สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
ดวยเมื่อวันศุกรที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ*
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่ ๑

รายงานการเยี่ยมชมโครงการวางท!อประปาโดยวิธีดันท!อลอด(Pipe Jacking) ของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเยี่ยมชมความกาวหนาและขั้นตอน
การทํางานวางท*อประปาขนาด ศก. ๑,๐๐๐ มม. โดยวิธีดันท*อลอด (Pipe Jacking) ในโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลั ก ครั้ ง ที่ ๘ บริ เ วณหนาสถานฑู ต จี น ถนนรั ช ดาภิ เ ษก เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ของ
คณะกรรมการ กปน. ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ (นายวัชร บุญชูเศรษฐ) พล.ต.อ.ดร.ชาญวุฒิ วัชรพุกก
พล.อ.อธิชาติ เจริญยิ่ง นายมารุต สิมะเสถียร นายประเสริฐ เกษมโกเมศ นายชาย พานิชพรพันธ นางวิภารัตน
อัศววิรุฬหการ และผูว*าการ โดยมีนางพัชรินทร บูรณสมภพ กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร กปน. ผูบริหาร และคณะสื่อมวลชน ร*วมเยี่ยมชมดวย ทั้งนี้ โครงการดังกล*าวดําเนินการโดยบริษัท
หาดใหญ* พี. เอส.เอ็ม.ก* อสราง จํากั ด ระยะเวลาดํา เนินการ ๔๕๐ วัน ตั้งแต* วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ – ๒๕
เมษายน ๒๕๕๖ วงเงินค*างาน ๑๘๔ ลานบาท ความยาวท*อประมาณ ๒.๘ กม. จากถนนพระราม ๙ ถึง สะพานขามคลอง
บางซื่อ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่ อ เสริ ม กํ า ลั ง น้ํ า ในถนนรั ช ดาภิ เ ษก ตั้ ง แต* บ ริ เ วณถนนพระราม ๙ จนถึ ง บริ เ วณสะพาน
ขามคลองบางซื่อ และบริเวณใกลเคียง โดยการเพิ่มขนาดท*อจากเดิม ศก. ๖๐๐-๙๐๐ มม. เปSน ๑,๐๐๐ มม.
๒. เพื่อวางท*อประปาใหม*ทดแทนท*อประปาเดิมที่มีอายุการใชงานนานกว*า ๒๘ ปT และลดปUญหา
การหยุดจ*ายน้ําเพื่อซ*อมแซมท*อแตกรั่ว เนื่องจากท*อเดิมใชงานมานาน ซึ่งมีผลทําใหเกิดความไม*สะดวกต*อผูใชน้ํา
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ ๒

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต!างๆ ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๕

เลขานุการฯ ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจ กรรมของคณะกรรมการ
กปน. และ คณะอนุกรรมการชุดต*างๆ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังนี้
๑. เปลี่ ย นแปลงกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสั มพั น ธใน กปน. จากเดิ ม วั น ที่ ๕
กันยายน ๒๕๕๕ เปSน วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๕
๒. เปลี่ยนแปลงกําหนดการตรวจเยี่ยมสํานักงานประปาสาขามีนบุรี และกองประปาสุวรรณภูมิ
ของคณะกรรมการฯ จากเดิม วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เปSน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
๓. เปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. จากเดิมวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เปSน
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๓

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติ
คณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานจากหน*วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ*าน “ระบบติดตามและ
ประเมินผล” สรุปไดดังนี้

-๒๑. งานที่ดําเนินการแล<วเสร็จ
- การศึกษาการแยกศูนยผลิตและส*งน้ําออกจากกันตามระบบ EVM
๒. งานที่อยู!ระหว!างดําเนินการ หรือดําเนินการแล<วเสร็จบางส!วน
๒.๑ การปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. กปน. และขอบังคับ กปน. ใหทันสมัย คล*องตัว
๒.๒ การศึกษาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจําหน*ายน้ําประปาใหกับการประปาส*วนภูมิภาค หรือ
องคการปกครองส*วนทองถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเปSนไปไดในการจัดตั้งการประปา
ฝaายผลิต
๒.๓ การจัดทําขอบังคับเพื่อรองรับการดําเนินงานดานธุรกิจเสริม
๒.๔ การเสริมแนวคันคลองปbองกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
๒.๕ การบริหารจัดการแหล*งน้ําดิบ เช*น การศึกษาการจัดทําอุโมงคไปรับน้ําดิบจากจังหวัดชัยนาท
การจัดทําแผนแม*บทการบริหารจัดการน้ําในระยะยาว
๒.๖ การจัดตั้งบริษัทลูก
๒.๗ การขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
๒.๘ การศึกษาโครงสรางอัตราค*าน้ําใหม*
๒.๙ การติดตั้งตูน้ําดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ
๒.๑๐ ชุมชนสัมพันธ
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการติ ดตามการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไดมี มติ
รับทราบแลว ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีขอเสนอแนะว*า ในเรื่องการจัดตั้ง
บริ ษัทลู ก ขอให กปน. พิ จ ารณาใหละเอี ย ดรอบคอบอี กครั้ งเกี่ ย วกั บ กลุ* มผู ที่ จ ะถื อ หุ น โดยอาจพิ จ ารณากลุ* ม
พนักงาน กปน. เพิ่มเติมอีก ๑ กลุ*ม และมีขอกําหนดกรณีโอน/ขายหุนต*อ จะตองอยู*ภายในกลุ*มพนักงานดวยกันเอง
หามจํ า หน* า ยใหบุ ค คลภายนอก นอกจากนี้ ขอให กปน. รายงานความคื บ หนาการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ลู ก ให
คณะอนุกรรมการฯ ทราบเปSนระยะๆ
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการฯ มี ข อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ งบประมาณ
ที่ กปน. จะตองใชในโครงการก*อสรางปรับปรุงระบบส*งน้ําดิบเพื่อปbองกันน้ําท*วม ทั้งแผนฉุกเฉิน แผนเร*งด*วน และ
แผนระยะยาว ว*า กปน. ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจากรัฐบาล และควรใชเปSนเหตุผล
หนึ่งในการเจรจาขอปรับเปbาในเกณฑวัดของทริส ซึ่ง น.ส.ทิพวรรณ บุศยพลากร รองผูว*าการ (การเงิน) รับที่จะ
นําไปหารือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ (สศช.) และสํานักงบประมาณ เพื่อ
ขอรับเงินชดเชยจากการที่ กปน. ไดทดรองจ*ายเงินรายไดของ กปน. ในการดําเนินการไปก*อน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ ๔

ขอความเห็นชอบรายงานการตรวจประเมินองค@กรด<วยตนเอง (Organizational Self Assessment
Report : SAR) และแผนพัฒนาองค@กรตามแนวทางปรับปรุง (OFIs Roadmap)

ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดกําหนดให
กปน. อยู*ในรัฐวิสาหกิจกลุ*ม BA ซึ่งเปSนกลุ*มที่จะตองนําระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) มาใชในการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปTงบประมาณ ๒๕๕๖ เปSนปTแรก

-๓นั้น กปน. ตองนําส*งรายงานผลการดําเนินงาน (Organizational Performance Report : OPR) รายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Organizational Self Assessment Report : SAR) ประจําปTงบประมาณ ๒๕๕๕ และแผน
ปรับปรุงองคกร (Opportunities for Improvement : OFIs Roadmap) โดยรายงานผลการประเมินตนเองและ
แผนปรับปรุงองคกรตองผ*านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กปน. ก*อนนําส*ง สคร. ภายใน ๑ เดือน ก*อนเริ่ม
ปTงบประมาณ
กปน. จึงไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการตรวจประเมินองคกร
ดวยตนเอง (Organizational Self Assessment Report : SAR) และแผนพัฒนาองคกรตามแนวทางปรับปรุง
(OFIs Roadmap) ประจําปTงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีผลการประเมินตนเองที่ระดับคะแนน ๔๑๒.๒๕ คะแนน จาก
คะแนนเต็มตามเกณฑ ๑,๐๐๐ คะแนน สรุปไดดังนี้
๑. ผลการประเมินกระบวนการหมวด ๑ – ๖ ไดคะแนนรวม ๒๖๒.๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม
ตามเกณฑ ๖๐๐ คะแนน แบ*งเปSน
หมวด ๑ ไดคะแนน ๔๔.๕ คะแนน จากคะแนนเต็มตามเกณฑ ๑๒๐ คะแนน
หมวด ๒ ไดคะแนน ๔๔.๐ คะแนน จากคะแนนเต็มตามเกณฑ ๘๐ คะแนน
หมวด ๓ ไดคะแนน ๔๗.๐ คะแนน จากคะแนนเต็มตามเกณฑ ๑๑๐ คะแนน
หมวด ๔ ไดคะแนน ๔๐.๐ คะแนน จากคะแนนเต็มตามเกณฑ ๘๐ คะแนน
หมวด ๕ ไดคะแนน ๔๔.๕ คะแนน จากคะแนนเต็มตามเกณฑ ๑๐๐ คะแนน
หมวด ๖ ไดคะแนน ๔๒.๐ คะแนน จากคะแนนเต็มตามเกณฑ ๑๑๐ คะแนน
๒. ผลการประเมินผลลัพธ@ หมวด ๗ ไดคะแนนรวม ๑๕๐.๒๕ คะแนน จากคะแนนเต็มตามเกณฑ
๔๐๐ คะแนน
กปน. ไดนําผลการประเมินตนเอง พรอมจุดแข็ง (Strength) และโอกาสในการปรับปรุง (OFIs) มา
จัดทําแผนปรับปรุงองคกร (Opportunities for Improvement : OFIs Roadmap) ตามเกณฑ SEPA สรุปได
ทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ โดยเปSนโครงการที่มีอยู*ในแผนปฏิบัติงาน ปTงบประมาณ ๒๕๕๖ แลวนํามาเพิ่มเติมกิจกรรมให
สอดคลองกับ OFIs ตามเกณฑ SEPA จํานวน ๕ โครงการ คือ
๑. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหสนับสนุนวิสัยทัศน ค*านิยม และเปbาหมายของ กปน.
๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุ*งผลงานและเสริมสรางแรงจูงใจ
๓. โครงการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. โครงการขยายขอบเขตการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๐๕)
๕. โครงการพัฒนาต*อยอดความรูสู* R&D และนวัตกรรม
และโครงการที่จัดทําใหม*ตามโอกาสในการปรับปรุง (OFIs) ซึ่งเปSนโครงการระยะยาว (๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) จํานวน ๕ โครงการ คือ
๑. โครงการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement)
๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัด การวิเคราะห และจัดการความรูอย*างบูรณาการ
๓. โครงการ Voice of Customer (VOC)
๔. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและการจัดทําขอกําหนดของกระบวนงานขององคกร
๕. โครงการพัฒนาระบบการถ*ายทอดและการสื่อสารของผูนําระดับสูง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีขอสังเกตว*า ผลการประเมินตนเองที่ระดับ ๔๑๒.๒๕ คะแนน จาก
คะแนนเต็มตามเกณฑ ๑,๐๐๐ คะแนน ถือไดว*าคะแนนค*อนขางต่ํา อย*างไรก็ตาม ใหถือว*าเปSนโอกาสของ กปน. ใน

-๔การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการต*างๆ กปน.
ตองเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานร*วมกันอย*างเปSนระบบ เพื่อใหไดผลลัพธที่ดี นอกจากนี้ เห็นควรให กปน.
พิ จ ารณาจั ด สั มมนาใหความรู แก* คณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการชุ ด ต* า งๆ ไดมี ความเขาใจระบบ
ประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ไดดียิ่งขึ้นและเปSนไปในทิศทางเดียวกัน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ
กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต*อไป

เรื่องที่ ๕

ขอความเห็นชอบร!างเกณฑ@ประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ปXงบประมาณ ๒๕๕๖

ตามที่ กปน. ถูกกําหนดใหเปSนรัฐวิสาหกิจในกลุ*ม BA ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ซึ่ง สคร. ไดแจงใหปรับกรอบระยะเวลาและขั้นตอน
ประเมิ น ผลงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจํ า ปT งบประมาณ ๒๕๕๖ และนํ า ส* งร* า งรายละเอี ย ดการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และ
เปb า หมายผลการดํ า เนิ น งานตามมุ ม มอง SEPA ภายใน ๑ เดื อ น ก* อ นเริ่ ม ปT ง บประมาณ โดยตองนํ า เสนอ
คณะกรรมการ กปน. ใหความเห็นชอบก*อนนําส*ง สคร. นั้น
กปน. จึงไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบร*างเกณฑประเมินผลการดําเนินงาน
ของ กปน. ปTงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยใชรายงานผลการดําเนินงาน (OPR : Organizational Performance
Report) รายงานผลการประเมินตนเอง (Organizational Self Assessment Report : SAR) ปTงบประมาณ
๒๕๕๕ แผนปรับปรุงองคกร (Opportunities for Improvement : OFIs) เกณฑประเมินผลการดําเนินงาน
ปTงบประมาณ ๒๕๕๕ ผลงานในอดีต แผนยุทธศาสตรการบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ และแผนปฏิบัติงาน ปTงบประมาณ
๒๕๕๖ เปSนแนวทางเพื่อกําหนดตัวชี้วัดและตั้งเปbาหมายค*าเกณฑวัด โดยแบ*งเปSน ๓ กลุ*มเกณฑวัด ดังนี้
๑. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด ๑ – ๖ (รอยละ ๓๕) แทนกลุ*ม
เกณฑวัดการบริหารจัดการองคกร โดยในปTงบประมาณ ๒๕๕๕ กปน. ไดเริ่มดําเนินการตรวจประเมินองคกรดวยตนเอง
และมีผลการตรวจประเมินที่ระดับคะแนน ๒๖๒ คะแนน
๒. ผลลัพธ@ หมวด ๗ (รอยละ ๖๕) แทนกลุ*มเกณฑวัดผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยยังคง
เกณฑวัดเดิมและเพิ่มเกณฑวัดที่ สคร. กําหนด ซึ่งสามารถแบ*งตามมุมมอง SEPA ได ๖ หมวด ดังนี้
๒.๑ ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ กลุ*มเกณฑวัดนี้ ไดแก* คุณภาพน้ําประปา การบริหาร
จัดการแรงดันน้ํา
๒.๒ ผลลัพธดานการมุ*งเนนลูกคา กลุ*มเกณฑวัดนี้ ไดแก* ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
๒.๓ ผลลั พ ธดานการเงิ น และการตลาด กลุ* ม เกณฑวั ด นี้ ไดแก* กํ า ไรสุ ท ธิ (ก* อ นอั ต รา
แลกเปลี่ยนและโบนัส) การสรางค*า Economic Profit (EP) เทียบกับเปbาหมาย การนําระบบการบริหารจัดการเพื่อ
สรางมูลค*าเชิงเศรษฐศาสตรมาใช และจํานวนผูใชน้ํา (% Water Coverage)
๒.๔ ผลลั พธดานการมุ* งเนนบุคลากร กลุ* มเกณฑวั ด นี้ ไดแก* ค* าใชจ* า ยพนักงานต* อรายได
ดําเนินงาน
๒.๕ ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ กลุ*มเกณฑวัดนี้ ไดแก* อัตราน้ําสูญเสีย จํานวน
ครั้งที่หยุดสูบจ*ายน้ํา ระยะเวลาที่หยุดสูบจ*ายน้ําที่ไม*ไดวางแผนล*วงหนา
๒.๖ ผลลัพธดานการนําองคกร กลุ*มเกณฑวัดนี้ ไดแก* ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
การส*งขอมูลเขาระบบ GF-MIS การใชทรัพยากรและความร*วมมือระหว*างกันของรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการ
การใชน้ําอย*างรูคุณค*า (Demand Side Management : DSM)

-๕๓. Request for Improvement (RFI) เปSนกลุ*มเกณฑวัดสําหรับปรับค*าน้ําหนักใหรัฐวิสาหกิจ
โดย สคร. จะเปSนผูกําหนดใหในภายหลัง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

เห็นชอบร*างเกณฑประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ปTงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามเสนอ

เรื่องที่ ๖

ขอความเห็นชอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งไดมีมติในเรื่องต*างๆ ดังนี้
๑. อนุมัติ การปรับปรุงแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนการตรวจสอบ
ประจําปTงบประมาณ ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔) ของสํานักตรวจสอบ (สตส.) เนื่องจากปTงบประมาณ ๒๕๕๕ สตส. ไดจาง
บริษัทที่ปรึกษาฯ ปรับ ปรุงคุ ณภาพงานตรวจสอบ และร* วมปฏิ บัติงานตรวจสอบ ดังนั้น จึงไดปรับกิ จกรรมการ
ตรวจสอบใหสอดคลองกับการดําเนินงาน โดยลดกิจกรรมตรวจสอบการดําเนินงานดาน CSR ของหน*วยงานใน
กปน. (G-๐๐๒-๐๒) และเพิ่มกิจกรรมตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง (P-๐๐๔-๐๓) ร*วมกับที่ปรึกษาแทน
๒. อนุ มั ติ แผนการตรวจสอบเชิ งกลยุ ท ธ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนการตรวจสอบประจํ า
ปTงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสํานักตรวจสอบ ซึ่งจัดทําแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit
Plan) โดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ยุทธศาสตรการบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (ปT ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนปฏิบัติงานปTงบประมาณ ๒๕๕๖ ความเสี่ยงองคกร (ERM Risk) ที่ผ*านการประเมินจากผูบริหารทุกสายงาน
ระบบการควบคุมภายใน ขอมูลหนาที่และความรับผิดชอบหลักขององคกร นโยบาย/ ขอสังเกต/ ขอเสนอแนะของ
หน*วยงานกํากับดูแล คณะกรรมการ กปน. คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารหน*วยรับตรวจ
(Management Concern) และสํานักงานการตรวจเงินแผ*นดิน โดยกําหนดปUจจัยในการประเมินความเสี่ยง ดังนี้
๒.๑ แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ (ปT ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ใชปUจจัยในการประเมินความเสี่ยง
๒ ปUจจัย คือ ความเสี่ยงขององคกร (ERM Risk) และความเสี่ยงในมุมมองของผูตรวจสอบ (Audit Risk) ผลลัพธที่ได
คือปรับปรุงชื่อกิจกรรมการตรวจสอบบางส*วนใหมีความเหมาะสม
๒.๒ แผนการตรวจสอบประจําปTงบประมาณ ๒๕๕๖ ใชปUจจัยในการประเมินความเสี่ยง ๕ ปUจจัย
คือ นโยบาย/ ขอสังเกต/ ขอเสนอแนะของผูบริหาร (Management Concern) ความซับซอนของระบบงาน
(System Complexity) ผลการตรวจสอบที่ผ*านมา (Previous Audit) ความถี่ในการตรวจสอบ (Frequency) และ
ผลการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) ผลลัพธที่ไดคือกิจกรรมตรวจสอบ ๓๘
กิจกรรม
๒.๓ การกํ าหนดความถี่ในการตรวจสอบ ระดับ ความเสี่ย งสูงมาก / สู ง - ตรวจสอบทุกปT ,
ระดับความเสี่ยงปานกลาง-ตรวจสอบปTเวนปT, ระดับความเสี่ยงต่ํา / ต่ํามาก - ตรวจสอบปTเวนสองปT
สตส. ไดนํ า มาทํ า การปรั บ ปรุ งแผนการตรวจสอบเชิ งกลยุ ทธ (ปT ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และจั ด ทํ า
แผนการตรวจสอบประจําปTงบประมาณ ๒๕๕๖
๓. อนุมัติ กฎบัตรหน*วยตรวจสอบภายใน ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปT ๒๕๕๕
๔. อนุมัติ คู*มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงปT ๒๕๕๕
๕. เห็นชอบ แผนการฝ‚กอบรมพนักงานของสํานักตรวจสอบ ประจําปTงบประมาณ ๒๕๕๖ โดย
กําหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรูและทักษะงานตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับ Competency Gap ของ

-๖พนักงาน และมุ*งเนนพัฒนาทักษะการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายใน
ไดรับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ
มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ตามเสนอ

เรื่องที่ ๗

ขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ฉบับปรับปรุงปX ๒๕๕๕

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ
กปน. โดยไดมีการแกไขปรับปรุงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหสอดคลองกับหนาที่
ที่ไดรั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ กปน. และเกณฑการประเมิ น ผลของสํ า นั กงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อใหชัดเจนและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในปUจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
กปน. ไดมีมติเห็นชอบแลวในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
อนึ่ ง น.ส.ทิ พ วรรณ บุ ศ ยพลากร รองผู ว* า การ (การเงิ น ) ไดสอบถามถึ ง การระบุ ตํ า แหน* ง
ผูเชี่ยวชาญดานการเงินไวในกฎบัตรดวย เนื่องจากคณะกรรมการ กปน. ไดแต*งตั้งใหรองผูว*าการ (การเงิน) ปฏิบัติ
หนาที่ผูเชี่ยวชาญดานการเงินอีกตําแหน*งหนึ่ง ซึ่งนายมารุต สิมะเสถียร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ
กปน. รับจะไปมอบหมายใหสํานักตรวจสอบหารือแนวปฏิบัติดังกล*าวกับ สคร. อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ และให กปน. รับขอสังเกตเกี่ยวกับการระบุตําแหน*งผูเชี่ยวชาญดานการเงินไวใน
กฎบัตรไปพิจารณาดําเนินการต*อไป

เรื่องที่ ๘

ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห@การเงินและผลการดําเนินงาน และการติดตามผลงาน
ค!ากําไรทางเศรษฐศาสตร@ (EP) ระดับองค@กรและศูนย@ EVM สําหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุด
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะหการเงินและ
ผลการดําเนินงาน และการติดตามผลงานค*ากําไรทางเศรษฐศาสตร (EP) ระดับองคกรและศูนย EVM สําหรับไตรมาสที่ ๓
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี้
๑.๑ ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก*อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต*างประเทศ ๔,๙๑๕.๖ ลานบาท สูงกว*า
เปbาหมายตามเกณฑประเมินผลเกณฑ A ๓๐๘.๘ ลานบาท คิดเปSนรอยละ ๖.๗ แต*ต่ํากว*าปTก*อน ๙๘.๒ ลานบาท
คิดเปSนรอยละ ๒.๐ และมีกําไรสุทธิ ๔,๙๔๔.๔ ลานบาท โดยมีกําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit : EP)
๖๗๗.๑ ลานบาท สูงกว*าเปbาหมาย ๑๗๑.๐ ลานบาท แต*ต่ํากว*าปTก*อน ๔.๐ ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) รายได<รวม เท*ากับ ๑๓,๒๐๓.๒ ลานบาท สูงกว*าเปbาหมาย ๒๘๕.๓ ลานบาท
คิดเปSนรอยละ ๒.๒ และสูงกว*าปTก*อน ๑๖๔.๘ ลานบาท คิดเปSนรอยละ ๑.๓ โดยรายได<ค!าน้ําซึ่งเปSนรายไดหลัก
ของ กปน. จํานวน ๑๑,๔๖๖.๔ ลานบาท สูงกว*าเปbาหมาย ๑๓๒.๓ ลานบาท คิดเปSนรอยละ ๑.๒ และสูงกว*าปTก*อน
๒๑๔.๑ ลานบาท คิดเปSนรอยละ ๑.๙ แมว*าจะไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในไตรมาสแรกของปT ๒๕๕๕ ซึ่งตั้งแต*
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๕ รายไดค* า น้ํ า มี ทิศ ทางที่ ดี ขึ้ น โดยมี ร ายไดค* า น้ํ า สู ง กว* า เปb า หมายและปT ก*อนทุ กเดื อ น
โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๕๕) รายไดค*าน้ําสูงกว*าเปbาหมาย ๑๔๓.๙ ลานบาท และสูงกว*า
ปTก*อน ๒๗๕.๓ ลานบาท ส*วนใหญ*เกิดจากในปTนี้สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว*าปTก*อน โดยในปTก*อนสภาพ
อากาศแปรปรวน มีฝนตกในช*วงปลายเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๔ และอากาศหนาวเย็น ประกอบกับหลังจาก
วิกฤติอุทกภัยคลี่คลายลง ภาคธุรกิจฟ…†นตัวไดเร็วตั้งแต*ไตรมาสที่ ๒ ของปT ๒๕๕๕ โดยภาคการผลิตฟ…†นตัวอย*าง
ชัด เจน ทํ าใหกลับ มาผลิต สิ นคาเพื่ อตอบสนองการบริโ ภค การลงทุ นและการส* งออกไดมากขึ้น รวมถึงสิ นเชื่ อ
ภาคเอกชนที่ขยายตัวสูง ภาวะการจางงานที่อยู*ในเกณฑดี และนโยบายกระตุนของภาครัฐที่มีอยู*ต*อเนื่อง ซึ่งจะช*วย

-๗ใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไดต*อไป นอกจากนี้ ในปTนี้ไม*ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทาง
การเมืองเช*นเดียวกับปTก*อน ทําใหธุรกิจท*องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่ชั้นในฟ…†นตัว รวมทั้งในปTก*อนประเทศญี่ปุaนเกิด
ภัยพิบัติจากแผ*นดินไหวและสึนามิ ส*งผลใหบริษัทในกลุ*มอุตสาหกรรมยานยนตในพื้นที่สาขาสมุทรปราการและพระ
โขนงลดกําลังการผลิตตั้งแต*เดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๔ ประกอบกับ กปน. มีการปรับแรงดันน้ําใหสอดคลอง
กับอุณหภูมิและความตองการการใชน้ําในแต*ละช*วงเวลา และเร*งรัดการซ*อมท*อแตกรั่ว ส*งผลใหปริมาณน้ําขาย
สูงขึ้นสําหรับปริมาณน้ําขายสะสม ๙ เดือน เท*ากับ ๙๖๗.๑ ลาน ลบ.ม. สูงกว*าเปbาหมายหลังปรับผลกระทบจาก
อุทกภัย ๑๙.๓ ลาน ลบ.ม. และสูงกว*าปTก*อน ๒๕.๓ ลาน ลบ.ม. ส*วนใหญ*เพิ่มขึ้นในผูใชน้ําประเภทอาคารพักอาศัย
ในพื้นที่สาขาพระโขนงและสมุทรปราการ และอาคารชุด แฟลต หอพัก เนื่องจากอาคารชุดพักอาศัยหลายแห*งมีการ
ก*อสรางแลวเสร็จและมีผูเขามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มขึ้นในผูใชน้ําประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่สาขา
สมุทรปราการ ผูใชน้ําประเภทธุรกิจและราชการ รวมทั้งผูใชน้ํากลุ*มขายเหมาที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคของพื้นที่บริการ
ส*วนใหญ*เกิดจากการขายเหมาใหผูใชน้ํากลุ*มคอนโดที่พักอาศัย กลุ*มอุตสาหกรรมที่เคยใชน้ําบาดาลในพื้นที่สาขา
สมุทรปราการ พระโขนง และผูใชน้ํานิคมอุตสาหกรรม
ในขณะที่รายได<ค!าติดตั้งประปา จํานวน ๒๖๖.๔ ลานบาท สูงกว*าเปbาหมาย
รอยละ ๑๘.๔ แต*ต่ํากว*าปTก*อนรอยละ ๒๑.๕ รายได<จากธุรกิจเสริม จํานวน ๔๗๑.๑ ลานบาท สูงกว*าเปbาหมาย
๑๒๐.๒ ลานบาท คิดเปSนรอยละ ๓๔.๓ และใกลเคียงกับปTก*อนซึ่งเท*ากับ ๔๗๑ ลานบาท โดยมีรายไดค*างานวางท*อประปา
เอกชนสูงขึ้น ในขณะที่รายไดค*างานวางท*อประปาภาครัฐ การใหบริการติดตั้งยายหัวดับเพลิง การขายน้ําดิบ และ
การฝ‚กอบรมบุคคลภายนอกลดลง รายได<อื่น จํานวน ๒๒๕.๘ ลานบาท ต่ํากว*าเปbาหมายรอยละ ๒.๙ แต*สูงกว*า
ปTก*อนรอยละ ๒.๓
๒) ค!าใช<จ!ายรวม (รวม FX) เท*ากับ ๘,๒๕๘.๘ ลานบาท สูงกว*าเปbาหมาย ๖๒.๕
ลานบาท คิดเปSนรอยละ ๐.๘ และสูงกว*าปTก*อน ๑๕๕.๓ ลานบาท คิดเปSนรอยละ ๑.๙ โดยมีตนทุนค*าน้ําต*อหน*วย
น้ําขาย ซึ่งเปSนตนทุนหลักของค*าใชจ*ายรวม จํานวน ๘.๐๕ บาทต*อลูกบาศกเมตร ต่ํากว*าเปbาหมาย ๐.๑๑ บาทต* อ
ลูกบาศกเมตร แต*สูงกว*าปTก*อน ๐.๐๔ บาทต*อลูกบาศกเมตร เกิดจากค*าใชจ*ายในการปbองกันอุทกภัย ๓๑๓.๙ ลานบาท
คิดเปSนตนทุนค*าน้ํา ๐.๓๒ บาทต*อลูกบาศกเมตร หากไม*รวมค*าใชจ*ายที่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย กปน.
จะมีตนทุนค*าน้ําเท*ากับ ๗.๗๓ บาทต*อลูกบาศกเมตร ต่ํากว*าปTก*อน ๐.๒๘ บาทต*อลูกบาศกเมตร ส*วนใหญ*เกิดจาก
ค*าใชจ*า ยบุ คลากรลดลง เนื่ องจากพนักงานเกษี ยณอายุ มากกว*า จํา นวนพนักงานที่ รับ เขามาใหม* ทํ าใหจํ านวน
พนักงานและเงินเดือนเฉลี่ยลดลง ประกอบกับค*าใชจ*ายดานสวัสดิการ เช*น ค*ารักษาพยาบาล เงินส*งเสริมพนักงาน
ลดลง รวมถึงผลจากการใชมาตรฐานการบัญชีใหม* ทําใหค*าใชจ*ายผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานลดลง
นอกจากนี้ ยังมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยจ*ายและค*าวัสดุลดลง ในขณะที่ตนทุนค*าน้ําเพิ่มขึ้น
จากค*าไฟฟbา และค*าใชจ*ายดําเนินงานอื่น ไดแก* ค*าโฆษณาประชาสัมพันธ ค*าการกุศล
๓) กําไรสุทธิ เท!ากับ ๔,๙๔๔.๔ ล<านบาท สูงกว*าเปbาหมาย ๒๒๒.๘ ลานบาท และ
สูงกว*า ปTก*อน ๙.๕ ลานบาท ส*วนใหญ*เกิ ดจากความสามารถในการสรางรายไดสู งขึ้น ค*าใชจ*ายบุ คลากรลดลง
ในขณะที่ผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัยและมาตรการช*วยเหลือผูใชน้ําที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเปSนผลใหรายได
ลดลงบางส*วน และมีค*าใชจ*ายเพิ่มขึ้นจากการปbองกันอุทกภัย โดยมีอัตราส*วน EBITDA ต*อรายไดรวม (EBITDA
Margin) เท*ากับรอยละ ๖๔.๖๘ สูงกว*าเปbาหมาย และใกลเคียงกับปTก*อน ซึ่งเท*ากับรอยละ ๖๓.๘๐ และ ๖๔.๘๘
ตามลําดับ และอัตราส*วนผลตอบแทนต*อรายไดรวม (Net Profit Margin) รอยละ ๓๗.๔๕ สูงกว*าเปbาหมาย และ
ใกลเคียงกับปTก*อน ซึ่งเท*ากับรอยละ ๓๖.๕๕ และ ๓๗.๘๕ ตามลําดับ
ฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพยรวม ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เท*ากับ ๕๗,๙๗๑.๙ ลานบาท
โดยมีอัตราส*วนหนี้สินรวมต*อส*วนทุน (D/E Ratio) เท*ากับ ๐.๒๕ เท*า ใกลเคียงกับเปbาหมาย แต*ต่ํากว*าปTก*อน ซึ่ง

-๘เท*ากับ ๐.๒๔ และ ๐.๒๘ เท*า แสดงทิศทางการก*อหนี้สินที่ลดลงจากปTก*อน สะทอนถึงความเขมแข็งทางการเงิน
ของ กปน.
๑.๒ คาดการณ@ผลการดําเนินงานในอนาคตปX ๒๕๕๕ จากผลการดําเนินงานจริง ๙ เดือน บวก
คาดการณอีก ๓ เดือน โดยคาดการณปริมาณน้ําขายทั้งปTเท*ากับ ๑,๒๙๑.๗ ลานลูกบาศกเมตร เพิ่มจากปTก*อน
๒๙.๓ ลานลูกบาศกเมตร และจะตองควบคุมลดค*าใชจ*ายงบทําการ จํานวน ๗๕๘.๖ ลานบาท ซึ่งจะทําใหมีกําไร
ก* อนอั ต ราแลกเปลี่ ย นฯ และโบนั ส เท* า กั บ ๖,๑๗๕.๙ ลานบาท ยั งคงต่ํ า กว* า เปb า หมายเกณฑ A ที่ กํา หนดไว
๖,๓๐๐.๐ ลานบาท แต*หากปรับเปbาหมายค*าใชจ*ายบางรายการตามจริงตามเกณฑประเมินผลแลว คาดว*า กปน. จะ
ไดรับระดับคะแนน A ทั้งนี้จะตองสรางรายไดและควบคุมลดค*าใชจ*ายใหไดตามที่คาดการณไว
๑.๓ ผลการดําเนินงานด<าน EVM
กําไรทางเศรษฐศาสตร@ (Economic Profit : EP) ระดับองค@กร
จริง
ปT ๒๕๕๕

รายการ
NOPAT
หัก Capital Charge
Average Invested Capital (IC)
WACC
EP

เปbาหมาย

จริง
ปT ๒๕๕๔

๓,๕๔๑.๓ ๓,๓๕๓.๙ ๓,๖๕๕.๒
๒,๘๖๔.๒ ๒,๘๔๗.๘ ๒,๙๗๔.๑
๕๐,๓๖๙.๐ ๕๐,๐๘๐.๕ ๔๙,๙๓๒.๘
๗.๕๘๒๐% ๗.๕๘๒๐% ๗.๙๔๑๗%
๖๗๗.๑
๕๐๖.๑
๖๘๑.๑

หน*วย : ลานบาท
ผลต*าง
เทียบกับ
เทียบกับ
เปbาหมาย
ปTก*อน
๑๘๗.๔
(๑๑๓.๙)
๑๖.๔
(๑๐๙.๙)
๒๘๘.๕
๔๓๖.๒
(๐.๓๕๙๗%)
๑๗๑.๐
(๔.๐)

กําไรทางเศรษฐศาสตร@ (Economic Profit : EP) และการติดตามประเมินผล KPI
แยกตามศูนย@ EVM ดังนี้
ศูนย
ศูนยผลิตและส*งน้ํา
ศูนยสนับสนุน
ศูนยบริการ

จริง
ปT ๒๕๕๕
(๑,๒๙๗.๖)
(๖๔๓.๙)
๒,๖๑๘.๖

เปbาหมาย
(๙๐๗.๖)
(๙๙๓.๗)
๒,๔๐๗.๔

จริง
ปT ๒๕๕๔
(๑,๑๑๗.๒)
(๕๘๙.๕)
๒,๓๘๗.๘

คะแนนที่ได

ผลประเมิน

๔.๕๒๒๘
๔.๕๘๗๖
๔.๙๗๐๐

AAA-

๑.๔ การดําเนินงานนําระบบ EVM มาเชื่อมโยงเข<ากับการบริหารจัดการหลักขององค@กร ในปX
๒๕๕๕ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานอยู*ในกรอบเวลาทุกกิจกรรม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบรายงานวิเ คราะหการเงิ น และผลการดํ าเนิ นงาน และการติ ด ตามผลงานค* ากํ าไรทาง
เศรษฐศาสตร (EP) ระดับองคกรและศูนย EVM สําหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๕ ตามเสนอ

เรื่องที่ ๙

ขออนุมัติการบริหารความเสี่ยงเงินกู< JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ (Principal II) ด<วยวิธีการ
ชําระหนี้คืนก!อนครบกําหนด (Prepayment)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติการบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA สัญญาเลขที่
TXXIV-๔ (Principal II) ดวยวิธีการชําระหนี้คืนก*อนครบกําหนด (Prepayment) โดยใชเงินรายได กปน. ทั้งนี้

-๙เนื่องจากเงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ (Principal II) มีภาระหนี้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพียง
๕๑๕.๓๕ ลานเยน ปUจจุบันอยู*ระหว*างการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย และไดบรรจุอยู*ในแผนการบริหารความเสี่ยง
หนี้ต*างประเทศในปTงบประมาณ ๒๕๕๖ แลว ประกอบกับในปTงบประมาณ ๒๕๕๖ กปน. มีสภาพคล*องคงเหลือ
เพียงพอ จึงเห็นควรชําระคืนเงินกูดังกล*าวก*อนครบกําหนด (Prepayment)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติการบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ (Principal II) ดวยวิธีการชําระ
หนี้คืนก*อนครบกําหนด (Prepayment) ตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๐

รับทราบรายงานผลการประเมินผลคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ<าง
ประจําปXงบประมาณ ๒๕๕๕

คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ พั ส ดุ แ ละการจางไดประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แลวมีมติใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการฯ
ประจําปTงบประมาณ ๒๕๕๕ สรุปไดดังนี้
๑. การประเมินผลคณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะ คะแนนรวมเฉลี่ย ๘๗.๘๘% แสดงว*าประสิทธิภาพดี
๒. การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการฯ คะแนนรวมเฉลี่ย ๘๕.๗๓% แสดงว*า ประสิทธิภาพดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๑

รับทราบความก<าวหน<าผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๙ เดือน ปXงบประมาณ
๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕)

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบความกาวหนาผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติงาน งวด ๙ เดือน ปTงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕) โดยมีผลการดําเนินงาน
ในแต*ละยุทธศาสตรทั้ง ๓๘ โครงการสรุปไดดังนี้
๑. ยุทธศาสตร@ด<านผู<มีส!วนได<ส!วนเสีย ไม*มีแผนโครงการ
๒. ยุทธศาสตร@ด<านการเงิน จํานวน ๓ โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
๓. ยุทธศาสตร@ด<านลูกค<า จํานวน ๓ โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
๔. ยุทธศาสตร@ด<านกระบวนการภายใน จํานวน ๑๔ โครงการ ไม*สามารถดําเนินการไดตามแผน
จํานวน ๓ โครงการ ไดแก*
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙
- โครงการปรับปรุงระบบท*อเพื่อลดน้ําสูญเสีย (เร*งด*วนในพื้นที่ ๔ สาขา)
- โครงการพัฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม
๕. ยุทธศาสตร@ด<านการเรียนรู<และพัฒนาองค@กร จํานวน ๑๕ โครงการ ดําเนินการล*าชา จํานวน
๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาต*อยอดความรูสู* R&D และนวัตกรรม ซึ่งหน*วยงานจะไดเร*งรัดใหเปSนไปตามแผน
๖. ยุทธศาสตร@ด<านธรรมาภิบาล จํานวน ๓ โครงการ ดําเนินการล*าชา จํานวน ๑ โครงการ คือ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
ซึ่งหน*วยงานจะไดเร*งรัดใหเปSนไปตามแผน

- ๑๐ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๒

รับทราบผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ สําหรับงวด ๙ เดือน
ปXงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด ๙ เดือน ปTงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕) โดยสรุปผลการ
ดําเนินงาน ปTงบประมาณ ๒๕๕๕ เฉพาะเกณฑวัดที่สามารถประเมินผลไดแลว เท*ากับ ๔.๗๕๗๗ คะแนน หรือ
เทียบเท*าเกรด A- ซึ่งต่ํากว*าเมื่อเทียบกับช*วงเดียวกันของปT ๒๕๕๔ ที่ได ๔.๘๖๘๙ คะแนน หรือเทียบเท*าเกรด Aโดยมีรายละเอียดในแต*ละกลุ*มดังนี้
๑. การดําเนินงานตามนโยบาย มี ๓ เกณฑวัด โดยผลงานเกณฑวัดความสามารถในการบริหาร
แผนลงทุน เบิกจ*ายไดรอยละ ๙๐.๗ การเบิกจ*ายงบลงทุนสะสมต่ํากว*าแผนจ*ายรอยละ ๙.๓ ประกอบดวย งบลงทุน
ปกติจ*ายต่ํากว*าแผนจ*ายรอยละ ๑๒.๖ และงบลงทุนโครงการจ*ายต่ํากว*าแผนจ*ายรอยละ ๖.๖
๒. ผลการดํ า เนิ น งานของ กปน. มี ๑๐ เกณฑวั ด ผลการดํ า เนิ น งานสะสมถึ งเดื อนมิ ถุน ายน
๒๕๕๕ มีเกณฑวัดที่มีผลงานต่ํากว*าเปbาหมายเล็กนอย คือ อัตราน้ําสูญเสีย แต*คาดว*าจะสามารถดําเนินการไดตาม
เปbาหมาย ณ สิ้นปTงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากผลการดําเนินงานมีแนวโนมดีขึ้นทุกเดือน
๓. การบริ ห ารจั ด การองค@ ก ร มี ๖ เกณฑวั ด จะประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการประเมิ น ผลฯ
ณ สิ้นปTงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๓

รับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินกู<สกุลเงินต!างประเทศ

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินกูสกุลเงิน
ต*างประเทศ สําหรับสัญญาที่เหลือจํานวน ๔ สัญญา สรุปไดดังนี้
๑. เงินกู< JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ (Principal II) มีภาระหนี้ ๕๑๕.๓๕ ลานเยน (๒๑๐.๒๔
ลานบาท) อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย ๑๔ ปT มีตนทุนการแปลงภาระหนี้สกุลเยนเปSนสกุลบาทดวยวิธี Cross Currency
Swap (CCS) รอยละ ๔.๓๗ ในขณะที่ตนทุนในการจัดหาเงินกูสกุลบาทเท*ากับรอยละ ๓.๙๒ มีส*วนต*างตนทุนรอยละ
๐.๔๕
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สามารถดําเนินการไดคือ Refinance, Prepayment หรือการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจากการพิจารณาพบว*า เงินกูสัญญาดังกล*าวอยู*ระหว*างการชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ย ซึ่งมีภาระหนี้คงเหลือเพียง ๒๑๐.๒๔ ลานบาท ประกอบกับในปTงบประมาณ ๒๕๕๖ กปน. มีสภาพคล*อง
คงเหลือเพียงพอ จึงเห็นควรชําระคืนเงินกู<ก!อนครบกําหนด (Prepayment) โดยใช<เงินรายได< กปน.
๒. เงินกู< JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ มีภาระหนี้ ๓,๗๒๒.๖๙ ลานเยน (๑,๕๑๘.๖๙ ลานบาท)
อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย ๗ ปT มีตนทุนการแปลงภาระหนี้สกุลเยนเปSนสกุลบาทดวยวิธี CCS รอยละ ๖.๙๖ ในขณะที่
ตนทุนในการจัดหาเงินกูสกุลบาทเท*ากับรอยละ ๓.๖๘ มีส*วนต*างตนทุนรอยละ ๓.๒๘
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สามารถดําเนินการไดคือ Refinance, Prepayment หรือการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการบริหารหนี้ดังกล*าวดวยวิธี CCS ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรั บ ปรุ งกิจ การ กปน. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ และคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๕ แต* เ นื่องจากเงิ น กูสั ญ ญา

- ๑๑ ดังกล*าวอยู*ระหว*างการเบิกเงินกู และจะสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกถอนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งคาดว*า จะมี
ภาระหนี้คงเหลือประมาณ ๓,๙๒๙.๖๓ ลานบาท (๑,๖๑๑.๑๕ ลานบาท) จึงเห็นควรชําระคืนเงินกู<ก!อนครบกําหนด
(Prepayment) ด<วยการกู< เงินบาทในประเทศ (Refinance) หลังจากที่ค รบกําหนดระยะเวลาการเบิกถอน
เรียบร<อยแล<ว
๓. เงินกู< JICA สัญญาเลขที่ TXXXII-๑ (Principal I) มีภาระหนี้ ๕๗๗.๑๙ ลานเยน (๒๓๕.๔๗
ลานบาท) อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย ๖ ปT มีตนทุนการแปลงภาระหนี้สกุลเยนเปSนสกุลบาทดวยวิธี CCS รอยละ ๔.๗๓
ในขณะที่ ตนทุนในการจัดหาเงินกูสกุลบาทเท*ากับรอยละ ๓.๗ มีส*วนต*างตนทุนรอยละ ๑.๐๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สามารถดําเนินการไดคือ Refinance, Prepayment หรือการ
ติด ตามการบริห ารความเสี่ ยง อย*า งไรก็ ต าม สั ญ ญาดังกล* า วมี ภาระหนี้เ พีย ง ๒๓๕.๔๗ ลานบาท อยู* ระหว* า ง
ระยะเวลาการเบิกเงินกู กําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จึงเห็นควรติดตามความเสี่ยงต!อไป
โดย กปน. จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสัญญาและสภาวะตลาดต!อไป
๔. เงินกู< JICA สัญญาเลขที่ TXXXII-๑ (Principal II) มีภาระหนี้ ๑๒๒.๐๕ ลานเยน (๔๙.๗๙
ลานบาท) อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย ๖ ปT มีตนทุนการแปลงภาระหนี้สกุลเยนเปSนสกุลบาทดวยวิธี CCS รอยละ ๔.๒๑
ในขณะที่ ตนทุนในการจัดหาเงินกูสกุลบาทตามอายุหนี้คงเหลือเฉลี่ยของภาระหนี้ต*างประเทศเดิมเท*ากับรอยละ
๓.๗๐ มีส*วนต*างตนทุนรอยละ ๐.๕๑
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สามารถดําเนินการไดคือ Refinance, Prepayment หรือการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยง อย*างไรก็ตาม สัญญาดังกล*าวอยู*ระหว*างระยะเวลาการเบิกเงินกู กําหนดชําระคืน
งวดสุดทายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จึงเห็นควรติดตามความเสี่ยงต!อไป โดย กปน. จะดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามความเหมาะสมของสัญญาและสภาวะตลาดต!อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติเห็นชอบแลวในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๔

รับทราบรายงานการทบทวนคู!มือปฏิบัติงานตามระบบ EVM

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการทบทวนคู*มือการปฏิบัติงานตาม
ระบบ EVM ซึ่งคณะผูบริหาร กปน. (ระดับนโยบาย) ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๕ ใหใชเปSนแนวทางปฏิบัติขององคกร ดังนี้
๑. คู*มือการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลค*าเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปT
๒. คู*มือ/หลักการของการวิเคราะหโครงการลงทุนตามระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลค*า
เชิงเศรษฐศาสตร
๓. คู*มือการพัฒนาแนวทางในการกําหนดผลตอบแทนตามค*า EP สําหรับผูบริหารระดับสูง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

- ๑๒ เรื่องที่ ๑๕

รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งไดมีมติในเรื่องต*างๆ ดังนี้
๑. รับทราบ การหารือร*วมกับนางสุนันทา นิงสานนท รองผูว*าการ (แผนและพัฒนา) สรุปว*า
ปUจจุบัน กปน. อยู*ระหว*างการทบทวนยุทธศาสตรการบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายสําคัญๆ เช*น โครงการจัดหาแหล*งน้ําดิบใหม* และการเตรียมตัวเขาสู*ประชาคม
อาเซียน เปSนตน นอกจากนี้ มีโครงการขยายโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด โครงการติดตั้งตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
สาธารณะ รวมทั้งการศึกษาโครงสรางอัตราค*าน้ําที่เหมาะสมเพื่อเตรียมเขาสู*ประชาคมอาเซียน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นกรณีโครงสรางอัตราค*าน้ํา ขอให กปน. พิจารณาตนทุน
ที่เกิดขึ้นจริงอย*างครบถวน เช*น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร บุคลากร และค*าวัสดุต*าง ๆ เปSนตน เปSนขอมูลการคํานวณ
ตนทุนค*าน้ํา เพื่อใชประโยชนในการพิจารณาอัตราค*าน้ําที่เหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีทางเลือกในการเรียกเก็บค*าน้ํา
เช*น เก็บตามช*วงเวลาการใชน้ํา เปSนตน
๒. รับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ (ก*อนสํานักงานการตรวจเงินแผ*นดินสอบทาน)
๓. รับทราบ ความคืบหนาของกิจกรรมการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด ๒ เดือน
(มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๕) ของสํานักตรวจสอบ จํานวน ๑๕ กิจกรรม หน*วยรับตรวจไดปฏิบัติตามระเบียบ
หลั กเกณฑ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่กํา หนด สํ า หรั บ ประเด็ น ที่ ต รวจพบและมี ผ ลกระทบต* อ กปน. ไดใหขอเสนอแนะเพื่ อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไข ซึ่งหน*วยรับตรวจรับที่จะดําเนินการแกไขตามแผนปรับปรุงแลว สําหรับความคืบหนาของ
กิจกรรมตรวจสอบสามารถดําเนินการไดตามแผนฯ รวม ๓๗ กิจกรรม คิดเปSนรอยละ ๖๘.๕๒ ของแผนฯ คงเหลือ
กิจกรรมที่ตองดําเนินการตามแผนฯ รวม ๑๗ กิจกรรม ภาพรวมผลการประเมินทีมตรวจสอบของผูรับตรวจมี
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ ระดับความพึงพอใจของหน*วยรับตรวจต*อทีมตรวจสอบอยู*ในเกณฑดี
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ ๑๖

รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ของ กปน. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งไดมีมติรับทราบผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน. ดังนี้
๑. รายงานขอมูลประมาณการอัตราน้ําสูญเสีย.น้ําจําหน*าย และแรงดันน้ํา.ประจําเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๕
๒. ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม*บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
๓. ความคื บ หนางานบํา รุ งรั กษาอุ ป กรณและสถานะการใชงานอุ ป กรณ.RTU
กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประจํ า เดื อน

๔. ความคืบหนาการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียโดยเร*งด*วน (แผนระยะสั้นลดน้ําสูญเสีย
สาขาที่มีน้ําสูญเสียสูง ๕ สาขา ไดแก* สํานักงานประปาสาขาแมนศรี ตากสิน สุขสวัสดิ์ ภาษีเจริญ
และบางกอกนอย)

- ๑๓ ๕. ความคืบหนาการดําเนินงานลดน้ําสูญเสียของ ๔ สาขาตนแบบ (สํานักงานประปาสาขาพญาไท
แมนศรี นนทบุรี และภาษีเจริญ)
๖. ความคืบหนาการปรับผังโครงสรางหน*วยงานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๗ รายงานความก<าวหน<าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรับ ปรุ ง
กิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปUจจุบันมีโครงการขนาดใหญ*ที่อยู*ระหว*างดําเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดําเนินงาน
และค*าใชจ*าย ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายการ
โครงการ
โครงการ ๗ โครงการ ๗/๑
โครงการ ๘
ลดน้ําสูญเสีย
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)
๘๖.๓
๙๙.๙
๙๙.๖
๔๕.๑
ผลการจ*ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ลานบาท)
๒๐,๘๐๒.๐
๒,๒๙๕.๐
๓,๙๓๐.๒
๓,๑๑๕.๐
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗ มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงคส*งน้ําเดิม : ผลงานความกาวหนาสะสม
๔๘.๐๓% ต่ํากว*าแผน ๑๒.๐๒%
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘ มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สั ญ ญา G-MS๔-๘ ก* อ สรางขยายกํ า ลั ง ผลิ ต น้ํ า ที่ โ รงงานผลิ ต น้ํ า มหาสวั ส ดิ์ ๔๐๐,๐๐๐
ลูกบาศกเมตรต*อวัน พรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม ๙๓.๘๗% ต่ํากว*าแผน ๕.๙๙%
- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท*อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนนพหลโยธิน,
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความกาวหนาสะสม ๒๔.๐๐% ต่ํากว*าแผน ๑.๕๐%
- สัญญา G-BK-๘ ก*อสรางขยายกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
ต*อวัน ติดตั้งอุปกรณกําจัดตะกอนพรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม ๘.๒๖% ต่ํากว*าแผน ๘.๕๙%
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบและสูบส*งน้ําที่มหาสวัสดิ์ และ
บางเขน : ผลงานความกาวหนาสะสม ๑๖.๕๔%
- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบที่สําแล และบางเขน : เป•ดชองราคา
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อยู*ในระหว*างตรวจสอบราคาของผูรับจาง
- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบจ*ายน้ําที่สถานีสูบจ*ายน้ําบางพลี : ผลงานความกาวหนา
สะสม ๘๙.๐๘% สูงกว*าแผน ๒.๙๑%
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไดประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบรายงานการเบิก จ!ายงบลงทุน สะสม ประจําปX งบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้ นสุด วันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๕
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ*ายงบลงทุนสะสม ประจํา
ปTงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถเบิกจ*ายได ๒,๔๖๒.๐ ลานบาท คิดเปSน
๖๕.๒% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ*าย รายละเอียดดังนี้

- ๑๔ -

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ!ายทั้งปX
๒,๒๔๗.๖
๑,๕๒๗.๐
๓,๗๗๔.๖

หน*วย : ลานบาท
ต.ค. ๒๕๕๔ – ก.ค. ๒๕๕๕
% วงเงิน
แผนจ!าย จ!ายจริง
%
เบิกจ!ายทั้งปX
๑,๓๓๙.๘ ๑,๐๘๒.๕ ๘๐.๘
๔๘.๒
๑,๓๓๗.๙ ๑,๓๗๙.๕ ๑๐๓.๑
๙๐.๓
๒,๖๗๗.๗ ๒,๔๖๒.๐ ๙๑.๙
๖๕.๒

การเบิ ก จ* า ยงบลงทุ น ปกติ ต่ํ า กว* า แผนจ* า ย ๑๙.๒% และการเบิ ก จ* า ยงบลงทุ น โครงการ
สูงกว*าแผนจ*าย ๓.๑% รายละเอียดดังนี้
งบลงทุนปกติ เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๑๙.๒% สาเหตุเนื่องจาก
๑. งานปรับปรุงระบบผลิต จ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๑๔๕.๕ ลานบาท ไดแก*
๑.๑ งานปรับปรุงระบบอัตโนมัติ โรงสูบส*งน้ํา ๓ และงานปรับปรุงถังตกตะกอน โรงงานผลิตน้ํา
บางเขนหมายเลข ๗,๑๕ ไดรับการขยายอายุสัญญา
๑.๒ ระบบจ* า ยคลอรี น อั ต โนมั ติ ป ลายสาย ล* า ชาเนื่ อ งจากมี อุ ป กรณชํ า รุ ด ผู รั บ จางได
ดําเนินการแกไขแลว
๑.๓ Overhaul ถังตกตะกอน No.๑, ๒ โรงกรอง ๑๐ สามเสน ๓ แจงเริ่มงานเมื่อวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากติดแผนซ*อมอุโมงค จึงยังไม*ใหหยุดเพื่อทําการ Overhaul ถังตกตะกอน
๑.๔ ตู Motor Starter SW. Gear ตรวจรับมอบงานแลว อยู*ระหว*างรวบรวมเอกสารเพื่อ
ดําเนินการเบิกจ*ายเงิน
๑.๕ Overhual เครื่องสูบน้ํา หมายเลข ๔, ๕ โรงสูบส*งน้ํา ๑ โรงงานผลิตน้ําบางเขน ยังไม*
สามารถทดสอบเครื่องสูบน้ําเนื่องจากอยู*ระหว*าง Overhaul Synchronous Motor No.๔,๕ ขนาด ๑๙๒๐ kW.
พรอม Excitor โรงสูบส*งน้ํา ๑
๑.๖ งานขยายระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตึกอํานวยการ ขยายระยะเวลาสัญญาแลว สิ้นสุด
สัญญา ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ผูรับจางตองส*งมอบอุปกรณที่สั่งจากต*างประเทศจํานวนมาก แต*ยังไม*ครบถวน ทําให
ไม*สามารถตรวจรับงานงวดที่ ๒ ได
๑.๗ ปรับปรุงบ*อกรองน้ําโดยการเปลี่ยนสารกรองน้ําแอนทราไซท จํานวน ๑๐ บ*อ (งบประมาณปT
๒๕๕๔ ที่ ผู กพั น มาจ* า ยในปT ๒๕๕๕) เกิ ด ขอรองเรี ย นจากหน* ว ยงานภายนอก ตองหยุ ด ดํ าเนิ นการ สํา หรั บ
งบประมาณปT ๒๕๕๕ จึงขอชะลอการดําเนินการจัดซื้อไปปT ๒๕๕๖
๑.๘ งานก*อสรางบ*อพักประตูน้ํา(Valve Chamber) ล*าชาจากการแกไขจุดติดตั้งบ*อพัก
ประตูน้ํา
๑.๙ งานปรับปรุงถังตกตะกอน หมายเลข ๒, ๑๖ โรงงานผลิตน้ําบางเขน เริ่มดําเนินการได
หลังรับมอบงานปรับปรุงถังตกตะกอนหมายเลข ๗, ๑๕
๑.๑๐ งานปรับปรุงบ*อกรองน้ํา (ทําสีหอง Plenum Room และในบ*อกรองน้ํา) หมายเลข ๖, ๗
จํานวน ๒ บ*อ โรงงานผลิตน้ําบางเขน ล*าชาเนื่องจากงานทําสีช*องรับน้ํา ซึ่งตองใชระยะเวลาดําเนินการมากขึ้น

- ๑๕ ๑.๑๑ งานศึ กษาออกแบบ และงานเสริมเสถี ยรภาพคั นคลองประปาพรอมพนังกั้ นน้ํา ท*ว ม
ทําสัญญาเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม ๒๕๕๕ รวม ๖ สัญญา
๑.๑๒ ซื้อพรอมติดตั้งชุ ดขับวาลวบ*อกรอง ๙-๑๖ พรอมระบบควบคุ ม โรงงานผลิตน้ํามหา
สวัสดิ์ ไดผูรับจางล*าชา
๒. งานปรับปรุงระบบบริการ เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๖๔.๔ ลานบาท ไดแก*
๒.๑ งานปรับปรุงกําลังน้ํา จ*ายสูงกว*าแผนจ*าย ๖.๑ ลานบาท
๒.๒ งานลดน้ําสูญเสีย จ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๔๒.๓ ลานบาท ล*าชาเนื่องจากงานเปSนสัญญาใหญ*
แต*การเบิกจ*ายตองจัดทําเอกสารแยกเปSนเสนทางจึงตองแกไขเอกสารการเบิกจ*าย เช*น สํานักงานประปาสาขา
ประชาชื่น, ผูรับจางขาดแคลนแรงงาน เช*น สํานักงานประปาสาขาแมนศรี และทุ*งมหาเมฆ และการคืนของไม*
เรียบรอยทําใหไม*สามารถส*งเรื่องเบิกเงิน เช*น สํานักงานประปาสาขาบางกอกนอย
๒.๓ งานขยายเขตจําหน*ายน้ําเต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๓.๗ ลานบาท
ล*าชาเนื่องจากไดรับอนุมัติงบประมาณกลางปT ๒๕๕๕ เช*น สํานักงานประปาสาขาบางเขน, มีนบุรี, ภาษีเจริญ และ
สุขสวัสดิ์
๒.๔ งานขยายเขตจําหน*ายน้ํา จ*ายสูงกว*าแผนจ*าย ๕.๘ ลานบาท
๒.๕ งานครุภัณฑและอื่นๆ จ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๓๐.๓ ลานบาท
๓. งานอื่นๆ เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๔๗.๔ ลานบาท ไดแก*
- งานจางปรับปรุงปbายอาคารสํานักงานใหญ*, อาคารวิศวกรรม, สํานักงานแพทย, อาคาร
สํานักงานประปาสาขา และฝaายมาตรวัดน้ํา, งานปรับปรุงหอพักนักกีฬาเปSนสถานที่ทําการของ สร.กปน., งาน
ออกแบบและต*อเติมชั้นหลังคาหองอเนกประสงค, งานออกแบบและต*อเติมระเบียงชั้น ๔ และชั้น ๕ อาคาร
สํานักงานใหญ* ๖ ชั้น, งานก*อสรางอาคารสํานักงานพรอมที่จอดรถ, งานปรับปรุงหองฝ‚กอบรมคอมพิวเตอร และ
งานปรับปรุงต*อเติมหองน้ําชาย-หญิง อาคารอเนกประสงค
- งานปรับปรุงระบบสปริงเกอรรดน้ําสนามหญาและตนไม
- เครื่องรับส*งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกําลังส*ง ๕ วัตต
- เครื่องรับ-ส*งสัญญาณภาพเสียงจากการประชุมทางไกลระบบ Video Conference แบบ HD
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟbาหัวใจ
- ตูเย็นขนาดไม*นอยกว*า ๙ คิว
- งานระบบเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)
- Switch แบบ Manage และอุปกรณ Core Switch สําหรับ Server
- โต’ะคอมพิวเตอรขนาด ๘๐x๖๐ ซ.ม., โต’ะและเกาอี้คอมพิวเตอร และตูเหล็กเก็บเอกสาร
- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณเครือข*าย, เครื่องคอมพิวเตอร Notebook, เครื่องพิมพ
และเครื่องสํารองไฟฟbา
- งานรื้อยายท*อประปา
งบลงทุนโครงการ เบิกจ*ายสูงกว*าแผนจ*าย ๓.๑% สาเหตุเนื่องจาก
๑. โครงการ ๗ จ*ายสูงกว*าแผนจ*ายจํานวน ๗๘.๖ ลานบาท
๒. โครงการ ๗/๑ จ*ายต่ํากว*าแผนจ*ายจํานวน ๑๒.๓ ลานบาท ไดแก* สัญญา PID-๗A๐๙

- ๑๖ ๓. โครงการ ๘ จ*ายต่ํากว*าแผนจ*ายจํานวน ๒๔.๖ ลานบาท ไดแก* สัญญา G-BK-๘, สัญญา
G-PK/RB-๘, สัญญา PIT-๘๐๓, สัญญา PIT-๘๐๗, สัญญา PITB-๘๑๓, สัญญา PIT-๘๑๔ , สัญญา PIT-๘๑๔/๑
และสัญญา PITB-๘๑๕
๔. โครงการลดน้ําสูญเสีย จ*ายต่ํากว*าแผนจ*ายจํานวน ๐.๑ ลานบาท
อนึ่ง หากปรับปรุงวงเงินงบลงทุนตามข<อตกลงวัดผลการดําเนินงาน (PA) เบื้องต<น เมื่อเทียบ
กับแผนการจ!ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทําให<ผลการเบิกจ!ายเพิ่มขึ้นจากร<อยละ ๙๑.๙ เปwน
ร<อยละ ๙๒.๘ และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ!ายทั้งปXทําให<ผลการเบิกจ!ายเพิ่มขึ้นจากร<อยละ ๖๕.๒ เปwนร<อยละ
๖๕.๗
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
มีมติรับทราบ และมีขอเสนอแนะว*า สําหรับงบประมาณปT ๒๕๕๖ ควรเร*งรัดดําเนินการใหเปSนไปตามแผนงานตั้งแต*
ตนปTพรอมทั้งปฏิบัติใหถูกตองตามขั้นตอน
น.ส.ทิพวรรณ บุศยพลากร รองผูว*าการ (การเงิน) ไดรายงานผลการเบิกจ*ายงบลงทุน เพิ่มเติมว*า
สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สามารถเบิกจ*ายสะสมได ๒,๘๕๒ ลานบาท (แผนจ*าย ๓,๑๔๗.๔ ลานบาท) คิดเปSน
๙๐.๖% คาดการณว*า ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เบิกจ*ายสะสมได ๓,๕๗๐.๖ ลานบาท (แผนจ*าย ๓,๗๗๔.๖
ลานบาท) คิดเปSน ๙๔.๖% จะไดคะแนนระดับ B แต*หากสามารถเพิ่มกําไรสุทธิใหได ๖,๔๐๐ ลานบาท จะทําใหผล
ประเมินได ๔.๗๕๐๙ คะแนน ใกลเคียงกับปTที่ผ*านมา ซึ่งผูว*าการไดใหนโยบายให กปน. เร*งรัดทั้งในเรื่องการลดน้ํา
สูญเสีย ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณการขายน้ําและลดตนทุนการผลิตไดอีกดวย
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตว*า กปน. ควรนําระบบ IT เขามาช*วยใน
การติดตามงาน และมีผูรับผิดชอบในการติดตามงานที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดเปSนตัวชี้วัดผลงานของหน*วยงานดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการบริหาร
การเงิน ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ ๑๙

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข<องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ ใหส*วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติ คณะรั ฐ มนตรี ทุกๆ สั ป ดาห เพื่ อรวบรวมมติ คณะรั ฐ มนตรี ที่เ กี่ ย วของหรื ออาจมี ผ ลต* อการดํ า เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเปSนปUจจุบัน เพื่อแจงใหที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใชเปSน
ขอมูลตัดสินใจเรื่องต*างๆ นั้น
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
- การยุติการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเร*งรัด
ดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําและปbองกันแกไขปUญหาอุทกภัยที่กําหนดใหมีการพิจารณาความพรอมในเบื้องตน
ของโครงการที่จะขอใชเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสรางอนาคตของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท)
๒. เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
- การขยายกรอบวงเงินงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปTงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม

รับทราบ

