบุรี สาขาประชาชื่น สาขา
บางเขน สาขาพญาไท สาขามีนบุรี และสาขาภาษีเจริญ รวม 9 จุด
3. ผ่าน Website ของการประปานครหลวง
www.mwa.co.th
4. ผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารต่าง ๆ
5. หักบัญชีธนาคาร
6. ผ่านบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ และบัตรเอบีซพี อ้ ยท์
7. ผ่าน Application บน Smartphone ได้แก่
mPAY ทรูมันนี่ DTAC ธนาคารกสิกรไทย แอร์เพย์ 2C2P และ
ธนาคารออมสิน
8. จุดบริการของตัวแทนรับช�ำระเงิน เช่น
เคาน์เตอร์ธนาคารต่าง ๆ ส�ำนักงานเขตการไฟฟ้านครหลวง
ไปรษณีย์ ทีโอที เคาน์เตอร์เซอร์วสิ เทสโก้โลตัส บิก๊ ซี เป็นต้น
9. เครื่อง ATM ของธนาคารต่าง ๆ
10. ตู้ Kiosk ของ True และ AIS
ช่องทางที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่
1. ระบบการรับช�ำระเงินแบบออนไลน์
เพื่อให้ตัวแทนฯ สามารถรับช�ำระบิลที่มียอดค้างได้
2. การรับช�ำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน
MWA onMobile
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