สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 5/๒๕๕6
ดวยเมื่ อวั นอั งคารที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๕6 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุ ม ๖๐๖ อาคาร
สํานักงานใหญ- การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕6 สรุปผลการประชุม
ไดดังนี้
เรื่องที่

1

รับทราบผลการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป' 2555 ของการประปานครหลวง

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินผลการดําเนินงานประจํา
ป6งบประมาณ 2555 ของ กปน. ตามที่ไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย
กปน. ไดคะแนน 4.7804 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีผลการประเมินในแต-ละหัวขอ ดังนี้
หัวข*อการประเมิน
น้ําหนัก (ร*อยละ)
คะแนนที่ได*
1. การดําเนินการตามนโยบาย
15
4.8333
2. ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
50
4.9389
3. การบริหารจัดการองคEกร
35
4.5314
- บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
6
4.7200
- การบริหารความเสี่ยง
7
4.6720
- การควบคุมภายใน
4
4.6375
- การตรวจสอบภายใน
6
4.2290
- การบริหารจัดการสารสนเทศ
6
4.4963
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
6
4.4454
รวม
100
4.7804
โดยมี ข อสั งเกตหรื อ ประเด็ น ปH ญ หาที่ ไ ดจากการประเมิ น ผลฯ และความเห็ น เพิ่ ม เติ ม ของ
กระทรวงการคลัง สรุปไดดังนี้
1. ข*อสังเกตหรือประเด็นป6ญหาที่ได*จากการประเมินผล
เนื่องจากอัตราน้ําสูญเสียของ กปน. ยังคงอยู-ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับต-างประเทศ
ดังนั้น จึงควรมีแผนงานระยะยาวที่ชัดเจนและเปLนรูปธรรมในการจัดการอัตราน้ําสูญเสียควบคู-กับการบริหาร
จัดการแรงดันน้ํา เพื่อเพิ่มรายไดของ กปน. และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. ความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง
2.1 กปน. ควรเร-งจัดทําแผนแม-บทเพื่อจัดหาและพัฒนาแหล-งน้ําดิบ รองรับการขาดแคลน
น้ําดิบและการขยายตัวของเมืองในอนาคต รวมถึงควรมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อรองรับ
ปHญหาน้ําเค็มรุกและปHญหาน้ําทะเลหนุนที่ส-งผลกระทบต-อปริมาณน้ําดิบ
2.2 กปน. ควรจั ด ทํ า แผนปP อ งกั น ระบบประปา เพื่ อ ลดผลกระทบต- อ การใหบริ ก าร
น้ําอุปโภคบริโภคในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
3. ข*อสังเกตในการประเมินหัวข*อ “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ”
3.1 คณะกรรมการควรผลักดันใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทั้งในดานการเงิน
และไม-ใช-การเงินที่มีการวิเคราะหEขอมูลในเชิงคุณภาพ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขเบื้องตนอย-างครบถวน
หากการดําเนินงานไม-เปLนไปตามเปPาหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการไดดียิ่งขึ้น

-23.2 รายงานประจําป6ควรมีการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดขอมูลหลักทรัพยE (หุน) ที่
สําคัญของกรรมการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
3.3 เพื่อเปLนการสรางมูลค-า เพิ่มใหกับองคEกรมากยิ่งขึ้น หากคณะกรรมการมีการนําผล
ประเมินตนเองของคณะกรรมการมากําหนดแนวทางหรือแผนงานอย-างเปLนรูปธรรม เพื่อทําใหการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการ กปน. ลงนามรับทราบผลการประเมินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมิน และเสนอแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอสังเกตหรือประเด็นปHญหาที่ไดจาก
การประเมินผลการดําเนินงาน ต-อ สคร. ภายใน 60 วัน นับแต-วันที่ไดรับแจงผลการประเมิน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ให กปน. จั ด ทํ า แนวทางการปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานตามขอสั ง เกตของคณะกรรมการ
ประเมิ น ผลงานรั ฐ วิส าหกิ จ และความเห็ น เพิ่มเติมของกระทรวงการคลั ง พรอมปฏิบั ติ ตามแนวทางดั งกล- า ว
อย-างครบถวนทุกประเด็น
2. กปน. ควรมีการประชาสัมพันธEผลการดําเนินงานของ กปน. และของคณะกรรมการ กปน.
ในทุกกิจกรรมที่สามารถเปRดเผยต-อสาธารณะไดในทุกช-องทาง รวมถึงผ-านทาง website ของ กปน. และใน
รายงานประจําป6ดวย
มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการประเมินตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจําป6งบประมาณ 2555
2. เห็นชอบตามขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลฯ และให กปน. ไปจัดทําแผน
ปรับปรุงการดําเนินงานและนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมคราวต-อไป
3. ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต-อไป

เรื่องที่

2

กําหนดการตรวจเยี่ยมหน>วยงานต>างๆ ของคณะกรรมการ กปน.ประจําเดือนมิถุนายน 2556

เลขานุการฯ ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อกําหนดการตรวจเยี่ยมหน-วยงานต-างๆ ของ
คณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนมิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

กําหนดการตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตน้ํา ที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน ในวันที่ 14 มิถุนายน
2556 เวลา 10.00 น.

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต>างๆ
ประจําเดือนมิถุนายน 2556

3

เลขานุการฯ ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต-างๆ ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ
ไดพิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ในเดือนมิถุนายน 2556 เปLน 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 14
มิถุนายน 2556 และวันที่ 28 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

-3เรื่องที่

4

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติ
คณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานจากหน-วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานผ-าน “ระบบติดตามและประเมินผล”
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไดมีมติ
รับทราบแลว ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรเร-งรัดดําเนินการจัดตั้งหน-วยงานบริหารน้ําดื่มบรรจุภัณฑEใหเปLนรูปธรรม และ
เร-งรัดการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดใหแลวเสร็จโดยเร็ว
2. คณะทํางานโครงการผลิตน้ําประปาจากลุ-มน้ําเจาพระยาตอนบน ควรกําหนดกรอบแนวคิด
หลักการ และการดําเนินงานในเรื่องนี้ใหชัดเจน เพื่อใหคณะทํางานย-อยชุดต-างๆ และผูเกี่ยวของสามารถนําไป
ปฏิบัติและสื่อสารกับหน-วยงานต-างๆ ไดอย-างรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ให กปน. จัดทําแผนธุรกิจในการจําหน-ายน้ําดื่มปาปPา เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิต
น้ําดื่มบรรจุขวด และนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาต-อไป
2. กปน. ควรผลั กดั นและเร- งกํ าหนดกรอบแนวคิ ด หลั กการ และแนวทางการดํ า เนิ น งาน
โครงการผลิต น้ํา ประปาจากลุ- มน้ํ าเจาพระยาตอนบนใหชัด เจน แลวนํา เสนอต-อกระทรวงมหาดไทยและ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให กปน. สามารถดําเนินการผลิตและจําหน-ายน้ําในพื้นที่ที่ กปภ. ยังไม-สามารถ
ใหบริการได และใหเกิดความชัดเจนในการควบคุม ดูแล จัดสรร และบริหารจัดการน้ําดิบ ตลอดแนวเสนท-อหรือ
แนวคลองที่จะมีขึ้นในโครงการ
3. เพื่อให กปน. สามารถเปLนผูนําในการผลิตและจําหน-ายน้ําประปาในระดับอาเซียนและระดับ
นานาชาติ ในอนาคต กปน. ควรสนับสนุนบุคลากรที่เคยร-วมทํางานในเวทีระดับนานาชาติ หรือหาวิธีคัดเลือก
พนักงานรุ-นใหม-ที่มีความรูความสามารถ และพรอมจะอุทิศเวลาทํางานเพื่อ กปน. โดยใหจัดตั้งเปLนกลุ-มหรือ
ชมรม แลวส-งเสริมบุคคลเหล-านี้ใหเขาร-วมทํางานกับผูบริหารหรือในระดับนโยบาย เพื่อกระตุนและเสริมสราง
ศักยภาพของบุคลากรใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการ
กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 5 ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-737 ครั้งที่ 1
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-737
ครั้งที่ 1 งานก-อสรางวางท-อประปาและงานที่เกี่ยวของ ในถนนสุขุมวิท 71 ช-วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระราม 9
โดยขยายระยะเวลาก-อสราง จํานวน 200 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เปLนสิ้นสุด
สัญญาวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 และไม-เปลี่ยนแปลงค-างานก-อสรางตามสัญญา ซึ่งเปLนไปตามขอบังคับ กปน.
ฉบับที่ 100 ว-าดวย การพัสดุ พ.ศ. 2537 ขอ 95(3) เหตุเกิดจากพฤติการณEอันหนึ่งอันใดที่คู-สัญญาไม-ตองรับ
ผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
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ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-739/1 ครั้งที่ 1

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-739/1
ครั้งที่ 1 งานก-อสรางวางท-อประปาและงานที่เกี่ยวของ ในถนนจันทรุเบกษาต-อเนื่องถนนสายไหม ช-วงจากถนน
พหลโยธิน ถึงหมู-บานกรุงทองธานี โดยขยายอายุสัญญาจาง จํานวน 198 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 24
สิงหาคม 2556 เปLนสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มีนาคม 2557 และไม-เปลี่ยนแปลงค-างานก-อสรางตามสัญญา ซึ่ง
เปLนไปตามขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว-าดวย การพัสดุ พ.ศ. 2537 ขอ 95(3) เหตุเกิด จากพฤติการณE
อันหนึ่งอันใดที่คู-สัญญาไม-ตองรับผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 7

ขออนุมัติการจ>ายเงินค>างานในส>วนของสกุลเงินตราต>างประเทศ สัญญา G-TN-R2-7(R)
เปMนเงินบาทแทน

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจ-ายเงินค-างาน
ในส-วนของสกุลเงินตราต-างประเทศ ของสัญญา G-TN-R2-7(R) เปLนการจ-ายเงินเทียบเท-าเปLนเงินบาทแทน โดย
ใชเงินรายของไดของ กปน. และ/หรือ เงินกูบาทสมทบสําหรับค-างานในส-วนที่เหลือ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
Selling Rate ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่เบิกจ-ายเงินค-างานใหแก-ผูรับจาง ซึ่งเปLนไปตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม- และขอกําหนดของธนาคารแห-งประเทศไทย
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว-า เนื่องจากสัญญาเงินกูเลขที่
TXXV-5 ไดสิ้นสุดการเบิกในวันที่ 30 เมษายน 2556 ไปแลว ซึ่ง กปน. จะชําระคืนเงินกูสัญญานี้ก-อนครบ
กําหนดทั้งจํานวน (Prepayment) โดยใชเงิ นรายไดของ กปน. ในวัน ที่ 14 มิถุนายน 2556 จะมีผ ลทํ าให
ประหยัดดอกเบี้ยจ-ายไดประมาณ 113.1 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธE 2556 ประกอบกับผูรับจางเปLนนิติบุคคลไทย ซึ่งธนาคารแห-งประเทศไทยมีขอกําหนด
ใหซื้อเงิ นตราต-า งประเทศไดเฉพาะกรณีที่จะส-งไปจ-า ยยั งต- างประเทศโดยตรงเท- านั้ น การเปลี่ ยนแปลงการ
จ-ายเงินค-างานตามสัญญา G-TN-R2-7(R) จากสกุลเงินต-างประเทศเปLนเงินรายไดของ กปน. และ/หรือ เงินกูบาท
สมทบ จึงสามารถกระทําไดตามขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 136 ว-าดวยการพัสดุ พ.ศ. 2556 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่
100 ครั้ งที่ 3) ขอ 92 เนื่ องจากเปL น ความจํ า เปL น และไม- ทําให กปน. เสี ย ประโยชนE อย- า งไรก็ ต าม คณะ
กรรมการฯ มีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณากําหนดวันเบิกจ-ายเงินค-างานใหกับผูรับจางในวันที่ กปน. จะไดรับ
ประโยชนEจากค-าเงินบาทมากที่สุด
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม

อนุมัติ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต-อไป

เรื่องที่ 8

รับทราบรายงานการเบิกจ>ายงบลงทุนประจําป'งบประมาณ 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน
2556

กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานการเบิ กจ- ายงบลงทุ น ประจํ า
ป6งบประมาณ 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 โดยสามารถเบิกจ-ายได 2,222.0 ลานบาท คิดเปLน
31.7% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ-าย รายละเอียดดังนี้
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รายการ

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ>ายทั้งป'

งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

4,284.3
2,720.8
7,005.1

หน-วย : ลานบาท
สะสม (ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556)
% วงเงิน
แผนจ>าย
จ>ายจริง
%
เบิกจ>ายทั้งป'
1,281.6 1,151.8
89.9
26.9
1,054.5 1,070.2
101.5
39.3
2,336.1 2,222.0
95.1
31.7

การเบิกจ-ายงบลงทุนปกติ ต่ํากว-าแผนจ-าย 10.1% และการเบิกจ-ายงบลงทุนโครงการสูงกว-า
แผนจ-าย 1.5% รายละเอียดดังนี้
งบลงทุนปกติ ต่ํากว-าแผนจ-าย 10.1% รายการที่เบิกจ-ายไดต่ํากว-าแผนจ-ายประกอบดวย
• งานศึกษาออกแบบและงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร*อมพนังกั้นน้ําท>วม
จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 91.0 ลานบาท
• งานบริการอื่นๆ จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 29.7 ลานบาท
• งานลดน้ําสูญเสียโดยเร>งด>วน จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 10.0 ลานบาท
• งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝUาระวังน้ําสูญเสียที่หมดสภาพการใช*งาน จ-ายต่ํากว-าแผน
จ-าย 2.9 ลานบาท
• งานขยายเขตจําหน>ายน้ําเพื่อบริการให*เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย
2.2 ลานบาท
• งานปรับปรุงท>อเพื่อลดน้ําสูญเสีย (เพิ่มเติม) จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 4.0 ลานบาท
• งานคอมพิวเตอรV จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 9.1 ลานบาท
• งานขยายเขตจําหน>ายน้ําเพื่อบริการให*เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในความรับผิดชอบ
ของ ฝบค. จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 17.7 ลานบาท
• งานสนับสนุนอื่นๆ จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 4.8 ลานบาท
งบลงทุนโครงการ เบิกจ-ายสูงกว-าแผนจ-าย 1.5% ประกอบดวย
• โครงการ 7 จ-ายสูงกว-าแผนจ-ายจํานวน 128.3 ลานบาท
• โครงการ 7/1 จ-ายต่ํากว-าแผนจ-ายจํานวน 17.1 ลานบาท ไดแก- สัญญา PID-7A09
• โครงการลดน้ําสูญเสีย จ-ายต่ํากว-าแผนจ-ายจํานวน 14.2 ลานบาท สัญญา E-WL-PK(R)
• โครงการ 8 จ-ายต่ํากว-าแผนจ-ายจํานวน 81.3 ลานบาท ไดแก- G-PK/RB-8, PIT-807,
PITB-813 ,PITB-814 ,PITRR-801, PIT-804 ,PSOD2-811(MOU3)

-6ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2556 มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ-ายงบลงทุน ประจําป6งบประมาณ 2556 รายไตรมาสและสะสม สิ้นสุด
วันที่ 30 เมษายน 2556
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ไดมีขอเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรเร- ง รั ด การเบิ กจ- า ยงบลงทุ น ของทุ กสายงานใหเปL น ไปตามแผนการเบิ ก จ- า ย
ที่กํา หนด เพื่ อใหคะแนนประเมิ นผลในเกณฑEวัด ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน มีคะแนนในระดั บ A
หรือไม-นอยกว-าระดับ B
2. เพื่อใหการประเมินผลของ กปน. มีคะแนนไม-นอยไปกว-าป6ที่ผ-านมา หน-วยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบในเกณฑEวัดใด ขอใหดูแลคะแนนในเกณฑEวัดฯ นั้นๆ ไม-ใหนอยลงไปกว-าเดิม
3. ก-อนสิ้นป6งบประมาณ 2556 กปน. ควรนํางบลงทุน ป6งบประมาณ 2557 มาพิจารณาว-า
งานใดที่ควรออกแบบ โดย กปน. และงานใดควรจัดจางหน-วยงานภายนอก/ที่ปรึกษามาดําเนินการ เพื่อใหการ
จัดจาง ป6งบประมาณ 2557 สามารถดําเนินการไดอย-างรวดเร็ว เปLนไปตามแผน
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่
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รับทราบรายงานวิเคราะหVการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 7 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 เมษายน 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะหEการเงินและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556 (เบื้องตน) ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก-อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต-างประเทศเท-ากับ 4,470.7 ลานบาท สูงกว-า
เปPาหมายตามเกณฑEประเมินผลเกณฑE A 659.9 ลานบาท คิดเปLนรอยละ 17.3 และสูงกว-าป6ก-อน 820.4
ลานบาท คิดเปLนรอยละ 22.5 เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 504.7 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิ
เท-ากับ 4,975.4 ลานบาท สูงกว-าเปPาหมาย 1,010.7 ลานบาท คิดเปLนรอยละ 25.5 และสูงกว-าป6ก-อน
1,206.7 ลานบาท คิดเปLนรอยละ 32.0 และมีกําไรทางเศรษฐศาสตรE (Economic Profit : EP) เท-ากับ
928.0 ลานบาท สูงกว-าเปPาหมาย 437.3 ลานบาท และสูงกว-าป6ก-อน 484.6 ลานบาท ประกอบดวย
รายได*รวม เท-ากับ 10,824.4 ลานบาท สูงกว-าเปPาหมาย 329.2 ลานบาท และสูงกว-า
ป6ก-อน 721.7 ลานบาท โดยมีรายได*ค>าน้ําซึ่งเปLนรายไดหลักของ กปน. จํานวน 9,288.9 ลานบาท สูงกว-า
เปPาหมาย 154.6 ลานบาท และสูงกว-าป6ก-อน 517.0 ลานบาท เกิดจากสภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว-า
ป6ก-อนและปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ํากว-าป6ก-อน ผูใชน้ํามีอัตราการใชน้ําเฉลี่ยต-อรายสูงขึ้น จํานวนนักท-องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงอาคารชุดพักอาศัยและโครงการหมู-บานจัดสรรหลายแห-งไดก-อสรางแลวเสร็จและมีผูเขามาพัก
อาศัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาคธุรกิจเติบโตดี เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่มีเสถียรภาพ อัตราการว-างงาน
อยู-ในระดับต่ํา อัตราเงินเฟPอชะลอลง และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวดี นอกจากนี้ ในป6ก-อน กปน.
มีมาตรการช-วยเหลือผูใชน้ําที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ส-งผลให กปน. สูญเสียรายไดค-าน้ําจากมาตรการ
ช-ว ยเหลื อ จํ า นวนประมาณ 187.1 ลานบาท โดยมีป ริ มาณน้ํ าขายสํ า หรับ งวด 7 เดื อน เท- ากั บ 775.5
ลาน ลบ.ม สูงกว-าเปPาหมาย 11.4 ลาน ลบ.ม. และสูงกว-า ป6ก-อน 33.3 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําขายที่สูงกว-า
ป6ก-อน 33.3 ลาน ลบ.ม. เปLนการเพิ่มจากผูใชน้ํากลุ-มที่อยู-อาศัย (R1) 12.4 ลาน ลบ.ม. กลุ-มธุรกิจ (R2) 18.3
ลาน ลบ.ม. และกลุ-มขายเหมา 2.6 ลาน ลบ.ม.

-7นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได*ค>าติดตั้งประปาสูงกว-าเปPาหมายและป6ก-อน โดยมีจํานวน
ผูใชน้ําติดตั้งประปาใหม-สูงกว-าเปPาหมาย 5,336 ราย และสูงกว-าป6ก-อน 9,284 ราย เนื่องจากในป6ก-อนไดรับ
ผลกระทบจากอุ ทกภัย ที่ เ กิ ดขึ้ น ในพื้ น ที่ ใหบริ การ ทํ าใหมี จํ า นวนผู ใชน้ํ า มาขอติ ดตั้ งประปาใหม- ล ดลง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับป6 2554 ซึ่งไม-ไดเกิดอุทกภัย พบว-า จํานวนผูใชน้ําติดตั้งประปาใหม-สูงกว-าป6 2554 จํานวน
1,851 ราย อย-างไรก็ตาม รายได*ติดตั้งประปาใหม>เฉลี่ยต-อรายลดลง เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม-สําหรับ
มาตรวัดน้ําขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค-าติดตั้งประปาใหม-ต่ํา มีสัดส-วนที่สูงขึ้น สําหรับดานรายได*เสริม ไดแก- งานวาง
ท-อประปาเอกชน และงานบริการ หลังมาตรวัดน้ํา สูงกว-าเปPาหมายและป6ก-อน และรายไดอื่นจากค-าธรรมเนียม
การยกเลิกการงดจ-ายน้ํา งานวางท-อร-วมกับหน-วยงานภายนอก ดอกเบี้ยรับ และค-าบริการเชื่อมต-อขอมูลค-า
น้ําประปาที่เคานEเตอรEเซอรEวิส เพิ่มขึ้นเช-นกัน
ค>าใช*จ>ายรวม (รวม FX) เท-ากับ 5,849.0 ลานบาท ต่ํากว-าเปPาหมาย 681.5 ลานบาท
และต่ํากว-าป6ก-อน 485.0 ลานบาท โดยมีตนทุนต-อหน-วยน้ําขายเท-ากับ 6.94 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว-าเปPาหมายซึ่ง
ประมาณไวที่ 7.99 บาท:ลบ.ม. และต่ํากว-าป6ก-อนซึ่งเท-ากับ 8.06 บาท:ลบ.ม. ส-วนใหญ-เกิดจากค>าเสื่อมราคา
ที่ต่ํากว-าป6ก-อน และมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯสูงกว-าป6ก-อน เนื่องจากค-าเงินบาทแข็งค-าขึ้นเมื่อเทียบกับ
เงินเยน ประกอบกับมีอัตราน้ําสูญเสียรอยละ 24.54 ต่ํากว-าป6ก-อน ซึ่งเท-ากับรอยละ 25.88 และในป6ก-อน
(ต.ค.54-มี.ค.55) กปน. มีค-าใชจ-ายในการปPองกันอุทกภัย จํานวนเงิน 313.9 ลานบาท คิดเปLนตนทุนค-าน้ํา
0.42 บาท:ลบ.ม. ส-วนใหญ-เปLนค-าสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา กระสอบทรายและวัสดุปPองกันน้ําท-วม หาก
ไม-รวมค-าใชจ-ายในการปPองกันอุทกภัยดังกล-าว กปน. จะมีค>าสารเคมีสูงกว-าป6ก-อน ส-วนใหญ-เกิดจากคุณภาพ
น้ําดิบแม-น้ําเจาพระยาดอยมาตรฐานในช-วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.55 ทําใหตองใชผงถ-านกัมมันตEในการปรับปรุ ง
คุณภาพน้ําสูงขึ้น และค-าความขุ-นของแม-น้ําแม-กลองสูงขึ้น นอกจากนี้ กปน. ยังมีค-าใชจ-ายต-อหน-วยน้ําขายที่
ลดลง ไดแก- ค>าใช*จ>ายบุคลากร และดอกเบี้ยจ>าย ประกอบกับมีกําไรจากการจําหน-ายสินทรัพยEและวัสดุสูงขึ้น
ในขณะที่มีค>าไฟฟUาสูงกว-าป6ก-อน เนื่องจากการปรับค-า Ft ของการไฟฟPานครหลวง และมีการปรับแผนการส-งน้ํา
เนื่องจากการปRดซ-อมอุโมงคEส-งน้ําช-วงประดิพัทธEถึงสี่พระยาตั้งแต-เดือน พ.ย.55 ประกอบกับในช-วงฤดูรอนมีการ
ปรั บ เพิ่ มแรงดั น ในระบบการจ- า ยน้ํ าใหสอดคลองกั บ อุณหภู มิและความตองการใชน้ํ า ทํ าใหค- า เฉลี่ ย การใช
พลังงานไฟฟPาสูงขึ้น และมีค>าน้ําดิบ ค>าจ*างเหมาแรงงาน และค>าจ*างเหมาซ>อมท>อแตกท>อรั่วสูงขึ้น
กําไรสุทธิ เท-ากับ 4,975.4 ลานบาท สูงกว-าเปPาหมาย 1,010.7 ลานบาท และสูงกว-า
ป6ก-อน 1,206.7 ลานบาท เกิดจากความสามารถในการสรางรายไดสูงขึ้น และมีค-าใชจ-ายบุคลากร ค-าสารเคมี
ดอกเบี้ยจ-าย และค-าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว-าเปPาหมายและป6ก-อน โดย
มีอัตราส-วนกําไรสุทธิต-อรายไดรวม (Net Profit Margin) รอยละ 45.96 สูงกว-าเปPาหมาย ซึ่งเท-ากับรอยละ
37.78 และสูงกว-าป6ก-อน ซึ่งเท-ากับรอยละ 37.30
ฐานะการเงิน
กปน. มีสินทรัพยEรวม ณ 30 เมษายน 2556 เท-ากับ 58,571.6 ลานบาท โดยมีอัตราส-วน
หนี้สินรวมต-อส-วนทุน (D/E Ratio) เท-ากับ 0.20 เท-า ต่ํากว-าเปPาหมายและป6ก-อนซึ่งเท-ากับ 0.22 เท-า และ
0.25 เท-า ตามลําดับ แสดงทิศทางการก-อหนี้สินที่ลดลง และมีอัตราส-วนแสดงความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท-ากับ 69.80 เท-า สูงกว-าเปPาหมายและป6ก-อน ซึ่งเท-ากับ 61.36 เท-า
และ 33.01 เท-า ตามลําดับ สะทอนถึงความเขมแข็งทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
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รั บ ทราบการติ ด ตามความเสี่ ย งของอั ต ราดอกเบี้ ย และอั ต ราแลกเปลี่ ย นสํ า หรั บ เดื อ น
เมษายน 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนเมษายน 2556 สรุปไดดังนี้
1. ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 กปน. มีหนี้เงินกูรวม 2,561.4 ลานบาท ประกอบดวยเงินกู
ต-างประเทศสกุลเยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ไดปPองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแลวจํานวน 974.1
ลานบาท หรือรอยละ 38.0 ของเงินกูสกุลเงินเยน คงเหลือเงินจํานวน 1,587.3 ลานบาท หรือรอยละ 62.0
ของเงินกูสกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. ปHจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต-างประเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาจากอัต ราแลกเปลี่ยนตั้งแต-ต นป6 2556 เปL นตนมาพบว-า ค-า เงิน เยนอ-อนค- าเมื่ อเทียบกับ ดอลลารE
สหรัฐฯ ซึ่งเปLนผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มฟ†‡นตัว ขณะที่รัฐบาลญี่ปุˆนดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
เชิงรุก และแทรกแซงการแข็งค-าของเงินเยน โดยในเดือนเมษายน 2556 ค-าเงินเยนต-อดอลลารE สหรัฐฯ มี
ค-าเฉลี่ยอยู-ที่ 97.41 เยนต-อดอลลารEสหรัฐฯ อ-อนค-าลงเมื่อเทียบกับค-าเฉลี่ยของเดือนก-อนหนา และค-าเงินบาท
แข็งค-าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลารEสหรัฐฯ เปLนผลจากเศรษฐกิจที่เติบโตของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
เอเชีย
จากขอพิจารณาขางตนพบว-า จากแนวโนมการอ-อนตัวของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลารEสหรัฐฯ
และการแข็งค-าขึ้นของค-าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลารEสหรัฐฯ ทําใหค-าเงินบาทมีแนวโนมที่แข็งค-าขึ้น เมื่อเทียบ
กับเงินเยน ซึ่งจะส-งผลดีต-อ กปน. มีผลใหการตีค-าภาระหนี้จากสกุลเยนเปLนสกุลบาทมีภาระหนี้ที่ลดลง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ
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รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานด* า นประชาสั ม พั น ธV ประจํ า ไตรมาส 2/2556 (มกราคมมีนาคม) ตามแผนประชาสัมพันธVป'งบประมาณ 2556

กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบผลการดํ าเนิ นงานดานประชาสั มพั น ธE
ประจําไตรมาส 2/2556 (มกราคม – มีนาคม) ตามแผนประชาสัมพันธEป6งบประมาณ 2556 ดังนี้
1. รั บทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานด* า นประชาสั มพั น ธV ประจํา ไตรมาสที่ 2/2556
(มกราคม – มีนาคม 2556) ตามแผนประชาสัมพันธE ป6งบประมาณ 2556 สรุปไดดังนี้
1.1 การประชาสั มพั นธV สู>สาธารณชน (ภายนอก) ไดเผยแพร-ผ- า นช- องทางการสื่ อสาร
ทุกรูปแบบ ประจําไตรมาส 2/2556 (มกราคม – มีนาคม 2556) สรุปไดดังนี้
ไตรมาส 2/2556
ช>องทางการสื่อสาร
ม.ค
ก.พ.
มี.ค.
รวม
1. การเผยแพร-ผ-านหนังสือพิมพEและ เว็บไซดEอื่น: ข-าวแจก 46 เรื่อง 56 เรื่อง 55 เรื่อง 157 เรื่อง
ภาพข-าว บทความ หนังสือชี้แจง น้ําประปาไม-ไหล
เผยแพร- เผยแพร- เผยแพร- เผยแพรอวยพรวันเกิดหน-วยงาน/สื่อมวลชนและโฆษณา
116 ครั้ง 129 ครั้ง 162 ครั้ง 407 ครั้ง
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ไตรมาส 2/2556
ม.ค
ก.พ.
มี.ค.
รวม
184 ครั้ง 159 ครั้ง 196 ครั้ง 539 ครั้ง

2. เผยแพร-ผ-าน Social Network ของ กปน.(Internet
Facebook Twitter)
3. เผยแพร-สารคดีสั้น และข-าวสารผ-านสถานีโทรทัศนE
5 สถานี
(3,5,7, NBT, Tnews , ทรูวชิ ั่นสE ช-อง 8, สปริงนิวสE
สถานีโทรทัศนEดาวเทียมช-อง 8)
4. เผยแพร-สปอตและข-าวสารผ-านสถานีวิทยุกระจายเสียง 9 สถานี
(FM 88.5, 89.5, 90, 91, 92.5, 93, 97, 100,
100.5, 101 และ 106 MHz AM 576, 1467,
1179 KHz)
- สปอตการใชน้ําอย-างรูคุณค-า
- สปอตทุ กหยดคื อความใส- ใจ (กระบวนการผลิ ตและ
คุณภาพน้ําประปา)
5. เผยแพร-ผ-านปPาย สิ่งพิมพE และการจัดนิทรรศการ
37 ครั้ง

- สถานี

7 สถานี

8 สถานี

7 สถานี

12 สถานี 14 สถานี

19 ครั้ง

26 ครั้ง

82 ครั้ง

1.2 การประชาสัมพันธVภายใน โดยเผยแพร-ประชาสัมพันธEกิจกรรมภายใน กปน.รวมทั้ง
ผลการดําเนินงานของหน-วยงานต-าง ๆ เพื่อใหบรรลุเปPาหมายขององคEกรสอดคลองกับภารกิจของผูบริหาร การ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ กปน.ผ-านช-องทางการสื่อสาร ดังนี้
ไตรมาส 2/2556
ช>องทางในการสื่อสาร
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวม
ข-าวรอบรั้วกปน.
(ฉบับ/เรื่อง) 28/40 21/44 25/41 74/125
ข-าวประชาสัมพันธE
(ฉบับ/เรื่อง) 12/131 11/97 11/101 34/329
ข-าวประปาชวนรู (รายปHกษE)
(ฉบับ/เรื่อง) 2/10
2/5
3/5
7/20
Intranet
(เรื่อง) 71
147
138
356
การนําเสนอข-าว/ภาพ/วิดิทัศนEผ-านจอ LCD หนาลิฟตE (เรื่อง)
5
9
13
27
การบริการถ-ายภาพ
(ครั้ง) 65
56
60
181
การผลิตสื่อประชาสัมพันธE
(ครั้ง)
3
6
5
14
จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
(ครั้ง)
1
2
5
8
ไวนิล/BACKDROP/stand/ARTWORK
(ครั้ง)
8
2
18
28
รวมการประชาสัมพันธEภายใน
(ครั้ง) 334
368
386
1,088
2. รับทราบรายงานผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณV
“100 ป' การประปาไทย” กปน. ไดมี ก ารประชาสั ม พั น ธE จั ด ประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณEดังกล-าว โดยมี ผศ.อินทิรา นาควัชระ อาจารยEประจําภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑE คณะมัณฑนศิลป•
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารยEวัชราธร เพ็ญศศิธร อาจารยEประจําสาขาวิชาออกแบบกราฟRกและมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนายเดชา อัชรพงศE ผูอํานวยการกองผลิตสื่อประชาสัมพันธE ฝˆายสื่อสาร
องคEกร ร-วมเปLนคณะกรรมการตัดสินในโครงการออกแบบตราสัญลักษณE “100 ป6 การประปาไทย” มีผูสนใจ
ร-วมส-งผลงานประกวดจํานวน 82 ราย ผลงานทั้งสิ้นจํานวน 125 ชิ้น ซึ่งผูที่ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดแก-

-10นายชาญวิทยE บุญเกิด โดยคณะกรรมการไดลงความเห็นว-า ผลงานดังกล-าวมีองคEประกอบศิลป•สมบูรณE สามารถ
นําไปประยุ กตE ใชกั บ งานของ กปน. ไดโดยง- า ย อี กทั้ งมี ลั กษณะของหยดน้ํ า ที่ สื่ อถึ งความเปL น ประปาในเชิ ง
ความหมายไดอย- า งชั ด เจน และยั ง ง- า ยต- อ การจดจํ า มากกว- า ผลงานชิ้ น อื่ น ขณะนี้ อ ยู- ร ะหว- า งการจั ด ทํ า
รายละเอียดตราสัญลักษณEเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณEและเหมาะสมต-อการนําไปใชในสื่อประชาสัมพันธEต-างๆ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป6 การประปาไทย ต-อไป
3. รับทราบงานออกแบบปUายติดตั้งแท>นน้ําประปาดื่มได*
ตามที่คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได
ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีขอเสนอแนะให กปน. ประชาสัมพันธE ณ จุดติดตั้งแท-น
น้ําดื่มใหประชาชนไดรับทราบว-า แท-นน้ําดื่มนี้เปLนสมบัติของประชาชนทุกคน ควรช-วยกันดูแลรักษาความสะอาด
เพื่อประโยชนEของประชาชน พรอมทั้งแสดงหมายเลขติดต-อ กปน. ที่ชัดเจน เพื่อใหผูพบเห็นแท-นน้ําดื่มที่ชํารุด
สามารถแจงให กปน. ดําเนินการซ-อมแซมได ซึ่ง กปน. ไดดําเนินการออกแบบปPายขอความเพื่อนํามาใชในปPาย
ประชาสัมพันธE จํานวน 3 ขอความ และออกแบบการจัดทําปPายประชาสัมพันธEติดดานหลังแท-นน้ําดื่ม จํานวน
3 รูปแบบ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะว-า ปPายติดตั้งแท-น
น้ําประปาดื่มไดควรเนนหมายเลขโทรศัพทEใหเห็นเด-นชัดมากขึ้น เพื่อสะดวกในการติดต-อ สําหรับแผ-นสติ๊กเกอรE
ควรเปLนวัสดุที่มีความทนทานมีอายุการใชงานนาน
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการประชาสั มพั น ธE ไดประชุ มครั้ งที่ 4/2556 เมื่ อวั น ที่ 15 เมษายน
2556 มีมติรับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต-อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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รับทราบรายงานผลการดําเนินงานด*านธรรมาภิบาล (CG) ด*านความรับผิดชอบต>อสังคม
(CSR) การติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG
Policy Statement) ประจําป'งบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม
2556)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานดานธรรมาภิบาล
(CG) และดานความรับผิดชอบต-อสังคม (CSR) และการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ
กปน. (MWA CG Policy Statement) ประจําป6งบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2556)
ดังนี้
๑. รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG
Policy Statement) ประจําป6งบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2556) ได*ดําเนินการ
แล*วเสร็จตามที่กําหนด
๒. รายงานผลการดําเนินงานด*านธรรมาภิบาล (CG) ประจําป6งบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2556) ประกอบดวยกิจกรรม 4 ดาน ไดแก- ดานการเตรียมความพรอมองคEกรเพื่อเขาสูระดับสากล ดานกํากับดูแล ดานกิจกรรมส-งเสริม CG และดานกิจกรรมเผยแพร- CG ได*ดําเนินการตามแผน
ที่กําหนด
๓. รายงานผลการดําเนินงานด*านความรับผิดชอบต>อสังคม (CSR) ประจําป6งบประมาณ
2556 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2556) จากแผนปฏิบัติงานประจําป6 งานตามภารกิจประจํา และงาน

-11ตามนโยบาย รายงานตามหลักการดําเนินงานดาน CSR มาตรฐาน ISO 26000 ทั้ง 7 ดาน ซึ่งกิจกรรม/
โครงการทั้งหมด ได*ดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมว-า ขอให กปน.ดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการต-างๆ ที่เกี่ยวของกับสังคมและชุมชนอย-างต-อเนื่อง เพื่อใหเกิดเปLนผลสัมฤทธิ์
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ไดประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
มีมติรับทราบ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ
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รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ซึ่งไดมีมติในเรื่องต-างๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบสําหรับงวด 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2556) ของ
สํานักตรวจสอบ (สตส.) จํานวน 9 กิจกรรม (เร็วกว-าแผน 1 กิจกรรม) ผลการตรวจสอบโดยรวมหน-วยรับตรวจ
สามารถปฏิบัติงานไดตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติที่กําหนด มีขั้นตอน การควบคุมภายใน การ
กํากับดูแล และการบริหารความเสี่ยงไดอย-างมีประสิทธิผล ยกเวน การตรวจสอบบัญชีค-าวัสดุเชื้อเพลิงและหล-อ
ลื่น ของกองซ-อมบํารุง ฝˆายสนับสนุนงานบริการ (ฝสบ.) พบว-า
1.1 มีการเบิกซื้อดวยเงินทดรองจ-าย นอกเหนือจากการใชบัตรเติมน้ํามัน โดยขาดหลักฐาน
สนับสนุนที่ชัดเจนว-านําไปใชปฏิบัติงานใด มีผูรับผิดชอบเพียงคนเดียวในการควบคุมการใชน้ํามัน การบันทึก
และการขอเบิกชดเชยเงินทดรองจ-าย ซึ่ง สตส. เสนอผูบริหารสูงสุดของสายงานใหมีการสอบหาขอเท็จจริง หาก
ขาดหลักฐานสนับสนุนการใชงาน ควรใหมีการชดใชและดําเนินการทางวินัยต-อไป ทั้งนี้ รองผูว-าการ (บริการ) ได
มีคําสั่งแต-งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงแลว โดยอยู-ระหว-างการพิจารณาขอเท็จจริง
1.2 หน- ว ยงานขาดการควบคุ ม ดู แ ล การใชยานพาหนะ/เครื่ อ งจั ก รกล ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้งการรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงไม-สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง โดยเรื่องนี้
สตส. ใหขอเสนอแนะเพื่อการควบคุมภายในที่ดี ไดแก- การจัดทําทะเบียนคุมการใชรถแต-ละคัน การแบ-งแยก
หนาที่ ร ะหว- า งผู อนุ มั ติ ผู บั น ทึ ก ขอมู ล และผู เก็ บ รั ก ษา รวมถึ ง การดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณE ข องยานพาหนะ/
เครื่ อ งจั ก รกล จั ด ทํ า ประวั ติ การซ- อ มบํ า รุ ง อย- า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ประโยชนE ในการวางแผนงบประมาณและ
บํารุงรักษา ซึ่งหน-วยงานไดดําเนินการตามขอเสนอแนะแลว
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมขอใหรองผูว-าการ (บริการ) รายงานผล
การสอบหาขอเท็จจริงตามขอ 1.1 เมื่อแลวเสร็จ เสนอต-อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ดวย และให ฝสบ. รายงาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามขอ 1.2 ส-งให สตส. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบ
สรุปความคืบหนากิจกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต-เดือนตุลาคม 2555 – เมษายน 2556
(สะสม 7 เดือน) สามารถดําเนินการไดรวม 24 กิจกรรม (เร็วกว-าแผนฯ 1 กิจกรรม) คิดเปLนรอยละ 63.16
ของแผนการตรวจสอบฯ ทั้งป6 (38 กิจกรรม) คงเหลือกิจกรรมที่ตองดําเนินการรวม 14 กิจกรรม ภาพรวมผล
การประเมินความพึงพอใจทีมตรวจสอบของหน-วยรับตรวจอยู-ในเกณฑEดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ระยะเวลาเฉลี่ย
การนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบต-อผูบริหารหน-วยรับตรวจภายใน 1 สัปดาหEภายหลังปRดการตรวจสอบ
2. รั บ ทราบ รายงานงบการเงิ น ของการประปานครหลวง สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและ
งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ก-อนสํานักงานการตรวจเงินแผ-นดินสอบทาน)

-123. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหความเห็ น เพื่ อ ประกอบการทบทวนแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว 5 ป6 (2555-2559) และการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป6งบประมาณ 2557 ของสํานัก
ตรวจสอบ ประกอบดวย การบู ร ณาการระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ กปน. การติ ด ตามคดี ความของ
ฝˆายกฎหมาย และควรกําหนดกิจกรรมตรวจสอบที่สามารถสนับสนุนการประเมินผลในระบบ SEPA ของ กปน.
ดวย
4. รับทราบ รายงานผลการวิเคราะหEขอมูลและขอรองเรียนของผูใชน้ํา จากฝˆายปฏิบัติการการ
ประปานครหลวง (ฝปก.) เกี่ยวกับช-องทางและวิธีการรวบรวมสถิติการใหบริการ เพื่อนําขอมูลมาสรุปวิเคราะหE
และนําไปใชเปLนแนวทางพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ข* อ สั ง เกตเรื่ อ งสาเหตุ ข องท- อ ประปาแตกรั่ ว
กรณีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เช-น ดินทรุด ที่มีอัตราสูง (รอยละ 58.97) เมื่อเทียบกับสาเหตุจากอายุ
การใชงานมาก อุบัติเหตุ ฯลฯ เห็นว-า กปน. ควรนําขอมูลจาก ฝปก. มาขยายผลและศึกษาสาเหตุในเชิงลึก
(เช-น ชนิ ดของท-อที่ใชก-อสราง) เพื่อนํา มาแกปHญ หาท- อประปาแตกรั่วใหลดลงและลดขอรองเรียนอย-า งเปL น
รูปธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติรับทราบ และนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบและให
กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับความเห็นและขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบไปดําเนินการ
ต-อไป
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รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย
ประจําเดือนพฤษภาคม 2556

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบผลการประชุ มของคณะอนุ กรรมการ
ติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ตามที่ไดมีการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ซึ่งไดมีมติและขอเสนอแนะดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน.
1.1 อัตราน้ําสูญเสีย.น้ําสูบจ-าย น้ําจําหน-าย และแรงดันน้ํา ประจําเดือนเมษายน 2556 มี
ดังนี้
- อัตราน้ําสูญเสีย กปน. อยู-ที่รอยละ 23.33 และอัตราน้ําสูญเสียสะสม ตุลาคม
2555 – เมษายน 2556 อยู-ที่รอยละ 24.54
- ปริมาณน้ําสูบจ-าย อยู-ที่ 155.34 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําจําหน-าย กปน. อยู-ที่ 119.09 ลาน ลบ.ม.
- แรงดันน้ํา กปน. อยู-ที่ 9.20 เมตร
1.2 สถานะการใชระบบเฝPาระวัง ประจําเดือนเมษายน 2556
- เขาดําเนินการแกไขอุปกรณE RTU ที่ชํารุด จํานวน 28 จุด
- มีอุปกรณEที่ชํารุดเพิ่มเติม จํานวน 41 จุด
- อุปกรณE RTU ที่ใชงานไดจํานวน 1,209 จุด จากทั้งหมด 1,482 จุด คิดเปLนรอยละ 82

-131.3 งานจางบํารุงรักษาและติดตั้งอุปกรณE RTU
- ไดรับผูรับจางการบํารุงรักษาอุปกรณE RTU
- ไดผูรับจางงานติดตั้งอุปกรณE RTU เพิ่มเติมแลว
- ความกาวหนางานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณE RTU ที่หมดสภาพ ดําเนินการประกวด
ราคาในวันที่ 7 มิถุนายน 2556
2. รับทราบการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
2.1 คณะทํางานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียพื้นที่บริการ 4 ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2556 มี ก ารจั ด สรรงบประมาณใหแก- ส าขาแลว และจะมี ก ารจั ด สั ม มนาสํ า หรั บ การ
กําหนดการแกไขปHญหาจุดซ-อมท-อที่มีปHญหาไม-สามารถดําเนินการได
2.2 ความกาวหนางานจางที่ปรึกษาฯ (บริษัท ปHญญา คอนซัลแตนทE จํากัด และบริษัท
เทคโนโลยี เซอรEวิส คอนซัลติ้ง 1656 จํากัด) สําหรับงานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียโดยเร-งด-วน (แผนระยะสั้น
ลดน้ําสูญเสียสาขาที่มีน้ําสูญเสียสูง 5 สาขา ไดแก- สํานักงานประปาสาขาแมนศรี, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ
และบางกอกนอย) ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และจัดทําเอกสารประกวดราคาแลวเสร็จส-งให กปน. แลวอยูระหว-างการตรวจสอบ และที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการขออนุญาตแลว จํานวน 29.966 กิโลเมตร คิดเปLนรอยละ
11.59
2.3 วิธีการดําเนินงานและความกาวหนาการดําเนินโครงการลดน้ําสูญเสียดวยแนวทาง
ดําเนินงานของการประปาโตเกียว
2.4 โครงการสํ า รวจหาจุ ด รั่ ว ในระบบท- อประธาน โดยเทคโนโลยี SAHARA
ดําเนินการสํารวจในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

จะเริ่ ม

2.5 โครงการสํารวจหาจุดรั่วในระบบท-อจ-ายน้ํา โดยเทคโนโลยี JD-7 ไดมีการดําเนินงาน
ตั้งแต-วันที่ 29 เมษายน 2556 ซึ่งการดําเนินการสํารวจครบถวนตามสัญญาแลว
2.6 การดําเนินงานโครงการจัดตั้งหน-วยงานปฏิบัติการพิเศษควบคุมน้ําสูญเสีย (Attack
Team) ไม-สามารถจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการในป6 2556 ให ฝทส. ขอจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการในป6 2557 อีกครั้ง
2.7 ความกาวหนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ-ายน้ํา โดยการติดตั้งประตูน้ําลดแรงดันน้ํา
(PRV) ในพื้นที่เฝPาระวัง ระยะที่ 1 ปHจจุบันอยู-ในขั้นตอนการประกวดราคา จะดําเนินการ E-Auction ในวันที่
27 มิถุนายน 2556
3. ให กปน. พิจารณาเพิ่มงานในสัญญาจางสํารวจหาท-อรั่วในท-อจ-ายน้ํา โดยเทคโนโลยี JD-7
มาใชงานในพื้นที่บริการ 4
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ํา
สูญเสียไปพิจารณาดําเนินการ

-14เรื่องที่ 15

รั บ ทราบรายงานความก* า วหน* า การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง าน งวด 6 เดื อ น
ป'งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน งวด 6 เดือน ป6งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ป'งบประมาณ 2556 จํานวน 42 โครงการ มีดังนี้
1.1 ยุทธศาสตรVด*านผู*มีส>วนได*ส>วนเสีย ไม-มีแผนโครงการ
1.2 ยุทธศาสตรVด*านการเงิน จํานวน 3 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
1.3 ยุทธศาสตรVด*านลูกค*า จํานวน 4 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน ยกเวน
โครงการศึกษาความคุมค-าของการใชทรัพยากรน้ํา
1.4 ยุทธศาสตรVด*านกระบวนการภายใน จํานวน 18 โครงการ สามารถดําเนินการไดตาม
แผนงานยกเวน
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8
- โครงการจัดทํายุทธศาสตรEปPองกันอุทกภัย
- งานก-อสรางระบบปPองกันน้ําท-วมเร-งด-วน
- โครงการพัฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม
- แผนงานที่ 4.1 การดําเนินงานผลิตและจําหน-ายน้ําดื่มบรรจุขวดโดย กปน.
- แผนงานที่ 4.2 โครงการขยายโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ที่ต่ํากว-าเปPาหมายเล็กนอย
1.5 ยุ ทธศาสตรV ด* า นการเรี ยนรู* และพั ฒนาองคV ก ร
ดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ

จํ า นวน 14 โครงการ สามารถ

1.6 ยุทธศาสตรVด*านธรรมาภิบาล จํานวน 3 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน
ทุกโครงการ
2. ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปรั บ ปรุ ง องคV ก รตามระบบประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(SEPA) จํานวน 5 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่
5/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดยมีขอสังเกตว-า โครงการหรือแผนงานที่ดําเนินการล-าชา/
ไม- ส ามารถดํ า เนิ น การไดตามแผน ขอให กปน. เร- งรัด ดํ า เนิ น การใหเปL น ตามแผนงานและแลวเสร็ จ ภายใน
ป6งบประมาณ 2556 อย-างไรก็ตาม โครงการหรือแผนงานที่ดําเนินการล-าชา/ไม-สามารถดําเนินการไดตามแผน
ดังกล- าวนั้น ขอใหนํ ารายงานเปLน วาระสืบ เนื่ องในการประชุมครั้ งถั ดไป เพื่ อใหคณะอนุ กรรมการฯ ร- วมกั น
พิจารณาแนวทางแกไขต-อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไป
พิจารณาดําเนินการต-อไป

-15เรื่องที่ 16 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด
6 เดือน ป'งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556)
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 6 เดือน ป6งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556)
สรุปได ดังนี้
1. กปน. เขาร-วมการสัมมนา “การตรวจประเมินและการจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน
องคEกรดวยตนเอง สําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ-ม BA1” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ระหว-างวันที่ 9-11 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเจาพระยาปารEค การสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายใหความรู
เกี่ยวกับแนวทางในการประเมินตนเองและใหผูร-วมสัมมนาฝ”กปฏิบัติ (Workshop) ตรวจประเมินภายใน เพื่อให
เขาใจเทคนิคและวิธีการตรวจประเมิน การระบุจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง
2. กปน. ประชุมร-วมกับคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ สคร. และที่ปรึกษาฯ (IRDP) เพื่อ
ร-วมกันพิจารณาการกําหนดค-าเกณฑEวัดขอ 1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1- 6
ซึ่งเปLนเกณฑEวัดส-วนที่ 1 ของเกณฑEประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ป6งบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2556 ผลการประชุมในครั้งนี้สามารถตกลงค-าเกณฑEดังกล-าวเรียบรอยแลว โดยกําหนดค-าคะแนนฐาน
(Baseline) จากการประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ป6งบประมาณ 2555 ไวที่ค-าเกณฑE E = 240.25
และมี ค-า ปรั บ เกณฑE วั ด เท- า กั บ -/+ 5 (ค- า ปรั บ เกณฑE วั ด ลดลงจากเดิ มที่ กํา หนดไวเท- า กั บ -/+ 10) ทํ าใหที่
ค-าเกณฑE A = 260.25 ซึ่งเหมาะสมและสะทอนถึงเปPาหมายเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของ กปน. อย-างแทจริง
3. กปน. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑEประเมินผลการดําเนินงานของ กปน.
งวด 6 เดือน ป6งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) เฉพาะเกณฑEวัดที่ตกลงและสามารถ
ประเมินผลไดแลว (น้ําหนักเกณฑEวัดรวมรอยละ 38.50) โดยรายละเอียดผลงานในแต-ละกลุ-มตามระบบ SEPA
มีดังนี้
3.1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ําหนักรอยละ 35 ซึ่งจะ
ประเมินตนเองประมาณเดือนสิงหาคม และตรวจประเมินผลโดย สคร. หลังจากสิ้นป6งบประมาณ หากสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว อาจทําคะแนนไดสูงกว-าคะแนนฐาน 15-20 คะแนน โดยคาดว-าคะแนน
ประเมินจะใกลคียงกับ B+
3.2 ผลลัพธE หมวด 7 น้ําหนักรอยละ 65 ดังนี้
เกณฑEวัดการดําเนินงาน
คุณภาพน้ําประปา
- กายภาพ (รอยละ)
- เคมี (รอยละ)
- แบคทีเรีย (รอยละ)
การบริหารจัดการแรงดันน้ํา (เมตร)
กําไรสุทธิ (ก-อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ลานบาท)

ผลการประเมิน งวด 6 เดือน
(ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556)
ผลงาน
เกรด
99.87
100.00
99.68
7.91
3,733.7

A
A
A
A
A
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เกณฑEวัดการดําเนินงาน
การเบิกจ-ายงบลงทุนในช-วงป6 (รอยละ)
%Water Coverage (รอยละ)
หรือ จํานวนผูใชน้ําติดตั้งใหม- (ราย)
อัตราน้ําสูญเสีย (รอยละ)
จํานวนครั้งที่หยุดสูบจ-ายน้ํา (ครั้ง)

ผลการประเมิน งวด 6 เดือน
(ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556)
ผลงาน
เกรด
100.9
A
35,909
24.75
57

A
AA

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2556 มีมติรับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ โดย
ให กปน. เร-งรัดกระบวนการจัดซื้อ/จางใหเปLนไปตามแผนงาน พรอมทั้งเร-งรัดการเบิกจ-ายงบลงทุนเพื่อใหผลการ
ดําเนินงานเปLนไปตามเปPาหมาย และเพื่อใหการบริหารสั ญญาเปLนไปอย-างมีป ระสิทธิภาพ ควรแบ- งการเบิ ก
จ-ายเงินเปLนรายงวดใหสอดคลองกับปริมาณเนื้องานที่ดําเนินการแลวเสร็จ
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหรับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 17

รับทราบรายงานความก* า วหน* า โครงการปรั บปรุ งกิจ การประปาแผนหลั ก ณ วั น ที่ 30
เมษายน 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปHจจุบันมีโครงการขนาดใหญ-ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ 4 โครงการ สรุปผลการ
ดําเนินงานและการเบิกจ-าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ 7
โครงการ 8
7/1
ลดน้ําสูญเสีย
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)
91.7
100.0
99.9
59.2
ผลการจ-ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ลานบาท)
21,639.9 2,305.8
3,993.0
3,853.8
โดยมีความกาวหนาโครงการที่เปLนงานสําคัญ ดังนี้
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา G-TN-R2-7(R) งานปรับปรุงอุโมงคEส-งน้ําเดิมช-วงล-าง : ผลงานความกาวหนา
สะสม 85.4 % ต่ํากว-าแผน 3.0 %
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สั ญ ญา G-MS4-8 งานก- อ สรางขยายกํ า ลั ง ผลิ ต น้ํ า ที่ โ รงงานผลิ ต น้ํ า มหาสวั ส ดิ์
400,000 ลูกบาศกEเมตรต-อวัน พรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 100 %
- สัญญา G-BK-8 งานก-อสรางขยายกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน 400,000
ลูกบาศกEเมตรต-อวัน ติดตั้งอุปกรณEกําจัดตะกอนพรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 29.9 % ต่ํากว-า
แผน 8.6 %

-17- สัญญา S-BK-8 งานจัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟPาย-อยที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน พรอมงาน
ที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 73.1 % ต่ํากว-าแผน 0.6 %
- สัญญา G-PK/RB-8 งานก-อสรางถังเก็บน้ําใสที่สถานีสูบจ-ายน้ําเพชรเกษมและสถานี
สูบจ-ายน้ําราษฎรEบูรณะ พรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 18.5 % ต่ํากว-าแผน 22.4 %
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบและสูบส-งน้ําที่มหาสวัสดิ์
และบางเขน : ผลงานความกาวหนาสะสม 54.6 % สูงกว-าแผน 2.1 %
จัดแผนงานก-อสราง

- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบที่สําแล และบางเขน : อยู-ระหว-าง

- สัญ ญา E-BP-8(R) งานจั ดซื้ อเครื่ องสู บ จ-า ยน้ํ าที่ ส ถานี สู บจ- า ยน้ํ า บางพลี :
ความกาวหนาสะสม 100.0 %

ผลงาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไดประชุม
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 18

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข*องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ใหส-วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาหE เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของหรืออาจมีผลต-อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเปLนปHจจุบัน เพื่อแจงใหที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใชเปLน
ขอมูลตัดสินใจเรื่องต-างๆ นั้น
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดังนี้
- เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
1. ร-างแผนยุทธศาสตรEการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
2. ร-างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
- ร-างกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….
- เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
- ขอความเห็นชอบร-างปฏิญญาเชียงใหม- (Chiang Mai Declaration) สําหรับการประชุม
ระดับผูนํา ดานน้ําแห-งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟRก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water
Summit: 2nd APWS)
มติที่ประชุม

รับทราบ

-18เรื่องที่ 19

ขออนุมัติน*อมเกล*าน*อมกระหม>อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัตินอมเกลานอมกระหม-อมถวายเงิน
สมทบมู ลนิ ธิทุน การศึกษาพระราชทาน สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุ ฎราชกุ มาร เปL นจํ านวนเงิ น
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

