สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 3/๒๕๕6
ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ๒๕๕6 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ่
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕6 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ 1

ขออนุ มั ติ บ ริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น โครงการนํ า ร่ อ งจั ด ทํ า ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสาร เพื่ อ สนั บ สนุ น
การบริหารงานผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบผ.)

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติบริจาคเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการนําร่องจัดทําระบบข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการบริหารงานผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบผ.) เป็น
จํานวนเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยโครงการนี้ได้คัดเลือกจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดนําร่อง
ในการพัฒนาการบริการประชาชนและการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ที่มีลักษณะเป็นโครงการ Flagship ของการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ ด้านการเสริมสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่นๆ และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 2

การประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 และคณะกรรมการนําผล
การประเมินหารือร่วมกัน

กปน. ได้นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการประเมิ น ผลคณะกรรมการ กปน.
ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 สรุปผลการประเมินดังนี้
1. การประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ ได้คะแนน 118.23 คะแนน แสดงว่า โดย
เฉลี่ยแล้วกรรมการเห็นว่า คณะกรรมการ กปน. มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
2. การประเมิ น ตนเองของกรรมการ ได้ คะแนน 109.15 คะแนน แสดงว่ า โดยเฉลี่ ย แล้ ว
กรรมการประเมินตนเองว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
จากผลการประเมินฯ และการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยแต่ละหัวข้อที่มีคะแนนน้อย คณะกรรมการฯ ได้ให้
ข้อสังเกตเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในหัวข้อ การเผยแพร่
ข้อมูล ให้กับผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย โดยมอบหมายให้เ ลขานุการคณะกรรมการ กปน. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการแถลงผลงานต่อสาธารณะของคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1
2. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

เรื่องที่

รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนมีนาคม 2556
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กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมฝ่ายคุณภาพน้ําของ
คณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมชม ดังนี้
1. กปน. ควรมีการประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตน้ําประปาทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งน้ําดิบ จนถึง
การตรวจสอบคุณภาพน้ําด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ําประปา ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปน. ด้วย โดยอาจทําการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ หรือวิทยุ เป็นต้น
2. ให้จัดทําแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ําในตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปทราบถึงแผนงานและผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

-๒3. สํ าหรั บการผลิ ตน้ํ าประปา และน้ํ าดื่ มบรรจุ ขวด กปน. ควรดํ าเนิ นการให้ มี คุ ณภาพสู งกว่ า
มาตรฐาน และควรเป็นผู้นําในคุณภาพน้ําประปาทั้งในประเทศและในระดับอาเซียนด้วย
4. โครงการน้ําประปาดื่มได้ ในปัจจุบัน กปน. สามารถรับรองคุณภาพน้ําประปาว่าสามารถดื่มได้
ตั้งแต่โ รงงานผลิ ตน้ํ าจนถึ งหน้ามาตรวั ดน้ํ าของผู้ ใช้ น้ํา เท่ านั้น ดั งนั้ น กปน. อาจมี การกํ าหนดเขตพื้น ที่ (zone)
สําหรับจัดทําโครงการ CSR ในการให้ บริการตรวจสอบและให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาอุ ปกรณ์เพื่อให้
น้ําประปาหลังมาตรวัดน้ํามีคุณภาพสามารถดื่มได้
5. เพื่อให้น้ําประปามีคุณภาพได้มาตรฐานจนถึงผู้ใช้น้ํา กปน. อาจจะต้องพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
ในเรื่องของการซ่อมท่อ และการให้บริการผู้ใช้น้ําหลังมาตรวัดน้ําให้มากขึ้น
6. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ําของ กปน. ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างกว้างขวางทางสื่อ
ต่างๆ เช่น ทาง facebook และควรปรับปรุงหน้า webpage บน Internet ให้มีความทันสมัย เข้าใจง่าย และ
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องที่สําคัญๆ
7. ควรจัดทํารถ mobile unit ไปตรวจสอบคุณภาพน้ําและให้ความรู้กับประชาชนตามแหล่ง
ชุมชนว่า กปน. ให้ความสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาอย่างจริงจัง
8. ควรศึกษาการให้บริการน้ําประปาที่ครอบคลุมผู้ใช้น้ําที่อยู่ในอาคารสูงและหมู่บ้านจัดสรร ที่
ต้องการคุณภาพน้ําที่สูงกว่าที่ กปน. ผลิตอยู่ในปัจจุบัน
ในการพิจารณารายละเอียด ผู้ว่าการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กปน. กําลังศึกษาวิธีการฆ่าเชื้อโรค ใน
กระบวนการผลิตน้ําประปาโดยใช้ระบบโอโซนแทนการใช้คลอรีน ซึ่งมีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 4

การนําเสนอการดําเนินงานลดน้ําสูญเสียของสํานักงานประปาสาขาแม้นศรี

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการดําเนินงานลดน้ําสูญเสียของสํานักงาน
ประปาสาขาแม้นศรี ปี 2550 – 2556 ซึ่งสามารถลดอัตราน้ําสูญเสียจาก 34.77% เหลือ 16.61% ณ ปัจจุบัน
และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. กปน. ควรจัดทําโมเดลการดําเนินงานลดน้ําสูญเสียของสํานักงานประปาสาขาแม้นศรี เพื่อเป็น
ต้นแบบให้สํานักงานประปาสาขานําโมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางทั่วพื้นที่รับผิดชอบของ
กปน.
2. เนื่องจากบุคลากรภายใน กปน. มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับการวางท่อและซ่อมท่อ
ตลอดจนมีความสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
ประกอบกับการที่ กปน. ดําเนินการเองสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจ้างหน่วยงานภายนอก ดังนั้น
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานหรือหน่วยงาน กปน. อาจกําหนดรางวัลพิเศษที่จะมอบให้พนักงานหรือหน่วยงาน
ที่สามารถสร้างผลงานที่เหนือกว่าความคาดหมายขององค์กร
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

-๓เรื่องที่ 5 รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือน
เมษายน 2556
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือนเมษายน 2556 และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการ กปน. จากเดิมวันที่ 26 เมษายน 2556 เป็น วันที่ 30 เมษายน 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 6 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติ
คณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน
“ระบบติดตามและประเมินผล”
1. งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
1.1 การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจําหน่ายน้ําประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง การประปาฝ่ายผลิต
1.2 การติดตั้งแท่นน้ําดื่มในสถานที่สาธารณะต่างๆ
1.3 การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
2. งานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอื่น
2.1 การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
2.2 การจัดทําข้อบังคับเพื่อรองรับการดําเนินงานด้านธุรกิจเสริม
3. งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน
3.1 การศึกษาข้อกฎหมายเพื่อส่งเสริมการขาย know-how
3.2 การเสริมแนวคันคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
3.3 โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน
3.4 การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพื่อผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
3.5 การขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
3.6 การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ํา
3.7 การบริหารความเสี่ยงแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
3.8 การบริหารความเสี่ยงแผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการติ ดตามการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ มีมติ
รับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรประชาสัมพันธ์ ณ จุดติดตั้งแท่นน้ําดื่มว่า แท่นน้ําดื่มนี้เป็นสมบัติของประชาชนทุกคน
ควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมทั้งแสดงหมายเลขติดต่อ กปน. ที่ชัดเจน
เพื่อให้ผู้พบเห็นแท่นน้ําดื่มที่ชํารุดสามารถแจ้งให้ กปน. ดําเนินการซ่อมแซมได้
2. กปน. ควรศึ กษาความเป็ น ไปได้ ในการสร้ า งธุ ร กิ จ ที่ กปน. มี ความชํ า นาญ เช่ น การผลิ ต
น้ําประปาให้กับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว หรือ พม่า) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเป็น
การหารายได้เสริมให้กับ กปน. โดยอาจจัดทําเป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. กับ กปภ. หรือ หน่วยงานเอกชน
และในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ กปน. ควรมีบุคลากร (Key man) ที่สามารถบริหารจัดการและ
ตัดสินใจได้ทันทีในขณะปฏิบัติหน้าที่

-๔3. จากการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมของ กปน.
ที่เคยดําเนินการมาแล้วทั้ง 4 โครงการนั้น ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน ทั้งนี้ อาจเกิดจากขนาดของการผลิตที่ทําให้
ต้นทุนสูง แต่การขยายขนาดการผลิต เพื่อให้เกิด Economic of scale ไม่เหมาะสําหรับ กปน. ที่ต้องนํา
งบประมาณมาลงทุนในเรื่องนี้
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานรูปแบบพิเศษ เพื่อขายความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการ
ประปา (Know How) ที่มีอยู่ให้เกิดเป็นรายได้เสริม และควรศึกษารูปแบบการขยายตลาดไปในต่างประเทศ เพื่อให้
การดําเนินงานสามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนได้
2. กปน. ควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ให้ครอบคลุ ม
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การขาย Know How การรับจ้างสํารวจออกแบบ การรับจ้างวางระบบผลิต การขายน้ําดื่ม
บรรจุขวด การจัดตั้งบริษัทลูก การขยายตลาดไปนอกราชอาณาจักรและเรื่องอื่น ๆ ที่ กปน. มีขีดความสามารถใน
การให้บริการในอนาคต เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ สําหรับปัจจุบันในขณะที่ยัง
ไม่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง ขอให้ กปน. ศึกษาแนวทางเบื้องต้นในการดําเนินการ เพื่อให้
กปน. สามารถหารายได้เสริมจากกิจกรรมข้างต้นได้
3. ขอให้ กปน. ปรับปรุงแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ที่ กปน. ได้ร่วมกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยจัดทําไว้ตั้งแต่ปี 2548 ให้มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้กับประปาเทศบาลหรือ
ประปาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงเรื่องแหล่งน้ําด้วย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิต ซึ่งนอกจากชาวบ้านจะได้
ประโยชน์จากการมีน้ําประปาใช้แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับ กปน. อีกทางหนึ่ง
4. กปน. ควรพิ จ ารณาการจั ด แบ่ ง งวดงานสั ญ ญาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 7

ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R2-7(R)

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R2-7(R)
งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ําเดิม จํานวน 4 เส้นทาง และงานที่เกี่ยวข้อง โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จํานวน 66 วัน จาก
เดิมสิ้นสุดวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เป็นวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้างตามสัญญา
และในส่วนของเส้นทางย่อยขยายอายุสัญญาดังนี้
เส้นทางที่ 2 (บ่อพักประตูน้ําประดิพัทธ์ ถึงบ่อพักประตูน้ําสี่พระยา) ขยายอายุสัญญาออกไปอีก
66 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ไปสิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 สิงหาคม 2556
เส้นทางที่ 4 (บ่อพักประตูน้ําลุมพินีถึงบ่อพักลดระดับน้ําลุมพินี) ขยายอายุสัญญาออกไปอีก 66 วัน
จากเดิมสิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ไปสิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ตุลาคม 2556
โดยเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2537 ข้อ 95(3) เหตุเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่

8

-๕ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-735 ครั้งที่ 6

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-735
ครั้งที่ 6 งานก่อสร้างวางท่อประธาน ขนาด ∅ 1,000 มม. ความยาวประมาณ 3.26 กิโลเมตร พร้อมงานที่
เกี่ยวข้อง ในถนนสาธุประดิษฐ์ ช่วงจากถนนจันทน์ ถึงถนนพระราม 3 โดยขยายอายุสัญญาจ้างจํานวน 49 วัน จาก
เดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เมษายน 2556 และไม่เปลี่ยนแปลงค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2537 ข้อ 95(3) เหตุเกิด
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 โดยขอให้ กปน. สรุปเหตุผลและความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ครั้งนี้และอีก 5 ครั้งที่ ผ่านมาให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิ จารณาอนุมัติของคณะกรรมการ กปน. ต่อไป รวมทั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ ได้สอบถามกรณีวันสิ้นสุดสัญญาจ้างได้เลยกําหนดระยะเวลาแล้วดังเช่นสัญญานี้ กปน. สามารถ
ขยายอายุสัญญาจ้างได้หรือไม่ ซึ่งผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายได้ชี้แจงว่า สามารถกระทําได้เนื่องจากผู้รับจ้างได้มี
หนังสือขอสงวนสิทธิ์และขอขยายอายุสัญญาต่อ กปน. ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 9

ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-736 ครั้งที่ 2

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-736
ครั้งที่ 2 งานก่อสร้างวางท่อประธาน ขนาด ∅ 1,000 มม. โดยวิธีดันท่อลอด ความยาวประมาณ 3.55 กิโลเมตร
พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนจันทน์ ช่วงจากถนนเจริญกรุงถึงถนนนางลิ้นจี่ โดยขยายอายุสัญญาจ้างจํานวน 253 วัน
จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2556 เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 และไม่เปลี่ยนแปลง
ค่างานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2537 ข้อ 95(3)
เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 10

ขอความเห็นชอบการปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับแผนบริหารความ
เสี่ย งของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ อง แผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิ จ (BCM) ด้า น IT
ปีงบประมาณ 2556 โดยปรับเพิ่มกิจกรรมดําเนินการและระยะเวลาของแผนฯ เพื่อให้มีความครอบคลุมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. ทบทวน Business Continuity Plan (BCP) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. สื่อสารแผนฯ และเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
3. ฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เสมือนจริง
4. สรุปผลการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เสมือนจริง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 11

-๖ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ดังนี้
1.1 ต้องเป็นพนักงานที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และมีอายุการทํางานไม่น้อยกว่า 15 ปี นับตั้งแต่
วันเข้าทํางานจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และมีอายุทํางานคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึง
วันเกษียณอายุ
1.2 ตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร จนถึงวันที่ กปน. อนุมัติให้ออกจากงาน ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการ
ถูกกล่าวหาหรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางอาญา หรือ
ถูกฟ้องเป็นคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่เกิดจากการกระทําโดยประมาท หรือไม่อยู่ใน
ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด ซึ่งพนักงานผู้นั้นเป็นผู้กระทําให้เกิดความเสียหาย
1.3 พนักงานที่สมัครเข้าโครงการ จะได้รับการอนุมัติให้ออกจากงานตามลําดับ ดังนี้
1.3.1 ผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ
และมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน หรือสถานพยาบาลของ กปน.
1.3.2 ผู้ที่ไม่พร้อมพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.3.3 ผู้มีปัญหาสภาพจิตใจ และปัญหาสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. การกําหนดค่าตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงาน ดังนี้
2.1 ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จ่ายเป็นเงิน = อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย X จํา นวน
เดือนที่เหลือ นับตั้งแต่วันที่ให้ออกจากงานจนถึงเกษียณ (นับเป็นเดือน เศษของเดือนให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน
30 เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
2.2 ผลประโยชน์ตอบแทนทั่วไป
- เงินชดเชย 10 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับในเดือนสุดท้าย ตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (เรื่องมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ หมวด 9 ข้อ 59(5))
- เงินโบนัสในปีที่พนักงานผู้นั้นออกจากงานตามหลักเกณฑ์ของ กปน.
- เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กปน. ตามหลักเกณฑ์ของ กปน.
- กปน. ออกภาระภาษีเงินได้ทอดแรกให้ 100 % เฉพาะเงินได้ที่ได้รับจากเงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินกองทุนบําเหน็จ แทนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกจากงานตามโครงการในปีภาษีที่พ้นหน้าที่
3. งบประมาณในการดําเนินโครงการฯ จํานวน 20 ล้านบาท สามารถรองรับการเกษียณอายุ
ก่อนกําหนดของกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณ 10-15 คน และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2556
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล มี ม ติ รั บ ทราบความก้ า วหน้ า
โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด และเห็นชอบให้ดําเนินโครงการ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
1. กปน. ควรกํ า หนดวั ต ถุป ระสงค์ ของโครงการในลั กษณะเพื่อเป็น การให้ โ อกาสแก่ พนักงาน
รุ่นใหม่ได้เลื่อนตําแหน่งทดแทนผู้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด (Early Retirement) มิใช่เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้แก่พนักงานที่เจ็บป่วยจะเหมาะสมกว่า

-๗2. การดําเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด (Early Retirement) ในระยะที่ผ่านมาหน่วยงาน
จะดําเนินการกรณีมีนโยบายปรับลดขนาดองค์กรแล้วทําให้มีอัตราเกินความจําเป็น จึงให้ค่าตอบแทนพนักงาน
กลุ่มนี้ไปประกอบอาชีพอื่น โดยไม่ควรมีการดําเนินการทุกปี ซึ่ง กปน. ต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อปรับขนาดองค์กร
แล้ว จํานวนพนักงานลดลงหรือเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ดําเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด (Early Retirement) และเห็นชอบหลักเกณฑ์
และค่าตอบแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ประจําปีงบประมาณ 2556
และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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ขอความเห็นชอบการกําหนดเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงาน (KPI) ศูนย์ EVM ของ กปน.
ตามแผนปฏิบัติงานศูนย์ EVM ปีงบประมาณ 2556

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการกําหนดเกณฑ์ประเมินผลการ
ดําเนินงาน (KPI) ศูนย์ EVM ของ กปน. ตามแผนปฏิบัติงานศูนย์ EVM ปีงบประมาณ 2556 สรุปได้ดังนี้
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กําหนดให้การบริหารเพื่อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 และ กปน. ได้นํา EVM มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดําเนินการในรูปแบบศูนย์ EVM ซึ่งแบ่งเป็น 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ผลิตและส่งน้ํา
ศูนย์สนับสนุน และศูนย์บริการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555–2559) กปน. ได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ในระดับศูนย์ EVM (EVM Center’s Strategic Plan) โดยศูนย์ EVM เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในการดําเนินการต่าง ๆ ตามกรอบโครงการและแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ฯ นอกจากนี้
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2556 กปน. ได้มีการ
กระจายเป้าหมายการดําเนินงานลงสู่ศูนย์ EVM โดยนําปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Key Value Drivers) จํานวน 6 กลยุทธ์ มา
เป็นเกณฑ์ในการกําหนดตัวชี้วัดของศูนย์ EVM
เกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ EVM ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารศูนย์ EVM แล้ว และ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ
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ขอความเห็นชอบรูปแบบงานจัดทํานิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ภายในส่วนจัดแสดงสําหรับ
พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย บริเวณโรงงานผลิตน้ําสามเสน

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบรู ป แบบงานจั ด ทํ า
นิ ท รรศการและสื่ อ การเรี ย นรู้ ภ ายในส่ ว นจั ด แสดงสํ า หรั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง การเรี ย นรู้ ก ารประปาไทย บริ เ วณ
โรงงานผลิตน้ําสามเสน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การประปาไทย ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า งานจัดทํานิทรรศการและ
สื่อการเรียนรู้ภายในส่วนจัดแสดงสําหรับพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย และการเตรียมการจัดการรับ

-๘เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะมาเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยในวันที่
17 กรกฎาคม 2556 นั้น กปน. ควรแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็น 2 สัญญา เพื่อให้ทันการรับเสด็จ ส่วนการจ้าง
จัดงานนิทรรศการสําหรับพิพิธภัณฑ์ นั้น เห็นควรให้ กปน. พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญ
ในงานด้านนี้เป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นําแนวความคิดของบริษัท Index
Creative Village และบริษัทรักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จํากัด ประกอบการพิจารณาตามที่คณะอนุกรรมการติดตามการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การประปาไทยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
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รั บทราบผลการพิ จารณาทบทวนเป้ าหมายการดํ าเนิ นงาน งบประมาณรายได้ และงบทํ าการ
ประจําปีงบประมาณ 2557

ตามที่ ค ณะกรรมการ กปน. ได้ มีมติ ใ นการประชุ มครั้ ง ที่ 2/2556 เมื่ อวั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์
2556 มอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน (นายศุภชัย จงศิริ) ไปพิจารณาทบทวนเป้าหมายการ
ดําเนินงาน งบประมาณรายได้ และงบทําการ ประจําปีงบประมาณ 2557 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ
ท้าทายต่อความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ กปน. ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
กปน. โดยผลการทบทวนเป็นประการใดให้ถือว่าคณะกรรมการ กปน. อนุมัติตามนั้น
ประธานคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารการเงิ น ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ รองผู้ ว่ า การ (แผนและพั ฒ นา)
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา) รองผู้ว่าการ (บริการ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน) และฝ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่
1 มี นาคม 2556 เพื่ อปรับ เป้า หมายการดํ าเนิน งาน งบประมาณรายได้ และงบทําการ ประจํา ปีงบประมาณ
2557 ของ กปน. โดยประมาณค่ากําไรสุทธิเท่ากับ 6,100.2 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2556 สรุปได้ดังนี้
2.1 เป้าหมายการดําเนินงานที่สําคัญ ปี 2557
รายการ
เดิม
1. จํานวนติดตั้งประปาใหม่
(ราย)
55,000
2. ปริมาณน้ําผลิตจ่าย
(ล้าน ลบ.ม.)
1,781.3
3. ปริมาณน้ําขาย
(ล้าน ลบ.ม.)
1,333.8
4. อัตราน้ําสูญเสีย
(%)
24.0
5. ราคาค่าน้ําเฉลี่ย
(บาท/ลบ.ม.)
11.96

ปรับ เพิ่ม (ลด)
9,000
(3.8)
6.0
(0.5)
0.02

ผลการหารือ
64,000
1,777.5
1,339.8
23.5
11.98

เดิม

ปรับ เพิ่ม (ลด)

ผลการหารือ

18,260.9
7,643.8
10,610.1
6,055.0
5,513.8

383.5
(268.1)
651.6
651.6
586.4

18,644.4
7,375.7
11,261.7
6,706.6
6,100.2

2.2 สรุปภาพรวมงบประมาณ ปี 2557
รายการ
1. งบประมาณรายได้
2. งบประมาณรายจ่าย
3. EBITDA
4. กําไรสุทธิก่อนอัตราแลกเปลี่ยน
5. กําไรสุทธิ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการบริหารการเงินได้รายงานประธานกรรมการ กปน. รับทราบเป้าหมาย
การดํ า เนิ น งานดั งกล่ า วแล้ ว และคณะอนุ กรรมการบริ ห ารการเงิ น ได้ มีมติ รั บ ทราบแล้ ว ในการประชุ มครั้ ง ที่
3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ
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-๙รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง

ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
ให้ กปน. ศึกษาเปรียบเทียบ ผลดี ผลเสีย และประโยชน์ที่ กปน. จะได้รับ ระหว่างวิธีการประกวดราคางานจัดซื้อ
ท่อ พีวีซี. ปากระฆัง 2 วิธีดังนี้
1. วิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง แบบรวมวงเงินจัดซื้อ เพื่อให้อํานาจอนุมัติ
ในการสั่ งซื้ อสั่งจ้า งครั้ งหนึ่ งวงเงิ นเกิน 100 ล้ านบาท เป็ นอํา นาจการอนุมัติ ฯ ของคณะกรรมการ กปน. ตาม
ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 127 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 100 ครั้งที่ 2) ข้อ 50 แต่
กําหนดเงื่อนไขการประกวดราคา ให้แยกประมูลซื้อออกเป็น 4 กลุ่ม ตามพื้นที่การใช้งาน และกําหนดให้ผู้สนใจเข้า
ประกวดราคาสามารถยื่นราคากลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มได้ดังที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
2. วีธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง แยกเป็นรายภาค ตามพื้นที่การใช้งาน ซึ่งวงเงิน
จัดซื้อแต่ละกลุ่ม จะไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นอํานาจการอนุมัติฯ ของผู้ว่าการ
กปน. ได้นํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการศึกษาเปรียบเทีย บวิธี การ
ประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อพีวีซีปากระฆัง
ทั้ง 2 แบบ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การดําเนินงานตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 127 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 100 ครั้งที่ 2) การบริหารจัดการพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตลอดจนการยึดหลักธรรมาภิบาล และคํานึงถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้
ดังนี้
วิธีการซื้อ แบบซื้อรวม แบบซื้อแยก
หมายเหตุ
ข้อเปรียบเทียบ
รายภาค
1. วงเงิน
> 100 ล้าน < 100 ล้าน
2. อํานาจอนุมัติ
คณะกรรมการฯ ผวก.
3. ระยะเวลาการจัดซื้อ/ครั้ง
4 เดือน
3 เดือน
4. จํานวนที่ซื้อ/ปี
2 ครั้ง
8 ครั้ง แผนการจัดซื้อปีละ 2 ครั้ง
5. ความเสี่ยงที่ทําให้มีท่อไม่
ปานกลาง
ต่ํา
ซื้อแยกรายภาคมี 4 สัญญาหากสัญญาหนึ่งๆ มีปัญหา
เพียงพอใช้งาน
(เช่น ไม่มีผู้เข้าร่วมประกวดราคา) สามารถสั่งท่อจาก
สัญญาอื่นๆ ได้
6. การแข่งขัน
ปานกลาง
สูง
ซื้อแยกรายภาค มีจํานวนการแข่งขันมากครั้งกว่า/อาจ
มีผู้ขายมากรายกว่าเข้าแข่งขัน
7. ความคล่องตัวในการบริหาร
ต่ํา
สูง
ซื้อแยกรายภาค การจัดเตรียมท่อสามารถดําเนินการได้
จัดการพัสดุ
สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริงของแต่ละพื้นที่ได้
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างพิจารณาวิธีการ
ที่ เ หมาะสมและเป็ น ประโยชน์ กับ กปน. ในการประกวดราคางานจั ด ซื้ อท่ อ พี วี ซี. ปากระฆั ง
ครั้งต่อไป
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รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556

กปน. ได้ นํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบรายงานวิ เ คราะห์ การเงิ น และผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

- ๑๐ ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3,057.3 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
440.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.8 และสูงกว่าปีก่อน 731.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.4 เมื่อรวมผลกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 384.3 ล้านบาท ทําให้มีกําไรสุทธิเท่ากับ 3,441.6 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
670.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.2 และสูงกว่าปีก่อน 961.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 และมีกําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ 563.6 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 291.4 ล้านบาท และสูงกว่า
ปีก่อน 450.2 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 7,558.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 149.0 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน
592.5 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ํา ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จํานวน 6,480.1 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
55.0 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.9 และสู งกว่ าปี ก่ อน 429.4 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.1 ส่ วนใหญ่ เกิ ดจาก
ผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัยในปีก่อน ทําให้รายได้ค่าน้ําในปีนี้สูงกว่าปีก่อน ประกอบกับในปีก่อน กปน. ยังมี
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ําที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้ กปน. สูญเสียรายได้ค่าน้ําจากมาตรการช่วยเหลือ
จํานวนประมาณ 163.1 ล้านบาท นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น อาคารชุดพักอาศัยและโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรหลายแห่ง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อนและปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ํากว่าปีก่อน ผู้ใช้น้ํามีอัตราการใช้น้ําเฉลี่ยต่อราย
สูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ําขายสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยปริมาณน้ําขายสําหรับงวด 5 เดือน เท่ากับ 541.0
ล้าน ลบ.ม สูงกว่าเป้าหมาย 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน 26.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําขายที่
สูงกว่าปีก่อน 26.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการเพิ่มจากผู้ใช้น้ํากลุ่มที่อยู่อาศัย (R1) 9.3 ล้านลูกบาศก์เมตร กลุ่ม
ธุรกิจ (R2) 14.8 ล้านลูกบาศก์เมตร และกลุ่มขายเหมา 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีจํานวนผู้ใช้น้ํา
ติดตั้งประปาใหม่สูงกว่าเป้าหมาย 3,769 ราย และสูงกว่าปีก่อน 8,616 ราย เนื่องจากในปีก่อนได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ ทําให้มีจํานวนผู้ใช้น้ํามาขอติดตั้งประปาใหม่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2554 ซึ่งไม่ได้เกิดอุทกภัย พบว่า จํานวนผู้ใช้น้ําติดตั้งประปาใหม่สูงกว่าปี 2554 จํานวน 2,192 ราย อย่างไรก็ตาม
รายได้ติดตั้งประปาใหม่เฉลี่ยต่อรายลดลง เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม่สําหรับมาตรวัดน้ําขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตรา
ค่าติดตั้งประปาใหม่ต่ํา มีสัดส่วนสูงขึ้น สําหรับด้านรายได้เสริม ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชน และงานบริการ
หลังมาตรวัดน้ํา สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน และรายได้อื่นจากค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ํา งานวางท่อ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และดอกเบี้ยรับ เพิ่มขึ้นเช่นกัน
 ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ 4,116.6 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 521.9 ล้านบาท และ
ต่ํากว่าปี ก่อน 368.8 ล้ านบาท โดยมีต้ นทุนค่า น้ําต่อหน่วยน้ําขาย เท่ ากับ 6.97 บาท:ลูกบาศก์เมตร ต่ํากว่ า
เป้าหมาย 1.09 บาท:ลูกบาศก์เมตร และต่ํากว่าปีก่อน 1.27 บาท:ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคา
ที่ต่ํากว่าปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยน้ําขายลดลง 0.60 บาท:ลูกบาศก์เมตร และมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ
สูงกว่าปีก่อน คิดเป็นต้นทุนค่าน้ําลดลง 0.41 บาท:ลูกบาศก์เมตร ประกอบกับมีอัตราน้ําสูญเสียร้อยละ 24.87
ต่ํากว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 25.08 และร้อยละ 26.61 ตามลําดับ และในปีก่อน (ต.ค.54-ก.พ.
55) กปน . มีค่าใช้ จ่ ายในการป้ องกั น อุทกภัย จํา นวนเงิ น 275.6 ล้ านบาท คิด เป็น ต้ นทุ น ค่า น้ํ า 0 .54 บาท:
ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เป็นค่าสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา กระสอบทรายและวัสดุป้องกันน้ําท่วม หากไม่รวม
ค่าใช้ จ่ า ยในการป้ องกั น อุ ทกภั ย ดั งกล่ า ว กปน.จะมี ค่า สารเคมี และค่า วั ส ดุ สู งกว่ า ปีก่อน ค่ า สารเคมี ที่เ พิ่ มขึ้ น
ส่วนใหญ่เกิดจากคุณภาพน้ําดิบแม่น้ําเจ้าพระยาด้อยมาตรฐาน ค่าความขุ่นเฉลี่ยสูงขึ้น ทําให้ต้องใช้สารเคมีในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําสูงขึ้น นอกจากนี้ กปน.ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ําขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และ
ดอกเบี้ยจ่าย ในขณะที่มีค่าไฟฟ้าสูงกว่าปีก่อน 0.13 บาท:ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้า

- ๑๑ นครหลวง และมีการปรับแผนการส่งน้ํา เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ําช่วงประดิพัทธ์ถึงสี่พระยาตั้งแต่เดือน
พ.ย. 55 ทําให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น และมีค่าน้ําดิบ ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ
แตกท่อรั่วสูงขึ้น
 กํ าไรสุ ทธิ เท่ ากั บ 3,441.6 ล้ านบาท สู งกว่ าเป้ าหมาย 670.9 ล้ านบาท และสู งกว่ าปี ก่อน
961.3 ล้านบาท เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่าย
และค่าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีอัตราส่วน
กําไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ 45.53 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 37.40 และ
สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 35.61
ฐานะการเงิน
กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เท่ากับ 58,009.6 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.18 เท่า มีค่าเท่ากับเป้าหมาย แต่ต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.25 เท่า
แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน และมีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (Interest
Coverage Ratio) เท่ากับ 65.77 เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 61.37 เท่า และ 24.37 เท่า
ตามลําดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ
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รั บ ทราบรายงานการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ประจํ า ปี ง บประมาณ 2556 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ประจํ า
ปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจํา ปีงบประมาณ
2556 ของ กปน. จํ า นวน 6,746.8 ล้ า นบาท และ กปน. เสนอขออนุมัติ ป รั บ วงเงิ น เบิ กจ่ า ยงบลงทุ น จาก
6,746.8 ล้านบาท เป็น 7,005.1 ล้านบาท ประกอบด้วยงบลงทุนปกติ จํานวน 4,284.3 ล้านบาท และงบ
ลงทุ น โครงการ จํ า นวน 2,720.8 ล้ า นบาท ซึ่ งขณะนี้อยู่ ร ะหว่ างการดํ า เนิน การเพื่ อขออนุ มัติ จ ากสํ า นั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สามารถเบิกจ่ายได้ 1,398.2 ล้านบาท
คิดเป็น 20.0% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายทั้งปี
4,284.3
2,720.8
7,005.1

สะสม (ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556)
% วงเงิน
แผนจ่าย
จ่ายจริง
%
เบิกจ่ายทั้งปี
728.7
706.8
97.0
16.5
715.6
691.4
96.6
25.4
1,444.3 1,398.2
96.8
20.0

- ๑๒ การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ํากว่าแผนจ่าย 3.0% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ํากว่าแผนจ่าย
3.4% รายละเอียดดังนี้
งบลงทุนปกติ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 3.0% สาเหตุเนื่องจาก
1. งานปรับปรุงระบบผลิต เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 30.0 ล้านบาท
2. งานบริการอื่นๆ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 5.4 ล้านบาท
3. งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ําสูญเสียโดยเร่งด่วน เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 8.0 ล้านบาท
4. งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝ้าระวังน้ําสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย
1.3 ล้านบาท
5. งานคอมพิวเตอร์ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 10.1 ล้านบาท
6. งานขยายเขตจํ าหน่ ายน้ํา เพื่อบริการให้ เต็มพื้ นที่ทั่วชุมชนเมื องในความรับผิ ดชอบของ
ฝบค. เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 9.2 ล้านบาท
7. งานปรั บปรุ งระบบส่ งน้ํ าดิ บเพื่ อเสริ มเสถี ยรภาพและป้ องกั น น้ํา ท่ วมเป็ น การถาวรของ
กปน. เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 2.0 ล้านบาท
งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 3.4% สาเหตุเนื่องจาก
1. โครงการ 7 เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจํานวน 23.2 ล้านบาท
2. โครงการ 7/1 เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน 17.1 ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-7A09
3. โครงการลดน้ําสูญเสีย เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน 1.4 ล้านบาท สัญญา E-WL-PK(R)
4. โครงการ 8 จ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน 28.9 ล้า นบาท ได้แก่ สัญญา PIT-803, สัญญา
PIT-807, สัญญา PITB-808 , สัญญา G-PK/RB-8, สัญญา PITRR-801, สัญญา PSOD2809 , สัญญา PSOD2-811 , สัญญา PSOD2-813 , สัญญา PSOD2-816 และสัญญา
PID-804
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556
มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 18

รับทราบ
รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือน
กุมภาพันธ์ 2556
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ปน. มีหนี้เงินกู้รวม 2,757.3 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้
ต่า งประเทศสกุ ล เยนทั้ งจํ า นวน โดยในจํ า นวนนี้ ได้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งของค่ า เงิ น เยนไปแล้ว จํ า นวน 1,094.3
ล้านบาท หรือร้อยละ 39.7 ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจํานวน 1,663.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.3 ของ
เงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน
2. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบว่า กปน. คงเหลือเพียง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง
อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวและมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.3210 บาทต่อเยน แกว่งตัว
อยู่ในช่วง 0.3178 – 0.3280 บาทต่อเยน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ กปน. จากการตีค่าภาระหนี้จากสกุลเยนเป็นสกุล
บาท ซึ่งจะมีภาระหนี้ที่ลดลง

- ๑๓ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 19 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบสําหรับงวด 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ซึ่งได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ
สําหรับงวด 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556) ของสํานักตรวจสอบ จํานวน 10 กิจกรรม (เร็วกว่าแผนฯ
2 กิจกรรม) โดยมีงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเพิ่ม 2 กิจกรรม คือ สอบทานสัญญาซื้อเลขที่ ซล.12/2555
(สัญญาซื้อพร้อมติดตั้ง Induction Motor) และสอบทานการเบิกเงินส่งเสริม (Incentive) ค่าถอดมาตรระงับการใช้น้ํา
การเก็บรักษามาตรที่ถอดมา รวมกิจกรรมที่ดําเนินการและรายงานผลทั้งสิ้น 12 กิจกรรม
ผลการตรวจสอบโดยรวม หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับจัดให้มี
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ยกเว้น ข้อผิดพลาดบางประเด็น เช่น การจัดทําทะเบียนคุมการเบิก-ใช้แบบพิมพ์
และการเบิกจ่ายเงินค่างานให้ผู้รับจ้าง ที่สํานักตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุมเชิงป้องกัน
ในการลดความเสี่ ย งและผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ซึ่ ง หน่ ว ยรั บ ตรวจรั บ ทราบและรั บ ที่ จ ะ
ดําเนินการแก้ไขแล้ว
สรุ ป ความคื บ หน้ า กิ จ กรรมการตรวจสอบเปรี ย บเที ย บกั บ แผนการตรวจสอบฯ ตั้ ง แต่
เดือนตุลาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 (สะสม 5 เดือน) สามารถดําเนินการได้ตามแผนฯ รวม 15 กิจกรรม
(เร็วกว่าแผนฯ 2 กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ 39.47 ของแผนฯ ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจทีมตรวจสอบ
โดยหน่วยรับตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ระยะเวลาเฉลี่ยการนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังปิดการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติรับทราบและให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 20 รับทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ สาหกิ จ งวด
4 เดือน ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 4 เดือน ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
สรุปได้ ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เชิญผู้แทนรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA ร่วม
ประชุมและให้ความเห็ นเกี่ย วกั บการกํ าหนดค่า เกณฑ์ วัดข้ อ 1 ผลการประเมิ นกระบวนการ/ระบบงานของ
รัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ง สคร. จะนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ SEPA เพื่อ
พิจารณาและจะแจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบต่อไป
2. กปน. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องเกณฑ์การประเมินตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
สําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ BA เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ซึ่งจัดโดย สคร. เพื่อชี้แจง
รัฐวิสาหกิจให้ทราบถึงเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ(SEPA) ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2556 โดยเป็นการ
ปรับปรุงเกณฑ์ SEPA ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ MBNQA ฉบับปี 2011-2012 และเกณฑ์ TQA ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
จากเดิมเพียงบางประเด็น โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และให้ใช้เกณฑ์ฉบับใหม่นี้ในการ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจที่เข้าระบบ SEPA ทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

- ๑๔ 3. กปน. ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. งวด
4 เดือน ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556) เฉพาะเกณฑ์วัดที่ตกลงและสามารถประเมินผล
ได้แล้ว (น้ําหนักเกณฑ์วัดรวมร้อยละ 38.50) โดยรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA มีดังนี้
3.1 ผลการประเมิ น กระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ํ า หนั ก ร้ อ ยละ 35 ซึ่ ง
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
3.2 ผลลัพธ์ หมวด 7 น้ําหนักร้อยละ 65 โดยมีผลงานที่สามารถประเมินผลได้ ดังนี้
ผลการประเมิน งวด 4 เดือน
(ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556)
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน
ผลงาน
เกรด
คุณภาพน้ําประปา
- กายภาพ (ร้อยละ)
- เคมี (ร้อยละ)
- แบคทีเรีย (ร้อยละ)
การบริหารจัดการแรงดันน้ํา (เมตร)
กําไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ล้านบาท)
การเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงปี (ร้อยละ)
% Water Coverage (ร้อยละ)
หรือ จํานวนผู้ใช้น้ําติดตั้งใหม่ (ราย)
อัตราน้ําสูญเสีย (ร้อยละ)
จํานวนครั้งที่หยุดสูบจ่ายน้ํา (ครั้ง)

99.81
100.00
99.61
7.851
2,449.9
113.8
24,042
25.37
37

A
A
A
AA
A
A
DA

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2556 มีมติรับทราบ และขอให้ กปน. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อ/จ้างให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 21

รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์การดําเนินการรับมือภัยแล้ง กปน. ได้ดําเนินการ ดังนี้
1.1 ประชาสั ม พั น ธ์ จุ ด จ่ า ยน้ํ า เพื่ อ บริ ก ารประชาชน ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ โทรทั ศ น์ สื่ อ วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ นอกจากการให้ความช่วยเหลือจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ในสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว กปน. ยังส่งรถน้ําไปช่วยในจังหวัดอื่นๆ เช่น กําแพงเพชร อีกด้วย
1.2 ประชาสัมพันธ์แผนการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งของ กปน. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ เช่น
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และข่าวสด เป็นต้น

- ๑๕ 1.3 การรณรงค์การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
- ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท.) กระทรวงศึกษาธิการ กรมชลประทาน และ
การประปาส่วนภูมิภาค จัดโครงการ “ประกวดเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศของสหภาพสากล
ไปรษณีย์ (Universal Postal Union) ประจําปี 2556” ในหัวข้อ “เขียนจดหมายเพื่อบอกว่า ทําไมน้ําจึงมีคุณค่า”
(Write a letter about why water is precious)
- ร่ ว มกั บ บริ ษั ท สยามซานิ ท ารี่ แ วร์ จํ า กั ด (คอตโต) จั ด กิ จ กรรมประหยั ด น้ํ า ในชื่ อ
“กิจกรรมประปา 5 ประหยัด”
- กําหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการรณรงค์การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า โดยเชิญชวนผู้ใช้น้ํา
เสนอแนวคิดวิธีประหยัดน้ํา เพื่อชิงรางวัล
2. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
กปน. กํ าหนดให้มีเนื้ อหาการบรรยายเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายใน
ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการสัมมนาเชิงปฎิบัติการในการ
ทบทวนความเสี่ยงกลางปี หัวข้อ การระบุและประเมินความเสี่ยงองค์กรของผู้บริหารระดับสูง และคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3. การเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟ้า
กปน. ประชุ มหารือกั บ การไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้ า ส่ วนภู มิภ าค (กฟภ.)
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับเนื่องจากการหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติในวันที่ 5-14 เมษายน 2556
จากแหล่งยาดานา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่ง กฟน. และ กฟภ. ยืนยันว่าสามารถให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้าสําหรับโรงงานผลิตน้ํา สถานีสูบน้ําดิบ และสถานีสูบจ่ายน้ํา รวมทั้งสิ้น 16 แห่งของ กปน. ได้อย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว และจะให้ความสําคัญกับ กปน. และสาธารณูปโภคที่สําคัญอื่นๆ เป็นอันดับแรก
โดยจะไม่อยู่ในแผนการดับไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม กฟน. ขอความร่วมมือให้ กปน. ลดการใช้ไฟฟ้าภายในสํานักงานใน
ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้า
นอกจากนี้ กปน. จะระงับกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบกับการสูบส่งสูบจ่ายน้ําในช่วงวันที่ 412 เมษายน 2556 เช่น การตัดบรรจบท่อ การซ่อมบํารุงระบบสูบส่งสูบจ่าย เป็นต้น เพื่อให้สามารถสูบจ่ายน้ํา
ให้กับผู้ใช้น้ําได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสํารองน้ําให้พร้อมแล้ว
4. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) เดือน
มกราคม 2556
ค่า KRI อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) 10 รายการ และอยู่ในระดับที่ต้อง
กําหนดกิจกรรมดําเนินงานทันที (Threshold) 1 รายการ คือ ปริมาณน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง
ซึ่ง ฝบส. ได้ส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กปน. โดยสายงานผลิตและส่งน้ําร่วมกับ
กรมชลประทาน เริ่มดําเนินการบริหารจัดการน้ําเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในระยะที่ 1 (ผันน้ําจากลุ่มน้ํา
แม่กลอง – ท่าจีน ผ่านคลองพระยาบันลือ และระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา) โดยไหลตามแรงโน้มถ่วง (Gravity
Flow) เพื่อส่งน้ําดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ําประปาและผลักดันน้ําเค็มที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบผลิตน้ําของ
กปน.

- ๑๖ 5. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556
สายงานต่างๆ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม 16 แผน ณ 31
มกราคม 2556 มีผลงานดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน 2 แผน
ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จํานวน 13 แผน และผลงานเกินกว่าระดับเบี่ยงเบนที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จํานวน 1 แผน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้ กปน. ดําเนินการดังนี้
1. เฝ้าระวังค่าความเค็มในแม่น้ําเจ้าพระยาที่จะหนุนขึ้นมาถึงบริเวณปากเกร็ด และโรงสูบน้ําดิบ
สําแล เพื่อเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ํา โดยกําหนดเป็น Key Risk Indicator : KRI
2. ควรระบุ ความเสี่ ย งเรื่ องการเบิ กจ่ า ยงบลงทุ น อาจไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย ในการทบทวน
การระบุและประเมินความเสี่ยงกลางปีงบประมาณ 2556
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
เรื่องที่ 22 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กปน. ครังที่ 3/2556
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกําหนด
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ซึ่งได้มี
มติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบความก้าวหน้างานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 25552557) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปดังนี้
1.1 โครงการ ERP วงเงิน 235 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน - กลุ่มร่วมทํางาน TNNTS-ERP และพนักงาน กปน. ร่วมศึกษาความ
ต้องการสําหรับออกแบบ และจัดทํา Blueprint Level 1 และ
Level 2 โดยคาดว่าจะ Sign off ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และ
คาดว่า Go Live ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
- ส่งมอบงวดแรก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
- ประชุมกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว

1.2 โครงการ GIS

- ๑๗ วงเงิน 12.6 ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน - อยู่ระหว่างสํารวจพิกัดตําแหน่งประตูน้ําระบายอากาศ, จุด Test Post
วัดระบบป้องกันการผุกร่อน และประตูน้ําในระบบ DMA (สํารวจได้
1,030 ตัว จาก 5,603 ตัว)
- อยู่ระหว่างสํารวจตําแหน่งหัวดับเพลิง (สํารวจได้ 2,758 ตัว จาก
22,000 ตัว)
1.3 โครงการ Handheld

วงเงิน 52.38 ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน - อยู่ระหว่างดําเนินการขายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2556
- กําหนดเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11
เมษายน 2556
1.4 โครงการ Network และ co-site วงเงิน 151.8 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน - ยกเลิกการประกวดราคา และคณะกรรมการ(ร่าง) TOR พิจารณา
TOR ครั้งใหม่พร้อมกับคณะกรรมการราคากลางพิจารณาราคา
กลางใหม่ โดย รวก.(ท) อนุ มั ติ ร่ า ง TOR และราคากลางที่
ดําเนินงานใหม่แล้ว
- อยู่ระหว่างดําเนินการประชาพิจารณ์ (7-12 มีนาคม 2556)
1.5 โครงการ CIS วงเงิน 150 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน - อยู่ขั้นตอนขออนุมัติร่าง TOR (ครั้งที่ 2)
1.6 โครงการ WLMA, SCADA วงเงิน 54 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน - อยู่ขั้นตอนการพิจารณาร่าง TOR
1.7 โครงการ Cloud Database วงเงิน 105.3 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน - อยู่ระหว่างการจัดทําราคากลาง
1.8 โครงการ Front End วงเงิน 122 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน - อยู่ขั้นตอนพิจารณาร่าง TOR
1.9 โครงการ IT Integration วงเงิน 56 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่าง TOR ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2556
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจกับ สร.กปน. แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556 เพื่อ
ดําเนินงานโครงการฯ ตามแผนต่อไป และให้ทํารายงานการประชุมระหว่างสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สร.กปน.
(2) ควรแต่ งตั้ งให้ นายวุ ฒินั นท์ สิล มัฐ ผู้ เชี่ ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 เป็ น
หัวหน้าทีมหรือผู้อํานวยการโครงการ ERP เพื่อกํากับดูแลการดําเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด

- ๑๘ (3) ควรปรับผังบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน.
(พ.ศ. 2555-2557) ดําเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ทําหน้าที่กํากับ ดูแล ติดตาม
เร่งรัดและให้คําปรึกษาแนะนําโครงการฯ
(4) ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมงานผู้รับจ้าง (TNNTS) และทีม กปน. เพื่อหารือและ
รับทราบแผนงาน ปัญหาในการดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
(5) ควรสรุปโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ภูมิศาสตร์ งบประมาณ 45.5
ล้านบาท กับสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ให้ชัดเจนเพื่อดําเนินการต่อไป
2. กปน. ได้ขอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแนวทางการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน
สังกัด รวก.(ท) อีกครั้ง ในการขอสนับสนุนทุนการศึกษาของพนักงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 6 คน
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 16 มกราคม 2556
มติที่ประชุม มิได้พิจารณาให้ทุนกรณีของพนักงานในสังกัด รวก.(ท) เนื่องจากตรวจสอบพบว่าในขณะนั้นพนักงาน
ทั้ง 6 คน ได้ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว และกําลังอยู่ในระหว่างการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้สายงานทําบันทึกหรือนโยบายความจําเป็นของสายงานฯ
ส่งเสริ มพนั กงานในด้ า นที่ มีความจํ า เป็ น เช่ น มี การปรับ ปรุ งโครงการในสายงาน หรื อเพื่ อขั บ เคลื่ อนให้ บ รรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ พร้อมกําหนดคุณสมบัติและจํานวนพนักงานที่ต้องการพัฒนา เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ
3. รับทราบการคาดการณ์แผนเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2556 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. พ.ศ. 2555-2557 เป็นเงิน 487.35 ล้านบาท ดังนี้
3.1 โครงการที่ดําเนินการต่อ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของ กปน.จํานวน 4
โครงการ คาดการณ์แผนเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2556 รวมเป็นเงิน 248.28 ล้านบาท
1) โครงการ ERP (วงเงิน 235 ล้านบาท)
(รวมจ่ายเร็วกว่าแผน)

จํานวน 70.5 ล้านบาท

2) โครงการ GIS (วงเงิน 12.6 ล้านบาท)

จํานวน

3) โครงการ Handheld (วงเงิน 52.38 ล้านบาท)

จํานวน 52.38 ล้านบาท

2.5 ล้านบาท

4) โครงการ Network และ co-site (วงเงิน 151.8 ล้านบาท) จํานวน 122.9 ล้านบาท
3.2 โครงการที่ ถูกระงั บโครงการ ที่ มีคําสั่ งให้ หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบหารื อร่ วมกั บ สร.กปน.
เกี่ยวกับขอบเขตงาน และงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุปก่อนดําเนินโครงการตามแผนต่อไป จํานวน 5 โครงการ
คาดการณ์แผนเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2556
1) โครงการ CIS (วงเงิน 150 ล้านบาท)

จํานวน 7.5 ล้านบาท

2) โครงการ Front End (วงเงิน 122 ล้านบาท)

จํานวน 122.0 ล้านบาท

3) โครงการ IT Integration (วงเงิน 56 ล้านบาท)

จํานวน 25.5 ล้านบาท

4) โครงการ Cloud Database (วงเงิน 105.3 ล้านบาท)
5) โครงการ WLMA, SCADA (วงเงิน 54 ล้านบาท)

จํานวน 105.3 ล้านบาท
จํานวน 37.5 ล้านบาท

- ๑๙ กปน. คาดการณ์แผนเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 487.35 ล้านบาท
ซึ่งคาดว่าสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 189.55 ล้านบาท และงานโครงการ ERP
ที่เร็วกว่าแผนเบิกจ่ายงบลงทุนได้ อีก จํานวน 58.75 ล้านบาท ดังนั้นคาดการณ์เบิกจ่ ายงบลงทุน ไม่ทันในใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 239.05 ล้านบาท
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ควรเร่งรัดการดําเนินงานโครงการฯ ให้ได้ตามแผน
(2) ให้ปรับ Time Frame ของแผน เนื่องจากล่าช้าจากเดิมไปประมาณหนึ่งเดือน
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให้ กปน. รั บข้ อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกํา หนดกลยุ ทธ์ ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กปน.ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 23

รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
ประจําเดือนมีนาคม 2556

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนมีนาคม 2556 ตามที่ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2556 ซึ่งได้มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน.
1.1 อัตราน้ําสูญเสีย.น้ําสูบจ่าย น้ําจําหน่าย และแรงดันน้ํา ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้
- อัตราน้ําสู ญเสีย กปน. อยู่ที่ร้ อยละ 22.69 และอัตราน้ําสู ญเสี ยสะสม ตุ ลาคม
2555 – กุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ร้อยละ 24.87
- ปริมาณน้ําสูบจ่าย อยู่ที่ 136.71 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําจําหน่าย กปน. อยู่ที่ 105.68 ล้าน ลบ.ม.
- แรงดันน้ํา กปน. อยู่ที่ 9.02 เมตร
1.2 สถานะการใช้งานอุปกรณ์.RTU ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556
- เข้าดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ RTU ที่ชํารุด จํานวน 58 จุด
- มีอุปกรณ์ที่ชํารุดเพิ่มเติม จํานวน 52 จุด
- อุปกรณ์ RTU ที่ใช้งานได้จํานวน 1,232 จุด จากทั้งหมด 1,482 จุด คิดเป็นร้อยละ 83
2. รับทราบการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
2.1 คณะทํางานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียพื้นที่บริการ 4 ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
7 มีนาคม 2556 เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของคณะทํางานฯ
2.2 ความก้ า วหน้ า งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาฯ (บริ ษั ท ปั ญ ญา คอนซั ล แตนท์ จํ า กั ด และบริ ษั ท
เทคโนโลยี เซอร์วิส คอนซัลติ้ง 1656 จํากัด) สําหรับงานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้น
ลดน้ําสูญเสียสาขาที่มีน้ําสูญเสียสูง 5 สาขา ได้แก่ สํานักงานประปาสาขาแม้นศรี, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ
และบางกอกน้อย) ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และจัดทําเอกสารประกวดราคาแล้วร้อยละ 64.4 เร็วกว่าแผนงาน
ร้อยละ 2.70
2.3 ความก้าวหน้าและผลการประชุม Pre-Construction โครงการนําร่องทดลองลดน้ําสูญเสีย
ด้วยแนวทางการดําเนินงานของการประปาโตเกียว โดยจะมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานทุกวันจันทร์

- ๒๐ 2.4 ความก้าวหน้าโครงการนําร่องการจัดการน้ําสูญเสีย
- โครงการสํารวจหาจุดรั่วในระบบท่อประธาน โดยเทคโนโลยี SAHARA ลงนามสัญญา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 อายุสัญญา 150 วัน
- โครงการสํารวจหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ํา โดยเทคโนโลยี JD-7 ดําเนินการเปิดซอง
ตกลงราคา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 มูลค่างาน 5 ล้านบาท
2.5 ความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเครื่องวัดอัตราการไหลน้ํา
2.6 ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ํา โดยการติดตั้งประตูน้ําลดแรงดันน้ํา
(PRV) ในพื้นที่เฝ้าระวัง ระยะที่ ๑ จัดทําเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทําราคากลาง
3. ให้ คณะทํางานบริหารจัดการน้ําสูญเสียพื้นที่ บริการ 4 รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียพื้นที่บริการ 4 และพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา นําเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 24 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 4 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการ
เบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายการ
โครงการ
โครงการ 7 โครงการ 7/1
โครงการ 8
ลดน้ําสูญเสีย
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)
90.7
100.0
99.9
56.2
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)
21,404.6
2,305.8
3,991.2 3,712.1
โดยมีความก้าวหน้าโครงการที่เป็นงานสําคัญ ดังนี้
 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา G-TN-R2-7(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ําเดิมช่วงล่าง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม
73.2 % ต่ํากว่าแผน 0.9 %
 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานดังนี้
- สั ญ ญา G-MS4-8 ก่ อ สร้ า งขยายกํ า ลั ง ผลิ ต น้ํ า ที่ โ รงงานผลิ ต น้ํ า มหาสวั ส ดิ์ 400,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม 100 %
- สัญญา G-BK-8 ก่อสร้างขยายกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน 400,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กําจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม 24.2 % ต่ํากว่าแผน 4.4 %
- สัญญา S-BK-8 จัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน พร้อมงานที่
เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม 71.9 % ต่ํากว่าแผน 17.8 %
- สัญญา G-PK/RB-8 งานก่อสร้า งถั งเก็บ น้ําใสที่สถานี สูบ จ่า ยน้ํ าเพชรเกษมและสถานี
สูบจ่ายน้ําราษฎร์บูรณะ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม 17.6 % ต่ํากว่าแผน 13.9 %

- ๒๑ - สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบและสูบส่งน้ําที่มหาสวัสดิ์ และ
บางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม 45.2 % สูงกว่าแผน 2.6 %
- สัญ ญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR) จั ด ซื้ อเครื่องสู บ น้ํ า ดิ บ ที่ สํา แล และบางเขน : เริ่ มงาน
ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
- สัญญา E-BP-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายน้ําที่สถานีสูบจ่ายน้ําบางพลี : ผลงานความก้าวหน้า
สะสม 98.7 % สูงกว่าแผน 0.1 %
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุม
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติรับทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 25 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ให้ ส่วนราชการและรัฐวิส าหกิจตรวจสอบ
มติ คณะรั ฐ มนตรี ทุ กๆ สั ป ดาห์ เพื่ อ รวบรวมมติ คณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ อาจมี ผ ลต่ อ การดํ า เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็น
ข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556
1. รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2556 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)
2. การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรแบ่งงวดงานใน
แต่ ล ะสั ญ ญาให้มากขึ้ น เพื่ อให้ การเบิกจ่ ายเงิ นได้ เร็ ว ขึ้น ในแต่ ละไตรมาส ซึ่ งจะเป็ น การเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการ
เบิกจ่ายงบลงทุนได้
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

