สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 7/๒๕๕6
ดวยเมื่อวันศุกรที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕6 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํานั กงานใหญ- การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุ มครั้ งที่ 6/๒๕๕6 สรุ ปผลการ
ประชุมไดดังนี้
เรื่องที่ 1

ขออนุมัติบริจาคเงินสนับสนุนโครงการอบรมคอมพิวเตอร(สําหรับผู,พิการ

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจ ารณาอนุ มัติบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ
อบรมคอมพิวเตอรสําหรับผูพิการ จํานวน 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน) โดยใชจ-ายจากสํารองงบทําการ
เพื่อเป?นการสนับสนุนมูลนิธิส-งเสริมและพัฒนาคนพิการ รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต-อสังคมที่จะช-วยพัฒนา
คนพิการใหมีความรู สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดโดยไม-เป?นภาระแก-ครอบครัวและสังคม
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 2

รั บ ทราบปฏิ ทิ น กิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต2 า งๆ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2556

เลขานุการฯ ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต-างๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานจากหน-วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานผ-าน “ระบบติดตามและประเมินผล”
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไดมีมติ
รับทราบแลว ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 โดยมีขอเสนอแนะว-า กปน. ควร
พิจารณาแนวทางการดําเนินธุรกิจเสริมใหชัดเจน และสามารถดําเนินงานไดอย-างเป?นรูปธรรม โดยกําหนดกรอบเวลา
ที่แน-นอน และควรมีผูที่มีอํานาจหรือไดรับมอบอํานาจในการผลักดัน พรอมบุคลากรที่มีความชํานาญและ
เชี่ยวชาญในงานที่สามารถนํามาเป?นธุรกิจเสริมเขาร-วมดําเนินการ นอกจากนี้ กปน. อาจพิจารณาจางบริษัทที่ปรึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป?นมืออาชีพมาช-วยดําเนินการจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อใหสําเร็จลุล-วงตามวัตถุประสงค
โดยเร็ว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะดังนี้
1. จากการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการ กปน. ไดมีมติให กปน.
ดําเนินการจัดตั้งบริษัทลูกในการดําเนินธุรกิจเสริมเพื่อหารายไดเพิ่มนั้น ไดรวมถึงการจัดตั้งบริษัทลูกที่จะ
ดําเนินธุรกิจน้ําดื่มบรรจุภัณฑดวย แต-เนื่องจากขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทลูกอาจจะตองใชเวลาใน
การดําเนินการ ขณะนี้การขยายโรงงานและกําลังการผลิตของน้ําดื่ม “ปาปRา” จะแลวเสร็จภายในตนเดือน
กรกฏาคม 2556 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของน้ําดื่ม “ปาปRา” เหมาะสมกับกําลังการผลิตที่ไดขยาย
เพิ่มขึ้น และมีความคล-องตัวในการดําเนินการ กปน. ควรมีความชัดเจนของหน-วยงานหรือโครงสรางหน-วยงาน
ที่จะมารับผิดชอบ เพื่อใหการออกระเบียบ ขอบังคับ สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และไม-มีความขัดแยงกับ
พ.ร.บ. กปน. พ.ศ. 2510
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2. ขอให กปน. เร-งจัดทําระเบียบ ขอบังคับ ที่จะดําเนินธุรกิจน้ําดื่มบรรจุภัณฑใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว
3. การแต-งตั้งคณะทํางานในการจัดตั้งบริษัทลูกใหพิจารณาพนักงานคนรุ-นใหม-ที่มีความรู
ความสามารถเขามาร-วมเป?นคณะทํางานดวย และอาจพิจารณาหาบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดตั้งบริษัทมาช-วยดําเนินการ เพื่อใหการจัดตั้งบริษัทลูกสําเร็จโดยเร็ว
4. กปน. ควรผลักดันและเร-งกําหนดกรอบแนวคิด หลักการ และแนวทางพรอมแผนงานการ
ดําเนินการโครงการผลิตน้ําประปาจากลุ-มน้ําเจาพระยาตอนบนใหชัดเจน และนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
เพื่อพิจารณาหากจําเป?นตองจัดจางบริษัทที่ปรึกษาจะไดดําเนินการต-อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการ
กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 4

รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาการบูรณาการระบบ EVM เข,ากับการบริหารสินทรัพย(
(Asset Management) และการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาการ
บูรณาการระบบ EVM เขากับการบริหารสินทรัพย (Asset Management) และการพัฒนาธุรกิจ (Business
Development) ของ กปน. และใหความเห็นชอบตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ สรุปไดดังนี้
1. คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบให กปน. ศึกษาความเป?นไปไดในการแยกศูนยผลิต
และส-งน้ําออกจากกันเพื่อประโยชนในการคํานวณค-ากําไรทางเศรษฐศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ดังนั้น กปน. จึงมีนโยบายศึกษาและทบทวนแนวทางการปรับโครงสรางศูนย
EVM ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการพิจารณากรอบทิศทางการพัฒนาสินทรัพยที่สอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาธุรกิจ
2. กปน. ไดว-าจางบริษัท เกวินนคอนซัลติ้ง จํากัด เป?นที่ปรึกษาดําเนินงานโครงการพัฒนา
การบูรณาการระบบ EVM เขากับการบริหารสินทรัพย (Asset Management) และการพัฒนาธุรกิจ (Business
Development) ของ กปน. โดยไดส-งมอบงานครบถวนตามขอกําหนดและขอบเขตงาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินไดมีมติรับทราบแลว ในประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. จัดตั้งบริษัทลูก โดยแบ-งออกเป?น 3 กลุ-มธุรกิจ ไดแก- กลุ-มน้ําดื่ม (Drinking Water) กลุ-ม
วิศวกรรมและบริการ (Engineering and Service) และกลุ-มผลิตและจัดหา (Water Supply)
2. จางที่ปรึกษาเพื่อนํากรอบการจัดตั้งบริษัทลูกมาดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผล
3. แต-งตั้งคณะทํางานในการจัดตั้งบริษัทลูกของ กปน. โดยใหสายงานแผนและพัฒนาจัดทํา
คําสั่งและอํานาจหนาที่ของคณะทํางานเพื่อดําเนินการ ต-อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะว-า ควรพิจารณาใหพนักงาน กปน.
ที่มีศักยภาพและมีความคิดสรางสรรคเขาร-วมในคณะทํางานตามขอ 3 ดวย
มติที่ประชุม รับทราบผลการศึกษาและเห็นชอบตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ตามขางตน
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เรื่องที่ 5

ขออนุมัติจ2ายเงินค2างานที่ กปน. ต,องรับผิดชอบจากการปรับแบบระบบท2อระบายน้ําและ
โครงสร,างเสาเข็มสะพาน โครงการก2อสร,างทางหลวงหมายเลข 3215 ของกรมทางหลวง

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ- า ยเงิ น งานที่ กปน. ตอง
รับผิดชอบจากการปรับแบบระบบท-อระบายน้ําและโครงสรางเสาเข็มสะพาน โครงการก-อสรางทางหลวง
หมายเลข 3215 ของกรมทางหลวง เป?นเงิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลค-าเพิ่ม)
ตามที่สํานักก-อสรางสะพาน กรมทางหลวงไดมีหนังสือ ที่ คค 0613/301 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
นําส-งเอกสารขอเบิกค-าใชจ-ายสําหรับงานแกไขปrญหาแนวท-อประธานเดิม เป?นเงิน 20,000,000.- บาท โดย
ให กปน. โอนเงินค-างานใหกับกรมทางหลวงสําหรับเบิกจ-ายใหผูรับจางต-อไป ซึ่งเป?นไปตามที่คณะกรรมการ
กปน. ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่อนุมัติในหลักการให กปน.
รับภาระค-างานที่เพิ่มขึ้นของกรมทางหลวงในการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบท-อระบายน้ําและโครงสรางสะพาน
ของกรมทางหลวงในโครงการก-อสรางทางหลวงหมายเลข 3215 สายอําเภอบางบัวทอง – อําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี โดยใชงบทําการแทนการรื้อยายท-อประปาที่เป?นอุปสรรคต-อโครงการดังกล-าว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดอภิปรายอย-างกวางขวางในประเด็นการ
ประเมินค-าใชจ-ายส-วนที่เพิ่มขึ้นที่การนําเสนอยังไม-ชัดเจนเพียงพอ จึงมีขอเสนอแนะให กปน. ไปพิจารณา
จัดทํารายละเอียดและวิธีการคํานวณค-าใชจ-าย แลวนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการ
จางพิจารณาอีกครั้งก-อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม

ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 6

ขออนุมัติจัดซื้องานพัฒนาระบบข,อมูลผู,ใช,น้ํา (CIS) จํานวน 1 งาน เลขที่ ซล.1/2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้องานพัฒนาระบบขอมูลผูใชน้ํา
(CIS) จํานวน 1 งาน เลขที่ ซล. 1/2556 จากบริษัท ยิบอินซอย จํากัด เป?นเงิน 149,720,000.- บาท (หนึ่ง
รอยสี่สิบเกาลานเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน) ไม-รวมภาษีมูลค-าเพิ่ม กําหนดส-งมอบภายในเวลา 600 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดเห็นชอบแลวในการประชุมครั้งที่
7/2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 7

ขออนุมัติจัดซื้องานโครงการปรับปรุงโครงสร,างพื้นฐาน (Infrastructure) จํานวน 1 งาน
เลขที่ ซล.4/2556

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มัติ จั ด ซื้ องานโครงการปรั บ ปรุ ง
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) จํานวน 1 งาน เลขที่ ซล.4/2556 จาก บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เป?นเงินทั้งสิ้น 151,600,000.- บาท (หนึ่งรอยหาสิบเอ็ดลานหกแสนบาทถวน)
ไม-รวมภาษีมูลค-าเพิ่ม กําหนดส-งมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดเห็นชอบแลวในการประชุมครั้งที่
7/2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

-4-

เรื่องที่ 8

ขออนุมัติแยกงบลงทุนป] 2555 และจัดจ,างก2อสร,าง โดยวิธีพิเศษ สัญญา จล.39/2555

ตามที่ ฝyายระบบส-งน้ําดิบ (ฝรด.) ไดรับอนุมัติงบลงทุนประจําปzงบประมาณ 2555 งานศึกษา
ออกแบบ และก-อสรางระบบปRองกันน้ํ าท- วมบริเวณโดยรอบสถานี สูบน้ํ าดิบ สําแล สัญญา จล.39/2555
วงเงิน 450,000,000.- บาท และต-อมาไดจาง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด
เป?นที่ปรึกษา เพื่อสํารวจ ออกแบบ และจัดทําเอกสารประกวดราคา วงเงินค-างาน 13,500,000.- บาท
ระยะเวลาดําเนินงาน 240 วัน สิ้นสุดสัญญาสิงหาคม 2556 ระหว-างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการไดเกิดรอยแยก
บริเวณถนนดิน ริมคลองออม ซึ่งเป?นพื้นที่ที่เป?นเขื่อนดินกั้นระหว-างคลองประปาและคลองออม และรอยแยก
ดังกล-าวไดพัฒนาอย-างรวดเร็วจนทรุดตัวลง ทําใหเกิดการพังทลายของกําแพงดินบริเวณนั้น ตั้งแต-วันที่ 3
มิถุนายน 2556 กปน. จึงจําเป?นตองดําเนินการแกไขโดยเร-งด-วน นั้น
กปน. จึงนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติแยกงบลงทุนปz 2555 และจัด
จางก-อสรางโดยวิธีพิเศษ สัญญา จล.39/2555 ดังนี้
1. อนุมัติแยกงบลงทุนงานศึกษา ออกแบบ และก-อสรางระบบปRองกันน้ําท-วมบริเวณโดยรอบ
สถานีสูบน้ําดิบสําแล สัญญา จล.39/2555 วงเงิน 450,000,000 บาท ออกเป?นดังนี้
1.1 งานศึกษา ออกแบบ และก-อสรางระบบปRองกันน้ําท-วมบริเวณโดยรอบสถานีสูบน้ําดิบ
สําแล สัญญา จล.39/2555 วงเงิน 376,000,000 บาท (รวมค-าจางที่ปรึกษาออกแบบ 13,500,000 บาท)
1.2 งานก-อสรางระบบปRองกันน้ําท-วมบริเวณโดยรอบสถานีสูบน้ําดิบสําแล (ช-วงริมคลองออม
ตั้งแต-โรงสูบน้ําดิบ 1 ความยาวประมาณ 230 เมตร) วงเงิน 70,000,000 บาท
1.3 งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานก-อสรางระบบปRองกันน้ําท-วมบริเวณโดยรอบสถานีสูบน้ําดิบ
สําแล (ช-วงริมคลองออมตั้งแต-โรงสูบน้ําดิบ 1 ความยาวประมาณ 230 เมตร) วงเงิน 4,000,000 บาท
2. ขออนุมัติใหจัดจางงานก-อสรางระบบปRองกันน้ําท-วมบริเวณโดยรอบสถานีสูบน้ําดิบสําแล
(ช-วงริมคลองออม ตั้งแต-โรงสูบน้ําดิบ 1 ความยาวประมาณ 230 เมตร) ตามขอ 1.2 โดยวิธีพิเศษ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอสังเกตว-า วงเงิน 450,000,000.- บาท
นั้น เป?นงบประมาณสําหรับงานศึกษา ออกแบบ และก-อสรางระบบปR องกันน้ําท-วม ซึ่งรวมค-าควบคุมงาน
ก-อสรางไวดวย หากแยกงบงานจางที่ปรึกษาควบคุมงานก-อสรางฯ (ตามขอ 1.3) จะมีงบเหลือเพียงพอสําหรับ
ค-าควบคุมงานก-อสรางงานในสัญญา จล.39/2555 ตามขอ 1.1 หรือไม- ดังนั้น จึงขอให กปน. ไปพิจารณา
ทบทวนค-าควบคุมงานก-อสรางอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความรอบคอบ จะไดไม-เกิดปrญหาในภายหลัง
มติที่ประชุม

1. อนุมัติแยกงบลงทุนเป?นงานก-อสรางระบบปRองกันน้ําท-วมบริเวณโดยรอบสถานีสูบน้ําดิบสําแล
(ช-วงริมคลองออม ตั้งแต-โรงสูบน้ําดิบ 1 ความยาวประมาณ 230 เมตร) วงเงิน 70,000,000.- บาท
2. ให กปน. พิจารณาดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ แลวนําเสนอคณะกรรมการ
กปน. ต-อไป
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เรื่องที่ 9

ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามข,อสังเกตหรือประเด็นป`ญหาที่ได,
จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ประจําป]บัญชี 2555

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามขอสังเกตหรื อประเด็ นปr ญ หาที่ ไดจากการประเมิ นผลฯ และความเห็ นเพิ่ มเติมของกระทรวงการคลั ง
ประจําปzบัญชี 2555 โดยกระทรวงการคลังไดมีหนังสือ เลขที่ กค 0808.2/7228 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2556 รายงานผลการดําเนินงานประจําปzบัญชี 2555 ของ กปน. ที่ระดับคะแนน 4.7804 พรอมขอสังเกต
หรือประเด็นปrญหาที่ไดจากการประเมินผลฯ ความเห็นเพิ่มเติ มของกระทรวงการคลัง และขอสั งเกตของ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการบริหารจัดการองคกร ซึ่ง กปน. ไดจัดทําแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามขอสังเกตหรือประเด็นปrญหาที่ไดจากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมแลว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. มีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่
6/2556 เมื่ อวัน ที่ 10 มิถุน ายน 2556 โดยมีขอสังเกตว-า กปน. ไดมีการปรับ ปรุ งการดํ า เนิ นงานตาม
ขอสังเกตที่ไดจากการประเมินผลฯ ดังกล-าวแลวตามแนวทางที่นําเสนอ อย-างไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินงาน
ของ กปน. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ขอให กปน. พิ จ ารณาขอสั งเกตที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะตองนํ า ไปดํ า เนิ น การ
โดยเฉพาะในประเด็นที่เป?นปrญหาหลักขององคกร เช-น ตัวชี้วัดอัตราน้ําสูญเสียของ กปน. ในปrจจุบันอาจจะยัง
ไม-สะทอนผลการดําเนินงานไดอย-างแทจริง หรือการพัฒนากลุ-มบุคลากรที่มีศักยภาพของ กปน. เพื่อเตรียม
ความพรอมในการกาวขึ้นสู- ตําแหน-งผูบริหารระดับสูง ยังไม-สามารถดําเนินการไดอย-างเป?นระบบ เป?นตน
สํ า หรั บ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วของกั บ คณะอนุ กรรมการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งกิ จ การ กปน. ใหนํ า รายงานเป? น วาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ ร-วมกันพิจารณาและติดตามการดําเนินงานต-อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต-อไป

เรื่องที่ 10

ขอความเห็นชอบ (ร2าง) แผนปฏิบัติงานด,านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
งบประมาณ ประจําป] 2557

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบ (ร-าง) แผนปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และงบประมาณ ประจําปz 2557 จํานวน 10 โครงการ แบ-งเป?น
•
•

แผนงานภายใตกรอบยุทธศาสตรการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555-2559) จํานวน 6 โครงการ
แผนงานภารกิจประจํา จํานวน 4 โครงการ
ต2อเนื่อง
หน2วยงาน
โครงการ งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
จากป]
ผู,รับผิดชอบ
ใหม2 (ล,านบาท)
2556

ภายใตกรอบยุทธศาสตรการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555-2559) จํานวน 6 โครงการ
ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth : L)
1. โครงการส-งเสริมการลดภาวะโลกรอน (Green IT)
ชวก.(ท)/
(L2-1/1)
ฝยส./ฝพท.
2. โครงการศึกษารูปแบบการจัดทําระบบ
ฝยท.
Management Cockpit เพื่อสนับสนุนการวางแผน
และการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง (L2-1/2)

15
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แผนงาน/โครงการ

หน2วยงาน
ผู,รับผิดชอบ

3. โครงการปรับปรุงกระบวนงาน และ Upgrade
ฝพท./ฝยส.
Version SAP (L2-1/7)
4. โครงการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (L2-1/8) ฝยท.
5. โครงการปรับปรุงระบบขอมูลผูใชน้ํา (Customer
ฝพท./ฝยส.
Information System : CIS) (L2-1/10)
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐาน
ฝยส.
สารสนเทศ (Infrastructure) (L2-2/4)
ภารกิจประจํา จํานวน 4 โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบ Voice & VDO on Internet ฝยส.
2. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการขอมูลสําหรับผูบริหาร ฝยท.
3. โครงการจัดทําระบบแสดงผลควบคุมและประมวลผล ฝรด./ฝนส.
แบบรวมศูนย (SCADA) ของศูนยระบบส-งน้ําดิบ และ
งานระบบเครือข-ายสื่อสารทางไกลในคลองประปา
พรอมงานที่เกี่ยวของ
4. การจัดเตรียมบุคลากรเฝRาระวังความปลอดภัย
ฝยส./ฝพท.
เครือข-าย (Incident Response Team)
รวมวงเงินดําเนินการตามแผนจํานวน 10 โครงการ

ต2อเนื่อง
โครงการ งบประมาณ
จากป]
ใหม2 (ล,านบาท)
2556
102.5
10
155

282.5

ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการกํ า หนดกลยุ ทธดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ กปน. ไดประชุมครั้ งที่
6/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบดังนี้
1. (ร-าง) แผนปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปzงบประมาณ 2557
2. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 282.5 ลานบาท
3. ให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต-อไป
โดยมีขอสังเกต ดังนี้
(1) กิจกรรมที่ 2 ของโครงการส-งเสริมการลดภาวะโลกรอน (Green IT) (L2-1/1) “กําหนด
มาตรฐาน จัดหาคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ประหยัดพลังงาน ...” นั้น นอกจากคํานึงถึงประหยัดพลังงาน
แลวควรคํานึงถึงผลกระทบต-อสิ่งแวดลอมควบคู-กันไปดวย
(2) Internet ของ กปน. ตองปรับปรุง เนื่องจากส-วนใหญ-เป?นขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ขอมูล
บน Internet ไม-ค-อยมีการนําเสนอผลงานของ กปน. เช-น รูปภาพกิจกรรมของผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ
(3) โครงการศึกษารูปแบบการจัดทําระบบ Management Cockpit เพื่อสนับสนุนการ
วางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง (L2-1/2) เมื่อยังไม-เป?น routine work ตองมีเจาภาพกลางใน
การสราง Model สําหรับการ Monitor ขอมูล และตองมี working group ของขอมูลงานทั้งหมดของ กปน.
และเมื่อเป?น Routine work แลว IT ตองเป?นตัวกระตุน, ตัวฟRอง, การจัดการการเชื่อมโยงขอมูล
(4) โครงการจัดทําระบบแสดงผลควบคุมและประมวลผลแบบรวมศูนย (SCADA) ของศูนย
ระบบส-งน้ําดิบ และงานระบบเครือข-ายสื่อสารทางไกลในคลองประปา พรอมงานที่เกี่ยวของ เป?น special
purpose นํามารวมไวในแผนดาน IT เพื่อดูว-าทําอะไรบาง แต-ทางปฏิบัติเป?นเรื่องของสายงานผลิตและส-งน้ํา
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(5) แผนงาน/โครงการ ปzงบประมาณ 2557 ควรจัดทํา TOR ไดเลย และสามารถ
Auction หรือประกวดราคาไดก-อนเดือนกันยายน 2556 เพื่อใหทันการเบิกจ-ายงบลงทุน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 11

ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มี
มติเห็นชอบในเรื่องต-างๆ สรุปดังนี้
1. ผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยงกลางป]งบประมาณ 2556 นําผลการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ การของคณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ มภายในประจํ า สายงาน เป? น ขอมู ล เบื้ อ งตน
ประกอบการทบทวนความเสี่ยงกลางปzงบประมาณ 2556 สรุปผลไดดังนี้
1.1 ผลการทบทวนความเสี่ยงตนปzงบประมาณ 2556 จํานวน 22 สาเหตุความเสี่ยง
สรุปผลไดดังนี้
- ระดับความเสี่ยงคงเดิม จํานวน 18 สาเหตุความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยงลดลง 3 สาเหตุความเสี่ยง
- ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จํานวน 1 สาเหตุความเสี่ยง คือปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยลดลง
ส-งผลกระทบต-อปริมาณน้ําในแหล-งน้ําดิบ (ระยะยาว)
1.2 ผลการระบุและประเมินความเสี่ยงใหม- กลางปzงบประมาณ 2556 มีความเสี่ยงใหมจํานวน 2 ความเสี่ยงที่เกินระดับต่ําซึ่งเป?นระดับที่ยอมรับได จึงตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมี
ระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ การเบิกจ-ายงบลงทุนอาจไม-เป?นไปตามเปRาหมาย และ คุณภาพน้ําดื่มบรรจุขวด
อาจไม-เป?นไปตามมาตรฐาน
2. แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ป]งบประมาณ 2556 จากผลการประเมินความเสี่ยง
กลางปz 2556 มีความเสี่ยงใหม-ที่หน-วยงานเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เพิ่มเติมจํานวน 2 แผน ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงเรื่องการเบิกจ-ายงบลงทุนอาจไม-เป?นไปตามเปRาหมาย จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงเรื่อง การเร2งรัดการเบิกจ2ายงบลงทุน
2.2 ความเสี่ย งเรื่ องคุ ณภาพน้ํ า ดื่ มบรรจุ ขวดอาจไม- เ ป? นไปตามมาตรฐาน จั ดทํ า แผน
บริหารความเสี่ยงเรื่อง การควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มบรรจุขวด
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาในเรื่องต-างๆ ดังนี้
1) แผนบริหารความเสี่ยงเรื่อง การเร2งรัดการเบิกจ2ายงบลงทุน กปน. ควรพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการ เช-น เร-งรัดการส-งมอบงานใหเร็วขึ้น เร-งรัดการจัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR) ล-วงหนาใหแลวเสร็จภายในปzงบประมาณปrจจุบัน สําหรับการจัดซื้อจัดจางใน
ปzงบประมาณถัดไป เพื่อทําใหสามารถเบิกจ-ายงบประมาณไดตามแผนหรือเร็วกว-าแผน และนําผลการเบิกจ-าย
งบลงทุนของแต-ละหน-วยงานนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบดวย
2) แผนบริหารความเสี่ยงเรื่อง การควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มบรรจุขวด ควร
เพิ่มกิจกรรมการขอรับรองมาตรฐานน้ําดื่มจากสถาบันที่เชื่อถือได เนื่องจากการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดจําเป?น
อย-างยิ่งที่จะตองใหความสําคัญดานคุณภาพน้ํา
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ทั้งนี้ กปน. ไดปรับเพิ่มกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2 กิจกรรม เรียบรอยแลว ดังนี้
- กิจกรรมที่ 4 ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ 3 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (เนื่องจากมีการใชเครื่องจักรเกิน 50 แรงมา)
- กิจกรรมที่ 5 ขออนุญาตขยายกําลังการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด จากสํานักอาหารกระทรวงสาธารณสุข
3. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ป]งบประมาณ 2556 รวม 4 แผน ดังนี้
3.1 แผนปRองกันระบบน้ําดิบ ระบบผลิต ระบบสูบส-งและจ-ายน้ํา (สายงานผลิตและส-งน้ํา)
ขอปรับเพิ่มรายละเอียดและระยะเวลาของกิจกรรมที่ 2 (เสริมคันดินดานฝr†งขวาของคลองประปาจากไซฟอน
รังสิตถึงสํานักงานใหญ-) เนื่องจากแนวปRองกันคลองประปาฝr†งตะวันออกบางจุดตองแกไข
3.2 แผนทบทวนการบริหารความต-อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ดาน IT (สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ขอขยายระยะเวลากิจกรรมที่ 2 (สื่อสารแผนฯ และเตรียมความพรอม ในการฝ‡กซอมแผนความ
ต-อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)) และกิจกรรมที่ 3 (ฝ‡กซอมแผนความต-อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เสมือนจริง) เนื่องจาก
อุปกรณเก็บขอมูลไดรับความเสียหาย
3.3 แผนความปลอดภัยและความพรอมใชงานของขอมูลสารสนเทศ (สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ขอขยายระยะเวลากิจกรรมที่ 1 (ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข-ายหลักและสํารอง) และ
กิจกรรมที่ 2 (ปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอรใหเป?นแบบ Active-Active) เนื่องจากอยู-ระหว-างทบทวนผลการ
พิจารณาความคุมค-าของการลงทุนกับประโยชนที่จะไดรับของโครงการโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Infrastructure) ตามแผนแม-บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.
2556-2559 สัญญา ซล4/2556
3.4 แผนการปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ และ กฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริม
เชิงรุก (สายงานบริหาร) ขอปรับเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมใหครบถวนมากขึ้น
4. การเพิ่มเติมและปรับระยะเวลาเฝfาระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator :
KRI) ดังนี้
4.1 กําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักเพิ่มเติม คือ ค2าความเค็ม โดยกําหนดจุดเฝRาระวัง
พรอมกําหนดค-า Target Trigger และ Threshold โดยเฝRาระวังตั้งแต-เดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม
ดังนี้
จุดเฝfาระวัง
Target
Trigger
Threshold
สถานีสูบน้ําดิบสําแล
<0.25 g/l
0.25 - 0.49 g/l
> 0.50 g/l
4.2 ขยายระยะเวลาเฝfาระวังปริมาณน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ในช2วงฤดูแล,งเพิ่มขึ้นอีก
1 เดือน กล-าวคือ เดิมมีการเฝRาระวังตั้งแต-เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เป?น เฝRาระวังตั้งแต-เดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากในช-วงเดือนพฤษภาคมยังคงมีความเสี่ยงจากภัยแลง รวมทั้งเป?นการ
ปรับใหสอดคลองกับการเฝRาระวังค-าความเค็ม ซึ่งสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมเช-นเดียวกัน
5. การพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ป]งบประมาณ 2556 ตามข,อสังเกตของคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ-ด,านการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ -ดานการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให
ขอสังเกตผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจประจําปzบัญชี 2555 ซึ่ง กปน. ได
ระดับคะแนน = 4.6720 เป?นลําดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ กปน. ไดจัดทําแนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง และแผนพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยง ในปzงบประมาณ 2556 ตามขอสังเกตที่สําคัญของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน–ดาน
บริหารความเสี่ยง และตามขอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง แลวเสร็จ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 12

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร,างผังบริหารด,านการบํารุงรักษาของสายงานผลิต
และส2งน้ํา

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสราง
ผังบริหารดานการบํารุงรักษาของสายงานผลิตและส-งน้ํา สรุปดังนี้
1. กําหนดตําแหน-งและหน-วยงาน ผูช-วยผูว-าการ (บํารุงรักษา) สังกัดสายงานรองผูว-าการ
ผลิตและส-งน้ํา กรอบอัตรากําลังรวม 268 อัตรา เกลี่ยจากอัตรากําลังภายในสายงาน โดยคงกรอบอัตรากําลัง
รวมของสายงานจํานวน 892 อัตรา เท-าเดิม ประกอบดวย
- ผูช-วยผูว-าการ (บํารุงรักษา)
1 อัตรา
- ส-วนเลขานุการ
2 อัตรา
- กองวิศวกรรมและขอมูลบํารุงรักษา
10 อัตรา
- ฝyายบํารุงรักษาระบบไฟฟRา
90 อัตรา
- ฝyายบํารุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา
101 อัตรา
- ฝyายบํารุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด
64 อัตรา
2. กําหนดหน-วยงานรับผิดชอบงานการซ-อมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุงอุปกรณและโครงสราง
พื้นฐาน ไดแก- งานอาคารสถานที่ งานดูแลทําความสะอาดโรงงานและอาคารสํานักงาน งานดูแลภูมิทัศน งาน
ซ-อมสรางชิ้นส-วน งานระบบไฟฟRาแสงสว-าง งานจัดเก็บประวัติการซ-อมบํารุงอุปกรณ ดังนี้
- ส-วนอาคารสถานที่ สังกัดฝyายระบบส-งน้ําดิบ และฝyายสถานีสูบจ-ายน้ํา
- กองบริการโรงงาน ประกอบดวย ส-วนบริการโรงงาน 1 และ ส-วนบริการโรงงาน 2
สังกัดประจําฝyายโรงงานผลิตน้ํา 3 แห-ง
3. การปรับโครงสรางตามขอ 1 และ 2 เป?นการยุบหน-วยงานระดับฝyาย, กอง, ส-วนรวม 12
หน-ว ยงาน กํา หนดหน- วยงานใหม- ระดั บ ผูช- วยผู ว-า การ, ฝyา ย, กอง, ส-ว น รวม 22 หน-ว ยงาน เปลี่ย นชื่ อ
หน-วยงานในสังกัดเดิม 2 หน-วยงาน โอนและเปลี่ยนชื่อ 33 หน-วยงาน
4. โครงสรางผังบริหารของสายงานผลิตและส-งน้ําที่ปรับปรุงใหม- กรอบอัตรากําลังรวม 892
อัตรา ประกอบดวย
- รองผูว-าการ(ผลิตและส-งน้ํา) ส-วนเลขานุการ และฝyายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบ
ส-งและจ-ายน้ํา
รวม 30 อัตรา
- ผูช-วยผูว-าการ (แหล-งน้ําและคุณภาพน้ํา)
142 อัตรา
- ผูช-วยผูว-าการ (ระบบผลิตน้ํา)
331 อัตรา
- ผูช-วยผูว-าการ (ระบบส-งและจ-ายน้ํา)
121 อัตรา
- ผูช-วยผูว-าการ (บํารุงรักษา)
268 อัตรา
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข อสั ง เกตว- า ในปr จ จุ บั น มี ห ลาย
หน-วยงานที่อยู-ระหว-างเสนอขอปรับปรุงโครงสรางผังบริหาร รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางผังบริหารดานการ
บํารุงรักษาของสายงานผลิตและส-งน้ําที่นําเสนอในครั้งนี้ดวย หากแยกนําเสนอจะทําใหไม-สามารถสะทอน
ผลกระทบภาพรวมในการปรับโครงสรางผังบริห ารทั้ งองคกรได ดั งนั้น จึ งเห็ นควรให กปน. นํ าเสนอการ
ปรับปรุงโครงสรางผังบริหารเป?นองครวมทั้งองคกร เพื่อจะไดทราบถึงอัตรากําลัง ค-าใชจ-ายดานบุคลากรที่
เปลี่ยนแปลงไป และสามารถวิเคราะหถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองคกรต-อไปในอนาคตได
มติที่ประชุม

ให กปน. ทบทวนการปรับปรุงโครงสรางผังบริหารทั้งองคกร แลวนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
ต-อไป

เรื่องที่ 13

ขอความเห็นชอบขยายระดับและกําหนดตําแหน2ง....(ชํานาญการ) ให,กับกลุ2มงานทั่วไป
(ระดับ 4)

ตามที่ ขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 134 ว-าดวย ตําแหน-งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ.
2554 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 130 ครั้งที่ 1) บัญชีหมายเลข 2 กําหนดใหตําแหน-งต-างๆ ของกลุ-มงานทั่วไป
ดํารงตําแหน-งไดไม-เกินระดับ 3 นั้น
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบขยายระดับและกําหนด
ตําแหน-ง....(ชํานาญการ) ใหกับกลุ-มงานทั่วไป (ระดับ 4) โดยเห็นควรกําหนดตําแหน-งรองรับความกาวหนา
ของพนักงานกลุ-มงานทั่วไป ซึ่งเทียบเท-าระดับ 4 เพิ่มเติมในขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 134 ว-าดวย ตําแหน-ง
และอัตราเงินเดือนของพนักงาน จากเดิมกําหนดเริ่มจากระดับ 1 – 3 เป?น ระดับ 1 – 4 โดยระดับ 4 ใหเป?น
ตําแหน-ง ....(ชํานาญการ) ต-อทายชื่อตําแหน-ง เช-น ช-างฝzมือ (ชํานาญการ) หรือ พนักงานพัสดุ (ชํานาญการ)
เป?นตน ซึ่งในขอบังคับดังกล-าวมิไดกําหนดรองรับไว และเป?นอัตราเฉพาะตัวเมื่อพนักงานพนจากตําแหน-งให
ปรับเป?นอัตราถือครองเดิม โดยมีเกณฑการเขาถึงตําแหน-ง....(ชํานาญการ) ของพนักงานกลุ-มงานทั่วไป ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในตําแหน-งนั้นมาแลวไม-นอยกว-า 4 ปz หรือมีเงินเดือนเต็มขั้นมาแลวไม-นอยกว-า
3 ปz และมีอายุงานเหลืออยู-ก-อนเกษียณอายุไม-เกิน 3 ปz
2. มี ผ ลงานที่ เ กี่ ย วกั บ ตํ า แหน- งงานของตนเองเชิ งประจั กษในระดั บ ที่ เ ป? น ที่ ย อมรั บ จาก
ผูบังคับบัญชา
3. ผ-านการอบรมหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมในการเลื่อนตําแหน-ง
4. ผ-านการประเมินจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูอํานวยการฝyาย ซึ่งพิจารณาว-า
เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน-งดังกล-าว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดมีการประชุมครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบและใหนําหลักเกณฑการเขาสู-ตําแหน-ง.....(ชํานาญการ) ของ
พนักงานกลุ-มงานทั่วไปดังกล-าวไปถือปฏิบัติต-อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ
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เรื่องที่ 14

รับทราบรายงานวิเคราะห(การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 พฤษภาคม 2556 (เบื้องต,น)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะหการเงินและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (เบื้องตน) ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก-อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต-างประเทศ เท-ากับ 5,140.4 ลานบาท สูงกว-า
เปRาหมายตามเกณฑประเมินผลเกณฑ A 744.5 ลานบาท คิดเป?นรอยละ 16.9 และสูงกว-าปzก-อน 832.4
ลานบาท คิดเป?นรอยละ 19.3 เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 509.9 ลานบาท ทําใหมี
กําไรสุทธิเท-ากับ 5,650.3 ลานบาท สูงกว-าเปRาหมาย 1,100.5 ลานบาท คิดเป?นรอยละ 24.2 และสูงกว-า
ปzก-อน 1,329.9 ลานบาท คิดเป?นรอยละ 30.8 และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit : EP)
เท-ากับ 1,065.0 ลานบาท สูงกว-าเปRาหมาย 491.1 ลานบาท และสูงกว-าปzก-อน 485.4 ลานบาท ประกอบดวย
รายได,รวม เท-ากับ 12,450.7 ลานบาท สูงกว-าเปRาหมาย 420.1 ลานบาท และสูงกว-า
ปzก-อน 760.3 ลานบาท โดยมีรายได,ค2าน้ํา ซึ่งเป?นรายไดหลักของ กปน. จํานวน 10,656.0 ลานบาท
สูงกว-าเปRาหมาย 177.0 ลานบาท และสูงกว-าปzก-อน 512.4 ลานบาท เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว
อย-างต-อเนื่อง ภาคการท-องเที่ยวเติบโตไดดี สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว-าปzก-อน และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ต่ํากว-าปzก-อน ประกอบกับในปzก-อน กปน. มีมาตรการช-วยเหลือผูใชน้ําที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ส-งผลให
กปน. สูญเสียรายไดค-าน้ําจากมาตรการช-วยเหลือ จํานวนประมาณ 187.6 ลานบาท โดยปริมาณน้ําขาย
สําหรับงวด 8 เดือน เท-ากับ 889.9 ลาน ลบ.ม. สูงกว-าเปRาหมาย 13.3 ลาน ลบ.ม. และสูงกว-าปzก-อน 32.5
ลาน ลบ.ม ปริมาณน้ําขายที่สูงกว-าปzก-อน 32.5 ลาน ลบ.ม. เป?นการเพิ่มจากผูใชน้ํากลุ-มที่อยู-อาศัย (R1)
11.3 ลาน ลบ.ม. กลุ-มธุรกิจ (R2) 18.5 ลาน ลบ.ม. และกลุ-มขายเหมา 2.7 ลาน ลบ.ม. อย-างไรก็ตาม ภาวะ
เศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลง การส-งออกยังฟŒ•นตัวชา และคาดว-าเศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโนมขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง ประกอบกับปริมาณน้ําฝนที่เริ่มสูงขึ้น ส-งผลใหปริมาณน้ําขายเพิ่มขึ้นในอัตราลดลง
นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได,ค2าติดตั้งประปาสูงกว-าเปRาหมายและปzก-อน โดยมีจํานวนผูใชน้ํา
ติด ตั้งประปาใหม- สูงกว- าเปR าหมาย 6,216 ราย และสูงกว- าปz ก-อน 8,864 ราย เนื่องจากในปzก-อนไดรั บ
ผลกระทบจากอุ ทกภัย ที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่ ใหบริการ ทําใหมีจํ านวนผูใชน้ํามาขอติ ดตั้งประปาใหม- ลดลง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปz 2554 ซึ่งไม-ไดเกิดอุทกภัย พบว-า จํานวนผูใชน้ําติดตั้งประปาใหม-สูงกว-าปz 2554 จํานวน
1,788 ราย อย-างไรก็ตาม รายไดติดตั้งประปาใหม-เฉลี่ยต-อรายลดลง เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม-สําหรับ
มาตรวัดน้ําขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค-าติดตั้งประปาใหม-ต่ํา มีสัดส-วนสูงขึ้น สําหรับดานรายได,เสริม ไดแก- งานวาง
ท-อประปาเอกชน งานบริการหลังมาตร เช-น ติดตั้งยายหัวดับเพลิง สูงกว-าเปRาหมายและปzก-อน และรายไดอื่น
จากงานวางท-อร-วมกับหน-วยงานภายนอก ดอกเบี้ยรับ ค-าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ-ายน้ํา และค-าบริการ
เชื่อมต-อขอมูลค-าน้ําประปาที่เคานเตอรเซอรวิส เพิ่มขึ้นเช-นกัน
ค2าใช,จ2ายรวม (รวม FX) เท-ากับ 6,800.4 ลานบาท ต่ํากว-าเปRาหมาย 680.4 ลานบาท
และต่ํากว-าปzก-อน 569.6 ลานบาท โดยมีต,นทุนต2อหน2วยน้ําขายเท-ากับ 7.02 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว-าเปRาหมายซึ่ง
ประมาณไวที่ 7.98 บาท:ลบ.ม. และต่ํากว-าปzก-อนซึ่งเท-ากับ 8.12 บาท:ลบ.ม. ส-วนใหญ-เกิดจากกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนฯสูงกว-าปzก-อน เนื่ องจากค-าเงิน บาทแข็ งค-าขึ้น เมื่อเที ยบกับเงินเยน และค- าเสื่อมราคาที่
ต่ํากว-าปzก-อน ประกอบกับมีอัตราน้ําสูญเสียรอยละ 24.72 ต่ํากว-าปzก-อน ซึ่งเท-ากับรอยละ 25.85 และในปzก-อน
(ต.ค.54 - มี.ค.55) กปน. มีค-าใชจ-ายในการปRองกันอุทกภัย ส-วนใหญ-เป?นค-าสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา
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กระสอบทรายและวั ส ดุ ปR องกั น น้ํ าท- วม นอกจากนี้ ยั งมี ค-าใชจ- ายต- อหน- วยน้ํ าขายที่ ลดลง ไดแก- ค- าใชจ- าย
บุคลากร และดอกเบี้ยจ-าย ประกอบกับมีกําไรจากการจําหน-ายสินทรัพยและวัสดุสูงขึ้น ในขณะที่มีค2าไฟฟfา
สูงกว-าปzก-อน เนื่องจากการปรับค-า Ft ของการไฟฟRานครหลวง และมีการปรับแผนการส-งน้ํา เนื่องจากการป•ด
ซ-อมอุโมงคส-งน้ําช- วงประดิ พัทธถึงสี่ พระยาตั้ งแต-เดือน พ.ย.55 ประกอบกับในช-วงฤดู รอนมีการปรับเพิ่ ม
แรงดันในระบบการจ-ายน้ําใหสอดคลองกับอุณหภูมิและความตองการใชน้ํา ทําใหค-าเฉลี่ยการใชพลังงานไฟฟRา
สูงขึ้น และมีค2าน้ําดิบ ค2าจ,างเหมาแรงงาน และค2าจ,างเหมาซ2อมท2อแตกท2อรั่วสูงขึ้น
กําไรสุทธิ เท-ากับ 5,650.3 ลานบาท สูงกว-าเปRาหมาย 1,100.5 ลานบาท และสูงกว-า
ปzก-อน 1,329.9 ลานบาท เกิดจากความสามารถในการสรางรายไดสูงขึ้น และการบริหารค-าใชจ-ายอย-างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว-าเปRาหมายและปzก-อน โดยมีอัตราส-วนกําไรสุทธิ
ต-อรายไดรวม (Net Profit Margin) รอยละ 45.38 สูงกว-าเปRาหมาย ซึ่งเท-ากับรอยละ 37.82 และสูงกว-า
ปzก-อน ซึ่งเท-ากับรอยละ 36.96
ฐานะการเงิน :
กปน. มีสินทรัพยรวม ณ 31 พฤษภาคม 2556 เท-ากับ 59,207.5 ลานบาท โดยมีอัตราส-วน
หนี้สินรวมต-อส-วนทุน (D/E Ratio) เท-ากับ 0.19 เท-า ต่ํากว-าเปRาหมายและปzก-อนซึ่งเท-ากับ 0.21 เท-า และ
0.25 เท-า ตามลําดับ แสดงทิศทางการก-อหนี้สินที่ลดลง และมีอัตราส-วนแสดงความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท-ากับ 73.37 เท-า สูงกว-าเปRาหมายและปzก-อน ซึ่งเท-ากับ 61.36 เท-า
และ 33.01 เท-า ตามลําดับ สะทอนถึงความเขมแข็งทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 15

รับทราบรายงานการเบิกจ2ายงบลงทุนประจําป]งบประมาณ 2556 รายไตรมาส และสะสม
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ-ายงบลงทุน ประจํา
ปzงบประมาณ 2556 รายไตรมาส และสะสมสิ้นสุดวั นที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยสามารถเบิกจ-ายได
2,706.2 ลานบาท คิดเป?น 38.6% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ-าย รายละเอียดดังนี้
- ผลการเบิกจ2ายสะสม (ตั้งแต2เดือนตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)
หน-วย : ลานบาท

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

สะสม (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)
% วงเงิน
แผนจ-าย จ-ายจริง
%
เบิกจ-ายทั้งปz
4,284.3 1,539.2 1,358.6
88.3
31.7
2,720.8 1,293.2 1,347.6
104.2
49.5
7,005.1 2,832.4 2,706.2
95.5
38.6

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ-ายทั้งปz
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- ผลการเบิกจ2ายรายไตรมาส
หน-วย : ลานบาท

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุน
โครงการ

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ-าย
ทั้งปz

ไตรมาส 1
แผน
จ-าย

จ-าย
จริง

ไตรมาส 2
%

4,284.3 210.2 305.6 145.4

แผนจ-าย จ-ายจริง
847.8

% ไตรมาส 3 (ณ พ.ค. 56)
เฉลี่ย แผนจ-าย จ-ายจริง
% ไตรมาส (เม.ย.-มิ.ย (เม.ย.- %
1,2 56) พ.ค.56)

695.6 82.1 113.8

804.8 357.4 44.4

2,720.8 391.9 377.6 96.4 476.6 565.3 118.6 107.5 550.8 404.7 73.5
รวมทั้งสิ้น 7,005.1 602.1 683.2 113.5 1,324.4 1,260.9 95.2 104.4 1,355.6 762.1 56.2
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ2ายตามข,อตกลง 602.1 683.2 100.0 1,243.3 1,260.9 100.0 100.0 1,338.0 762.1 57.0
วัดผลการดําเนินงาน
การเบิกจ-ายงบลงทุนตั้งแต-เดือนตุลาคม 2555 - พฤษภาคม 2556 เบิกจ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย
4.5% โดยมีการเบิกจ-ายงบลงทุนต่ํากว-าแผนจ-าย 11.7% และการเบิกจ-ายงบลงทุนโครงการสูงกว-าแผนจ-าย
4.2% รายละเอียดดังนี้
รายการที่เบิกจ-ายไดต่ํากว-าแผนจ-าย
• งานศึกษาออกแบบและงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร,อมพนังกั้นน้ําท2วม
จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 65.1 ลานบาท
• งานบริการอื่นๆ จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 17.2 ลานบาท
• งานเปลี่ยนท2อปรับปรุงกําลังน้ํา จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 4.4 ลานบาท
• งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝfาระวังน้ําสูญเสียที่หมดสภาพการใช,งาน จ-ายต่ํากว-า
แผนจ-าย 6.8 ลานบาท
• งานขยายเขตจําหน2ายน้ําเพื่อบริการให,เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย
2.0 ลานบาท
• งานปรับปรุงท2อเพื่อลดน้ําสูญเสีย (เพิ่มเติม) จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 9.0 ลานบาท
• งานลดน้ําสูญเสียโดยเร2งด2วน จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 11.0 ลานบาท
• งานคอมพิวเตอร( จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 9.1 ลานบาท
• งานขยายเขตจําหน2ายน้ําเพื่อบริการให,เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในความรับผิดชอบ
ของ ฝบค. จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 27.0 ลานบาท
• งานปรับปรุงระบบส2งน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและปfองกันน้ําท2วมเปxนการถาวร
จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 22.0 ลานบาท
• งานสนับสนุนอื่นๆ จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 21.0 ลานบาท
• โครงการ 7/1 จ-ายต่ํากว-าแผนจ-ายจํานวน 15.3 ลานบาท ไดแก- สัญญา PID-7A09
• โครงการลดน้ําสูญเสีย จ-ายต่ํากว-าแผนจ-ายจํานวน 12.4 ลานบาท สัญญา E-WL-PK(R)
• โครงการ 8 จ-ายต่ํากว-าแผนจ-ายจํานวน 42.9 ลานบาท ไดแก- G-PK/RB-8, PIT-807,
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E-RW/TR(BK)/(MS), PITB-813 ,PITB-814 ,PITRR-801, PIT-804 ,PSOD2811(MOU3), PIT-803 , PSOD2-815(MOU3) , PSOD2-811(MOU3)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2556 มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ-ายงบลงทุน ประจําปzงบประมาณ 2556 รายไตรมาสและสะสมสิ้นสุด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 16

รับทราบการติ ดตามความเสี่ ยงของอัต ราดอกเบี้ยและอั ต ราแลกเปลี่ ยน สํ าหรับเดื อน
พฤษภาคม 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนพฤษภาคม 2556 สรุปไดดังนี้
1. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กปน. มีหนี้เงินกูรวม 2,574.3 ลานบาท ประกอบดวย
เงินกูต-างประเทศสกุลเยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ไดปRองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแลวจํานวน
970.8 ลานบาท หรือรอยละ 37.7 ของเงินกูสกุลเงินเยน คงเหลือจํานวน 1,603.5 ลานบาท หรือรอยละ
62.3 ของเงินกูสกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค-าเงินเยน
2. ปrจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต-างประเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต-ตนปz 2556 เป?นตนมา พบว-า ค-าเงินเยนอ-อนค-าเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ
ในขณะที่ค-าเงินบาทอ-อนค-าลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ ส-งผลใหค-าเงินบาทมีแนวโนมแข็งค-าขึ้น
เล็กนอยเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนค-าเงินบาทต-อเยนในเดือนพฤษภาคม 2556 มีค-าเฉลี่ยที่
0.2951 บาทต-อเยน แกว-งตัวอยู-ในช-วง 0.2899 – 0.3028 บาทต-อเยน ซึ่งจะส-งผลดีต-อ กปน. จากการตี
ค-าภาระหนี้จากสกุลเยนเป?นสกุลบาท ที่จะทําใหมีภาระหนี้ที่ลดลง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 17 รับทราบการบริหารความเสี่ยงเงินกู, JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-4 (Principal II) และ
สัญญาเลขที่ TXXV-5 ด,วยวิธีการชําระหนี้คืนก2อนครบกําหนด (Prepayment)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA สัญญา
เลขที่ TXXIV-4 (Principal II) และสัญญาเลขที่ TXXV-5 ดวยวิธีการชําระหนี้คืนก-อนครบกําหนด
(Prepayment) สรุปไดดังนี้
1. คณะกรรมการ กปน. มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556
อนุมัติการบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-4 (Principal II) และสัญญาเลขที่ TXXV-5 ดวย
วิ ธี การชํ า ระหนี้ คืน ก- อ นครบกํ า หนดทั้ ง จํ า นวน (Prepayment) โดยใชเงิ น รายไดของ กปน. ในวั น ที่ 14
มิถุนายน 2556 และเห็น ชอบให กปน. ดํ า เนิ นการซื้อเงิ นเยนล-ว งหนา (Forward Contract) ตามความ
เหมาะสมของสภาวะตลาด
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2. กปน. มีหนังสือถึง JICA แจงขอชําระคืนเงินกูก-อนครบกําหนดทั้งจํานวน โดย JICA ไดมี
Notice Concerning Interest and Principal แจงให กปน. ชําระเงินตนและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น
3,968,338,739 เยน ในการนี้ กปน. ดําเนินการทยอยซื้อเงินเยนล-วงหนา เพื่อชําระคืนเงินกูสัญญาดังกล-าว
3. กปน. ดําเนินการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยก-อนครบกําหนดทั้งจํานวนให JICA รวม
ทั้งสิ้น 3,968,338,739 เยน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เรียบรอยแลว ดวยวิธีการ ดังนี้
- จ- า ยจากบั ญ ชี เ งิ น ตราต- า งประเทศสกุ ล เยนที่ กปน. มี อยู- ที่ ธ นาคารกรุ งไทย จํ า กั ด
(มหาชน) จํานวน 80,538,739.- เยน
- จ-ายผ-านธนาคารที่ชนะการประมูลขายเงินตราต-างประเทศล-วงหนาให กปน. จํานวน
รวม 3,887,800,000.- เยน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 18

รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการประชุ มของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ซึ่งไดมีมติในเรื่องต-างๆ ดังนี้
1. รับทราบ ผลการประเมินการดําเนินงาน ประจําปzบัญชี 2555 ดานการบริหารจัดการ
องคกร หัวขอ “การตรวจสอบภายใน” พรอมขอสังเกตและแนวทางการปรับปรุงของสํานักตรวจสอบ ตาม
รายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการบริหารจัดการองคกร หัวขอ “การตรวจสอบ
ภายใน” ประจําปzบัญชี 2555 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.2290 ลดลง 0.0748 จากคะแนนปzบัญชี 2554
(4.3038) คิดเป?นรอยละ 1.74 สรุปไดดังนี้
1) คะแนนเพิ่มขึ้น 5 ขอ ไดแก- บทบาทและความรับผิดชอบของหน-วยตรวจสอบ
ภายในความสัมพันธคณะกรรมการตรวจสอบกับหน-วยตรวจสอบภายใน ฝyายบริหารและผูสอบบัญชี การ
วางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ การวางแผนในรายละเอียดฯ และการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ
2) คะแนนเท-าเดิม 2 ขอ ไดแก- ความสัมพั นธกับ ฝyายบริหาร ผูสอบบัญชี และ
องคกรกํากับดูแลอื่น และความมั่นใจในคุณภาพ
3) คะแนนลดลง 3 ขอ ไดแก- ความเป? น อิ ส ระ บุ ค ลากร การพั ฒ นาและการ
ฝ‡กอบรม และการรายงานและการป•ดการตรวจสอบ
1.2 บริ ษัท ทริ ส คอรปอเรชั่ น จํ า กั ด มี ขอสั งเกตจากการประเมิ น ผล ประจํ า ปz บั ญ ชี
2555 ซึ่งสํานักตรวจสอบไดจัดทําแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอสังเกตฯ เรียบรอยแลว
2. รับทราบ รายงานจากผูช-วยผูว-าการ (แผนและพัฒนา) เกี่ยวกับโครงการติดตั้งตูน้ําดื่ม
หยอดเหรียญ และผลการดําเนินงานที่ผ-านมา พรอมทั้งใหขอเสนอแนะว-าโครงการฯ ดังกล-าวถือว-าเป?น
ประโยชนกั บ ประชาชนอย- า งมาก ไดบริ โ ภคน้ํ า ดื่ ม ราคาถู ก แต- ทั้ ง นี้ กปน. ควรพิ จ ารณาตนทุ น ของการ
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ดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกล-าวดวย เช-น กําหนดทางเลือกใหม- ๆ ใหกับเจาของสถานที่ติดตั้งตูน้ําดื่ม ดวย
การงดค-าเช-าแต-กําหนดเป?นอัตราส-วนแบ-งจากรายไดแทน เป?นตน
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ความเห็ น และขอสั ง เกตของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไป
ดําเนินการต-อไป

เรื่องที่ 19

รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ(ด,านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน. ครั้งที่ 6/2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2556 โดยไดมีมติในเรื่องต-าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบความกาวหนาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 25552557) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จํานวน 9 โครงการ พรอมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรชี้แจงเพื่อทําความเขาใจกับ สร.กปน. เพื่อดําเนินงานโครงการฯ ตามแผนต-อไป
2) ใหเชิญรักษาการผูว-าการ กปน. เขาร-วมประชุม เมื่อมีการประชุมหารือกับ สร.กปน.
ตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน.
2. รับทราบแผนการพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตรและการประยุกตใช การตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติม ปz 2556 จํานวน 45.5 ลานบาท วางแผนการจ-ายเงิน 3 ปzงบประมาณ (2556-2558) แบ-งเป?น
- งบลงทุนสําหรับจัดซื้อฮารดแวรและลิขสิทธิ์เครื่องมือและโปรแกรมจํานวน 25.5 ลานบาท
- งบลงทุนสําหรับการจัดจางพัฒนาโปรแกรม จํานวน 20 ลานบาท
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะในแผนการพัฒนาฯ ดังนี้
1) ควรเร-งรัดการจัดทําร-าง TOR และปรับแผนซึ่งไม-ควรเกิน 18 เดือนเพราะเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย-างรวดเร็ว
2) ใหผูที่เกี่ยวของพิจารณา เรื่องค-า Maintenance license, hardware และ software
ซึ่งตองมีการตั้งงบประมาณประจําปzทุกปz
3. รับทราบผลคะแนนประเมินผลการดําเนินงานประจําปzบัญชี 2555 ของการประปานครหลวง
ที่ระดับคะแนน 4.7804 และการประเมินผลการบริหารจัดการสารสนเทศไดระดับคะแนน 4.4963 จาก
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลฯ ดานการ
บริหารจัดการสารสนเทศ และ กปน. ไดพิจารณาขอสังเกตและดําเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดที่นําเสนอ
ต-อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรมีการเขียนว-าบริการประชาชนแลวไดอะไรบาง เช-น การตัดสินใจของผูบริหาร
เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อใหบริการผูใชน้ําไดอย-างรวดเร็ว ทันเวลา
2) ขอมูลที่ควรเป•ดเผยไดควรเป•ดเผยทาง Website ดวย ตามขอสังเกต กปน. เรื่อง
ขอมูลเป•ดเผยนอยเกินไป
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3) MIS/EIS ควรมีการเชื่อมโยงจากหน-วยงานภายนอก อาจเป?นหน-วยงานกํากับดูแล
หรือหน-วยงานที่เกี่ยวของ นอกเหนือจากขอมูลภายในองคกรดวย
4) ควรมีการพิจารณามาตรฐานอื่นดวย เช-น ITIL ว-ามีความจําเป?นหรือไม- เพราะตองใช
เวลาในดําเนินการ และตองเตรียมคนใหพรอม ซึ่งอาจจะส-งผลใหคะแนนดีขึ้น
4. ประธาน แจงว-า Data Center กปน. ตองมีการปรับเปลี่ยน และศูนย IT ควรแยกจาก
Office Building ออกมาต-างหาก โดยตองมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม และ DR Site ควรเปลี่ยนสถานที่จาก
ปrจจุบัน (สามเสน) ไดแลว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะว-า กปน. ควรหาสถานที่สําหรับ DC Site, DR
Site และอาคารสําหรับศูนย IT พรอมระบบไฟฟRาดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กปน.ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 20

รับทราบผลการปฏิบัติ งานของคณะอนุก รรมการติ ดตามการบริ หารจัด การน้ํา สูญเสี ย
ประจําเดือนมิถุนายน 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ตามที่ไดมีการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ซึ่งไดมีมติและขอเสนอแนะดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน.
1.1 อัต ราน้ํ าสู ญ เสี ย .น้ํ า สู บ จ-า ย น้ํ า จํา หน- า ย และแรงดั น น้ํ า ประจํ าเดื อนพฤษภาคม
2556 มีดังนี้
- อัตราน้ําสูญเสีย กปน. อยู-ที่รอยละ 25.91 และอัตราน้ําสูญเสียสะสม ตุลาคม
2555 – พฤษภาคม 2556 อยู-ที่รอยละ 24.72
- ปริมาณน้ําสูบจ-าย กปน. อยู-ที่ 157.33 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําจําหน-าย กปน. อยู-ที่ 116.57 ลาน ลบ.ม.
- แรงดันน้ํา กปน. อยู-ที่ 9.08 เมตร
1.2 สถานะการใชระบบเฝRาระวัง ประจําเดือนพฤษภาคม 2556
- เขาดําเนินการแกไขอุปกรณ RTU ที่ชํารุด จํานวน 29 จุด
- มีอุปกรณที่ชํารุดเพิ่มเติม จํานวน 35 จุด
- อุปกรณ RTU ที่ใชงานไดจํานวน 1,206 จุด จากทั้งหมด 1,482 จุด คิดเป?น
รอยละ 81.4
1.3 แจงเริ่มงานการจางบํารุงรักษาอุปกรณ RTU แลว ทั้ง 3 สัญญา
1.4 งานปรับปรุงอุปกรณ RTU ที่ชํารุดหมดสภาพ จะเริ่มงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
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2. รับทราบการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
2.1 คณะทํางานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียพื้นที่บริการ 4 ประชุมครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ติดตามการดําเนินการจัดจางสํารวจหาท-อรั่วแลวเสร็จทุกสาขา และอยู-ระหว-าง
ดําเนินการปรับปรุงเงื่อนไขเอกสารการจางซ-อมท-อ ปz 2556
2.2 ความกาวหนางานจางที่ปรึกษาฯ (บริษัท ปrญญา คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท
เทคโนโลยี เซอรวิส คอนซัลติ้ง 1656 จํากัด) สําหรับงานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียโดยเร-งด-วน (แผนระยะสั้น
ลดน้ําสูญเสียสาขาที่มีน้ําสูญเสียสูง 5 สาขา ไดแก- สํานักงานประปาสาขาแมนศรี, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ
และบางกอกนอย) อยู-ระหว-างการตรวจสอบเอกสารการออกแบบและเอกสารประกวดราคา
2.3 โครงการสํารวจหาจุดรั่วในระบบท-อประธาน โดยเทคโนโลยี SAHARA ระหว-างวันที่
27 พฤษภาคม 2556 – 7 มิถุนายน 2556 ดําเนินการแลวเสร็จ โดยมีระยะทางดําเนินการทั้งสิ้น 3,775 เมตร
2.4 โครงการสํ ารวจหาจุด รั่ว ในระบบท-อจ- ายน้ํา โดยเทคโนโลยี JD-7 ไดดํา เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงงานเพิ่มเติม ระยะทาง 5,000 เมตร วงเงิน 3.5 ลานบาท
2.5 รับทราบผลการดําเนินงานโครงการศึกษามิเตอรระบบอัตโนมัติ และใหยุติโครงการ
ไดโดยส-งผลการดําเนินงานใหฝyายมาตรวัดน้ํา
3. ให กปน. พิ จ ารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนแม- บ ทบู ร ณาการบริ ห ารจั ด การ
น้ําสูญเสีย โดยเชิญผูที่เกี่ยวของของ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสียพิจารณา
ร-วมกัน
4. รั บแนวทางการสูบจ- ายน้ํา พื้น ที่บริ การ 4 โดยให ชวก.(สจ) ประสานงานกั บสายงาน
บริการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 21

รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีมติรับทราบเรื่องต-างๆ
ดังนี้
1. รายงานผลการเฝfาระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) เดือน
เมษายน 2556
ค-า KRI ที่มีการเฝRาระวังในช-วงเดือนเมษายน 2556 จํานวน 10 รายการ มีผลการเฝRา
ระวังดังนี้
1.1 อยู-ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Target) 7 รายการ
1.2 อยู2ในช2วงเบี่ยงเบนที่ต,องติดตามเฝfาระวังอย2างใกล,ชิด (Trigger) 2 รายการ คือ
ค-าความเค็ม และ ค-าใชจ-ายดําเนินงานเทียบกับเปRาหมายสะสม โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
- ค2าความเค็ม สายงานผลิตและส-งน้ํา ไดมีการทบทวนและซักซอมแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน กรณีน้ําดิบมีน้ําเค็มปนเปŒ•อน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ ตึกอํานวยการ โรงงานผลิตน้ําบางเขน
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- ค2 า ใช, จ2 า ยดํ า เนิ น งานเที ย บกั บ เปf า หมายสะสม ค- า ใชจ- า ยดํ า เนิ น งานสะสม
ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 จํานวน 3,792.81 ลานบาท ต่ํากว-าเปRาหมายสะสม 2.91 % (เปRาหมาย
3,906.65 ลานบาท) อยู-ในช-วง Trigger (ต่ํากว-าเปRาหมายสะสม 0 – 3%) โดยสายงานการเงิน ดําเนินการ
ดังนี้
1) จัดทําคาดการณค-าใชจ-ายงบทําการรายสายงานที่สามารถควบคุมใหลดลงได
ในปz 2556 (ขั้นตน) จํานวนเงิน 570.5 ลานบาท และขอความร-วมมือจากหน-วยงานต-างๆ ทุกสายงานใหใช
จ-ายตามความจําเป?น
2) จัดส-งบันทึกขอความร-วมมือควบคุมค-าใชจ-ายงบทําการ ปzงบประมาณ 2556
เสนอท-านผูว-าการพิจารณาสั่งการใหรองผูว-าการทุกสายงานและหน-วยงานในสายงานผูว-าการ ดําเนินการ
ควบคุมค-าใชจ-ายใหเป?นไปตามเปRาหมาย
1.3 อยู2ในระดับที่ต,องกําหนดกิจกรรมดําเนินงานทันที (Threshold) 1 รายการ คือ
ปริ ม าณน้ํ า เขื่ อ นภู มิ พ ลและสิ ริ กิ ติ์ ใ นช2 ว งฤดู แ ล, ง ซึ่ ง สายงานผลิ ต และส- ง น้ํ า ไดประสานงานกั บ กรม
ชลประทาน ดําเนินการผันน้ําจากลุ-มน้ําแม-กลอง - ท-าจีน เขาคลองพระยาบันลือ ประมาณ 21 ลูกบาศก
เมตร/วินาที และระบายลงสู-แม-น้ําเจาพระยา ประมาณ 15 ลูกบาศกเมตร/วินาที พรอมทั้งกําหนดมาตรการ
แกไขเพิ่มเติม คือ
- กรมชลประทานจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มขึ้นอีก 4 เครื่องที่คลองพระยาบันลือ
ดานฝr† งแม- น้ํ า ท- า จี น ซึ่ ง จะช- ว ยเพิ่ มอั ต ราการไหลไดอี กประมาณ 10-12 ลู กบาศกเมตร/วิ น าที โดยเก็ บ
ค-าใชจ-ายจาก กปน. เพื่อส-งน้ําดิบใหเพียงพอต-อการผลิตน้ําประปาและผลักดันน้ําเค็ม
- ขุดลอกคลองพระยาบันลือ บริเวณประตูน้ําสิงหนาทเพิ่มเติมและจะเดินเครื่อง
สูบน้ําที่ประตูน้ําสิงหนาทเพิ่มอีก 2 เครื่องในช-วงน้ําทะเลหนุนสูง
2. รายงานผลการติดตามความคืบหน,าในการบริหารความเสี่ยง ป]งบประมาณ 2556
(งวดเดือน เมษายน 2556)
กปน. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม 16 แผน โดยมีผลงาน
ดีกว-าเปRาหมาย/ดีกว-าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) จํานวน 3 แผน ผลงานเป?นไปตาม
เปRาหมาย/อยู-ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได จํานวน 13 แผน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 22

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด
7 เดือน ป]งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 7 เดือน ปzงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – เมษายน
2556) เฉพาะเกณฑวัดที่ตกลงและสามารถประเมินผลไดแลว (น้ําหนักเกณฑวัดรวมรอยละ 38.50) โดย
รายละเอียดผลงานในแต-ละกลุ-มตามระบบ SEPA มีดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ําหนักรอยละ 35 ซึ่งจะ
ประเมินตนเองประมาณเดือนสิงหาคม และตรวจประเมินผลโดย สคร. หลังจากสิ้นปzงบประมาณ หากสามารถ
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ดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนดไว อาจทําคะแนนไดสูงกว-าคะแนนฐาน 15 – 20 คะแนน โดยคาดว-า
คะแนนประเมินจะใกลเคียงกับ B+
2. ผลลัพธ( หมวด 7 น้ําหนักรอยละ 65 ดังนี้
เกณฑวัดการดําเนินงาน
คุณภาพน้ําประปา
- กายภาพ (รอยละ)
- เคมี (รอยละ)
- แบคทีเรีย (รอยละ)
การบริหารจัดการแรงดันน้ํา (เมตร)
กําไรสุทธิ (ก-อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ลานบาท)
การเบิกจ-ายงบลงทุนในช-วงปz (รอยละ)
%Water Coverage (รอยละ)
หรือ จํานวนผูใชน้ําติดตั้งใหม- (ราย)
อัตราน้ําสูญเสีย (รอยละ)
จํานวนครั้งที่หยุดสูบจ-ายน้ํา (ครั้ง)

ผลการประเมิน งวด 7 เดือน
(ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556)
ผลงาน
เกรด
99.87
100.00
99.68
7.94
4,470.7
95.1

A
A
A
A
A
B+

40,361
24.54
66

A
A
A

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2556 มีมติรับทราบ และให กปน. เร-งรัดและติดตามการเบิกจ-ายงบลงทุนเพื่อใหผลการ
ดําเนินงานเป?นไปตามเปRาหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 23

รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด,านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งวด 8 เดือน (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556) ป]งบประมาณ 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งวด 8 เดือน (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556) ปzงบประมาณ
2556 สรุปดังนี้
1. งานตามแผนงานด,านยุทธศาสตร(การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 โครงการเสริมสร,างวัฒนธรรมองค(กร สามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนดไว
1.2 โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน2งงานยุทธศาสตร( (Strategic Succession
Plan for Key Position) ดําเนินการตามแผนไดประมาณ รอยละ 80
1.3 โครงการส2งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (High Performance and Potential
Staffs HiPPS) สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว
1.4 โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านแบบมุ2 ง เน, น ผลงานและ
เสริมสร,างแรงจูงใจ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนดไว
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1.5 โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล,อม
ในการทํางาน (SHE) ดําเนินงานไดตามแผนงานที่กําหนดไวประมาณรอยละ 55
2. การสรรหาพนักงาน
กปน. ไดบรรจุพนักงานใหกับหน-วยงานต-าง ๆ ครบตามกรอบแลว แบ-งเป?น
- ระดับปริญญา จํานวน 323 อัตรา
- ต่ํากว-าปริญญา จํานวน 185 อัตรา
3. การส2งเสริมจริยธรรม
กปน. ไดจัดกิจกรรมเพื่อส-งเสริมจริยธรรม ดังนี้
1. อบรมวิปrสสนากัมมัฏฐาน ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มจร.) จํานวน
ทั้งสิ้น 41 คน
2. แจกคู- มือจริ ย ธรรม กปน. ใหกั บ พนักงานบรรจุ ใหม- และพนักงานระดั บ ส-ว นและ
เทียบเท-าทั่วทั้งองคกร
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการส-วนพระองคสวนจิตรลดา 3 รุ-น มีพนักงานเขาร-วม
โครงการ 390 คน
4. ด,านการพัฒนาบุคลากร
กปน. ไดดําเนินการ ดังนี้
1. อบรมหลักสูตรภายใน 35 หลักสูตร (จากเปRาหมาย 71 หลักสูตร) คิดเป?นรอยละ
49.30
2. หลักสูตรฝ‡กอบรมภายนอก (Public Training) ประกอบดวย
- โครงการจัดส-งผูบริหารไปศึกษา/ฝ‡กอบรมภายนอกองคกรทั้งในและต-างประเทศ
- โครงการจั ด ส- ง พนั ก งานไปศึ กษา/ฝ‡ ก อบรม/สั ม มนา/ประชุ ม และ ศึ ก ษาดู ง าน
ภายนอกองคกรทั้งในและต-างประเทศ
3. การอบรมดานวิศวกรรมและ IT เป?นการอบรมนอกแผนฝ‡กอบรมประจําปzงบประมาณ
2556 จํานวน 25 หลักสูตร
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดมีมติรับทราบแลว ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และมีขอสังเกตให กปน. รับไปปฏิบัติ ดังนี้
- ดานการพัฒนา กปน. ควรพิจารณาถึงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในแต-ละปzมานําเสนอ
ประกอบผลการดําเนินงาน เพื่อจะไดพิจารณาความคุมค-าของการพัฒนาควบคู-กันไปได
- กลุ-มพนักงานที่มีศักยภาพขอใหพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ส-วนกลุ-มที่ไม-ไดรับ
การพิจารณาเขาร-วมโครงการก็ขอให กปน. ไดพิจารณาการพัฒนาดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต-อไป
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เรื่องที่ 24

รั บ ทราบรายงานความก, า วหน, า การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง าน งวด 7 เดื อ น
ป]งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน งวด 7 เดือน ปzงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – เมษายน 2556) จํานวน 42
โครงการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร(ด,านผู,มีส2วนได,ส2วนเสีย ไม-มีแผนโครงการ
2. ยุทธศาสตร(ด,านการเงิน จํานวน 3 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
3. ยุทธศาสตร(ด,านลูกค,า จํานวน 4 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน ยกเวน
โครงการศึกษาความคุมค-าของการใชทรัพยากรน้ํา
4. ยุทธศาสตร(ด,านกระบวนการภายใน จํานวน 18 โครงการ สามารถดําเนินการไดตาม
แผนงาน ยกเวน
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8
- โครงการจัดทํายุทธศาสตรปRองกันอุทกภัย : แผนงาน งานก-อสรางระบบปRองกันน้ําท-วม
เร-งด-วน
- โครงการพัฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม :
แผนงานที่ 4.1 การดําเนินงานผลิตและจําหน-ายน้ําดื่มบรรจุขวดโดย กปน.
แผนงานที่ 4.2 โครงการขยายโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
5. ยุทธศาสตร(ด,านการเรียนรู,และพัฒนาองค(กร จํานวน 14 โครงการ สามารถดําเนินการ
ไดตามแผนงานทุกโครงการ
6. ยุทธศาสตร(ด,านธรรมาภิบาล จํานวน 3 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน
ทุกโครงการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่
6/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 25

รับทราบรายงานความก,าวหน,าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปrจจุบันมี โครงการขนาดใหญ-ที่อยู-ระหว-างดํา เนินการ 4 โครงการ สรุปผลการ
ดําเนินงานและการเบิกจ-าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ 7
โครงการ 8
7/1
ลดน้ําสูญเสีย
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)
92.0
100.0
99.9
61.0
ผลการจ-ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ลานบาท)
21,706.8 2,307.6 3,994.8 4,060.7
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โดยมีความกาวหนาโครงการที่เป?นงานสําคัญ ดังนี้
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา G-TN-R2-7(R) งานปรับปรุงอุโมงคส-งน้ําเดิมช-วงล-าง : ผลงานความกาวหนา
สะสม 87.3 % สูงกว-าแผน 0.4 %
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา S-BK-8 งานจัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟRาย-อยที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน พรอม
งานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 75.0 % ต่ํากว-าแผน 0.8 %
- สัญญา G-BK-8 งานก-อสรางขยายกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน 400,000
ลูกบาศกเมตรต-อวัน ติดตั้งอุปกรณกําจัดตะกอนพรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 32.6 %
ต่ํากว-าแผน 11.9 %
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบและสูบส-งน้ําที่มหาสวัสดิ์
และบางเขน : ผลงานความกาวหนาสะสม 58.5 % สูงกว-าแผน 1.0 %
- สัญญา G-PK/RB-8 งานก-อสรางถังเก็บน้ําใสที่สถานีสูบจ-ายน้ําเพชรเกษมและสถานี
สูบจ-ายน้ําราษฎรบูรณะ พรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 22.0 % สูงกว-าแผน 0.1 %
- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบที่สําแล และบางเขน : อยูระหว-างดําเนินการก-อสราง
- สัญญา E-BP-8(R) งานจัดซื้อเครื่องสูบจ-ายน้ําที่สถานีสูบจ-ายน้ําบางพลี : ผลงาน
ความกาวหนาสะสม 100.0 %
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติด ตามการดํา เนิ นงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได
ประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 26

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข,องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ใหส-วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของหรืออาจมีผลต-อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเป?นปrจจุบัน เพื่อแจงใหที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใชเป?น
ขอมูลตัดสินใจเรื่องต-างๆ นั้น
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดังนี้
- เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556
- รายงานความคืบหนาการจัดทําหลักเกณฑคํานวณราคากลางของทางราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

