


’หลักสำคัญวาตองมีน้ำบริโภค น้ำใช น้ำเพื่อการเพาะปลูก

เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ำคนอยูได
ถาไมมีน้ำ คนอยูไมได...„

(พระราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529)
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9
ในพ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตรของมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� วันที่ 16 กรกฎาคม 2519

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9
พระราชทานเนื่องในวันข�าราชการพลเร�อน ประจำป� 2557

โครงการฝนหลวง
เข�่อนป�าสักชลสิทธิ์

โครงการเข�่อนข�นด�านปราการชล

“…การจะทำงานให�มีประสิทธิผลและให�ดำเนินไปโดย

ราบร�่นนั้น จำเป�นอย�างยิ�งจะต�องทำด�วยความรับผิดชอบ

อย�างสูง ไม�บิดเบือนข�อเท็จจร�ง ไม�บิดเบือนจ�ดประสงค�

ที่แท�จร�งของงาน สำคัญที่สุดต�องเข�าใจความหมาย

ของคำว�า ความรับผิดชอบ… ความรับผิดชอบคือ

หน�าที่ที่ได�รับมอบหมายให�ทำ จะหลีกเลี่ยงละเลยไม�ได� …”

"…ข�าราชการไม�ว�าจะอยู�ในตำแหน�งใด ระดับไหน 
มีหน�าที่อย�างไร ล�วนแต�มีส�วนสำคัญอยู�ในงานของ
แผ�นดินทั้งสิ�น ทุกคนจ�งต�องตั้งใจปฏิบัติหน�าที่โดย

เต็มกำลังความสามารถด�วยอุดมคติ ด�วยความเข�มแข็ง
เสียสละ และระมัดระวังให�การทุกอย�างในหน�าที่

เป�นไปอย�างถูกต�องเที่ยงตรง ด�วยความระลึกรู�ตัว
อยู�เสมอว�า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเก่ียวเน่ือง

ถึงสุขทุกข�ของประชาชน ตลอดจนความเจร�ญข�้น
หร�อเสื่อมลงของประเทศชาติ…"

พัฒนาการบร�การที่เป�นเลิศ
มุ�งมั่นที่จะยกระดับการให�บร�การควบคู�
ไปกับการพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ำ

ในทุกขั้นตอนอย�างเต็มศักยภาพ
เพ�่อคุณภาพน้ำที่สะอาด ปลอดภัย เพ�ยงพอ

และสอดคล�องกับความต�องการใช�น้ำ
ของประชาชนทั้งในป�จจ�บัน

และอนาคต

ยึดหลักธรรมาภิบาล
มุ�งมั่นในการป�องกันและต�อต�าน

การทุจร�ตคอร�รัปชันอย�างเป�นรูปธรรม
เป�นองค�กรโปร�งใส บร�หารจัดการ
โดยยึดถือคุณธรรม จร�ยธรรม 

รวมถึงความรับผิดชอบต�อสังคม
และสิ�งแวดล�อม

ความโปร�งใส

ความรับผิดชอบต�อการปฏิบัติหน�าที่
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โครงการแก�มลิง

กังหันน้ำชัยพัฒนา

โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช�พ�ช
บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9
ในพ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตรของมหาว�ทยาลัยรามคำแหง วันที่ 8 กรกฎาคม 2520

“…การที่จะทำงานให�สัมฤทธิ์ผลที่พ�งปรารถนา คือ ที่เป�นประโยชน�

และเป�นธรรมด�วยนั้น จะอาศัยความรู�แต�เพ�ยงอย�างเดียวมิได� จำเป�น

ต�องอาศัยความสุจร�ต ความบร�สุทธิ์ใจและความถูกต�องเป�นธรรม

ประกอบด�วย … การงาน สังคม และบ�านเมืองนั้น ถ�าขาดผู�มีความรู�

เป�นผู�บร�หารดำเนินการ ย�อมเจร�ญก�าวหน�าไปได�โดยยาก แต�ถ�า

งานใด สังคมใด และบ�านเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผู�มีคุณธรรม

ความสุจร�ตแล�ว จะดำรงอยู�มิได�เลย…”

มุ�งสร�างบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพและการบร�การ
ของบุคลากร โดยส�งเสร�มให�พัฒนาตนเอง

มีความกระตือร�อร�นในการแก�ป�ญหา
และปลูกฝ�งให�มีความซื่อสัตย� จร�งใจ

ขยัน อดทน เพราะเราเชื่อมั่นว�า
คนเก�งต�องมาพร�อมความดี เพ�่อเป�น

รากฐานของการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

คุณธรรม
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ว�สัยทัศน�

พันธกิจ

ค�านิยม

การประปานครหลวง (กปน.) เป�นรัฐว�สาหกิจภายใต�การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
เร��มดำเนินกิจการนับตั้งแต�วันที่ 16 ส�งหาคม 2510 ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. 2510 มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล�งน้ำดิบเพ�อ่ใช�ในการประปา ผล�ต จัดส�ง และจำหน�าย
น้ำประปาในพ�้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุร� และสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน
หร�อเป�นประโยชน�แก�การประปา

เป�นองค�กรสมรรถนะสูงที่ให�บร�การงานประปา
         มีธรรมาภิบาล และได�มาตรฐานในระดับสากล

สร�างการเติบโตและความยั่งยืนขององค�กร
ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค�การอนามัยโลกด�วยการพัฒนา
ระบบน้ำดิบ - ผล�ต – จ�าย ให�มีเสถียรภาพ
พัฒนางานประปาอย�างมืออาชีพให�ตอบสนองต�อความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเส�ย
ส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตที่ดีให�ประชาชนได�มีน้ำประปาใช�ถ�วนหน�าทั่วไทย

มุ�งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บร�การสังคม ด�วยความโปร�งใส  ใส�ใจคุณภาพ

แนวนโยบายของรัฐ
ต�อรัฐว�สาหกิจ

มี 3 ระดับ 

แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในภาพรวม

Quality
ใส�ใจคุณภาพ  

Q

W

A T

E

R

Willingness 
มุ�งมั่น

Achievement  
พัฒนาตน   Team 

พัฒนางาน

Respect to Transparency
 ด�วยความโปร�งใส

 Excellent Service
บร�การสังคม

QWATER

เป�นกลไกขับเคล�อ่นยุทธศาสตร�ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพ�น้ฐานการดำเนินงาน
ที่มีประส�ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

1

แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความต�องการขั้นพ�้นฐานและส�งเสร�มการยกระดับคุณภาพชีว�ตของประชาชน
รวมถึงพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด

2

แนวนโยบายสำหรับการประปานครหลวง
ปรับปรุงและขยายโครงข�ายระบบประปาให�มีคุณภาพและเพ�ยงพอ เพ�่อรองรับการขยายตัว
ของเมือง รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพ�่อสร�างมูลค�าเพ��มให�แก�องค�กร

3

“องค�กรแห�งธรรมาภิบาล
            บร�การเพ�่อประชาชน”
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ส า ร บั ญ
Good Governance, Excellent Service

ว�สัยทัศน�

พันธกิจ

ค�านิยม

การประปานครหลวง (กปน.) เป�นรัฐว�สาหกิจภายใต�การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
เร��มดำเนินกิจการนับตั้งแต�วันที่ 16 ส�งหาคม 2510 ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. 2510 มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล�งน้ำดิบเพ�อ่ใช�ในการประปา ผล�ต จัดส�ง และจำหน�าย
น้ำประปาในพ�้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุร� และสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน
หร�อเป�นประโยชน�แก�การประปา

เป�นองค�กรสมรรถนะสูงที่ให�บร�การงานประปา
         มีธรรมาภิบาล และได�มาตรฐานในระดับสากล

สร�างการเติบโตและความยั่งยืนขององค�กร
ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค�การอนามัยโลกด�วยการพัฒนา
ระบบน้ำดิบ - ผล�ต – จ�าย ให�มีเสถียรภาพ
พัฒนางานประปาอย�างมืออาชีพให�ตอบสนองต�อความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเส�ย
ส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตที่ดีให�ประชาชนได�มีน้ำประปาใช�ถ�วนหน�าทั่วไทย

มุ�งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บร�การสังคม ด�วยความโปร�งใส  ใส�ใจคุณภาพ

แนวนโยบายของรัฐ
ต�อรัฐว�สาหกิจ

มี 3 ระดับ 

แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในภาพรวม

Quality
ใส�ใจคุณภาพ  

Q

W

A T

E

R

Willingness 
มุ�งมั่น

Achievement  
พัฒนาตน   Team 

พัฒนางาน

Respect to Transparency
 ด�วยความโปร�งใส

 Excellent Service
บร�การสังคม

QWATER

เป�นกลไกขับเคล�อ่นยุทธศาสตร�ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพ�น้ฐานการดำเนินงาน
ที่มีประส�ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

1

แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในสาขาสาธารณูปการ
ตอบสนองความต�องการขั้นพ�้นฐานและส�งเสร�มการยกระดับคุณภาพชีว�ตของประชาชน
รวมถึงพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด

2

แนวนโยบายสำหรับการประปานครหลวง
ปรับปรุงและขยายโครงข�ายระบบประปาให�มีคุณภาพและเพ�ยงพอ เพ�่อรองรับการขยายตัว
ของเมือง รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพ�่อสร�างมูลค�าเพ��มให�แก�องค�กร

3

“องค�กรแห�งธรรมาภิบาล
            บร�การเพ�่อประชาชน”



8

สารจากประธานกรรมการการประปานครหลวง



9ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9

	 กว่า	49	ปี	ท่ีการประปานครหลวงได้ด�าเนินการผลติ	จดัส่ง	และจ�าหน่ายน�า้ประปาในเขตพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร	จงัหวัดนนทบุรี	

และจังหวัดสมุทรปราการ	 ด้วยปณิธานอันมุ่งม่ัน “ประปาเพื่อประชาชน”	 โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 

และธรรมาภิบาลขององค์กร	 เพื่อบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 ให้ประชาชนด้วยดีเสมอมา	 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามวิสัยทัศน์	 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”	สะท้อนผ่านรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ประเภทรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นประจ�าปี	2559	

	 ในปีงบประมาณ	2559	 ที่ผ่านมา	 นับเป็นช่วงของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบผลิตน�้าประปาขององค์กร	 เพื่อให้

เกิดความมั่นคงและเพียงพอ	พร้อมทั้งได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของ

การประปานครหลวงมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่าง 

เต็มศักยภาพ	ผ่านโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก	ครั้งที่	9	และโครงการขยายการให้บริการน�้าประปาอย่างทั่วถึง	 เพียงพอ	 

และมัน่คง	รวมถงึได้ประสานความร่วมมือกบัการประปาส่วนภมิูภาคในการจ�าหน่ายน�า้ประปาไปยังส่วนพืน้ท่ีชายขอบรอยต่อของพืน้ท่ี

ให้บริการ	 เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้น�้าประปาท่ีมีคุณภาพ	 ตามแนวทางการจัดการคุณภาพน�้าดื่มท่ีปลอดภัยของ

องค์การอนามัยโลก	(Water	Safety	Plan:	WSP)	อีกทั้งติดตามสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กรผ่าน

ศูนย์อ�านวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น�้าอย่างใกล้ชิด	 นอกจากนี้	 ยังได้มอบนโยบายเพ่ิมเติม	 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด	โดยได้พัฒนาระบบรับค�าร้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์	(Smart	Card)	เพื่อเพิ่มความสะดวก	รวดเร็ว	

และลดค่าใช้จ่ายในการท�าส�าเนาเอกสารของผู้มาติดต่อผ่านโครงการ	MWA	4S	(Smart	Sabai	Smile	Service)	จนได้รับมอบรางวัล	

Thailand	ICT	Excellence	Awards	2016	อีกหนึ่งรางวัล

	 ย่ิงไปกว่านั้น	 คณะกรรมการการประปานครหลวง	 ยังได้ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดข้ึน

อย่างเป็นรปูธรรม	โดยความร่วมมอืของผูบ้ริหารระดบัสงูจากทุกสายงานด้วยการลงนามแสดงเจตนารมณ์	“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



10

สารจากผู้ว่าการการประปานครหลวง



11ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9

	 การด�าเนินงานของการประปานครหลวงในรอบปี	 2559	 นับว่าเป็นปีท่ีน่าภาคภูมิใจ	 เพราะผลงานโดยภาพรวม 

ประสบความส�าเร็จบรรลตุามเป้าหมาย	และได้รบัรางวัลหลายด้านจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ	ประกอบกบัผลการด�าเนนิงาน

สะสม	5	ปี	ตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงฉบับที่	3	(พ.ศ.	2555	-	2559)	ก็บรรลุเป้าหมายเช่นกัน	แม้ตลอด 

ระยะเวลาในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	การประปานครหลวงจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง 

การเมือง	 ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย	 และภาวะภัยแล้ง	 หรือสภาวะภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง	 แต่การประปานครหลวงก็สามารถบริหาร

จัดการผ่านพ้นเหตุการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี	 ดังจะเห็นได้จาก	 ผลประกอบการท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี	 และผลงาน 

ของกระบวนการหลักที่ส�าคัญบรรลุเป้าหมายซึ่งสามารถเทียบเคียงกับระดับสากลได้	 ทั้งนี้	 เป็นผลมาจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของ

คณะกรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนกังานและผูป้ฏบัิตงิานทุกคน	ท่ีพฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่เสมอ	และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์

ใช้ในการท�างาน	รวมท้ังน�าหลกัการบรหิารจดัการสมัยใหม่มาใช้	ตลอดจนให้ความส�าคญัและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ผู้ใช้น�้า	รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

	 ส่งผลให้การประปานครหลวงเป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ท้ังในระดับประเทศและ 

ระดับสากล	 โดยมีการด�าเนินงานท่ีส�าคัญด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 อาทิ	 การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย 

ความร่วมมอืในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างกระทรวงมหาดไทย	 หอการค้าไทย	 และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	

(ประเทศไทย)	 เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายระดับประเทศในการต่อต้านคอร์รัปชัน	 และการเปิดศูนย์ด�ารงธรรม	 และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริตของการประปานครหลวง	 เป็นต้น	 รวมท้ังพัฒนาด้านการให้บริการเพื่อให้ประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบได้มีน�้าประปา 

ท่ีได้มาตรฐานตามค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลกใช้เพือ่การบรโิภค	อุปโภค	รวมท้ังประกอบธรุกจิ	และให้ได้รบับรกิารท่ีสะดวกรวดเรว็	

จากการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างมุ่งม่ันและต่อเน่ือง	 ส่งผลให้ในปี	2559	 การประปานครหลวงได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาลและ 

ด้านการบริการ	ได้แก่	รางวัล	Thailand	ICT	Excellence	Awards	สาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน	จากโครงการ	MWA	

4S	(Smart	Sabai	Smile	Service)	 ซ่ึงเป็นบริการออกค�าร้องโดยเช่ือมโยงข้อมูลผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค	์(Smart	Card)	 

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย	พ.ศ.	2559	(Thailand’s	Model	Organization	on	Labour	

Relations	Management	Awards	2016)	ประเภทสาธารณูปการ	รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ประจ�าปี	2559	ประเภทรางวัลการบริหาร

จัดการองค์กรดีเด่น	 และรางวัลชมเชย	 “รัฐวิสาหกิจท่ีมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดท�าแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน”	ด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความโปร่งใส	(Transparency	Index)

	 การประปานครหลวงมุ่งม่ันท่ีจะก้าวไปสู่ระดับสากลเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับคนไทย	 และเพ่ือเป็นองค์กรท่ีย่ังยืนสืบไป	

โดยตั้งแต่ปี	2560	จะด�าเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2560	-	2564)	เพื่อให้บรรล ุ

วิสัยทัศน์	“เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”

(นายธนศักดิ์   วัฒนฐานะ)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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โครงสร�าง
การบร�หารองค�กร



ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	การประปานครหลวงมีบุคลากรรวมจ�านวน	5,386	คน	แบ่งเป็นพนักงาน	4,326	คน	และผู้ปฏิบัติงาน	(ลูกจ้าง)	
1,060	 คน	 และมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้ังหมด	2,712.01	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน	2,528.89	 ล้านบาท	 และค่าใช้จ่าย 
ผู้ปฏิบัติงาน	183.12	ล้านบาท

ในปีงบประมาณ	2559	การประปานครหลวงมีบุคลากร	จ�านวน	5,386	คน	และมีผู้ใช้น�้า	จ�านวน	2,281,058	ราย	ซึ่งเป็นอัตราส่วนจ�านวน 
ผู้ใช้น�้า	424	ราย	ต่อบุคลากร	1	คน	โดยประมาณ

สายงาน

อัตรากำาลัง (คน)

พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน
รวม

บุคลากร

ผู้ว่าการ 	274	 	84	 	358	

รองผู้ว่าการ	(บริหาร) 	284	 	74	 	358	

รองผู้ว่าการ	(การเงิน) 	167	 	17	 	184	

รองผู้ว่าการ	(บริการด้านตะวันออก) 	1,213	 	305	 	1,518	

รองผู้ว่าการ	(บริการด้านตะวันตก) 	1,002	 	225	 	1,227	

รองผู้ว่าการ	(วิศวกรรมและก่อสร้าง) 	348	 	52	 	400	

รองผู้ว่าการ	(ผลิตและส่งน้�า) 	812	 	275	 	1,087	

รองผู้ว่าการ	(แผนและพัฒนา) 	99	 	17	 	116	

รองผู้ว่าการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 	127	 	11	 	138	

รวม  4,326  1,060  5,386 

โครงสร้างอัตราก�าลัง

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

สายงาน
2559 2558 2557

พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน รวม พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน รวม พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน รวม

1.	ผู้ว่าการ 191.60																 15.76	 207.36	 176.57			 12.61	 189.18	 154.60	 12.60	 167.20	

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	       
1,164.10	

        
109.80	

      
1,273.90	

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	(ผลิตและส่งน้�า) 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	 76.71	 					2.16	 				78.87	

                รวม 2,528.89       183.12 2,712.01 2,452.77   183.57 2,636.34 2,429.60    209.16 2,638.76 
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ผู�ปฏิบัติงาน (คน)

อัตราส�วนจำนวนผู�ใช�น้ำต�อบุคลากร 1 คน (ราย)

พนักงาน (คน)

จ�านวนบุคลากร และอัตราส่วนจ�านวนผู้ใช้น�้า 
ต่อบุคลากร 1 คน

13ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9

โครงสร�าง
การบร�หารองค�กร
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โครงสร้างผังบริหารการประปานครหลวง

สำนักงานประปา
สาขาสุวรรณภูมิ

สำนักงานประปา
สาขามหาสวัสดิ์

ฝ�ายบร�หารความเส�่ยง

ฝ�ายเทคโนโลยีและส�่อสาร

ฝ�ายพัฒนา
และสนับสนุนเทคโนโลยี

ผู�ว�าการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ของการประปานครหลวง

ฝ�ายตรวจสอบกระบวนงานหลัก

ฝ�ายตรวจสอบ
กระบวนงานสนับสนุน

ฝ�ายพัฒนาและ
สนับสนุนงานตรวจสอบ

ฝ�ายส�่อสารองค�กร

ฝ�ายปฏิบัติการ
การประปานครหลวง

ฝ�ายบร�หาร
ความรับผิดชอบต�อสังคม

สำนักตรวจสอบ สำนักผู�ว�าการ

ฝ�ายพัฒนาว�ชาการประปา

ฝ�ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(พัฒนาว�ชาการประปา)

ฝ�ายธรรมาภิบาล

ฝ�ายกิจการคณะกรรมการ กปน.

ฝ�ายยุทธศาสตร�
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

รองผู�ว�าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ฝ�ายก�อสร�างระบบจ�ายน้ำ 2

ฝ�ายก�อสร�างระบบจ�ายน้ำ 1

ฝ�ายก�อสร�างระบบ
ผล�ตส�งน้ำและงานโยธา

ฝ�ายมาตรฐานว�ศวกรรม
และสารสนเทศภูมิศาสตร�

ฝ�ายสำรวจและออกแบบ

ฝ�ายบร�หารโครงการ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(ว�ศวกรรม)

รองผู�ว�าการ
(ว�ศวกรรมและก�อสร�าง)

ฝ�ายพัฒนาระบบ
งานเสร�มสร�างมูลค�ากิจการ

ฝ�ายว�เคราะห�
และวางแผนการเง�น

ฝ�ายงบประมาณ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(นโยบายการเง�น)

ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายบัญชี

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บัญชีการเง�น)

รองผู�ว�าการ
(การเง�น)

ฝ�ายจัดหาและพัสดุ

ฝ�ายบร�การกลาง

ฝ�ายกฎหมาย

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�หาร)

ฝ�ายสวัสดิการ
และกิจการสัมพันธ�

ฝ�ายบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(ทรัพยากรบุคคล)

รองผู�ว�าการ
(บร�หาร)

สำนักงานประปา
สาขาภาษีเจร�ญ

สำนักงานประปา
สาขาสุขสวัสดิ์

สำนักงานประปา
สาขาตากส�น

สำนักงานประปา
สาขาบางกอกน�อย

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ 4)

สำนักงานประปา
สาขาบางบัวทอง

สำนักงานประปา
สาขานนทบุร�

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ 5)

ฝ�ายบร�หาร
จัดการน้ำสูญเส�ย

ฝ�ายมาตรวัดน้ำ

ฝ�ายสนับสนุน
งานบร�การ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ)

รองผู�ว�าการ
(บร�การด�านตะวันตก)

สำนักงานประปา
สาขาทุ�งมหาเมฆ

สำนักงานประปา
สาขาสมุทรปราการ

สำนักงานประปา
สาขาพระโขนง

สำนักงานประปา
สาขาสุข�มว�ท

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ 1)

สำนักงานประปา
สาขาพญาไท

สำนักงานประปา
สาขาแม�นศร�

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ 2)

สำนักงานประปา
สาขามีนบุร�

สำนักงานประปา
สาขาบางเขน

สำนักงานประปา
สาขาประชาชื่น

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ 3)

รองผู�ว�าการ
(บร�การด�านตะวันออก)

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ�ายติดตาม
และประเมินผล

ฝ�ายนโยบาย
และยุทธศาสตร�

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(แผนและพัฒนา)

รองผู�ว�าการ
(แผนและพัฒนา)

สำนักงานประปา
สาขาลาดพร�าว

ฝ�ายคุณภาพน้ำ

ฝ�ายระบบส�งน้ำดิบ

ฝ�ายทรัพยากรน้ำ
และส��งแวดล�อม

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(แหล�งน้ำและคุณภาพน้ำ)

ฝ�ายควบคุมการส�ง
และจ�ายน้ำ

ฝ�ายสถานีสูบจ�ายน้ำ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(ระบบส�งและจ�ายน้ำ)

รองผู�ว�าการ
(ผล�ตและส�งน้ำ)

ฝ�ายบำรุงรักษา
ระบบอัตโนมัติและเคร�่องวัด

ฝ�ายโรงงาน
ผล�ตน้ำมหาสวัสด์ิและธนบุร�

ฝ�ายโรงงาน
ผล�ตน้ำสามเสน

ฝ�ายโรงงาน
ผล�ตน้ำบางเขน

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(ระบบผล�ตน้ำ)

ฝ�ายบำรุงรักษา
ระบบเคร�่องกลและโยธา

ฝ�ายบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ�า

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บำรุงรักษา)

คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

ฝ�ายวางแผนและพัฒนา
การผล�ตระบบส�งและจ�ายน้ำ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(ก�อสร�าง)
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สำนักงานประปา
สาขาสุวรรณภูมิ

สำนักงานประปา
สาขามหาสวัสดิ์

ฝ�ายบร�หารความเส�่ยง

ฝ�ายเทคโนโลยีและส�่อสาร

ฝ�ายพัฒนา
และสนับสนุนเทคโนโลยี

ผู�ว�าการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ของการประปานครหลวง

ฝ�ายตรวจสอบกระบวนงานหลัก

ฝ�ายตรวจสอบ
กระบวนงานสนับสนุน

ฝ�ายพัฒนาและ
สนับสนุนงานตรวจสอบ

ฝ�ายส�่อสารองค�กร

ฝ�ายปฏิบัติการ
การประปานครหลวง

ฝ�ายบร�หาร
ความรับผิดชอบต�อสังคม

สำนักตรวจสอบ สำนักผู�ว�าการ

ฝ�ายพัฒนาว�ชาการประปา

ฝ�ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(พัฒนาว�ชาการประปา)

ฝ�ายธรรมาภิบาล

ฝ�ายกิจการคณะกรรมการ กปน.

ฝ�ายยุทธศาสตร�
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

รองผู�ว�าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ฝ�ายก�อสร�างระบบจ�ายน้ำ 2

ฝ�ายก�อสร�างระบบจ�ายน้ำ 1

ฝ�ายก�อสร�างระบบ
ผล�ตส�งน้ำและงานโยธา

ฝ�ายมาตรฐานว�ศวกรรม
และสารสนเทศภูมิศาสตร�

ฝ�ายสำรวจและออกแบบ

ฝ�ายบร�หารโครงการ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(ว�ศวกรรม)

รองผู�ว�าการ
(ว�ศวกรรมและก�อสร�าง)

ฝ�ายพัฒนาระบบ
งานเสร�มสร�างมูลค�ากิจการ

ฝ�ายว�เคราะห�
และวางแผนการเง�น

ฝ�ายงบประมาณ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(นโยบายการเง�น)

ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายบัญชี

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บัญชีการเง�น)

รองผู�ว�าการ
(การเง�น)

ฝ�ายจัดหาและพัสดุ

ฝ�ายบร�การกลาง

ฝ�ายกฎหมาย

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�หาร)

ฝ�ายสวัสดิการ
และกิจการสัมพันธ�

ฝ�ายบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(ทรัพยากรบุคคล)

รองผู�ว�าการ
(บร�หาร)

สำนักงานประปา
สาขาภาษีเจร�ญ

สำนักงานประปา
สาขาสุขสวัสดิ์

สำนักงานประปา
สาขาตากส�น

สำนักงานประปา
สาขาบางกอกน�อย

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ 4)

สำนักงานประปา
สาขาบางบัวทอง

สำนักงานประปา
สาขานนทบุร�

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ 5)

ฝ�ายบร�หาร
จัดการน้ำสูญเส�ย

ฝ�ายมาตรวัดน้ำ

ฝ�ายสนับสนุน
งานบร�การ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ)

รองผู�ว�าการ
(บร�การด�านตะวันตก)

สำนักงานประปา
สาขาทุ�งมหาเมฆ

สำนักงานประปา
สาขาสมุทรปราการ

สำนักงานประปา
สาขาพระโขนง

สำนักงานประปา
สาขาสุข�มว�ท

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ 1)

สำนักงานประปา
สาขาพญาไท

สำนักงานประปา
สาขาแม�นศร�

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ 2)

สำนักงานประปา
สาขามีนบุร�

สำนักงานประปา
สาขาบางเขน

สำนักงานประปา
สาขาประชาชื่น

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บร�การ 3)

รองผู�ว�าการ
(บร�การด�านตะวันออก)

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ�ายติดตาม
และประเมินผล

ฝ�ายนโยบาย
และยุทธศาสตร�

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(แผนและพัฒนา)

รองผู�ว�าการ
(แผนและพัฒนา)

สำนักงานประปา
สาขาลาดพร�าว

ฝ�ายคุณภาพน้ำ

ฝ�ายระบบส�งน้ำดิบ

ฝ�ายทรัพยากรน้ำ
และส��งแวดล�อม

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(แหล�งน้ำและคุณภาพน้ำ)

ฝ�ายควบคุมการส�ง
และจ�ายน้ำ

ฝ�ายสถานีสูบจ�ายน้ำ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(ระบบส�งและจ�ายน้ำ)

รองผู�ว�าการ
(ผล�ตและส�งน้ำ)

ฝ�ายบำรุงรักษา
ระบบอัตโนมัติและเคร�่องวัด

ฝ�ายโรงงาน
ผล�ตน้ำมหาสวัสด์ิและธนบุร�

ฝ�ายโรงงาน
ผล�ตน้ำสามเสน

ฝ�ายโรงงาน
ผล�ตน้ำบางเขน

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(ระบบผล�ตน้ำ)

ฝ�ายบำรุงรักษา
ระบบเคร�่องกลและโยธา

ฝ�ายบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ�า

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(บำรุงรักษา)

คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

ฝ�ายวางแผนและพัฒนา
การผล�ตระบบส�งและจ�ายน้ำ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(ก�อสร�าง)
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คณะกรรมการ
การประปานครหลวง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

0105 07 04 06 10 1208 14 1311 090203

นายเจร�ญ ภัสระ
ประธานกรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

01

พล.อ.ว�รัณ ฉันทศาสตร�โกศล
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

03

รศ.ดร.สุวัฒนา จ�ตตลดากร
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

04

พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

02

นายบวร วงศ�สินอุดม
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

05

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพ�ลสินธนา
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

07

ผศ.ทีฆวุฒิ พ�ทธภิรมย�
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

06

นายวัลลภ พร��งพงษ�
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

08

รศ.ดร.ชนินทร� ทินนโชติ
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

10

นางศิร�พร เหลืองนวล
กรรมการ

11

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจร�ต
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

09
นายรอยล จ�ตรดอน
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

12

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
กรรมการและผู�ว�าการ

14

นายวันชัย หล�อวัฒนตระกูล
กรรมการและกรรมการที่เป�นอิสระ

13
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นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 63 ปี

พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น 
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหารการพัฒนาเมือง)	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 •	 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ	
	 	 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง	รุ่นที่	83
 •	 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ	สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง	รุ่นที่	39
 •	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ปรอ.	รุ่นที่	20
 •	 หลักสูตร	“การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”	รุ่นที่	2	สถาบันพัฒนากรรมการ
	 	 และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(รุ่นที่	138)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 •	 ประธานกรรมการการประปานครหลวง
 •	 กรรมการที่ปรึกษา	สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
 •	 อนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	
	 	 และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	ในคณะกรรมาธิการ
	 	 การบริหารราชการแผ่นดิน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

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

ประสบการณ์การท�างาน
 •	 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 •	 คณะท�างานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	
 •	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ	ช่วยราชการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน		
	 	 สัตหีบ	ชลบุรี

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 นายทหารนอกราชการ	สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประวัติคณะกรรมการ
การประปานครหลวง 
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พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล       
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 61 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร       
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
 •	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 •	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน 
 •	 ผู้ช�านาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
 •	 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 •	 เลขานุการกองทัพบก	
 •	 เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
 •	 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
 •	 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
 •	 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
 •	 ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

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

ประสบการณ์การท�างาน
 •	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า		 	
	 	 ฝ่ายเศรษฐกิจ	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 •	 รองประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน�้า	
	 	 สภาปฎิรูปแห่งชาติ
 •	 ที่ปรึกษาและประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า	
	 	 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
 •	 ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	
	 	 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
 •	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
	 	 สิ่งแวดล้อม	โครงการของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และโครงการร่วมกับ
	 	 เอกชนด้านคมนาคม	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 •	 หัวหน้าภาควิชาฯ	และประธานคณะกรรมการอ�านวยการโครงการปริญญาโท	 	
	 	 ภาคพิเศษ	ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์		 	 	
	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์		 	
	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายบวร วงศ์สินอุดม          
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 62 ปี

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา             
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 52 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�างาน
 •	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ในเครือบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ในเครือบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 ประธานกรรมการบริษัท	พีทีที	ฟีนอล	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ในเครือบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 •	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	
	 	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม	ขั้นปลาย	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
 •	 รองประธานกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	 	 (งานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
 •	 ปริญญาตรี	คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •	 ปริญญาโท	สาขาสื่อสารการตลาด	มหาวิทยาลัยนอร์ธ	เท็กซัส	ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •	 ปริญญาโท	สาขาการบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยนอร์ธ	เท็กซัส	ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •	 ปริญญาเอก	สาขาสือ่สารมวลชน	(บริหารงานวิทยุโทรทัศน์)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	209)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	14	สถาบันพัฒนากรรมการ
	 	 และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การท�างาน
 •	 ผูจ้ดัการฝ่ายลกูค้า	บริษัท	ลนิตสั	เวิลด์ไวด์	แอดเวอร์ไทซ่ิง	จ�ากดั	(ประเทศไทย)
 •	 ผู้ช่วยกรรมการ	บริษัท	แฟลกชิป	จ�ากัด
 •	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย	บริษัท	วังทองกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
 • ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย	บรษัิท	สามารถคอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)
 •	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาสื่อสารมวลชน	คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •	 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด	บริษัท	ไทยซัมซุง	อิเล็กทรอนิกส์	จ�ากัด
 •	 ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงแรงงาน
 •	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 •	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานการตลาด	 
	 	 บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์         
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 62 ปี

นายวัลลภ พริ้งพงษ์               
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วิศวกรรมสมุทรศาสตร์และประมง)		 	 	
	 	 มหาวิทยาลัยคากาว่า	ประเทศญี่ปุ่น
 •	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	13	สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การท�างาน 
 •	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาการจัดการประมง	คณะประมง	
	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า	
	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 •	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
	 	 สิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือโครงการร่วมกับเอกชน
 •	 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน�้า	
	 	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
 •	 ประธานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า		 	
	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 คณะท�างานแก้ไขปัญหาเขื่อนแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย
 •	 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน�้า	
	 	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
 •	 อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า	
	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
 •	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	
 •	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	
 •	 หลักสูตรนายอ�าเภอ	รุ่นที่	31	วิทยาลัยการปกครอง	กรมการปกครอง
 •	 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	รุ่นที่	32	วิทยาลัยการปกครอง	กรมการปกครอง
 •	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่น	2549
 •	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	14
 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(รุ่นที่	170)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 	 กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน 
 •	 นายอ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	กรมการปกครอง
 •	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการคลังท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 •	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 •	 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	
 •	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 •	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 •	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 •	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 •	 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 •	 กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย	ในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
 •	 ผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพัฒนาชนบท
	 	 และการขจัดความยากจน	(AMMRDPE)	ณ	บันดาร์	เสรี	เบกาวัน	
	 	 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
 •	 ผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการลดความยากจน
	 	 ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
	 	 ทางวิชาการและเศรษฐกิจ	(BIMSTEC)	ณ	กรุงกาฐมาณฑุ	ประเทศเนปาล
 •	 ผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจาเงินกู้กับธนาคารโลก	ตามโครงการพัฒนา
	 	 เมืองหลัก	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดีซี	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 •	 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 •	 กรรมการวิสามัญในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับ
	 	 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต                  
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 61 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ ทินนโชติ            
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 54 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�างาน 
 •	 นายอ�าเภอแวงน้อย	จังหวัดขอนแก่น
 •	 นายอ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่
 •	 นายอ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา
 •	 นายอ�าเภอตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร
 •	 ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรมการปกครอง
 •	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการปกครองท้องที่	กรมการปกครอง	
 •	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 •	 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 •	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 •	 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	
 •	 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู		
 •	 รองอธิบดีกรมการปกครอง
 •	 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	
 •	 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	
 •	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 •	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 •	 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 
ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 •	 กรรมการการประปานครหลวง

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมส�ารวจ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(การผลิตแผนที่และภูมิสารสนเทศแบบบูรณาการ)
	 	 สถาบัน	International	Institute	for	Aerospace	Survey	and	Earth	Sciences		 	
	 	 (ITC)	ประเทศเนเธอร์แลนด์
 •	 วิศวกรรมศาสตรดษุฎบัีณฑิต	(การส�ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์)	 
	 	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(รุ่นที่	201)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •	 หลักสูตรส�าหรับกรรมการตรวจสอบ	(รุ่นที่	18)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	13	
	 			สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	สถาบันพระปกเกล้า
 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�าหรับนักบริหารระดับสูง	
	 	 (รุ่นที่	4)	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 •	 หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงส�าหรับผู้น�าองค์กร	(รุ่นที่	1)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •	 หลักสูตรธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความส�าเร็จขององค์กร	
	 	 (รุ่นที่	2)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน 
 •	 กรรมการสมาคมการส�ารวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
 
ต�าแหน่งปัจจุบัน
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 กรรมการบริหาร	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
	 	 (องค์การมหาชน)
 •	 กรรมการบริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมส�ารวจ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นางศิริพร เหลืองนวล                      
กรรมการ
อายุ 57 ปี

นายรอยล จิตรดอน                      
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
 •	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย	Pittsburg	State	ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •	 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย	รุ่นที่	72/2549
 •	 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร	(วปอ.)	รุน่ท่ี	55	(2555)	วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร
 •	 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�างาน 
 •	 กรรมการ	บริษัท	ราชบุรีพลังงาน	จ�ากัด
 •	 กรรมการ	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 กรรมการและประธานกรรมการการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	เหมืองแร่โปแตชอาเซียน	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 กรรมการ	บริษัท	โรงแรมเอราวัณ	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 กรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 •	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 กรรมการ	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จ�ากัด
 •	 กรรมการ	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 ที่ปรึกษาการคลัง	ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

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

ประสบการณ์การท�างาน 
 •	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	วุฒิสภา
 •	 รองผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 •	 หัวหน้าโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้าแห่งประเทศไทย		 	
	 	 ในพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 •	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง	
	 	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์		 	
	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •	 ผู้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน�้าและภูมิอากาศ  
	 	 แห่งชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรี
 •	 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหาร
	 	 จัดการน�้าแบบบูรณาการ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 •	 กรรมการบริหารโครงการเพื่อศึกษาวิจัยการป้องกันแก้ไขดินโคลนถล่ม
	 	 บนที่สูงชัน	มูลนิธิชัยพัฒนา
 •	 กรรมการความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน�้าระหว่างราชอาณาจักรไทย	 	
	 	 กับสาธารณรัฐประชาชนจีน	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 •	 กรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย
 •	 กรรมการบริหารจัดการน�้าบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
	 	 ตามแนวพระราชด�าริ
 •	 กรรมการอ�านวยการบริหารและจัดการน�้าโครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา
 
ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 •	 กรรมการและเลขานกุารสถาบันสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร	(องค์การมหาชน)
 •	 กรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรี
 •	 กรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)
 •	 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 •	 นายกสภาสถาบันการอาชีวศกึษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนอื	กระทรวงศกึษาธกิาร

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล                         
กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ 60 ปี

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ               
กรรมการและผู้ว่าการ
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนาแหล่งน�้า)	
	 	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 •	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหาร	
	 	 ระดับสูง	รุ่นที่	6	สถาบันพระปกเกล้า
 •	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่นที่	19	
	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การท�างาน 
 •	 หัวหน้างานนโยบายและแผน	การประปาส่วนภูมิภาค
 •	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ	
	 	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ	
	 	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	
	 	 บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	 กรรมการ	บริษัท	โกลบอล	วอเตอร์	ซีสเท็มส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
 •	 กรรมการ	บริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จ�ากัด	
 •	 กรรมการ	บริษัท	เอ็กคอมธารา	จ�ากัด
 •	 กรรมการ	บริษัท	อีสเทิร์น	โฮบาส	ไพพ์	จ�ากัด
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 รองประธานอนุกรรมการวางแผนและติดตามโครงการพัฒนาระบบส่งน�้า	
	 	 และกระจายน�้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •	 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 •	 กรรมการและกรรมการวิชาการ	สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
 •	 กรรมการสมาคมทรัพยากรน�้าแห่งประเทศไทย	
 
ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
 •	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เอส	พี	ซี	จี	จ�ากัด	(มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(สุขาภิบาล)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •	 หลักสูตรหลักประจ�าวิทยาลัยกองทัพบก	ชุดที่	52	(วทบ.52)	วิทยาลัยการทัพบก
 •	 Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์กร	รุ่นที่	1	(HR	&	OS)	
	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •	 การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	3	
	 	 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 •	 การบริหารงานต�ารวจชั้นสูง	รุ่นที่	35	วิทยาลัยการต�ารวจ
 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	170)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวงทุกหลักสูตร

ประสบการณ์การท�างาน 
 •	 ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท
 •	 ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
 •	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(แผนและพัฒนา)
 •	 ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	10
 •	 รองผู้ว่าการ	(บริการ)
 •	 นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 •	 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
 •	 กรรมการการประปานครหลวง
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นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผู�ว�าการการประปานครหลวง

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ�ทำงาน

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั�นคงขั้นสูง รุนที่ 3 
 สมาคมวิทยาลัย ปองกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ
 หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 170 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ผูชวยผูวาการ (แผนและพัฒนา) 
 ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
 รองผูวาการ (บริการ)

นายคงเกียรติ เจร�ญบุญวรรณ
รองผู�ว�าการ (ผลิตและส�งน้ำ)

นายสมศักดิ์ ภู�ธงชัยฤทธิ์
รองผู�ว�าการ (แผนและพัฒนา)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูชวยผูวาการ (ระบบสงและจายน้ำ)
 ผูชวยผูวาการ (บำรุงรักษา)

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูชวยผูวาการ (ทรัพยากรบุคคล)
 รองผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คุณวุฒิการศึกษา
 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีขนถายวัสดุ)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหน�อ
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

นายชลิต แก�วไสย
รองผู�ว�าการ (บร�หาร)

นางผุสดี ขอมทอง
รองผู�ว�าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คุณวุฒิการศึกษา
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 หลักสูตรผูบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
 และเทคโนโลยีแหงชาติ

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผูชวยผูวาการ (บริหาร)

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
 ผูชวยผูวาการ (พัฒนาวิชาการประปา)

คุณวุฒิการศึกษา
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายปร�ญญา ยมะสมิต
รองผู�ว�าการ (ว�ศวกรรมและก�อสร�าง)

น.ส.สุร�ย� ส.ศร�สุวรรณ
รองผู�ว�าการ (การเง�น)

คุณวุฒิการศึกษา
 บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพ
 หลักสูตรพิเศษนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง กระทรวงการคลัง

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูอำนวยการฝายสำรวจและออกแบบ
 ผูชวยผูวาการ (กอสราง)

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูชวยผูวาการ (บริการ 1)
 ผูชวยผูวาการ (บริการ 3)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะผู�บร�หาร
การประปานครหลวง
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นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผู�ว�าการการประปานครหลวง

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ�ทำงาน

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั�นคงขั้นสูง รุนที่ 3 
 สมาคมวิทยาลัย ปองกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ
 หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 170 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ผูชวยผูวาการ (แผนและพัฒนา) 
 ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
 รองผูวาการ (บริการ)

นายคงเกียรติ เจร�ญบุญวรรณ
รองผู�ว�าการ (ผลิตและส�งน้ำ)

นายสมศักดิ์ ภู�ธงชัยฤทธิ์
รองผู�ว�าการ (แผนและพัฒนา)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล
 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูชวยผูวาการ (ระบบสงและจายน้ำ)
 ผูชวยผูวาการ (บำรุงรักษา)

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูชวยผูวาการ (ทรัพยากรบุคคล)
 รองผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คุณวุฒิการศึกษา
 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีขนถายวัสดุ)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหน�อ
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

นายชลิต แก�วไสย
รองผู�ว�าการ (บร�หาร)

นางผุสดี ขอมทอง
รองผู�ว�าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คุณวุฒิการศึกษา
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 หลักสูตรผูบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
 และเทคโนโลยีแหงชาติ

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผูชวยผูวาการ (บริหาร)

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
 ผูชวยผูวาการ (พัฒนาวิชาการประปา)

คุณวุฒิการศึกษา
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายปร�ญญา ยมะสมิต
รองผู�ว�าการ (ว�ศวกรรมและก�อสร�าง)

น.ส.สุร�ย� ส.ศร�สุวรรณ
รองผู�ว�าการ (การเง�น)

คุณวุฒิการศึกษา
 บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพ
 หลักสูตรพิเศษนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง กระทรวงการคลัง

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูอำนวยการฝายสำรวจและออกแบบ
 ผูชวยผูวาการ (กอสราง)

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูชวยผูวาการ (บริการ 1)
 ผูชวยผูวาการ (บริการ 3)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะผู�บร�หาร
การประปานครหลวง
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นายจำเร�ญ ตันติวงศ�วัฒน�
ว�ศวกรใหญ� ระดับ 10

นายสมบูรณ� สุนันทพงศ�ศักดิ์
รองผู�ว�าการ (บร�การด�านตะวันตก)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานกอสราง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูชวยผูวาการ (บริการ)
 ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตน้ำ)

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูชวยผูวาการ (บริการ)
 ผูชวยผูวาการ (บริการ 5)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหน�อ

นายกว� อาร�กุล
รองผู�ว�าการ (บร�การด�านตะวันออก)

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูจัดการสำนักงานประปาสาขาแมนศรี
 ผูชวยผูวาการ (บริการ 2)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางลาวัณย� ฉัตรรุ�งชีวัน
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูอำนวยการฝายวิเคราะหเรื่องเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
 ผูชวยผูวาการ (สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

คุณวุฒิการศึกษา
 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู�บร�หาร
การประปานครหลวง

นางกฤษณา ตั้งจ�ตวัฒนากร

สายงานผู�ว�าการ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (สำนักตรวจสอบ)

นางณิษา ล�อมทอง
ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

01

02

น.ส.สุทิสา นาคเสน
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (พัฒนาว�ชาการประปา)

03

นางศรัณยา สีน้ำเพชร
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (สำนักผู�ว�าการ)

04

01 02

03 04
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นายจำเร�ญ ตันติวงศ�วัฒน�
ว�ศวกรใหญ� ระดับ 10

นายสมบูรณ� สุนันทพงศ�ศักดิ์
รองผู�ว�าการ (บร�การด�านตะวันตก)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานกอสราง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูชวยผูวาการ (บริการ)
 ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตน้ำ)

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูชวยผูวาการ (บริการ)
 ผูชวยผูวาการ (บริการ 5)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหน�อ

นายกว� อาร�กุล
รองผู�ว�าการ (บร�การด�านตะวันออก)

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูจัดการสำนักงานประปาสาขาแมนศรี
 ผูชวยผูวาการ (บริการ 2)

คุณวุฒิการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางลาวัณย� ฉัตรรุ�งชีวัน
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10

ประสบการณ�ทำงาน
 ผูอำนวยการฝายวิเคราะหเรื่องเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
 ผูชวยผูวาการ (สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

คุณวุฒิการศึกษา
 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู�บร�หาร
การประปานครหลวง

นางกฤษณา ตั้งจ�ตวัฒนากร

สายงานผู�ว�าการ

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (สำนักตรวจสอบ)

นางณิษา ล�อมทอง
ผู�ช�วยผู�ว�าการ
(สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

01

02

น.ส.สุทิสา นาคเสน
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (พัฒนาว�ชาการประปา)

03

นางศรัณยา สีน้ำเพชร
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (สำนักผู�ว�าการ)

04

01 02

03 04
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น.ส.ฉว�วรรณ อุทัยพ�บูลย�

สายงานรองผู�ว�าการ
(บร�หาร)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (ทรัพยากรบุคคล)

น.ส.กาญจนา ว�ภาตะวนิช
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�หาร)

01

02

นางอาภรณ� ภู�ทรัพย�

สายงานรองผู�ว�าการ
(การเง�น)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (นโยบายการเง�น)

นางพรรณรัตน� ปานเชื้อ
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บัญชีการเง�น)

01

02

น.ส.สุพรรณี กรัณย�กิตติคุณ

สายงานรองผู�ว�าการ
(บร�การด�านตะวันออก)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ 1)

น.ส.ทรรศนีย� ฤกษ�ศานติวงษ�
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ 2)

01

02

น.ส.สุทธิลักษณ� ยอดพยุง
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ 3)

03

นายประสพสุข สมประสงค�

สายงานรองผู�ว�าการ
(บร�การด�านตะวันตก)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ)

นายรักษ�ศักดิ์ สุร�ยหาร
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ 4)

01

02

นายชัยวัฒน� วรพ�บูลพงศ�
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ 5)

03

นายธำรง บูรณตระกูล

สายงานรองผู�ว�าการ
(ผลิตและส�งน้ำ)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (ระบบส�งและจ�ายน้ำ) 

นายว�ชัย อารยะเศรษฐากร
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (ระบบผลิตน้ำ)

01

02

นายยุทธนา จันทร�เด�นดวง
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บำรุงรักษา) 

03

นายรังสรรค� สำเภาทอง
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (แหล�งน้ำและคุณภาพน้ำ)

04

0201

0201

02

03

01

0201

03

0201

0403
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น.ส.ฉว�วรรณ อุทัยพ�บูลย�

สายงานรองผู�ว�าการ
(บร�หาร)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (ทรัพยากรบุคคล)

น.ส.กาญจนา ว�ภาตะวนิช
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�หาร)

01

02

นางอาภรณ� ภู�ทรัพย�

สายงานรองผู�ว�าการ
(การเง�น)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (นโยบายการเง�น)

นางพรรณรัตน� ปานเชื้อ
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บัญชีการเง�น)

01

02

น.ส.สุพรรณี กรัณย�กิตติคุณ

สายงานรองผู�ว�าการ
(บร�การด�านตะวันออก)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ 1)

น.ส.ทรรศนีย� ฤกษ�ศานติวงษ�
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ 2)

01

02

น.ส.สุทธิลักษณ� ยอดพยุง
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ 3)

03

นายประสพสุข สมประสงค�

สายงานรองผู�ว�าการ
(บร�การด�านตะวันตก)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ)

นายรักษ�ศักดิ์ สุร�ยหาร
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ 4)

01

02

นายชัยวัฒน� วรพ�บูลพงศ�
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บร�การ 5)

03

นายธำรง บูรณตระกูล

สายงานรองผู�ว�าการ
(ผลิตและส�งน้ำ)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (ระบบส�งและจ�ายน้ำ) 

นายว�ชัย อารยะเศรษฐากร
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (ระบบผลิตน้ำ)

01

02

นายยุทธนา จันทร�เด�นดวง
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (บำรุงรักษา) 

03

นายรังสรรค� สำเภาทอง
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (แหล�งน้ำและคุณภาพน้ำ)

04

0201

0201

02

03

01

0201

03

0201

0403
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นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา

สายงานรองผู�ว�าการ
(ว�ศวกรรมและก�อสร�าง)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (ว�ศวกรรม)

นายบรรจง วงษา
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (ก�อสร�าง)

01

02

นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉว�

สายงานรองผู�ว�าการ
(แผนและพัฒนา)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (แผนและพัฒนา)

น.ส.ปาจร�ย� ซาลิมี

สายงานรองผู�ว�าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ว�าที่พันตร� พ�นิจ ธีระชาติ
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

น.ส.บุษกร พฤกษอาโนชา
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

01

02

นายสุทธิรักษ� บูชากุล
ว�ศวกรเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)

นายปร�ญญา แน�นหนา
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

03

04

นางอบอุ�น เศวตวงศ�
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

05

นายว�ระ จ�ตไพฑูรย�
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

06

นางสุธัญญา ศร�สุร�ยจันทร�
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

07

นายว�รศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต�
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

08

นายกิตติพงษ� อภิชัยชาญกิจ
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

09

01 02

0201

03 04

05 06

07 08

09
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นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา

สายงานรองผู�ว�าการ
(ว�ศวกรรมและก�อสร�าง)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (ว�ศวกรรม)

นายบรรจง วงษา
ผู�ช�วยผู�ว�าการ (ก�อสร�าง)

01

02

นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉว�

สายงานรองผู�ว�าการ
(แผนและพัฒนา)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (แผนและพัฒนา)

น.ส.ปาจร�ย� ซาลิมี

สายงานรองผู�ว�าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู�ช�วยผู�ว�าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ว�าที่พันตร� พ�นิจ ธีระชาติ
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

น.ส.บุษกร พฤกษอาโนชา
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

01

02

นายสุทธิรักษ� บูชากุล
ว�ศวกรเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)

นายปร�ญญา แน�นหนา
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

03

04

นางอบอุ�น เศวตวงศ�
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

05

นายว�ระ จ�ตไพฑูรย�
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

06

นางสุธัญญา ศร�สุร�ยจันทร�
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

07

นายว�รศักดิ์ ตั้งสมบัติอนันต�
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

08

นายกิตติพงษ� อภิชัยชาญกิจ
ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9

09

01 02

0201

03 04

05 06

07 08

09
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ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายและเทียบเท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

สายงานผู้ว่าการ

น.ส.สุวรา	 ทวิชศรี ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร				

น.ส.ประไพ	 ก�าแพงแก้ว ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ

นายเสรี เมธาวณิชพงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานหลัก

นางวิภา	 ปานบุญ ผู้อ�านวยการฝ่ายธรรมาภิบาล			

นางจุฑารัตน์	 สมจิตรานุกิจ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

นายวชิรวิทย์	 โพธิ์วิจิตร ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา				

นายสินัท	 สินิทธานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ	การประปานครหลวง

นางอ�าไพศรี	 ธารธรรมวงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุน

น.ส.วรรณี	 วุฒิวงศ์สัมพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการคณะกรรมการการประปานครหลวง

นายวีระ	 ศรีสกุลวรทัย ผู้ตรวจสอบ	8

น.ส.อุษา	 ไชยวานิชผล ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

น.ส.ณัฐภา ตันธิประพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

นายมงคล	 เกริกกิตติกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ			

นางอภิญญา โรจนะหัสดิน ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสุวรรณา	 ภาครส ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการกลาง

นายสุนทร	 ทองก�าเหนิด ผู้อ�านวยการฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์

สายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน)

นางนงลักษณ์	 รัตนอุดมโชค ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน

นางมนทิรา ฤกษ์ปิยะทรัพย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณ

นางวาสนา นาคพิพัฒน์กุล ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

น.ส.จินดา	 ฉันทะธัมมะ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

นางสุคนธ์ทิพย์	 งามวาจา ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเสริมสร้างมูลค่ากิจการ
สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)

นางเพ็ญจันทร์	 ตะโหนดแก้ว ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาบางเขน

นายวีระชัย	 วิเศษพันธุรังษี ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี

นายมานัสน์	 ช้างน้อย ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขามีนบุรี

นายวิสุทธิ์	 เวทีประสิทธิ์ ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท

นางอัมฤทธิสา	 นิราสภัย ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

นางพยอม	 ศรีอนันต์ ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

นายกิตติพัฒน์	 อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

น.ส.สุชิมา	 จันทราภัย ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น

นายอาชวัน	 อิ่มเอิบธรรม ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว

น.ส.อ�าไพ	 พันธุ์อายุวัฒนะ ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาพญาไท

นายสารวุฒิ	 บุญวงศ์ ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาพระโขนง



31ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9

สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

นายชารัตน์	 นาควัชระ ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์		

นางพิมพ์ใจ	 ทรัพย์สมปอง ผู้อ�านวยการฝ่ายสนับสนุนงานบริการ

นายพิบูลย์	 วงศ์ภัทรจิตกุล ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ

นายไมตรี	 แก้วแสงธรรม ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

นายสุกิจ	 เอกอธิคมกิจ ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาตากสิน

นายสุเทพ	 เอื้อปกรณ์ ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

นายสหรัฐ	 ปอแก้ว ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขาบางบัวทอง

น.ส.สมพิศ	 นวพรชัย ผู้จัดการส�านักงานประปาสาขานนทบุรี

นางทิมาพร	 วิมลอนุพงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายมาตรวัดน้�า

นายสุพิเชฐ	 ถาวรทวีวงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการน้�าสูญเสีย

สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

นายพรศักดิ์ ปานย้อย ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้�า	2

นายมานิต	 ปานเอม ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้�า	1

น.ส.วิชชุดา เลี่ยมสงวน ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารโครงการ

นายสายัณห์	 น้�าเงิน ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้�าและงานโยธา

นายวิสันต์	 มิตรภานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์

นายชนะ	 พงษ์โพธากุล ผู้อ�านวยการฝ่ายส�ารวจและออกแบบ

สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้า)

นายอุดมเดช	 วิชัยสุทธิกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า			

นายสมยศ	 จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้�า				

นายอุทัย	 แก้วเต็ม ผู้อ�านวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้�าบางเขน		

นายนิธิเกรียง	 อ่อนท้วม ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรน้�าและสิ่งแวดล้อม

นายมนตรี	 ล่องตี้ ผู้อ�านวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้�ามหาสวัสดิ์และธนบุรี

นายสถาพร	 สุนก�าเหนิด ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด			

นายสมชาย	 ทองมา ผู้อ�านวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้�าสามเสน

นายเฉลิมเกียรติ	 เหลืองอร่าม ผู้อ�านวยการฝ่ายระบบส่งน้�าดิบ

นายธนิต	 เคลื่อนคล้อย ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา			

นางนิสภัสร์	 วงศ์พัฒน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายคุณภาพน้�า

นายเสริมศักดิ์	 จันทร์สาม ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้�า

นายทวีศักดิ์	 งามวาจา ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่งและจ่ายน้�า

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)

น.ส.อัญชลี	 มุสิกธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

น.ส.กรวิไล	 เยียวยาสัตว์ ผู้อ�านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล

น.ส.ยุติรัตน์	 ค�าภีระพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

น.ส.สุวารี	 เชี่ยวชาญลิขิต ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
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ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ ที่เกษียณอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ รองผู้ว่าการ	(บริหาร)

นายวรศักดิ์	 ฉัตรแก้ว รองผู้ว่าการ	(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต รองผู้ว่าการ	(บริการด้านตะวันตก)

นางวัชรี	 ประสาทเขตต์การ	 รองผู้ว่าการ	(บริการด้านตะวันออก)

นางสาวเสาวลักษณ์	 โสภาพัฒนกุล รองผู้ว่าการ	(การเงิน)

นายบัญชรชัย จันทร์บุษราคัม รองผู้ว่าการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตนรากูร รองผู้ว่าการ	(ผลิตและส่งน้�า)

นางสาวธัญพร ตันติกุล ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	10

สายงานรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางขนิษฐา ผลเจริญ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี

นางเมธาวี	 สุชาติล้�าพงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร

นางพิศวาท	 ภาพสุวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8

น.ส.ลักษมี	 สุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

น.ส.พรรณี	 จิตต์หาญ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

น.ส.ศิริวรรณ	 กลั่นเจริญ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นางศิวิไล	 กิจพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

น.ส.กัลยรัตน์	 นันทนาวิกุล ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

น.ส.สุมล	 ตันธีระธรรม ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

น.ส.ตวงพร	 ศุภนิรัติศัย ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นางกฤษณา	 บุญเลิศ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นางกาญจนา	 ฟูตระกูล ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นางสุนทรี	 เอกพาณิชย์ถาวร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นางสุกัลยา	 สุขารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นางนันทสินี	 จีนาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นายศาณิต	 คงสมจิตร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

น.ส.จิตติมา	 ไทยนิมิต ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นายอดิศักดิ์	 ปรานวีระไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นายไพโรจน์	 สอนทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นางภัทราภรณ์	 ภัทระศิขริน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

น.ส.สุนันท์	 ปฏิภาณวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นางราชิรัช	 อุทาโย ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นายพรศักดิ์	 สมรไกรสรกิจ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นายธนะพงษ์	 เค้าสงวนศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8

นายสุทธิศักดิ์	 ลาภประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	8
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การประปานครหลวง…
ป�จจ�บันและอนาคต



ปัจจัยทางการเงินที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

	 การประปานครหลวงมีภารกิจหลักในการผลิต	 จัดส่ง	 และ 

ให้บริการน�้าประปาที่มีคุณภาพ	เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น�้า

ของประชาชนในเขตพืน้ท่ีรบัผดิชอบคอื	กรงุเทพมหานคร	จงัหวดันนทบุรี	

และจังหวัดสมุทรปราการ	ซี่งมีประชากรประมาณ	11.5	ล้านคน	ทั้งนี้	

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการให้บริการด้าน 

การประปา		ในช่วงที่ผ่านมา	การประปานครหลวงได้พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านการประปามาอย่างต่อเนือ่ง	ตัง้แต่โครงการปรบัปรงุกจิการ

ประปาแผนหลักครั้งท่ี	1	(พ.ศ.	2517)	 จนกระท่ังปัจจุบันการประปา

นครหลวงอยู่ระหว่างการด�าเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปา 

แผนหลักครั้งที่	9	เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

และสภาวการณ์ทางธรรมชาติท่ีส่งผลให้น�้าดิบท่ีใช้ในการผลิตด้อย

คุณภาพลง	 ประกอบกับการเจริญเติบโตของเมืองมีการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานระบบประปาจึงจ�าเป็นต้องมุ ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการน�้าประปาท่ีมีคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ	 และ

รองรบัการเปลีย่นแปลงของอุปสงค์และอุปทานของน�า้ประปาในอนาคต	

	 การด�าเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก 

ครั้งท่ี	9	 นอกจากจะให้ความส�าคัญในด้านการขยายก�าลังการผลิต 

น�า้ประปา	และขยายพืน้ท่ีการให้บรกิารเพือ่รองรับการเจริญเตบิโตของ

เมืองแล้ว	 ยังมุ่งเน้นแนวคิดด้านความพอเพียงและย่ังยืน	 เพื่อเพ่ิม

เสถียรภาพและความม่ันคงของระบบประปา	 โดยเป็นโครงการลงทุน

ขนาดใหญ่	 มีขอบเขตงานครอบคลุมระบบน�้าดิบ	 ระบบผลิต	 ระบบ 

สูบส่ง-สูบจ่ายน�้า	 และงานอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 มีระยะเวลาด�าเนินการ

ตั้งแต่	พ.ศ.	2559	-	2565	และมีวงเงินลงทุนปริมาณมากถึง	42,750	 

ล้านบาท	โดยแหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุน	นอกเหนือจากเงินสะสมของ

การประปานครหลวงแล้ว	ยังมีความจ�าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิทุนจาก

ภายนอกองค์กรมาเสริมในการด�าเนินโครงการ	ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนิน

โครงการส�าเร็จลุล่วงตามแผนงานท่ีได้ก�าหนดไว้	 และในขณะเดียวกัน

การประปานครหลวงยังสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามภารกิจ

ต่าง	 ๆ	 ขององค์กรได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	 ปัจจัยทางการเงิน

ประการหนึ่งท่ีการประปานครหลวงให้ความใส่ใจคือ	 การจัดหาแหล่ง

เงนิทุนท่ีมต้ีนทุนท่ีเหมาะสมและมีระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้	รวมท้ัง

ยังค�านึงถึงเกณฑ์การพิจารณาต่าง	 ๆ	ประกอบกัน	 เช่น	 ขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการจัดหาเงินทุน	ความสอดคล้องของแหล่งเงินกับกระแส

เงินจ่ายของโครงการ	เป็นต้น				

	 ส�าหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งท่ี	 9	 

การประปานครหลวงพิจารณาแล้วว่า	 แหล่งเงินทุนภายในประเทศมี

ความเหมาะสม	โดยเม่ือพจิารณาจากสถานการณ์ของตลาดเงนิตลาดทุน 

พบว่า	การระดมทุนจากแหล่งเงนิภายในประเทศในขณะนี	้ไม่ว่าจะเป็น 

การกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หรือการออกพันธบัตรถือเป็นโอกาสท่ีดี		

เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินในระบบมีปริมาณมาก	 ประกอบกับ

ต้นทุนทางการเงินท่ีปรับตัวลดลง	 ซ่ึงจะส่งผลให้การประปานครหลวง

สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามความต้องการในต้นทุนท่ีเหมาะสม	

โดยไม่ต้องใช้แหล่งเงินจากต่างประเทศ	 ซ่ึงถึงแม้จะมีต้นทุนต�่าแต่มี

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน		

	 อนึ่ง	เนื่องจากการประปานครหลวงไม่ได้ระดมทุนจากแหล่ง

เงนิภายในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน	ดงันัน้	เพือ่เตรยีมความพร้อม

ในการจัดหาแหล่งเงิน	 จึงได้ศึกษาดูงานกับส�านักงานบริหารหนี้

สาธารณะและรัฐวิสาหกิจอ่ืน	 นอกจากนี้ยังได้เชิญสถาบันการเงิน 

ต่าง	 ๆ	 มาให้ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการระดมทุน	 รวมท้ัง	 มีการติดตาม

สถานการณ์ในตลาดการเงินและหลักเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง 

ใกล้ชิด	 โดยมีเป้าหมายให้การด�าเนินงานด้านการเงินเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ	บรรลวุตัถปุระสงค์ของการด�าเนนิโครงการและสนบัสนนุ

การขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ต่อไป
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การประปานครหลวง…
ป�จจ�บันและอนาคต
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

   สินทรัพย์หมุนเวียน 14,873.51 13,564.03 9,816.03

			สินทรัพย์รวม 68,254.44 66,751.19 63,268.13

			หนี้สินหมุนเวียน 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

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

  	รายได้รวม 20,074.23 19,917.22 19,492.23

			ค่าใช้จ่ายรวม 12,904.55 12,767.25 12,615.40

			ก�าไรสุทธิ 7,169.68 7,149.97 6,876.83

อัตราส่วนทางการเงิน

   อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 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
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	 น�้าประปาเป็นปัจจัยพื้นฐานในความต้องการด้านอุปโภค 

และบริโภคของประชาชน	 จากข้อมูลเชิงสถิติท่ีผ่านมาพบว่า	 ความ

ต้องการใช้น�้ามีแนวโน้มผันแปรไปตามสภาพเศรษฐกิจ	และการเติบโต

ของประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง	ซึ่งจาก

สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 ล้วนส่งผล 

ต่อพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคน�้าประปาของประชากรท่ีอยู่ 

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา	 

ภาคอุตสาหกรรมจัดเป็นภาคส่วนหนึ่งท่ีมีการใช้น�้าประปาในปริมาณ 

ท่ีสูง	 โดยในช่วงปี	2559	 ท่ีผ่านมาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในหลาย	 ๆ

ประเทศ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	จีน	และยังคงมีความผันผวนจากการแยก

ตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป	(Brexit)	 อย่างไรก็ดีแรงส่งของ

เศรษฐกจิภายในประเทศไม่ได้ชะลอลงมาก	เนือ่งจากได้รบัแรงสนบัสนนุ

จากภาคส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัดกีว่าคาดการณ์	

รวมถึงการผลิตเพ่ือส่งออกยังคงขยายตัวดีข้ึนเล็กน้อยจากการทยอย

ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก	ดงันัน้อุปสงค์ต่างประเทศจงึเป็นแรงขับเคลือ่น 

ที่ส�าคัญส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพื่อส่งออกในภาคอุตสาหกรรมยังคง

เติบโตเพิ่มขึ้น

	 ในปีงบประมาณ	2560	 คาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะ 

ปรับตัวดีข้ึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 โดยมีปัจจัย

จากการทยอยฟื ้นตัวของผู ้บริโภคระดับบนและระดับกลางท่ียังมี 

ก�าลังซื้อ	 ทางด้านการส่งออกคาดว่าจะยังไม่ฟื้นตัวมากนัก	 เนื่องจาก

เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ียังอยู่ในภาวะทรงตัว	 ส่งผลให้การลงทุน

ภาคเอกชนมีแนวโน้มทรงตัวตามอุปสงค์ท้ังในและต่างประเทศท่ียังคง

ทรงตัว	 ซึ่งจากรายงานธนาคารโลกที่ปรับการคาดการณ์ว่า	 เศรษฐกิจ

ไทยในปี	2559	จะขยายตวัได้	ร้อยละ	3.1	ขณะท่ีปี	2560	เศรษฐกจิไทย

จะขยายตัวได้ร้อยละ	3.2	 ตามล�าดับ	 ท้ังนี้	 แรงขับเคลื่อนหลักของ

เศรษฐกิจไทยปี	2559	-	2560	น่าจะมาจากการด�าเนินนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลาง	 และ

ขนาดย่อม	(เอสเอ็มอี)	ที่เริ่มเห็นผลในช่วงกลางปี	2559	ประกอบกับ

การเคลื่อนย้ายภาคแรงงาน	 ภาคบริการ	 และที่อยู่อาศัยอย่างเสรีหลัง 

ปี	2560	 อันเนื่องมาจากการเปิด	AEC	 ผนวกด้วยราคาน�้ามันโลกท่ี 

ลดลง	ซ่ึงส่งผลให้การลงทุนต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทุนในส่วน

ของ	Mega	Project	จะเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในระยะต่อไป

	 จากข้อมูลการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีผ่านมานั้นส่งผล 

ต่อปริมาณการใชน้�้าของการประปานครหลวงอย่างมีนัยส�าคัญ	ดังเหน็

ได้จากข้อมูลการใช้น�้า	 รวมถึงปริมาณน�้าขายท่ีมีแนวโน้มสอดคล้อง 

กับสภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาค

อุตสาหกรรม	ดังนั้น	การประปานครหลวงจึงคาดการณ์ความต้องการ

ใช้น�า้ในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะปรบัตวัเพิม่ข้ึนตามการขยายตวัของเมอืง	

และธุรกิจภาคอุตสาหกรรม	 แต่อาจจะเป็นไปในอัตราท่ีลดลงจาก

ปีงบประมาณก่อนหน้า	 ท้ังนี้ข้ึนอยู ่กับปัจจัยหลายด้าน	 อาทิเช่น	 

การให้บริการท่ีครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการของการประปานครหลวง	

ปัจจยัด้านนโยบายจากภาครฐัในแง่ของการลงทุน	การด�าเนนิโครงการ	

Mega	Project	 การท่องเที่ยว	 รวมถึง	 ปัจจัยด้านภัยแล้ง	 ปัจจัยด้าน

สถานการณ์พลังงานโลก	 และปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	

เป็นต้น	ซึ่งอาจช่วยเกื้อหนุนหรือยับยั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต	รวมทั้งอาจจะส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อปริมาณ

การใช้น�้าท่ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงท่ีมีต่อการประปานครหลวง 

ในอนาคตต่อไป

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
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ลำ�ดับ โครงก�ร
ระยะเวล� 
ดำ�เนินก�ร

ค่�ใช้จ่�ยโครงก�ร 
(ล้�นบ�ท)

ผลก�รดำ�เนินง�นถึง
ปีงบประม�ณ 2559

(ร้อยละ)

1 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7 
ขยายก�าลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้าบางเขนและมหาสวัสดิ์อีก 
แห่งละ	400,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้าบางพลี	
และมีนบุรี	พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้าและวางท่อประปา	รวมระยะทาง	
1,000	กิโลเมตร

2542-2561 25,177.3 93.06

2 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 
ขยายก�าลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้าบางเขนและมหาสวัสดิ์อีก 
แห่งละ	400,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	ก่อสร้างถังเก็บน�้าใสเพิ่มที่สถานี
สูบจ่ายน�้าราษฎร์บูรณะ	และเพชรเกษม	จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบ
น�้าดิบ	สูบส่งน�้าและสูบจ่ายน�้า	พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา 
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ

2551-2561 7,494.0 84.52

3 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 
ขยายก�าลังการผลิตที่โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก	800,000	
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน�้าด้วยการ
ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้า	ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้าบางมด	และขยาย 
ถงัเกบ็น�า้ใส	พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานท่ีเกีย่วข้องอ่ืน	ๆ

2559-2565 42,750.0 คณะรัฐมนตรีมีมติ 

เห็นชอบให้ด�าเนินงาน 

โครงการฯ	เมื่อวันที่	4	

ตุลาคม	2559

4 งานเสริมศักยภาพการสูบจ่ายน�้าในระบบท่อประธาน
ด�าเนินการวางท่อประปาใหม่	และปรับปรุงท่อประปาในพื้นที่รับผิดชอบ
ของการประปานครหลวงทั้ง	18	สาขา

2559-2564 4,300.0 -

5 โครงการปรบัปรงุระบบท่อประปาเพือ่เสถยีรภาพของระบบจ่ายน�า้
ปรับปรุงท่อประธานในพื้นที่ส�านักงานประปาสาขา	15	สาขา	 
ความยาวท่อรวมประมาณ	43.83	กิโลเมตร	

2555-2563 2,042.4 20.83

6 โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้าดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและ
ป้องกันน�้าท่วมเป็นการถาวร
ปรับปรุงระบบส่งน�้าดิบฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งน�้าดิบส�าหรับโรงงาน
ผลิตน�้าบางเขน	โรงงานผลิตน�้าสามเสน	และโรงงานผลิตน�้าธนบุรี	 
จากบริเวณโรงงานผลิตน�้าบางเขนถึงบริเวณสถานีสูบน�้าดิบส�าแล 
ให้มีศักยภาพในการส่งน�้าและป้องกันการเกิดปัญหาน�้าท่วมตามแนว 
คันคลองประปาอย่างถาวร

2556-2562 1,939.0 12.35

7 โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง 
ขยายเขตการให้บริการในพื้นที่ของส�านักงานประปาสาขา	8	สาขา	
ได้แก่	ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง	ส�านักงานประปาสาขา
สมุทรปราการ	ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ	ส�านักงานประปาสาขา
มีนบุรี	ส�านักงานประปาสาขาตากสิน	ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์	
ส�านักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์	และส�านักงานประปาสาขาบางบัวทอง

2555-2560 737.3 97.34

แผนงานและโครงการที่ส�าคัญ
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	 จากอดีตจนถึงปัจจุบันการประปานครหลวงยังคงยึดมั่น 

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพ่ือประชาชน	 ด้วยความตั้งใจและมุ ่งมั่นในการ 

ด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	 เน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

น�า้ประปา	ท่ีสะอาด	ท่ัวถงึ	และเพยีงพอ	สร้างความพงึพอใจ	และความ

เช่ือมัน่แก่ผูใ้ช้บรกิาร	ด�าเนนิงานท่ีเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล	มคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 การบริหารจัดการอย่างโปร่งใส

ตรวจสอบได้	 และให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง

สมดุล	 พร้อมท่ีจะก้าวสู ่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	 คู ่ขนานกับ 

การสนับสนุนนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ	 และการด�ารงอยู่อย่างมั่นคง	 ย่ังยืน	 โดยการ 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพัฒนาการด�าเนินงานเป็นล�าดับอย่าง 

ต่อเนื่อง	 และในปี	2560	 การประปานครหลวงเข้าสู่การด�าเนินงาน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง	 ฉบับท่ี	 4	 

(2560	-	2564)	ด้วยวิสัยทัศน์	

นโยบายและแผนงานในอนาคต

“เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา
มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”

ภายใต้พันธกิจ	4	ด้าน	คือ	

	 1)	สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร	

	 2)	ด�าเนินการตามแผนน�้าประปาปลอดภัยขององค์การ 

อนามัยโลก	ด้วยการพัฒนาระบบน�้าดิบ-ผลิต-จ่ายให้มีเสถียรภาพ	

	 3)	พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 4)	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้ประชาชนได้มีน�้าประปาใช้ 

ถ้วนหน้าทั่วไทย	

	 ซ่ึงเป็นการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจากช่วงท่ีผ่านมาท่ียึด 

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

ส่วนเสียอย่างสมดุลท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ	 ลดความเหลื่อมล�้า 

ทางสังคม	และ	S4	:	Sanitary	ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนและ 

ผู ้บริโภค	 ยกระดับและรักษาคุณภาพน�้าผลิต-จ่ายให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล	โดยมีนโยบายและแผนงานในอนาคตที่ส�าคัญ	คือ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานระบบประปาเพื่อ

ประชาชน	โดยได้เตรยีมความพร้อมรองรบัสถานการณ์ท่ีอาจจะเกดิข้ึน

จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตแิละสภาพภมิูอากาศท่ีเปลีย่นแปลงไป	

ประกอบกับการขยายตัวของเมืองและประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน	 ด้วย 

การด�าเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก	 ครั้งท่ี	9	 

(2559	-	2565)	ภายใต้กรอบแนวคิดในการสร้างความเพียงพอ	มั่นคง	

ย่ังยืน	 เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปาของ 

การประปานครหลวง	อันประกอบด้วย	

	 -	 การเพิ่มก�าลังการผลิตน�้าของโรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ 

อีก	8	 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 เพื่อรองรับความต้องการใช้น�้าท่ี 

เพิ่มขึ้นในอนาคต	

	 -	 การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้าจากโรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์	

เช่ือมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทาง	 เพื่อสร้าง

เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน�้า	 ซ่ึงหากแหล่งน�้าฝั่งหนึ่ง 

ฝั่งใดมีปัญหา	ก็สามารถส่งน�้าไปช่วยกันได้	

	 -	 การก่อสร้างสถานสีบูจ่ายน�า้แห่งใหม่เพือ่สร้างประสทิธภิาพ

ในระบบสูบจ่ายน�้า	 โดยเฉพาะพื้นท่ีฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา

ตอนล่าง	

	 -	การก่อสร้างขยายถังเก็บน�้าใสเพิ่มที่สถานีสูบจ่ายน�้าต่าง	ๆ	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบสูบจ่ายน�้า	 ตลอดจนเพื่อให้บริการ 

น�้าประปาแก่ประชาชน	 โดยเฉพาะพื้นท่ีรอบนอกตามรอยต่อของ 

เขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง

ด้านการบริการ
	 มุ่งม่ันในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ

การให้บรกิาร	โดยมเีป้าหมายในการลดอตัราน�า้สญูเสยีและเพิม่แรงดนั
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ในระบบจ่ายน�้าคู่ขนานไปกับการปรับปรุงท่อเร่งด่วนในพื้นท่ีสาขาท่ีมี

อัตราน�้าสูญเสียสูง	 โดยมีเป้าหมายน�้าสูญเสียลดลงอย่างต่อเนื่องให้

เหลือเพียงร้อยละ	19	 และแรงดันไม่น้อยกว่า	10.8	 เมตรในปี	2564	

ปรับปรุงกระบวนการผลิตน�้าประปาโดยเน้นด�าเนินการตามแผน 

น�า้ประปาปลอดภยั	(Water	Safety	Plan	:	WSP)	ซ่ึงเป็นการตรวจสอบ/

ควบคมุต้ังแต่กระบวนการจดัหาน�า้ดบิ	ผลติ	สบูส่งและสบูจ่ายน�า้ประปา

จนถึงบ้านผู้ใช้น�้า	 เพื่อสร้างความเช่ือม่ันในคุณภาพและการบริการ 

น�้าประปาท่ีสะอาดเทียบเท่าระดับสากล	 เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาระบบการให้บริการท้ังภายในและภายนอกท่ีรวดเร็วด้วย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยด้วยแนวคดิ	SMART	MWA	ซ่ึงเป็นการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและการสื่อสารในทุกกระบวนงานอย่างเป็นระบบ	 รองรับ	

SMART	Service	 การบริการอิเล็กทรอนิกส์	 อย่างชาญฉลาด	 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้าน	ICT	 รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิตอล	

โดยให้มกีารเช่ือมโยงระบบข้อมูลข่าวสารไปสูผู่รั้บบรกิาร	และเช่ือมต่อ

การให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเพิ่มข้ึนใน 

การรับบริการ	 ส่งเสริมความร่วมมือในการด�าเนินการตามแนวทาง 

การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบรกิารภาครัฐ	ตามนโยบาย

รัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ	 โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวใน

การเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกบริการ	 ช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย 

ของประชาชน	 พร้อมขยายผลไปสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่าน 

ช่องทางออนไลน์	หรอืศนูย์บริการร่วมต่าง	ๆ 	ในอนาคต	อีกท้ังยกระดบั

ความม่ันคงในระบบรกัษาความปลอดภยัด้านสารสนเทศด้วยมาตรฐาน	

ISO/IEC	27001:2013	 เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการแม้ในภาวะ

ไม่ปกติ

ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม
	 ด�าเนินงานบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล	 มีการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	เน้นความโปร่งใส	ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม	 โดยน�ามาตรฐานสากล	ISO	26000	 เป็นแนวทาง 

ในการด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง	ควบคูก่บัการด�าเนนิงานตามภารกจิ

หลักขององค์กร	 และในปี	2560	 การประปานครหลวงก�าหนดให้ด้าน 

ธรรมาภิบาลและกิจกรรมเชิงสังคม	 เป็นหนึ่งในมิติการบริหารงาน	6	

ด้านท่ีการประปานครหลวงก�าหนดเป็นเป้าหมายและแผนงานในอนาคต	

ซึ่งมีโครงการที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 คือ	 โครงการขยายเขต

การให้บริการให้เต็มพื้นท่ีชุมชนเมือง	 โครงการวิชาชีพช่างประปา 

เพื่อประชาชน	 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า	

โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน	 โดยเฉพาะชุมชน 

ในพื้นที่แม่น�้าแม่กลอง	เป็นต้น

	 ตามท่ีได้กล่าว	การประปานครหลวงมแีผนงานต่าง	ๆ 	รองรบั

ในอนาคตเพ่ือให้บริการประชาชนและมุ่งม่ันพัฒนาเพ่ือเติบโตอย่าง

มั่นคง	 ก้าวสู่รัฐวิสาหกิจท่ีมีสมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน	 เป็นส่วนหนึ่งท่ี

ส�าคญัในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศและดแูลสงัคมให้เข้มแข็ง

ตลอดไป	ดังค�าปณิธาน	“ประปาเพื่อประชาชน”	

	 การประปานครหลวงมคีวามมุง่ม่ันในการยกระดบัการส่งมอบ

การให้บริการประปาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่าง

ถ้วนหน้าทั่วไทย	 โดยได้วางเส้นทางการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร

การประปานครหลวง	 ฉบับท่ี	 4	 (MWA	Strategic	RoadMap)	 

เพือ่ขับเคลือ่นการด�าเนนิงานสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสงู	(HPO	:	High	 

Performance	Organization)	ภายในระยะเวลา	5	ปีข้างหน้า	มุ่งมั่น 

ในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์	โดยแบ่งเป็นการปฏิบัติการ	5	ด้าน

ส�าคัญ	ดังนี้

	 ปฏิบัติการด้านที่	1	:	การยึดหลักธรรมาภิบาลและความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคม	(Corporate	Governance	&	Social	Responsibility)

	 ปฏิบัติการด้านที่	2	:	การมีองค์ความรู ้และนวัตกรรมงาน

ประปามืออาชีพ	(Knowledge	Management/Learning	Organization	

&	Innovation)

	 ปฏิบัติการด้านท่ี	3	:	การบูรณาการ	IT	และเทคโนโลยเีพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพ	(SMART	IT	&	Technology)

	 ปฏิบัติการด้านที่	4	:	 การส่งมอบน�้าประปาปลอดภัยและให้

บริการงานประปาถ้วนหน้าท่ัวไทย	(Water	Safety	Plan	&	Service	

Coverage)

	 ปฏิบัติการด้านท่ี	5	:	การตอบสนองความต้องการของผู ้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล	(Balanced	Stakeholder)
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ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4

ก�าวสู�การที่มีองค�ความรู�และ
นวัตกรรมงานประปามืออาชีพ

KMLO & Innovation

การบูรณาการ IT อย�างทั่วถึงโดยวางแนวทางสู�เป�าหมาย
SMART MWA และการใช�เทคโนโลยีเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ

SMART IT & Technology
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ก�าวสู�การส�งมอบน้ำประปาปลอดภัย 
และให�บร�การงานประปาถ�วนหน�าทั่วไทย

Water Safety Plan & Service Coverage

ก�าวสู�การตอบสนองความต�องการของ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล

Balanced Stakeholder
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2 5 3 1

2 5 5 1

2 5 2 1

2 5 4 1

2 5 5 5-
2 5 5 9

2 5 6 0-
2 5 6 4

เส�นทางการพัฒนา เพ�่อก�าวสู�การเป�นองค�กรสมรรถนะสูง
ตามยุทธศาสตร�การบร�หารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564)

เพ��ม
ประสิทธิภาพ

การผลิตและ
จัดส�งน้ำประปา

HPO

จัดหาแหล�งน้ำดิบ
และปรับปรุงการผลิต

และจัดส�งน้ำประปา

ปรับปรุง
การจำหน�าย
น้ำประปาและ

สร�างมาตรฐาน

ปรับปรุงกระบวนการ
บร�หารจัดการการผลิต

และจำหน�ายน้ำดื่มเพ�่อเพ��ม
ประสิทธิภาพ

การมุ�งเน�นลูกค�า พนักงาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ��มประสิทธิภาพ
การจำหน�ายและบร�การ

ยกระดับการจัดหาแหล�งน้ำดิบ
การผลิตและจัดส�ง

ทำการตลาดเชิงรุก
สร�างความพ�งพอใจ

แก�ลูกค�า

มุ�งเน�นการส�งมอบ

น้ำประปาปลอดภัย
(Water Safety Plan)

สู�การเป�นองค�กรสมรรถนะสูง
ที่ได�รับการยอมรับในระดับ
สากล (TQC) โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

มุ�งเน�นการยกระดับและ
เพ��มประสิทธิภาพ

การบร�หารจัดการ 
เพ�่อเตร�ยมพร�อม

และก�าวสู�การได�รับการยอมรับ
ในประเทศและระดับแนวหน�าสุด

ของ ASEAN
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43ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9

เส้นทางการจัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง

ก�าวสู�การที่มีองค�ความรู�และ
นวัตกรรมงานประปามืออาชีพ

KMLO & Innovation

การบูรณาการ IT อย�างทั่วถึงโดยวางแนวทางสู�เป�าหมาย
SMART MWA และการใช�เทคโนโลยีเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ

SMART IT & Technology
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ก�าวสู�การส�งมอบน้ำประปาปลอดภัย 
และให�บร�การงานประปาถ�วนหน�าทั่วไทย

Water Safety Plan & Service Coverage
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ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล
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ตามยุทธศาสตร�การบร�หารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564)
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มุ�งเน�นการส�งมอบ

น้ำประปาปลอดภัย
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สู�การเป�นองค�กรสมรรถนะสูง
ที่ได�รับการยอมรับในระดับ
สากล (TQC) โดยยึดหลัก
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มุ�งเน�นการยกระดับและ
เพ��มประสิทธิภาพ

การบร�หารจัดการ 
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ผลการดำเนินงาน

ผลการด�าเนินงานขององค์กร 

การด�าเนินงานของการประปานครหลวงปีงบประมาณ 2559 เป็นปี

สุดท้ายของการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารการประปา

นครหลวง ฉบับท่ี 3 (2555 - 2559) โดยยึดหลักการ Balanced 

Scorecard (BSC) และแนวคิดการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

(Economic Value Management) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และค่านิยม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี ด้านการเงนิ ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้ 

และพัฒนาองค์กร และด้านธรรมาภิบาล ซ่ึงสรุปผลงานท่ีส�าคัญ 

ตามมุมมองแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านการเงิน
	 •	 บรหิารจดัการต้นทุนทางการเงนิ	โดยบรหิารสดัส่วนหนีส้นิ 

	 	 ต่อทุนให้อยู่ในกรอบท่ีเหมาะสม	 พร้อมท้ังติดตามและ 

	 	 วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มสถานการณ์ทาง 

	 	 การเงนิท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนในการจดัหาเงนิทุน	รวมถงึ 

	 	 ปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อการเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่น 

	 	 และอัตราดอกเบีย้อย่างใกล้ชดิ	เช่น	กรณีการลงประชามต ิ

	 	 ออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร	 (Brexit)	 

	 	 นอกจากนี	้ยังได้ท�าการศกึษาทางเลอืกในการจดัหาเงนิทุน 

	 	 ว่าแหล่งเงินทุนใดมีความเหมาะสมต่อการด�าเนินภารกิจ 

	 	 ของการประปานครหลวง	รวมถงึเปรียบเทียบต้นทุนเงนิทุน 

	 	 จากการใช้แหล่งเงินทุนต่าง	ๆ	เช่น	การกู้เงินจากสถาบัน 

	 	 การเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ	 เพื่อจัดหา 

	 	 เงินกู ้และบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 

	 	 สภาพคล่องของการประปานครหลวง		

	 •	 ยกระดับการบริหารจัดการสินทรัพย์	 โดยด�าเนินงาน 

	 	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสินทรัพย์ให้เกิด 

	 	 ประโยชน์คุ้มค่าอย่างเต็มศักยภาพและท�าการบ�ารุงรักษา 

	 	 ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	 เช่น	 การบ�ารุงรักษาประตูน�้า 

	 	 อัตโนมตัคิวบคมุระยะไกล	(RCV	:	Remote	Control	Valve)	 

	 	 และการซ่อมบ�ารุงรกัษามาตรวัดน�า้ขนาดใหญ่	ซ่ึงสามารถ 

	 	 บรหิารจดัการได้อย่างเหมาะสมท้ังในแง่ปรมิาณ	ราคา	เวลา	 

	 	 และคณุภาพ	เป็นการเสรมิสร้างความมัน่คงของระบบผลติ 

	 	 และส่งน�้าประปาอีกทางหนึ่งเช่นกัน

ด้านลูกค้า
	 •	 การประปานครหลวงให้ความส�าคัญกับการตอบสนองผู้มี 

	 	 ส่วนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วนอย่างสมดลุ	โดยเน้นประชาชน 

	 	 เป็นศูนย์กลาง	 จึงได้ด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 

	 	 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้คะแนนผลส�ารวจ 

	 	 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวง 

	 	 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

	 •	 จดัท�าแนวทางในการช้ีแจงผูใ้ช้น�า้ในประเดน็ต่าง	ๆ 	เกีย่วกบั 

	 	 ภยัแล้งท่ีผูใ้ช้น�า้ได้รบัผลกระทบ	รวมถงึการจดัท�าแนวทาง 

	 	 ในการแก้ไขปัญหาของการประปานครหลวงแก่ผูใ้ช้น�า้ท่ัวไป 

	 	 และผู ้ใช้น�้ากลุ ่มอุตสาหกรรม	 เพื่อเพ่ิมความม่ันใจว่า 

	 	 ประชาชนจะมีน�้าประปาสะอาดและมีคุณภาพใช้	 แม้ใน 

	 	 ช่วงน�้าทะเลหนุนสูงจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง

	 •	 การจดัท�าระบบโอนสายโทรศพัท์	การแจ้งเหต	ุข้อร้องเรยีน 

	 	 ของประชาชนจากส�านักงานประปาสาขา	 มายัง	Call	 

	 	 Center	หลังเวลาท�าการ

	 •	 ได้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลง	(MOU)	ระหว่าง	อบจ.	และ	 

	 	 อบต.	นนทบุร	ีเพือ่ส�ารวจเส้นทางท่ีประชาชนยังไม่มนี�า้ใช้	 

	 	 และเตรียมการพัฒนาและวางท่อขยายเขตการให้บริการ	 

	 	 เพื่อเป ็นการตอบสนองนโยบายขยายการให้บริการ 

	 	 น�า้ประปาเพือ่การอปุโภคและบรโิภคให้ครอบคลมุทุกพืน้ท่ี	 

	 	 โดย	ณ	สิ้นปี	2559	การประปานครหลวงมีผู้ใช้น�้าจ�านวน	 

	 	 2,281,058	ราย	เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	54,351	ราย	คิดเป็น 

	 	 ร้อยละ	2.44

	 •	 ได้มีการประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคอย่าง 

	 	 สม�า่เสมอในด้านการเพิม่จดุจ�าหน่ายน�า้ประปา	ขนาดมาตร	 

	 	 12	นิว้	ณ	บรเิวณพืน้ท่ีรอยต่อระหว่างการประปานครหลวง 

	 	 และการประปาส่วนภูมิภาคบริเวณสะพานข้ามคลอง 

	 	 บ้านระกาศ	และบรเิวณปากทางแยก	ถนนล�าลกูกา	จงัหวดั 

	 	 ปทุมธานี

	 •	 สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น�้าโดยการจัดกิจกรรม	 “ประปา 

	 	 พบประชาชน”	 ร่วมกับชุมชนในพื้นท่ีดูแลของในแต่ละ 

	 	 ส�านกังานประปาสาขา	โดยมีการให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัระบบ 

	 	 งานประปา	และรบัค�าร้องงานบรกิารท่ัวไป	การตรวจ/ซ่อม 

	 	 ท่อประปาเบื้องต้น	การส�ารวจท่อรั่วภายใน	และเชิญชวน 
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	 	 ดาวน์โหลด	Application	MWA	onMobile	พร้อมจดักจิกรรม 

	 	 สันทนาการ	 “การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า”	 เพ่ือสร้างความรู	้ 

	 	 ความประทับใจให้แก่ผูใ้ช้น�า้	ส�าหรบัการสร้างความสมัพนัธ์ 

	 	 กับผู้ใช้น�้ารายส�าคัญ	 ส�านักงานประปาสาขาได้ท�าการเข้า 

	 	 พบตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้	 โดยได้ท�าการสอบถามปัญหา 

	 	 เกี่ยวกับการใช้น�้า	 ความต้องการ	 ความคาดหวัง	 และ 

	 	 ข้อเสนอแนะอ่ืน	 ๆ	 รวมถึงน�าเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน ์

	 	 และบริการเสริมอ่ืน	 ๆ	 ของการประปานครหลวงพร้อม 

	 	 ประชาสมัพนัธ์	Application	MWA	onMobile	รวมถงึรณรงค์ 

	 	 การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า

	 •	 พัฒนาโครงการ	MWA	4S	(Smart	Sabai	Smile	Services)	 

	 	 ท่ีได้มีการปรบัปรงุและตดิตัง้โปรแกรมการรบัค�าร้องต่าง	ๆ 	 

	 	 ให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนราษฎร์ของ 

	 	 กรมการปกครอง	โดยจะน�าข้อมูลบัตรประจ�าตัวประชาชน 

	 	 พร้อมภาพถ่ายและข้อมูลทะเบียนราษฎร์ผ่านบัตรประจ�าตวั 

	 	 ประชาชนแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card)	ของผูใ้ช้บรกิาร 

	 	 แทนการเขียนข้อมูล	 ท�าให้สามารถลดการใช้กระดาษ	 

	 	 ไม่เสียเวลากรอกข้อมูล	 เป็นการยกระดับการให้บริการ 

	 	 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

ด้านกระบวนการภายใน
	 •	 มีการผลิตและจ่ายน�้า	1,965.9	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 เฉลี่ย 

	 	 วันละ	5.39	ล้านลูกบาศก์เมตร	ผ่านระบบท่อประปาที่เป็น 

	 	 โครงข่ายเช่ือมโยงกันซ่ึงมีความยาวท่อรวม	33,887.221	 

	 	 กโิลเมตร	(ไม่รวมท่อบริการ)	โดยสามารถผลติน�า้ได้เพิม่ข้ึน 

	 	 จากปีก่อน	130.8	ล้านลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นร้อยละ	7.13	 

	 	 จากการด�าเนนิงานโครงการปรบัปรุงกจิการประปาแผนหลกั 

	 	 ครั้ง ท่ี	 7	 และ	 8	 ซ่ึงขยายก�าลังการผลิตท่ีโรงงาน 

	 	 ผลิตน�้าบางเขนและโรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ได้รวม 

	 	 แห่งละ	800,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	

	 •	 ด�าเนินงานเพื่ออนุรักษ์พลังงาน	 โดยเข้าร่วมโครงการ 

ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คะแนนเต็ม	5

4.386

2557 2558 2559

4.482

4.497

	 	 สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก	 ด้วยการเปลี่ยน 

	 	 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน 

	 	 ผลิตน�้าบางเขนและโรงงานผลิตน�้าสามเสน	 และการ 

	 	 เปลี่ยนโคม	LED	 พลังงานแสงอาทิตย์	 ทดแทนโคมไฟ 

	 	 แสงจันทร์	ท�าให้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้	473.3	ตัน 

	 	 คาร์บอนไดออกไซด์	นอกจากนี้	 ได้มีการสนับสนุนการใช้ 

	 	 น�้าอย่างรู้คุณค่าเพื่อรับมือภัยแล้ง	 โดยด�าเนินการภายใน 

	 	 องค์กร	ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น�้า	การปรับ 

	 	 ลูกลอยและ	sensor	 ในถังพักชักโครกและอ่างล้างมือ	 

	 	 ท�าให้สามารถลดการใช้น�้าภายในองค์กรได้ร้อยละ	7.53	 

	 	 ส่วนการด�าเนินงานภายนอกองค์กร	 ได้มีการรณรงค์การ 

	 	 ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าผ่านโครงการต่าง	 ๆ	 เช่น	 โครงการ 

	 	 ช่วยราษฎร์	 ช่วยรัฐ	 ช่วยประหยัดน�้าประปา	 ซ่ึงท�าให ้

	 	 ประชาชนลดการใช้น�้าได้มากถึง	8.97	ล้านลูกบาศก์เมตร	

	 •	 มีโครงการพัฒนาการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ 

	 	 สังคมในกระบวนงานขององค์กร	 เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ 

	 	 และปรับกระบวนทัศน์พนักงานด้าน	CSR	 รวมถึงการมี 

	 	 ส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมและชุมชนผ่านโครงการวชิาชีพ 

	 	 ช่างประปาเพื่อประชาชน	 เพื่อฝึกอบรมด้านวิชาชีพช่าง 

	 	 และการบ�ารุงรักษาระบบประปา	ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ 

	 	 ช่างประปาชุมชน	 ท้ังยังสร้างรายได้และช่องทางประกอบ 

	 	 อาชีพด้วย

ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
	 •	 ยกระดบัการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล	โดยด�าเนนิ 

	 	 การตามแผนงานที่ส�าคัญ	คือ	โครงการส่งเสริมพนักงานที่ 

	 	 มีศักยภาพ	(High	Performance	and	Potential	Staffs	:	 

	 	 HiPPS)	 จัดท�าหลักเกณฑ์การเติบโตตามเส้นทางความ 

	 	 ก้าวหน้าในสายอาชีพตามโครงการบริหารสายอาชีพ	 

	 	 (Career	Management)	 และโครงการสร้างความพร้อม 

	 	 บุคลากรเพื่อสืบทอดต�าแหน่งส�าคัญ	(Successors	to	Key	 

	 	 Positions)

	 •	 ศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลงานของพนักงานหรือ 

	 	 หน่วยงาน	 เพ่ือน�าไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 

	 	 หุ่นยนต์ส�ารวจภายในเส้นท่อ	 “ไกรทอง”	 พัฒนาจาก 

	 	 เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพ่ือใช้ส�ารวจหาจุดร่ัวในท่อประปา	 

	 	 ลดปริมาณน�้าสูญเสีย	 และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ�ารุง 

	 	 รักษาท่อประปา	 จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	 

	 	 นวตักรรมแห่งชาตด้ิานสงัคม	ประจ�าปี	2559	จากส�านกังาน 

	 	 นวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 ท้ังนี้	 การประปา 

	 	 นครหลวงได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างนวัตกรรมและ 

	 	 เทคโนโลยีมาโดยตลอด	 ได้จัดกิจกรรม	 “สัปดาห์วิชาการ	 

	 	 กปน.	2559”	 ภายใต้แนวคิด	 “เปิดก๊อกความรู ้สู ่โลก 
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	 	 การประปา”	เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงออกถงึความคดิ 

	 	 สร้างสรรค์ผ ่านการประกวดการพัฒนากระบวนงาน	 

	 	 การจัดการความรู้	 นวัตกรรมและผลงานการวิจัย	 รวมท้ัง 

	 	 จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา	Waterworks	Skill	 

	 	 Contest	ขึ้นเป็นครั้งแรก

	 •	 ส�ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	พร้อม 

	 	 น�าผลการส�ารวจมาจัดท�าแผน	เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน 

	 	 และความพึงพอใจต่อองค์กร	 รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือ 

	 	 เสริมสร้างองค์กรแห่งความผาสุก	(Happy	Workplace)	 

	 	 เช่น	Happy	Brain	(ใฝ่รู้)	 จัดอบรม	 “การสร้างแรงจูงใจ 

	 	 ในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ”	 Happy	Heart	 

	 	 (น�้าใจงาม)	 จัดโครงการออกเย่ียมผู้ปฏิบัติงานเป็นกะ	 

	 	 พนักงานตั้งครรภ ์	 ตลอดจนผู ้ประสบอันตรายจาก 

	 	 การท�างาน	เป็นต้น

	 •	 สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์	ค่านิยม	 

	 	 และเป้าหมายขององค์กร	 อีกท้ังด�าเนินการคัดเลือก 

	 	 ผู้ปฏิบัติงานต้นแบบ	(Role	Model)	 ด้านการให้บริการ 

	 	 ประชาชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วไป

	 •	 ขยายความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนท้ังด้าน 

	 	 การฝึกอบรมบุคลากร	 และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู	้ 

	 	 เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน�้ากับการประปาเว้	 

	 	 (HueWACO)	ประเทศเวยีดนาม	รวมถงึการสร้างเครอืข่าย 

	 	 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร	 สถาบันการศึกษา 

	 	 ระหว่างประเทศ	พร้อมทั้งด�าเนินโครงการก่อสร้างสถาบัน 

	 	 พัฒนาวิชาการประปา	 (MWAIT	Learning	Center)	 

	 	 ณ	 ท่ีท�าการประปาเชียงราก	 จังหวัดปทุมธานี	 เพื่อวาง 

	 	 ต�าแหน่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู ้ด ้าน 

	 	 การประปาของอาเซียนอีกด้วย

ด้านธรรมาภิบาล
	 •	 ทบทวนแผนแม่บทการบริหารและจัดการความปลอดภัย	 

	 	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(SHE)	 

	 	 ของการประปานครหลวง	 และทบทวนตัวชี้วัดด้าน	SHE	 

	 	 ณ	 โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์	 พร้อมท้ังด�าเนินการตาม 

	 	 ข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 เพ่ือรองรับระบบ	ISO	14001	 และ	 

	 	 OHSAS	18001	 ท้ังนี้	 ได้เข้าศึกษาดูงานด้าน	SHE	 ใน 

	 	 องค์กรท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	(Best	Practice)	2	 แห่ง	 

	 	 คือ	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	เอเชียแปซิฟิค	เอ็นจิเนียริ่ง	 

	 	 แอนด์	แมนแูฟคเจอร่ิง	จ�ากดั	และบริษัท	เอน็เอส	บลสูโคป 

	 	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 ส�าหรับในปี	2559	 นี้	 การประปา 

	 	 นครหลวงได้ท�าการทบทวนแผนแม่บท	SHE	ณ	 โรงงาน 

	 	 ผลติน�า้มหาสวัสด์ิ	เสรจ็เรียบร้อยแล้ว	เม่ือวนัท่ี	27	กนัยายน	 

	 	 2559	 และจะด�าเนินการขอรับรองระบบการจัดการ 

	 	 สิง่แวดล้อม	ISO	14001:2015	ณ	โรงงานผลติน�า้มหาสวัสดิ ์

	 	 ต่อไปในปีงบประมาณ	2560

	 •	 ได้รับการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท้ัง 

	 	 ระบบ	 ณ	 โรงงานผลิตน�้าบางเขน	 โดยสถาบันรับรอง 

	 	 มาตรฐานไอเอสโอ	 (สรอ.)	 ซ่ึงโรงงานผลิตน�้าบางเขน 

	 	 สามารถรกัษามาตรฐานการด�าเนนิงานและได้รบัการรบัรอง 

	 	 ระบบ	 พร้อมท้ังได้ปรับเวอร์ช่ัน	 จาก	ISO	14001:2004	 

	 	 เป็น	ISO	14001:2015	และได้รบัใบรบัรองระบบการจดัการ 

	 	 สิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2015	 จาก	 สรอ.	 เมื่อวันที่	23	 

	 	 สิงหาคม	2559

	 •	 สร้างความตระหนักรู้	 สื่อสาร	และท�าความเข้าใจ	รวมทั้ง 

	 	 เผยแพร่ความรูด้้านธรรมาภบิาลและการต่อต้านคอร์รปัชนั 

	 	 อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได ้

	 	 ส่วนเสียท้ัง	4	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มพนักงาน	 กลุ่มลูกจ้าง	 

	 	 กลุ่มคู่ค้า	และกลุ่มลูกค้า/ประชาชน

	 •	 จัดงานวันธรรมาภิบาลการประปานครหลวง	(MWA	CG	 

	 	 Day)	ประจ�าปี	2559	ภายใต้แนวคดิ	“MWA	CG	3D	:	Don’t		 

	 	 give,	Don’t	 take,	Don’t	Corrupt”	 โดยมีวัตถุประสงค ์

	 	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการ 

	 	 มีหลักธรรมาภิบาลในการด�าเนินงาน	 เพ่ือให้การประปา 

	 	 นครหลวงก้าวสู ่การเป็นองค์กรโปร่งใส	 ไร้คอร์รัปชัน	 

	 	 พร้อมประกาศตวัเป็นองค์กรโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ไม่ทุจรติ

	 •	 สร้างต้นแบบและพฒันาเครอืข่ายธรรมาภบิาล	โดยคดัเลอืก 

	 	 บุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล	(CG	My	Idol)	 ในระดับ 

	 	 ผู ้น�าและระดับบุคคล	 ท่ีประพฤติตนตามจริยธรรม 

	 	 การด�าเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน	 รวมท้ังจัดตั้ง 

	 	 เครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันของ 

	 	 การประปานครหลวง	 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

	 	 พนักงานทุกคนให้ช ่วยกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 

	 	 คอร์รัปชัน	 ปัจจุบันมีพนักงานการประปานครหลวงเป็น 

	 	 สมาชิกเครือข่ายฯ	จ�านวน	426	คน	

	 •	 เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

	 	 การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 โดยส�านักงาน 

	 	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

	 	 โดยผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิ 

	 	 งานของการประปานครหลวง	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	 

	 	 (ประกาศผลในปีงบประมาณ	2559)	 ได้คะแนนคุณธรรม 

	 	 และความโปร่งใสโดยรวม	ร้อยละ	87.49	อยู่ในระดบัสงูมาก	 

	 	 ซึ่งสูงกว่าคะแนนปีงบประมาณ	2557	ร้อยละ	3.93
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วนัท่ี	1	เมษายน	2558	นอกจากนีม้รีายไดค้า่ตดิตัง้ประปาต่�ากวา่ปีกอ่น	

18.47	 ล้านบาท	 เกิดจากการมีจ�านวนติดตั้งประปาใหม่ต่�ากว่าปีก่อน	

1,540	 ราย	 อย่างไรก็ตาม	 การประปานครหลวงมีรายได้เสริมสูงกว่า

ปีก่อน	 เกิดจากรายได้ค่างานวางท่อประปาเอกชนและภาครัฐ	 รายได้

ค่างานบริการหลังมาตรวัดน้�าสูงขึ้น	รวมทั้งมีรายได้อื่น	ได้แก่	รายได้

จากสนิทรพัย์รบับรจิาค	รายไดจ้ากการรบัโอนท่อประปา	และคา่สนิไหม

ทดแทนสูงกว่าปีก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม	12,904.55	ล้านบาท	สูงกว่าปีก่อน	137.30	ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากค่าเสื่อมราคาท่อและมาตรวัดน้�า	 ค่าซ่อมแซม 

และบ�ารุงรักษา	 และผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน	 นอกจากนี้	 ยังมี 

ถงึแม้ต้องเผชิญกบัความท้าทายทางเศรษฐกจิ	ความไม่แนน่อน

ทางการเมือง	และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก	แต่การประปา

นครหลวงมีการบริหารการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้มี

ก�าไรสุทธิ	7,169.68	ล้านบาท	สูงกว่าปีก่อน	19.71	ล้านบาท

ผลการด�าเนินงาน
ในปีงบประมาณ	2559	 การประปานครหลวงมีรายได้รวม	

20,074.23	ล้านบาท	สูงกว่าปีก่อน	157.01	ล้านบาท	เกิดจากรายได้

ค่าน้�าซ่ึงเป็นรายได้หลักจ�านวน	16,763.67	 ล้านบาท	 ต่�ากว่าปีก่อน	

59.24	 ล้านบาท	 เนื่องจากปริมาณน้�าขายต่�ากว่าปีก่อน	5.14	 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร	โดยมีปริมาณการใช้น้�าเฉลี่ยต่อรายต่�าสุดในรอบ	10	ปี	

ส่วนใหญ่ลดลงในกลุ่มท่ีอยู่อาศัย	 เนื่องจากมีการรณรงค์ให้ประชาชน

ใช้น้�าอย่างประหยัดจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งท่ีผ่านมา	 โดยการประปา

นครหลวงจัดกิจกรรม	 “ช่วยราษฎร์	 ช่วยรัฐ	 ช่วยประหยัดน้�าประปา	

ปี	2559”	 และมีการปรับลดแรงดันน้�าในช่วงเดือนธันวาคม	2558	-	

มิถุนายน	2559	ประกอบกับการประปานครหลวงมีรายได้ค่าน้�าลดลง

จากปีก่อน	48.75	ล้านบาท	จากมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่	

ผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยกเว้น

การเก็บค่าน้�าประปาข้ันต่�าส�าหรับผู้ใช้น้�าประเภทท่ีพักอาศัย	 ตั้งแต่
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ปร�มาณน้ำใช�เฉล�่ย (ลูกบาศก�เมตร/ราย/เดือน)

2550

56.00

54.00

52.00

50.00

48.00

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

58.00

56.37 56.04

54.13 54.07

52.81 52.76
53.34

52.49 52.34 50.88

คา่ใช้จา่ยบุคลากรสงูขึน้	เนือ่งจากการปรับคา่จา้งของลกูจา้งรฐัวสิาหกจิ

ตามมติคณะรัฐมนตรี	 ส�าหรับลูกจ้างท่ีมีอัตราเงินเดือนไม่เกิน	 

43,890	 บาท	 จ�านวน	0.5	 ข้ัน	 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี	 

1	ธันวาคม	2557	และมีค่าสารเคมีที่สูงขึ้น	เนื่องจากคุณภาพน้�าดิบม ี

ค่าความขุ่นเฉลี่ยสูง	 และพบปัญหาสาหร่ายสูงเกินกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง	

ประกอบกับมีอัตราน้�าสูญเสียเท่ากับร้อยละ	28.47	 สูงกว่าปีก่อน 

ซ่ึงเท่ากับร้อยละ	23.37	 ในขณะท่ีมีค่าไฟฟ้าต่�ากว่าปีก่อน	 เกิดจาก 

ค่าไฟฟ้าผันแปร	(Ft)	 ต่�ากว่าปีก่อน	 ประกอบกับระบบส่งและจ่ายน้�า 

มีการปรับลดแรงดันน้�าในช่วงวิกฤตภัยแล้ง

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	เท่ากับ	68,254.44 

ล้านบาท	 สูงกว่าปีก่อน	 เนื่องจากมีสภาพคล่องส่วนเกินคงเหลือจาก

การด�าเนินงาน	 และมีการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินโดยน�าไปลงทุน

ในเงินลงทุนชั่วคราว	และเงินลงทุนระยะยาว	ส่วนหนี้สินสูงกว่าปีก่อน	

เกิดจากเจ้าหนี้การค้า	 เงินกู้ยืมระยะยาว	 และรายได้จากสินทรัพย์รับ

บริจาครอการรับรู้สูงกว่าปีก่อน	ส�าหรับส่วนทุนสูงกว่าปีก่อน	 เกิดจาก

ก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
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หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2559

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2558

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จำานวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์ 68,254.44 66,751.19 1,503.25 2.25

หนี้สิน 12,435.90 12,051.58 384.32 3.19

ส่วนของทุน 55,818.54 54,699.61 1,118.93 2.05

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  
จากปีก่อน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 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)

 

ณ	 วันท่ี	30	 กันยายน	2559	 การประปานครหลวงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	1,276.41	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อน	 

จ�านวน	3,674.98	ล้านบาท	เกิดจาก	

•	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวดสูงกว่าปีก่อน	จ�านวน	741.27	ล้านบาท	

•	 เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด�าเนนิงานต่�ากวา่ปีกอ่น	จ�านวน	343.11	ลา้นบาท	สว่นใหญเ่กดิจากจา่ยช�าระเจา้หนีก้ารคา้และจา่ยโบนสั 

	 	 พนักงานสูงกว่าปีก่อน	ประกอบกับรับเงินค่างานวางท่อประปาเอกชนต่�ากว่าปีก่อน

•	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสูงกว่าปีก่อน	จ�านวน	1,954.05	ล้านบาท	เกิดจากในปีนี้	มีการน�าเงินไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว 

	 	 และระยะยาว	สูงกว่าปีก่อน	

•	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสูงกว่าปีก่อน	2,119.09	ล้านบาท	เนื่องจากน�าเงินส่งคลังสูงกว่าปีก่อน
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หนี้เงินกู้
หน่วย	:	ล้านบาท

หนี้เงินกู้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

เงินกู้ในประเทศ	(กระทรวงการคลังไม่ค้�าประกัน) - - -

เงินกู้ต่างประเทศ	(กระทรวงการคลังค้�าประกัน) 1,927.143 1,790.019 1,697.556

รวม 1,927.143 1,790.019 1,697.556

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
	 	 	 	 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

งบประมาณท�าการ 7,706.6 7,868.7 7,375.7

งบประมาณลงทุน 4,249.2 4,638.7 5,440.5

รวม 11,955.8 12,507.4 12,816.2

เงินน�าส่งรัฐ
หน่วย	:	ล้านบาท

เงินนำาส่งรัฐ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

เงินน�าส่งรัฐ 6,106.45 4,118.00 4,745.00
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การบริหารจัดการองค์กร

การบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน 

ทุกระดับของการประปานครหลวง	 ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การบริหารความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่าง

บูรณาการ	เพ่ือบรรลเุป้าหมายขององค์กร	ลดความเสยีหาย	เพ่ิมมูลค่า

ให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	 ๆ	 โดยพิจารณาประเด็น 

ความเสี่ยง	 ท่ีเกี่ยวข้องท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร	 

จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบรวมถึงการติดตามผล 

การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	โดยการด�าเนินงานสรุปได้ดังนี้

ด้านปริมาณและคุณภาพน�้าดิบ
	 ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับภาวะภัยแล้งในหลายพื้นท่ี	

ส่งผลต่อการเกษตรกรรม	อุปโภคและบรโิภคของประชาชน	ส�าหรบัพ้ืนท่ี 

กรงุเทพมหานคร	นนทบุร	ีและสมุทรปราการ	ซ่ึงอยู่ในความรับผดิชอบ

ของการประปานครหลวงได้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ทันต่อ

เหตุการณ์	 โดยศูนย์อ�านวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น�้า	 เฝ้าระวัง

ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	 มีการประสานงานกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดท้ังภาครัฐและเอกชน	 พร้อมท้ังวางแผนและ

จดัการวกิฤตการณ์จนผ่านพ้นช่วงดงักล่าวไปได้ด้วยด	ีโดยในระยะยาว

การประปานครหลวงได้วางแผนขยายก�าลงัการผลติของโรงงานผลติน�า้

และเพิ่มปริมาณถังเก็บน�้า	 เพื่อให้รองรับความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในอนาคต	 รวมท้ังเพื่อความยืดหยุ่นและทนทาน	 (Resilience)	 

ต่อวิกฤตการณ์ต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านเสถียรภาพในระบบผลิต ระบบสูบส่ง และสูบจ่าย 
น�้าประปา
	 เพื่อเพิ่มเสถียรภาพระบบผลิต	 สูบส่ง	 และสูบจ่ายน�้าประปา

ท้ังฝั่งตะวันออกและตะวันตก	 จึงจัดสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยส�ารองของ

สถานีสูบจ่ายน�้า	ให้สามารถสลับการใช้งานในกรณีที่สถานีไฟฟ้าย่อยมี

การบ�ารุงรักษาหรือช�ารุดเสียหาย	 และท�าการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ

ฉุกเฉินกรณีสถานีสูบจ่ายน�้าขัดข้อง	 พร้อมท้ังจัดท�าแผนบ�ารุงรักษา 

เชิงคาดการณ์	(Predictive	Maintenance)	เพือ่ให้สามารถใช้เครือ่งจกัร

ได้เตม็ประสทิธภิาพตลอดอายกุารใช้งาน	และเพ่ิมเสถยีรภาพของระบบ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้านส่งเสริมสุขอนามัย (Sanitary) ยกระดับและรักษา
คุณภาพน�้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	 ด�าเนนิโครงการแผนน�า้ประปาปลอดภยั	(Water	Safety	Plan)	

ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่อง	 โดยน�าหลักการ

ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง	มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการ

ทุกข้ันตอนของระบบประปา	(ตั้งแต่	 แหล่งน�้าดิบ	 โรงงานผลิตน�้า	 

การสบูส่งและจ่ายน�า้	จนถงึผูใ้ช้น�า้)	เพือ่เพิม่ความม่ันใจให้แก่ประชาชน

ว่าน�้าประปาท่ีน�าส่งถึงบ้านผู้ใช้น�้า	 สามารถอุปโภคและบริโภคได้ 

อย่างปลอดภัย	 ท้ังนี้	 การประปานครหลวงตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของ	Water	Safety	Plan	 จึงก�าหนดเป็นพันธกิจหลักในยุทธศาสตร์ 

การบริหารการประปานครหลวง	 ฉบับท่ี	4	 (พ.ศ.	2560	-	2564)	 

ต่อไปด้วย
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ด้านการเงิน
	 เพือ่ให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย	การประปา

นครหลวงได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอน

การก�าหนด	TOR	 มีการทบทวนความจ�าเป็นและความต้องการใช ้

งบลงทุนให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิงานจริง	 รวมท้ังจดัอบรมให้ความรู้ 

เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อ/จัดจ้าง	และจัดประชุมร่วมกับ

ผู ้รับจ้างเพื่อติดตามงานให้เป็นไปตามแผนเป็นประจ�าทุกเดือน	 

โดยแนะน�าแก่ผู้รบัจ้างในเรือ่งการจดัล�าดบัข้ันตอนการท�างาน	ปรับเปลีย่น 

วิธีการด�าเนินงาน	 แนะน�าเทคนิคเพื่อลดระยะเวลาในการด�าเนินงาน

แต่ละขั้นตอน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ทบทวนและปรบัปรุงแผนความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	(Business	

Continuity	Plan	:	BCP)	ด้าน	IT	รวมท้ังฝึกซ้อม	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ISO	27001:2013	 ต่อเนื่องกันเป็นปีท่ี	6	 เพื่อให้เกิดความช�านาญ	 

โดยในปีงบประมาณ	2559	 ได้เพิ่มการฝึกซ้อมระบบสอบถามข้อมูล

ครภุณัฑ์	นอกจากนี	้ได้เตรียมความพร้อมตดิตัง้ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

แหล่งใหม่ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก	 และศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารอง	

ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายและการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี	 เพื่อให้

มัน่ใจว่าระบบสารสนเทศขององค์กรมคีวามปลอดภยั	และพร้อมใช้งาน

ในทุกสถานการณ์

ด้านบริการ
	 การประปานครหลวงมุ่งมั่นให้บริการผลิตน�้าประปา	เพื่อการ

อุปโภคและบรโิภค	อย่างเพยีงพอและท่ัวถงึ	และตระหนกัถงึความส�าคญั

ของการใช้ทรัพยากรน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด	จึงได้บริหารความเสี่ยง

เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน�้าสูญเสีย	 ด�าเนินการก่อสร้าง

โดยใช้วัสดุท่อที่มีคุณภาพสูง	เร่งรัดและติดตามผลการส�ารวจหาท่อรั่ว

และซ่อมท่อในพื้นที่เป้าหมาย

ด้านบริหาร
	 ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กร	 

การประปานครหลวงให้ความส�าคญักบัการบรหิารทรัพยากรบุคคล	และ

การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร	 ในปีงบประมาณ	2559	

การประปานครหลวงได้เตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู ้

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	โดยด�าเนนิการต่อเนือ่งจากปีก่อน	เพือ่สร้าง

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ	

การควบคุมภายใน
	 การประปานครหลวงให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายใน 

ซ่ึงเป็นกลไกหนึ่งท่ีสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลขององค์กร	 (MWA	

Corporate	Governance)	 โดยน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 รวมท้ังมุ่งเน้นให้มีการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	ทั้งนี้	เพื่อส่งเสริมให้การประปานครหลวง

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	 การด�าเนินกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์	

โปร่งใส	การรายงานท้ังทางการเงนิและมิใช่การเงนิเชือ่ถอืได้	และมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง	 สามารถสร้าง

ความเช่ือม่ันให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่	ซ่ึงจะส่งผลให้การประปา

นครหลวงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	มั่นคง	และยั่งยืน	

	 การควบคุมภายในของการประปานครหลวงอ้างอิงตาม

มาตรฐานสากลของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	

of	the	Treadway	Commission	หรอื	COSO	ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐาน

การควบคุมภายใน	 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 

พ.ศ.	2544	ทั้ง	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	สภาพแวดล้อมของการควบคุม	

(Control	Environment)	การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)	

กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)	 สารสนเทศและการสื่อสาร	

(Information	and	Communications)	 และการติดตามประเมินผล	

(Monitoring)	โดยก�าหนดให้มีการประเมนิการควบคมุท้ังในระหว่างการ

ปฏิบัติงาน	(Ongoing	Monitoring)	 และการประเมินผลเป็นรายครั้ง	

(Separate	Evaluation)	 ประกอบด้วยการประเมินการควบคุมด้วย

ตนเอง	(Control	Self-Assessment	:	CSA)	และการประเมนิการควบคมุ

อย่างเป็นอิสระ	(Independent	Assessment)	 โดยส�านักตรวจสอบ	 

เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้เพียงพอ	 เหมาะสม	 

มปีระสทิธภิาพ	และมกีารปฏิบัตจิรงิ	ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ

การสอบทานอืน่	ๆ 	ได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา	

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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	 ปีงบประมาณ	2559	 นอกเหนือจากการด�าเนินการตาม

แผนการด�าเนนิการเกีย่วกบัการควบคมุภายในท่ีผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการประปานครหลวงแล้ว	 การประปานครหลวงยังให้

ความส�าคัญต่อการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน	 การบริหาร

ความเสี่ยง	 และการตรวจสอบภายใน	 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบ 

การด�าเนินงานด้าน	Governance,	Risk	and	Compliance	(GRC)	 

โดยมีการด�าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปี	2558	ดังนี้

 • ใช ้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ ช่ือ GRC  

  อย่างเป็นทางการท่ัวท้ังองค์กร GRC	 เป็นระบบงาน 

	 	 สารสน เทศ ท่ีการประปานครหลวงพัฒนา ข้ึน ใน 

	 	 ปีงบประมาณ	2558	 เพื่อใช้แทนระบบงานสารสนเทศ 

	 	 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	(ระบบงาน	RMIC)	 

	 	 ท่ีใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2553	 โดยระบบงาน	GRC	 

	 	 สามารถ บู รณาการข ้ อ มูล ท้ั งการควบคุมภาย ใน	 

	 	 การบริหารความเสี่ ยง	 และการตรวจสอบภายใน	 

	 	 รวมท้ังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน 

	 	 ทุกระดบัในการบรหิารจดัการการควบคมุภายใน	การบรหิาร 

	 	 ความเสี่ยง	 และการตรวจสอบภายใน	 โดยมุ่งหวังให้เกิด 

	 	 การบูรณาการอย ่างสมบูรณ์	 สะดวกในการใช ้งาน	 

	 	 ลดความผิดพลาด	 และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน	 ข้อมูล 

	 	 ท่ีได ้มีความครบถ้วนตลอดจนส่งเสริมให ้พนักงาน 

	 	 ตระหนั กถึ งความส� าคัญของการควบคุมภาย ใน	 

	 	 การบริหารความเสี่ยง	 และการตรวจสอบภายในว่า 

	 	 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างาน	 และมั่นใจว่าใน 

	 	 แต่ละกระบวนการของการท�างานมีการตรวจสอบมาแล้ว 

	 	 เป ็นอย ่างดีส ่งผลต ่อความยั่ง ยืนขององค ์กรต ่อไป	 

	 	 ท้ังนี้	 การประปานครหลวงจะรวบรวมและประเมิน 

	 	 ข้อด้อยจากการใช้งานระบบงาน	GRC	 ในปี	 2559	 

	 	 น�ามาปรับปรุงการใช้งานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ตอบสนอง 

	 	 ความต้องการของผู ้ใช้งาน	 และสอดคล้องกับบริบท 

	 	 องค์กรยิ่งขึ้น

 • จัดท�าคลังข้อมูลของคู่มือปฏิบัติงาน	 โดยก�าหนดให้ทุก 

	 	 หน่วยงานรวบรวมคู่มือปฏิบัติงานในส่วนท่ีมิใช่ความลับ 

	 	 และคู่มืออ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง	 จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์	 

	 	 (INFOMA	Webform)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

	 	 จดัการคูม่อืปฏบัิตงิานของหน่วยงาน	และเพือ่ให้ผูป้ฏบัิตงิาน 

	 	 สามารถศึกษาขั้นตอนการท�างานที่ถูกต้อง	เป็นมาตรฐาน 

	 	 เดียวกัน	 รวมท้ังสามารถศึกษาข้ันตอนของกระบวนงาน 

	 	 ที่สนใจ	ตลอดจนบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้	

 • ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  

  (CSA)	 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับ 

	 	 องค์กร	 เพื่อให้การเช่ือมโยงความเสี่ยงองค์กรและ 

	 	 ความเสี่ยงระดับหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

 • จดัอบรมหัวข้อ “การควบคมุภายใน”	ส�าหรบัพนกังานบรรจุ 

	 	 ใหม่และในหลกัสตูรอบรมการเตรยีมความพร้อมเพือ่เลือ่น 

	 	 ระดับพนักงาน	 เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึง 

	 	 ความส�าคญัของการควบคมุภายใน	และเพิม่ทักษะในการน�า 

	 	 การควบคุมภายในไปใช้ในการปฏิบัติงาน

	 ปีงบประมาณ	2560	 การประปานครหลวงจะเริ่มใช้แผน

ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2560	-	

2564)	ดงันัน้	เพือ่ให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่ม่ันใจว่า	การด�าเนนิงาน

ตามแผนปฏิบัติการของแผนยุทธศาสตร์ฯ	จะบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

ไว้	 จึงก�าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดวางระบบการควบคุม

ภายในส�าหรบัแผนปฏบัิตกิารเพิม่เตมิ	นอกเหนอืจากระบบการควบคมุ

ภายในตามภารกิจหลัก	 เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	 รวมท้ังมีการป้องกันหรือลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน	

และการทุจริตภายในองค์กร

การตรวจสอบภายใน
	 การประปานครหลวงได้ให้ความส�าคัญต่อการตรวจสอบ

ภายใน	 โดยก�าหนดให้ส�านักตรวจสอบเป็นหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง	และเป็นเครือ่งมอืท่ี

ส�าคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ	 ผู้ว่าการ	 และฝ่ายบริหาร	 มั่นใจ

อย่างสมเหตุสมผลว่า	 ระบบควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยง	 

และการก�ากับดูแลท่ีดีของการประปานครหลวงมีประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	บรรลุวัตถุประสงค์	และเป้าหมายขององค์กร	โดยสามารถ

สร้างคุณค่าแก่การประปานครหลวงให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

การจัดท�าแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)
	 การจัดท�าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	(ปี	2555	-	2559)	

และแผนการตรวจสอบประจ�าปีงบประมาณ	2559	ของส�านกัตรวจสอบ	 

ใช้หลักการประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ	 ในการจัดล�าดับและ 

คดัเลอืกกระบวนการปฏบิตังิานเพือ่ตรวจสอบ	โดยพจิารณาตามเกณฑ์

ความเสีย่งท่ีส�าคญัของการประปานครหลวง	นโยบายและความคาดหวงั

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	 ผู ้ว ่าการ	 และผู ้บริหารระดับสูง	 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบสอดคล้อง	 ไปในทิศทาง

เดียวกันกับนโยบาย	 เป้าหมาย	 และวัตถุประสงค์การด�าเนินงานของ

การประปานครหลวง
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การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal  
Audit Execution and Reporting)
	 มีการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดท่ีม ี

ความสอดคล้องกบัแผนการตรวจสอบเชิงกลยทุธ์	และแผนการตรวจสอบ

ประจ�าปี	 โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อใช้พิจารณา 

ประเดน็ความเสีย่ง	การควบคมุภายในหรือความผดิปกตอิืน่	ๆ 	ท่ีมีความ

ส�าคัญมาก�าหนดขั้นตอน	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขต	 ของการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบไว้ในแนวทางการตรวจสอบของทุกกิจกรรมท่ีตรวจสอบ	 

มีการจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบ	 และข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหาร

หน่วยรับตรวจรับทราบ	เพื่อน�าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบที่สร้างคุณค่า (Value Creation)
	 มีการบริหารงานตรวจสอบโดยเน้นการให้ความเช่ือมั่น	

(Assurance)	และให้ค�าปรึกษา	(Consulting)	เพื่อสร้างคุณค่า	(Value	

Creation)	 ให้กับการประปานครหลวง	 โดยในปีงบประมาณ	2559	

ท�าการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบฯ	 ท่ีได้ก�าหนดไว้	 

รวมท้ังงานตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายจากผูบ้ริหาร	และคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ	 ท่ีครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง	 และข้อบ่งช้ีโอกาสเกิด

ทุจริตในทุกกระบวนการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญของการประปานครหลวง	

นอกจากนี้	 ยังมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงบูรณาการ	(Integrate	Audit)	 

ท่ีครอบคลมุการตรวจสอบตลอดท้ังกระบวนการปฏิบัตงิานหลกัท่ีส�าคญั

ขององค์กร	 เช่น	 การบริหารจัดการน�้าสูญเสีย	 งานซ่อมท่อประธาน	

เป็นต้น

ก า ร รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ ง า น ข อ ง ผู ้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น   
(Maintain the Quality of Internal Audit)
	 มีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและมีการ

ทบทวนทุกปี	เพือ่ให้ผูต้รวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน

อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 มีการสอบทานคุณภาพ 

การปฏิบัติงานโดยผู้ตรวจสอบอาวุโส	 มีการประเมินความพึงพอใจ 

ภายหลงัการปฏบัิตงิานตรวจสอบโดยหน่วยรบัตรวจ	การประเมินตนเอง

ของผู้ตรวจสอบภายใน	และการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ	 

โดยส�านักตรวจสอบได้น�าผลการประเมินท้ังหมดมาวิเคราะห์เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี :	 การประปานครหลวงได้ให้ส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้ตรวจสอบบัญชีส�าหรับปีบัญชี	 2559	 

โดยมีค่าสอบบัญชี	2.50	ล้านบาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 การประปานครหลวงด�าเนนิงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม	โดยน�ามาตรฐานสากล	ISO	26000	มาเป็นแนวทาง
ในการด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง	และบรหิารจดัการองค์กรโดยยึดหลกั
ธรรมาภบิาล	มกีารก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีมคีวามโปร่งใสในการบรหิารงาน	
ควบคู่ไปกับการด�าเนินภารกิจหลักขององค์กร	คือ	การผลิตน�้าประปา 
ท่ีสะอาด	 ได้คุณภาพมาตรฐานสากล	 ส่งถึงผู้ใช้น�้าอย่างเพียงพอและ 
ท่ัวถงึ	เพือ่ให้ผูใ้ช้น�า้ในพ้ืนท่ีบริการได้รบัความพงึพอใจสงูสดุ	มนีโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(MWA	CSR	Policy)	
เพ่ือให้การด�าเนินงานมีแนวทางท่ีชัดเจน	 อีกท้ังยังตระหนักถึงความ
ส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์	 ความร่วมมือท่ีดีอย่างใกล้ชิดกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
ให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
	 นอกจากนี	้การประปานครหลวงให้ความส�าคญัในการด�าเนนิ
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลัก
ของกจิการ	(CSR	in	-	process)	เพือ่ให้การด�าเนนิงานเกดิประสทิธภิาพ	
ประสิทธิผล	 และเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง	 มีการจัดท�ารายงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี	 เพ่ือสรุปผลการด�าเนินงาน	 
น�าข้อมูลมาวเิคราะห์เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานในปีต่อ	ๆ 	ไป	 
และรายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
	 จากความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้ในปีงบประมาณ	2559	 การประปา
นครหลวงได้รับรางวัลระดับสากล	2	 รางวัล	 จาก	2	 โครงการ	 ได้แก่	
โครงการวิชาชีพช่างประปาเพ่ือประชาชน และ โครงการการประปา
นครหลวงรักษ ์ป ่าต ้นน�้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

 โครงการวิชาชีพช่างประปาเพ่ือประชาชน (MWA 
Plumber for People Project)	 เป็นโครงการท่ีถ่ายทอด 
องค์ความรู ้อันเป็นสมรรถนะหลักและความเช่ียวชาญขององค์กร	 
ในด้านการบ�ารุงรักษาระบบท่อประปา	 รวมถึงเทคนิคการซ่อมท่อและ
อุปกรณ์ประปาให้แก่ประชาชนท่ัวไปโดยไม่จ�ากัดเพศ	 วุฒิการศึกษา	
พร้อมสนับสนุนชุดปฏิบัติงานและกล่องเครื่องมืองานช่างประปา 
เบ้ืองต้น		ตลอดการอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	ท้ังสิน้	หลกัสตูรการอบรม
มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 หลังจากผ่านการอบรมการประปา
นครหลวงได้ต่อยอดโดยจัดให้มีกิจกรรม	“CSR	ประปาเพื่อประชาชน”	
โดยให้ช่างท่ีผ่านการอบรมน�าความรูท่ี้ได้ไปฝึกปฏบัิตงิานในสถานการณ์
จริง	ด้วยการเป็นจิตอาสา	ซ่อมแซม	บ�ารุงรักษาระบบประปาในสถาน
ที่ต่าง	ๆ	เช่น	วัด	โรงเรียน	ชุมชน	และสถานที่สาธารณะต่าง	ๆ	เพื่อ
เพิม่ทักษะฝีมือ	พร้อมเรยีนรูก้บัปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเจอ	โดยมพีนกังาน 
การประปานครหลวงเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�า	 ซ่ึงความรู ้	 ทักษะ	 
และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมจะช่วยสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพเสริม	 ลดรายจ่ายในครัวเรือนในการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาระบบ
ประปา	 ผู้ส�าเร็จการอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง	 ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ภายในชุมชน	 และสิ่งท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหา 
การแตกรั่วของท่อและอุปกรณ์ในเบื้องต้น	คือ	การช่วยลดการสูญเสีย
น�้าได้อีกทางหนึ่งด้วย

	 ผลการด�าเนินงานโครงการ	สรุปได้ดังนี้

ปีงบประม�ณ
จำ�นวน

รุ่น

จำ�นวนผู้เข้�อบรม (คน)

หญิง ช�ย รวม

2557 4 10 85 95

2558 10 108 232 340

2559 10 88 230 318

รวม 24 206 547 753

	 มีการจัดกิจกรรม	CSR	 ประปาเพื่อประชาชน	 อีกจ�านวน	 
20	ครั้ง	27	แห่ง	สิ่งที่การประปานครหลวงภาคภูมิใจมากไปกว่าการ 
ให้ความรู้และให้โอกาส	 คือ	 การท่ีผู้เข้ารับการอบรมน�าความรู้ไป 
ต่อยอด	 ไม่ว่าจะเป็นการคิดนวัตกรรมเพ่ือน�ามาใช้ในงานช่างประปา	
และร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมของการประปานครหลวงจน
สามารถคว้ารางวัลมาได้แล้ว	 นอกจากนี้ยังพัฒนาตนเองจากผู้อบรม
เข้าสู่การเป็น	Trainer	เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นต่อไป
	 โครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ่ประชาชน	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 
Asian CSR Awards 2016 สาขา Education Improvement  
(การถ่ายทอดทักษะความรู้) ในงาน Asian Forum on Corporate  
Social Responsibility (AFCSR) ครัง้ท่ี 15	จากจ�านวนโครงการท้ังหมด
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)	 ซ่ึงเป็นสถาบันวิจัยแห่งแรกของเอเชียท่ีให้ 
ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	 พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นผู ้น�า 
และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน	CSR	ในองค์กร	และมอบรางวัลประเภท	
ต่าง	 ๆ	 ให้กับองค์กรท่ีบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับ 
การด�าเนนิภารกจิเพือ่เป็นตวัอย่างท่ีดีให้แก่ผูป้ระกอบการอย่างต่อเนือ่ง 
ทุกปี

 โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้า 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  
การประปานครหลวง	 ด�าเนินโครงการการประปานครหลวงรักษ์ 
ป่าต้นน�้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ต่อเนื่อง
กันเป็นปีที	่5	โดยไดเ้ริ่มด�าเนินงานโครงการฯ	ตั้งแต่ปี	2555	เป็นปีแรก	
ณ	ชุมชนบ้านรนิหลวง	ต�าบลเมอืงนะ	อ�าเภอเชียงดาว	จงัหวดัเชียงใหม่	
เป็นพื้นที่ต้นน�้าของแม่น�้าปิง	ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน�้าส�าคัญในการผลิต
น�้าประปาของการประปานครหลวง	 และโครงการก็ได้มีการวางแผน
ขยายกิจกรรมท่ีด�าเนินการเพิ่มเติมจากการปลูกป่าท่ีเป็นกิจกรรมแรก
ของโครงการ	 โดยเข้าไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนบ้านรินหลวง	
ปรบัปรงุและพฒันาระบบประปาให้แก่โรงเรยีนบ้านรนิหลวง	มกีารสร้าง
ฝายชะลอน�้า	อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน�้าในอีกหลายพื้นที่	ทั้งในพื้นที่
ลุ่มน�้าเจ้าพระยาและลุ่มน�้าแม่กลอง	 เกิดกลุ่มพนักงานท่ีมีจิตอาสา	 
และได้มีการด�าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง
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	 ผลการด�าเนินงานใน	5	 ปีท่ีผ่านมา	 ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า 
ด้วยต้นไม้พื้นถิ่นและไม้ผล	 จ�านวนกว่า	85,000	 ต้น	 หรือคิดเป็น 
การเกบ็กกัคาร์บอนได้มากกว่า	85,000	ตนัคาร์บอน	(โดยตลอดอายุขัย
ของไม้ยืนต้น	1	 ต้น	 จะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย	1	-	1.7	 
ตันคาร์บอน)	ปลูกหญ้าแฝก	จ�านวนกว่า	540,000	ต้น	โดยมีอัตราการ
อยู่รอดของต้นไม้อยู่ท่ีร้อยละ	80	 หากต้นไม้ตายก็จะมีการปลูกซ่อม
เสริม	 เพิ่มพื้นท่ีป่าต้นน�้าจ�านวนกว่า	620	 ไร่	 ในเขตพื้นท่ีป่าต้นน�้า 
ของประเทศไทย	 และกิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าจ�านวน	829	 ฝาย	 
ในพื้นท่ีกว่า	50	 ชุมชน	 สานสัมพันธ์เพิ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้าครอบคลุมลุ่มน�้าปิง	 วัง	 ยม	 น่าน	 และลุ่มน�้าแม่กลอง	
จ�านวนกว่า	40	 องค์กร	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	
ด้านการอนรุกัษ์พฒันาแหล่งน�า้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	
ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน	1,094	คน	(ข้อมูล	ณ	กันยายน	2559)	พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่บ้านรินหลวงกว่า	2,000	คน	ทั้งที่เป็น
ประชากรแฝงและไม่ได้อยู่ในทะเบียนราษฎร์	 ท่ีได้รับประโยชน์จาก 
สิ่งต่าง	ๆ	เช่น	สร้างอาคารเรือนวัฒนธรรม	ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
หลังคา	โรงอาหาร	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน	สร้างแนว
ป้องกันน�้าท่วม	 สร้างลานกีฬา	 สร้างห้องน�้าและอาคารอเนกประสงค์
ของโรงเรียนเพ่ิมเติม	 และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ 
เครือข่าย	 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน	 และใช้ความ
เช่ียวชาญขององค์กรช่วยเหลอืในการสร้างระบบประปาเพ่ือให้นกัเรยีน
และครูมีน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค	 สร้างเครื่องกรองน�้า	 สร้างถังสูง	 
และการวางท่อประปาใหม่ภายในโรงเรียน	 พร้อมสอนการซ่อมบ�ารุง 
เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น	
	 ท่ีผ่านมาคณะท�างานโครงการได้ประสานความร่วมมือกับ 
กรมป่าไม้	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	หน่วยงานทหาร
และหน่วยงานปกครองในพื้นท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
คณะกรรมการลุ่มน�้าต่าง	ๆ 	และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่มาโดยตลอด	
ไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้าง	 ร้านอาหาร	 ท่ีเห็นความตั้งใจเข้าไป 
ช่วยเหลือชุมชนของตน	 จึงสละทุนทรัพย์ส่วนตัวร่วมพัฒนาโรงเรียน
ด้วย	 จนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับการประปานครหลวง	 
ในการสร้างจติส�านกึในการช่วยเหลอืสงัคมและการอนรัุกษ์ทรพัยากรน�า้	
อีกท้ังยังตอบสนองนโยบายการมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ 
ของรัฐบาลท่ีต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายหน่วยงานรัฐ	
(ราชการ)	 ฝ่ายชุมชน	(ประชาชน)	 และฝ่ายประชาสังคม	(เอกชน)	 
ซึ่งโครงการฯ	นี้	ได้มีส่วนช่วยสร้างจิตอาสาในองค์กร	ส่งเสริมความมี
จิตสาธารณะของพนักงาน	 ตลอด	5	 ปีท่ีผ่านมา	 มีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมกว่า	 1,800	 คน	 โดยจ�านวนผู ้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง	และมีการติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง
	 โครงการการประปานครหลวงรกัษ์ป่าต้นน�า้เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว	ได้รบัรางวลัระดบัสากล	จาก	Enterprise	
Asia	ซึ่งเป็นองค์กร	Non-Government	ที่ส่งเสริมการท�าประโยชน์แก่
สังคมและส่งเสริมการเป็นผู้น�าองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 สนับสนุนการ
พฒันาศกัยภาพทางธรุกจิของกลุม่ผูป้ระกอบการในภมิูภาคเอเชยี	เพือ่
มุ่งสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนในชุมชนท้องถิ่น	 อีกท้ังเป็นท่ี

ยอมรับในระดับภูมิภาคและมีการมอบรางวัลประเภทต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็น
ตัวอย่างท่ีดีให้แก่ผู ้ประกอบการรุ่นใหม่	 โดยได้รับรางวัล Green 
Leadership Award ในงาน Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards 2016 (AREA)	ซ่ึงรางวลันีจ้ะมอบให้องค์กรท่ีมีความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและช่วยพฒันาศกัยภาพให้แก่บุคคลหรอืชุมชน	โดยมีผลงาน
จากองค์กรทั่วเอเชียส่งเข้าประกวดกว่า	300	เรื่อง
	 นอกจาก	2	โครงการที่กล่าวมาข้างต้น	การประปานครหลวง
ยังด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอีกจ�านวนมาก	เช่น	
 การน�าแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI)  
มาใช้	 ในการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 และ
รายงานผลการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	
(CSR)	ตามแนวทางของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	ซึ่งเป็น
แนวทางสู่ความย่ังยืนขององค์กรในระดับสากล	 ตลอดจนสามารถใช้
กระบวนการรายงานดังกล่าวในการบูรณาการความย่ังยืนให้เป็นส่วน
หนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กรอีกด้วย	
 โครงการรณรงค์การใช้น�้าอย่างรู ้คุณค่า (Demand Side 
Management : DSM)	การประปานครหลวงรณรงค์เพื่อสร้างจิตส�านึก
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน�้า	 และใช้น�้าอย่างรู ้
คุณค่า	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้น�้า	 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีอุปกรณ์	หรือนวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดน�้า	
 โครงการระบบประปาโรงเรยีน	จดัหาระบบประปาโรงเรยีนใน
พื้นท่ีลุ่มน�้าแม่กลอง	 ส�าหรับโรงเรียนท่ีขาดโอกาสเข้าถึงน�้าสะอาด	
จ�านวน	4	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านเสาหงส์	โรงเรยีนบ้านใหม่พฒันา		
โรงเรยีนบ้านป่าไม้สะพานลาว	จงัหวดักาญจนบุร	ีและโรงเรยีนบ้านใหม่
ศรีสุข	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยร่วมกับกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	 
ขุดเจาะบ่อบาดาล	และติดตั้งถังเก็บน�้า	ระบบท่อประปา	และรางน�้าฝน	
 กิจกรรม “แค้มป์รักษ์น�้า”	 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน 
ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่กลอง	จ�านวน	8	โรงเรียน	และจัดกิจกรรมในจังหวัด
ปทุมธานี	จ�านวน	4	โรงเรียน	
 การตรวจสอบหัวดบัเพลงิให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	จ�านวน
กว่า	20,000	จุด	เพื่อช่วยระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น	ลดความสูญเสีย
ในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เป็นต้น	
 การติดตั้งเครื่องท�าน�้าเย็น 6 หัวก๊อก	 โดยติดตั้งเครื่องท�า 
น�้าเย็น	 6	 หัวก๊อก	 ณ	 ส�านักงานประปาสาขา	 ท้ัง	 18	 สาขา	 
สาขาละ	2	 เคร่ือง	 รวม	36	 เคร่ือง	 และยังด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์
ประหยัดน�้าในกิจกรรมพบประชาชน	จ�านวน	959	ตัว

	 การประปานครหลวงตระหนักถึงความส�าคัญและยังคง 
มุ่งม่ันในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
พร ้อมท่ีจะเป ็นส ่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมจนเกิด 
ความย่ังยืน	 ควบคู ่ไปกับการด�าเนินภารกิจหลักในการให้บริการ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ	 คือ	 “น�้าประปา”  
ที่ได้คุณภาพน�้ามาตรฐานสากล	สะอาด	ปลอดภัย	เพื่อให้สมดังค�ามั่น
ที่ว่า	“ประปาเพื่อประชาชน”
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สถานีสูบน้ำดิบ
สำแล/บางเลน1

3
6

10

11

7

4

2

5

8

9

แผนภูมิกระบวนการผลิตน้ำ

สถานีสูบน้ำดิบ
ประจำโรงงาน
ผลิตน้ำ

ระบบท�อประธาน
และท�อจ�ายน้ำ

การเฝ�าระวังคุณภาพน้ำ และตรวจว�เคราะห�น้ำระบบผลิต ดำเนินการโดยห�องปฏิบัติการ
ของโรงงานผลิตน้ำที่ได�รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ HACCP

การตรวจสอบและเฝ�าระวังคุณภาพน้ำดำเนินการตามข�อกำหนดขององค�การอนามัยโลกป� 2011 
โดยตรวจว�เคราะห�ในห�องปฏิบัติการของฝ�ายคุณภาพน้ำที่ได�รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025:2005  

หมายเหตุ

ผู�ใช�น้ำ

 โรงงานผลิตน้ำสามเสน 0.550 0.378
 โรงงานผลิตน้ำธนบุร� 0.170 0.092
 โรงงานผลิตน้ำบางเขน 4.400 4.000
 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 1.600 1.444

หน�วย : (ล�าน ลบ.ม./วัน) กำลังการผลิต  น้ำผลิตจ�าย 

สารเคมีหลัก 4 ชนิด ได�แก�
1. ปูนขาว เพ�่อปรับสภาพความเป�นกรด-ด�าง
2. คลอร�น เพ�่อฆ�าเชื้อโรคและสิ�งเจ�อปนในน้ำ
3. สารส�ม เพ�่อช�วยในการตกตะกอน
4. สารช�วยตกตะกอน เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการตกตะกอน

ถังตกตะกอน
สารแขวนลอยจะทำ

ปฏิกิร�ยากับสารเคมีเกิดเป�น
เม็ดตะกอนตกลงสู�เบื้องล�าง

ส�วนน้ำใสด�านบนจะไหล
เข�าสู�บ�อกรองน้ำ

บ�อกรองน้ำ
มีถ�านแอนทราไซต�และทรายกรอง
เป�นสารกรองน้ำ และใต�สารกรอง

มีหัวกรองน้ำ (Nozzle) รับน้ำที่ผ�านการ
กรองและป�องกันไม�ให�สารกรองหลุดผ�าน

ไปยังช�องเก็บน้ำที่ผ�านการกรองแล�ว 
น้ำที่ผ�านการกรอง  จะมีความข��นไม�เกิน

 1 หน�วยความข��น (NTU)

สถานีสูบจ�ายน้ำ
ทำหน�าที่สูบจ�ายน้ำประปา

ผ�านเส�นท�อประปาไปยัง
ผู�ใช�น้ำในพ�้นที่ต�าง ๆ

ถังเก็บน้ำใส
น้ำที่ผ�านการกรองจะ

ถูกส�งมาฆ�าเชื้อโรคด�วย
คลอร�นในถังเก็บน้ำใส 
ก�อนที่จะเป�นน้ำประปา

ที่ส�งให�ผู�ใช�น้ำ 

สถานีสูบส�งน้ำ
ทำหน�าที่สูบส�งน้ำเข�า

อุโมงค�ส�งน้ำและท�อส�งน้ำ
ขนาดใหญ�ไปยัง

สถานีสูบจ�ายน้ำต�าง ๆ

แหล�งน้ำดิบ
1

2 

แม�น้ำเจ�าพระยา บร�เวณ 
ต.บ�านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เข�่อนแม�กลอง บร�เวณ
อ.ท�าม�วง จ.กาญจนบุร�

สารส�ม

สารช�วยตกตะกอน

บ�อกรองน้ำ

คลอร�น

ปูนขาวการเติมสารเคมี

หอส
ูง

ปรับ
แรงด

ันน้ำ

58



59ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9

สถานีสูบน้ำดิบ
สำแล/บางเลน1

3
6

10

11

7

4

2

5

8

9

แผนภูมิกระบวนการผลิตน้ำ

สถานีสูบน้ำดิบ
ประจำโรงงาน
ผลิตน้ำ

ระบบท�อประธาน
และท�อจ�ายน้ำ

การเฝ�าระวังคุณภาพน้ำ และตรวจว�เคราะห�น้ำระบบผลิต ดำเนินการโดยห�องปฏิบัติการ
ของโรงงานผลิตน้ำที่ได�รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ HACCP

การตรวจสอบและเฝ�าระวังคุณภาพน้ำดำเนินการตามข�อกำหนดขององค�การอนามัยโลกป� 2011 
โดยตรวจว�เคราะห�ในห�องปฏิบัติการของฝ�ายคุณภาพน้ำที่ได�รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025:2005  

หมายเหตุ

ผู�ใช�น้ำ

 โรงงานผลิตน้ำสามเสน 0.550 0.378
 โรงงานผลิตน้ำธนบุร� 0.170 0.092
 โรงงานผลิตน้ำบางเขน 4.400 4.000
 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 1.600 1.444

หน�วย : (ล�าน ลบ.ม./วัน) กำลังการผลิต  น้ำผลิตจ�าย 

สารเคมีหลัก 4 ชนิด ได�แก�
1. ปูนขาว เพ�่อปรับสภาพความเป�นกรด-ด�าง
2. คลอร�น เพ�่อฆ�าเชื้อโรคและสิ�งเจ�อปนในน้ำ
3. สารส�ม เพ�่อช�วยในการตกตะกอน
4. สารช�วยตกตะกอน เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการตกตะกอน

ถังตกตะกอน
สารแขวนลอยจะทำ

ปฏิกิร�ยากับสารเคมีเกิดเป�น
เม็ดตะกอนตกลงสู�เบื้องล�าง

ส�วนน้ำใสด�านบนจะไหล
เข�าสู�บ�อกรองน้ำ

บ�อกรองน้ำ
มีถ�านแอนทราไซต�และทรายกรอง
เป�นสารกรองน้ำ และใต�สารกรอง

มีหัวกรองน้ำ (Nozzle) รับน้ำที่ผ�านการ
กรองและป�องกันไม�ให�สารกรองหลุดผ�าน

ไปยังช�องเก็บน้ำที่ผ�านการกรองแล�ว 
น้ำที่ผ�านการกรอง  จะมีความข��นไม�เกิน

 1 หน�วยความข��น (NTU)

สถานีสูบจ�ายน้ำ
ทำหน�าที่สูบจ�ายน้ำประปา

ผ�านเส�นท�อประปาไปยัง
ผู�ใช�น้ำในพ�้นที่ต�าง ๆ

ถังเก็บน้ำใส
น้ำที่ผ�านการกรองจะ

ถูกส�งมาฆ�าเชื้อโรคด�วย
คลอร�นในถังเก็บน้ำใส 
ก�อนที่จะเป�นน้ำประปา

ที่ส�งให�ผู�ใช�น้ำ 

สถานีสูบส�งน้ำ
ทำหน�าที่สูบส�งน้ำเข�า

อุโมงค�ส�งน้ำและท�อส�งน้ำ
ขนาดใหญ�ไปยัง

สถานีสูบจ�ายน้ำต�าง ๆ

แหล�งน้ำดิบ
1

2 

แม�น้ำเจ�าพระยา บร�เวณ 
ต.บ�านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เข�่อนแม�กลอง บร�เวณ
อ.ท�าม�วง จ.กาญจนบุร�

สารส�ม

สารช�วยตกตะกอน

บ�อกรองน้ำ

คลอร�น

ปูนขาวการเติมสารเคมี

หอส
ูง

ปรับ
แรงด

ันน้ำ

59ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9



60

สำานักงาน 
ประปาสาขา

พื้นที ่
ให้บริการ ผู้ใช้น้ำา ติดตั้ง 

ประปาใหม่ น้ำาผลิตจ่าย น้ำาจำาหน่าย

ความยาวท่อ
น้ำาขาย น้ำาอื่น ๆ รวม

ตร.กม. ราย ราย ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. กม.

ภาค 1 480.9 444,224     16,378 464.98 333.12 4.52 337.64 6,830.461

สุขุมวิท 94.7 120,043	 					3,914	 144.84 103.47 1.60 105.07 1,919.556

พระโขนง 119.0 140,483	 					5,788	 131.97 92.57 1.60 94.17 2,219.574

สมุทรปราการ 267.2 183,698	 					6,676	 188.17 137.08 1.32 138.40 2,691.331

ภาค 2 226.3 392,079      5,274 454.07 331.76 4.80 336.56 5,485.337
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แม้นศรี 35.8 70,048	 				646	 118.13 89.51 1.19 90.70 827.917

ลาดพร้าว 97.8 161,219	 					2,955	 106.35 84.41 1.11 85.52 2,523.370

ภาค 3 735.4 477,054     19,457 328.07 265.10 4.38 269.48 8,207.201

ประชาชื่น 77.9 112,572	 					2,305	 81.03 63.12 1.41 64.53 1,595.002

บางเขน 81.2 117,521	 					4,255	 64.99 50.39 0.73 51.12 1,747.007
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รวมทั้งสิ้น 2,384.9  2,281,058     71,325 1,965.94 1,377.50 28.75 1,406.25 33,887.221

การบริการของส�านักงานประปาสาขา รางวัลแห�งความภาคภูมิใจ
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รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร รางวัล นักบร�หารดีเด�นแห�งป� 2559 รางวัลว�ศวจ�ฬาดีเด�น

Thailand ICT Excellence
Awards 2016 รางวัล รัฐว�สาหกิจดีเด�น ประจำป� 2559

รางวัล องค�กรต�นแบบด�านการจัดการ
แรงงานสัมพันธ�แห�งประเทศไทย ประจำป� 2559

รางวัลชนะเลิศ
Asian CSR Awards 2016

ประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดก�าซเร�อนกระจก

รางวัลชมเชย EIT-CSR Awards 2016

รางวัลนวัตกรรมแห�งชาติ

รางวัล รัฐว�สาหกิจที่มีการพัฒนา
สู�ความเป�นเลิศ ในการจัดทำแผนงาน
เสร�มสร�างคุณธรรมและความโปร�งใส
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ความยาวท่อและอุปกรณ์

หมายเหตุ:	 *ความยาวท่อในระบบจ่ายน้�า	ยังไม่รวมความยาวท่อบริการ	(ขนาด	1/2”	-	3”)
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ขนาดและชนิดท่อ
ความยาวท่อ (กม.) แยกตามชนิดท่อ

เหล็กเหนียว ท่อดันลอด คอนกรีต  
เสริมเหล็ก เหล็กหล่อ คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตอัดแรง ซีเมนต์ใยหิน เหล็กหล่อเหนียว พีวีซี เหล็กอาบสังกะสี  รวม

ST SCP RCP CI PC-ST PC AC DI PVC GI HDPE

อุโมงค์และท่อส่งน้�า             

3,400 10.367    6.582       16.949

3,200 40.846           40.846

3,000 16.286           16.286

2,800 0.070    17.624 7.500      25.193

2,500 11.980    5.331 0.841      18.152

2,300 19.497    1.755       21.252

2,000 36.801    2.623 5.530      44.954

1,500 7.289           7.289

รวมความยาวท่อในระบบส่งน้�า 143.135  0.000  0.000  0.000 33.915 13.871  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 190.921

ท่อประธาน             

1800 12.530 0.676          13.205

1500 84.890 11.055 10.322         106.267

1200 140.065 14.778 1.960  0.354   0.013    157.169

1000 523.316 11.456 32.208 12.937 4.532   0.092    584.540

900 29.976   20.160 3.128      1.265 54.529

800 468.113 0.115 0.148 8.822 5.180   0.423   7.767 490.567

700 40.661   11.000 8.121       59.782

600 158.020   15.805 8.437  3.786 2.704   0.210 188.962

500 35.644   19.470 13.862  3.090     72.067

รวมความยาวท่อประธาน 1,493.215 38.079 44.637 88.195 43.613 0.000 6.876 3.231 0.000 0.000 9.241 1,727.088

ท่อจ่ายน้�า             

400 38.054   6.326   122.565  106.345  0.161 273.452

300 238.933   2.297   1,422.256  4,023.890  14.154 5,701.531

250 2.004   1.147   20.581  1.335   25.067

200 93.637   2.543   538.550  3,964.836  7.778 4,607.344

150 107.962   0.386   1,040.219  8,100.952 27.907 28.255 9,305.681

100 4.752   1.312   381.242  11,396.725 240.066 32.040 12,056.137

รวมความยาวท่อจ่ายน้�า 485.342   14.012   3,525.413  27,594.084 267.973 82.389 31,969.213

รวมความยาวท่อในระบบส่งน้�าและจ่ายน้�า 2,121.692 38.079 44.637 102.207 77.528 13.871 3,532.288 3.231 27,594.084 267.973 91.631 33,887.221
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ท่อจ่ายน้�า             

400 38.054   6.326   122.565  106.345  0.161 273.452

300 238.933   2.297   1,422.256  4,023.890  14.154 5,701.531

250 2.004   1.147   20.581  1.335   25.067

200 93.637   2.543   538.550  3,964.836  7.778 4,607.344

150 107.962   0.386   1,040.219  8,100.952 27.907 28.255 9,305.681

100 4.752   1.312   381.242  11,396.725 240.066 32.040 12,056.137

รวมความยาวท่อจ่ายน้�า 485.342   14.012   3,525.413  27,594.084 267.973 82.389 31,969.213
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63 ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9

 จ�านวนหัวดับเพลิงขนาด	150	มม.		 28,831	ตัว 
	 จ�านวนประตูน้�าเกทวาล์ว		 132,923	ตัว 
	 จ�านวนประตูน้�าปีกผีเสื้อ		 2,665	ตัว



กิจกรรมในรอบป� 2559

งาน MWA CG Day 2016

โครงการ การประปานครหลวง
รักษ�ป�าต�นน้ำ ป�ที่ 5

งาน MWA SR Day 2016
“Let’s go Green”

กิจกรรม แค�มป�รักษ�น้ำ
MWA Young Community Water Saving Camp

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน
เด็กบ�านราชว�ถี

ลงนามปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ�สิ�งแวดล�อม”
วันสิ�งแวดล�อมโลก

ร�วมงานวันต�อต�านคอร�รัปชัน

กิจกรรมรณรงค�
ประหยัดน้ำในองค�กร

งานวันสถาปนา 
การประปานครหลวง
16 สิงหาคม 2559

กิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ

กิจกรรม สัปดาห�ว�ชาการ 
การประปานครหลวง 2559

จัดประชุมประปาอาเซียน
ASEAN Waterworks
Executive Meeting

กิจกรรม Water Ranger
ปฏิบัติการพ�ทักษ�น้ำ ป�ที่ 5
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การดำเนินงานตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้น�าหลักธรรมาภิบาล 

มาใช้ในการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และได้ก�าหนดนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (MWA Good Governance Policy)  

อย่างชัดเจนมาตั้งแต่ปี 2549 ซ่ึงเป็นไปตามหลักการและแนวทาง 

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 และตามหลักเกณฑ ์

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักใน 

การเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะเป็นผลให้องค์กรประสบความส�าเร็จและ 

เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

จากการด�าเนินงานท่ียึดม่ันหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้การประปานครหลวงมีผลงานดีเด่น และได้รับรางวัลต่าง ๆ  

ในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

•	 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ประจ�าปี	2559 ประเภทรางวัลบริหาร 

 จัดการองค์กรดีเด่น โดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย 

 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  

 ด้วยผลงาน โครงการวิชาชีพช่างประปาเพ่ือประชาชน  

 โดย The AIM-Ramon V. del Rosario Sr. Center for  

 Corporate Responsibility (AIM-RVR CSR Center) 

•	 รางวลัชนะเลศิ	Asia	Responsible	Entrepreneurship	Awards		

	 2016	(AREA)	 ครั้งท่ี	6 จากโครงการการประปานครหลวง 

 รกัษ์ป่าต้นน�า้ เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  

 ณ ชุมชนบ้านรินหลวง อ�าเภอเชียงดาว 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) ซ่ึงเป็นบริการออกค�าร้องโดยเช่ือมโยงข้อมูล 

 ผ่าน Smart Card โดยสมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย

•	 รางวลัองค์กรต้นแบบด้าน	“การบรหิารจดัการแรงงานสมัพนัธ์	

	 แห่งประเทศไทย” (Thailand’s Model Organization on  

 Labor Relations Management Awards) ประจ�าปี 2559  

 ประเภทสาธารณปูการ โดยกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

 กระทรวงแรงงาน

•	 รางวัลชมเชย	 “รัฐวิสาหกิจท่ีมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ		

	 ในการจัดท�าแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส		

	 ในการด�าเนินงาน” ด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความ 

 โปร่งใส (Transparency Index) จากผลงานโครงการ 

 ยกระดับการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยส�านักงาน 

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

•	 รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี	2559	Executive	of	the	Year		

	 2016 สาขานวัตกรรมการประปาเพื่อประชาชน ตามโครงการ 

 หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

•	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	 “นวัตกรรมแห่งชาติด้าน	

	 สังคม	 ประจ�าปี	2559” จากผลงานหุ่นยนต์ส�ารวจภายใน 

 เส้นท่อ “ไกรทอง” โดยน�าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ส�ารวจหา 

 จุดรั่วในท่อประปา ช่วยลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และปริมาณ 

 น�้าสูญเสีย สร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

หลักธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
หลักธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง ประกอบด้วย 6 หลัก 

เพ่ือใช้เป็นฐานความคิดหลักในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

โดยสร้างความม่ันคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 

เป็นธรรม ดังนี้

1.  หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
การมีกฎ ระเบียบ ท่ีเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการบังคับใช้อย่าง

เสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน (Double 

Standard) มีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎ ระเบียบ 

และกรอบเวลาการปฏบัิต ิไม่ให้มีการใช้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

มีกรอบการปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิและเสรีภาพ และมีการปรับปรุง 

กฎระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์

2.  หลักคุณธรรม (Virtue) 
การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้เป็น

ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง

ไปพร้อมกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความ

ซ่ือสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพด้วยความ

สุจริต โดยไม่กระท�าหรือไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งร่วมมือ

กันควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันในองค์กร

3.  หลักความโปร่งใส (Transparency) 
การมคีวามโปร่งใสเกีย่วกบัการบรหิารจดัการท่ีสามารถตรวจสอบ

ได้ในทุก ๆ  ด้าน อาทิ การมีระบบงานท่ีชัดเจน เปิดเผยได้ มีกระบวนการ

ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล
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ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา ถกูต้อง โปร่งใส 

สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์

4.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
การกระจายโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทางการจัดการและ

การบรหิารท่ีเกีย่วกบัการให้ข้อเสนอแนะและการตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ  

รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนนิงาน พนกังาน และเจ้าของ โดยการให้ข้อมลู การรับฟังและแสดง

ความคิดเห็น ให้ค�าแนะน�าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจน

การควบคุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5.  หลักความรับผิดรับชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
(Accountability) 

การตระหนกัในสทิธหิน้าท่ี ความส�านกึในความรบัผดิชอบ การใส่ใจ  

การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา การเปิดโอกาส และพร้อมท่ีจะให ้

ตรวจสอบ ประเมนิผลท่ีสะท้อนถงึความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 

การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และจากการด�าเนินงาน 

6.  หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency 
& Effectiveness) 

การบริหารจัดการอย ่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

สร้างสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแลรักษา

สังคม สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ย่ังยืน โดยมีการก�าหนดตัวช้ีวัดผล 

การปฏิบัติงาน และมีองค์กรหรือบุคคลท่ีเป็นอิสระและเป็นท่ียอมรับ

ของสังคมท�าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน

การประปานครหลวงได้ด�าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ

มุง่มัน่ในการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชันอย่างเป็นรปูธรรม 

อาทิ มีการศึกษาการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาล การประปานครหลวง  

ซ่ึงการมีสภาธรรมาภบิาล การประปานครหลวงนี ้จะส่งเสรมิให้บุคลากร

ได้มีส่วนร่วมปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร และสร้างภูมิคุ้มกันให้

องค์กร ปราศจากอ�านาจแทรกแซงท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้ 

การประปานครหลวง เป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปัชัน

อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและ

ต่อต้านคอร์รปัชันของการประปานครหลวง และศนูย์ปฏบัิตกิารต่อต้าน

การทุจริตของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.) ซ่ึงด�าเนินการ

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

การประปานครหลวง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้งเพื่อให้

เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตราการต่าง ๆ ร่วมกับ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) 

ซ่ึง ศปท.กปน. ตั้งอยู่ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ช้ัน 1 ส�านักงานใหญ่  

การประปานครหลวง โดยสามารถแจ้งเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติ

และประพฤติมิชอบได้ผ่านช่องทาง กล่องคุณธรรม รับเรื่องร้องเรียน 

โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ Internet และ Intranet เป็นต้น

โครงสร้างของคณะกรรมการการประปา
นครหลวง 

ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ก�าหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า 9 คน  

แต่ไม่เกิน 13 คน และผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง ท้ังนี้ 

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (กรณท่ีีกรรมการท่านใดท่านหนึง่พ้นจากต�าแหน่ง

ให้แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน โดยผู้นั้นจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

เท่าที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนด�ารงต�าแหน่งแทน)

คณะกรรมการการประปานครหลวงปัจจุบัน มีจ�านวน 14 คน 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- กรรมการที่เป็นอิสระ  จ�านวน 12 คน

- กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  จ�านวน 1 คน

- กรรมการโดยต�าแหน่ง (ผู้ว่าการ)  จ�านวน 1 คน

โดยเป ็นกรรมการจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ	

(Directors’	Pool)	 จ�านวน	4	 คน ซ่ึงล้วนเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ 

และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประปานครหลวง และมี 

ความหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ

การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี

การถ่วงดุลของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ประกอบ

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ

มีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการของการประปา

นครหลวง ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงานและการประเมินผลงาน

ผู้ว่าการ ส่วนผู้ว่าการมีหน้าท่ีบริหารและควบคุมดูแลกิจการของ

การประปานครหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่

คณะกรรมการก�าหนดและรายงานต่อคณะกรรมการ
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ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
1. ก�าหนดนโยบายเพื่อให้การประปานครหลวงมีการด�าเนินงาน

ท่ีมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยค�านงึถงึการด�าเนนิงานอย่างยัง่ยนื

ในอนาคต เช่น

1.1 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9

1.2 โครงการน�้าดื่มปาป้า

1.3 โครงการน�้าประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)

1.4 โครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การประปาไทย

1.5 การแก้ไขปรับปรงุพระราชบัญญัตกิารประปานครหลวง

1.6 การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปา 

    เป็นการถาวร

1.7 การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพ่ือส่งเสริมการให้ 

    บริการประชาชน

1.8 การส�ารวจความต้องการใช้น�้าในพื้นที่ที่มีอาคารสูง

1.9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า  

    (Demand Side Management : DSM)

1.10 การลดน�า้สญูเสยี รวมถงึการดแูลท่อส่งน�า้ ท่อประธาน  

    และอุปกรณ์ส่งน�้า

1.11 การจัดหาแหล่งน�้าส�ารองเป็นของตนเอง

1.12 โครงการขยายเขตการใช้น�า้ประปาอย่างท่ัวถงึ เพยีงพอ  

    และมั่นคง

1.13 การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชันและส่งเสรมิธรรมาภบิาล

1.14 การเตรียมบุคลากรส�าหรับเป็นผู ้บริหารและความ 

    ก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.15 การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT)

1.16 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด�าเนินงาน 

    อย่างบูรณาการ

1.17 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

2. การประชมุ/สมัมนาร่วมกบัผูบ้รหิารในการก�าหนดกลยุทธ์ของ

องค์กร เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 

โดยคณะกรรมการการประปานครหลวงได้ประชุมเชิงปฏบัิตกิาร/สมัมนา 

เยี่ยมชมกิจการร่วมกับผู้บริหารการประปานครหลวง ดังนี้

2.1 การมอบหมายให้จัดท�ารายละเอียดโครงการบริหาร

จัดการวิกฤตการณ์ภัยแล้งและความจ�าเป็นเร่งด่วน เสนอรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรับมือให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤต

น�้าเค็ม

2.2 การทบทวนการศึกษาความเหมาะสมโครงการน�าร่อง

การน�าน�า้กร่อยมาผลติน�า้ประปา (Pilot Project) ในประเดน็ความเสีย่ง

ต่าง ๆ นอกจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเติบโตของประชากร  

ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผลการศึกษาครอบคลุม 

ในทุกมิติและเป็นแนวทางรองรับความเสี่ยงในอนาคต

2.3 การประสานงานหารือร ่วมกับกรมชลประทานใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการน�้าในคลอง

เปรมประชากร เพ่ือเป็นทางเลือกในการส�ารองน�้าดิบไว้ใช้ผลิต

น�า้ประปาได้ในช่วงหน้าแล้ง โดยไม่สร้างความเดอืดร้อนให้กบัประชาชน

ตามแนวคลอง

2.4 การเสนอแนะให้ขอความอนุเคราะห์ผ่านกรมกิจการ

พลเรือนทหารในการด�าเนินการขุดลอกผักตบชวาบริเวณคลอง

บางหลวงเชียงรากให้น�้าในคลองมีการไหลเวียน เพื่อใช้เป็นแหล่ง 

ส�ารองน�้าดิบส�าหรับการผลิตน�้าประปา และผลักดันน�้าเค็มในภาวะ

วกิฤต ท้ังยังเอ้ือประโยชน์ให้ประชาชนในพืน้ท่ีน�าน�า้ไปใช้อุปโภคบรโิภค 

และท�าการเกษตรได้ตามความจ�าเป็น

2.5 การมอบนโยบายให้จัดท�าแผนรองรับการขยายตัวท่ี

รวดเร็วของชุมชนเมือง ซ่ึงมีแนวโน้มความต้องการสาธารณูปโภคน�้า 

ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น ในการจัดท�าแผนแม่บทของการประปา

นครหลวงจึงควรพิจารณาศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น Demand  

and Supply Side Management ของชุมชน การสร้างเสถียรภาพ 

ระบบน�้าดิบในระยะยาว รวมท้ังการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหา

คุณภาพน�้าดิบที่ด้อยคุณภาพ เป็นต้น

2.6 การพิจารณาปรับแผนการสูบจ ่ายน�้าดิบทางฝ ั ่ง

ตะวันตกให้เหมาะสม เพื่อให้มีปริมาณน�้าเหลือเพียงพอส�าหรับสูบจ่าย

ไปยังฝั ่งตะวันออก โดยให้สอดคล้องกับการน�าน�้าดิบจากแม่น�้า

เจ้าพระยามาผลิตน�้าประปา เพื่อให้มีน�้าทางฝั่งตะวันออกเหลือส�ารอง

ไว้เป็นน�้าต้นทุนและรักษาระบบนิเวศน์ตลอดช่วงฤดูแล้ง รวมถึงเร่ง

รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกร่วมมือประหยัดน�้าด้วย

2.7 การปรับแผนของศูนย ์อ�านวยการแก ้ไขป ัญหา

วกิฤตการณ์น�า้ให้รองรบัสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเวลา และศกึษาความ

เป็นไปได้ของโครงการส�ารองแหล่งน�้าดิบจากคลองเปรมประชากร  

เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.8 การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความ

เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก โดยเฉพาะแผนการบริหารความเสี่ยง

ในการเตรียมพร้อมรับผลกระทบท่ีเกิดจากปริมาณน�้าดิบไม่เพียงพอ 

และให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการน�า้ดบิในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกด้วย 

รวมท้ังควรพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองบางหลวงเชียงราก 

เพื่อใช้เป็นจุดรับน�้าดิบและแหล่งกักเก็บน�้าส�ารองของการประปา

นครหลวงในอนาคต

2.9 การพิจารณาใช้ประโยชน์จากท่ีดินบริเวณโรงกรองน�้า

หนองจอก เพือ่พฒันาและปรบัปรงุพืน้ท่ีให้เป็นอ่างเกบ็น�า้ (Reservoir)/
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แก้มลิง หรือโรงกรองน�้าขนาดเล็ก สนับสนุนการให้บริการน�้าประปา 

แก่ชุมชนเมืองและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีใกล้เคียง รวมท้ังการ

จ�าหน่ายน�้าในพ้ืนท่ีบริเวณชายขอบ โดยพิจารณาใช้มาตรวัดน�้าแบบ

สนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Flow Meter) เพื่อความเที่ยงตรงใน

การวัดปริมาณน�้าที่ใช้ไป 

2.10 การจัดท�าแผนพัฒนาโครงการใช้พื้นท่ีโรงกรองน�้า

หนองจอก (เดิม) เป็นแหล่งเก็บน�้าส�ารอง เนื่องจาก กรมชลประทาน 

มแีผนจะผนัน�า้ไปบรกิารผูใ้ช้น�า้ด้านตะวันออก รวมถงึพ้ืนท่ีมาบตาพดุ 

โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ซ่ึงจะส่งผลให้การประปานครหลวงมี 

แหล่งน�้าดิบเพิ่มขึ้นด้วย

2.11 การเร่งด�าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

กับการประปาส่วนภูมิภาค ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและ

การให้บริการน�้าประปาในพื้นท่ีรับผิดชอบช่วงบริเวณรอยต่อระหว่าง

การประปานครหลวงและการประปาส่วนภมิูภาค โดยการประปานครหลวง 

ควรพจิารณาจดัท�าแผนธุรกจิและแผนลงทุนในด้านต่าง ๆ  เช่น การวาง

ท่อประปา การเพิ่มแรงดันน�้าภายในระบบท่อประปา การสร้างแหล่ง 

กักเก็บน�้าส�ารอง (Reservoir) เป็นต้น โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ

ประชาชนผูใ้ช้น�า้เป็นหลกั รวมถงึความเหมาะสมและความคุม้ค่าในการ

ลงทุน ท้ังนี ้เห็นควรให้มีการประชุมหารือร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารระดบั

สูงของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจอันดี 

พร้อมด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

3. ก�ากบัดแูลและตดิตามการด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ ท้ังท่ีเป็น

ผลงานด้านการเงิน โดยเฉพาะความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ  

ที่ส�าคัญ เพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับ

การด�าเนนิงานท่ีมิใช่ด้านการเงนิได้ตดิตามการด�าเนนิงานของ 5 ระบบ

งานท่ีส�าคัญ คือ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน  

การควบคุมภายใน การบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังระบบบญัชีและการรายงานทางการเงนิด้วย 

นอกจากนียั้งให้ความส�าคัญกับนโยบายการด�าเนินงานด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility : SR) จากการติดตามได้

ให้ข้อเสนอและข้อสงัเกตเพือ่ให้ผูบ้ริหารน�าไปพิจารณาด�าเนนิการอย่าง

ต่อเนื่องตลอดท้ังปี ท�าให้ผลงานในภาพรวมของปีงบประมาณ 2559 

บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามท่ีได้จดัท�าบันทึกข้อตกลงระบบประเมนิ

ผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง และสามารถ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

4. กรรมการการประปานครหลวง อนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง 

และคณะผูบ้รหิาร ตรวจเย่ียมและร่วมหารอืกบัผูบ้ริหารฝ่ายมาตรวดัน�า้

ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ผลการด�าเนินงานของฝ่ายมาตรวัดน�้า 

น�้าสูญเสียท่ีเกิดจากความไม่เท่ียงตรงของมาตรวัดน�้า การติดชิป

มาตรวดัน�า้ รวมถงึการพฒันาฝ่ายมาตรวัดน�า้ เพ่ือยกระดบังานบรกิาร

ด้านมาตรวดัน�า้สูม่าตรฐานสากล และพฒันาให้เป็นสถาบันมาตรวทิยา 

เป็นต้น เพื่อการบริหารจัดการมาตรวัดน�้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยเฉพาะการลดการรัว่ไหล (Apparent Loss) และสามารถเพิม่รายได้

ให้กับการประปานครหลวงด้วย

5. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการ

พัฒนาองค์กรอย่างจริงจังและยั่งยืน อาทิ วันธรรมาภิบาล การประปา

นครหลวง ประจ�าปี 2559 (MWA CG DAY 2016) การจัดงานสัปดาห์

วิชาการการประปานครหลวง ประจ�าปี 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�านักคณะกรรมการการประปานครหลวง 

ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร ส่งหนงัสอืเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม 

พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559  

มีการประชุมในวาระปกติอย ่างสม�่าเสมอคือ 12 ครั้ง (โดยมี 

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในหน้า 88 - 89 

ของรายงานประจ�าปี) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ

ผู้บริหาร เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ และการ

วางแผนการด�าเนินงานของการประปานครหลวงในอนาคต

คณะกรรมการฯ ได้รับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ

ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเฉลี่ย 7 วัน จึงมีเวลาเพียงพอในการ

ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง กรรมการมีการเสนอ

ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเป็นอิสระ หากกรรมการท่านใดมี 

ส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องท่ีประชุมจะออกจากห้องประชุมจนกว่าจะ

พิจารณาวาระนั้นแล้วเสร็จ เช่น ในการประเมินผลงานของผู้ว่าการ 

ผู้ว่าการก็จะออกจากห้องประชุม รวมท้ังได้มีการบันทึกรายงานการ

ประชุมท่ีประกอบด้วยข้อคดิเห็น/ข้อสงัเกตเป็นลายลกัษณ์อักษร และมี

การจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้ว เพ่ือให้กรรมการ

และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ

เข้าประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการและรับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือจะได้สามารถน�าไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เว้นแต่ในบางวาระท่ีประชุมเฉพาะ

คณะกรรมการฯ เพื่อความเป็นอิสระ



71ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการการประปานครหลวง 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรอง

กระบวนงานที่ส�าคัญแทน จ�านวน 13 คณะ มีรายละเอียดองค์ประกอบ 

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ในหน้า 83 - 87  

ของรายงานประจ�าปี รวมท้ังคณะอนกุรรมการท่ีส�าคญัได้จดัท�ากฎบตัร  

เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการการประปา 
นครหลวง คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการการประปานครหลวงแต่งตั้ง 

1.  ค่าตอบแทน
1.1 กรณีเป็นคณะกรรมการการประปานครหลวง ให้กรรมการ 

ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ดังนี้

 • กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

ต่อเดือน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกรรมการด�ารงต�าแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่าย

ค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

 • ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า

ของกรรมการ (20,000 บาทต่อเดือน)

 • ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน 

ต่อเดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

1.2  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป ็นกรรมการในคณะ

กรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน ให้ได้รับเบ้ียประชุม

เป็นรายคร้ังในอัตราเท่ากับเบ้ียประชุมกรรมการการประปานครหลวง 

เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ท้ังนี้ ให้กรรมการได้รับเบ้ียประชุม 

รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

1.3  คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง (Audit 

Committee) ให้ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของ

การประปานครหลวง ในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับค่าเบ้ีย

ประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง

1.4  ส�าหรับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้ได้รับเบ้ียประชุม

เป็นรายครั้ง ในอัตราครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/คน เฉพาะกรรมการ

ที่มาประชุม

1.5  ประธานกรรมการได้รับค่าเบ้ียประชุมสูงกว่ากรรมการ 

ร้อยละ 25 (12,500 บาท) และรองประธานกรรมการได้สงูกว่ากรรมการ

ร้อยละ 12.5 (11,250 บาท) และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

1.6  กรรมการต้องมีระยะเวลาในการประชุมไม่น ้อยกว ่า 

ร้อยละ 60 ของระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งในรอบปีบัญชีนั้น

2.  โบนัส
ประธานกรรมการ และกรรมการมีสิทธิได้รับโบนัสตามระเบียบที่

คณะรัฐมนตรีก�าหนด การจัดสรรโบนัสจะกระท�าได้เมื่อส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว และต้อง

ได้รับการอนุมัติการจัดสรรโบนัสจากส�านักคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกจิ (สคร.) การประปานครหลวงจงึสามารถขอจดัสรรก�าไรสทุธิ

เพื่อจ่ายเป็นโบนัสคณะกรรมการได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

2.1 อัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาจาก

ก�าไรเพื่อการจัดสรรโบนัส ดังนี้

กำ�ไรเพื่อก�รจัดสรรโบนัส (ล้�นบ�ท) โบนัส (บ�ท/คน)

ไม่เกิน 100 ร้อยละ 3 ของก�าไรเพื่อการจัดสรรโบนัส 
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

ก�าไรเพิ่มทุกช่วง 2,000 จ่ายเพิ่มอีก 10,000

 ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามล�าดับ
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2.2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีก�าไรเพื่อการจัดสรรโบนัส เห็นควรจ่ายโบนัสกรรมการตามผลการประเมิน ดังนี้

ผลก�รประเมิน (คะแนน) จำ�นวนโบนัสที่กรรมก�รได้รับ (บ�ท/คน/ปี)

5.00 (ดีเยี่ยม) ฐาน + ร้อยละ 100 ของฐาน

4.50 ฐาน + ร้อยละ 75 ของฐาน

4.00 (ดีมาก) ฐาน + ร้อยละ 50 ของฐาน

3.50 ฐาน + ร้อยละ 25 ของฐาน

3.00 (ดี) ฐาน 

2.50 ฐาน - ร้อยละ 25 ของฐาน

2.00 (พอใช้) ฐาน - ร้อยละ 50 ของฐาน

1.50 ไม่มีโบนัส

1.00 (ปรับปรุง) ไม่มีโบนัส

หลักเกณฑ์
1. การจ่ายโบนัสกรรมการ ให้จ่ายได้เมื่อการประปานครหลวง 

ได้น�าเงินก�าไรสุทธิท่ีจัดสรรเป็นรายได้แผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

เรียบร้อย หรือได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจให้ผ่อนส่งตามก�าหนดเวลาที่แน่นอนเท่านั้น

2. วิธีการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อจัดสรรเป็นโบนัสกรรมการให้เป็น

ไปตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ กระทรวงการคลงั 

ก�าหนด

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

ค่าตอบแทนของผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูง
• ผูว่้าการการประปานครหลวงมาจากการสรรหา โดยมสีญัญาจ้าง  

 คราวละไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ 

 การประปานครหลวงพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ  

 ภาระหน้าท่ีรบัผดิชอบ และความสามารถในการจ่ายขององค์กร  

 ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนที่ก�าหนด 

 ผู้ว่าการคนปัจจุบัน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ (สัญญาจ้างตั้งแต่ 

 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 - 1 เมษายน 2560) และใน 

 ปีงบประมาณ 2559 ได้รับค่าตอบแทนคงท่ีในอัตราเดือนละ  

 416,152.92 บาท สิทธิประโยชน์อ่ืนตามท่ีตกลงกันใน 

 สัญญาจ้าง และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ 

 การประปานครหลวง ได้ประเมินผลงานของผู้ว่าการ ซ่ึง 

 ผลประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินผลและปฏิบัติ 

 หน้าท่ี และได้รับค่าตอบแทนผันแปรตามผลประเมินเป็นเงิน  

 1,872,688.13 บาทต่อปี และได้รบัเพิม่ค่าตอบแทนคงท่ีตัง้แต่ 

 เดือนตุลาคม 2559 ในอัตราเดือนละ 453,606.68 บาท

• ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (รองผู้ว่าการและผู้ช่วย 

 ผู้ว่าการ) เป็นไปตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของกระทรวง 

 แรงงาน (53 ข้ัน) โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับรอง 

 ผู้ว่าการได้รับสูงสุดไม่เกิน 142,830 บาท นอกจากนี้ ยังม ี

 ค่าตอบแทนอ่ืนท้ังท่ีเป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ได้แก่ เงนิรบัรอง 

 ประจ�าต�าแหน่ง โบนัส รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง รวมท้ัง 

 สวัสดิการอื่นตามระเบียบข้อบังคับของการประปานครหลวง
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         หน่วย : ล้านบาท

ร�ยก�ร ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
ผลต่�งปี 2559 - 2558 เพิ่ม(ลด)

ล้�นบ�ท ร้อยละ

ค่าตอบแทนผู้ว่าการ 5.79 7.75 5.12 (1.96) (25.29)

ค่าตอบแทนระดับรองผู้ว่าการและเทียบเท่า 20.47 31.15 30.28 (10.68) (34.29)

รวม 26.26 38.90 35.40 (12.64) (32.49)

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2557 ผู้ว่าการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

การพฒันากรรมการและการประเมินผลตนเอง
ของคณะกรรมการการประปานครหลวง

คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้ให้ความส�าคัญต่อการ 

เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความ

สามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อน�าความรู้ที่

ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการประปานครหลวงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

ส�าหรับปี 2559 กรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนา จ�านวน 2 ท่าน ใน

หลักสูตร ดังนี้

ร�ยชื่อกรรมก�ร หลักสูตร

1. พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น อบรมหลักสูตรความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 16 มีนาคม 2559

2. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา อบรมหลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

และองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบัน

พระปกเกล้า วันที่ 23 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2559

การสัมมนา/ดูงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก�ากับดูแลและ 
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น

1. การประชุมรบัมอบนโยบายการด�าเนนิงาน ประจ�าปีงบประมาณ 

2559 ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการหรือ 

เทียบเท่าขึน้ไปจากทุกสายงานของการประปานครหลวง เพ่ือขับเคลือ่น

องค์กรให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน และร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ ์ 

“กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต”

2. การตรวจเย่ืยมโรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ สถานีสูบจ่ายน�้า

เพชรเกษม และสถานสีบูจ่ายน�า้ราษฎร์บูรณะ เพือ่ตดิตามการด�าเนนิงาน

ให้แผนการผลิตและสูบจ่ายน�้าประปาในช่วงหน้าแล้งของการประปา

นครหลวงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

น�้าสูญเสียในพื้นท่ีบริการ 4 และการเตรียมความพร้อมในการรองรับ

สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ 

3. การเข้าส�ารวจและเย่ียมชมเส้นทางคลองประปาฝั่งตะวันตก 

เพื่อรับทราบข้อมูลและการบริหารจัดการเส้นทางรับน�้าดิบจาก 

คลองประปาฝั่งตะวันตกตั้งแต่สถานีสูบน�้าดิบบางเลน เพื่อเตรียม 

ความพร้อมโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี 9  

(พ.ศ. 2559 - 2565) เพื่อสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และเพียงพอ

ต่อการรองรับปริมาณความต้องการการใช้น�้าท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤติภัยแล้งอย่างยั่งยืน

4. การเข้าเย่ียมชมการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับด้าน

ระบบสูบส่งและสูบจ่ายน�้า โดยได้หารือและซักซ้อมแผนการผันน�้า 

เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2559 พร้อมรับฟังปัญหาและให้

ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานสูบส่งและสูบจ่ายน�้า เพื่อให้การบริหาร

จดัการลดน�า้สญูเสยีมปีระสทิธภิาพมากข้ึน และได้เดนิทางไปยังบ่อพกั

ประตูน�้า (Valve Chamber) ของอุโมงค์ส่งน�้าสามเสน ถนนเทอดด�าริ 

เพ่ือเย่ียมชมประสิทธิภาพการท�างานของระบบต่าง ๆ ภายในบ่อพัก

ประตูน�้า

 5. การเข้าร่วมสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร เรือ่ง “การท�าแผนงาน 

การบริหารจัดการน�้าสูญเสีย ปีงบประมาณ 2560 - 2564” เพื่อ 

จัดท�ากลยุทธ์และก�าหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พร้อมก�าหนด

วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนตามแนวทางการบริหารจัดการน�้าสูญเสียให้ 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ โรงแรมไมด้า เดอะ ซี หัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

 6. การร่วมเปิดการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ

บริหารการประปานครหลวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึง
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เป็นการร่วมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) เพื่อน�ามาปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดความสมบูรณ์ ท้ังในด้านบริบทของการประปา

นครหลวงด้านต่าง ๆ  ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และสอดคล้อง

กบัยุทธศาสตร์ชาติ อีกท้ังรองรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต พร้อมก้าว

สูอ่งค์กรสมรรถนะสงู มีธรรมาภบิาล และได้รบัมาตรฐานในระดบัสากล

ต่อไป 

การปฐมนิเทศกรรมการ 
ในปีงบประมาณ 2559 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ

การประปานครหลวง (เพิ่มเติม) เพื่อเสนอส�านักงานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และคณะรัฐมนตรี

ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง

จ�านวน 3 คน แทนต�าแหน่งว่าง เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 คือ 

นางศิริพร เหลืองนวล และวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ได้แก่ นายรอยล 

จิตรดอน และนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ซ่ึงเลขานุการฯ ได้จัดส่ง

เอกสารข้อมลูท่ีเกีย่วข้องส�าหรบักรรมการใหม่ เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้

รับทราบนโยบายการด�าเนินกิจการของการประปานครหลวง ดังนี้

1. คู่มือกรรมการการประปานครหลวง

2. พระราชบัญญตักิารประปานครหลวง และข้อบังคบัการประปา 

 นครหลวง

3. ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับท่ี 3  

 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

4. แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559

5. หนังสือรายงานประจ�าปีของการประปานครหลวง ประจ�าปี  

 2558

6. แบบแสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ เพือ่ย่ืนต่อคณะกรรมการ 

 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ภายใน 3 วัน  

 นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง)

7. แบบฟอร์มการรายงานการรับรองความเป็นอิสระ และการ 

 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ และรายการท่ี 

 เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการการประปานครหลวง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประปา

นครหลวงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลตนเองของ

กรรมการ (Self - Assessment) และการประเมินผลคณะกรรมการ

ท้ังคณะ (Board Evaluation) ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการฯ 

ได้ประเมิน 2 ครั้ง (เดือนเมษายนและเดือนกันยายน 2559) และได้น�า

ผลการประเมินดงักล่าวมาวเิคราะห์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุ

การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ผลการประเมินคณะกรรมการการประปานครหลวง	 ครั้งท่ี	1  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้ง

คณะ (Board Evaluation) ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 117.36 

คะแนน (คะแนนเต็ม 125 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 93.88 อยู่ในระดับ 

มีประสิทธิภาพดีเย่ียม และสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ  

(Self-Assessment) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94.18 คะแนน (คะแนน 

เต็ม 100 คะแนน) อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

ผลการประเมินคณะกรรมการการประปานครหลวง	 ครั้งท่ี	2  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้ง

คณะ (Board Evaluation) ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 119.09 

คะแนน (คะแนนเต็ม 125 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 95.27 อยู่ในระดับ

มีประสิทธิภาพดีเย่ียม และสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ  

(Self - Assessment) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 93.91 คะแนน (คะแนน 

เต็ม 100 คะแนน) อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

คณะกรรมการการประปานครหลวง ได้น�าผลการประเมินมาร่วม

พิจารณา โดยจะน�าคะแนนที่ได้น้อยสุด 3 อันดับมาจัดท�าแผนปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการการประปานครหลวงด ้วย นอกจากนี้  

คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ ชุดส�าคัญ เช่น คณะกรรมการ 

ตรวจสอบของการประปานครหลวง คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง  

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการประปานครหลวง และคณะ

อนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) มี 

การประเมนิผลตนเองท้ัง 2 รปูแบบเช่นเดยีวกนั เพือ่น�าผลการประเมนิ 

มาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการการประปานครหลวง ให้ความส�าคัญในเรื่อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูเ้กีย่วข้องอย่างรอบคอบและโปร่งใส 

โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ไว้ในนโยบาย แนวทางการบรหิารและการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดี ซึ่งให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูล

เพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ปฏิบัติงานกับ

ผลประโยชน์ของการประปานครหลวงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดย

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มท่ีก�าหนดต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นเป็นประจ�าทุกสิ้นปีงบประมาณ และใน

ระหว่างปีงบประมาณ หากมีการด�าเนนิการท่ีเข้าข่ายการมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง โดยมี

ส�านกัตรวจสอบท�าหน้าท่ีสรปุรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

ท้ังองค์กร ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 การประปานครหลวงได้มี
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การปรบัปรงุค�าสัง่ เรือ่ง หลกัเกณฑ์วธิปีฏบัิตเิกีย่วกบัการรายงานความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีการประปานครหลวง

ก�าหนด โดยก�าหนดให้อนกุรรมการ กรรมการท่ีปรกึษา และคณะท�างาน 

ท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการประปานครหลวงและมิได ้เป ็น 

คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ หรือพนักงานการประปา

นครหลวง เป็นผู ้ปฏิบัติงานอื่นท่ีต้องรายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู ้ปฏิบัติ

งานการประปานครหลวง สรุปได้ว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ส�าหรับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงอาจเป็นรายการท่ีก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์

ขององค์กรนั้น ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวง 

จะมีการตรวจสอบการมส่ีวนได้ส่วนเสยีท้ังทางตรงและทางอ้อมระหว่าง

ผู้ที่เข้ายื่นซองเสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลอื่น หรือตลาด

กลางฯ โดยดคูวามสมัพนัธ์กนัในเชิงบรหิาร เชงิการร่วมทุน หรอืมีการ

ไขว้กันระหว่างเชิงบริหารและเชิงการร่วมทุน และจากการสอบทาน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซ้ือ

จัดจ้างของส�านักตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2559 ไม่พบว่ามีปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด

รายละเอยีดข้อมูลหลกัทรพัย์ส�าคญัท่ีกรรมการ
ถอืครองและเก่ียวข้องกับการประปานครหลวง 
และรายงานท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีต่อการประปา
นครหลวง

การประปานครหลวงได้จัดท�าแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล

หลักทรัพย์ (หุ้น) และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อให้คณะกรรมการ

การประปานครหลวงรายงานให้สาธารณชนทราบ สรุปข้อมูล ณ วันที่ 

30 กันยายน 2559 ดังนี้

ร�ยชื่อกรรมก�ร
ก�รถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)  

ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 
ธุรกิจหลัก

นิติบุคคล
ที่มีคว�ม
เกี่ยวข้อง

ก�รเป็นกรรมก�ร/ผู้บริห�รระดับสูง
ในรัฐวิส�หกิจ/นิติบุคคลอื่น

ประธ�น กรรมก�ร ผู้บริห�ร

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 - - - - -
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หมายเหตุ : การประปานครหลวงไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ล�าดับที่ 1  :  กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

ล�าดับที่ 5  :  ประธานสถาบันน�้าเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

   : กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

ล�าดับที่ 7 :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

ล�าดับที่ 10  :  กรรมการบริหาร ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

     กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

ล�าดับที่ 11 : กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

    กรรมการและเลขานุการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

    กรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี

    กรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

    กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

    นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ

ล�าดับที่ 12  : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี ซี จี จ�ากัด (มหาชน)

ล�าดับที่ 13  :  กรรมการบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

นิยาม

 1. การถอืครองหลกัทรพัย์ (หุ้น) ในนติบุิคคลท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิ

หลักคือ การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ของกรรมการการประปา

นครหลวงในนติบุิคคลท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิหลกัของการประปานครหลวง

ในสดัส่วนท่ีเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมด

 2. นติบุิคคลท่ีมีความเกีย่วข้องกบักรรมการการประปานครหลวง 

คือ นิติบุคคลท่ีมีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประปา

นครหลวง ท่ีคู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของ

กรรมการการประปานครหลวงมีอ�านาจควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ได้แก่ การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนสิทธิ

ออกเสียงท้ังหมด หรือการมีอ�านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ใน

ท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น หรอืการมีอ�านาจการควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอน

กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

จริยธรรมการด�าเนินงานของการประปา
นครหลวง

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการด�าเนินกิจการอย่างโปร่งใส มี

คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม  

คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงก�าหนดให้มีประมวลจริยธรรม

การด�าเนนิงานการประปานครหลวง ตามข้อบังคบัการประปานครหลวง

ฉบับท่ี 133 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ และพนักงาน

การประปานครหลวง พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 

เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติท่ี

ถูกต้อง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติส�าหรับกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกคน และได้ก�าหนดให้มี

การเผยแพร่ให้ทราบท่ัวกนั ท้ังนี ้หากปรากฏข้อเท็จจรงิว่ามีการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม  

ให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การด�าเนินการทางวินัยของการประปา

นครหลวง และในปีงบประมาณ 2559 การประปานครหลวงได้จัดท�า

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับท่ี 27 ว่าด้วยมาตรฐานจรยิธรรมของ

ผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การ

ด�าเนินงานด้านจริยธรรมของการประปานครหลวง เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

คณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม ท้ังรัฐบาล พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนความ

รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์

อักษรไว้ในจริยธรรมการด�าเนินงานการประปานครหลวง รวมท้ังใน

แผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ (Good Governance) 

และการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 

and Environment Responsibility) พร้อมทั้งได้ก�าหนดเป็นแนวทาง

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
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ความรับผิดชอบต่อรัฐบาล
1) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือผู้ก�ากับดูแล โดยมีการ 

 รายงานผลการด�าเนินงานและสถานภาพขององค์กรอย่าง 

 สม�่าเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริง 

2) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมี 

 จิตส�านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 

3) บรหิารจดัการทรัพยากรขององค์กรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และ 

 พัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
1) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม โดยไม่ 

 หวังผลก�าไรทางการเงินเป็นส�าคัญ 

2) ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใส  

 ด้วยใจให้บริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

3) ให้ความสะดวกลูกค้าในทุกขั้นตอน ได้แก่ ช่องทางขอติดตั้ง 

 ประปาใหม่ เพิ่มช่องทางรับช�าระค่าน�้าประปา 

4) วางท่อประปาขยายบริการให้ประชาชนมีน�้าประปาใช้อย่าง 

 ทั่วถึง

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 
1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดตามที่ได้ให้ข้อตกลง 

 ไว้กับคู่ค้า/เจ้าหนี้ และไม่ละเมิดสิทธิของคู่ค้า/เจ้าหนี้

2) ในกรณท่ีีไม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขข้อตกลงได้ ต้องรบีแจ้ง 

 คู่ค้า/เจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัหาทางแก้ไขโดยทันที 

3) ส่งเสรมิความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนักบัคูค้่า/เจ้าหนีทุ้กราย 

4) ปฏบัิตติามนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน 

 ของการประปานครหลวง โดยต้อง “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่จ่าย  

 ผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้”

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
1) ก�าหนดสวสัดกิารและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน โดย 

 ก�าหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนให้พนักงานถือปฏิบัติ

2) ให้ความส�าคญัด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั โดยค�านงึ 

 ถึงสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงานอยู่เสมอ

3) ส ่งเสริมการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน  

 สนับสนุนให้พนักงานมีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้  

 (KM/LO) และสร้างนวัตกรรม

4) บรหิารงานโดยหลกีเลีย่งการกระท�าใด ๆ  ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจ 

 มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน 

5) ก�าหนดให้พนกังานปฏบัิตติามหลกัธรรมาภบิาล ยึดถอืปฏบัิต ิ

 ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณการด�าเนินงานของ 

 การประปานครหลวงโดยเคร่งครัด

6) มุง่เน้นให้พนกังานร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน รวมถงึ 

 การสนบัสนนุกจิกรรมท่ีส่งเสรมิและปลกูฝังให้พนกังานทุกคน 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรบัในปีงบประมาณ 2559 มีการด�าเนินงาน
ในด้านส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ดังนี้

รัฐบาล	 : ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวง

มหาดไทย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

• สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ร่วมโครงการ “ช่วยราษฎร์  

 ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน�้าประปา” ปี 2 ช่วงเดือนมีนาคม - 

 เมษายน 2559 โดยมีจ�านวนผู้ใช้สิทธิ์ลดค่าน�้า 145,612 ราย  

 ท�าให้สามารถลดปรมิาณน�า้ลงรวม 3,070,425 ลกูบาศก์เมตร  

 และคิดเป็นเงินส่วนลดให้กับประชาชนรวม 14.859 ล้านบาท

• สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยเร่งด�าเนินการวางท่อ 

 ขยายเขต เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน�้าใช้ครบร้อยละ 100 ซ่ึง 

 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายได้น้อย การประปานครหลวงจงึ 

 ได้ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ลงร้อยละ 10 ส�าหรับมาตรวัดน�้า  

 ขนาด 4 และ 6 หุน และยังให้ผ่อนช�าระค่าติดตั้งประปาใหม่ 

 ได้ใน 1 ปี ท้ังน้ี เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีการประปานครหลวง 

 ก�าหนด นอกจากนี้ ยังมีการบริการส�ารวจหาท่อรั่วฟรี  

 ตรวจสอบระบบประปาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อได ้

 ที่ส�านักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง 

• ร่วมออกบูธในงาน “อย่าให้ใครว่าไทย” ซ่ึงจัดข้ึนโดยส�านัก 

 นายกรัฐมนตรี และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้คน 

 ในชาติปรับทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรมท่ีไม่ดี สร้างจิตส�านึก 

 และเสริมสร้างวินัยอันเป็นพื้นฐานท่ีจะท�าให้ประเทศพัฒนา 

 ต่อไป โดยร่วมออกบูธภายใต้ช่ือ “อย่าให้ใครว่าไทย ไม่รกัษ์น�า้”  

 เพือ่กระตุน้การอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ และรกัษาแหล่งน�า้ท่ีมีอยู่ 

 ให้สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอในอนาคต พร้อมท้ังแนะน�าวิธี 

 การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MWA onMobile แอพของ 

 คนเมือง ครบทุกเรื่องการประปา 

• ร่วมกบัการไฟฟ้านครหลวง จดักจิกรรมพบประชาชน เนือ่งใน 

 โอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่  
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 5 ธันวาคม 2558 เพื่อสนองนโยบายบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข  

 ของกระทรวงมหาดไทย 3 ชุมชน คือ 1. โรงเรียนมัธยม 

 สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 2.ชุมชนถนนสุคันธราม 3. โรงเรียนวัด 

 นาคกลาง เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ  

 ตรวจ/ซ่อม ท่อประปาเบ้ืองต้น ส�ารวจหาท่อร่ัวภายใน รบัช�าระ 

 เงินค่าน�้า และให้ค�าแนะน�า พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้ 

 เกี่ยวกับการใช้น�้าใช้ไฟอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับ 

 ผู้ร่วมงาน 

• เปิดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” เพ่ือ 

 อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลสามารถ 

 เข้ารับการอบรมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ตาม 

 นโยบายของกระทรวงมหาดไทย “ประปาสร้างสขุ ทุกครวัเรอืน”  

 เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถน�าความรู้ไปดูแลระบบประปา 

 ของตนเอง และเพื่อนบ้าน และมีรายได้เสริมจากการเป็น 

 ช่างประปาอีกด้วย โดยในปีงบประมาณ 2559 จัดอบรม 

 รุ่นพื้นฐาน 8 รุ่น รุ่นขั้นสูง 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม 318 คน

• ร่วมจัดนิทรรศการประหยัดน�้า ในงาน “นิทรรศการการ 

 ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและประหยัดน�้า” ณ ท�าเนียบรัฐบาล  

 เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติงานร่วม 

 เป็นเครือข่ายรวมพลคนประหยัดน�้า พร้อมสร้างจิตส�านึก 

 ให้ช ่วยกันประหยัดน�้าต้านภัยแล้ง โดยเผยแพร่ข ้อมูล 

 การประหยัดน�้าที่เป็นประโยชน์ อาทิ 10 กิจกรรมใช้น�้าประปา 

 อย่างรู้คุณค่า โครงการ “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัด 

 น�้าประปา” 

• เข้าร่วมประชุมคณะท�างานประสานความร่วมมือ (MOU)  

 ระหว่าง การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค  

 ณ ส�านักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อหารือแนวทาง 

 ประสานความร ่วมมือในการจัดท�า MOU ระหว ่าง 2  

 หน่วยงาน ให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ในการให้บรกิารงานประปาแก่ประชาชน ท้ังนี ้เพ่ือให้สอดคล้อง 

 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ 

 การประปานครหลวง

• เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ภายใต้แนวคิด  

 “Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส” ณ อาคาร 

 รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ร่วมงาน  

 “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559” ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง”  

 ณ บรเิวณ ท้องสนามหลวง ซ่ึงภายในงานมกีารจดันทิรรศการ 

 พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ 2559 การฉายผลงานหนังสั้น 

 ต้านโกงจากโครงการ Youth 2016 และการสรุปผลงาน 

 การต่อต้านคอร์รัปชัน

ลูกค้า	 : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการน�้าสะอาดส�าหรับ 

การอปุโภคบรโิภคครอบคลมุทุกพืน้ท่ีให้บรกิาร อ�านวยความสะดวกให้

กับประชาชนในทุกข้ันตอน พร้อมท้ังการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน อาทิ 

• ร่วมโครงการหน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้กับ 

 ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนท่ี) ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี  

 สมุทรปราการ โดยมีการให้บริการติดตั้งประปาใหม่ตาม 

 โครงการ One Stop Service ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ส�าหรับ 

 บริการผู ้ใช้น�้ารายใหม่ โดยมีรูปแบบกิจกรรม รับค�าร้อง  

 ตรวจสอบเอกสาร ส�ารวจหน้างาน จนถึงการรับช�าระเงิน 

 เป็นกรณีพิเศษถึงบ้าน ตลอดจนติดตั้งประปาให้แล้วเสร็จ  

 ภายใน 1 วัน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น�้าแบบ 

 ครบวงจร

• เปิดใช้งานระบบบริการผู ้ใช้น�้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 (e-Service) ทางเว็บไซต์ www.mwa.co.th โดยสามารถ 

 ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้น�า้ได้มากข้ึน อาทิ ตรวจสอบ 

 ข้อมูลผู้ใช้น�้าได้แบบ Online เช่น ค่าน�้า สถิติการใช้น�้า 

 ย้อนหลัง แสดงประวัติการช�าระเงิน และประวัติการใช้น�้าด้วย 

 กราฟย้อนหลังได้ถึง 12 เดือน รวมท้ังการช�าระค่าน�้าผ่าน  

 Internet Banking ของธนาคารต่าง ๆ  ได้ทันที เพยีงลงทะเบียน 

 ใช้งานด้วย e-mail หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยระบบ  

 e-Service นี้ ได้เปิดให้ใช้งานทางเว็บไซต์ของการประปา 

 นครหลวงได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

• ให้บริการและปรับปรุง แอพพลิเคชั่น MWA onMobile ให้มี 

 ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการผู้ใช้น�้าใน 

 ยุคดิจิตอล โดยผู้ใช้น�้าสามารถรับทราบข้อมูลและอัพเดท 

 ข่าวสารของการประปานครหลวง ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น 

 เกี่ยวกับค่าน�้าประปา ข้อมูลผู้ใช้น�้า พื้นที่น�้าไม่ไหล สถิติการ 

 ใช้น�้าย้อนหลัง รวมถึงข้อมูลค่าน�้า การช�าระค่าน�้า และเรื่อง 

 น่ารู้เกี่ยวกับการใช้น�้าประปา โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลพื้นที่ 

 น�า้ประปาไหลอ่อนหรอืไม่ไหล อีกท้ังผูใ้ช้น�า้สามารถแจ้งปัญหา  

 แจ้งท่อแตกรั่ว หรือส่งรูปจุดท่ีท่อประปาแตกรั่ว ซ่ึงระบบจะ 

 สามารถระบุพื้นที่ที่ชัดเจน ให้ช่างไปซ่อมได้อย่างถูกต้องและ 

 สะดวกรวดเร็ว
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• มอบน�้าดื่มบรรจุขวด น�้าถ้วย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  

 เป็นจ�านวนมาก เช่น มอบน�า้ดืม่บรรจขุวด จ�านวน 10,000 ขวด  

 สนบัสนนุกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว  

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  

 5 ธันวาคม 2558 และมอบน�้าดื่มถ้วย จ�านวน 100,000 ถ้วย  

 ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในพิธีมอบสิ่งของ 

 เพ่ือใช้ในกจิกรรมป่ันจกัรยานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 

 พระเจ้าอยู่หัว “Bike for Dad” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 

 พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เป็นต้น

• มอบน�้าประปาตามโครงการ “การประปานครหลวง ช่วยเหลือ 

 ผู้ประสบภัย” หลากหลายพ้ืนท่ี เช่น ให้บริการประชาชน 

 ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่รถ อ�าเภอดอนเจดีย์  

 จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหา 

 ภัยแล้งขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค โดยการประปานครหลวง 

 ได้ส่งรถผลติน�า้ประปา 1 คนั รถบรรทุกน�า้ 3 คนั และรถบรรทุก 

 น�้าดื่มบรรจุขวด จ�านวน 4,500 ขวด อีก 1 คัน เข้าช่วยเหลือ  

 และให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี และพ้ืนท่ี 

 ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลน 

 น�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค

คูค้่า/เจ้าหนี	้: มกีารประกาศจดัซ้ือจดัจ้างอย่างโปร่งใสตามระเบียบ 

ข้อบังคับการประปานครหลวง และปฏบัิตต่ิอคูค้่าตามหลกัธรรมาภบิาล 

รวมทั้งจัดบรรยาย เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ด้วยข้อตกลง

คุณธรรม” โดยผู้เช่ียวชาญจากกรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยาย มีคู่ค้าและพนักงาน 

จ�านวน 370 คน เข้ารับฟัง เพื่อให้คู่ค้า และพนักงานการประปา

นครหลวงได้มีความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 

พนักงาน	: สนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานใน

ทุกด้าน ปรับปรุงสวัสดิการ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการท�างาน เช่น จัดกิจกรรม

ท�าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน จัดโครงการปฏิบัติ

ธรรมและบรรยายธรรม จดับรรยายให้ความรูพ้นกังานและผูป้ฏบัิตงิาน

สร้างแรงจูงใจในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ 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�าหรบัพนกังานและผูป้ฏบัิตงิานท่ีมีข้อสงสยั 

หรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์ รวมท้ังรับเรื่อง 

ร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงาน 

• ร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชาท่ีตนเองไว้วางใจได้ในทุกระดับ 

และส�านักคณะกรรมการการประปานครหลวง หรือคณะกรรมการ 

การประปานครหลวง

• ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการประปานครหลวง 

(ศปท.กปน.) สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบผ่าน

ช่องทางกล่องคุณธรรม ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 ส�านักงานใหญ่ 

การประปานครหลวง ทางโทรศพัท์ 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 

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 
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ภายนอกองค์กร ผ่าน

• จัดตั้งศูนย ์ข ้อมูลข ่าวสารเพื่อให ้บริการข้อมูลข ่าวสาร 

 แก่พนักงาน ประชาชน ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์

• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต) เว็บไซต์ www.mwa.co.th  

 เพื่อรับเรื่องร ้องเรียนต่าง ๆ โดยมี Webboard และ 

 สามารถ e-mail ถึงผู้ว่าการโดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่  

 e-mail : mwagov@mwa.co.th

• ศนูย์บรกิารประชาชน (MWA Call Center) หมายเลขโทรศพัท์  

 1125 รับข้อร้องเรียนจากภายนอก ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให ้

 ค�าปรึกษา และตอบชี้แจงตลอด 24 ช่ัวโมง โดยสามารถ  

 Online ไปยังส�านักงานประปาสาขาและนักวิทยาศาสตร์กรณี 

 มีค�าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน�้าด้วย

• คลินิกน�้าสะอาด (Clean Water Clinic) ทางเว็บไซต์  

 www.mwa.co.th blog คลนิกิน�า้สะอาด หรอื http://cwc.mwa. 

 co.th/ หรือ e-mail address : waterclinic@mwa.co.th  

 ซ่ึงเป็นศูนย์วิชาการให้บริการด้านประปาเกี่ยวกับน�้าประปา 

 เพ่ือสุขภาพ รวมท้ังให้ค�าแนะน�าเพ่ือน�าไปใช้แก้ปัญหา 

 เพื่อสุขภาพและสุขลักษณะที่ดีของประชาชน
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• ศูนย์ด�ารงธรรม Hotline 1567 และส�านักงานปลัดส�านัก 

 นายกรัฐมนตรี Hotline หมายเลขโทรศัพท์ 1111 ซ่ึงจะ 

 สามารถโอนสายจากผู้ร้องเรียนท้ัง 2 หมายเลขเข้าสู่ระบบ 

 งานของ 1125 ของการประปานครหลวงได้ทันที รวมถึง 

 จัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม การประปานครหลวง ณ ศูนย์ข้อมูล 

 ข่าวสาร ชั้น 1 ส�านักงานใหญ่

• ตู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวคิดโครงการบริหาร 

 งานต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจการ โดยจะติดตั้งไว้ 

 ประจ�าตามหน่วยงานและส�านักงานประปาสาขา

• สามารถร้องเรียนด้วยตนเอง/ท�าเป็นหนังสือยื่นท่ีท่ีท�าการ 

 ของการประปานครหลวงได้โดยตรงหรอืผ่านหน่วยงานราชการ  

 เช่น ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความส�าคญักบัการเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใสในการด�าเนินงานขององค์กร โดยยึดหลัก 

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และมีการตั้งคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวงมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อสร้าง 

ภาพลักษณ์ท่ีดีด้วยการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล  

และให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย  

โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยมท้ัีงข้อมูลท่ีเป็นทางการเงนิ และท่ีมิใช่ทางการเงนิ  

ซึ่งมีช่องทางการเปิดเผยหลากหลาย อาทิ 

• รายงานประจ�าปี (Annual Report) 

• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนการประปานครหลวง

• เว็บไซต์การประปานครหลวง www.mwa.co.th 

• รายการทางสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์

• ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวแจกของการประปานครหลวง

• หนังสือพิมพ์

• วารสารน�้าก๊อก

• ผู้ว่าการจัดแถลงผลการด�าเนินงานช่วงท่ีผ่านมา พร้อมกับ

นโยบายท่ีจะด�าเนนิการต่อไปในอนาคตต่อสาธารณชน เป็นประจ�าทุกปี 

หรือ แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ กรณีเกิดสถานการณ์วิกฤต อาทิ ภัยแล้ง 

เป็นต้น 

• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

• การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

• Application ใน Smartphone : MWA e-Service และ  

 MWA onMobile

• Social Media : Facebook, Line 

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการด�าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการการประปานครหลวงได้ก�าหนดเป็นนโยบายส�าคญั

ให้การประปานครหลวงบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ควบคู ่ไปกับการใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social & Environment Responsibility: CSR) โดยได้

มอบหมายให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม 

เพื่อสังคม (CSR) ท�าหน้าที่ก�าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการ

ด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงใน

ปีงบประมาณ 2559 มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

1. ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง 

ในแผนปฏิบัติงานของการประปานครหลวง ซ่ึงปีงบประมาณ 2559 

การประปานครหลวงได้จัดส่งประกวดแผนงานด้านการพัฒนาและ

ยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ตามโครงการ 

“รฐัวิสาหกจิท่ีมกีารพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิในการจดัท�าแผนงานเสรมิสร้าง

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน” โดยการประปานครหลวง 

ได้รบัรางวลัชมเชย จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

2. มีคณะกรรมการก�ากับดูแลการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ ์ 

(Compliance Unit) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการประปา

นครหลวง ให้ท�าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์

ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงาน แล้วน�ามา

ประมวลและก�าหนดแนวทางให้ถอืปฏบัิติในทุกส่วนขององค์กร รวมท้ัง

เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทราบ

อย่างท่ัวถงึท้ังองค์กรบนอินทราเนต็และเวบ็ไซต์ธรรมาภบิาลการประปา

นครหลวง (MWA CG Website) 

3. มีคณะท�างานทบทวนและปรับปรุงคู ่ มือธรรมาภิบาล 

การประปานครหลวง ด�าเนินการทบทวนคู่มือธรรมาภิบาล การประปา

นครหลวง (MWA Good Governance) โดยได้น�าข้อมูลมาจากหลกัการ

ธรรมาภบิาลท่ีเป็นสากลและแนวปฏบัิตจิากองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรบัท้ังใน

ระดบัประเทศและต่างประเทศ รวมถงึหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีอง

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ประกอบในการพิจารณา และ

ได้มีการศึกษาการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กรช้ันน�าในประเทศ 

และต่างประเทศ เพื่อน�ามาปรับใช้กับการประปานครหลวงให้มีความ

ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีตามกฎหมาย อีกท้ังใน

ปีงบประมาณ 2559 การประปานครหลวงได้จัดท�าระเบียบการประปา

นครหลวง ฉบับท่ี 27 ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการและ
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พนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การด�าเนินงาน 

ด้านจริยธรรมของการประปานครหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

มีประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น

4. จัดท�าองค์ความรู ้ด้านธรรมาภิบาล เผยแพร่ให้พนักงาน

ทุกคนตระหนกัถงึความส�าคญัของการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการปฏบัิติ

งานผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ การจัดท�าวารสาร CG MAG ละครวิทยุ

เสียงตามสาย CG มีดี CG Delivery การจัดท�าบทความด้าน

ธรรมาภิบาลลงในวารสารน�้าก๊อก การจัดท�าเกมตอบค�าถามด้าน

ธรรมาภิบาล และกิจกรรมเสียงตามสาย CG มีดี โดยกิจกรรมต่าง ๆ 

ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธรรมาภิบาลการประปานครหลวงเป็นประจ�า 

ทุกเดือน

 5. จัดให้มีการคัดเลือกผู้น�าและบุคคลต้นแบบในการเสริมสร้าง 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม

 6.  จดังานวนัธรรมาภบิาลการประปานครหลวง (MWA CG DAY) 

เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการมีหลัก

ธรรมาภิบาลในการด�าเนินงานและการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส 

ไร้คอร์รัปชัน ในช่ืองาน “MWA CG 3D : Don’t give Don’t take  

Don’t corrupt” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการต่อต้านคอร์รัปชัน

และการมอบรางวัลให้กับผู้น�าและบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล  

ประจ�าปี 2559

7. สอดแทรกเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมไว ้

ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ก�าหนดหลักสูตร “ต้นกล้า

ธรรมาภิบาล” เป็นหลักสูตรส�าหรับพนักงานท่ีจะเลื่อนต�าแหน่ง และ

การพัฒนาสมรรถนะสนับสนุนการท�างาน รวมทั้งมีการทดสอบความรู้

หลังการอบรม 

8. จัดหลักสูตรอบรมบรรยายความรู ้ด้านธรรมาภิบาลให้แก่

พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น หลักสูตร “ร่างพระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” และหลักสูตร “การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

เป็นต้น

9. การขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน

คอร์รัปชันของการประปานครหลวง โดยมีการจัดสัมมนาเครือข่ายฯ 

พร้อมจดัท�า Workshop เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นในเรือ่งการทุจรติ

คอร์รัปชันขององค์กร และการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายฯ 

10. การประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านธรรมาภบิาลภายในองค์กร 

โดยวดัความรู ้ทัศนคต ิพฤตกิรรม และการเปิดรบัสือ่ด้านธรรมาภบิาล

ของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง ก่อนการสื่อสาร 

และหลังการสื่อสาร

11. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA)

12. การเตรียมการศึกษาและจัดตั้งสภาธรรมาภิบาล การประปา

นครหลวง

13. การศึกษาการเช่ือมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาลกับหน่วยงาน

ภายนอก

14. จัดท�าดัชนีวัดความโปร่งใสในองค์กร เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดของ

หน่วยงานระดับฝ่าย

15. โครงการประปาจติใจสขีาว (White Organization Campaign) 

โดยจัดบรรยายให้ความรู ้ เรื่องกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่าง 

โปร่งใส แก่ผู ้มีส่วนได้เสียของการประปานครหลวงและพนักงาน 

การประปานครหลวง ในหัวข้อ “การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างโปร่งใส ด้วย 

ข้อตกลงคุณธรรม”

16. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต และขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย 

ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดังนี้

 • ลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้  

  ไม่ทุจริต”

 • ร ่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาสาธารณะ หัวข ้อ  

  “ยกเครือ่งกระบวนการต่อต้านคอร์รปัชันไทย” ณ ส�านกังาน  

  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 • ร ่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด  

  “Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใส” ณ อาคาร 

  รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

 • ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

  “ทิศทางการพัฒนางานด้านการป้องกันและปราบปราม 

  การทุจริต” ณ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

  การทุจรติแห่งชาต ิแก่ผูอ้บรมหลกัสตูรนกับรหิารยทุธศาสตร์ 

  การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระดับสูง 

 • คณะผูบ้รหิารและตวัแทนพนกังานและผูป้ฏิบัตงิาน ร่วมงาน 

  วนัต่อต้านคอร์รปัชัน 2559 ภายใต้แนวคดิ “กรรมสนองโกง”  

  จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

17. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรม ดังนี้

 •  กิจกรรมท�าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ต้นเดือน ปฏิบัติธรรม 

   ในวันส�าคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว้พระฟังธรรม ใน 

   วันธรรมสวนะ และกิจกรรมฟังบรรยายธรรม

 • กิจกรรมท�าดีเพื่อสังคม

ท้ังนี้ ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

ไว้ในเว็บไซต์ www.mwa.co.th
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ผังบริหารคณะกรรมการ  
การประปานครหลวง

คณะกรรมการ
การประปานครหลวง

ที่ปร�กษาประธานกรรมการ
การประปานครหลวง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ของการประปานครหลวง

ผู�ว�าการ
การประปานครหลวง

สำนักคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
พ�จารณาการจัดซื้อพัสดุ

และการจ�าง

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG)

และกิจกรรมเพ�่อสังคม (CSR)

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ�

ในการประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลงานผู�ว�าการ
การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
บร�หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการ
สรรหาผู�ว�าการ

การประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค�กร

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ติดตามการดำเนินงาน

ตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการ
บร�หารจัดการน้ำสูญเสีย

และแรงดันน้ำ

คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ�
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของการประปานครหลวง

คณะอนุกรรมการ
พ�จารณาผลตอบแทนผู�ว�าการ

การประปานครหลวง
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1.  คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซ้ือพัสดุและ 
 การจ้าง
	 พลเอก	วีรัณ	 ฉันทศาสตร์โกศล	ประธานอนุกรรมการ

	 นางศิริพร	 เหลืองนวล	 รองประธานอนกุรรมการ

	 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)	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารโครงการ	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 มีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติจัดซ้ือพัสด ุ

และการจ้าง	 และเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซ้ือ	 จัดจ้าง	 ท่ีอยู่ในอ�านาจ 

ของคณะกรรมการการประปานครหลวง	 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ

การประปานครหลวง	 รวมท้ังติดตามตรวจสอบการด�าเนินการสัญญา 

ต่าง	ๆ	ตามที่เห็นสมควร

2. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
	 นายบวร	 วงศ์สินอุดม				 ประธานอนุกรรมการ

	 รศ.ดร.	ชนินทร์	 ทินนโชติ	 รองประธานอนกุรรมการ

	 ดร.	ณัฐกิตติ์	 ตั้งพูลสินธนา	 อนุกรรมการ

	 นางศิริพร	 เหลืองนวล	 อนุกรรมการ

	 ผู้ว่าการการประปานครหลวง	 อนุกรรมการ

	 รศ.	บุญเกียรติ	 ชีวะตระกูลกิจ	 อนุกรรมการ

	 นางอัญชนา	 วิทยาธรรมธัช	 อนุกรรมการ

	 นายวรารัตน์	 ชุติมิต	 อนุกรรมการ

	 พลเรือตรี	ธวัช	 รุ่งสันเที๊ยะ	 อนุกรรมการ

	 นายลือชัย	 ดีถาวร	 อนุกรรมการ

	 นางสาวสุชาดา			 พณิชยกุล	 อนุกรรมการ

	 นายยงยุทธ์				 อภัยจิรรัตน์	 อนุกรรมการ

	 รองผู้ว่าการ	(แผนและพัฒนา)	 อนุกรรมการ

	 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	 อนุกรรมการ

	 การประปานครหลวง				

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(แผนและพัฒนา)	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

	 ผูอ้�านวยการฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 มีหน้าท่ีก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง	 

และแผนปฏบัิตกิารประจ�าปี	พร้อมท้ังพจิารณางบประมาณให้สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติการ	 พิจารณาเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการประปาหรือ 

ระบบประปา	 และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารการบริการ	 และ 

การลงทุน	 พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองการจัดการด้านการเงิน	

รายงานวิเคราะห์การเงิน	 และสถานะทางการเงิน	 รวมท้ังติดตาม 

การเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงาน	ให้ค�าปรกึษาและเสนอแนะ

การด�าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานประปาเพื่อขยายฐานรายได้เสริม	

ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลงาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร	 ตลอดจนพิจารณา	

กลั่นกรอง	 และปรับปรุงร่างข้อกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ข้อตกลง	 สัญญา

ต่าง	 ๆ	 และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม/คล่องตัว	 

และเกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

3. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม 
 เพื่อสังคม (CSR)
	 ดร.	ณัฐกิตติ์	 ตั้งพูลสินธนา	 ประธานอนุกรรมการ

	 นายสมศักดิ์						 สุวรรณสุจริต	 รองประธานอนกุรรมการ

	 ผู้ว่าการการประปานครหลวง	 อนุกรรมการ

	 พลเอก	นพดล	 ฟักอังกูร	 อนุกรรมการ

	 พลเรือโท	เจียมศักดิ์		จันทร์เสนา	 อนุกรรมการ

	 นางสาวรสา				 กาญจนสาย	 อนุกรรมการ

	 นายเกรียงไกร	 สืบสัมพันธ์	 อนุกรรมการ

	 นายไชยณัฐ	 เจติยานุวัตร	 อนุกรรมการ

	 นายพีรวัฒน์	 ธีระกาญจน์	 อนุกรรมการ

	 นายส�ารวย	 มงคลพร	 อนุกรรมการ

	 นายเกียรติ	 อึงรัตนากร	 อนุกรรมการ

	 นายวิสิทธิ์	 วงศ์วิวัฒน์	 อนุกรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	 	 อนุกรรมการ

	 (ส�านักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

	 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	 อนุกรรมการ

	 การประปานครหลวง	

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักผู้ว่าการ)	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายธรรมาภิบาล	 ผู้ช่วยเลขานุการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)



84

	 มีหน้าท่ีก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพื่อก�ากับและ

ตดิตามให้มีการปฏบัิตติามนโยบายอย่างเป็นรปูธรรม	พร้อมท้ังทบทวน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ

สากล	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล	 

และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 รวมท้ังติดตามการด�าเนินงาน	 

เสนอแนะข้อก�าหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร	

แนวปฏบัิตขิองกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	ตลอดจนลกูจ้าง	พจิารณา

ให้ความเห็นกบัคณะกรรมการการประปานครหลวง	กรณท่ีีมคีวามขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์เกิดข้ึนในองค์กร	 ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 พิจารณาให้ความ

เห็นชอบแผนการประชาสมัพนัธ์ประจ�าปี	พร้อมก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้การประปานครหลวงเป็นท่ียอมรับและ 

น่าเช่ือถือแก่บุคคลภายนอก	 รวมถึงพิจารณาก�าหนดแนวทางในการ

บริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์	 และจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน

การด�าเนินงาน

4.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ผศ.	ทีฆวุฒิ	 พุทธภิรมย์		 ประธานอนุกรรมการ

	 นายบวร	 วงศ์สินอุดม	 รองประธานอนกุรรมการ

	 รศ.ดร.สุวัฒนา			 จิตตลดากร	 อนุกรรมการ

	 ผู้ว่าการการประปานครหลวง	 อนุกรรมการ

	 ผูแ้ทนกรมชลประทานท่ีได้รบัการแต่งตัง้	 อนุกรรมการ

			 (นายสัญญา	แสงพุ่มพงษ์)	

	 พลเรือโท	สุพจน์		 คลังวิจิตร		 อนุกรรมการ

	 นางพรรณขนิตตา	 บุญครอง	 อนุกรรมการ

	 นายวิเชียร		 อุดมรัตนะศิลป์	 อนุกรรมการ

	 รศ.ประวิทย์								 สุรนีรนาถ	 อนุกรรมการ

	 นายวิสิทธิ์											 วงศ์วิวัฒน์							อนุกรรมการ

	 นายอุลิช												 มากไมตรี	 อนุกรรมการ

	 นายเทอดธรรม	 วงศ์กาฬสินธุ์	 อนุกรรมการ

	 นายเชาวรินทร์		 กิ่งแก้ว	 อนุกรรมการ

	 นายสุรัตน์		 อินทร์โต	 อนุกรรมการ

	 รองผู้ว่าการ	(แผนและพัฒนา)		 อนุกรรมการ

	 รองผู้ว่าการ	(วิศวกรรมและก่อสร้าง)		 อนุกรรมการ

	 รองผู้ว่าการ	(ผลิตและส่งน�้า)	 อนุกรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(แผนและพัฒนา)	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 มีหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าและให้การสนับสนุนในการก�าหนดนโยบาย

บริหารความเสี่ยง	 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	 ให้ความเห็นชอบ	 

การระบุ	 วิเคราะห์	 ประเมินความเสี่ยง	 และแผนบริหารความเสี่ยง	 

ให้ค�าแนะน�าเพื่อสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 เพื่อให้

ระบบประปามีเสถียรภาพรองรับวิกฤตการณ์ต่าง	 ๆ	 ก�ากับดูแลและ

ตดิตามการด�าเนนิการตามนโยบาย	แนวทาง	แผนงาน	และกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง	 กลั่นกรอง	 และสอบทานรายงานการบริหาร 

ความเสีย่ง	รวมท้ังสนบัสนนุให้เกดิวฒันธรรมและการสือ่สารการบรหิาร

ความเสี่ยงที่เหมาะสมในองค์กร

5.  คณะกรรมการกิจการสมัพันธ์ในการประปานครหลวง
	 พลเอก	วีรัณ	 ฉนัทศาสตร์โกศล	ประธานกรรมการ

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

	 รองผู้ว่าการ	(บริหาร)		 กรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักผู้ว่าการ)	 กรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(บัญชีการเงิน)	 กรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(บริการ	3)	 กรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(วิศวกรรม)	 กรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ระบบส่งและจ่ายน�้า)	 กรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(แผนและพัฒนา)	 กรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	 กรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ทรัพยากรบุคคล)	 กรรมการ

กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  

	 ว่าที่	ร.ต.	ชัยยุทธ	 หอมวงศ์	 กรรมการ

	 นายสมภพ		 ปานสวัสดิ์	 กรรมการ

	 นายประเวช	 ฉ�่าเฉลิม	 กรรมการ

	 นายวันนา	 ศรีสด	 กรรมการ

	 นายจักตรี		 มีสมบัติ	 กรรมการ

	 นายมารุต		 เผือกผ่อง	 กรรมการ

	 ว่าที่	ร.ท.	เรืองศิลป์		คชนินทร์	 กรรมการ

	 นายไพวงศ์	 ลีลากานต์	 กรรมการ

	 นางสุปราณี	 โซ๊ะเลาะ	 กรรมการ

 ผู้อ�านวยการฝ่ายสวัสดิการ	 เลขานุการ

	 และกิจการสัมพันธ์
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	 มีหน้าท่ีตามมาตรา	23	 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สมัพนัธ์	พ.ศ.	2543	โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเกีย่วกบัการปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	 ตลอดจนส่งเสริมและ

พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์	 หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน

รฐัวสิาหกจิ	พจิารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคบัในการท�างาน	อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้าง	และรัฐวิสาหกิจ	รวมทั้งปรึกษาหารือเพื่อ

แก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน	 ร้องทุกข์ท่ี

เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย	และพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

6.  คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
	 พลเรือโท	ณเดโช				 เกิดชูชื่น	 ประธานกรรมการ

	 	 	 ตรวจสอบ

	 ผศ.	ทีฆวุฒิ									 พุทธภิรมย์	 กรรมการตรวจสอบ

	 นายวัลลภ	 พริ้งพงษ์	 กรรมการตรวจสอบ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักตรวจสอบ)	 เลขานุการ

	 มีหน้าท่ีสอบทานการด�าเนนิงานของการประปานครหลวงให้เป็นไป 

โดยถูกต้องตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติงาน	 มติคณะ

รัฐมนตรี	 ประกาศ	 หรือค�าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ	 สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 

น่าเช่ือถือ	 สอบทานประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 ความพอเพียงของ

กระบวนการควบคุมภายใน	 กระบวนการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และ

กระบวนการบรหิารความเสีย่ง	รวมท้ังสอบทานให้การประปานครหลวง

มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี	 และพิจารณาความเป็นอิสระของ 

หน่วยตรวจสอบภายใน

7.  คณะอนุกรรมการตดิตามการด�าเนินงานตามนโยบาย
	 นายวัลลภ	 พริ้งพงษ์			 ประธานอนุกรรมการ

	 นายสมศักดิ์	 สุวรรณสุจริต	 รองประธานอนกุรรมการ

	 พลเรือโท	ณเดโช				 เกิดชูชื่น	 อนุกรรมการ

	 นายรอยล	 จิตรดอน	 อนุกรรมการ

	 นายวันชัย	 หล่อวัฒนตระกูล	 อนุกรรมการ

	 นางลาวัณย์		 ฉัตรรุ่งชีวัน	 อนุกรรมการ

				 ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	10

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ระบบผลิตน�้า)	 อนุกรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(บริหาร)	 อนุกรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(วิศวกรรม)		 อนุกรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(บริการ)	 อนุกรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

	 (ส�านักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการคณะกรรมการ	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 การประปานครหลวง				

	 มีหน้าที่ติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล	กระทรวง

ท่ีก�ากับดูแล	 และคณะกรรมการการประปานครหลวง	 รวมท้ังติดตาม

การด�าเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก	และโครงการ

อ่ืนท่ีส�าคัญ	 โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง 

เพื่อทราบทุกเดือน

8. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้าสูญเสียและ 
 แรงดันน�้า
	 รศ.ดร.สุวัฒนา	 จิตตลดากร	 ประธานอนุกรรมการ

	 ผศ.	ทีฆวุฒิ	 พุทธภิรมย์		 รองประธานอนกุรรมการ

	 รศ.ดร.	ชนินทร์	 ทินนโชติ	 อนุกรรมการ

	 ผู้ว่าการการประปานครหลวง	 อนุกรรมการ

	 ดร.ชุติมา	 เอี่ยมโชติชวลิต	 อนุกรรมการ

	 ผศ.ดร.สิตางศุ์	 พิลัยหล้า	 อนุกรรมการ

	 ดร.	สมภพ	 สุจริต	 อนุกรรมการ

	 นายลือชัย	 ดีถาวร		 อนุกรรมการ

	 นายวิทยา		 อินทชิต	 อนุกรรมการ

	 นายสมชัย		 ชัยอนุรักษ์	 อนุกรรมการ

	 รองผู้ว่าการ	(บริการด้านตะวันตก)	 อนุกรรมการ

	 รองผู้ว่าการ	(บริการด้านตะวันออก)		 อนุกรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ระบบส่งและจ่ายน�้า)	 อนุกรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(บริการ)	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการ	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 น�้าสูญเสีย			

	 มหีน้าท่ีก�าหนดยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการลดน�า้สญูเสยีให้เกดิ

ประสิทธิผล	พิจารณาแผนการด�าเนินงานการบริหารจัดการน�้าสูญเสีย	

และการบริหารจัดการแรงดันน�้า	 รวมท้ังเร่งรัดการด�าเนินการบริหาร

จัดการน�้าสูญเสียให้เป็นไปตามแผน	 พิจารณากลั่นกรอง	 และจัดสรร 

งบประมาณ	เพือ่การด�าเนนิกจิกรรมการจดัการน�า้สญูเสยี	พจิารณาและ

ให้ข้อเสนอแนะการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใช้ในการจดัการน�า้สญูเสยี
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9.  คณะอนุกรรมการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล
	 รศ.ดร.	สุวัฒนา		 จิตตลดากร	 ประธานอนุกรรมการ

	 นายสมศักดิ์		 สุวรรณสุจริต	 รองประธานอนกุรรมการ

	 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)	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

 ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 มีหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล	 และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 ให้สอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างเป็นระบบ	 พิจารณาโครงสร้างผังบริหารและโครงสร้าง

อัตราเงินเดือนของพนักงาน	 รวมท้ังรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร

ในลักษณะหน่วยธุรกิจ	 ให้ข้อเสนอแนะในการจัดหาวิธีการท่ีจะเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

พิจารณาก�าหนดนโยบาย	ทิศทางในการบริหารงานของสถาบันพัฒนา

วิชาการประปาให้เป็นท่ียอมรับและมีมาตรฐานในระดับสากล	 รวมท้ัง

พิจารณาก�าหนดนโยบาย	 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัย	 พัฒนา	

และสร้างนวัตกรรมงานประปาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล	 เพ่ือให้เกิด 

การสร้างมูลค่า	ตลอดจนก�ากับ	ติดตามการด�าเนินงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ
 การประปานครหลวง
	 นายสมศักดิ์	 สุวรรณสุจริต	 ประธานอนุกรรมการ

	 รศ.ดร.	สุวัฒนา	 จิตตลดากร	 รองประธานอนกุรรมการ

	 พลเอก	วีรัณ	 ฉันทศาสตร์โกศล	อนุกรรมการ

	 นางลาวัณย์		 ฉัตรรุ่งชีวัน	 เลขานุการ

	 ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	10

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

					(ส�านักคณะกรรมการการประปานครหลวง)	

	 มีหน้าท่ีจัดท�าหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู ้ว ่าการ 

การประปานครหลวง	แล้วน�าเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง

ให้ความเห็นชอบ	รวมทั้งประเมินผลงานตามระยะเวลาที่ก�าหนด

11. คณะอนุกรรมการก�าหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี 
 สารสนเทศของการประปานครหลวง
	 รศ.ดร.	ชนินทร์		 ทินนโชติ	 ประธานอนุกรรมการ

	 นางศิริพร	 เหลืองนวล	 รองประธานอนกุรรมการ

	 นายรอยล		 จิตรดอน	 อนุกรรมการ

	 ผู้ว่าการการประปานครหลวง	 อนุกรรมการ

	 พลเอก	สกุณชัย		 ศิริเรือง	 อนุกรรมการ

	 นายแพทย์ฆนัท		 ครุธกูล		 อนุกรรมการ

	 รศ.ดร.	อัศนีย์		 ก่อตระกูล		 อนุกรรมการ

	 น.ส.จันทนา		 เตชะศิรินุกูล		 อนุกรรมการ

	 นายจิระศักดิ์		 คณานุกูล		 อนุกรรมการ

	 นายพีระ		 ตีรวัฒน์		 อนุกรรมการ

	 รองผู้ว่าการ	(วิศวกรรมและก่อสร้าง)		 อนุกรรมการ

	 รองผู้ว่าการ	(บริการด้านตะวันตก)		 อนุกรรมการ

	 รองผู้ว่าการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)		 อนุกรรมการ

	 รองผู้ว่าการ	(ผลิตและส่งน�้า)		 อนุกรรมการ

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)		อนกุรรมการและเลขานกุาร

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนา	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 และสนับสนุนเทคโนโลยี

	 มีหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 และน�าเสนอข้อมูลเชิงลึกด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 พร้อมท้ังก�าหนดทิศทางและกลยุทธ์ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อผลักดันให้เกิดการก�ากับดูแลท่ีดีด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานด้านการบริหาร

จัดการสารสนเทศ	แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง

ทุกไตรมาส
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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�านักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

	 มีหน้าท่ีในการก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีารสรรหาบุคคล	และด�าเนนิการ

สรรหาผู้ท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และคุณสมบัติท่ี 

เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรา	8	ตรี	แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 (ฉบับท่ี	 6)	 

พ.ศ.	2550	 เพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง	 และให้

เสนอช่ือผูท่ี้ผ่านการคดัเลอืกท่ีสมควรได้รบัการแต่งตัง้ต่อคณะกรรมการ

การประปานครหลวงต่อไป

13. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ
 การประปานครหลวง
	 รศ.ดร.	สุวัฒนา	 จิตตลดากร	 ประธานอนุกรรมการ

	 รศ.ดร.	ชนินทร์		 ทินนโชติ	 รองประธานอนกุรรมการ

	 ผู้แทนส�านักคณะกรรมการ	 อนุกรรมการ

	 นโยบายรัฐวิสาหกิจ		

	 นางลาวัณย์		 ฉัตรรุ่งชีวัน	 เลขานุการ

	 ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	10

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 (ส�านักคณะกรรมการการประปานครหลวง)		

	 มีหน้าท่ีพิจารณาจัดท�าร่างสัญญาจ้างของต�าแหน่งผู ้ว ่าการ 

การประปานครหลวง	 พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม	 และ

เจรจาต่อรองผลตอบแทนกับผู ้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู ้ว ่าการ 

การประปานครหลวง	 และน�าเสนอผลการพิจารณาและร่างสัญญาจ้าง

ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงและกระทรวงการคลังเพื่อให้

ความเห็นชอบ
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หมายเหตุ :	 ล�าดับที่	10-12	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี	ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	การประปานครหลวง	ตั้งแต่วันที่	9	ธันวาคม	2557	 	 	

	 	 ล�าดับที่	13	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี	ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	การประปานครหลวง	ตั้งแต่วันที่	12	เมษายน	2559		  

	 	 ล�าดับที่	4	 ด�ารงต�าแหน่ง	18	วัน	ลาออกจากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	19	ตุลาคม	2558	 	 	 	 	 	

	 	 ล�าดับที่	7	 ครบวาระเกษียณอายุ	65	ปี	ในวันที่	18	พฤษภาคม	2559	 	 	 	 	 	 	

ชื่อ - สกุลลำ�ดับ ตำ�แหน่ง

(ประชุม 12 คร้ัง) (ประชุม 12 คร้ัง) (ประชุม 12 คร้ัง) (ประชุม 6 คร้ัง) (ประชุม 12 คร้ัง) (ประชุม 12 คร้ัง)(ประชุม 11 คร้ัง)
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พิจ
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ซื้อ

พัส
ด ุ

แล
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จ้�

ง

คณ
ะก

รร
มก

�ร
กิจ

ก�
ร

สัม
พัน

ธ์ใ
น 

กป
น.

คณ
ะอ

นุก
รร

มก
�ร

 
พัฒ

น�
อง

ค์ก
ร

นายเจริญ			 ภัสระ

พลเรือโท	ณเดโช		 เกิดชูชื่น

พลเอก	วีรัณ		 ฉันทศาสตร์โกศล

นายมนัส	 แจ่มเวหา	

รศ.ดร.สุวัฒนา		 จิตตลดากร

นายบวร			 วงศ์สินอุดม

นายวุฒิพงศ์		 วิบูลย์วงศ์		

ผศ.ทีฆวุฒิ			 พุทธภิรมย์

นายณัฐกิตติ์			 ตั้งพูลสินธนา

นายวัลลภ		 พริ้งพงษ์

นายสมศักดิ์		 สุวรรณสุจริต

รศ.ดร.ชนินทร์		 ทินนโชติ

นางศิริพร	 เหลืองนวล

นายธนศักดิ์	 วัฒนฐานะ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

12/12

12/12

9/12

18	วัน

12/12

10/12

6/7

12/12

12/12

11/12

11/12

11/12

6/6

12/12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

12/12

12/12

12/12

1/12

10/12

12/12

8/12

12/12
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6/6

6/6

4/6

2/6

12/12

12/12

5/12

6/12

11/12

5/12

11/12

11/12

1/11

5/11

5/11

การประชุมและค่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ  
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(ประชุม 12 คร้ัง) (ประชุม 12 คร้ัง) (ประชุม 12 คร้ัง) (ประชุม 12 คร้ัง) (ประชุม 2 คร้ัง) (ประชุม 1 คร้ัง) (ประชุม 11 คร้ัง) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท) (บ�ท)
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เบี้ยประชุม 
จ�กก�รเป็น 
กรรมก�ร 
ทุกคณะ

โบนัส รวมค่�ตอบแทน
ทั้งหมดค่�ตอบแทน
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12/12

9/12

12/12

3/12

12/12

4/12

12/12

12/12

8/12

4/12

10/12

1/2

2/2

12/12

8/12

12/12

11/12

12/12

1/1

1/1

1/11

11/11

8/11

6/11

9/11

150,000.00

390,000.00

386,250.00

33,750.00

418,750.00

385,000.00

222,500.00

405,000.00

361,250.00

312,000.00

328,750.00

373,750.00

168,750.00

360,000.00

4,295,750.00

220,000.00

110,000.00

110,000.00

5,806.45

110,000.00

110,000.00

75,483.86

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

46,333.27

110,000.00

1,447,623.58

195,937.50

156,750.00

156,750.00

7,584.68

156,750.00

156,750.00

99,022.18

156,750.00

156,750.00

156,750.00

156,750.00

156,750.00

73,585.41

156,750.00

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

7,687,003.35รวม
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ความเป็นมา
	 การประปานครหลวงตระหนักถึงสิทธิได้รู้	 (rights	to	know)	

ของประชาชน	 จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง	

ขึ้นในปี	2542	ภายใต้หลักการ	“เปิดเผยเป็นหลัก	ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”	

และด�าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

ของหน่วยงานรัฐ	 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 

พ.ศ.	2540	 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐ	 สามารถตรวจดูหรือศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลได้	 โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง 

อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร	 ตั้งอยู่บริเวณช้ัน	1	 

อาคารส�านักงานใหญ่	การประปานครหลวง

สทิธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
 • สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 

	 	 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการท่ี

ประชาชนควรต้องรู้น�าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา	ประกอบด้วย

	 	 1.	 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�าเนินงาน

	 	 2.	 สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญและวิธีการด�าเนินงาน

	 	 3.	 สถานท่ีตดิต่อเพือ่ขอรบัข้อมูลข่าวสาร	หรอืค�าแนะน�า 

	 	 	 ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

	 	 4.	 กฎ	มติคณะรัฐมนตรี	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	หนังสือเวียน	 

	 	 	 ระเบียบ	 แบบแผน	 นโยบาย	 หรือการตีความ	 ท้ังนี้	 

	 	 	 เฉพาะท่ีจัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผล 

	 	 	 เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 • สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

	 	 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ

อย่างน้อยดังต่อไปนี้	เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

	 	 1.	 ผลการพิจารณา	 หรือค�าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อ 

	 	 	 เอกชน	 รวมท้ังความเห็นแย้ง	 และค�าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง 

	 	 	 ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

	 	 2.	 นโยบาย	 หรือการตีความ	 ท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ 

	 	 	 ในราชกิจจานุเบกษา	ตามมาตรา	7(4)

	 	 3.	 แผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี

	 	 	 ของปีที่ก�าลังด�าเนินการ

	 	 4.	 คู่มือ	 หรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

	 	 	 ของรัฐ

	 	 5.	 สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

	 	 6.	 สัญญาสัมปทาน	 สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด	 ตัดตอน	 

	 	 	 หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท�าบริการ 

	 	 	 สาธารณะ

	 	 7.	 มติคณะรัฐมนตรี	 มติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดย 

	 	 	 กฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

	 	 8.	 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

	 	 	 ของราชการก�าหนด	

 • สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11

	 	 นอกจากข ้อมูลข ่าวสารของราชการท่ีลงพิมพ ์ ใน 

ราชกิจจานุเบกษา	ตามมาตรา	7	หรือจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

ตามมาตรา	9	หรอืท่ีมกีารจดัให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา	26	แล้ว	 

ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการ	และค�าขอของผูน้ัน้ระบุ

ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการในลกัษณะท่ีอาจเข้าใจได้ตามควร	ให้หน่วยงาน

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540
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ของรัฐผู ้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู ้ขอภายในเวลา 

อันสมควร	เว้นแต่ผูน้ัน้ขอจ�านวนมาก	หรอืบ่อยครัง้โดยไม่มเีหตอุนัควร

การด�าเนินงานในรอบปี 2559
 • แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปา

นครหลวง

	 	 มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของการประปา

นครหลวง	ชุดปัจจุบัน	เม่ือวันท่ี	5	กนัยายน	2559	โดยม	ี	ผูช่้วยผูว่้าการ	

(ส�านักผู้ว่าการ)	เป็นประธานกรรมการ	และผู้แทนจากสายงานต่าง	ๆ	

เป็นกรรมการ	ตามค�าสั่งการประปานครหลวง	ที่	497/2559	

 • การปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

	 	 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีภาพลักษณ ์

ท่ีดีย่ิงข้ึน	 โดยการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 จัดเรียงแฟ้ม

เอกสารให้เป็นหมวดหมู่	พร้อมจดัท�าดชันีของเอกสาร	เพ่ืออ�านวยความ

สะดวกในการสืบค้นแก่ผู้มาขอรับบริการ	นอกจากนี้	ยังมีช่องทางใหม่

เพ่ิมเข้ามา	 คือ	 เว็บเพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารซ่ึงอยู่ท่ีหน้าเว็บไซต	์ 

การประปานครหลวง	www.mwa.co.th	หัวข้อ	“เกี่ยวกับ	กปน.”	

	 	 ส�าหรับปี	2559	 การประปานครหลวงให้บริการข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชน	ณ	ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	จ�านวนทั้งสิ้น	9	ราย	

เนือ่งจากเทคโนโลยีการสือ่สารในปัจจบัุนอ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึ 

ข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเรว็	ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้อนิเตอร์เนต็ 

ในการสบืค้นข้อมลูข่าวสารของราชการมากข้ึน	นอกจากนี	้มผีูส้อบถาม

ข้อมูลทางโทรศัพท์	จ�านวน	802	ราย	ข้อมูลที่ประชาชนสนใจสอบถาม

มากท่ีสดุ	คือ	หมายเลขโทรศพัท์ส�านกังานประปาสาขาและวธิกีารช�าระ

ค่าน�้าประปา		

 • จัดประชุมเรื่องการด�าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารตาม

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตวัช้ีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานรฐั

	 	 จัดประชุมเพื่อด�าเนินการน�าข้อมูลข่าวสาร	ตามมาตรา	9	

วรรคหนึง่	(8)	ของพระราชบัญญัตข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540 

จดัแสดงในศนูย์ข้อมูลข่าวสาร	และเพือ่ส�ารวจข้อมูลข่าวสารพร้อมระบุ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลหรือครอบครองข้อมูล	 

ตามหนังสือส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ท่ี	 นร.	0108/ว4279	

ท�าเป็นรายงานส่งให้ส�านกังานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ

 • จัดอบรม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจ�าปี 2559

	 	 เมื่อวันที่	4	 สิงหาคม	2559	 การประปานครหลวงได้จัด

บรรยายพเิศษ	เรือ่ง	“ความรูเ้กีย่วกบัพระราชบัญญัตข้ิอมลูข่าวสารของ

ราชการ	พ.ศ.	2540”	เพือ่สร้างความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ของราชการ	 ตลอดจนรับทราบถึงสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของประชาชน	 ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์

ใช้ได้อย่างถกูต้องตามพระราชบัญญัตข้ิอมลูข่าวสารฯ	โดยมีผูแ้ทนจาก

ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ส�านักงานปลัด

ส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นวิทยากรบรรยาย	

	 	 นอกจากนี้	การประปานครหลวงยังให้ความส�าคัญในการ 

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร	โดยส่งบุคลากร

เข้าทดสอบความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั	พระราชบัญญัตข้ิอมลูข่าวสารฯ	

ประจ�าปี	2559	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ท�าเนียบรัฐบาล	 ซ่ึงบุคลากรของ

การประปานครหลวงผ่านเกณฑ์การทดสอบเรียบร้อยแล้ว	 พร้อมให้

บรกิารข้อมลูข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานรฐั	

ประชาชนสามารถตรวจสอบได้	เป็นไปตามเป้าประสงค์ของพระราชบัญญัติ	

ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540
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รายงานและงบการเง�น

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	การประปานครหลวง	ได้รบัการแต่งตัง้ 
ตามมตคิณะกรรมการการประปานครหลวง	ในการประชุมครัง้ท่ี	1/2558	
เมื่อวันที่	27	มกราคม	2558	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวน	3	ท่าน	
ประกอบด้วย	
1.	นายวุฒิพงศ์			 วิบูลย์วงศ์		ประธานกรรมการตรวจสอบ		
2.	พลเรือโท	ณเดโช		 เกิดชูชื่น	 กรรมการตรวจสอบ
3.	ผูช่้วยศาสตราจารย์ทีฆวฒุ	ิพุทธภิรมย์	 กรรมการตรวจสอบ	
	 โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักตรวจสอบ)	 ท�าหน้าท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ	และคณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้มกีารแต่งตัง้	
นางวิไล	ฉัททันต์รัศมี	เป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจ�า
คณะกรรมการตรวจสอบฯ	
	 แต่เนื่องจากนายวุฒิพงศ์	 วิบูลย์วงศ์	 ครบวาระเกษียณอาย	ุ 
65	 ปี	 ในวันท่ี	18	 พฤษภาคม	2559	 เป็นผลให้พ้นจากต�าแหน่ง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ดงันัน้	คณะกรรมการการประปานครหลวง
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่	 ตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการการประปานครหลวง	 ครั้งท่ี	5/2559	 เมื่อวันท่ี	19	
พฤษภาคม	2559	ประกอบด้วย
1.	พลเรือโท	ณเดโช	 เกิดชูชื่น	 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีฆวุฒิ	 พุทธภิรมย์		 กรรมการตรวจสอบ
3.	นายวัลลภ		 พริ้งพงษ์		 กรรมการตรวจสอบ	
	 โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักตรวจสอบ)	 ท�าหน้าท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ	 และมีนางวิไล	 ฉัททันต์รัศมี	 เป ็น 
ผู้เช่ียวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจ�าคณะกรรมการตรวจสอบฯ	
ในปีงบประมาณ	2559	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม	12	
ครั้ง	 โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง	 
ผู้ตรวจสอบภายใน	 และผู้แทนส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ท้ังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต	อ�านาจหน้าที่
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการประปานครหลวง	 และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2555	คู่มือการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	และกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ	สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้
 1. การรายงานทางการเงิน	 สอบทานรายงานทางการเงิน 
รายไตรมาสและประจ�าปี	 รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ทันต่อเวลา	 ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
มาตรฐานการบัญชี	 เพื่อให้ม่ันใจว่าการจัดท�ารายงานทางการเงินของ
การประปานครหลวงได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องเชื่อถือได้	 มีการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอ	 และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	รวมถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ	เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินได้แสดงรายการครบถ้วน	 ถูกต้อง	 
เหมาะสม	และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
 2. การควบคุมภายในขององค์กร	 สอบทานประสิทธิภาพ	
ประสทิธผิล	และความเพียงพอของกระบวนการการควบคมุภายใน	โดย
พจิารณาจากผลการตรวจสอบของส�านกัตรวจสอบและผูแ้ทนส�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน	 รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเป็นรายไตรมาส	 ของคณะกรรมการด�าเนินการเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายใน	 พร้อมท้ังรายงานประเด็นข้อตรวจพบท่ีส�าคัญและ
แนวทางแก้ไข	 เสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง	 เพื่อส่งเสริม

ให้ผู ้บริหารระดับสูงจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ
 3. การบรหิารความเสีย่ง สอบทานผลการด�าเนนิงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ปี	2559	โดยติดตามการบริหาร
ความเสีย่งของทุกสายงาน	เพือ่ให้ม่ันใจว่าแผนการบรหิารความเสีย่ง 
มีประสิทธิภาพ	 สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อ 
การบรรลุวัตถุประสงค์การด�าเนินงานขององค์กรให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้	 รวมท้ังพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและความ 
เหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ	 
พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อน�าไป
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
 4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ติดตาม	 สอบถามฝ่ายบริหาร	 รวมถึงสอบทาน	 ผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของส�านกัตรวจสอบ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการประปานครหลวง
ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบต่าง	 ๆ	 นั้น	 อย่างถูกต้อง	 
ครบถ้วน		
 5. การก�ากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ	 สอบทาน 
การปฏบัิตงิานของส�านกัตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 
สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อแนะน�า	และตดิตามการด�าเนนิ
การแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ	
อนมุตักิฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน	แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
ปี	2560	-	2564	 แผนการตรวจสอบประจ�าปี	2560	 และคู่มือ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ�าปี	2559	 รวมท้ังสอบทาน
ความเหมาะสมของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนของหน่วย
ตรวจสอบภายใน	การแต่งตัง้	โยกย้าย	เลือ่นข้ัน	และพจิารณาความดี
ความชอบ	 แผนพัฒนาบุคลากรของส�านักตรวจสอบภายในให ้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	สนับสนุนผู้ตรวจสอบภายใน
พัฒนาตนเองให้มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน	 
และสนบัสนนุให้มกีารจ้างท่ีปรกึษาประเมนิคณุภาพและพัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน
 6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได ้ทบทวน	 และปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ	รวมท้ังมกีารประเมินผลการปฏบัิตงิานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมท้ังคณะและประเมินตนเอง 
ตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
	 โดยสรุปในปีงบประมาณ	2559	คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่าการประปานครหลวงได้น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน 
การก�ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนือ่ง	มกีารจดัท�ารายงานทางการเงนิ
อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
มาตรฐานการบัญชี	มกีารบรหิารความเสีย่ง	และมรีะบบการควบคมุ
ภายในที่มีประสิทธิผล	 และมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง			

                     พลเรือโท       
                 (ณเดโช  เกิดชูชื่น)

ประธานกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 คณะกรรมการการประปานครหลวงเป็นผู ้รับผิดชอบ 

ต่อรายงานทางการเงิน	 โดยได้ก�ากับให้จัดท�างบการเงินท่ีเป็นไป 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 รวมท้ังได้ผ่าน 

การตรวจรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

 

	 คณะกรรมการการประปานครหลวงได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบของการประปานครหลวง	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 

ท่ีเป็นอิสระ	 เพื่อก�ากับดูแลให้การตรวจสอบ	 การสอบทานรายงาน

ทางการเงิน	 การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและสร้าง 

ความม่ันใจว่าได้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง	 ครบถ้วน 

อย่างเพียงพอ	 ทันเวลา	 และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ 

การด�าเนินการที่ผิดปกติ	

	 คณะกรรมการการประปานครหลวงมีความเห็นว่า	งบการเงนิ 

ของการประปานครหลวงแสดงฐานะการเงนิ	ผลการด�าเนนิงาน	และ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระ

ส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

                                                                                                                   

           

   

(นายเจริญ ภัสระ)

 ประธานกรรมการการประปานครหลวง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอ คณะกรรมการการประปานครหลวง
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงิน 

ของการประปานครหลวง	 ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	 

ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	และงบก�าไรขาดทุน	งบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของทุน	และงบกระแสเงนิสด	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี

ที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น	ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนอ 

งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหาร

พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจาก 

การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป ็นผู ้รับผิดชอบใน 

การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซ่ึงก�าหนดให้

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่น 

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัด 

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มา

ซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ 

ผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 

ผูส้อบบัญชีพจิารณาการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัท�าและ

การน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ	 เพื่อ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกจิการ	การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมิน

การน�าเสนองบการเงินโดยรวม

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดิน

ความเห็น
	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเห็นว่า	 งบการเงนิข้างต้นนี้ 

แสดงฐานะการเงินของการประปานครหลวง	ณ	วันที่	30	กันยายน	

2559	 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	 ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน

                                         

                     
   (นางพัชรา  ลาภลือชัย)

              ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่ 13

                            

           (นางปราณี  คีรีรัตน์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

รายงานของผู้สอบบัญชี
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การประปานครหลวง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559
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การประปานครหลวง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2559
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การประปานครหลวง
งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559
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การประปานครหลวง
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559
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การประปานครหลวง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559



101ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9
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การประปานครหลวง
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559
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การประปานครหลวง
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559
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การประปานครหลวง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559
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ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลทั่วไป
ปีงบประม�ณ

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ปริมาณน้�าผลิตจ่ายทั้งหมด	(ล้าน	ลบ.ม.) 1,739.3 1,765.7 1,736.5 1,735.9 1,715.8 1,763.6 	1,804.5	 	1,797.8	 	1,835.1	 	1,965.9	

					โรงงานผลิตน้�าบางเขน 1,147.3 1,157.9 1,206.2 1,173.2 1,125.6 1,178.7 	1,120.8	 	1,163.4	 	1,152.9	 	1,290.9	

					โรงงานผลิตน้�าสามเสน 149.6 177.8 180.0 170.4 165.5 148.5 134.5 124.5 137.9 129.7

					โรงงานผลิตน้�าธนบุรี 50.6 49.0 48.8 34.5 24.4 31.7 23.2 30.0 33.7 30.9

					โรงงานผลิตน้�ามหาสวัสดิ์ 391.8 381.0 301.5 357.7 400.3 404.7 526.0 479.9 510.6 514.4

ปริมาณน้�าจ�าหน่ายทั้งหมด	(ล้าน	ลบ.ม.) 1,224.0 1,250.6 1,250.3 1,281.9 1,282.4 1,317.3 1,361.0 1,377.2 	1,406.3	 1,406.3

					ที่อยู่อาศัย 551.4 568.4 595.1 612.0	 605.2	 619.0	 636.5 646.9 	657.8	 653.8

					ธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการ	และอื่น	ๆ 653.0 664.6 635.0 652.2 657.2 672.8 701.0 703.6 	724.8	 723.7

					น้�าสาธารณะ	และอื่น	ๆ 19.6 17.6 20.2 17.7 20.0 25.5 23.5 26.7 	23.7	 28.8

เปอร์เซ็นต์น้�าจ�าหน่าย	(ร้อยละ) 70.37 70.83 72.00 73.85 74.75 74.69 75.42 76.61 76.63 71.53

จ�านวนผู้ใช้น้�าสิ้นปี	(ราย) 1,804,324 1,859,573 1,920,155 1,964,591 2,017,531 2,060,446 	2,113,674	 	2,171,371	 	2,226,707	 	2,281,058	

					ที่อยู่อาศัย 1,331,318 1,403,770 1,508,481 1,548,997 1,596,473 1,634,774 	1,682,540	 	1,733,655	 	1,784,541	 	1,835,430	

					ธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการ	และอื่น	ๆ 473,006 455,803 411,674 415,594 421,058 425,672 	431,134	 	437,716	 	442,166	 	445,628	

ผู้ใช้น้�ารายเล็ก	(ราย) 1,776,575 1,830,390 1,889,308 1,932,707 1,984,720 2,026,853 2,079,269 2,136,214 	2,190,943	 2,244,815

					มาตรวัดน้�า	ขนาด	1/2	นิ้ว 1,131,065 1,161,182 1,197,565 1,223,407 1,254,311 1,277,707 	1,307,769	 	1,338,653	 	1,367,682	 	1,394,915	

					มาตรวัดน้�า	ขนาด	3/4	นิ้ว 590,189 612,200 633,593 650,120 670,140 687,810 	708,826	 	733,475	 	757,753	 	783,235	

					มาตรวัดน้�า	ขนาด	1	นิ้ว 55,321 57,008 58,150 59,180 60,269 61,336 	62,674	 	64,086	 	65,508	 	66,665	

ผู้ใช้น้�ารายใหญ่	(ราย) 27,749 29,183 30,847 31,884 32,811 33,593 34,405 35,157 	35,764	 36,243

					มาตรวัดน้�าขนาด		1	1/2	นิ้ว 9,885 10,805 12,160 12,766 13,180 13,557 	13,869	 	14,156	 	14,502	 	14,804	

					มาตรวัดน้�าขนาด	2	นิ้ว 11,549 11,950 12,153 12,438 12,826 13,095 	13,476	 	13,796	 	13,919	 	14,015	

					มาตรวัดน้�าขนาดเกิน	2	นิ้ว	ขึ้นไป 6,315 6,428 6,534 6,680 6,805 6,941 	7,060	 	7,205	 	7,343	 	7,424	

จ�านวนติดตั้งประปาใหม่	(ราย) 71,483 72,010 67,487 66,174 70,955 59,340 	69,909	 	75,570	 	72,865	 	71,325	

ปริมาณน้�าใช้เฉลี่ยต่อรายต่อเดือน	(ลบ.ม.) 56.37 56.03 54.13 54.07 52.81 52.76 53.34 52.49 	52.34	 	50.88	

					ที่อยู่อาศัย 35.04 34.91 33.61 33.23 32.05 31.90 31.94 31.54 	31.13	 	30.08	

					ธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการ	และอื่น	ๆ 116.51 116.18 126.54 131.38 130.78 132.41 136.34 134.84 	137.23	 135.57

ค่าน้�าเฉลี่ยต่อลูกบาศก์เมตร	(บาท) 12.03 12.03 11.94 11.96 11.96 11.90 12.01 12.00 12.02 12.02

					ที่อยู่อาศัย 10.00 10.02 9.95 9.96 9.96 9.86 10.00 10.01 10.01 10.03

					ธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการ	และอื่น	ๆ 13.76 13.77 13.81 13.83 13.81 13.78 13.83 13.83 	13.84	 13.83

จ�านวนบุคลากรรวม	(คน) n/a n/a n/a n/a 5,024 5,041 5,303 5,347 5,339 5,386

					จ�านวนพนักงานส้ินปี 4,157 4,083 4,081 4,076 4,046 3,962 4,195 4,185 4,246 4,326

					จ�านวนผู้ปฏิบัติงาน n/a n/a n/a n/a 978 1,079 1,108 1,162 1,093 1,060

อัตราส่วนผู้ใช้น้�าต่อบุคลากร	1	คน	(ราย) n/a n/a n/a n/a 402 409 399 406 417 424

ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี	(คน) 7,867,379 7,910,699 7,958,163 7,992,613 8,000,693 8,038,535 8,084,133 8,127,684 8,156,851 8,192,123

จ�านวนบ้านในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี	(หลัง) 3,135,203 3,234,978 3,338,498 3,446,740 3,530,814 3,633,356 3,742,515 3,868,216 3,958,491 4,099,437



125ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำา ปี  2 5 5 9

ข้อมูลทั่วไป
ปีงบประม�ณ

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ปริมาณน้�าผลิตจ่ายทั้งหมด	(ล้าน	ลบ.ม.) 1,739.3 1,765.7 1,736.5 1,735.9 1,715.8 1,763.6 	1,804.5	 	1,797.8	 	1,835.1	 	1,965.9	

					โรงงานผลิตน้�าบางเขน 1,147.3 1,157.9 1,206.2 1,173.2 1,125.6 1,178.7 	1,120.8	 	1,163.4	 	1,152.9	 	1,290.9	

					โรงงานผลิตน้�าสามเสน 149.6 177.8 180.0 170.4 165.5 148.5 134.5 124.5 137.9 129.7

					โรงงานผลิตน้�าธนบุรี 50.6 49.0 48.8 34.5 24.4 31.7 23.2 30.0 33.7 30.9

					โรงงานผลิตน้�ามหาสวัสดิ์ 391.8 381.0 301.5 357.7 400.3 404.7 526.0 479.9 510.6 514.4

ปริมาณน้�าจ�าหน่ายทั้งหมด	(ล้าน	ลบ.ม.) 1,224.0 1,250.6 1,250.3 1,281.9 1,282.4 1,317.3 1,361.0 1,377.2 	1,406.3	 1,406.3

					ที่อยู่อาศัย 551.4 568.4 595.1 612.0	 605.2	 619.0	 636.5 646.9 	657.8	 653.8

					ธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการ	และอื่น	ๆ 653.0 664.6 635.0 652.2 657.2 672.8 701.0 703.6 	724.8	 723.7

					น้�าสาธารณะ	และอื่น	ๆ 19.6 17.6 20.2 17.7 20.0 25.5 23.5 26.7 	23.7	 28.8

เปอร์เซ็นต์น้�าจ�าหน่าย	(ร้อยละ) 70.37 70.83 72.00 73.85 74.75 74.69 75.42 76.61 76.63 71.53

จ�านวนผู้ใช้น้�าสิ้นปี	(ราย) 1,804,324 1,859,573 1,920,155 1,964,591 2,017,531 2,060,446 	2,113,674	 	2,171,371	 	2,226,707	 	2,281,058	

					ที่อยู่อาศัย 1,331,318 1,403,770 1,508,481 1,548,997 1,596,473 1,634,774 	1,682,540	 	1,733,655	 	1,784,541	 	1,835,430	

					ธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการ	และอื่น	ๆ 473,006 455,803 411,674 415,594 421,058 425,672 	431,134	 	437,716	 	442,166	 	445,628	

ผู้ใช้น้�ารายเล็ก	(ราย) 1,776,575 1,830,390 1,889,308 1,932,707 1,984,720 2,026,853 2,079,269 2,136,214 	2,190,943	 2,244,815

					มาตรวัดน้�า	ขนาด	1/2	นิ้ว 1,131,065 1,161,182 1,197,565 1,223,407 1,254,311 1,277,707 	1,307,769	 	1,338,653	 	1,367,682	 	1,394,915	

					มาตรวัดน้�า	ขนาด	3/4	นิ้ว 590,189 612,200 633,593 650,120 670,140 687,810 	708,826	 	733,475	 	757,753	 	783,235	

					มาตรวัดน้�า	ขนาด	1	นิ้ว 55,321 57,008 58,150 59,180 60,269 61,336 	62,674	 	64,086	 	65,508	 	66,665	

ผู้ใช้น้�ารายใหญ่	(ราย) 27,749 29,183 30,847 31,884 32,811 33,593 34,405 35,157 	35,764	 36,243

					มาตรวัดน้�าขนาด		1	1/2	นิ้ว 9,885 10,805 12,160 12,766 13,180 13,557 	13,869	 	14,156	 	14,502	 	14,804	

					มาตรวัดน้�าขนาด	2	นิ้ว 11,549 11,950 12,153 12,438 12,826 13,095 	13,476	 	13,796	 	13,919	 	14,015	

					มาตรวัดน้�าขนาดเกิน	2	นิ้ว	ขึ้นไป 6,315 6,428 6,534 6,680 6,805 6,941 	7,060	 	7,205	 	7,343	 	7,424	

จ�านวนติดตั้งประปาใหม่	(ราย) 71,483 72,010 67,487 66,174 70,955 59,340 	69,909	 	75,570	 	72,865	 	71,325	

ปริมาณน้�าใช้เฉลี่ยต่อรายต่อเดือน	(ลบ.ม.) 56.37 56.03 54.13 54.07 52.81 52.76 53.34 52.49 	52.34	 	50.88	

					ที่อยู่อาศัย 35.04 34.91 33.61 33.23 32.05 31.90 31.94 31.54 	31.13	 	30.08	

					ธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการ	และอื่น	ๆ 116.51 116.18 126.54 131.38 130.78 132.41 136.34 134.84 	137.23	 135.57

ค่าน้�าเฉลี่ยต่อลูกบาศก์เมตร	(บาท) 12.03 12.03 11.94 11.96 11.96 11.90 12.01 12.00 12.02 12.02

					ที่อยู่อาศัย 10.00 10.02 9.95 9.96 9.96 9.86 10.00 10.01 10.01 10.03

					ธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการ	และอื่น	ๆ 13.76 13.77 13.81 13.83 13.81 13.78 13.83 13.83 	13.84	 13.83

จ�านวนบุคลากรรวม	(คน) n/a n/a n/a n/a 5,024 5,041 5,303 5,347 5,339 5,386

					จ�านวนพนักงานส้ินปี 4,157 4,083 4,081 4,076 4,046 3,962 4,195 4,185 4,246 4,326

					จ�านวนผู้ปฏิบัติงาน n/a n/a n/a n/a 978 1,079 1,108 1,162 1,093 1,060

อัตราส่วนผู้ใช้น้�าต่อบุคลากร	1	คน	(ราย) n/a n/a n/a n/a 402 409 399 406 417 424

ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี	(คน) 7,867,379 7,910,699 7,958,163 7,992,613 8,000,693 8,038,535 8,084,133 8,127,684 8,156,851 8,192,123

จ�านวนบ้านในพื้นที่รับผิดชอบสิ้นปี	(หลัง) 3,135,203 3,234,978 3,338,498 3,446,740 3,530,814 3,633,356 3,742,515 3,868,216 3,958,491 4,099,437
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ข้อมูลด้�นก�รเงิน
ปีงบประม�ณ

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 57,004.1 58,170.7 56,185.3 57,646.1 57,787.5 56,774.2 60,634.4 63,268.1 66,751.2 68,254.4

					สินทรัพย์หมุนเวียน 2,548.9 4,108.9 3,058.2 3,897.0 4,272.7 5,018.3 7,772.5 9,816.0 13,564.0 14,873.5

					สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 54,455.2 54,061.8 53,127.1 53,749.1 53,514.8 51,755.9 52,861.9 53,452.1 53,187.2 53,380.9

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 24,544.7 22,980.6 18,170.2 16,205.5 13,528.8 11,146.8 12,703.2 11,920.4 12,051.6 12,435.9

					หนี้สินหมุนเวียน 7,590.2 8,938.4 7,483.1 6,670.0 7,319.9 4,537.0 6,340.9 5,401.4 4,853.6 4,932.4

					หนี้สินไม่หมุนเวียน 16,954.5 14,042.2 10,687.1 9,535.5 6,208.9 6,609.8 6,362.3 6,519.0 7,198.0 7,503.5

ส่วนของทุน (ล้านบาท) 32,459.4 35,190.1 38,015.1 41,440.6 44,258.7 45,627.4 47,931.2 51,347.7 54,699.6 55,818.5

รายได้รวม (ล้านบาท) 16,362.7 16,807.5 16,782.8 17,295.9 17,544.1 17,830.4 19,114.7 19,492.2 19,917.2 20,074.2

					รายได้จากการด�าเนินงาน 16,234.3 16,660.9 16,664.6 17,185.5 17,362.6 17,605.1 18,867.3 19,194.2 19,577.8 19,674.0

									รายได้ค่าน้�าและค่าบริการอุปกรณ์ประปาฯ 15,225.3 15,593.6 15,656.2 16,107.1 16,110.9 16,406.3 17,122.3 17,292.0 17,735.2 17,698.6

									รายได้จากการติดตั้งประปาใหม่ 428.6 459.4 472.4 428.9 455.2 370.6 424.6 455.0 410.1 391.6

									รายได้ด�าเนินงานอื่น 580.4 607.9 536.0 649.5 796.5 828.2 1,320.4 1,447.2 1,432.5 1,583.8

					รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน 128.4 146.6 118.2 110.4 181.5 225.3 	247.4	 	298.0	 	339.4	 	400.2	

ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 11,359.5 12,276.2 12,281.2 11,654.5 11,896.9 12,038.7 11,869.9 12,615.4 12,767.2 12,904.5

					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 11,324.4 11,936.2 11,904.7 11,641.5 11,627.3 12,084.9 12,326.0 12,646.7 12,749.1 12,831.2

									ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 6,170.5 6,273.1 6,408.0 6,666.4 6,981.8 7,259.4 7,832.2 7,907.8 7,983.4 7,945.7

									ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 4,257.0 4,851.0 4,879.3 4,572.1 4,426.8 4,664.7 	4,411.2	 	4,673.9	 	4,704.3	 	4,829.0	

									ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมเงินกู้ 896.9	 812.1	 617.4	 403.0	 218.7	 160.8	 82.6	 65.0	 61.4	 56.5	

					ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน 35.1	 340.0	 376.5	 13.0	 269.6	 (46.2) (456.1) (31.3) 18.1	 73.3	

									ค่าใช้จ่ายอื่น 145.3 180.3 115.9 68.3 72.0 2.0 28.8 5.3 2.5 2.6

									ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 	(110.2) 	159.7	 	260.6	 	(55.3) 	197.6	 	(48.2) 	(484.9) 	(36.6) 	15.6	 	70.7	

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 	5,003.2	 	4,531.3	 	4,501.6	 	5,641.4	 	5,647.2	 	5,791.7	 	7,244.8	 	6,876.8	 	7,150.0	 	7,169.7	

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ) 8.81 7.87 7.87 9.91 9.78 10.11 11.95 10.87 10.71 10.50

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน	(ร้อยละ) 16.16 13.40 12.30 14.20 13.18 12.89 15.11 13.39 13.07 12.84

อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 30.58 26.96 26.82 32.62 32.19 32.48 38.40 35.83 36.52 36.44

ความสามารถในการใช้สินทรัพย์	(ครั้ง) 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า) 0.34 0.46 0.41 0.58 0.58 1.11 1.23 1.82 2.79 3.02

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม	(เท่า) 0.43 0.40 0.32 0.28 0.23 0.20 0.21 0.19 0.18 0.18

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน	(เท่า) 0.76 0.65 0.48 0.39 0.31 0.24 0.27 0.23 0.22 0.22

ต้นทุนน้�าขายต่อลูกบาศก์เมตร	(บาท) 9.02 9.55 9.50 8.69 8.74 8.72 8.15 8.62 8.55 8.65
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ข้อมูลด้�นก�รเงิน
ปีงบประม�ณ

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 57,004.1 58,170.7 56,185.3 57,646.1 57,787.5 56,774.2 60,634.4 63,268.1 66,751.2 68,254.4

					สินทรัพย์หมุนเวียน 2,548.9 4,108.9 3,058.2 3,897.0 4,272.7 5,018.3 7,772.5 9,816.0 13,564.0 14,873.5

					สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 54,455.2 54,061.8 53,127.1 53,749.1 53,514.8 51,755.9 52,861.9 53,452.1 53,187.2 53,380.9

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 24,544.7 22,980.6 18,170.2 16,205.5 13,528.8 11,146.8 12,703.2 11,920.4 12,051.6 12,435.9

					หนี้สินหมุนเวียน 7,590.2 8,938.4 7,483.1 6,670.0 7,319.9 4,537.0 6,340.9 5,401.4 4,853.6 4,932.4

					หนี้สินไม่หมุนเวียน 16,954.5 14,042.2 10,687.1 9,535.5 6,208.9 6,609.8 6,362.3 6,519.0 7,198.0 7,503.5

ส่วนของทุน (ล้านบาท) 32,459.4 35,190.1 38,015.1 41,440.6 44,258.7 45,627.4 47,931.2 51,347.7 54,699.6 55,818.5

รายได้รวม (ล้านบาท) 16,362.7 16,807.5 16,782.8 17,295.9 17,544.1 17,830.4 19,114.7 19,492.2 19,917.2 20,074.2

					รายได้จากการด�าเนินงาน 16,234.3 16,660.9 16,664.6 17,185.5 17,362.6 17,605.1 18,867.3 19,194.2 19,577.8 19,674.0

									รายได้ค่าน้�าและค่าบริการอุปกรณ์ประปาฯ 15,225.3 15,593.6 15,656.2 16,107.1 16,110.9 16,406.3 17,122.3 17,292.0 17,735.2 17,698.6

									รายได้จากการติดตั้งประปาใหม่ 428.6 459.4 472.4 428.9 455.2 370.6 424.6 455.0 410.1 391.6

									รายได้ด�าเนินงานอื่น 580.4 607.9 536.0 649.5 796.5 828.2 1,320.4 1,447.2 1,432.5 1,583.8

					รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน 128.4 146.6 118.2 110.4 181.5 225.3 	247.4	 	298.0	 	339.4	 	400.2	

ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 11,359.5 12,276.2 12,281.2 11,654.5 11,896.9 12,038.7 11,869.9 12,615.4 12,767.2 12,904.5

					ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 11,324.4 11,936.2 11,904.7 11,641.5 11,627.3 12,084.9 12,326.0 12,646.7 12,749.1 12,831.2

									ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 6,170.5 6,273.1 6,408.0 6,666.4 6,981.8 7,259.4 7,832.2 7,907.8 7,983.4 7,945.7

									ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 4,257.0 4,851.0 4,879.3 4,572.1 4,426.8 4,664.7 	4,411.2	 	4,673.9	 	4,704.3	 	4,829.0	

									ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมเงินกู้ 896.9	 812.1	 617.4	 403.0	 218.7	 160.8	 82.6	 65.0	 61.4	 56.5	

					ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน 35.1	 340.0	 376.5	 13.0	 269.6	 (46.2) (456.1) (31.3) 18.1	 73.3	

									ค่าใช้จ่ายอื่น 145.3 180.3 115.9 68.3 72.0 2.0 28.8 5.3 2.5 2.6

									ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 	(110.2) 	159.7	 	260.6	 	(55.3) 	197.6	 	(48.2) 	(484.9) 	(36.6) 	15.6	 	70.7	

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 	5,003.2	 	4,531.3	 	4,501.6	 	5,641.4	 	5,647.2	 	5,791.7	 	7,244.8	 	6,876.8	 	7,150.0	 	7,169.7	

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ) 8.81 7.87 7.87 9.91 9.78 10.11 11.95 10.87 10.71 10.50

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน	(ร้อยละ) 16.16 13.40 12.30 14.20 13.18 12.89 15.11 13.39 13.07 12.84

อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 30.58 26.96 26.82 32.62 32.19 32.48 38.40 35.83 36.52 36.44

ความสามารถในการใช้สินทรัพย์	(ครั้ง) 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า) 0.34 0.46 0.41 0.58 0.58 1.11 1.23 1.82 2.79 3.02

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม	(เท่า) 0.43 0.40 0.32 0.28 0.23 0.20 0.21 0.19 0.18 0.18

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน	(เท่า) 0.76 0.65 0.48 0.39 0.31 0.24 0.27 0.23 0.22 0.22

ต้นทุนน้�าขายต่อลูกบาศก์เมตร	(บาท) 9.02 9.55 9.50 8.69 8.74 8.72 8.15 8.62 8.55 8.65
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หมายเหตุ 

	 1.	อัตราค่าน�้าประปาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

	 2.	ส�าหรับการขายน�้าแบบขายเหมา	มีราคาขายน�้าเฉลี่ยดังนี้

	 	 *	ประเภทที่พักอาศัย	ราคา	10.50	บาท/ลูกบาศก์เมตร	

	 	 *	ประเภทอื่น	ๆ	ราคา	13.00	บาท/ลูกบาศก์เมตร		

	 3.	ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2547	การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน�้าดิบในอัตรา	15	สตางค์/ลูกบาศก์เมตร	เพื่อน�าส่งให้กรมชลประทาน

อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่เหมาจ่ายและค่าบริการรายเดือน  
หน่วย	:	บาท

ประเภทที่ 1
ที่พักอ�ศัย 

ประเภทที่ 2
ธุรกิจ ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ อุตส�หกรรม และอื่น ๆ

ปริม�ณนำ้�ใช้
(ลูกบ�ศก์เมตร)

ร�ค�ค่�นำ้�
(บ�ท/ลูกบ�ศก์เมตร)

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-80

81-100

101-120

121-160

161-200

มากกว่า	200

ปริม�ณนำ้�ใช้
(ลูกบ�ศก์เมตร)

ร�ค�ค่�นำ้�
(บ�ท/ลูกบ�ศก์เมตร)

0-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101-120

121-160

161-200

มากกว่า	200

8.50

10.03

10.35

10.68

11.00

11.33

12.50

12.82

13.15

13.47

13.80

14.45

9.50

แต่ไม่ต�่ากว่า	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.	 อัตราค่าใช้จ่ายนี้ส่วนท่ีเกิน	20	 เมตร	 นับจากท่อหลักของการประปานครหลวง	 ผู้ขอใช้น�้าต้องช�าระค่าวางท่อรวมอุปกรณ์ตามอัตรา 

	 	 ต่อไปนี้	

 

ขนาดมาตร

ค่าติดตั้งประปาใหม่

เงินประกันการใช้น�้า

ค่าบริการรายเดือน

ขนาดท่อ	(มิลลิเมตร)

ราคาต่อเมตร	(บาท)

1/2”

5,000

400

25

20

355

3/4”

6,000

600

40

25

386

1”

8,000

1,500

50

40

452

1 1/2”

12,500

3,000

80

50

997

2”

38,500

4,000

300

100

1,981

3”

76,000

10,000

400

150

2,160

4”

93,500

15,000

500

200

2,364

6”

156,500

20,000

900

300

3,017

8”

210,000

30,000

1,100

12”

431,500

100,000

3,500

	 2.	 อัตราค่าใช้จ่ายตามตารางนี้	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราค่าน�้าประปา และค่าติดตั้งประปาใหม่
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สถานที่ตั้งส�านักงานของการประปานครหลวง
ส�ำนักงำนใหญ่
400	ถ.ประชาชื่น	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
โทรศัพท์	:		0-2504-0123
โทรสาร			:	 0-2503-9490	
E-mail	 :		mwa1125@mwa.co.th

ส�ำนักงำนประปำสำขำสุขุมวิท
1564/1	ถ.สุขุมวิท	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10260 
โทรศัพท์	 :	 0-2331-0028-30	 โทรสาร		:	 0-2331-7533 
E-mail		 :	 br07s00@mwa.co.th

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

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

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

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

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

ส�ำนักงำนประปำสำขำลำดพร้ำว
591	ซ.รามค�าแหง	39	(เทพลีลา1)	ถ.รามค�าแหง	แขวงวังทองหลาง	 
เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310 
โทรศัพท์	 :	 0-2934-4432-6	 โทรสาร	 :	 0-2934-4815 
E-mail	 :	 br12s00@mwa.co.th	

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

ส�ำนักงำนประปำสำขำสุวรรณภูมิ
133	ถ.รามค�าแหง	แขวงแสนแสบ	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510 
โทรศัพท์	 :	 0-2543-6500	 โทรสาร		:	 0-2543-6648 
Email	 :	 br55s00@mwa.co.th

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

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

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

ส�ำนักงำนประปำสำขำบำงกอกน้อย
170	หมู่	2	ถ.กาญจนาภิเษก	ต.ปลายบาง	อ.บางกรวย	จ.นนทบุรี	11130		 
โทรศัพท์	 :	 0-2449-0011,	0-2448-0461			 
โทรสาร		 :	 0-2449-0065 
หน่วยบริกำร	258/4	ซ.จรัญสนิทวงศ์	30/1	แขวงบ้านช่างหล่อ	 
เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	10700	 
โทรศัพท์		:	 0-2411-3117,	0-2411-2240	  
โทรสาร		 :	 0-2411-3117	 E-mail		 :	 br01s00@mwa.co.th

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

ส�ำนักงำนประปำสำขำสุขสวัสดิ์
71	ถ.พระราม	2	ซ.31	แขวงบางมด	เขตจอมทอง	กรุงเทพฯ	10150 
โทรศัพท์	 :	 0-2427-7000	 โทรสาร	 :	 0-2427-7772 
E-mail		 :	 br14s00@mwa.co.th

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

ส�ำนักงำนประปำสำขำมหำสวัสดิ์
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

ส�ำนักงำนประปำสำขำนนทบุรี
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
เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการข้อมูล	 รับเรื่องร้องเรียน	 รับค�าร้องขอใช้
บรกิาร	และประสานงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีน	แก่ประชาชนหรอื
ผู้ใช้น�้าทาง
	 •	 	 โทรศัพท์หมายเลข	1125	ตลอด	24	ชั่วโมง	
	 •	 	 E-mail:	mwa1125@mwa.co.th
	 •	 	 Facebook	:	www.facebook.com/1125callcenter
	 ส�าหรับการให้บริการรับค�าร้อง	มีดังนี้
	 	1)	 แก้ไขสถานที่ส่งใบแจ้งหนี้	
	 	2)	 แก้ไขประเภทผู้ใช้น�้า
	 	3)	 แก้ไขชื่อ/สถานที่ใช้น�้า
	 	4)	 แจ้งมาตรวัดน�้าช�ารุด
	 	5)	 แจ้งมาตรวัดน�้าไม่เดิน		
	 	6)	 แจ้งลดขนาดมาตรวัดน�้า
	 	7)	 งานบริการหลังมาตร
	 	8)	 การบริการอื่น	ๆ	เกี่ยวกับมาตรวัดน�้า	
	 	9)	 ลงทะเบียน/ยกเลิกการรับข้อมูลผ่าน	SMS
	 	10)	 ลงทะเบียนโครงการขยายเขตบริการประปา
	 11)	 การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภพ.20)

	 เมื่อผู้ใช้น�้าแจ้งเข้ามาที่	MWA	Call	Center	เพื่อขอรับบริการ	
เจ้าหน้าท่ีจะท�าการบันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในระบบงาน	CRM	
(Customer	Relationship	Management)	 แล้วแจ้งหน่วยงานหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการต่อไปโดยทันที

	 2.	ติดต่อผ่านทาง	Website	 ของการประปานครหลวง	 
(www.mwa.co.th)	 โดยมีการบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง	Website	
เช่น	การขอติดตั้งประปาใหม่	ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง	การบริการ
ช�าระค่าน�้าประปาและสอบถามข้อมูล	 การบริการค�านวณค่าน�้า	 และ 
การรับเรื่องร้องเรียน

	 3.	ติดต่อที่ส�านักงานประปาสาขาทั้ง	18	แห่ง	โดยส�านักงาน
ประปาสาขาท�าหน้าท่ีดูแลและให้บริการประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี 
รับผิดชอบ	ซึ่งมีบริการผู้ใช้น�้าต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 	 •	 การขอติดตั้งประปาใหม่	ภายใน	1	วัน	และการยกเลิก 
	 	 	 การใช้น�้า	 				 		
	 	 •	 การเปลี่ยนมาตรวัดน�้า

	 	 •		การเปลี่ยนรายละเอียดผู้ใช้น�้า				 	 	
	 	 •		การรับฝากมาตรวัดน�้า
	 	 •	 การรับแจ้งท่อแตก-รั่ว	และด�าเนินการซ่อม	 	
	 	 •	 รับช�าระเงินค่าน�้าประปา	ค่าไฟฟ้า
	 	 •	 รับช�าระค่าบริการอื่น	ๆ	ในโครงการ	MWA	Easy	Pay	 
	 	 	 ได้แก่	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	AIS	ค่าธรรมเนียมรายละ	 
	 	 	 10	บาท	ค่าบัตรเครดิตกรุงไทย	(KTC)	ค่าธรรมเนียม	 
	 	 	 รายละ	10	บาท	ค่าสินเชื่อธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮาส์	 
	 	 	 เพื่อรายย่อย	จ�ากัด	(มหาชน)	ฟรีค่าธรรมเนียม
	 4.		 ติดต่อผ่านทางคลินิกน�้าสะอาด	 การประปานครหลวง	
MWA	Clean	Water	Clinic	ส่วนน�้าประปา	กองเฝ้าระวังคุณภาพน�้า	ให้
บริการค�าปรึกษาปัญหาคุณภาพน�้าประปา	 โทรศัพท์	02-981-7321	
โทรสาร	02-981-7313	e-mail:	waterclinic@mwa.co.th

	 5.		 ตดิต่อผ่านแอพพลเิคช่ัน	MWA	OnMobile	โดยสามารถ
แจ้งปัญหาท่อแตกรั่วหรือส่งรูปจุดท่ีท่อประปาแตกรั่ว	 ซ่ึงระบบจะ
สามารถระบุพื้นท่ีท่ีชัดเจน	 และส่งไปยังส่วนซ่อมบ�ารุงระบบท่อและ 
โยธา	ของแต่ละสาขาเพื่อด�าเนินการแก้ไขต่อไป

ช่องทางการช�าระเงิน
	 1.	 เคาน์เตอร์รับช�าระเงินของการประปานครหลวง	ได้แก่	
ส�านักงานใหญ่	ส�านักงานประปาสาขาทั้ง	18	สาขา	กองจัดเก็บพิเศษ	
เอเวียนวิลเลจ	 และศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ	 ณ	 ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเวสต์เกท
	 2.	 จดุบรกิาร	“จอด	จ่าย	จร”	โดยผูใ้ช้บรกิารไม่ตอ้งลงจาก
รถ	ณ	ส�านกังานใหญ่	ส�านกังานประปาสาขาสขุุมวทิและสาขาพระโขนง	
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.	 ผ่านบัตรเครดติของธนาคารต่าง	ๆ 	และบัตรเอบีซีพ้อยท์
	 7.	 ผ่าน	Application	บน	Smartphone	ได้แก่	
mPAY	ทรูมันนี่	DTAC	ธนาคารกสิกรไทย	แอร์เพย์	2C2P	และ
ธนาคารออมสิน	
	 8.	 จุดบริการของตัวแทนรับช�าระเงิน	เช่น	
เคาน์เตอร์ธนาคารต่าง	ๆ	ส�านักงานเขตการไฟฟ้านครหลวง	
ไปรษณย์ี	ทีโอที	เคาน์เตอร์เซอร์วสิ	เทสโก้โลตสั	บ๊ิกซี	เป็นต้น
	 9.	 เครื่อง	ATM	ของธนาคารต่าง	ๆ
	 10.	 ตู้	Kiosk	ของ	True	และ	AIS

ช่องทางที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่
	 1.	ระบบการรับช�าระเงินแบบออนไลน์	
เพื่อให้ตัวแทนฯ	สามารถรับช�าระบิลที่มียอดค้างได้
	 2.	การรับช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน	
MWA	onMobile
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