สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 4/๒๕๕6
ดวยเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน ๒๕๕6 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ*
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕6 สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่ 1

ขออนุมัติ น$ อมเกล$า น$ อมกระหม% อมถวายการก%อสร$า ง และปรับปรุ งซ% อมแซมอุปกรณ*ต% า งๆ
เกี่ยวกับระบบประปาภายในเขตพระราชฐานพื้นที่ควบคุมวังทวีวัฒนา

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัตินอมเกลานอมกระหม*อมถวายการ
ก*อสรางและปรับปรุงซ*อมแซมอุปกรณ8ต*างๆ เกี่ยวกับระบบประปาภายในเขตพระราชฐานพื้นที่ควบคุมวังทวีวัฒนา
โดยสํานักงานก*อสรางวังทวีวัฒนาไดมอบหมายให กปน. ดําเนินงาน ดังนี้
1. สํารวจตรวจสอบและปรับปรุงซ*อมแซมระบบควบคุมป@Aมน้ํา บริเวณถังเก็บน้ําใบที่ 1 ซึ่ง กปน.
ไดตรวจสอบแลวพบว*า Motor ของ submersible pump และอุปกรณ8ไฟฟQาที่เกี่ยวของเกิดชํารุดเสียหาย ซึ่ง
จะตองดําเนินการปรับปรุงซ*อมแซมระบบควบคุมป@Aมน้ําโดยเร*งด*วน
2. ยกระดับหองควบคุมป@Aมน้ําสํารอง บริเวณดานขางอาคาร นรป.ประตูสถิตพงษ8 ใหสูงขึ้นจาก
พื้นดิน
3. ปรั บปรุงระบบท*อประปาบริเวณดานหลั งอาคารสัตวบาล เนื่องจากเกิดการชํารุ ดเสียหาย ซึ่ ง
จะตองดําเนินการก*อสรางวางท*อประปาชนิด PVC ศก. 150 มม. ความยาว 132 เมตร ทดแทนท*อประปาเดิม
กปน. ไดมอบหมายใหบริษัทคงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993) จํากัด ดําเนินการตามขอ 1 และ ขอ 2
ซึ่งบริษัทฯ เสนอราคาในการดําเนินงานก*อสราง ปรับปรุงซ*อมแซมอุปกรณ8ต*างๆ รวมเป]นจํานวนเงิน 428,000 บาท
และ กปน. ไดดําเนินการสํารวจ ออกแบบและประมาณการค*าใชจ*ายงานวางท*อประปาทดแทนท*อเดิม ตามขอ 3
เป]นจํานวนเงิน 97,500 บาท รวมเป]นจํานวนเงินทั้งสิ้น 525,500.- บาท
มติที่ประชุม

1. อนุมัตินอมเกลานอมกระหม*อมถวายการก*อสรางและปรับปรุงซ*อมแซมอุปกรณ8ต*างๆ เกี่ยวกับ
ระบบประปาภายในเขตพระราชฐานพื้นที่ควบคุมวังทวีวัฒนา
2. อนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานการก*อสราง ปรับปรุงซ*อมแซมอุปกรณ8ต*างๆ เกี่ยวกับ
ระบบประปาภายในเขตพระราชฐานพื้ น ที่ ค วบคุ ม วั ง ทวี วั ฒ นา เป] น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
525,500.- บาท (หาแสนสองหมื่นหาพันหารอยบาทถวน)

เรื่องที่

2

ขออนุมัติการลาออกของนายเจริญ ภัสระ ผู$ว%าการการประปานครหลวง

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการลาออกของนายเจริญ ภัสระ ผูว*าการ
กปน. เนื่องจากมีป@ญหาดานสุขภาพ จึงเกรงว*าจะไม*สามารถปฏิบัติงานในตําแหน*งผูว*าการ กปน. ไดอย*างเต็มที่ ซึ่ง
เป]นการลาออกก*อนครบระยะเวลาตามสัญญาจาง (เริ่มงาน 4 พฤษภาคม 2553 สิ้ นสุดสัญญา 4 พฤศจิกายน
2556) ทั้งนี้ ไดขอลาออกจากตําแหน*ง ตั้งแต*วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ตามหนังสือลงวันที่ 27 มีนาคม 2556
คณะกรรมการ กปน. ไดพิจารณาเห็นว*า การลาออกก*อนครบระยะเวลาของนายเจริญ ภัสระ ผูว*าการ
กปน. เป]นการลาออกโดยมีเหตุอันควร เพราะตองการใชเวลาไปในการรักษาสุขภาพร*างกาย ประกอบกับไดยื่นใบลาออก
ล*วงหนาไม*นอยกว*า 1 เดือน ซึ่งเป]นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจาง ขอ 5.5
มติที่ประชุม
เรื่องที่

3

อนุมัติตามเสนอ

การพิจารณาแตงตั้งผูทําการแทนผูวาการ กปน.
ตามที่ นายเจริญ ภัสระ ผูว*าการ กปน. ขอลาออกจากตําแหน*ง ตั้งแต*วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
เป]นตนไป จึงมีผลทําใหตําแหน*งผูว*าการ กปน. ว*างลง

-๒เพื่ อใหการบริ หารงานในตํ า แหน* งผู ว* าการ กปน. เป] นไปอย* า งต* อเนื่ อง กปน. จึ ง ไดนํ า เสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูทําการแทนจากรองผูว*าการทั้ง 7 คน และไดพิจารณารองผูว*าการที่จะ
เกษียณในปdงบประมาณ 2556 จํานวน 3 คน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ8ในการ
ปฏิบัติหนาที่ และงานสําคัญของ กปน. ในอนาคต จึงมีมติคัดเลือก นายสมัย อนุวัตรเกษม รองผูว*าการ (ผลิตและส*งน้ํา)
ใหเป]นผูทําการแทนผูว*าการ กปน. อีกตําแหน*งหนึ่ง
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 4

อนุมัติ โดยใหมีผลตั้งแต*วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เป]นตนไป
ขอความเห็นชอบร%างหลักเกณฑ*การประเมินผลงานผู$ว%าการ กปน. สําหรับช%วง 1 เมษายน
2556 - 6 พฤษภาคม 2556
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบร* า งหลั ก เกณฑ8 ก าร
ประเมิ น ผลงานผู ว* า การการประปานครหลวง สํ า หรั บ ช* ว ง 1 เมษายน 2556 - 6 พฤษภาคม 2556 ทั้ ง นี้
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูว*าการ กปน. ไดมีมติเห็นชอบแลวในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2556 โดยไดเชิญผูว*าการมาตกลงและเห็นชอบร*วมกันแลว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เรื่องที่ 5 ขออนุมัติน$อมเกล$าน$อมกระหม%อมถวายงานปรับปรุงระบบประปาภายในพื้นที่วังสวนกุหลาบ

กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิ จารณาอนุมัตินอมเกลานอมกระหม* อมถวายงาน
ปรับปรุงระบบประปา ภายในพื้นที่วังสวนกุหลาบ โดยหน*วยงานพระที่นั่งอนันตสมาคมฯ สํานักพระราชวัง ไดมอบหมาย
ให กปน. ดําเนินงาน ดังนี้
1. งานวางท*อประปาขนาด ∅ 20 มม. – 150 มม. งานติดตั้งประตูน้ํา งานติดตั้งกgอกสนาม งาน
ติดตั้งวาล8วควบคุมการจ*ายน้ําลงสระน้ํา งานตัดบรรจบท*อเมนประปาเดิม งานติดตั้งมิเตอร8น้ําพรอมบ*อคอนกรีต
งานติดตั้งหัวดับเพลิง และงานประปาอื่นที่เกี่ยวของ ประมาณค*าใชจ*ายเบื้องตน เป]นเงิน 1.3 ลานบาท
2. งานก*อสรางระบบไฟฟQา ประกอบดวย งานติดตั้งชุดป@Aมเพิ่มความดันและระบบท*อทางดูด ทางส*ง สําหรับชุดป@Aม SPRINKLER งานติดตั้งประตูน้ําไฟฟQา งานไฟฟQาสําหรับควบคุมประตูน้ําไฟฟQา งานติดตั้ง
ตูควบคุมป@Aม งานเดินสายไฟฟQา และงานไฟฟQาอื่นที่เกี่ยวของ ประมาณค*าใชจ*ายเบื้องตนเป]นเงิน 1.6 ลานบาท
3. งานระบบรดน้ํ า ตนไม ประกอบดวย งานติ ด ตั้ งระบบหั ว ฉีด SPRINKLER พรอมงานวางท* อ
SPRINKLER ขนาด ∅ ¾ นิ้ว – 3 นิ้ว และงานอื่นที่เกี่ยวของ ประมาณค*าใชจ*ายเบื้องตนเป]นเงิน 2.1 ลานบาท
รวมประมาณการค*าใชจ*ายเบื้องตนเป]นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5.0 ลานบาท
โดย กปน. ไดมอบหมายใหบริษัทคงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993) จํากัด ดําเนินการ เนื่องจากบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงในการทํางาน มีผลงานเป]นที่ยอมรับสําหรับงานก*อสรางภายในเขตพระราชฐานใน
ส*วนที่ กปน. รับผิดชอบ
มติที่ประชุม

1. อนุมัตินอมเกลานอมกระหม*อมถวายสําหรับงานปรับปรุงระบบประปาภายในพื้นที่วังสวนกุหลาบ
2. อนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานการก*อสราง ปรับปรุงระบบประปาและงานอื่นที่เกี่ยวของ
ภายในพื้นที่วังสวนกุหลาบ เป]นเงินทั้งสิ้น 5.0 ลานบาท (หาลานบาทถวน) และอนุมัติจัดจาง
บริษัท คงสงวน เอ็นจิเนียริ่ง (1993) จํากัด โดยวิธีพิเศษ

เรื่องที่ 6

-๓รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต%างๆ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2556
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิ ทินกิจ กรรมของคณะกรรมการ
กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต*างๆ ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 และคณะกรรมการฯ ได
พิจ ารณาเปลี่ ยนแปลงกํา หนดการประชุ มคณะกรรมการ กปน. จากเดิ มวัน ที่ 31 พฤษภาคม
2556 เปAน วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
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กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติ
คณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนเมษายน 2556 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานจากหน*วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ*าน
“ระบบติดตามและประเมินผล” สรุปไดดังนี้
1. งานที่ดําเนินการแล$วเสร็จ
- การปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. กปน. และขอบังคับ กปน. ใหทันสมัย คล*องตัว
2. งานที่อยู%ระหว%างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอื่น
- การจัดทําขอบังคับเพื่อรองรับการดําเนินงานดานธุรกิจเสริม
3. งานที่อยู%ระหว%างดําเนินการ หรือดําเนินการแล$วเสร็จบางส%วน
3.1 การศึกษาขอกฎหมายเพื่อส*งเสริมการขาย know-how
3.2 การเสริมแนวคันคลองปQองกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
3.3 โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ*มน้ําเจาพระยาตอนบน
3.4 การจัดตั้งหน*วยงานบริหารน้ําดื่มบรรจุภัณฑ8
3.5 การขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
3.6 การศึกษาความคุมค*าของการใชทรัพยากรน้ํา
3.7 การบริหารความเสี่ยงแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
3.8 การบริหารความเสี่ยงแผนทบทวนการบริหารความต*อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ดาน IT
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการติ ดตามการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไดมี มติ
รับทราบแลว ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรจั ด ใหมี ก ารประชุ ม ร* ว มกั น ระหว* า งคณะทํ า งานโครงการผลิ ต น้ํ า ประปาจาก
ลุ*มน้ําเจาพระยาตอนบนกับคณะทํางานย*อยทุกคณะ ก*อนที่แต*ละคณะทํางานย*อยจะเริ่มดําเนินการในส*วนของตน
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการฯ มีความชัดเจนและเป]นไปในแนวทางเดียวกันอย*างเป]นรูปธรรม
2. กปน. ควรรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ใน
แต*ละเดือนอย*างละเอียด พรอมป@ญหาอุปสรรค เพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ ไดใชเป]นขอมูลประกอบการพิจารณาให
ขอเสนอแนะที่ จ ะทํ า ให กปน. สามารถดํ า เนิ น การไดบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค8 แ ละเปQ า หมายตามนโยบาย/มติ
คณะกรรมการ กปน. อย*างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

-๔ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรปรับปรุงแกไขขอบังคับ/กฎหมายของ กปน. ที่จะส*งเสริมการขาย Know-how และ
สนับสนุนการจัดตั้งหน*วยงานบริหารน้ําดื่มบรรจุภัณฑ8 ใหรอบคอบและครอบคลุม พรอมทั้งระบุขอยกเวนในแต*ละ
กรณีไวดวย
2. นอกจากการศึกษารูปแบบการขาย Know-how แลว กปน. ควรพิจารณาการเป]นที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการผลิตและจําหน*ายน้ําประปาที่ กปน. มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงควรศึกษาการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อเป]นธุรกิจ
เสริมของ กปน. ในอนาคต
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการ กปน.
ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 8

ขออนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 (สํานักงานการตรวจเงินแผ%นดินสอบทานแล$ว)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ กปน. สําหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ*นดินไดสอบทานแลว ไม*พบสิ่งที่เป]นเหตุ
ใหเชื่อว*า ขอมูลทางการเงินระหว*างกาลดังกล*าวไม*ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีในสาระสําคัญตามรายงาน
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ8 2556
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ไดมีมติเห็นชอบแลวในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2556
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 9

ขอความเห็ น ชอบรายงานวิ เ คราะห* ก ารเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน การติ ด ตามผลงาน
ค% า กํ า ไรทางเศรษฐศาสตร* (EP) ระดั บ องค* ก รและศู น ย* EVM และการติ ด ตามประเมิ น ผล
โครงการลงทุนสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็ นชอบรายงานวิเ คราะห8การเงิ นและ
ผลการดําเนินงาน การติดตามผลงานค*ากําไรทางเศรษฐศาสตร8 (EP) ระดับองค8กรและศูนย8 EVM และการติดตาม
ประเมินผลโครงการลงทุน สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก*อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต*างประเทศ 3,733.7 ลานบาท สูงกว*าเปQาหมาย
ตามเกณฑ8ประเมินผลเกณฑ8 A 516.1 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 16.0 และสูงกว*าปdก*อน 740.3 ลานบาท คิดเป]น
รอยละ 24.7 เมื่อรวมผลกําไรจากอัต ราแลกเปลี่ ยนฯ จํ านวน 441.0 ลานบาท ทํ าใหมีกําไรสุทธิ 4,174.7
ลานบาท สูงกว*าเปQาหมาย 803.2 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 23.8 และสูงกว*าปdก*อน 1,026.1 ลานบาท คิดเป]น
รอยละ 32.6 โดยมีกําไรทางเศรษฐศาสตร8 (Economic Profit : EP) 736.7 ลานบาท สูงกว*าเปQาหมาย 340.6
ลานบาท และสูงกว*าปdก*อน 446.5 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) รายได$รวม เท*ากับ 9,202.1 ลานบาท สูงกว*าเปQาหมาย 233.7 ลานบาท คิดเป]นรอยละ
2.6 และสูงกว*าปdก*อน 638.7 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 7.5 โดยรายได$ค%าน้ําซึ่งเป]นรายไดหลักของ กปน. จํานวน
7,881.9 ลานบาท สูงกว*าเปQาหมาย 88.0 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 1.1 และสูงกว*าปdก*อน 450.7 ลานบาท
คิดเป]นรอยละ 6.1 เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวดีต*อเนื่อง โดยมี
การลงทุนเพื่อชดเชยและฟ•€นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในช*วงตนปdงบประมาณ 2555 สูงกว*าที่คาดไว รวมถึงการ

-๕บริโภคที่สูงขึ้นจากรายไดประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นค*าแรงและการปรับลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาวะ
การเงินที่ผ*อนคลาย และการทยอยฟ•€นตัวของภาคการส*งออก รวมถึงอาคารชุดพักอาศัยและโครงการหมู*บานจัดสรร
หลายแห*งไดก*อสรางแลวเสร็จและมีผูเขามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น จํานวนนักท*องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น สภาพอากาศมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงกว*าปdก*อนและปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ํากว*าปdก*อน ผูใชน้ํามีอัตราการใชน้ําเฉลี่ยต*อรายสูงขึ้น ส*งผลใหปริมาณ
น้ําขายสูงกว*าเปQาหมายและปdก*อน โดยปริมาณน้ําขายสําหรับงวด 6 เดือน เท*ากับ 658.2 ลานลูกบาศก8เมตร
สูงกว*าเปQาหมาย 6.3 ลานลูกบาศก8เมตร และสูงกว*าปdก*อน 27.8 ลานลูกบาศก8เมตร ประกอบกับในปdก*อน กปน.
มี มาตรการช* ว ยเหลื อผู ใชน้ํ า ที่ ไดรั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย ส* ง ผลให กปน. สู ญ เสี ย รายไดค* า น้ํ า จากมาตรการ
ช*วยเหลือ จํานวนประมาณ 178.6 ลานบาท
นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได$ค%าติดตั้งประปา จํานวน 205.6 ลานบาท สูงกว*าเปQาหมาย
23.8 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 13.1 และสูงกว*าปdก*อน 34.4 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 20.1 รายได$เสริม จํานวน
369.1 ลานบาท สูงกว*า เปQา หมาย 64.4 ลานบาท คิด เป]น รอยละ 21.1 และสูงกว*า ปd ก*อน 54.0 ลานบาท
คิดเป]นรอยละ 17.1 โดยมีรายไดค*างานวางท*อประปาเอกชนและค*างานบริการหลังมาตรวัดน้ําสูงขึ้น ในขณะที่
รายไดจากการจําหน*ายน้ําขวดลดลง เนื่องจากโรงงานหยุดการผลิตเพื่อติดตั้งเครื่องจักรใหม* ปรับปรุงสายการผลิตและมี
พื้นที่ในการจัดเก็บสินคานอยลง รายได$อื่น จํานวน 218.5 ลานบาท สูงกว*าเปQาหมาย 57.4 ลานบาท คิดเป]นรอยละ
35.6 และสูงกว*าปdก*อน 54.0 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 63.5
2) ค% า ใช$ จ% า ยรวม (รวม FX) เท* า กั บ 5,027.4 ลานบาท ต่ํ า กว* า เปQ า หมาย 569.5
ลานบาท คิดเป]นรอยละ 10.2 และต่ํากว*าปdก*อน 387.4 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 7.2 โดยมีตนทุนค*าน้ําต*อหน*วย
น้ําขาย เท*ากับ 7.01 บาทต*อลูกบาศก8เมตร ต่ํากว*าเปQาหมาย 1.01 บาท ต*อลูกบาศก8เมตร และต่ํากว*าปdก*อน
1.09 บาทต*อลูกบาศก8เมตร ส*วนใหญ*เกิดจากค*าเสื่อมราคาที่ต่ํากว*าปdก*อน ส*งผลใหตนทุนต*อหน*วยน้ําขายลดลง
0.50 บาทต*อลูกบาศก8เมตร และมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว*าปdก*อน เนื่องจากค*าเงินบาทแข็งค*าขึ้นเมื่อ
เทียบกับเงินเยน คิดเป]นตนทุนค*าน้ําลดลง 0.42 บาทต*อลูกบาศก8เมตร ประกอบกับมีอัตราน้ําสูญเสียรอยละ 24.75
ต่ํากว*าปdก*อน ซึ่งเท*ากับรอยละ 26.09 และในปdก*อน (ต.ค. 2554 – มี.ค. 2555) กปน. มีค*าใชจ*ายในการปQองกัน
อุทกภัยจํานวนเงิน 313.9 ลานบาท คิดเป]นตนทุนค*าน้ํา 0.50 บาทต*อลูกบาศก8เมตร หากไม*รวมค*าใชจ*ายในการ
ปQองกัน อุทกภัย ดังกล* าว กปน. จะมี ค*าสารเคมีและค* าวั สดุ สูงกว*า ปdก*อน ค*า สารเคมี ที่เพิ่ มขึ้ น ส*ว นใหญ*เ กิด จาก
คุณภาพน้ําดิบแม*น้ําเจาพระยาดอยมาตรฐานในช*วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2555 ทําใหตองใชผงถ*านกัมมันต8ในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําสูงขึ้น นอกจากนี้ กปน. ยังมีค*าใชจ*ายต*อหน*วยน้ําขายที่ลดลง ไดแก* ค*าใชจ*ายบุคลากรและ
ดอกเบี้ยจ*าย ในขณะที่ค*าไฟฟQาสูงกว*าปdก*อน 0.13 บาทต*อลูกบาศก8เมตร เนื่องจากการปรับค*า Ft ของ กฟน. และ
มีการปรับแผนการส*งน้ํา เนื่องจากการป„ดซ*อมอุโมงค8ส*งน้ําช*วงประดิพัทธ8ถึงสี่พระยาตั้งแต*เดือน พ.ย. 2555 ซึ่งจะ
แลวเสร็จประมาณปลายปd 2556 ประกอบกับในช*วงฤดูรอนมีการปรับเพิ่มแรงดันในระบบการจ*ายน้ําใหสอดคลอง
กับอุณหภูมิและความตองการใชน้ํา ทําใหค*าเฉลี่ยการใชพลังงานไฟฟQาสูงขึ้น และมีค*าน้ําดิบ ค*าจางเหมาแรงงาน
และค*าจางเหมาซ*อมท*อแตกท*อรั่วสูงขึ้น
3) กําไรสุทธิ เท%ากับ 4,174.7 ล$านบาท สูงกว*าเปQาหมาย 803.2 ลานบาท และ สูงกว*า
ปdก*อน 1,026.1 ลานบาท เกิดจากความสามารถในการสรางรายไดสูงขึ้น และมีค*าใชจ*ายบุคลากร ค*าสารเคมี
ดอกเบี้ ย จ* า ยและค* าเสื่ อมราคาลดลง ประกอบกั บมี กํ าไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นฯ สู ง กว* า เปQ า หมายและปd ก* อ น
แต*อย*างไรก็ตามกําไรสุทธิส*วนหนึ่งลดลงจากค*าน้ําดิบส*วนเกินที่ กปน. ตองรับภาระในการนําส*งกรมชลประทาน
จํานวน 40.1 ลานบาท โดยมีอัตราส*วนกําไรสุทธิต*อรายไดรวม (Net Profit Margin) รอยละ 45.37 สูงกว*า
เปQาหมาย ซึ่งเท*ากับรอยละ 37.59 และสูงกว*าปdก*อน ซึ่งเท*ากับรอยละ 36.77 ในส*วนของการหารายไดเสริม
พบว*ามีกําไรจากการหารายไดเสริม สูงกว*าเปQาหมาย 36.6 ลานบาท แต*ต่ํากว*าปdก*อน 16.7 ลานบาท

-๖ฐานะการเงิ น กปน. มีสิ นทรัพย8 รวม ณ 31 มีนาคม 2556 เท*ากับ 57,803.6 ลานบาท
หนี้สินรวม 9,709.0 ลานบาท และส*วนทุน 48,094.6 ลานบาท โดยมีอัตราส*วนหนี้สินรวมต*อส*วนทุน (D/E
Ratio) เท*ากับ 0.20 เท*า มีค*าต่ํากว*าเปQาหมายและปdก*อน ซึ่งเท*ากับ 0.22 เท*า และ 0.26 เท*า ตามลําดับ แสดง
ทิศทางการก*อหนี้สินที่ลดลงจากปdก*อน ประกอบกับอัตราส*วนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (Interest
Coverage Ratio) เท*ากับ 67.12 เท*า สูงกว*าเปQาหมายและปdก*อน ซึ่งเท*ากับ 61.36 เท*า และ 33.01 เท*า
ตามลําดับ สะทอนถึงความเขมแข็งทางการเงินของ กปน.
ผลการดําเนินงานด$าน EVM
- กําไรทางเศรษฐศาสตร* (Economic Profit : EP) ระดับองค*กร
จริง
ปd 2556

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

เปQาหมาย

จริง
ปd 2556

2,633.3 2,291.6 2,168.0
1,896.6 1,895.5 1,877.8
50,029.1 49,999.0 49,531.9
7.5820% 7.5820% 7.5820%
736.7
396.1
290.2

หน*วย : ลานบาท
ผลต*าง
เทียบกับ เทียบกับ
เปQาหมาย
ปdก*อน
341.7
465.3
1.1
18.8
30.1
497.2
340.6
446.5

- กําไรทางเศรษฐศาสตร* (Economic Profit : EP) และการติดตามประเมินผล KPI แยก
ตามศูนย* EVM ดังนี้
ปd 2556
ศูนย8
ศูนย8ผลิตและส*งน้ํา
ศูนย8สนับสนุน
ศูนย8บริการ

จริง
(ลานบาท)
(718.2)
(404.5)
1,859.4

เปQาหมาย
(ลานบาท)
(768.3)
(534.0)
1,698.4

คะแนนที่ได
4.7646
5.0000
4.9524

ผลประเมิน
AA
A-

การติดตามประเมินผลโครงการลงทุน
โครงการ 7/1 มีความกาวหนาโครงการ รอยละ 100 และโครงการ 8 มีความกาวหนา
โครงการ รอยละ 57.9
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เรื่องที่ 10

ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ*การให$พนักงานเดินทางไปปฎิบัติธรรม

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ8การใหพนักงาน
เดินทางไปปฏิบัติธรรม ซึ่งเป]นนโยบายที่ กปน. จะใหพนักงานเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถานประเทศ
อินเดียและเนปาล เป]นเวลา 5 วันทําการโดยไม*ถือเป]นวันลา เพื่อฝŒกปฏิบัติตน และเป]นการบูชาพระพุทธคุณยัง

-๗สถานที่สําคัญที่เป]นตนกําเนิดของพุทธศาสนา ซึ่งจะยังคุณประโยชน8ใหเกิดผลต*อการประพฤติปฏิบัติตนใหเป]น
พนักงานที่ดี โดยพนักงานผูที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมตองเป]นผูรับผิดชอบค*าใชจ*ายทุกกรณี
สําหรับการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดียและเนปาล โดยไม*ถือเป]นวันลา ไม*มีการกําหนด
ไวในระเบียบ กปน. ฉบับที่ 21 ว*าดวย การลาของพนักงาน กปน. พ.ศ. 2544 กปน. จึงไดจัดทําร*างประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ8การใหพนักงานเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียและเนปาล และนําเสนอคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ8ใน กปน. ใหความเห็นชอบแลว ในการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 แต*
เนื่องจากหลักเกณฑ8ใหพนักงานเดินทางไปปฏิบัติธรรม และแสวงบุญในระยะเวลา 5 วันทําการโดยไม*ถือเป]นวันลา
กปน. ยั งคงจ* า ยเงิ น เดื อนตามปกติ ถื อเป] น สภาพการจางที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และมิ ใช* ส ภาพการจางที่ มีอยู* เ ดิ ม
นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามมาตรา 13(2) จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ8 และคณะรัฐมนตรีก*อนจึงจะดําเนินการได
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. ดําเนินการต*อไป

เรื่องที่ 11 รับทราบรายงานการเบิกจ%ายงบลงทุน ประจําปhงบประมาณ 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2556
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานการเบิ ก จ* า ยงบลงทุ น ประจํ า
ปdงบประมาณ 2556
ตามที่ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2555 อนุ มั ติ ว งเงิ น เบิ ก จ* า ยงบลงทุ น ประจํ า
ปdงบประมาณ 2556 ของ กปน. จํานวน 6,746.8 ลานบาท และคณะกรรมการ กปน. มีมติขออนุมัติปรับวงเงิน
เบิกจ*ายงบลงทุน จาก 6,746.8 ลานบาท เป]น 7,005.1 ลานบาท ประกอบดวยงบลงทุนปกติ จํานวน 4,284.3
ลานบาท และงบลงทุนโครงการ จํานวน 2,720.8 ลานบาท ซึ่งไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติแลว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556
โดยผลการเบิกจ%ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 สามารถเบิกจ*ายได 1,944.1
ลานบาท คิดเป]น 27.8% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ*าย รายละเอียดดังนี้
หน*วย : ลานบาท

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ%ายทั้งปh
4,284.3
2,720.8
7,005.1

สะสม (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556)
% วงเงิน
แผนจ%าย
จ%ายจริง
%
เบิกจ%ายทั้งปh
1,058.0 1,001.2
94.6
23.4
868.5
942.9 108.6
34.7
1,926.5 1,944.1 100.9
27.8

การเบิกจ*ายงบลงทุนปกติ ต่ํากว*าแผนจ*าย 5.4% และการเบิกจ*ายงบลงทุนโครงการสูงกว*าแผนจ*าย
8.6% รายละเอียดดังนี้
งบลงทุนปกติ เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย 5.4% สาเหตุเนื่องจาก
1. งานศึกษาออกแบบและงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร$อมพนังกั้นน้ําท%วม เบิกจ*าย
ต่ํากว*าแผนจ*าย 120.8 ลานบาท
2. งานบริการ เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย 13.6 ลานบาท
3. งานปรับปรุงท%อเพื่อลดน้ําสูญเสียโดยเร%งด%วน เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย 9.0 ลานบาท

-๘4. งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝmาระวังน้ําสูญเสียที่หมดสภาพการใช$งาน เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย
1.3 ลานบาท
5. งานคอมพิวเตอร* เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย 0.7 ลานบาท
6. งานขยายเขตจํา หน%า ยน้ํ าเพื่ อบริ การให$เ ต็มพื้นที่ ทั่วชุ มชนเมืองในความรั บผิด ชอบของ
ฝบค. เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย 7.9 ลานบาท
7. งานสนับสนุนอื่นๆ เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย 6.9 ลานบาท
งบลงทุนโครงการ เบิกจ*ายสูงกว*าแผนจ*าย 8.6% สาเหตุเนื่องจาก
1. โครงการ 7 เบิกจ*ายสูงกว*าแผนจ*ายจํานวน 131.6 ลานบาท
2. โครงการ 7/1 เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*ายจํานวน 17.1 ลานบาท ไดแก* สัญญา PID-7A09
3. โครงการลดน้ําสูญเสีย เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*ายจํานวน 14.1 ลานบาท สัญญา E-WL-PK(R)
4. โครงการ 8 เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*ายจํานวน 26.0 ลานบาท ไดแก* สัญญา G-BK-8, สัญญา
PIT-807 และสัญญา PITRR-801
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ*ายงบลงทุน ประจําปdงบประมาณ 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 12

รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนมีนาคม
2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนมีนาคม 2556 สรุปไดดังนี้
1. ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 กปน. มีหนี้เงินกูรวม 2,746.1 ลานบาท ประกอบดวยเงินกู
ต*างประเทศสกุลเยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ไดปQองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแลวจํานวน 1,012.7
ลานบาท หรือรอยละ 36.9 ของเงินกูสกุลเงินเยน คงเหลือจํานวน 1,733.4 ลานบาท หรือรอยละ 63.1 ของ
เงินกูสกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค*าเงินเยน
2. ป@จ จุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต* างประเทศ โดยเมื่ อ
พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต*ตนปd 2556 เป]นตนมา พบว*า ค*าเงินเยนอ*อนค*าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร8สหรัฐฯ
ในขณะที่ค*าเงินบาททรงตัวและมีทิศทางแข็งค*าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร8สหรัฐฯ ส*งผลใหค*าเงินบาทมีแนวโนมแข็ง
ค*าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนค*าเงินบาทต*อเยนในเดือนมีนาคม 2556 มีค*าเฉลี่ยที่ 0.3125
บาทต*อเยน แกว*งตัวอยู*ในช*วง 0.3055 – 0.3233 บาทต*อเยน ซึ่งจะส*งผลดีต*อ กปน. จากการตีค*าภาระหนี้จาก
สกุลเยนเป]นสกุลบาท ที่จะทําใหมีภาระหนี้ที่ลดลง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติรับทราบแลว ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 13

-๙รับทราบรายงานสรุปมาตรการเร%งรัดการเบิกจ%ายงบลงทุนของ กปน.

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุ ปมาตรการเร*งรัดการเบิ กจ*า ย
งบลงทุนของ กปน. ดังนี้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 กําหนดใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กําหนดมาตรการเร*งรัดการเบิกจ*ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ไดแก*
1.1 ใหจัดทําแผนหรือแนวทางแกไขป@ญหาในกรณีที่การดําเนินงานไม*เป]นไปตามเปQาหมาย
อย*างเป]นรูปธรรม และส*งใหสํานักคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ โดยผ*านความเห็นชอบจากกระทรวง
เจาสังกัด เพื่อประกอบการรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และการเบิกจ*ายงบลงทุนต*อคณะรัฐมนตรี
1.2 ใหหน* ว ยงานในระดั บ กระทรวง คณะกรรมการรั ฐ วิส าหกิ จ และผู บริ ห ารระดั บ สู งสุ ด
รัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีมาตรการในการกํากับ ดูแล ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการและเบิกจ*าย งบลงทุนใหเป]นไปตาม
แผนการดําเนินงานที่กําหนดไวอย*างเคร*งครัด
2. กปน. ไดดําเนินการเพื่อติดตามเร*งรัดการเบิกจ*ายงบลงทุนใหเป]นไปตามเปQาหมาย ดังนี้
2.1 แต*งตั้งคณะทํางานเร*งรัดติดตามการเบิกจ*ายงบลงทุนประจําปd และกําหนดใหมีวาระการ
ประชุมรายงานผลการเบิกจ*ายงบลงทุนในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกิจการ กปน. และคณะกรรมการ กปน.
2.2 จัดทําระบบบริหารสัญญา
2.3 กําหนดรูปแบบการจัดทํา Term Of Reference (TOR) มาตรฐาน
2.4 กําหนดการเบิกจ*ายงบลงทุนประจําปdเป]นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของหน*วยงาน (KPIs)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน มีมติรับ ทราบรายงานสรุปมาตรการเร*งรัดการเบิกจ*า ย
งบลงทุนของ กปน. โดยมีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมรายละเอียดมาตรการเร*งรัดการเบิกจ*ายงบลงทุนใหชัดเจนยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารการเงิ น ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 14

รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ซึ่งไดมีมติในเรื่องต*างๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 2/2556 (มกราคม –
มีนาคม 2556) จากการประชุมจํานวน 3 ครั้ง ในการกํากับดูแลสอบทานความน*าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการดําเนินงานของ กปน.
ใหถูกตองตามกฏหมาย ระเบียบและคําสั่ง
2. รับทราบ รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค8กร ปdงบประมาณ 2556 งวดเดือนตุลาคม
2555 – มกราคม 2556 สรุปความคืบหนาผลการดําเนินการ ดังนี้
2.1 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง แผนทบทวนการ
บริ ห ารความต* อเนื่ องทางธุ ร กิ จ (BCM) ดาน IT โดยเพิ่ มกิ จ กรรมดํ า เนิ น การและระยะเวลาของแผนฯ ใน
ปdงบประมาณ 2556 ใหมีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น

- ๑๐ 2.2 ผลงานบริหารความเสี่ยงของสายงานต*างๆ รวม 16 แผน มีผลงานดีกว*าเปQาหมาย/ดีกว*า
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) จํานวน 2 แผน ไดแก* แผนการสํารวจและซ*อมโครงสรางในระบบ
ผลิต และแผนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ําประปา ผลงานเป]นไปตามเปQาหมาย/อยู*ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได จํานวน 13 แผน และผลงานเกินกว*าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได (Risk Tolerance) จํานวน 1 แผน ไดแก*
แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย โดยป@จจุบันไดแกไขใหอยู*ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดแลว
3. รับทราบ ผลการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2/2556 (มกราคม – มีนาคม
2556)
โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ข อสั งเกตต* อ รายงานผลการวิ เ คราะห8 ขอมู ล และผลการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับ ขอรองเรี ยนช*วงเดื อนตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ8 2556 ที่ มีผูรองเรี ยนและขอรองเรีย น
จํานวนมาก หน*วยงานมีการนับซ้ําจุดเกิดเหตุหรือไม* สํานักงานประปาสาขาใดไดรับขอรองเรียนมากที่สุด การแกไข
และตอบสนองขอรองเรียนที่มีจํานวนมากสามารถดําเนินการไดอย*างรวดเร็วหรือไม* จึงขอใหสํานักตรวจสอบเชิญ
หน* ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ (ชวก.(สก.)) มานํ า เสนอวิ ธี การไดมาของขอมู ล การวิ เคราะห8ขอมู ล และการตอบสนอง
ขอรองเรียนของผูใชน้ํา ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งต*อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. รับขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการต*อไป
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รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด
5 เดือน ปhงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ* 2556)

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 5 เดือน ปdงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ8 2556)
สรุปได ดังนี้
1. กปน. ไดจัดสัมมนา “SEPA Awareness for Executive” สําหรับคณะกรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานตามระบบ SEPA ของ กปน. รวมทั้งร*วมกันพิจารณาทบทวนบริบท
ขององค8กร (Organizational Profile) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด8 เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพราว โดยบริษัท ทริส คอร8ปอเรชั่น จํากัด (TRIS) ในฐานะที่ปรึกษาระบบ SEPA ของ กปน. เป]นวิทยากรใน
การบรรยายใหความรูความเขาใจใน แนวทางการดําเนินงานตามระบบ SEPA และร*วมอภิปรายเพื่อใหขอสังเกตใน
การทบทวนบริบทของ กปน. ซึ่งผลที่ไดจากการสัมมนาจะใชเป]นกรอบในการจัดทํารายงานตามระบบ SEPA ต*อไป
2. กปน. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ8ประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. งวด
5 เดื อ น ปd งบประมาณ 2556 (ตุ ล าคม 2555 – กุ ม ภาพั น ธ8 2556) เฉพาะเกณฑ8 วั ด ที่ ต กลงและสามารถ
ประเมินผลไดแลว (น้ําหนักเกณฑ8วัดรวมรอยละ 38.50) โดยรายละเอียดผลงานในแต*ละกลุ*มตามระบบ SEPA มี
ดังนี้
2.1 ผลการประเมิ น กระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ํ า หนั ก รอยละ 35 ซึ่ ง
ประเมินผล ณ สิ้นปdงบประมาณ

- ๑๑ 2.2 ผลลัพธ8 หมวด 7 น้ําหนักรอยละ 65 โดยมีผลงานที่สามารถประเมินผลได ดังนี้
ผลการประเมิน งวด 5 เดือน
(ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ8 2556)
เกณฑ8วัดการดําเนินงาน
ผลงาน
เกรด
คุณภาพน้ําประปา
- กายภาพ (รอยละ)
- เคมี (รอยละ)
- แบคทีเรีย (รอยละ)

99.84
100.00
99.61

การบริหารจัดการแรงดันน้ํา (เมตร)
กําไรสุทธิ (ก*อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ลานบาท)
การเบิกจ*ายงบลงทุนในช*วงปd (รอยละ)
% Water Coverage (รอยละ) หรือ จํานวนผูใชน้ําติดตั้งใหม* (ราย)

7.87
3,057.3
96.8
29,599

อัตราน้ําสูญเสีย (รอยละ)
จํานวนครั้งที่หยุดสูบจ*ายน้ํา (ครั้ง)

24.87
47

A
A
A
AA
B+
A
BA

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2556 มีมติรับทราบแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ
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รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย
ประจําเดือนเมษายน 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนเมษายน 2556 ตามที่ไดมีการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2556 ซึ่งไดมีมติและขอเสนอแนะดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน.
1.1 อัตราน้ําสูญเสีย.น้ําสูบจ*าย น้ําจําหน*าย และแรงดันน้ํา ประจําเดือนมีนาคม 2556 ดังนี้
- อัตราน้ําสู ญเสีย กปน. อยู*ที่ร อยละ 24.18 และอัตราน้ําสู ญเสี ยสะสม ตุ ลาคม
2555 – มีนาคม 2556 อยู*ที่รอยละ 24.75
- ปริมาณน้ําสูบจ*าย อยู*ที่ 157.05 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําจําหน*าย กปน. อยู*ที่ 119.08 ลาน ลบ.ม.
- แรงดันน้ํา กปน. อยู*ที่ 9.16 เมตร
1.2 สถานะการใชระบบเฝQาระวัง ประจําเดือนมีนาคม 2556
- เขาดําเนินการแกไขอุปกรณ8 RTU ที่ชํารุด จํานวน 42 จุด
- มีอุปกรณ8ที่ชํารุดเพิ่มเติม จํานวน 47 จุด
- อุปกรณ8 RTU ที่ใชงานไดจํานวน 1,227 จุด จากทั้งหมด 1,482 จุด คิดเป]นรอยละ 83
2. รับทราบการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
2.1 คณะทํางานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียพื้นที่บริการ 4 ประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่
1 เมษายน 2556 มีการกําหนดแผนงานของคณะทํางานฯ และแต*งตั้งคณะทํางานย*อย 2 ชุด

- ๑๒ 2.2 ความกาวหนางานจางที่ ป รึ ก ษาฯ (บริ ษั ท ป@ ญ ญา คอนซั ล แตนท8 จํ า กั ด และบริ ษั ท
เทคโนโลยี เซอร8วิส คอนซัลติ้ง 1656 จํากัด) สําหรับงานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียโดยเร*งด*วน (แผนระยะสั้น
ลดน้ําสูญเสียสาขาที่มีน้ําสูญเสียสูง 5 สาขา ไดแก* สํานักงานประปาสาขาแมนศรี, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ
และบางกอกนอย) ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และจัดทําเอกสารประกวดราคาแลวรอยละ 91.8 ชากว*าแผนงาน
รอยละ 4.70 และดําเนินการขออนุญาตแลว จํานวน 29.966 กิโลเมตร คิดเป]นรอยละ 11.59
2.3 โครงการสํ า รวจหาจุ ด รั่ ว ในระบบท* อประธาน โดยเทคโนโลยี SAHARA มี การจั ด งาน
ถ*ายทอดเทคโนโลยี SAHARA ใหแก*พนักงาน กปน. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
2.4 โครงการสํารวจหาจุดรั่วในระบบท*อจ*ายน้ํา โดยเทคโนโลยี JD-7 มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจการจางครั้งทื่ 1/2556 ผูรับจางนําเสนอแผนงานและแนะนําผูเชี่ยวชาญ
2.5 ความกาวหนาการดําเนินงานของคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ8มาตรฐานการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเครื่องวัดอัตราการไหลน้ํา
2.6 ความกาวหนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ*ายน้ํา โดยการติดตั้งประตูน้ําลดแรงดันน้ํา
(PRV) ในพื้นที่เฝQาระวัง ระยะที่ ๑ ป@จจุบันอยู*ในขั้นตอนการประกวดราคา
3. ให รวก.(ว) พิจารณาออกแบบชนิดท*อและรูปแบบการก*อสราง ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อใหไดระบบท*อที่มีคุณภาพ
4. ใหสํ า นั ก งานประปาสาขา จั ด หาพื้ น ที่ ใ นสํ า นั ก งานประปาสาขาใหผู รั บ จางงานสํ า รวจ
หาท*อรั่ว สําหรับควบคุมและติดตามงานสํารวจหาท*อรั่วอย*างเขมงวด
5. ให รวก.(ง) จัดสรรงบประมาณใหแก*สํานักงานประปาสาขาในพื้นที่บริการ 4 เพื่อดําเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ8สํารวจหาจุดรั่วท*อจ*ายน้ํา จํานวนสาขาละ 1 ชุด
6. ให กปน. พิจารณาแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูก สําหรับการสํารวจหาท*อรั่วและซ*อมท*อ
7. ให ชวก.(สจ) เร* งรั ดดํ าเนิ นการโครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการจ* ายน้ํ า โดยการติ ดตั้ งประตู น้ํ า
ลดแรงดันน้ํา (PRV) ในพื้นที่เฝQาระวัง ระยะที่ 2 ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ 80 ลานบาทแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
ไปพิจารณาดําเนินการ
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รับทราบการจัดตั้งศูนย*ข$อมูลคุณภาพน้ํา ของฝoายคุณภาพน้ํา

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบการจั ด ตั้ ง ศู น ย8 ข อมู ล คุ ณ ภาพน้ํ า ของ
ฝ–ายคุณภาพน้ํา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค8ของ กปน. เพื่อเป]นศูนย8กลางการควบคุม การรับ การส*ง และการ
แสดงขอมูลจากเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ําระยะไกลที่ติดตั้งอยู*ในระบบจ*ายน้ํา จํานวน 50 แห*ง ครอบคลุมพื้นที่
จ*ายน้ําของ กปน. ในการเฝQาระวังคุณภาพน้ําประปาใหไดมาตรฐาน และสอดรับกับโครงการน้ําประปาดื่มได โดย
พัฒนาระบบงานใหสามารถแสดงผลแบบเป]นป@จจุบัน (Real time) และผูใชน้ําสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก
รวดเร็ว และใชควบคุมดูแลการจ*ายคลอรีนปลายสายของสถานีสูบจ*ายน้ํา มีทั้งหมด 9 สถานี อีกทั้งยังเชื่อมโยง
ขอมูล จากศู นย8 ต*างๆ ตามที่ กปน. กํ าหนด ไดแก* ศูนย8ระบบน้ํ าดิ บ ศูนย8ระบบผลิตน้ํา และศูนย8ระบบสู บจ* ายน้ํ า
ขณะที่การจัดตั้งศูนย8ขอมูลคุณภาพน้ําอยู*ระหว*างขั้นตอนการดําเนินการประกวดราคางานจัดซื้อและติดตั้งศูนย8
ขอมู ล คุ ณ ภาพน้ํ า และเครื่ อ งตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า ระยะไกลพรอมอุ ป กรณ8 ค รบชุ ด ของฝ– า ยจั ด หาและพั ส ดุ
งบประมาณ 47.5 ลานบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
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- ๑๓ รับทราบรายงานความก$าวหน$าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรั บทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรั บปรุ ง
กิจการประปาแผนหลัก ซึ่งป@จจุบันมีโครงการขนาดใหญ*ที่อยู*ระหว*างดําเนินการ 4 โครงการ สรุปผลการดําเนินงาน
และการเบิกจ*าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ 7
โครงการ 8
7/1
ลดน้ําสูญเสีย
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)
91.3
100.0
99.9
57.9
ผลการจ*ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ลานบาท)
21,565.2 2,305.8 3,993.0 3,801.2
โดยมีความกาวหนาโครงการที่เป]นงานสําคัญ ดังนี้
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา G-TN-R2-7(R) งานปรับปรุงอุโมงค8ส*งน้ําเดิมช*วงล*าง : ผลงานความกาวหนาสะสม
80.5 % ต่ํากว*าแผน 0.7 %
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สั ญ ญา G-MS4-8 ก* อ สรางขยายกํ า ลั ง ผลิ ต น้ํ า ที่ โ รงงานผลิ ต น้ํ า มหาสวั ส ดิ์ 400,000
ลูกบาศก8เมตรต*อวัน พรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 100 %
- สัญญา G-BK-8 ก*อสรางขยายกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน 400,000 ลูกบาศก8เมตร
ต*อวัน ติดตั้งอุปกรณ8กําจัดตะกอนพรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 27.5 % ต่ํากว*าแผน 5.9 %
- สัญญา S-BK-8 จัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟQาย*อยที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน พรอมงานที่
เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 71.9 % ตามแผน
- สัญญา G-PK/RB-8 งานก*อสรางถั งเก็บ น้ําใสที่สถานี สูบ จ*า ยน้ํ าเพชรเกษมและสถานี
สูบจ*ายน้ําราษฎร8บูรณะ พรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 18.2 % ต่ํากว*าแผน 17.5 %
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบและสูบส*งน้ําที่มหาสวัสดิ์ และ
บางเขน : ผลงานความกาวหนาสะสม 50.2 % สูงกว*าแผน 2.7 %
- สัญ ญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR)
ก*อสรางตั้งแต*วันที่ 20 กุมภาพันธ8 2556

จั ด ซื้ อเครื่องสู บ น้ํ า ดิ บ ที่ สํา แล และบางเขน : เริ่ มงาน

- สัญญา E-BP-8(R) จัดซื้อเครื่องสูบจ*ายน้ําที่สถานีสูบจ*ายน้ําบางพลี : ผลงานความกาวหนา
สะสม 99.5 % สูงกว*าแผน 0.1 %
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. มีมติรับทราบ
โดยมีขอเสนอแนะว*า เมื่อ กปน. มีการปรับระยะเวลาดําเนินงาน ก็ควรปรับแผนการเบิกจ*ายเงินใหสอดคลองกับ
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

