สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 8/๒๕๕6
ดวยเมื่อวันศุกรที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕6 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ+
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕6 สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่

1

รับทราบนโยบายของรัฐมนตรีช&วยว&าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน-)

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบนโยบายของรั ฐ มนตรี ช+ ว ยว+ า การ
กระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน) ในการมาตรวจเยี่ยมกิจการ กปน. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2556 ดังนี้
1. ดําเนินงานดวยความสุจริต โปร+งใส ตลอดจนต+อตานการทุจริตคอรัปชั่น ตามนโยบายของ
นายกรั ฐ มนตรี และรั บ ฟ@ งความคิ ด เห็ น จากประชาชนแลวนํ า มาปรั บ ปรุ งการดํ า เนิ น งานในเชิ งรุ กใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปCนองคกรที่มีศักยภาพ ที่ยึดการใหบริการที่ดีแก+ประชาชนเปCนหลักในการทํางาน
2. ป@จจุบัน กปน. อยู+ในช+วงการสรรหาผูว+าการ กปน. จึงควรใหความสําคัญในการพิจารณา
บุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหน+งผูว+าการ โดยขอใหเปCนผูที่มีความรูความสามารถพรอมที่จะขับเคลื่อนองคกรให
เจริญกาวหนาอย+างบูรณาการและยั่งยืนต+อไปในอนาคต
3. กปน. ควรศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพการประปา ในรูปแบบของการร+วมมือ
กับมหาวิทยาลัย เช+น นิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมที่ประสงคจะเขาทํางานกับ กปน. ตองผ+านการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยระยะเวลา 3 ปI ร+วมกับการเขาอบรมดานวิศวกรรมเฉพาะดานที่
เกี่ยวกับการประปาที่สถาบันฯ อีก 2 ปI และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะไดรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
นั้นๆ เปCนตน ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินงานดานการประปามีความจําเปCนที่ตองไดบุคลากรที่มีองคความรูดาน
วิศวกรรมเกี่ยวกับการประปาโดยเฉพาะ
4. เนื่องจาก กปน. นําน้ําดิบมาจากแหล+งน้ําทั้งทางฝ@Oงตะวันตกและตะวันออกเพื่อใชในการ
ผลิตน้ําประปาจําหน+าย ดังนั้น ควรดําเนินการในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคม และฟPQนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงการใหความช+วยเหลือดูแลประชาชนที่อาศัยอยู+บริเวณตนน้ําดวย
5. กปน. ควรใหบริการที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดอย+างมีคุณภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง และเท+าเทียม
พรอมทั้งมีภาระหนาที่ที่จะตองช+วยเหลือสังคมดวยการขยายเขตใหทุกครัวเรือน มีน้ําประปาใช แมว+าในบาง
พื้นที่มีความหนาแน+นของผูอยู+อาศัยนอย และตองลงทุนสูงก็ตาม
6. การปกปRองสถาบันของชาติถือเปCนภาระหนาที่ของทุกคน ขอใหถือปฏิบัติควบคู+กับการ
ใหบริการที่ยึดประชาชนเปCนศูนยกลาง เพื่อส+งเสริมใหชุมชนเขมแข็ง และสรางการมีส+วนร+วมเพื่อความสุขบน
พื้นฐานแห+งคุณภาพชีวิตและความเปCนอยู+ของประชาชน โดยใหนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริมาใชเปCนแนวทางในการดําเนินงาน
7. การเตรี ยมความพรอมเขาสู+ประชาคมอาเซี ยน ขอให กปน. นํ าจุ ดแข็ งของการเปC น
หน+วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกิจการประปา โดยนําองคความรูไปช+วยพัฒนาระบบประปาใหแก+ประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี ในการเปCนองคกรชั้นนําของอาเซียน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับนโยบายดังกล+าวขางตนไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่

2

รายงานผลการดําเนินงานครึ่งป3บัญชี 2556 ของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานครึ่งปIบัญชี 2556
(ตุ ลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ของ กปน. โดยมี ภาพรวมการดําเนินงานอยู+ในระดับ 2.5833 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) สรุปไดดังนี้
เกณฑ-วัดผลการดําเนินงาน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ
รัฐวิสาหกิจ2
หมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวด 3 การมุ+งเนนลูกคาและตลาด
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5 การมุ+งเนนบุคลากร
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
2. ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ผลลัพธ-ด8านผลิตภัณฑ-และบริการ
2.1 คุณภาพน้ําประปา
2.1.1 กายภาพ
2.1.2 เคมี
2.1.3 แบคทีเรีย
2.2 การบริหารจัดการแรงดันน้าํ
ผลลัพธ-ด8านการมุ&งเน8นลูกค8า
2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ2
ผลลัพธ-ด8านการเงินและตลาด
2.4 กําไรสุทธิ (ก+อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส)
2.5 การสรางค+า Economic Profit (EP) เทียบกับ
เปRาหมาย
2.6 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
2.6.1 การเบิกจ+ายที่เกิดขึ้นจริงในช+วงปI
2.6.2 ความสามารถในการเบิกจ+ายตามแผน
2.7 จํานวนผูใชน้าํ (% Water Coverage)
(จํานวนผูใชน้าํ ต+อใหม+-ราย)
ผลลัพธ-ด8านการมุ&งเน8นบุคลากร
2.8 ระดับความผูกพันของพนักงาน2
ผลลัพธ-ด8านประสิทธิผลของกระบวนการ
2.9 อัตราน้ําสูญเสีย
2.10 จํานวนครั้งที่หยุดการสูบจ+ายน้าํ

ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก ค&าเกณฑคะแนน
หน&วยวัด
ต.ค. 55 – ประมาณการ
(ร8อยละ)
A
ที่ได8
มี.ค. 56 ทั้งป3 2556 1
35

คะแนน

35

1.0000

230

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ

65

1.0000

3.4359

ระดับ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
เมตร

7
2.5
2
2.5
6

5
99.62
100.0
99.58
7.9

ระดับ

5

ลานบาท

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

99.87
100.00
99.68
7.9

99.87
100.00
99.68
7.9

5

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ

1.0000

5

6,600

3,734

7,467

5.0000

ลานบาท

5

204.8

340.6

340.6

5.0000

ระดับ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

5
2.5
2.5
7

5
100
100
100
(58,000)

100.9
104.4
99.29

100.0
100.0
100.0

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

ระดับ

6

4.5

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ

1.0000

รอยละ
ครั้ง

5
6

24.70
140

24.75
57

24.75
129

4.6667
5.0000
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เกณฑ-วัดผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ-ด8านการนําองค-กร
2.11 การนําส+งขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE2
2.12 การบริหารจัดการการใชน้ําอย+างรูคุณค+า2
(Demand Side Management : DSM)

ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก ค&าเกณฑคะแนน
หน&วยวัด
ต.ค. 55 – ประมาณการ
(ร8อยละ)
A
ที่ได8
มี.ค. 56 ทั้งป3 2556 1
คะแนน

2

0.00

ระดับ

6

5

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ
อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ

อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ
อยู+ระหว+าง
ดําเนินการ

หมายเหตุ : .. 1 คือ ประมาณการโดยมีสมมติฐานว+าผลการดําเนินงานสม่ําเสมอตลอดทั้งปIงบประมาณ
.. 2 คือ กําหนดคะแนนเบื้องตนที่ “ระดับ 1” โดยจะทําการประเมินผลการดําเนินงานจริงในช+วงสรุปผลปลายปIอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
เรื่องที่ 3

รับทราบ
รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต&างๆ
ประจําเดือนสิงหาคม 2556
เลขานุการฯ ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต+างๆ ประจําเดือนสิงหาคม 2556
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ไดพิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรมการ
กปน. ในเดือนสิงหาคม 2556 เปCน 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และวันที่ 30 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 4 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานจากหน+วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานผ+าน “ระบบติดตามและประเมินผล”
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไดมีมติ
รับทราบแลว ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทลูก อาจตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ แต+การขยายกําลัง
การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งจะทําใหมีกําลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อไม+ใหเกิดผลกระทบต+อการผลิตและการจําหน+ายน้ําดื่มบรรจุขวด และสามารถบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ
ไดอย+างเหมาะสมและคล+องตัว กปน. ควรพิจารณาใหมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยอาจจัดตั้งหน+วยงานมารองรับ
การดําเนินงานนี้ก+อนที่การจัดตั้งบริษัทลูกจะแลวเสร็จ
2. ให กปน. นํ า เสนอร+ า งขอบั ง คั บ การผลิ ต และการจํ า หน+ า ยน้ํ า ดื่ ม ในบรรจุ ภั ณ ฑต+ อ
คณะอนุกรรมการติดตามฯ ในการประชุมคราวต+อไป
3. กปน. ควรเร+งรัดการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะงานจัดซื้อที่มีขั้นตอน
ไม+มาก ก็ควรดําเนินการใหไดตามแผน แต+สําหรับงานจัดจาง กปน. อาจจางที่ปรึกษามาช+วยดําเนินการตาม
ความเหมาะสม และหากงานจัดซื้อจัดจางใดไม+สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามแผน ขอใหชี้แจงสาเหตุและ
ขั้นตอนของงานที่ล+าชาโดยละเอียดในการประชุมคราวต+อไปดวย
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการ
กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

1.0000
1.0000
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เรื่องที่

5

ขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุนป3งบประมาณ 2556

ตามที่ กปน. ไดรับอนุมัติงบลงทุนประจําปI 2556 จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2555 และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ (สศช.) ไดอนุมัติการขอปรับ
งบลงทุนครั้งที่ 1 ภายในไตรมาสที่ 1 ของปIงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 แลวนั้น แต+
เนื่องจาก สร.กปน. ไดมีหนังสือลงวันที่ 17 มกราคม 2556 แจง กปน. ใหพิจารณาระงับการดําเนินโครงการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอใหพิจารณาถึงความจําเปCนและผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
ดังกล+าว และ กปน. ไดประชุมหารือทําความเขาใจกับ สร.กปน. ถึงความจําเปCนที่จะตองดําเนินโครงการฯ
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ทําใหแผนงานตองเลื่อนเวลาออกไปจากแผนที่กําหนดไว (รวม
ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน) ส+งผลใหไม+สามารถเบิกจ+ายงบลงทุนไดตามแผนการเบิกจ+ายเงิน จํานวน 5 สัญญา
จากจํานวน 9 สัญญา โดยในส+วนของแผนเบิกจ+าย งบลงทุนภายในปIงบประมาณ 2556 ที่ไดรับผลกระทบ
จากการเลื่อนเวลาดังกล+าว เปCนวงเงินรวมทั้งสิ้น 413.32 ลานบาท
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบการขอปรั บ งบลงทุ น
ปIงบประมาณ 2556 สรุปไดดังนี้
หน+วย : ลานบาท

วงเงินอนุมัติเบิกจ+าย

วงเงินอนุมัติ
ดําเนินการ

อนุมัติเดิม

กปน.ขอปรับ

เพิ่ม(ลด)

12,173.90

4,284.33

3,871.01

(413.32)

งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปI

4,973.33

2,400.93

2400.93

-

งบลงทุนที่จัดทําเปCนแผนระยะยาว

7,200.57

1,883.40

1,470.08

(413.32)

3,446.90

2,720.80

2,720.80

-

15,620.80

7,005.13

6,591.81

(413.32)

รายการ
• งบลงทุนเพื่อการดําเนินการปกติ

• งบลงทุนที่ทําเปCนโครงการ
รวมงบลงทุน

โดยวงเงิ น เบิ ก จ+ า ยที่ ขอปรั บ ลด จํ า นวนเงิ น 413.32 ลานบาท จะไม+ ก ระทบต+ อวงเงิ น
ดําเนินการที่ไดรับอนุมัติไวแลว รวมทั้งกรอบเวลาในการดําเนินการตามแผนงานจัดหาคอมพิวเตอรระยะเวลา
3 ปI สามารถดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในปIงบประมาณ 2558
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการบริ หารการเงิ นไดมีมติ เห็น ชอบการขอปรับ งบลงทุน ปIงบประมาณ
2556 แลว ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 6

ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห-การเงินและผลการดําเนินงาน และการติดตามผลงาน
ค&ากําไรทางเศรษฐศาสตร- (EP) ระดับองค-กรและศูนย- EVM สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 (เบื้องต8น)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะหการเงินและผล
การดําเนินงาน และการติดตามผลงานค+ากําไรทางเศรษฐศาสตร (EP) ระดับองคกรและศูนย EVM สําหรับงวด
9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 (เบื้องตน) ดังนี้
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ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก+อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต+างประเทศ เท+ากับ 5,827.5 ลานบาท
สูงกว+าเปRาหมายตามเกณฑประเมินผลเกณฑ A 854.6 ลานบาท คิดเปCนรอยละ 17.2 และสูงกว+าปIก+อน
911.9 ลานบาท คิดเปCนรอยละ 18.6 เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 495.9 ลานบาท
ทําใหมีกําไรสุทธิเท+ากับ 6,323.4 ลานบาท สูงกว+าเปRาหมาย 1,196.6 ลานบาท คิดเปCนรอยละ 23.3 และ
สูงกว+าปIก+อน 1,379.0 ลานบาท คิดเปCนรอยละ 27.9 และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit :
EP) เท+า กับ 1,240.9 ลานบาท สูงกว+ าเปR าหมาย 587.1 ลานบาท และสูงกว+าปIก+อน 563.8 ลานบาท
ประกอบดวย
1. รายได8รวม เท+ากับ 14,097.5 ลานบาท สูงกว+าเปRาหมาย 552.3 ลานบาท และสูงกว+า
ปIก+อน 894.3 ลานบาท โดยมีรายได8ค&าน้ํา ซึ่งเปCนรายไดหลักของ กปน. จํานวน 12,057.4 ลานบาท สูงกว+า
เปRาหมายและปIก+อน 261.5 ลานบาท และ 591.0 ลานบาท ส+ว นใหญ+สูงกว+าปI ก+อนในช+ว งไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555) โดยสูงกว+าปIก+อนซึ่งเกิดอุทกภัย จํานวน 292.4 ลานบาท คิดเปCนรอยละ
49.5 ของรายไดค+าน้ําที่เพิ่มขึ้น เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวไดดีในไตรมาสแรก การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวดีต+อเนื่อง โดยมีการลงทุนเพื่อชดเชยและฟPQนฟูความเสียหายจากอุทกภัยสูงกว+าที่คาดไว แต+ในช+วง
ไตรมาสที่ 2-3 เศรษฐกิจเริ่มทรงตัวและชะลอลง ในขณะที่ภาคการท+องเที่ยวยังเติบโตอย+างต+อเนื่อง สภาพอากาศ
มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว+าปIก+อน และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ํากว+าปIก+อน รวมถึงจํานวนผูใชน้ําติดตั้งประปาใหม+ที่
เพิ่มขึ้นและอัตราการใชน้ําเฉลี่ยสูงกว+าเปRาหมายและปIก+อน ประกอบกับในปIก+อน กปน. มีมาตรการช+วยเหลือ
ผูใชน้ํา ที่ไดรั บผลกระทบจากอุ ทกภัย ส+ งผลให กปน. สู ญเสีย รายไดค+า น้ํา จากมาตรการช+ วยเหลื อ จํา นวน
ประมาณ 187.6 ลานบาท
นอกจากนี้ กปน. ยั งมี ร ายได8 ค& า ติ ด ตั้ งประปาสู งกว+ า เปR า หมายและปI ก+ อน โดยมี
จํานวนผูใชน้ําติดตั้งประปาใหม+สูงกว+าเปRาหมาย 7,899 ราย และสูงกว+าปIก+อน 9,615 ราย เนื่องจากในปIก+อน
ไดรับ ผลกระทบจากอุทกภัยที่ เกิดขึ้ นในพื้ นที่ใหบริการ ทําใหมีจํ านวนผูใชน้ํ ามาขอติดตั้ งประปาใหม+ลดลง
ส+วนใหญ+เพิ่มขึ้นในพื้นที่บริการภาค 3 และ 4 ซึ่งเปCนพื้นที่เขตขยาย อย+างไรก็ตาม รายไดติดตั้งประปาใหม+
เฉลี่ยต+อรายลดลง เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม+สําหรับมาตรวัดน้ําขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค+าติดตั้งประปาใหม+ต่ํา
มีสัดส+วนสูงขึ้น สําหรับดานรายได8เสริม ไดแก+ งานวางท+อประปาเอกชน และงานปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประปาเทศบาลเมืองหัวหินสูงขึ้น และรายได8อื่นเพิ่มขึ้นจากจากดอกเบี้ยรับ เนื่องจากการบริหารสภาพคล+อง
ส+วนเกินที่สูงกว+าปIก+อน โดยการลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นและเงินฝากประจํา นอกจากนี้ มีรายได
เพิ่มจากค+างานวางท+อร+วมกับหน+วยงานภายนอก ค+าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ+ายน้ํา ค+าเวนคืนที่ดินจาก รฟม.
และค+าบริการเชื่อมต+อขอมูลค+าน้ําประปาที่เคานเตอรเซอรวิส
2. ค&าใช8จ&ายรวม (รวม FX) เท+ากับ เท+ากับ 7,774.1 ลานบาท ต่ํากว+าเปRาหมาย 644.3
ลานบาท และต่ํากว+าปIก+อน 484.7 ลานบาท โดยมีตนทุนค+าน้ําต+อหน+วยน้ําขาย เท+ากับ 7.09 บาท:ลบ.ม.
ต่ํากว+าเปRาหมาย 0.89 บาท:ลบ.ม. และต่ํากว+าปIก+อน 0.96 บาท:ลบ.ม. ส+วนใหญ+เกิดจากกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนฯสูงกว+าปIก+อน เนื่องจากค+าเงินบาทแข็งค+าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน คิดเปCนตนทุนค+าน้ําลดลง 0.46
บาท:ลบ.ม. และค+าเสื่อมราคาที่ต่ํากว+าปIก+อน ส+งผลใหตนทุนต+อหน+วยน้ําขายลดลง 0.42 บาท:ลบ.ม. ประกอบ
กับมีอัตราน้ําสูญเสียรอยละ 24.45 ต่ํากว+าปIก+อน ซึ่งเท+ากับรอยละ 25.64 และในปIก+อน (ตุลาคม 2554 –
มีนาคม 2555) กปน. มีค+าใชจ+ายในการปRองกันอุทกภัย จํานวนเงิน 313.9 ลานบาท คิดเปCนตนทุนค+าน้ํา
0.32 บาท:ลบ.ม. ส+วนใหญ+เปCนค+าสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา กระสอบทรายและวัสดุปRองกันน้ําท+วม
หากไม+ รวมค+ าใชจ+า ยในการปRองกั นอุทกภั ยดั งกล+า ว กปน. จะมีค+าสารเคมี สูงกว+ าปI ก+อน ส+ วนใหญ+เ กิด จาก
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คุ ณภาพน้ํ า ดิ บ แม+ น้ํ า เจาพระยาดอยมาตรฐานในช+ ว งเดื อน พฤศจิ กายน – ธั น วาคม 2555 ทํ าใหตองใช
ผงถ+านกัมมันตในการปรับปรุงคุณภาพน้ําสูงขึ้น ประกอบกับค+าความขุ+นของแม+น้ําแม+กลองสูงขึ้น ในเดือน
มีนาคม 2556 และในเดือนพฤษภาคม 2556 ตองใชสารเคมีเพิ่มเพื่อปRองกันป@ญหาสาหร+ายในน้ําดิบและ
ควบคุ ม ความขุ+ น ของน้ํ าในถั ง ตกตะกอน นอกจากนี้ กปน. ยั ง มี ค+ าใชจ+ า ยต+ อหน+ ว ยน้ํ า ขายที่ ล ดลง ไดแก+
ค+าใชจ+ายบุคลากรและดอกเบี้ยจ+าย ในขณะที่มีค+าไฟฟRาสูงกว+าปIก+อน 0.14 บาท:ลบ.ม. เนื่องจากการปรับ
ค+า Ft ของการไฟฟRานครหลวง และมีการปรับแผนการส+งน้ําจากฝ@Oงตะวันตกมาฝ@Oงตะวันออก เนื่องจากการป}ด
ซ+อมอุโมงคส+งน้ําช+วงประดิพัทธถึงสี่พระยาตั้งแต+เดือนพฤศจิกายน 2555 ทําใหค+าเฉลี่ยการใชพลังงานไฟฟRา
สูงขึ้น และมีค+าน้ําดิบ ค+าจางเหมาแรงงาน และค+าจางเหมาซ+อมท+อแตกท+อรั่วสูงขึ้น
3. กําไรสุทธิ เท+ากับ 6,323.4 ลานบาท สูงกว+าเปRาหมาย 1,196.6 ลานบาท คิดเปCน
รอยละ 23.3 และสูงกว+าปIก+อน 1,379.0 ลานบาท คิดเปCนรอยละ 27.9 เกิดจากความสามารถในการสราง
รายไดสูงขึ้น และมีค+าใชจ+ายบุคลากร ค+าสารเคมี ดอกเบี้ยจ+าย และค+าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว+าเปRาหมายและปIก+อน แต+อย+างไรก็ตาม กําไรสุทธิส+วนหนึ่งลดลงจากค+าน้ําดิบส+วนเกิน
ที่ กปน. ตองรับภาระในการนําส+งกรมชลประทาน จํานวน 65.6 ลานบาท โดยมีอัตราส+วนกําไรสุทธิต+อรายได
รวม (Net Profit Margin) รอยละ 44.85 สูงกว+าเปRาหมาย ซึ่งเท+ากับรอยละ 37.85 และสูงกว+าปIก+อน ซึ่ง
เท+ากับรอยละ 37.45 ในส+วนของการหารายไดเสริมพบว+า มีกําไรจากการหารายไดเสริม สูงกว+าเปRาหมาย
73.9 ลานบาท และใกลเคียงกับปIก+อน
4. ฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพยรวม ณ 30 มิถุนายน 2556 เท+ากับ 58,924.3
ลานบาท โดยมีอัตราส+วนหนี้สินรวมต+อส+วนทุน (D/E Ratio) เท+ากับ 0.17 เท+า มีค+าต่ํากว+าเปRาหมายและปIก+อน
ซึ่งเท+ากับ 0.21 เท+า และ 0.25 เท+า ตามลําดับ แสดงทิศทางการก+อหนี้สินที่ลดลงจากปIก+อน ประกอบกับ
อัตราส+วนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท+ากับ 74.22 เท+า สูงกว+า
เปRาหมายและปIก+อน ซึ่งเท+ากับ 61.36 เท+า และ 33.01 เท+า ตามลําดับ สะทอนถึงความเขมแข็งทางการเงิน
ผลการดําเนินงานด8าน EVM
- กําไรทางเศรษฐศาสตร- (Economic Profit : EP) ระดับองค-กร งวด 9 เดือน

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

หน+วย : ลานบาท
ผลต+าง
จริง
เปRาหมาย
จริง
เทียบกับ เทียบกับ
ปI 2556
ปI 2555
เปRาหมาย
ปIก+อน
4,113.4 3,537.9 3,541.3 575.5
572.1
2,872.5 2,884.1 2,864.2 (11.6)
8.3
50,514.1 50,717.8 50,369.0 (203.7) 145.2
7.5820% 7.5820% 7.5820%
1,240.9 653.8
677.1
587.1
563.8
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- กําไรทางเศรษฐศาสตร- (Economic Profit : EP) และการติดตามประเมินผล KPI
แยกตามศูนย- EVM ดังนี้
ปI 2556
ศูนย
คะแนนที่ได
ผลประเมิน
จริง
เปRาหมาย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ศูนยบริการ
2,936.8
2,623.9
5.0000
A
ศูนยผลิตและส+งน้ํา
(1,085.8)
(1,139.1)
4.7750
Aศูนยสนับสนุน
(610.1)
(831.0)
4.9924
Aทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 7/2556
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 7

ขออนุมัติงบประมาณโครงการเกษียณอายุก&อนกําหนดเพิ่มเติม

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวั นที่ 29 มี นาคม
2556 อนุ มัติใหดํ า เนิ น โครงการเกษี ย ณอายุ ก+อนกํ า หนด (Early Retirement) และใหความเห็ น ชอบ
หลักเกณฑและค+าตอบแทนพนักงานที่เขาร+วมโครงการเกษียณอายุก+อนกําหนด ประจําปIงบประมาณ 2556
โดยมี ง บประมาณเปC น เงิ น 20 ลานบาท นั้ น แต+ จ ากการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาการขอ
เกษียณอายุก+อนกําหนดของพนักงาน ปรากฎว+ามีผูเขาร+วมโครงการฯ ที่มีเหตุผลความจําเปCนและคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลั กเกณฑที่กํา หนดจํ านวน 12 คน ใชงบประมาณในการดําเนิ นโครงการฯ เปC นเงิน ทั้งสิ้ น
36,181,311.20 บาท
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มัติ งบประมาณดํ า เนิ น โครงการ
เกษียณอายุก+อนกําหนด (Early Retirement) เพิ่มเติม จํานวน 17 ลานบาท
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 8

ขออนุมัติผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการดําเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งไดมีมติในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปI 2556 ใหสอดคลอง
กับระเบียบกระทรวงการคลัง ว+าดวย คณะกรรมการตรวจสอบและหน+วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ.2555 และคู+มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปI 2555 โดย
ปรับปรุงขอความและรายละเอียดใหชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีสาระสําคัญที่เพิ่มขึ้น ไดแก+
ขอ 3 องคประกอบและคุ ณสมบั ติ แกไขระยะเวลาตองหามการแต+ งตั้ งเปC น ประธาน
กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลา 3 ปI เปCน 2 ปI สําหรับกรรมการที่เคยเปCน
ผูกําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ มีอํานาจตัดสินใจดานการบริหาร หรือพนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนหรือค+าตอบแทนประจําจาก กปน. (หนา 3 ขอ 3.7.2)
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ขอ 4 วาระการดํารงตําแหน+ง/พนจากตําแหน+ง เพิ่มเติม
(1) ใหคณะกรรมการการประปานครหลวง รายงานการแต+งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการตรวจสอบ พรอมเหตุผลใหกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังทราบ
ภายใน 30 วันนับแต+วันที่ไดมีการแต+งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง (หนา 4 ขอ 4.1)
(2) กรณีจํานวนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบนอยกว+าที่กําหนดให กปน.
จัดการสรรหากรรมการตรวจสอบใหม+ใหครบถวนโดยทันที อย+างชาภายใน 3 เดือนนับแต+วันที่จํานวนสมาชิก
ไม+ครบถวน (หนา 4 ขอ 4.2)
2. เห็นชอบรายงานงบการเงินของ กปน. สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2556 ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ+นดินสอบทานแลว ไม+พบสิ่งที่เปCนเหตุใหเชื่อว+าขอมูลทาง
การเงินระหว+างกาลดังกล+าว ไม+ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว+างกาล
ในสาระสําคัญ ตามรายงานลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม 1. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปI 2556
2. อนุมัติรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ+นดินสอบทานแลว
เรื่องที่ 9 ขอความเห็นชอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งไดมีมติในเรื่อง
ต+างๆ ดังนี้
1. อนุมัติกฎบัตรหน+วยตรวจสอบภายใน ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปI 2556 ใหสอดคลองกับ
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว+ า ดวย คณะกรรมการตรวจสอบและหน+ ว ยตรวจสอบภายในของรั ฐวิ ส าหกิ จ
พ.ศ.2555 และคู+มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปI 2555 ซึ่งส+วนใหญ+เปCน
การปรับปรุงขอความและรายละเอียดบางหัวขอใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช+น หัวขอคุณสมบัติ ภารกิจและขอบเขต
การปฏิ บั ติ ง านหนาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและความเปC น อิ ส ระ เปC น ตน โดยสาระสํ า คั ญ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น คื อ หน+ ว ย
ตรวจสอบภายในควรมีบุคลากรอย+างนอย 1 คน ที่ไดระดับวุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (The
Certified Internal Auditor : CIA) หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งป@จจุบัน
สํานักตรวจสอบมีผูไดรับวุฒิบัตรที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการตรวจสอบภายในแลว 15 คน (19 วุฒิบัตร)
2. อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ปI 2555 - 2559 ซึ่งไดรับการทบทวนแลว และ
แผนการตรวจสอบประจําปIงบประมาณ 2557 ของสํานักตรวจสอบ
3. เห็ น ชอบแผนการดํา เนิน การเกี่ย วกับ การควบคุ มภายใน กปน. ประจํา ปI งบประมาณ
2557
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบกฎบัตรหน+วยตรวจสอบภายใน ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปI 2556
2. แผนการตรวจสอบเชิ ง กลยุ ทธ ปI 2555 - 2559 และแผนการตรวจสอบประจํ า ปI
งบประมาณ 2557 ของสํานักตรวจสอบ
3. แผนการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน กปน. ประจําปIงบประมาณ 2557
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เรื่องที่ 10

ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินองค-กรด8วยตนเอง (Organizational Self
Assessment Report : SAR) ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ป3งบประมาณ
2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินองคกร
ดวยตนเอง (Organizational Self Assessment Report : SAR) ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ปIงบประมาณ 2556 สรุปไดดังนี้
1. ผลการประเมินตนเองหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) ปIงบประมาณ 2556 ไดคะแนนรวม
286.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน ซึ่งสูงกว+าคะแนนฐาน (Baseline) ที่ไดจากการประเมินผลงาน
ปIงบประมาณ 2555 ที่ระดับ 240.25 คะแนน และสูงกว+า ค+าเกณฑประเมินผลฯ ระดับ A ที่กําหนด
260.25คะแนน
คะแนนเต็ม
คะแนนประเมินตนเอง คะแนนฐาน (Baseline)
หมวด
ตามเกณฑป3งบประมาณ 2556 ป3งบประมาณ 2555
1. การนําองคกร
120
60
42
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
80
42
36
3. การมุ+งเนนลูกคาและตลาด
110
55
47
4. การวัด การวิเคราะห และ
80
40
34
การจัดการความรู
5. การมุ+งเนนบุคลากร
100
45
42.25
6. การมุ+งเนนการปฏิบัติการ
110
44.5
39
2. สําหรับผลการประเมินตนเองหมวดผลลัพธ (หมวด 7) ปIงบประมาณ 2556 ยังไม+มีการ
กําหนดค+าคะแนนฐานและค+าเกณฑประเมินผลฯ
3. กปน. จะนําจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (Strength and OFIs) ที่ไดจากการ
ประเมินตนเองปIงบประมาณ 2556 มาจัดทําร+างแผนการปรับปรุงขององคกรตามระบบ SEPA (Roadmap)
เพื่ อ นํ า เขาสู+ ขั้น ตอนการทบทวนแผนปฏิ บั ติ ง าน ปI งบประมาณ 2557 ซึ่ งจะนํ า เสนอคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ในเดือนสิงหาคม 2556
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 11

ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ซึ่งไดมีมติ
เห็นชอบในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการปรับในส+วนการประเมินผล
เพื่อใหสอดคลองกับคําสั่งการประปานครหลวง ที่ กก 2/2556 เรื่องแต+งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต+างๆ ใน
คณะกรรมการการประปานครหลวง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 และตามที่ไดศึกษาขอมูลจากแหล+งต+างๆ และ
กฎบัตรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย
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2. การทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได8ระดับองค-กร (Corporate Risk Appetite) ที่จัดทําให
สอดคลองกับวั ตถุประสงคเชิ งกลยุทธ (Strategic Objective) เพื่อใชเปCนกรอบในการบริห ารความเสี่ย ง
ประจําปIงบประมาณ 2557 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. การทบทวนคู&มือบริหารความเสี่ยงองค-กร ปรับปรุงเกณฑการประเมินความเสี่ยง (Risk
Criteria) โดยจัดทําร+างเกณฑประเมินความเสี่ยงเสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกสายงาน
ร+วมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเกณฑประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการเพิ่มเติมเกณฑ-ผลกระทบด8าน
คุณ ภาพน้ํ าประปา และปรับปรุ งเกณฑ- ผลกระทบด8า นการเงิ น ผลกระทบด8 านการดํ าเนิ นงาน และ
ผลกระทบด8านความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณจริงและมีความชัดเจน
4. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง แผนฟopนฟูท&อส&งน้ําดิบ ใหสอดคลองกับระยะเวลา
ที่ กปน. อนุมัติขยายอายุสัญญาใหกับผูรับจาง
5. แบบประเมินผลคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ป3งบประมาณ 2556 ทั้ง 2 แบบ
คือ “แบบประเมินตนเองของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง” และ “แบบประเมินผลของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง” โดยปรับแกแบบประเมินตนเองของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามขอเสนอแนะ เพื่อ
จัดส+งใหคณะอนุกรรมการฯ ทําการประเมินผลและสรุปผลในการประชุมคราวต+อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 12

ขอความเห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
คณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบกฎบั ต ร
คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบแลว
ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 13

ขอทบทวนการปรับปรุงโครงสร8างผังบริหารด8านการบํารุงรักษาของสายงานผลิตและส&งน้ํา

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ไดพิ จ ารณาการขอปรับ ปรุ งโครงสรางผั งบริ หารดานการ
บํารุงรักษาของสายงานผลิตและส+งน้ํา ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 แลวมี
ขอสั งเกตว+ า ในป@ จ จุ บั น มี ห ลายหน+ วยงานที่ อยู+ ร ะหว+ า งเสนอขอปรั บ ปรุงโครงสรางผั งบริ ห าร รวมถึ งการ
ปรับปรุงโครงสรางผังบริหารดานการบํารุงรักษาของสายงานผลิตและส+งน้ําที่นําเสนอในครั้งนี้ดวย หากแยก
นําเสนอจะทําใหไม+สามารถสะทอนผลกระทบภาพรวมในการปรับโครงสรางผังบริหารทั้งองคกรได ดังนั้น จึง
เห็ น ควรให กปน. นํ า เสนอการปรั บ ปรุ ง โครงสรางผั ง บริ ห ารเปC น องครวมทั้ ง องคกร เพื่ อ จะไดทราบถึ ง
อัตรากําลัง ค+าใชจ+ายดานบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถวิเคราะหถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองคกร
ต+อไปในอนาคตได ดังนั้นจึงมีมติให กปน. ทบทวนการปรับปรุงโครงสรางผังบริหารทั้งองคกร แลวนําเสนอ
คณะกรรมการ กปน. ต+อไป นั้น
ประธานคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรดานบํารุงรักษา ของสายงานผลิตและส+งน้ํา (นายทนงศักดิ์
พู+วณิชย) ไดนําไปพิจารณาและประชุมร+วมกับพนักงานดานซ+อมบํารุงรักษาของสายผลิตและส+งน้ําทั้งหมดเพื่อ
รับ ทราบมติ และขอสังเกตของคณะกรรมการ กปน. แลวเห็ น ว+า สายงานผลิต และส+ งน้ํ า ยั งมี ความจํา เปC น
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เร+งด+วนที่จะขอเสนอผูว+าการและคณะกรรมการ กปน. ทบทวนมติดังกล+าวอีกครั้ง โดยมีเหตุผลความจําเปCน
และประโยชนที่ กปน. จะไดรับ ดังนี้
1. เหตุผลความจําเปqน
1.1 เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพ การบริ หารจัดการดานบํ ารุ งรักษา เนื่ องจากหน+วยงาน
บํารุงรักษากระจายกันอยู+ การบริหารจัดการขาดเอกภาพ
1.2 เพื่ อ ยกระดั บ งานดานบํ า รุ ง รั ก ษาใหเปC น การบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง รุ ก (Proactive
Maintenance) โดยเนนดานเทคนิค การวิเคราะหเชิงพยากรณการชํารุดของเครื่องจักรก+อน เพื่อเปCนการ
ปRองกันการหยุดการทํางานของเครื่องจักร
1.3 เพื่ อส+ ง เสริ มใหมี การใชทรั พยากร ดานเครื่ องจั กร เครื่ องมื อและอะไหล+ ร+ ว มกั น
รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรมีความชํานาญการเฉพาะดาน
2. ประโยชน-ที่ กปน. จะได8รับ
2.1 สรางเสถียรภาพความมั่นคงในระบบผลิต สูบส+ง สูบจ+ายน้ํา
2.2 สนั บ สนุ น การวางแผนลงทุ น ปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นทดแทนเครื่ อ งจั ก รไดอย+ า ง
เหมาะสมและคุมค+า โดยสามารถวิเคราะหและประเมินอายุเครื่องจักรของสายงาน รวก.(ผ) ทั้งระบบไดอย+าง
บูรณาการ
2.3 ส+งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการบํารุงรักษาเชิงรุก ซึ่งจะช+วยใหสามารถ
หาทางปRองกันและแกไขเครื่องจั กรก+อนเกิ ดความเสี ยหายอย+างรุนแรง จะช+วยลดค+าใชจ+ายและค+าสูญเสี ย
โอกาสในการสูบจ+ายน้ํา
2.4 ยกระดับมาตรฐานในการดําเนินงานและการบริหารจัดการของหน+วยงานบํารุงรักษา
ใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.5 สามารถสรางผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณต+างๆ
ใหสามารถประเมินและวิเคราะหสภาพความพรอมใชงานของเครื่องจักรในเชิงลึกไดอย+างมีประสิทธิภาพ
2.6 การรวมศูนยหน+วยงานบํารุงรักษา ทําใหสามารถบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากร
ไดอย+างมีประสิทธิภาพ พรอมเปCนศูนยแบ+งป@นความรูและประสบการณจากการทํางานร+วมกันอย+างมีระบบ
มากขึ้น
กปน. จึงไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาทบทวนการปรับปรุงโครงสรางผังบริหาร
ดานการบํารุงรักษาของสายงานผลิตและส+งน้ํา
นายสมัย อนุวัตรเกษม รองผูว+าการ (ผลิตและส+งน้ํา) รักษาการในตําแหน+งผูว+าการ ไดชี้แจง
เพิ่มเติมว+า การบํารุงรักษาระบบผลิตและส+งน้ําถือเปCนงานหลักที่สําคัญของ กปน. อีกงานหนึ่งเพราะการซ+อม
บํ า รุ งจะทํ าใหระบบผลิ ต มี เ สถี ย รภาพมั่ น คงขึ้ น ส+ ง ผลต+ อภาพลั ก ษณที่ ดี ข อง กปน. ที่ ส ามารถใหบริ ก าร
น้ําประปาไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม+มีวันหยุด จึงมีความจําเปCนเร+งด+วนที่ตองปรับปรุงโครงสรางผังบริหาร
ดานการบํารุงรักษาใหมีความเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานเปCนไปอย+างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากตอง
รอปรับโครงสรางผังบริหารทั้งองคกร ตองใชเวลาประมาณ 6 เดือน – 1 ปI อาจจะทําใหล+าชา และส+งผล
กระทบต+อการดําเนินงานของ กปน. ในอนาคตได
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ประธานกรรมการฯ ไดแจงความเห็ นของ ดร.โชคชัย เดชอมรธั ญ กรรมการ กปน. ที่ติ ด
ภารกิจสําคัญ ไม+สามารถมาประชุมได แต+ไดฝากความเห็นเกี่ยวกับการขอปรับปรุงโครงสรางผังบริหารของสายงาน
ผลิ ต และส+ งน้ํ า ว+ า ยั งยื น ยั น ความเห็น เช+ น เดี ย วกั บ การประชุ มครั้ งที่ 7/2556 กล+ า วคื อ เห็ น ดวยกั บ การ
ปรับปรุงโครงสรางผังบริหาร แต+ยังไม+เหมาะสมที่จะนําเรื่องนี้มาพิจารณาในช+วงที่อยู+ระหว+างการปฏิบัติหนาที่
ของรักษาการผูว+าการ กปน.
คณะกรรมการ กปน. ไดพิ จ ารณาในรายละเอี ย ด และไดอภิ ป รายอย+ า งกวางขวางแลวมี
ความเห็นว+า งานบํารุงรักษาระบบผลิตและสูบจ+ายน้ําเปCนงานที่มีความสําคัญมาก เพราะหาก กปน. มีการ
บริหารจัดการการซ+อมบํารุงที่ไม+ดี และไม+เปCนไปตามมาตรฐาน อาจทําใหการผลิตและสูบจ+ายน้ําหยุดชะงัก
กระทั น หั น ไม+ ส ามารถใหบริ การได ดั งเช+ น ที่ เ กิ ด กรณี กระแสไฟฟR า ดั บ ที่ ภ าคใต ย+ อมจะส+ งผลเสี ย หายต+ อ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. ซึ่งเปCนพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับเหตุผลที่รองผูว+าการ
(ผลิตและส+งน้ํา) รักษาการในตําแหน+งผูว+าการ ไดชี้แจงต+อที่ประชุมว+า การปรับโครงสรางผังบริหารทั้งองคกร
ตองใชระยะเวลาพอสมควร จึงเห็นสมควรพิจารณาเปCนเรื่องเร+งด+วน เพื่อมิใหเกิดผลเสียหายต+อการบริหาร
จัดการซ+อมบํารุงรักษาได อีกทั้งเพื่อใหเกิดการสรางองคความรูดานเทคนิคการบํารุงรักษาอย+างเปCนระบบ ที่จะ
ทําใหการบํารุงรักษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการปรับโครงสราง
ผังบริหารดานบํารุงรักษาของสายงานผลิตและส+งน้ํา โดยเพิ่มตําแหน+งผูช+วยผูว+าการ (บํารุงรักษา) จํานวน 1
อัตรา ตามรายละเอียดที่นําเสนอ ทั้งนี้ ให กปน. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากไดปรับโครงสรางแลว
6 เดือน เพื่อนํามาพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางผังบริหารนี้อีกครั้ง
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และใหรับความเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 14

รับทราบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบํารุงรักษา และการซ&อมแซมอุโมงค-ส&งน้ํา”

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการสัมมนาทางวิ ชาการ เรื่อง “การ
บํารุงรักษา และการซ+อมแซมอุโมงคส+งน้ํา” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ในการนี้ได
เชิญ ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เปCนวิทยากร โดยนายสมัย อนุวัตรเกษม รองผูว+าการ (ผลิตและส+งน้ํา) รักษาการในตําแหน+งผูว+าการ
กปน. เปCนประธานเป}ดการสัมมนา ซึ่งไดกล+าวว+า การสัมมนาในครั้งนี้มีประโยชนอย+างยิ่งต+อ กปน. เพื่อช+วยกัน
รักษาเสถียรภาพระบบส+งน้ําประปา ซึ่งมีอุโมงคส+งน้ําที่เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญ+หล+อเลี้ยงคนเมือง จึงมี
ความสําคัญจําเปCนที่จะตองช+วยกันบํารุงรักษาอย+างถูกวิธี ซึ่งในการสัมมนามีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อใหผูเขาสัมมนาเขาใจถึงการออกแบบและก+อสรางอุโมงคทั้งในและต+างประเทศ
๒. เพื่อใหผูเขาสัมมนาเขาใจการบํารุงรักษาและการซ+อมแซมอุโมงคส+งน้ํา
๓. เพื่อใหผู เขาสัมมนาตระหนักและเขาใจถึงวิธีการปRองกั นและแกไขความเสียหายที่เกิ ด
ขึ้นกับอุโมงคจากเหตุแผ+นดินไหว และเพลิงไหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 15

รับทราบรายงานการเบิกจ&ายงบลงทุน ประจําป3งบประมาณ 2556 รายไตรมาส และ
สะสมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ+ายงบลงทุน ประจํา
ปI งบประมาณ 2556 รายไตรมาส และสะสมสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุน ายน 2556 โดยสามารถเบิ กจ+ า ยได
3,275.8 ลานบาท คิดเปCน 46.8% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ+าย รายละเอียดดังนี้
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- ผลการเบิกจ&ายสะสม (ตั้งแต&เดือนตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556)
หน+วย : ลานบาท

รายการ

สะสม (ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556)
% วงเงิน
แผนจ+าย
จ+ายจริง
%
เบิกจ+ายทั้งปI
1,862.8 1,580.9
84.9
36.9
1,419.3 1,694.9
119.4
62.3
3,282.1 3,275.8
99.8
46.8

วงเงินอนุมัติเบิกจ+าย
ทั้งปI

งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

4,284.3
2,720.8
7,005.1
- ผลการเบิกจ&ายรายไตรมาส

รายการ
งบลงทุน
ปกติ
งบลงทุน
โครงการ

วงเงิน
ไตรมาส 1
อนุมัติ
เบิกจ+าย แผนจ+าย จ+ายจริง %
ทั้งปI

ไตรมาส 2
แผนจ+าย จ+ายจริง

ไตรมาส 3
%

แผนจ+าย จ+ายจริง

4,284.3 210.2 305.6 145.4 847.8

695.6

2,720.8 391.9 377.6 96.4

565.3 118.6 550.8

476.6

82.1 804.8

579.7

หน+วย : ลานบาท
%
เฉลี่ย ไตรมาส 4
% ไตรมาส แผนจ+าย
1-3
72.0

99.8 2,421.5

752.0 136.5 117.2 1,301.5

รวมทั้งสิ้น 7,005.1 602.1 683.2 113.5 1,324.4 1,260.9 95.2 1,355.6 1,331.7 98.2 102.3 3,723.0
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ&ายตามข8อตกลง 602.1 683.2 100.0 1,243.3 1,260.9 100.0 1,338.0 1,331.7 99.5 99.8 3,729.3
วัดผลการดําเนินงาน

การเบิกจ+ายงบลงทุนตั้งแต+เดือนตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556 เบิกจ+ายต่ํากว+าแผนจ+าย
0.2% โดยมีการเบิกจ+ายงบลงทุนปกติต่ํากว+าแผนจ+าย 15.1% และการเบิกจ+ายงบลงทุนโครงการสูงกว+าแผนจ+าย
19.4% รายละเอียดดังนี้
รายการที่เบิกจ&ายได8สูงกว&าแผนจ&าย
• งานผลิตและส&งน้ํา จ+ายสูงกว+าแผนจ+าย 18.6 ลานบาท
• โครงการฯ 7 จ+ายสูงกว+าแผนจ+ายจํานวน 267.6 ลานบาท
• โครงการฯ 8 จ+ายสูงกว+าแผนจ+ายจํานวน 40.9 ลานบาท
รายการที่เบิกจ&ายได8ต่ํากว&าแผนจ&าย
• งานศึกษาออกแบบและงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร8อมพนังกั้นน้ําท&วม จ+าย
ต่ํากว+าแผนจ+าย 65.2 ลานบาท
• งานบริการอื่นๆ จ+ายต่ํากว+าแผนจ+าย 38.8 ลานบาท
• งานเปลี่ยนท&อปรับปรุงกําลังน้ํา จ+ายต่ํากว+าแผนจ+าย 15.5 ลานบาท
• งานปรับปรุงท&อเพื่อลดน้ําสูญเสีย จ+ายต่ํากว+าแผน 18.2 ลานบาท
• งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝyาระวังน้ําสูญเสียที่หมดสภาพการใช8งาน จ+ายต่ํากว+าแผนจ+าย
16.2 ลานบาท
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• งานขยายเขตจําหน&ายน้ําเพื่อบริการให8เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ+ายต่ํากว+าแผนจ+าย
3.7 ลานบาท
• งานปรับปรุงท&อเพื่อลดน้ําสูญเสีย (เพิ่มเติม) จ+ายต่ํากว+าแผนจ+าย 15.0 ลานบาท
• งานลดน้ําสูญเสียโดยเร&งด&วน จ+ายต่ํากว+าแผนจ+าย 12.0 ลานบาท
• งานคอมพิวเตอร- จ+ายต่ํากว+าแผนจ+าย 19.9 ลานบาท
• งานขยายเขตจําหน&ายน้ําเพื่อบริการให8เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในความรับผิดชอบของ
ฝบค. จ+ายต่ํากว+าแผนจ+าย 28.7 ลานบาท
• แผนงานปรับปรุงระบบท&อประปาเพื่อเสถียรภาพของระบบจ&ายน้ํา (ฝบค.) จ+ายต่ํากว+า
แผน 22.4 ลานบาท
• งานรื้อย8ายท&อประปา จ+ายต่ํากว+าแผน 2.0 ลานบาท
• งานปรับปรุงระบบส&งน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและปyองกันน้ําท&วมเปqนการถาวร จ+าย
ต่ํากว+าแผนจ+าย 22.0 ลานบาท
• งานสนับสนุนอื่นๆ จ+ายต่ํากว+าแผนจ+าย 20.9 ลานบาท
• โครงการ 7/1 จ+ายต่ํากว+าแผนจ+ายจํานวน 15.3 ลานบาท ไดแก+ สัญญา PID-7A09
• โครงการลดน้ําสูญเสีย จ+ายต่ํากว+าแผนจ+ายจํานวน 17.6 ลานบาท สัญญา E-WL-PK(R)
และสัญญา E-WL-MB (R)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2556 มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ+ายงบลงทุน ประจําปIงบประมาณ 2556 รายไตรมาสและสะสมสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 16

รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเดือน
มิถุนายน 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนมิถุนายน 2556 สรุปไดดังนี้
1. ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 กปน. มีหนี้เงินกูรวม 1,477.8 ลานบาท ประกอบดวย
เงินกูต+างประเทศสกุลเยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ไดปRองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแลวจํานวน
1,024.5 ลานบาท หรือรอยละ 69.3 ของเงินกูสกุลเงินเยน คงเหลือจํานวน 453.3 ลานบาท หรือรอยละ
30.7 ของเงินกูสกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. ป@จจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต+างประเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต+ตนปI 2556 เปCนตนมาพบว+า ค+าเงินเยนอ+อนค+าเมื่อเทียบกับดอลลาร
สหรัฐฯ ซึ่งเปCนผลมาจากความไม+แน+นอนในการฟPQนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกอบกับการดําเนินนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจเชิงรุกและแทรกแซงการแข็งค+าของเงินเยนของรัฐบาลญี่ปุ•น โดยอัตราแลกเปลี่ยนค+าเงินบาท
ต+อเยนในเดือนมิถุนายน 2556 มีค+าเฉลี่ยที่ 0.3179 บาทต+อเยน ประกอบกับค+าเงินบาทต+อดอลลารสหรัฐฯ
มีค+าเฉลี่ยที่ 30.85 บาทต+อดอลลารสหรัฐฯ และมีแนวโนมอ+อนค+าลง
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จากขอพิ จ ารณาขางตนพบว+ า จากทิ ศทางการอ+ อนค+ า ลงของค+ า เงิ น เยนเมื่ อเที ย บกั บ
ดอลลารสหรัฐฯ ในอัตราที่นอยกว+าการอ+อนค+าของค+าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ ทําใหค+าเงินบาท
อ+อนค+ า ลงเมื่ อเที ย บกั บเงิ น เยน จากความผั นผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นดั งกล+ า ว กปน. จะติ ด ตามสภาวะ
เศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม ต+อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ 7/2556
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 17

รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ซึ่งไดมีมติ
รับทราบในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. รายงานผลการเฝyาระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) เดือน
พฤษภาคม 2556 ค+า KRI ที่มีการเฝRาระวังในช+วงเดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 10 รายการ มีผลการเฝRา
ระวังดังนี้
1.1 อยู&ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได8 (Target) 8 รายการ
1.2 อยู&ในระดับ Trigger 1 รายการ คือ ค&าใช8จ&ายดําเนินงานเทียบกับเปyาหมายสะสม
ค+ า ใชจ+ า ยดํ า เนิ น งานสะสมตุ ล าคม 2555 – พฤษภาคม 2556 จํ า นวน
4,383.126 ลานบาท ต่ํากว+าเปRาหมายสะสม 1.96% (เปRาหมาย 4,470.837 ลานบาท) อยู+ในช+วง
Trigger (ต่ํากว+าเปRาหมายสะสม 0 – 3%) โดยสายงานการเงินไดจัดทําคาดการณค+าใชจ+ายงบทําการรายสาย
งานที่สามารถควบคุมใหลดลงไดในปI 2556 และ บันทึกขอความร+วมมือทุกสายงานควบคุมค+าใชจ+ายงบทํา
การใหเปCนไปตามเปRาหมาย โดยใหโอนค+าใชจ+ายคงเหลือมาไวที่งบกลาง
1.3 อยู&ในระดับ Threshold 1 รายการ คือ ต8นทุนการบริหารความเสี่ยงด8านการเงิน
สัญญาเงินกู8 JICA เลขที่ TXXXII-1(Principal II)
จากการฟPQนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทําใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัว
สูงขึ้น ส+งผลใหตนทุนเงินกูในประเทศ (Domestic Loan: DL) สูงค+าขึ้นและสูงกว+าตนทุนการทํา Cross
Currency Swap ของสัญญาเงินกู JICA เลขที่ TXXXII-1 (Principal II) อย+างไรก็ดี ความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนพั นธบัต รรั ฐ บาลจะส+ งผลชั่ว คราวต+ อการปรับ ตัว ของตนทุน เงิ น กูในประเทศ ดั งนั้ น กปน. จึ ง
ติดตามสถานการณตลาดอย+างใกลชิดเพื่อบริหารความเสี่ยงในช+วงเวลาที่เหมาะสมต+อไป
2. รายงานผลการติดตามความคืบหน8าในการบริหารความเสี่ยง ป3งบประมาณ 2556
(งวดเดือน พฤษภาคม 2556) กปน. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม 18 แผน
โดยมีผลงาน ดังนี้
2.1 ดีกว+าเปRาหมาย/ดีกว+าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) จํานวน 4 แผน
ไดแก+ แผนการสํ า รวจและซ+ อมโครงสรางในระบบผลิ ต แผนการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภาพงานลดน้ํ าสู ญ เสี ย
(ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556) แผนการควบคุ มมาตรฐานคุ ณภาพน้ํ า ประปา และแผนการควบคุ ม
มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มบรรจุขวด
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2.2 ผลงานเปCนไปตามเปRาหมาย/อยู+ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได จํานวน 13 แผน
2.3 ผลงานอยู+ในระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได จํานวน 1 แผน คือ แผนเร+งรัดการเบิกจ+ายงบลงทุน
3. ความคืบหน8าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
3.1 งานที่ดําเนินการแล8วเสร็จ
3.1.1 จัดอบรม สัมมนาเพื่อสรางความเขาใจใหแก+ คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
3.1.2 พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน
3.1.3 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน
3.2 งานที่อยู&ระหว&างดําเนินการ
3.2.1 พิจารณาและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานขอมูล ที่บูรณาการสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
3.2.2 คู+มือการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายใน
4. ผลการดําเนิ นงานโครงการจัดทําแผนเตรียมการรับมือภัยจากการก&อการร8าย ของ
กปน. สรุปผลการศึกษาเพื่อเตรียมการปRองกันภัยจากการก+อการรายที่ กปน. ควรดําเนินการมีดังนี้
4.1 การพัฒนาพนักงานใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับการก+อการราย
4.2 การเสริมสรางความตระหนักของพนักงาน กปน. ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
4.3 การสรางวัฒนธรรมองคกรและรูปแบบดําเนินการ
4.4 การปรับโครงสรางการบริหารจัดการและระบบการทํางาน
4.5 การจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณเฉพาะเพื่อการเผชิญภัยจากการจารกรรมและการก+อการราย
5. โครงการเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร8างวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค-กร ป3งบประมาณ 2556 ฝ•ายบริหารความเสี่ยงจัดใหมีการประกวดโครงการเชื่อมโยง
ผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง และเสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร จํานวน 2 โครงการ
ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
5.1 โครงการประกวดผู8รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดีเด&น ป3 2 ผูรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงดีเด+น ครั้งที่ 1 (ผลงานเดือนมกราคม – มีนาคม 2556) ไดรับคัดเลือกจํานวน 3 ราย ไดแก+
1) นายอังคาร หมีดเส็น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สกล.ฝกผ. (แผนติดตามการ
ควบคุมความเสี่ยงโครงการป}ดซ+อมอุโมงคส+งน้ํา)
2) นางสาวรุจีรัศมิ์ ชัยชนะ นักอาชีวอนามัย 3 กปช.ฝสก. (แผนการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE))
3) นายวัฒน หมอใจบุญ หน.สจก.1 กกจ.(สสม.,สสท.) (แผนฟPQนฟูท+อส+งน้ําดิบ)
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5.2 โครงการประกวดการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงองค-กร (Decrease Risk Increase Value Contest) ฝบส. เผยแพร+ข+าวโครงการฯ ผ+านสื่อต+างๆ เพื่อเชิญชวนใหพนักงาน
ผูปฏิบัติงานของ กปน. มีส+วนร+วมในการคิดคนความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง นําไปสู+การสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค+า (Value Enhancement) และการสรางสรรคมูลค+าใหแก+องคกร (Value
Creation) โดยกําหนดรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค+า 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล
มูลค+า 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล มูลค+า 5,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 18

รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการประชุ ม ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งไดมีมติในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 3/2556 (เมษายน –
มิถุนายน 2556)
2. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบ สําหรับงวด 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2556)
ของสํานักตรวจสอบ (สตส.) จํานวน 5 กิจกรรม ผลการตรวจสอบโดยรวมหน+วยรับตรวจ สามารถปฏิบัติงาน
ไดตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติที่กําหนด มีการควบคุมภายใน การกํากับดูแล และการบริหาร
ความเสี่ยงไดอย+างมีประสิทธิผล ยกเว8น กิจกรรมการสอบทานรายงานทางการเงิน กรณีเงินส+งเสริมพนักงาน การเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา มีขอผิดพลาดบางประเด็น เช+น การคํานวณคลาดเคลื่อน การไม+เก็บใบสั่งดําเนินการ
มาตรวัดน้ํา (แบบ ร.34) ไวเปCนหลักฐานบันทึกผลงานเพื่อประกอบการเบิกจ+ายเงิน หรือการใชระยะเวลาใน
การถอดมาตรวัดน้ําคางชําระเกินกว+าที่กําหนดไวในคู+มือการปฏิบัติงาน ซึ่ง สตส. ไดแจงขอตรวจพบพรอมให
ขอเสนอแนะต+อหน+วยรับตรวจ เพื่อใหมีการควบคุมภายในที่รัดกุมยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานเปCนไปตามคู+มือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานประปาสาขา โดยหน+วยรับตรวจรับที่จะดําเนินการตามขอเสนอแนะต+อไปแลว
สรุปความคืบหนากิจกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบฯ ตั้งแต+เดือน
ตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556 (สะสม 9 เดือน) สามารถดําเนินการไดตามแผนฯ รวม 24 กิจกรรม (เร็วกว+า
แผนฯ 3 กิจกรรม) คิดเปCนรอยละ 63.16 ของแผนฯ (38 กิจกรรม) ภาพรวมผลการประเมินทีมตรวจสอบ
ของหน+วยรับตรวจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ระดับความพึงพอใจของหน+วยรับตรวจต+อทีมตรวจสอบอยู+ในเกณฑดี
ระยะเวลาเฉลี่ยการนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบต+อผูบริหารหน+วยรับตรวจหลังจากการป}ดการตรวจสอบ
ภายใน 1 สัปดาห ทุกกิจกรรมตามที่กําหนดไวในคู+มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3. รับทราบ รายงานการบริหารความเสี่ยงขององคกร ดังนี้
3.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม จํานวน 2 แผน ในปIงบประมาณ 2556
เนื่องจากผลการระบุและประเมินความเสี่ยงใหม+กลางปIงบประมาณ 2556 มีความเสี่ยงใหม+ที่มีระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 2 ความเสี่ยง คือ การเบิกจ+ายงบลงทุนอาจไม+เปCนไปตามเปRาหมาย และคุณภาพน้ําดื่มบรรจุขวด
อาจไม+เปCนไปตามมาตรฐาน โดยหน+วยงานเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เพิ่มเติม ประกอบดวย แผนเร+งรัดการเบิกจ+ายงบลงทุน โดยคณะทํางานเร+งรัดติดตามการเบิกจ+ายงบลงทุน
ประจําปI (ดานการเงิน) และการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มบรรจุขวด โดยฝ•ายพัฒนาธุรกิจ (ดานแผนและ
พัฒนา)
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3.2 ผลงานบริหารความเสี่ยง งวดเดือนตุลาคม 2555 - พฤษภาคม 2556 จํานวน 18 แผน
มีผลงานดีกว+าเปRาหมาย/ดีกว+าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) จํานวน 4 แผน ไดแก+ แผนการ
สํารวจและซ+อมโครงสรางในระบบผลิต แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย แผนการควบคุม
มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา และแผนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มบรรจุขวด ผลงานเปCนไปตาม
เปRาหมาย/อยู+ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได จํานวน 13 แผน และผลงานเกินกว+าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได
(Risk Tolerance) จํานวน 1 แผน ไดแก+ แผนเร+งรัดการเบิกจ+ายงบลงทุน
4. รั บทราบ รายงานผลการดําเนิน การเกี่ย วกับ การควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3/2556
(เมษายน – มิถุนายน 2556) ไดแก+ การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน+วยงานใหม+ (สํานักงานประปา
สาขามหาสวัสดิ์ และสํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ) การดําเนินการตามแผนการประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง (CSA) และแผนปรับปรุงการควบคุมของแต+ละสายงาน ปIงบประมาณ 2556 การจัดอบรม “เทคนิค
การจัดทําคู+มือการปฏิบัติงาน” และ “การประเมินการควบคุมดวยตนเอง” รวมถึงจัดทําแนวทางการปรับปรุง
การดําเนินงานตามขอสังเกตจากการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ประจําปIงบประมาณ 2555
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 19 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ-ด8านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน. ครังที่ 7/2556
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับ ทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2556 โดยไดมีมติรับทราบความกาวหนาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 2555 –
2557) ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 จํานวน 9 โครงการ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การบริหารงานโครงการ ฯ สําหรับโครงการที่มีการลงนามสัญญาแลว ซึ่งตองมี requirement
ที่ชัดเจนในการ implement, การควบคุมโครงการ และการประสานงานกับ user
2. ใหสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศทบทวน/ตรวจสอบการเบิกจ+ายงบลงทุน ปIงบประมาณ
2556 ของโครงการฯ
3. ควรทําความเขาใจกับ สร.กปน. โดยเชิญ สร.กปน. มาประชุมหารือกับ ผูว+าการ และผูที่เกี่ยวของ
อีกครั้ง เพื่อดําเนินงานโครงการ ฯ ต+อไปได
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดมีขอสังเกตว+า จากเหตุการณกระแสไฟฟRา
ขัดของที่แหล+งจ+ายไฟหลักสําหรับจ+ายกระแสไฟฟRาใหกับศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (สามเสน) เมื่อเดือนเมษายน
2556 ทําใหขอมูลบางส+วนในระบบ SAP ไม+สามารถนํากลับมาใชงานได ถึงแม กปน. ไดเร+งแกไขใหสามารถ
กลับคืนมาเปCนปกติไดในเวลาเพียงไม+กี่วันก็ตาม คณะกรรมการ กปน. จึงเห็นว+า หากการดําเนินงานใดมีป@ญหา
อุปสรรค ขอใหหน+ว ยงานที่รับ ผิดชอบรายงานใหทราบโดยด+ วน เพื่อคณะกรรมการฯ จะไดใหคํ าปรึ กษา/
ขอเสนอแนะ ในการแกไขป@ญหาไดอย+างทันต+อเหตุการณ และไม+ส+งผลกระทบต+อการดําเนินงาน ตลอดจน
ภาพลักษณในการใหบริการของ กปน. สําหรับเหตุการณระบบสํารองไฟฟRาดับและมีผลต+อการดําเนินงาน
ดังกล+าวขางตน อาจเนื่องมาจากระบบไฟฟRาที่ใชอยู+ในขณะนี้ ใชงานมากว+า 10 ปIแลว และการใชงานระบบ IT
ของ กปน. ในป@ จ จุ บั น เพิ่ มขึ้ น มาก จึ งมี ขอเสนอแนะว+ า หาก กปน. เร+ งดํ า เนิ น การโครงการพั ฒ นาระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 2555 – 2557) ใหเสร็จตามแผนโดยเร็ว จะสามารถแกไขป@ญหาไฟฟRา
สํารองสําหรับระบบฐานขอมูลไดเปCนอย+างดี
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ
กําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 20 รับทราบผลการปฏิ บัติงานของคณะอนุ กรรมการติด ตามการบริหารจั ดการน้ํ าสู ญเสี ย
ประจําเดือนกรกฎาคม 2556
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับ ทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 ตามที่ไดมีการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ซึ่งไดมีมติและขอเสนอแนะดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน.
1.1 อัตราน้ําสูญเสีย.น้ําสูบจ+าย น้ําจําหน+าย และแรงดันน้ํา ประจําเดือนมิถุนายน 2556
มีดังนี้
- อัตราน้ําสูญเสีย กปน. อยู+ที่รอยละ 22.29 และอัตราน้ําสูญเสียสะสม ตุลาคม
2555 – มิถุนายน 2556 อยู+ที่รอยละ 24.45
- ปริมาณน้ําสูบจ+าย กปน. อยู+ที่ 151.45 ลาน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําจําหน+าย กปน. อยู+ที่ 117.69 ลาน ลบ.ม.
- แรงดันน้ํา กปน. อยู+ที่ 9.20 เมตร
1.2 สถานะการใชระบบเฝRาระวัง ประจําเดือนมิถุนายน 2556
- เขาดําเนินการแกไขอุปกรณ RTU ที่ชํารุด จํานวน 29 จุด
- มีอุปกรณที่ชํารุดเพิ่มเติม จํานวน 35 จุด
- อุปกรณ RTU ที่ใชงานไดจํานวน 1,157 จุด จากทั้งหมด 1,482 จุด คิดเปCนรอยละ
78.1
1.3 งานปรับปรุงอุปกรณ RTU ที่ชํารุดหมดสภาพ (136 จุด) สัญญาเลขที่ จล.89/2556
คาดจะเริ่มงานในเดือนสิงหาคม 2556
1.4 งานปรับปรุงอุปกรณ RTU ที่ชํารุดหมดสภาพเพิ่มเติม (54 จุด) สัญญาเลขที่ จล.97/2556
จะดําเนินการ E-Auction วันที่ 29 สิงหาคม 2556
1.5 งานบํารุงรักษาอุปกรณ เขาดําเนินการแลวทั้ง 3 สัญญา
2. รับทราบการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
2.1 คณะทํางานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียพื้นที่บริการ 4 ประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ติดตามการดําเนินการดังนี้
- งานวางท+ อ 60 ลานบาทเพิ่ มเติ ม โดยลงนามสั ญ ญาและเริ่ มงานก+ อสรางแลว
31.6 ลานบาท ส+วนที่เหลืออยู+ระหว+างรอลงนามสัญญา
- การจัดสัมมนา “การแกป@ญหาน้ําสูญเสียพื้นที่บริการ 4” ระหว+างวันที่ 22-23
สิงหาคม 2556
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2.2 ความกาวหนางานจางที่ปรึกษาฯ (บริษัท ป@ญญา คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท
เทคโนโลยี เซอรวิส คอนซัลติ้ง 1656 จํากัด) สําหรับงานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียโดยเร+งด+วน (แผนระยะสั้น
ลดน้ําสูญเสียสาขาที่มีน้ําสูญเสียสูง 5 สาขา ไดแก+ สํานักงานประปาสาขาแมนศรี, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ
และบางกอกนอย) กปน. ตรวจสอบแลวพบว+า ที่ปรึกษาส+งงานไม+ครบถวนตามเงื่อนไขสัญญา จึงไดดําเนินการ
ปรับและใหแกไข โดยที่ปรึกษาฯไดส+งร+างเอกสารที่แกไขให กปน. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ขณะนี้
อยู+ระหว+างการตรวจสอบอีกครั้ง
2.3 โครงการสํารวจหาจุดรั่วในระบบท+อประธาน โดยเทคโนโลยี SAHARA ระหว+างวันที่
27 พฤษภาคม 2556 – 7 มิถุนายน 2556 ดําเนินการแลวเสร็จ โดยมีระยะทางดําเนินการทั้งสิ้น 3,775
เมตร มีการนําเสนอผลงาน Final Presentation เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
2.4 โครงการสํารวจหาจุดรั่วในระบบท+อจ+ายน้ํา โดยเทคโนโลยี JD-7 ไดดําเนินการแลวเสร็จ
โดยมีร ะยะทางดํา เนิ นการทั้ งสิ้น 10,126 เมตร และมี การนํา เสนอผลการดํ าเนินงานแลว เมื่อวั นที่ 28
มิถุนายน 2556
2.5 โครงการลดน้ําสูญเสียตามแนวทางของการประปาโตเกียว ดําเนินการภาคสนามแลวเสร็จ
โดยจะนําเสนอผลงาน Final Presentation ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556
3. ให กปน. พิจารณาและจัดทําแผนปฏิบัติการการทดลองเพิ่มแรงดันน้ําในพื้นที่บริการ 4
ในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2556
4. รับแนวทางการสูบจ+ายน้ําฝ@Oงตะวันออก (พื้นที่บริการ 1 , 2 และ 3) โดยให ชวก.(สจ)
ประสานงานกับสายงานบริการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 21 รับทราบรายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแล กิจการของ กปน.
(MWA CG Policy Statement) ผลการดําเนินงานด8านธรรมาภิบาล (CG) และด8าน
ความรับผิดชอบต&อสังคม (CSR) ประจําป3งบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –
มิถุนายน 2556)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
กํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) รายงานผลการดําเนินงานดานธรรมาภิบาล (CG)
และดานความรับผิดชอบต+อสังคม (CSR) และประจําปIงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน
2556) ดังนี้
๑. รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA
CG Policy Statement) ประจําปIงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ได8
ดําเนินการแล8วเสร็จตามที่กําหนด
๒. รายงานผลการดําเนินงานด8านธรรมาภิบาล (CG) ประจําปIงบประมาณ 2556 ไตรมาส
ที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2556) ประกอบดวยกิจกรรม 4 ดาน ไดแก+ ดานการเตรียมความพรอมองคกรเพื่อ
เขาสู+ระดับสากล ดานกํากับดูแล ดานกิจกรรมส+งเสริม CG และดานกิจกรรมเผยแพร+ CG ได8ดําเนินการตาม
แผนที่กําหนด
๓. รายงานผลการดําเนินงานด8านความรับผิดชอบต&อสังคม (CSR) ประจําปIงบประมาณ
2556 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2556) จากแผนปฏิบัติงานประจําปI งานตามภารกิจประจํา และ

-21-

งานตามนโยบาย รายงานตามหลักการดําเนินงานดาน CSR มาตรฐาน ISO 26000 ทั้ง 7 ดาน ซึ่งกิจกรรม/
โครงการทั้งหมด ได8ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ไดประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
มีมติรับทราบ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 22

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให8บริการ ป3งบประมาณ 2556

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ
2556 เห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ปIงบประมาณ 2556 จํานวน 4 โครงการ ไดแก+
1. การแจงข+าวสารการหยุดจ+ายน้ําใหผูใชบริการทราบผ+านทาง SMS
2. การปรับปรุงคุณภาพงานวางท+อ/ซ+อมท+อประปา
3. การเพิ่มช+องทางบริการรับชําระเงิน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยบริการประชาชน 1125
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ปIงบประมาณ 2556 ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผนฯ ครบทุกกิจกรรม แต+
มีตัวชี้วัดในบางกิจกรรมไม+เปCนไปตามเปRาหมาย ดังนี้
แผนโครงการที่ 2 การแกไขป@ญหาขอรองเรียนเรื่องท+อประปาแตก-รั่ว ดําเนินการซ+อมท+อประปา
แตก-รั่ว แลวเสร็ จ ภายใน 8 ชม. ไดรอยละ 77.83 เทีย บกับ ขอรองเรี ยนเรื่องท+อประปาแตก-รั่ ว ทั้งหมด
(เปRาหมายรอยละ 80)
แผนโครงการที่ 4 คะแนนความพึงพอใจการใหบริการของศูนยบริการประชาชน 1125 อยู+
ที่ระดับ 4.124 สูงกว+าปIที่ผ+านมา 0.060 คะแนน (เปRาหมายสูงกว+าปIที่ผ+านมา 0.100 คะแนน)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุม
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โดยมีขอสังเกต ดังนี้
1. ให กปน. พิจารณาแนวทางพัฒนารูปแบบใบแจงหนี้ค+าน้ําประปา โดยเพิ่มส+วนตอบกลับ
ใหผูใชน้ํากรอกหมายเลขโทรศัพทเพื่อเปCนช+องทางในการประชาสัมพันธและแจงข+าวสาร
2. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ แผนโครงการที่ 2
การปรับปรุงคุณภาพงานวางท+อ/ซ+อมท+อประปา กปน. ควรปรับปรุงรายงานผลการซ+อมท+อประปาแตก-รั่ว
แลวเสร็จภายใน 8 ชม. แยกรายละเอียดตามขนาดท+อ เพื่อความชัดเจนและสามารถนําไปขยายผลไดอย+าง
เปCนรูปธรรม
3. ขยายผลการเพิ่มช+องทางการใหบริการรับชําระเงินและรับคํารองนอกสถานที่ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหประชาชน ถือเปCนการดําเนินงานดาน CSR รวมถึงเปCนการประชาสัมพันธองคกรอีกช+องทางหนึ่ง
4. การใหบริการของศูนยบริการประชาชน 1125 ควรมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย และ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใหบริ ก ารของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห นาที่ รั บ โทรศั พ ท ตลอดจนทบทวนการกํ า หนด
หลักเกณฑการ คัดสรรบุคลากรที่มีใจรักบริการ (Service mind)
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไป
พิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 23

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด
8 เดือน ป3งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 8 เดือน ปIงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม
2556) เฉพาะเกณฑวัดที่ตกลงและสามารถประเมินผลไดแลว (น้ําหนักเกณฑวัดรวมรอยละ 43.50) โดย
รายละเอียดผลงานในแต+ละกลุ+มตามระบบ SEPA มีดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ําหนักรอยละ 35 ซึ่งจะ
ประเมินตนเองประมาณเดือนกรกฎาคม และตรวจประเมินผลโดย สคร. หลังจากสิ้นปIงบประมาณ
2. ผลลัพธ- หมวด 7 น้ําหนักรอยละ 65 ดังนี้
เกณฑวัดการดําเนินงาน
คุณภาพน้ําประปา
- กายภาพ (รอยละ)
- เคมี (รอยละ)
- แบคทีเรีย (รอยละ)
การบริหารจัดการแรงดันน้ํา (เมตร)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ (คะแนน)
กําไรสุทธิ (ก+อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ลานบาท)
การเบิกจ+ายงบลงทุนในช+วงปI (รอยละ)
%Water Coverage (รอยละ)
หรือ จํานวนผูใชน้ําติดตั้งใหม+ (ราย)
อัตราน้ําสูญเสีย (รอยละ)
จํานวนครั้งที่หยุดสูบจ+ายน้ํา (ครั้ง)

ผลการประเมิน งวด 7 เดือน
(ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)
ผลงาน
เกรด
99.85
100.00
99.70
7.97
4.259
5,140.3
95.5

A
A
A
A
B+
A
B+

45,908
24.72
83

A
AA

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2556 มีมติรับทราบ และให กปน. เร+งรัดและติดตามการเบิกจ+ายงบลงทุนเพื่อใหผลการ
ดําเนินงานเปCนไปตามเปRาหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 24

รับทราบรายงานความก8าวหน8าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานงวด 8 เดือน
ป3งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน งวด 8 เดือน ปIงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556) จํานวน 42
โครงการ ดังนี้
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1. ยุทธศาสตร-ด8านผู8มีส&วนได8ส&วนเสีย ไม+มีแผนโครงการ
2. ยุทธศาสตร-ด8านการเงิน จํานวน 3 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
3. ยุทธศาสตร-ด8านลูกค8า จํานวน 4 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
4. ยุทธศาสตร-ด8านกระบวนการภายใน จํานวน 18 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน
จํานวน 15 โครงการ ล+าชากว+าแผนงาน จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8
- โครงการจัดทํายุทธศาสตรปRองกันอุทกภัย : แผนงาน งานก+อสรางระบบปRองกันน้ําท+วมเร+งด+วน
- โครงการพัฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม :
แผนงานที่ 4.1 การดําเนินงานผลิตและจําหน+ายน้ําดื่มบรรจุขวดโดย กปน.
แผนงานที่ 4.2 โครงการขยายโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
5. ยุทธศาสตร-ด8านการเรียนรู8และพัฒนาองค-กร จํานวน 14 โครงการ สามารถดําเนินการ
ไดตามแผนงานทุกโครงการ
6. ยุทธศาสตร-ด8านธรรมาภิบาล จํานวน 3 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุม
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โดยมีขอสังเกตดังนี้
1. ขอให กปน. เร+งรัดการขยายโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้ง
จัดทําแผนการตลาดธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดเพื่อรองรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และดําเนินการขอจัดตั้งบริษัทลูก
เพื่อผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดของ กปน. ตามมติคณะกรรมการ กปน. ต+อไป
2. การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ขอให กปน. พิจารณาเพิ่มเติม
รายงาน ระยะเวลาที่เกิดป@ญหาอุปสรรค และ ความกาวหนาตามแนวทางแกไข เพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม
การแกไขป@ญหาและเร+งรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จ ซึ่ง กปน. ไดปรับปรุงตามขอสังเกตดังกล+าวแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 25

รับทราบรายงานความก8าวหน8าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ซึ่งป@จจุบันมี โครงการขนาดใหญ+ที่อยู+ระหว+างดํา เนินการ 4 โครงการ สรุปผลการ
ดําเนินงานและการเบิกจ+าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายการ
โครงการ โครงการ
โครงการ 7
โครงการ 8
7/1 ลดน้ําสูญเสีย
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)
92.2
100.0
98.8
62.2
ผลการจ+ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ลานบาท)
21,910.7 2,307.6 3,994.9 4,204.0
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โดยมีความกาวหนาโครงการที่เปCนงานสําคัญ ดังนี้
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา G-TN-R2-7(R) งานปรับปรุงอุโมงคส+งน้ําเดิมช+วงล+าง : ผลงานความกาวหนา
สะสม 89.8 % สูงกว+าแผน 0.9 %
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา S-BK-8 งานจัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟRาย+อยที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน พรอม
งานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 76.0 % ต่ํากว+าแผน 4.2 %
- สัญญา G-BK-8 งานก+อสรางขยายกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน 400,000
ลูกบาศกเมตรต+อวัน ติดตั้งอุปกรณกําจัดตะกอนพรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 36.2 %
สูงกว+าแผน 3.5 %
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบและสูบส+งน้ําที่มหาสวัสดิ์
และบางเขน : ผลงานความกาวหนาสะสม 63.0 % สูงกว+าแผน 0.4 %
- สัญญา G-PK/RB-8 งานก+อสรางถังเก็บน้ําใสที่สถานีสูบจ+ายน้ําเพชรเกษมและสถานี
สูบจ+ายน้ําราษฎรบูรณะ พรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม 23.9 % ผลงานตามแผน
- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบที่สําแล และบางเขน : อยู+ระหว+าง
ดําเนินการก+อสราง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติด ตามการดํา เนิ นงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได
ประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 26 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข8องกับ กปน.
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ใหส+วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของหรืออาจมีผลต+อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเปCนป@จจุบัน เพื่อแจงใหที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใชเปCน
ขอมูลตัดสินใจเรื่องต+างๆ นั้น
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556
- การลาไปช+วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจางรัฐวิสาหกิจ
2. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556
- แต+งตั้งขาราชการการเมือง ตําแหน+งที่ปรึกษารัฐมนตรีว+าการกระทรวงมหาดไทย
3. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
3.1 ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556
3.2 แต+งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มติที่ประชุม รับทราบและใหถือปฏิบัติตามมติ ครม. ต+อไป

