สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 11/๒๕๕6
ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน ๒๕๕6 เวลา ๑3.30 น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕6 สรุปผลการประชุม
ได้ดังนี้
เรื่องที่ ๑

พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน.

ประธานกรรมการ กปน. ขอพิ จ ารณาทบทวนการแต่ งตั้ ง คณะอนุ กรรมการชุ ด ต่ า งๆ ใน
คณะกรรมการ กปน. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

ทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จํานวน 4 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการบริหาร ชุดใหม่ประกอบด้วย
1. ดร.เปรมประชา
ศุภสมุทร
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสงวน
ตรีเจริญวิวัฒน์
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสุรพล
สุประดิษฐ์
อนุกรรมการ
4. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
5. นายสุชัย
พงษ์เพียรชอบ
อนุกรรมการ
6. นายสําคัญ
ธรรมรัต
อนุกรรมการ
7. นายจรัญ
วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
อนุกรรมการ
8. นายสมผล
ตระกูลรุ่ง
อนุกรรมการ
9. นายไพบูลย์
ศิริภาณุเสถียร
อนุกรรมการ
10. นายนิธิกฤช
ปัญจมาลา
อนุกรรมการ
11. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
เลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ชุดใหม่ประกอบด้วย
1. นายมนัส
แจ่มเวหา
2. นายเฉลิมพล
รัตนวงศ์
3. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
4. ดร.ชุมพล
สุขเกษม
5. พล.อ.นิพนธ์
สีตบุตร
6. พ.ต.ท.สุวรรณ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
7. นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
8. นางสาวกุสุมามาลย์
ปัจฉิมสวัสดิ์
9. นายสมชาติ
จิตรามวงศ์
10. นายธนเดช
ช้างเผือก
11. นายพงศ์นิตย์
ศิธราชู
12. นายเอกชัย
เอกหาญกมล
13. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักผู้วา่ การ)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่ประกอบด้วย
1. นายอิสสระ
โชติบุรการ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายวัลลภ
พริ้งพงษ์
รองประธานอนุกรรมการ
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3. ดร.สมิทธิ
ดารากร ณ อยุธยา
4. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
5. นายลือชัย
ดีถาวร
6. นายสมนึก
ชาญด้วยกิจ
7. นายรัตนบุรี
อติศัพท์
8. นายชวลิต
เหล่าเรืองโรจน์
9. นางสาวสินีนารถ
เองตระกูล
10. นายไพศาล
อภิชาติบุตร
11. นายวิทยา
รักษาทิพย์
12. นายพันเดช
หลิมศิวิไล
13. นายอิทธิพล
ศรีพระนาม
14. รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
15. ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

4. คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ชุดใหม่ประกอบด้วย
1. ดร.สมิทธิ
ดารากร ณ อยุธยา
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสงวน
ตรีเจริญวิวัฒน์
รองประธานอนุกรรมการ
3. ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
4. นางศิริพร
เหลืองนวล
อนุกรรมการ
5. ผศ.ดร.พาสิทธิ์
หล่อธีรพงศ์
อนุกรรมการ
6. ผศ.ดร.สุวิชา
เป้าอารีย์
อนุกรรมการ
7. ดร.ธนาวิชญ์
จินดาประดิษฐ์
อนุกรรมการ
8. ดร.พิพัฒน์
สุขวัฒนา
อนุกรรมการ
9. นายธานี
ศรีสําราญ
อนุกรรมการ
10. นายทนงศักดิ์
พู่วณิชย์
อนุกรรมการ
11. นายชวิศ
ชัยกิตติศิลป์
อนุกรรมการ
12. รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
13. ผู้ชว่ ยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
เลขานุการ
เรื่องที่

2

การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการ
ในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน. เนื่องจาก นางสุนันทา นิงสานนท์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) และผู้รักษาการ
ในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน. จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 แต่การสรรหาผู้ว่าการ กปน. ยัง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ มีผลทําให้ตําแหน่งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน. ว่างลง
มติที่ประชุม

ให้นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการ (บริการ) เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน.
อีกตําแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
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เรื่องที่

3

ขอความเห็นชอบการเลื่อนตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานให้ดํารงตําแหน่งนิติกร (วช.) 8
ฝ่ายกฎหมาย

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบการเลื่อนตําแหน่ ง
และแต่งตั้ง น.ส.ณัฐภา ตันธิประพันธ์ ผู้อํานวยการกองคดี ฝ่ายกฎหมาย ให้ดํารงตําแหน่งนิติกร (วช.) 8
ฝ่ายกฎหมาย
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

เรื่องที่

รับทราบนโยบายของประธานกรรมการ กปน.

4

ประธานกรรมการ กปน. ได้มอบนโยบาย แนวทางการกํากับดูแลและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ กปน. สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ปัจจุบัน กปน. มีคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่จะร่วมมือ กับ
ฝ่ายบริห ารอย่า งใกล้ชิดในการขับเคลื่อน กปน. ให้ไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการฯ จะมีห น้า ที่
กําหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นําด้านกิจการประปาในอาเซียน และจะกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
ยุทธวิธีต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ส่วนฝ่ายบริหารจะทําหน้าที่ผลักดัน และบริหารกิจการให้เป็นไปตาม
แนวทางที่คณะกรรมการฯ กําหนด
2. สืบเนื่องจากการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd
Asia Pacific Water Summit : 2nd APWS) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีหลายประเทศเข้าร่วมประชุม และมี
ความเห็ น พร้ อ งกั น ว่ า น้ํ า ประปาที่ ใช้ ในการอุ ปโภคบริ โ ภคเป็ น สิ่ งจํ า เป็ น ที่ สํ า คั ญ และการเข้ า ถึ งน้ํ า ของ
ประชาชนในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคนี้ โดยเฉลี่ยยังต่ํา รวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่
กปน. จะขยายกิ จการออกไปในเขตรอยต่ อ หรือในพื้น ที่ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หรือประเทศใน
อาเซียน เนื่องจาก กปน. มี know-how และบุคลากรที่มีความชํานาญเป็นจํานวนมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 5

รับทราบรายงานสถานการณ์น้ําในปัจจุบัน

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์น้ําในปัจจุบัน ซึ่ ง มี
ข้อมูลประกอบไปด้วย ดังนี้
- ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านลุ่มน้ําเจ้าพระยา ตามรายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
น้ําระบายของเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีปริมาณเกิน 2,000 ลบ.ม./วินาที ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วม
บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ํา ในจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับที่สําแลน้ําจะท่วมเมื่อมีประมาณ
น้ําไหลผ่านเขื่อนพระรามหกและเขื่อนเจ้าพระยา มากกว่า 3,000 ลบ.ม./วินาที ขณะนี้ปริมาณน้ําที่ไหลมายัง
ไม่เกินค่าดังกล่าว
- สภาพแนวโน้มของฝนที่จะเกิดขึ้น ตามรายงาน พายุไต้ฝุ่น “หวู่ติ๊บ” (WUTIP) บริเวณ
ทะเลจี นใต้ตอนกลางคาดว่ าจะขึ้น ฝั่งที่ต อนเหนื อของเมืองเว้ ประเทศเวียดนามในเย็ นวั นที่ 30 กั นยายน
2556 จากนั้นจะอ่อนกําลังลงตามลําดับโดยจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนม ในวันที่ 1
ตุลาคม 2556
- การเปรี ย บเทีย บปริ มาณน้ํ าระบายเขื่อนเจ้ าพระยา ตามข้อมูล ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน
2556 ปริมาณน้ําระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (ปี 2556) เท่ากับ 2,195 ลบ.ม./วินาที
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- การเปรี ย บเที ย บปริ มาณน้ํ าใช้ งานได้ ใ นเขื่ อนภู มิ พลและเขื่ อนสิ ริ กิติ์ เปรี ย บเที ย บกั บ
ปริมาณน้ําใช้งานได้ทั้งหมด เท่ากับ 4,838 ล้าน.ลบ.ม. (31%)
นอกจากนี้ มี ร ายงานข้ อมู ล อื่ น ๆ เช่ น สภาพน้ํ าในอ่ า งเก็ บ น้ํ า ความขุ่ น แม่ น้ํ า เจ้ า พระยา
รวมทั้งสถานการณ์และระดับน้ําที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 6

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่าง ๆ
ประจําเดือน ตุลาคม 2556

เลขานุการฯ ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือนตุลาคม 2556 โดยคณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุม
คณะกรรมการ กปน. ในเดือนตุลาคม 2556 เป็น 2 ครั้ง คือในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 และวันที่ 30
ตุลาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 7

รับทราบการจัดกิจกรรมพิธีเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ําดื่มบรรจุขวด ปาป้า รูปแบบใหม่

นางสุนันทา นิงสานนท์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน.
ได้รายงานให้ คณะกรรมการ กปน. รับทราบการจัดกิจ กรรมพิ ธีเปิดตั วผลิตภั ณฑ์น้ําดื่ มบรรจุ ขวด “ปาป้า ”
รูปแบบใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยมีประธานกรรมการ กปน. (นายสมัย อนุวัตรเกษม) ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี และมีนางวิภารัตน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการ กปน. พลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ประธานที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ กปน. ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ประธานอนุกรรมการบริหาร และผู้ บริห าร ให้เ กียรติ
เข้าร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้สําเร็จด้วยดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 8

รับทราบการจัดทอดกฐิน ปี 2556

ประธานกรรมการ กปน. ได้ แจ้ งให้ คณะกรรมการ กปน. รั บทราบว่ า กปน. จะมี การจั ด
ทอดกฐิน ปี 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 9

รับทราบ
ขออนุมัติจ่ายเงินค่างานที่ กปน. ต้องรับผิดชอบจากการปรับแบบและระบบท่อระบายน้ํา
และโครงสร้างเสาเข็มสะพาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3215 ของกรมทางหลวง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่างานที่ กปน. ต้องรับผิดชอบ
จากการปรับแบบและระบบท่อระบายน้ําและโครงสร้างเสาเข็มสะพาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข
3125 ของกรมทางหลวง เป็นเงิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้
กปน. โอนเงินค่างานให้กรมทางหลวงสําหรับเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อไป ตามข้อบังคับการประปานครหลวง
ฉบับที่ 112 ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2542 การจ่ายเงินครั้งนี้เป็นอํานาจ
ของคณะกรรมการ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2556
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มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 10 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITB-813 ครั้งที่ 1
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITB-813
ครั้งที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก
ช่วงจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองลัดวัดใหม่ ของกรุงเทพมหานคร โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จํานวน 250 วัน
จากเดิมที่กําหนดให้วันสิ้นสุดสัญญาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างของกรุงเทพมหานคร 30 วัน (วันที่ 18 เมษายน
2556) เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยไม่ผูกพันกับวันสิ้นสุดสัญญาของกรุงเทพมหานครอีก
ต่อไป และไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การ
พัสดุ พ.ศ. 2537 ข้อ 95(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
19 กันยายน 2556
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
เรื่องที่ 11 ขออนุ มัติเปลี่ ยนแปลงสั ญญา G-MS4-8 เพื่องดหรื อลดค่า ปรั บให้กั บผู้รั บจ้ าง
(Supplementary Agreement No.9)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS4-8
(Supplementary Agreement No.9) โดยขยายระยะเวลาการงดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง มีผลตั้งแต่วันที่ 20
พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ กปน. ส่งมอบพื้นที่ระบบผลิตน้ําของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ระยะที่ 4 ให้ผู้รับ
จ้างและรวมกับระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องของงานอีก 50 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100
ว่ าด้ วย การพั สดุ พ.ศ. 2537 ข้ อ 95(3) เหตุ เกิ ดจากพฤติ การณ์ อั นหนึ่ งอั นใดที่ คู่สั ญญาไม่ ต้ องรั บผิ ดตาม
กฎหมาย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
19 กันยายน 2556
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตว่า การที่ กปน. ได้ออกหนังสือ
รับรองผลงาน Substantial Completion Certificate (SCC) ให้กับผู้รับจ้าง แสดงว่างานก่อสร้างงานหลัก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงงานที่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อย จึงไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องหยุดระบบผลิตน้ํา
ตามที่ ผู้รับ จ้างร้ องขอ แต่ หากมีความจํา เป็น ต้องหยุดระบบผลิตน้ํ า ก็ ขอให้ วิศวกรที่ป รึกษามีหนั งสือชี้แจง
เหตุผลความจําเป็นที่ต้องดําเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ต ามเสนอ โดยให้ มี ห นั ง สื อ ชี้ แ จงของวิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษาตามข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมการ กปน. มาประกอบด้วย
เรื่องที่ 12 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจําคณะกรรมการตรวจสอบฯ
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงิน
ประจําคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. มีการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2556 ได้พิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการ
รายงานการสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินแล้ว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวบุบผา อนันต
วัฒน์ อดีตรองผู้ว่าการ (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เป็นผู้เชี่ย วชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจํ า
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อให้คําแนะนําปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์โดยให้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งในอัตรา 10,000 บาทต่อครั้ง
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งได้มีมติ
เห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยยังคงประเด็นหลักทั้ง 5 ข้อไว้
เช่นเดิม มีเพียงปรับปรุงคําอธิบายรายละเอียด (ตัวหนา) ดังนี้
1) การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์กร
ทุ ก ภาคส่ ว นในองค์ ก ร ตั้ ง แต่ ค ณะกรรมการการประปานครหลวงจนถึ ง ระดั บ
ปฏิบัติการ ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เป็นประจํา
ทุกปีและเมื่อจําเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อบริหารจัดการให้ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
2) การบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ
ควรจั ดให้ มี กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงอย่ างเชื่ อมโยงบู รณาการในองค์ กรโดยรวมอยู่ ใน
กระบวนงานหลักทางธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ กระบวนการบริหาร ความเสี่ยงควรมีรูปแบบการบริหาร
เป็นเชิงรุกและครอบคลุมถึงโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน
3) การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริห ารความเสี่ ยงควรได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่อเนื่ องซึ่ งอาจพิ จ ารณา
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินความ
เสี่ยงตามความจําเป็นและควรพิจารณาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม
4) การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ
ควรจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเดือนเว้นเดือนหรือเมื่อมี
เหตุการณ์อันอาจทําให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดความ
มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สําคัญขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
5) การสร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการอบรม สัมมนาให้กับคณะกรรมการการ
ประปานครหลวง ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อปลูกฝังให้เกิดความตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยง เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติขององค์กร
2. แผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากสถานการณ์ น้ํ า ท่ ว ม ของ สํ า นั ก งานใหญ่
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ได้ประสานงานกับฝ่ายบริการกลาง เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมของสํานักงานใหญ่โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมสถานที่ปฏิบัติงานสํารองและการ
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ติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้แผนฯเป็นปัจจุบันและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
3. ผลการทบทวนระดับความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ 2556 และการระบุ-ประเมิ น
ความเสี่ยงต้นปี งบประมาณ 2557 ผู้บริหารระดับสูง(ผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป) ร่วมกับ ฝ่าย
บริหารความเสี่ยง ทบทวนระดับความเสี่ยงองค์กรปลายปีงบประมาณ 2556 และระบุ-ประเมินความเสี่ยงต้น
ปีงบประมาณ 2557 เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 สรุปได้ดังนี้
1) พิจารณาทบทวนระดับความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ 2556 จํานวน 24 สาเหตุ
ความเสี่ยง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

ต้นปีงบประมาณ 2556
จํานวนสาเหตุความเสี่ยง
4
17
1
22

กลางปีงบประมาณ 2556
จํานวนสาเหตุความเสี่ยง
2
21
1
24*

ปลายปีงบประมาณ 2556
จํานวนสาเหตุความเสี่ยง
3
11
10
24

* กลางปีงบประมาณ 2556 มีการระบุสาเหตุความเสี่ยงเพิ่ม 2 สาเหตุความเสี่ยง
โดยสาเหตุความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป จะยังคงมีแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 2557 สําหรับสาเหตุความเสี่ยงที่บริหารจัดการให้ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับต่ํา)
จะทําการควบคุมภายในเพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้นอีก
2) การระบุ-ประเมินความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ 2557 จํานวน 24 สาเหตุความเสี่ยงดังนี้
ระดับความเสี่ยง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

จํานวนสาเหตุความเสี่ยง
4
16
4
24

4. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2557 มีความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการรวม 20 สาเหตุ
ความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2557
จํานวน 14 แผน โดยเป็นแผนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2556 จํานวน 11 แผน และแผนที่จัดทําใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 3 แผนดังนี้
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ชื่อแผนบริหารความเสีย่ ง

ผู้รับผิดชอบ
(สายงาน)

1. การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของระบบผลิต
ผลิตและส่งน้ํา
2. การเตรียมพร้อมรับผลกระทบ ที่เกิดจากปริมาณน้ําดิบไม่เพียงพอ
ผลิตและส่งน้ํา
3. แผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2
ผลิตและส่งน้ํา
4. การเตรียมความพร้อมกรณีสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ของสถานีสูบจ่ายน้ําขัดข้อง*
ผลิตและส่งน้ํา
5. การเตรียมความพร้อมกรณีระบบไฟฟ้าที่สถานีสบู น้าํ ดิบสําแลขัดข้อง*
ผลิตและส่งน้ํา
วิศวกรรมและก่อสร้าง
6. แผนติดตามการควบคุมความเสี่ยงโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ํา
7. การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. แผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT
9. ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
การเงิน
บริหาร
11. การปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ และกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก
12. การสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตําแหน่งงานสําคัญ
บริหาร
13. การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่เชิงรุก*
บริหาร
14. การเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
บริหาร

* แผนที่จัดทําใหม่ในปีงบประมาณ 2557
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีข้อเสนอแนะให้ กปน.พิจารณาดําเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) ควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยวิธีการ
ประกันภัยโดยศึกษาจากรัฐวิสาหกิจอื่นที่มีการดําเนินการแล้ว เช่น การประกันความเสี่ยงของคณะกรรมการ
เป็นต้น
2) นอกเหนื อ จากการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นคุ ณ ภาพน้ํ า ประปา กปน.ควรเพิ่ ม การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และมั่นใจในน้ําประปาดื่มได้ ควบคู่ไปกับการวิจัยเรื่องความไม่เชื่อมั่นของ
ประชาชนในการดื่มน้ําประปา
3) ในการระบุความเสี่ยงควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้น
แล้ว จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร และพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าทาง
ทรัพยากร
มติที่ประชุม
เรื่องที่

เห็ นชอบตามเสนอและให้ กปน. รั บข้ อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงไป
พิจารณาดําเนินการ

14 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรสํานักตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 2557

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อขอความเห็ น ชอบแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรสํ า นั ก
ตรวจสอบ ประจํ า ปี ง บประมาณ 2557 ทั้ งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
8/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 พิจารณาผลการดําเนินการของ กปน. แล้ว มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
บุ ค ลากรสํ า นั ก ตรวจสอบ ประจํ า ปี ง บประมาณ 2557 จากผลการประเมิ น สมรรถนะหลั ก (Core
Competency) และสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน (Functional Competency) ของพนักงานสํานักตรวจสอบ
ผลการประเมินโดยหน่วยรับตรวจ ผลการประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของ ทริสจากการ
ประเมินผลปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่จําเป็นต่องานตรวจสอบภายใน

-9-

มติที่ประชุม เห็นชอบ
เรื่องที่ 15 ขอความเห็นชอบการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบ EVM
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามระบบ EVM ซึ่งคณะผู้ บริหาร กปน. (ระดับ นโยบาย) ได้พิจารณาทบทวนคู่มือฯ ในการประชุมครั้งที่
7/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 แล้ว ให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร ดังนี้
1. คู่มือการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปี ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่าง SWOT Analysis ตามผลการ
วิเคราะห์จากการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้คู่มือดังกล่าวมีความชัดเจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. คู่มือ/หลักการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงโดยการเพิ่มเติมคําจํากัดความและหลักการคํานวณค่า WACC และในหัวข้อ
การนําเสนอโครงการ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามคู่มือวิเคราะห์การลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2555 คือ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมี
ส่วนร่ วมของประชาชน การบริ หารจัดการความเสี่ย ง ความสอดคล้องกับ ทิศทางการพั ฒนาประเทศ การ
ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาและการเสริมสร้างบุคลากร รวมทั้งความเหมาะสมของแหล่งที่มาของเงินลงทุน
3. คู่มือแนวทางการกําหนดผลตอบแทนตามค่า EP สําหรับ ผู้บริหารระดั บสูง ได้มีการ
พิจารณาทบทวนคู่มือฯ โดยการนําผลการศึกษาของที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการบูรณาการระบบ EVM เข้า
กับการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) และการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ของ กปน.
มาใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร กปน. (ระดับนโยบาย) ได้พิจารณาคู่มือดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ครอบคลุม
ประเด็นที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) สําหรับปีงบประมาณ
2557 และมีมติเห็นชอบให้ใช้คู่มือทั้ง 3 เล่มดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรในปีงบประมาณ 2557
ต่อไป
ภายหลังการนําเสนอ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 แล้ว ได้ให้ข้อสังเกตว่า แนวทางการกําหนดผลตอบแทนตามค่า EP สําหรับ
ผู้บริหารระดับสูง เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน กปน. ควรพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดสัดส่วนของ
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานระหว่าง KPI และ Competency นอกจากนี้ กปน. ต้องมีการ
สื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการนําแนวทางการบริหารจัดการตามระบบ
EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งขยายผลสู่การรับรู้และเข้าใจของพนักงานทุกระดับ
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบ EVM ทั้ง 3
เล่มดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป และให้ กปน. รับ
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบ EVM ทั้ง 3 เล่ม และให้รับข้อสังเกตของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่

16 ขออนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการกําหนดกล
ยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. มีมติเห็นชอบแล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 และขอให้แก้ไข ดังนี้
1. หัวข้อ 3 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน. ในลําดับที่ 3 (bullet ที่ 3) และข้อ 3.3 จากเดิม “ผู้ว่าการ กปน. และรองผู้ว่าการ” เป็น “ผู้ว่า
การ กปน. หรือรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)” ตามมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่
10/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
2. หั ว ข้ อ 3 องค์ ป ระกอบ ข้ อ 3.1 จากเดิ ม “ตํ า แหน่ ง ประธานและรองประธาน
คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ประปานครหลวง” เป็น “ตําแหน่งประธานคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้ง
จากผู้ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการประปานครหลวง”
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 17 รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงานสําหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 สิงหาคม 2556 (เบื้องต้น)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2556 (เบื้องต้น) ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ 6,916.5 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A 833.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.7 และสูงกว่าปีก่อน 847.8
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.0 เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 476.9 ล้านบาท ทําให้มีกําไร
สุทธิเท่ากับ 7,393.4 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,156.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 และสูงกว่าปีก่อน
1,287.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.1 และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ
1,320.0 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 557.0 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 464.0 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 17,209.6 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 636.7 ล้านบาท และสูงกว่าปี
ก่อน 934.4 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ํา ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จํานวน 14,731.7 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมายและปีก่อน 306.9 ล้านบาท และ 638.6 ล้านบาท ปัจจัยที่ส่งผลให้รายได้ค่าน้ําเพิ่มขึ้น มาจาก
จํานวนผู้ใช้น้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปีก่อนทุกเดือน โดยในช่วง ม.ค.-มิ.ย.56
พบว่าที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7 เมื่อ
เทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนและคาดว่ายอดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในปี 2556 จะ
สูงสุดในรอบ 15 ปี สอดคล้องกับดัชนีการลงทุนในหมวดก่อสร้างที่ยังคงขยายตัวตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
และอาคารพาณิชยกรรมที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับในปีนี้ไม่เกิดอุทกภัยเช่นเดียวกับในปีก่อน ภาคการท่องเที่ยวที่
ขยายตัวได้ ดี การเช่าพื้นที่สํ านักงานในภาคธุ รกิจที่ เพิ่มขึ้ นอย่า งต่อเนื่อง อัตราการใช้น้ําเฉลี่ยต่ อรายสูงขึ้ น
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สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน การเร่งรัดซ่อมท่อแตกรั่ว และปรับเพิ่มแรงดันในระบบการจ่ายน้ําให้
สอดคล้องกับอุณหภูมิและความต้องการใช้น้ํา ส่งผลให้รายได้ค่าน้ําเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจที่ทรงตัว
และชะลอตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 และปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มสูงกว่าปีก่อนในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.56 ส่งผล
ให้อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าน้ําชะลอตัวลง
นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีจํานวนผู้ใช้น้ํา
ติดตั้งประปาใหม่สูงกว่าเป้าหมาย 10,914 ราย และสูงกว่าปีก่อน 10,245 ราย เนื่องจากในปีก่อนได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ ทําให้มีจํานวนผู้ใช้น้ํามาขอติดตั้งประปาใหม่ลดลง ประกอบ
กับในปีนี้ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่มีจํานวนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในพื้นที่บริการภาค
3 และ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตขยาย อย่างไรก็ตาม รายได้ติดตั้งประปาใหม่เฉลี่ยต่อรายลดลง เนื่องจากการติดตั้ง
ประปาใหม่สําหรับมาตรวัดน้ําขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค่าติดตั้งประปาใหม่ต่ํา มีสัด ส่ว นสูง ขึ้น ประกอบกับในปีนี้
กปน. ได้ให้ส่วนลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ร้อยละ 10 สําหรับมาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว ที่ใช้กับ
บ้านพักอาศัยโดยทั่วไปจากอัตรา 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท สําหรับด้านรายได้เสริม ได้แก่ งานวางท่อ
ประปาเอกชน และงานปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาเทศบาลเมืองหัวหินสูงขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก
งานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอกในโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดอกเบี้ยรับ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ํา และค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลค่าน้ําประปาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ 9,816.2 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 519.8 ล้าน
บาท และต่ํากว่าปีก่อน 353.5 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วยน้ําขาย เท่ากับ 7.34 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว่า
เป้าหมาย 0.67 บาท:ลบ.ม. และต่ํากว่าปีก่อน 0.71 บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ฯ สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน และค่าเสื่อมราคาที่ต่ํากว่าปีก่อน ส่วน
ใหญ่เกิดจากผลจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ในปี 2555 ที่ กปน. ได้มีการคิดค่าเสื่อมราคา โดยพิจารณา
แยกตามส่วนประกอบของสินทรัพย์ ทําให้สินทรัพย์บางส่วนถูกคิดค่าเสื่อมราคาทั้งหมดในปี 2555 ประกอบ
กับสินทรัพย์ประเภทเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําครบอายุการใช้งานในปี 2555 จึงไม่มีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้น
ในปี 2556 นอกจากนี้ มีค่าสารเคมีที่ต่ํากว่าปีก่อน เกิดจากในปีก่อน (ต.ค.54-มี.ค.55) กปน. มีค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันอุทกภัย จํานวนเงิน 313.9 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ํา 0.26 บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เป็นค่า
สารเคมี เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา กระสอบทรายและวัสดุป้องกันน้ําท่วม หากไม่รวมค่าสารเคมีในการป้องกัน
อุทกภัยดังกล่าว กปน. จะมีค่าสารเคมีสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากคุณภาพน้ําดิบแม่น้ําเจ้าพระยาด้อย
มาตรฐาน ประกอบกับค่าความขุ่นของแม่น้ําแม่กลองสูงขึ้น นอกจากนี้ กปน. ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ําขายที่
ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร เนื่องจากจํานวนพนักงานและเงินเดือนเฉลี่ยลดลง และดอกเบี้ยจ่ายลดลงจาก
ภาระหนี้เงินกู้ลดลงกว่าปีก่อน สําหรับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปีก่อน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า เนื่องจากการปรับค่า Ft ของ
การไฟฟ้านครหลวง และมีการปรับแผนการส่งน้ําจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออก เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์
ส่งน้ําช่วงประดิพัทธ์ถึงสี่พระยาตั้งแต่เดือน พ.ย.55 ทําให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยน้ําผลิตสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าเริ่มปรับลดลง เนื่องจากอุโมงค์ส่งน้ําบางส่วนซ่อมเสร็จและเริ่มเปิด
ใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าน้ําดิบสูงขึ้น ประกอบกับค่าสํารวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อแตก
รั่วเพิ่มขึ้น จากการเร่งรัดการซ่อมท่อแตกรั่วเพื่อลดอัตราน้ําสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจากการบริหาร
จั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ส่ งผลให้ อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ลดลงเหลื อ ร้ อยละ 24.71 ใกล้ เ คี ย งกั บ
เป้าหมาย แต่ต่ํากว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 25.34
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 กําไรสุทธิ เท่ากับ 7,393.4 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,156.5 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 และสูงกว่าปีก่อน 1,287.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.1 เกิดจากความสามารถในการสร้าง
รายได้สูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม กําไรสุทธิส่วนหนึ่งลดลงจากค่าน้ําดิบส่วนเกิน
ที่ กปน. ต้องรับภาระในการนําส่งกรมชลประทาน จํานวน 81.6 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อรายได้
รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ 42.96 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 37.63 และสูงกว่าปีก่อน ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 37.51 ในส่วนของการหารายได้เสริมพบว่า มีกําไรจากการหารายได้เสริม สูงกว่าเป้าหมาย
70.6 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 5.8 ล้านบาท
ฐานะการเงิน :
กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ 31 สิงหาคม 2556 เท่ากับ 60,226.5 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.17 เท่า มีค่าเท่ากับเป้าหมาย และใกล้เคียงกับปีก่อน ประกอบกับ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท่ากับ 75.81 เท่า สูงกว่า
เป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 61.36 เท่า และ 33.01 เท่า ตามลําดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 มีมติ
เห็นชอบตามเสนอ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. จากการที่คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน
และปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงทําให้
กปน. มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีกําไรสุทธิลดลง ดังนั้น จึงควรหารือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อขอปรับเป้าหมายค่าเกณฑ์วัดของปีงบประมาณ 2557
2. กปน. ควรติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคาดการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่มีต่อกําไรสุทธิของ กปน. โดยการจําลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเปรียบเทียบสถานการณ์ต่าง ๆ สําหรับ
กรณีที่เป็นประโยชน์ (Best Case) กรณีปกติ (Normal Case) และกรณีที่เสียประโยชน์ (Worst Case) ว่าจะมี
ผลกระทบต่อ กปน. ในด้านการเงินอย่างไร
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดําเนินการ

18 รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส และสะสม
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2556

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปี
งบประมาณ 2556 รายไตรมาส และสะสมสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2556 โดยสามารถเบิ ก จ่ า ยได้
4,095.6 ล้านบาท คิดเป็น 62.1% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้
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- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
หน่วย : ล้านบาท
สะสม (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
% วงเงิน
แผนจ่าย
จ่ายจริง
%
เบิกจ่ายทั้งปี
2,821.5 2,004.1
71.0
51.8
2,292.2 2,091.5
91.2
76.9
5,113.7 4,095.6
80.1
62.1

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายทั้งปี

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวม

3,871.0
2,720.8
6,591.8

- ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 1

วงเงิน
อนุมตั ิ
เบิกจ่าย
ทั้งปี

แผน
จ่าย

3,871.0

210.2 305.6

2,720.8
6,591.8
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายตามข้อตกลง
วัดผลการดําเนินงาน

รายการ

งบลงทุนปกติ
งบลงทุน
โครงการ

จ่าย
จริง

ไตรมาส 2
%

แผนจ่าย

จ่ายจริง

145.4

847.8

695.6

391.9 377.6
602.1 683.2

96.4
113.5

476.6
1,324.4

602.1 683.2

100.0

1,243.3

ไตรมาส 3
%

% เฉลี่ย
ไตรมาส
1-3

ไตรมาส 4 (ณ ส.ค. 56)
แผนจ่าย
ก.ค.56ก.ย.56

จ่ายจริง
ก.ค.56ส.ค.56

%

99.8

2,008.2

423.2

21.1

136.5
98.2

117.2
102.3

1,301.5
3,309.7

396.6 30.5
819.8 24.8

99.5

99.8

3,316.0

819.8 24.7

แผนจ่าย

จ่ายจริง

%

82.1

804.8

579.7

72.0

565.3
1,260.9

118.6
95.2

550.8
1,355.6

752.0
1,331.7

1,260.9

100.0

1,338.0

1,331.7

การเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556 เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย
19.9% โดยมีการเบิกจ่ายงบลงทุนปกติต่ํากว่าแผนจ่าย 29.0% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ํากว่าแผน
จ่าย 8.8%
รายการที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจ่าย
• โครงการฯ 7 จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจํานวน 61.8 ล้านบาท
• โครงการฯ ลดน้ําสูญเสีย (สายงานผลิต) จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจํานวน 4.8 ล้านบาท
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 มี
มติเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส และสะสมสิ้นสุดวันที่ 31
สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีควรมีการวางแผนการ
แก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
2. ควรจั ด ทํา TOR ให้แล้ วเสร็จ ล่ วงหน้า จะมี ส่ วนช่ วยการเบิกจ่ ายงบลงทุน ได้ จึ งควร
พิจารณาจ้าง Outsource การจัดทํา TOR ของงานงบลงทุนที่เป็นงานประจําและงานที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
ควรพิจารณาจ้าง Outsource เป็นรายๆไป
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3. การบริ ห ารงานโครงการควรดํ า เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะ
กรรมการบริหารโครงการและผู้รับจ้าง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบการบริหารเงินกู้ของ กปน. ปีงบประมาณ 2555 และ 2556
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบการบริ ห ารเงิ น กู้ ข อง กปน.
ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 รายละเอียดดังนี้
ประเภทแหล่งเงินกู้
ภาระหนี้ ณ 1 ต.ค. 54 ภาระหนี้ ณ 30 ก.ย.
ภาระหนี้ ณ 31 ส.ค.56
55
จํานวนเงิน
สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
เงินกู้ในประเทศ
3,306.8
48.5
375.0
10.1
เงินกู้ต่างประเทศ
2,018.9
29.6
1,999.4
53.7
489.7
31.6
เงินกู้ต่างประเทศที่
1,495.8
21.9
1,349.5
36.2
1,062.2
68.4
บริหารความเสี่ยง
แล้ว
(Cross Currency
Swap)
รวม
6,821.5 100.0
3,723.9 100.0 1,551.9 100.0
กปน. ได้บริหารเงินกู้ตามความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศใน
ปีงบประมาณ 2555 สรุปได้ดังนี้
1. ชําระคืนเงินกู้ทั้งจํานวนที่ครบกําหนดสัญญาของเงินกู้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนระยะที่ 2 จํานวน 789.7 ล้านบาท และเงินกู้จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ระยะที่ 3 จํานวน 392.1 ล้านบาท โดย กปน. ได้รับงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
2. ไถ่ถอนพันธบัตรของ กปน. พ.ศ.2548 ครั้งที่ 3 จํานวน 1,000.0 ล้านบาท
3. ชําระคืนเงินกู้ที่ครบกําหนดสัญญาในปีงบประมาณ 2555 ให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์
จํานวน 375.0 ล้านบาท และธนาคารทหารไทย จํานวน 375.0 ล้านบาท
4. ชําระเงินต้นตามกําหนดสัญญาเงินกู้สกุลต่างประเทศให้แก่ JICA ในปีงบประมาณ 2555
รวมจํานวน 258.8 ล้านบาท
สําหรับปีงบประมาณ 2556 นอกเหนือจากการกําหนดการชําระเงินคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ตามงวดการชําระเงินของกําหนดสัญญาแล้ว กปน.ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 สําหรับการบริหารความเสี่ยงเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-4
(Principle II) และสัญญาเลขที่ TXXV-5 ด้วยวิธีการชําระหนี้คืนก่อนครบกําหนดทั้งจํานวน (Prepayment)
โดยใช้เงินรายได้ของกปน. จํานวน 3,968.3 ล้านเยน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 รวมถึงการทยอยซื้อเงิน
เยนล่วงหน้า (Forward Contract) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน
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กปน. ได้ทยอยซื้อเงินเยนล่วงหน้าด้วยวิธีการประมูลทางโทรศัพท์ จํานวน 9 ครั้ง รวมเป็น
เงิน 3,887.8 ล้านเยน ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ 0.298974 บาทต่อเยน และได้ดําเนินการชําระคืนเงิน
ต้นและดอกเบี้ยก่อนครบกําหนดทั้งจํานวนให้ JICA รวมทั้งสิ้น 3,968.3 ล้านเยน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2556 ด้วยวิธีการจ่ายผ่านธนาคารที่ชนะการประมูลขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้กับ กปน. จํานวนรวม
3,887.8 ล้านเยน และจ่ายจากบัญชีเงินตราต่างประเทศสกุลเยนของ กปน. จํานวน 80.5 ล้านเยน
จากการบริหารเงินกู้สกุลต่างประเทศด้วยการชําระหนี้คืนก่อนครบกําหนดส่งผลให้ภาระหนี้
ของ กปน. ลดลงจํานวน 3,958.6 ล้านเยน ซึ่งจะทําให้ กปน. ประหยัดดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายตามสัญญาได้
จํานวน 408.7 ล้านเยน หรือเทียบเท่าประมาณ 126.7 ล้านบาท นอกจากนี้ จากการทยอยซื้อเงินเยน
ล่วงหน้า กปน. สามารถประหยัดเงินส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ประมาณ 109.2 ล้านบาท
ณ 31 สิงหาคม 2556 กปน. คงเหลือเพียงภาระหนี้เงินกู้สกุลเยน จํานวน 1,551.9 ล้าน
บาท จากภาระหนี้รวมแบ่งเป็นเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-4 (Principal I) จํานวน 1,062.2 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 68.4 ของภาระหนี้รวม) ที่ กปน. ได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการแปลงภาระหนี้
สกุลเยน เป็นสกุลบาท (Cross Currency Swap: CCS) และเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXXII-1 จํานวน
489.7 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของภาระหนี้รวม) ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
สัญญาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดวันเบิกถอนเงินกู้ (Closing Date) และมีต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.69 ต่อ
ปี ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารภาระหนี้เงินกู้ตามความ
เหมาะสมต่อไป
คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 มีมติรับทราบ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรจัดเตรียม
แผนการหารายได้เสริมในปี 2557 เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานด้วย
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

20 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนสิงหาคม 2556

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนสิงหาคม 2556 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 กปน. มีหนี้เงินกู้รวม 1,551.9 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินกู้ต่างประเทศสกุลเยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจํานวน
1,062.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.4 ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจํานวน 489.7 ล้านบาท หรือร้อยละ
31.6 ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน
2. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ในเดือนสิงหาคม 2556 ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นผลจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ขณะที่ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นผลจากการชะลอตัวของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่เงินบาทอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสภาวะ
ตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 21 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
กปน. ครั้งที่ 9/2556
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับ ทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2556 โดยได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กปน. ดังนี้
1.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556-2559
1.2 ระบบโครงข่ายสื่อสาร กปน.
1.3 ระบบงานสารสนเทศหลัก ของ กปน.
2. รับทราบโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 2555-2557) ณ วันที่
31 สิงหาคม 2556 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนงาน จํานวน 9 โครงการ
3. รับทราบความก้ าวหน้า งานโครงการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ กปน. (พ.ศ.
2555-2557) สิ้นเดือนสิงหาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 22 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการประชุ ม ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบ สําหรับงวด 2 เดือน (กรกฎาคม – สิงหาคม 2556)
ซึ่งตามแผนการตรวจสอบฯ กําหนดให้รายงานผล 7 กิจกรรม ดําเนินการได้ 6 กิจกรรม ล่าช้ากว่าแผน 1
กิจกรรม คือ กิจกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือประเด็นที่ตรวจพบร่วมกับ
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ โดยมีงานที่ตรวจสอบซ้ํา จํานวน 3 กิจกรรม คือ สอบทานการปฏิบัติตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง สอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน และสอบทานการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง รวมดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 9 กิจกรรม
ผลการตรวจสอบโดยรวม หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี
ปฏิบัติที่กําหนด ยกเว้น กิจกรรมโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีข้อผิดพลาด
บางประเด็น เช่น ไม่ได้จัดทําคู่มือสําหรับผู้ดูแลระบบในการนําเข้าแผนที่ฐาน (Land Base Map) เข้าสู่ระบบ
ระบบ GIS ไม่มีการกําหนดให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุก 90 วัน เป็นต้น ซึ่งสํานักตรวจสอบได้แจ้งข้อตรวจ
พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ โดยหน่วยรับตรวจรับที่จะดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อให้มี
การควบคุมภายในที่รัดกุมยิ่งขึ้น สรุปความคืบหน้ากิจกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบ กับแผนการตรวจสอบฯ
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2555 – สิ ง หาคม 2556 (สะสม 11 เดื อ น) สามารถดํ า เนิ น การได้ ต ามแผนการ
ตรวจสอบฯ รวม 30 กิจกรรม (เร็ วกว่าแผนฯ 3 กิ จกรรม และช้ากว่ าแผนฯ 1 กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ
78.95 ของแผนการตรวจสอบฯ คงเหลือกิจกรรมที่ต้องดําเนินการรวม 8 กิจกรรม สําหรับผลการประเมินทีม
ตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ดี ระยะเวลาเฉลี่ยการนําเสนอรายงานผล
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การตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจหลังปิดการตรวจสอบภายใน 1 สัปดาห์ ทุกกิจกรรม ตามที่กําหนดไว้
ในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. เห็นชอบ นโยบายการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดที่ผ่านมา
3. เห็นชอบ แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 2557 กําหนด
ประชุมเป็นวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
4. เห็ น ชอบ ผลการประเมิ น ตนเองของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน ประจํ า ปี ง บประมาณ
2556 ตามเกณฑ์มาตรฐานและแบบการประเมินในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีกรอบการประเมิน 10 ด้าน ประเด็นคําถาม 22 ข้อ (ไม่ต้องประเมิน 1 ข้อ) ระดับคะแนนตั้งแต่ 1-4
(คะแนน 4 ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3.90 ถือว่าหน่วยตรวจสอบภายในมี
แนวปฏิบัติที่ดี โดยได้คะแนนระดับ 4 จํานวน 20 ข้อ และคะแนนระดับ 3 จํานวน 1 ข้อ คือ ข้อ 4 ระดับ
ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
5. รั บ ทราบ บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในในสาระสําคัญ ได้แก่
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ต้ อ งจั ด ทํ า กฎบั ต รไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรโดยกํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับขอบเขตการดําเนินงานของการประปานครหลวง โดยคณะกรรมการ กปน.
เป็นผู้อนุมัติกฎบัตรฯ และมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ทํ า หน้ า ที่ ช่ว ยคณะกรรมการ กปน. เกี่ย วกั บการกํา กั บ ดูแลกิ จการ การบริ ห าร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ
- รายงานผลการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ กปน. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5.2 หน่วยตรวจสอบภายใน
- ต้ อ งจั ด ทํ า กฎบั ต รที่ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่วยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของ กปน. ไว้เป็นลายลัษณ์อักษรในกฎบัตร และอนุมัติ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ
- สอนทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การกํากับ
ดูแลกิ จการที่ดี การบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงการปฏิบั ติ ตามนโยบาย วิ ธี การปฏิ บัติ งาน กฎหมาย และระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ว่าการ
6. รับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับงวดสามเดือนและ
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 (ก่อนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)
7. รับทราบ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลและทั้งคณะ
ประจําปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
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7.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) จากกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ตามประเด็นคําถาม 10 ข้อ โดยมีระดับคะแนน 1-5 (ต่ํามาก-ดีมาก) ได้คะแนนเฉลี่ย
รวม 4.57 (คะแนนเต็ม 5) ถือได้ว่ากรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประปานครหลวง
7.2 ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้ ง คณะ) ตามเกณฑ์
มาตรฐานและแบบการประเมินในคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกรอบ
การประเมิน 6 ด้าน ประเด็นคําถาม 14 ข้อ (ไม่ต้องประเมิน 1 ข้อ) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-4 (คะแนน 4
ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี) ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้คะแนนเต็ม 4 ทุกข้อ ถือว่า มีแนว
ปฏิบัติที่ดี
8. รั บ ทราบ ผลการประเมิ น หน่ ว ยตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วยคําถาม จํานวน 10 ข้อ โดยมีระดับคะแนน 1-5 (ต่ํามาก–ดีมาก)
ผลการประเมิ น หน่ ว ยตรวจสอบภายใน จากกรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท่ า น ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย รวม 4.60
(คะแนนเต็ม 5) ถือได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี สามารถช่วยสนับสนุนงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลงานของ กปน.
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 23 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งมีมติรับทราบเรื่องต่างๆ
ดังนี้
1. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) เดือน
กรกฎาคม 2556 ค่า KRI ที่มีการเฝ้าระวังในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 จํานวน 10 รายการ มีผลการเฝ้าระวัง
ดังนี้
1.1 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) 8 รายการ
1.2 อยู่ในระดับที่ต้องบริหารจัดการทันที (Threshold) จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1.2.1 ค่าใช้จ่ายดําเนินการเทียบกับเป้าหมายสะสม
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานสะสม ต.ค. 55 – ก.ค. 56 จํานวน 5,598.47 ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมายสะสม 0.025% (เป้าหมาย 5,597.07 ล้านบาท) อยู่ในช่วง Threshold (เท่ากับหรือสูงกว่า
เป้าหมายสะสม) มีสาเหตุมาจากปริมาณน้ําขายสูงกว่าเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิตน้ําจึงสูงขึ้น เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าสารเคมี ทําให้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายงบทําการได้มากนัก อีกทั้งค่าน้ําดิบที่สูงขึ้นจากการขยายกําลังการ
ผลิตของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ตามความต้องการของผู้ใช้น้ําที่สูงขึ้น และผลิตน้ําประปาชดเชยโรงงานผลิตน้ํา
บางเขนจากโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ําประปา
1.2.2 ต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน สัญญาเงินกู้ JICA เลขที่ TXXXII-1 (Principal II)
การยกเลิกหรือ ปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative
Easing : QE) ของสหรัฐฯ ทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนเงินกู้ในประเทศ
(Domestic Loan : DL) และสูงกว่าต้นทุนการทํา Cross Currency Swap ของสัญญาเงินกู้ JICA เลขที่ TXXXII1 (Principal II) ภาระหนี้จํานวน 211.2 ล้านเยน ซึ่งมีจํานวนไม่มากนัก ดังนั้น กปน. จึงติดตามสถานการณ์
ตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป
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2. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 (งวด
เดือน พฤษภาคม 2556) กปน. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม 18 แผน โดยมี
ผลงาน ดังนี้
2.1 ดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน 5 แผน
ได้แก่ แผนการสํารวจและซ่อมโครงสร้างในระบบผลิต แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย (ตุลาคม
2555 – กรกฎาคม 2556) แผนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ําประปา แผนการเตรียมความพร้อมพัฒนา
บุคลากรรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และแผนการสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตําแหน่งงาน
สําคัญ
2.2 ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จํานวน 12 แผน
2.3 ผลงานต่ํากว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ จํานวน 1 แผน คือ แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน
3. ผลการประเมินคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556
- การประเมินผลทั้งคณะ อยู่ในระดับ มีประสิทธิภาพดี
- การประเมินตนเอง อยู่ในระดับ มีประสิทธิภาพดี
4. ผลการดําเนินงานตามโครงการเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ 2556

รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน. ได้มอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในวัน
คล้ายวันสถาปนา กปน. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ดังนี้
โครงการ / กิจกรรม
โครงการประกวดผู้รายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยง
ดีเด่น ปี 2

โครงการประกวดการระบุ
และบริหารจัดการความ
เสี่ยงองค์กร

ผลการดําเนินงาน
ผู้รายงานผลการบริหารความเสีย่ งดีเด่นปี 2 ประจําปีงบประมาณ 2556 ได้รับใบ
ประกาศเกียรติคุณและของรางวัล ดังนี้
1) นายอังคาร หมีดเส็น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 สกล.ฝกผ. (แผนติดตาม
การควบคุมความเสี่ยงโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ํา)
2) นางสาวรุจีรัศมิ์ ชัยชนะ นักอาชีวอนามัย 3 กปช.ฝสก. (แผนการบริหาร
จัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE))
3) นายวัฒน หมอใจบุญ หน.สจก.1 กกจ.(สสม.,สสท.) (แผนฟื้นฟูท่อส่งน้ําดิบ)
มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจํานวน 17 ผลงาน
1) รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดเหมาะสม
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 5,000 บาท จํานวน 1 ผลงาน ชื่อ
“การทําประกันของ กปน. ไม่ครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สิน ทําให้องค์กรไม่ได้รับ
การชดเชยกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น”
3) รางวัลชมเชย รางวัลละ 1,500 บาท จํานวน 16 ผลงาน

5. ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
5.1 การขอขยายอายุสัญญาโครงการ
5.1.1 การดําเนินงานโครงการฯ มีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก
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• กปน. เป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ แรกที่ ดํ า เนิ น โครงการนี้ จึ ง ยากที่ จ ะหาข้ อ มู ล
เทียบเคียงในการกําหนดประเด็นและระยะเวลาในการพิจารณาทบทวนประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางในการ
กําหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
• มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่ประมาณการไว้ ที่จะต้องหารือและทํา
ความเข้าใจในการวิเคราะห์ Gap Analysis รวมทั้งหน่วยงานที่ต้องนําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฯ
และคู่มือการบูรณาการฯ ไปปฏิบัติ ซึ่ง กปน. จะต้องเริ่มดําเนินการตามแผนฯ ในต้นปีงบประมาณ 2557 และ
ติดตามประเมินผลของแผนในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557
5.1.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายอายุสัญญางานจ้างที่ปรึกษา ไปอีก 180 วัน
สิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ กปน. ตาม
บันทึกที่ ฝบส 439/2556 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เรื่องขออนุมัติขยายเวลางานจ้างที่ปรึกษาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
สัญญาเลขที่ จท. 174/2555 และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ กปน. เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2556
5.2 การดําเนินการของ บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (ที่ปรึกษา)
ที่ ปรึ ก ษา ได้ ดํา เนิ น การและจั ดส่ ง รายงานตามขอบเขตงานที่ กํ า หนด ขณะนี้ อ ยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขคู่มือการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายใน

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 24 รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของ
ปีงบประมาณ 2556

กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการของ กปน. ปีงบประมาณ 2556 โดยได้ว่าจ้าง ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดําเนินการสรุปผลการสํารวจได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.259 โดยแบ่งประเภท
ความพึงพอใจเป็น 6 ประเภท ดังนี้
ประเภทความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ

1. คุณภาพการบริการทั่วไป

4.113

2. คุณภาพการบริการที่สาขา

4.388

3. คุณภาพการบริการ จอด จ่าย จร

4.728

4. คุณภาพการบริการผ่าน 1125

4.124

5. คุณภาพการบริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
วางท่อ/ซ่อมท่อประปาของสาขา

4.083

6. ความเห็นของผู้ใช้บริการด้านภาพลักษณ์ กปน.

4.234

ภาพรวม

4.259

โดย ที่ปรึกษาฯ ได้จัดทําข้อเสนอแนะที่ได้จากการสํารวจความพึงพอใจด้วยแล้ว
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2556 มีมติรับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาฯ ไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบ

25 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 11
เดือน ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 11 เดือน ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม
2556) เฉพาะเกณฑ์วัดที่ตกลงและสามารถประเมินผลได้แล้ว (น้ําหนักเกณฑ์วัดรวมร้อยละ 49.50) โดย
รายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA มีดังนี้
1. ผลการประเมิน กระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ํ า หนั กร้ อยละ 35 ซึ่ ง
ผู้บริหารได้พิจารณาผลการดําเนินงาน (Organizational Performance Report : OPR) และประเมินตนเอง
(Self Assessment) เบื้องต้นได้คะแนนเท่ากับ 286.50 หรือได้ A และจะต้องตรวจประเมินผลโดย สคร. อีก
ครั้งหลังจากสิ้นปีงบประมาณ
2. ผลลัพธ์ หมวด 7 น้ําหนักร้อยละ 65 ดังนี้
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน
คุณภาพน้ําประปา
- กายภาพ (ร้อยละ)
- เคมี (ร้อยละ)
- แบคทีเรีย (ร้อยละ)
การบริหารจัดการแรงดันน้ํา (เมตร)
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กําไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ล้าน
บาท)
การเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงปี (ร้อยละ)
%Water Coverage (ร้อยละ)
หรือ จํานวนผู้ใช้น้ําติดตั้งใหม่ (ราย)
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
อัตราน้ําสูญเสีย (ร้อยละ)
จํานวนครั้งที่หยุดสูบจ่ายน้ํา (ครั้ง)

ผลการประเมิน งวด 11 เดือน
(ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556)
ผลงาน
เกรด
99.75
100.00
99.64
8.002
4.259

A
A
A
A
B+

6,916.5

A

80.1

E+

64,468
4.01
24.71
123

A
B+
AA

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์วัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่มีผลงานต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนด กปน. ได้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดและดําเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2556 ได้
ใกล้เคียงกับแผนงานที่กําหนด

-22-

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2556 มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่

26 รับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ และพนักงาน กปน. ประจําปี
งบประมาณ 2556

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของคณะกรรมการและพนักงาน กปน. ประจําปีงบประมาณ 2556 สรุปได้ดังนี้
1. คณะกรรมการ กปน. จํานวน 11 นาย (รวมรักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ 1 นาย) รายงาน
เป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้ง 11 นาย ครบถ้วน
2. ผู้ปฏิบัติงานของ กปน. ตามอัตราถือครอง ณ 31 สิงหาคม 2556 จํานวน 4,204 นาย
รายงานเป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 4,203 นาย และรายงานเป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จํานวน 1 นาย ได้แก่ นายสมบัติ ปรากฎวงศ์ ช่าง 4 สซท.กรร.สสสภ. ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานได้มีแนวทางแก้ไข คือ
ไม่มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ หจก.ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น ที่มีบุคคลเป็นพี่น้องร่วมมารดาเป็นผู้ดําเนินการ
พร้อมทั้งให้นายสมบัติฯ จัดทําแบบรายงาน ขป.3 ทุกปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

