สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 13/๒๕๕6
ด้วยเมื่อวัน จัน ทร์ที่ 23 ธันวาคม ๒๕๕6 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ๖๐๖ อาคาร
สานักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 13/๒๕๕6 สรุปผลการประชุม
ได้ดังนี้
เรื่องที่

๑

การลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการการประปานครหลวง

กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการ กปน. โดย
ประธานกรรมการ กปน. (นายสมัย อนุวัตรเกษม) ในนามของคณะกรรมการ กปน. ซึ่งดาเนินการในฐานะของ กปน.
ที่เป็นผู้ว่าจ้าง กับ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้รับจ้าง ได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้บริหารในตาแหน่งผู้ว่าการ กปน. แล้ว
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2

พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ งานของผู้ ว่า การ กปน. ประจ าปี งบประมาณ
2557 ช่วง 11 เดือน (พฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2557)

กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของผู้ว่า
การ กปน. ประจาปีงบประมาณ 2557 ช่วง 11 เดือน (พฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2557) โดยมี
รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารได้ มี ม ติ เห็ น ชอบแล้ ว ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
5/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 3

ขอความเห็นชอบทบทวนหน้าที่ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

กปน. ได้ น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบทบทวนหน้ า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล โดยคณะอนุกรรมการ ฯ ได้ประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556
แล้ว มีมติ เห็นชอบให้ทบทวนหน้ าที่ ข้อที่ 7 “ติดตามการดาเนินงานใน แต่ละโครงการ และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงทุกไตรมาส” เป็น “ติดตามการดาเนินงานโครงการด้านธรรมาภิ
บาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และโครงการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปานครหลวง
มอบหมาย และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง ทุกไตรมาส”
มติที่ประชุม
เรื่องที่

4

เห็นชอบตามเสนอ

ขออนุมัติจัดทาหนังสือองค์ความรู้ของกิจการประปาของประธานกรรมการ กปน.
ประธานกรรมการ กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติจัดทาหนังสือองค์
ความรู้ของกิจการประปา โดยจะรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการประปาของการประปานครหลวง ทั้งใน
ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนและจัดจ้าง Rewriter มาจัดทารูปเล่ม เพื่อจัดจาหน่ายเป็นรายได้เสริม
ของ กปน.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า ในเรื่องนี้เห็นควรให้
กปน. โดยผู้ว่าการเป็นผู้ดาเนินการจัดทาหนังสือองค์ความรู้ของกิจการประปาเพื่อจัดจาหน่าย ซึ่งอาจจัดตั้งเป็น
คณะทางาน ที่มีประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานคณะทางาน เพื่อจะได้กาหนดรูปแบบและรายละเอียด
ขั้นตอนการจัดทาโครงการฯ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
มติที่ประชุม ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดาเนินการ

-2-

เรื่องที่

5

ขอความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานรักษาการแทนผู้ว่าการ กปน.
ตามที่ ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 มาตรา 34 กาหนดว่า “เมื่อผู้ว่า
การไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของการประปานครหลวง
ไม่ได้กาหนดให้พนักงานตาแหน่งใดทาการแทนผู้ว่าการ หรือเมื่อตาแหน่งผู้ว่าการว่างลงและในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้ง
ผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ทาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี
เป็นการชั่วคราว”
เพื่ อให้ การบริ หารงานในตาแหน่ งผู้ ว่าการ กปน. เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง กปน. จึงได้น าเสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทาการแทนผู้ว่าการ กปน. ในกรณีที่ ผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ ได้ โดยเห็ นสมควรแต่ งตั้ งพนั กงานต าแหน่ งรองผู้ ว่าการหรือเที ยบเท่ า รักษาการแทนผู้ ว่ าการ โดยเรี ยง
ตามลาดับอาวุโส ดังนี้
1. นางสาวทิพวรรณ
2. นายไตรรงค์
3. นายยงยุทธ์
4. นายสมศักดิ์
5. นายสมสิทธิ์
6. นายเขมวัฒน์
7. นายวิสุทธิ์
8. นายวิทยา

บุศยพลากร
ขนอม
อภัยจิรรัตน์
ภู่ธงชัยฤทธิ์
วรรณพิรุณ
นิปัจการ
นพคุณทอง
อินทชิต

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้า)
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการแต่งตั้งพนักงานรักษาการแทนผู้ว่าการ กปน. จานวน 4 ท่าน ในลาดับที่ 1-4
และให้ กปน. ตรวจลาดับอาวุโสให้ถูกต้องก่อนออกคาสั่ง โดยให้คาสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม
2556 เป็นต้นไป

เรื่องที่

ขอความเห็นชอบการบริหารงานของสานักคณะกรรมการ กปน.

6

ประธานกรรมการ กปน. เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการบริหารงานของสานัก
คณะกรรมการ กปน. โดยเสนอให้สานักคณะกรรมการ กปน. เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ กปน. และให้
ประธานกรรมการ กปน. เป็นผู้แทนคณะกรรมการ ในการพิจารณามอบหมายงาน รวมถึงการประเมินผลปฏิบัติงาน
และการโยกย้ายของพนักงานทุกระดับในสานักคณะกรรมการ กปน. ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ
กปน. ก่อน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มี ความเห็นว่า ควรให้ กปน. ศึกษากฎ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการมอบอานาจให้คณะกรรมการ กปน. ดาเนินการในกรณีข้างต้น ว่าสามารถ
ดาเนินการได้เพียงใด และการดาเนินการดังกล่าวขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่
มติที่ประชุม

ให้ผู้ว่าการ กปน. พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ประจาเดือนมกราคม 2557

7

ด้ วยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 13/2556 เมื่ อวั นที่ 23 ธั นวาคม 2556
เลขานุการฯ ได้น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาเดือนมกราคม 2557
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โดยคณะกรรมการฯ ได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ในเดือนมกราคม 2557 คือ
ในวันที่ 10 มกราคม 2557
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบ

8

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. ประจาเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งสรุปผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
ดังนี้
1. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือดาเนินการแล้วเสร็จบางส่วน
1.1 การจัดตัง้ บริษัทลูก
1.2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ กปน.
1.3 การขยายกิจการและขอบเขตการให้บริการน้าประปาทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่
กปน. รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีน้าประปาใช้อย่างทั่วถึง
1.4 การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้า
1.5 การเสริมแนวคันคลอง ป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
1.6 โครงการผลิตน้าประปาจากลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบน
2. งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ก า ร ข อ เป ลี่ ย น แ ป ล งสั ญ ญ า G-MS4-8 เพื่ อ งด ค่ า ป รั บ ให้ กั บ ผู้ รั บ จ้ า ง
(Supplementary Agreement No.9)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ กปน. เร่งดาเนินการจัดตั้งบริษัทลูกให้เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อให้มีแนวทางที่
เหมาะสมและชัดเจนในการดาเนินการ กปน. ควรไปศึกษาการจัดตั้งบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็น
กิจ การที่ มีภ ารกิจ ใกล้ เคีย งกั บ กปน. และได้จัดตั้ งบริษั ท พี อีเอ เอ็น คอม อิ นเตอร์เนชั่นแนล จากั ด (PEA
ENCOM) เป็นบริษัทในเครือหรือบริษัทลูกแล้ว
2. การขยายกิจการและขอบเขตการให้บริการน้าประปาทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่ กปน.
รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีน้าประปาใช้อย่างทั่วถึง นั้น หากเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ กปน.
อาจขอให้กระทรวงมหาดไทยร่วมเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ กปน. สามารถเข้าไปบริการน้าประปา
แก่ป ระชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากการไม่มีน้าประปาใช้ หรือมีค่าน้าประปาสูงเกินไป ซึ่งจะเป็นการ
“บาบัดทุกข์บารุงสุขประชาชน” ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วย
3. โครงการผลิ ตน้ าประปาจากลุ่ ม น้าเจ้าพระยาตอนบน คณะทางานควรจัดทาแผนการ
ดาเนินงานและเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้มีการติดตามการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และให้ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารติ ด ตามและพิ จ ารณากลั่ น กรองรายงานการ
ดาเนินงานตามนโยบายฯ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมคราวต่อไป
เรื่องที่ 9

ขออนุมัติเพิ่มจานวนจัดซื้อสารส้มน้าอีกร้อยละ 15 สัญญาเลขที่ ซท. 157/2555

กปน. ได้ น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาเลขที่
ซท. 157/2555 โดยเพิ่มจานวนจัดซื้อสารส้มน้า (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จากบริษัท ท่าไทย จากัด อีกร้อยละ 15 จาก
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จ านวนที่ ก าหนดไว้ ในสั ญ ญา คิ ด เป็ น 8 ,773 ตั น ในราคาตั น ละ 4,290.- บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
37,636,170.- บาท (สามสิบเจ็ ดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ ดสิบบาทถ้ว น) มีผลทาให้ วงเงินทั้ ง
สัญญาเพิ่มขึ้นจากเดิม 250,926,390.- บาท เป็น 288,562,560.- บาท
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติ
เห็นชอบ และได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้
1. การกาหนดราคากลางในการจัดซื้อสารส้ม ได้สะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดหรือไม่เพียงใด
เนื่องจากราคากลางที่กาหนด หากมิได้สะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาด จะทาให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทา
ให้ไม่สามารถจัดซื้อสารส้มได้
2. ปัจจุบันจานวนผู้ผลิต/ผู้ขายสารส้มในตลาดมีเพียงน้อยราย ซึ่งหากราคาสารส้มในตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลง (Swing) ขึ้นลง จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาวัตถุดิบและต้นทุนในการผลิตน้าประปาได้ ดังนั้น เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้าขึ้นอีก จึงได้เสนอแนะให้ กปน. พิจารณาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะ
ยาวด้วย
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ และให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดาเนินการ

เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบการปรับชดเชยเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุ
จากการที่ คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 แล้วมี
มติเห็ นชอบให้ ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานทุกคุณวุฒิ และในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีเงินเดือนต่ากว่าอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุให้ได้รับเท่ากับอัตราอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ของแต่ละคุณวุ ฒิ ทาให้พนักงานเก่าได้รับผลกระทบ
จากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเป็นจานวนมาก
กปน. จึงได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอรับความเห็นชอบการปรับชดเชยเงินเดือนให้กับ
พนั กงานที่ได้รั บ ผลกระทบจากการปรั บ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพั นธ์ มีมติ
เห็นชอบการปรับเงินชดเชย ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้
1. พนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี 1 ครั้ง ไม่ได้รับการชดเชย
2. พนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี 2 ครั้ง ได้รับการชดเชย 1 ขั้น
3. พนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี 3 ครั้ง ได้รับการชดเชย 2 ขั้น
4. พนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปีตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป ได้รับการชดเชย
3 ขั้น
ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร พบว่า ปีงบประมาณ 2557 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ
248,829,024 บาท
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
1. การปรับชดเชยเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจะมีผลต่อการบริหารจัดการและ
การเงิน กปน. จึงควรมีหลักเกณฑ์ในการชดเชยที่รอบคอบและชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการที่นามาใช้ และกลุ่มผู้
ที่สมควรได้รับการชดเชยอย่างแท้จริง
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2. ควรหารืออย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงอานาจใน
การพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม

ให้คณะอนุกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับ ชดเชยเงินเดือน
ให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบนี้ใหม่อีกครั้ง แล้วนาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณา
ต่อไป

เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างของสานักงานประปาสาขาสายงานบริการ
กปน. ได้น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อขอความเห็ น ชอบการปรับปรุงโครงสร้างของ
สานักงานประปาสาขาสายงานบริการ โดย กปน. ได้แต่งตั้ งคณะทางานพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
และขยายพื้นที่ให้บริการของสานักงานประปาสาขา ซึ่งคณะทางานมีผลการศึกษาเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
กาหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการแบ่งเขตพื้นที่สานักงานประปาสาขาให้สอดคล้องกับอัตรากาลัง และการ
เพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้าในอนาคต ดังนี้
1. ในปีงบประมาณ 2560 กปน.จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของผู้ใช้น้าคิดเป็นร้อยละ 2 หรือมี
จานวนผู้ใช้น้าสิ้นงวด ณ เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 2,301,208 ราย (จากการคานวณด้วยแบบจาลอง
เชิงทวี กาลังปรับปรุง) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ใช้น้าจะส่งผลให้ สานักงานประปาบางแห่งมีภาระในการดูแล
ผู้ใช้น้าในพื้นที่รับผิดชอบมากเกินไป (เกิน 120,000 ราย/สาขา) ได้แก่ สาขาพระโขนง, สาขาสมุทรปราการ,
สาขาลาดพร้าว, สาขาบางเขน, สาขานนทบุรี, สาขาภาษีเจริญ, สาขาตากสิน, และสาขาสุขสวัสดิ์
2. ในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานประปาสาขา ใช้เกณฑ์ด้านขอบเขตการปกครอง
โดยอิงตามขอบเขตของการบริหารจัดการน้าสูญเสีย (DMA area) เป็นแนวทางในการแบ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายในพื้นที่ เกิดความคล่องตัวและสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
3. ปรับปรุงขอบเขตพื้นที่การให้บริการของสายงานบริ การ ให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น
ดังนี้
พื้นที่บริการ
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3
ภาค 4

สาขาที่โอนให้
พระโขนง
สุขุมวิท
บางเขน
ภาษีเจริญ

สาขาที่รับโอน
สุวรรณภูมิ
แม้นศรีและพญาไท
ประชาชื่น
บางกอกน้อย

จานวนผู้ใช้น้าที่รับผิดชอบของสาขาต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับขอบเขตพื้ นที่โดยกาหนดเป็นสัดส่วน
ดังนี้
- พื้นที่ชั้นในเมือง ใช้เกณฑ์สั ดส่ วนผู้ ปฏิบัติงานต่อจานวนผู้ใช้ น้า 1:600 ประกอบด้วย 5
สาขา ได้แก่ สาขาทุ่งมหาเมฆ, สาขาแม้นศรี, สาขาพญาไท, สาขาประชาชื่น, สาขาสุขุมวิท
- พื้ น ที่ ชั้ น กลางและชั้ น นอก ใช้ เกณฑ์ สั ด ส่ ว นผู้ ป ฏิ บั ติ งานต่ อ จ านวนผู้ ใช้ น้ า 1:800
ประกอบด้วย 13 สาขา ได้แก่ สาขาพระโขนง, สาขาสมุทรปราการ, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขามีนบุรี, สาขาบางเขน,
สาขาลาดพร้าว, สาขานนทุบรี, สาขาตากสิน, สาขาสุขสวัสดิ์, สาขาภาษีเจริญ, สาขาบางกอกน้อย, สาขามหา
สวัสดิ์, สาขาบางบัวทอง
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4. ปัจจุบันสานักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่งอยู่ภายในการบริหารจัดการพื้นที่บริการภาค 14 โดยใช้แนวแม่น้าเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งกึ่งกลาง จะเห็นได้ว่าทางทิศตะวันออกอยู่ในความรับผิดชอบของภาค
1-3 สาหรับทิศตะวันตกอยู่ในความรับผิดชอบของภาค 4 และมีสาขาภายใต้การดูแลถึง 6 สาขา ซึ่งอาจเกิด
ปัญหาเรื่องความไม่คล่องตัว และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 7/2555เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ในการเพิ่มผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริการ 5) เพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) คณะทางานฯ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ทางด้านกายภาพและขอบเขตการปกครองเป็นหลักแล้ว จึงเสนอแนะการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบพื้นที่
บริการภาคใหม่ ดังนี้
พื้นที่บริการ
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3
ภาค 4
ภาค 5

สานักงานประปาสาขา
สาขาสุขุมวิท, สาขาพระโขนง, สาขาสมุทรปราการ
สาขาพญาไท, สาขาทุ่งมหาเมฆ, สาขาแม้นศรี, สาขาลาดพร้าว
สาขาประชาชื่น, สาขาบางเขน, สาขามีนบุรี, สาขาสุวรรณภูมิ
สาขาบางกอกน้อย, สาขาตากสิน, สาขาภาษีเจริญ, สาขาสุขสวัสดิ์
สาขานนทบุรี, สาขาบางบัวทอง, สาขามหาสวัสดิ์

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้ งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 มีมติ
เห็น ชอบตามที่ กปน. เสนอปรับปรุงขอบเขตพื้นที่การให้บริการของสายงานบริการ จานวน 4 พื้นที่ และ
การบริหารจัดการพื้นที่บริการเป็นรายภาคใหม่ โดยเพิ่มพื้นที่บริการเป็น 5 ภาค
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อ เสนอแนะว่า กปน. ควรพิจารณา
ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารโดยเฉพาะการซ่อมบารุงให้มีความเหมาะสมด้วย เพราะการซ่อมบารุงมี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานของ กปน.
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดาเนินการ
เรื่องที่ 12 ขอความเห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัสประจาปีงบประมาณ 2556
ด้วย กปน. ได้ปิดบัญชีประจาปีงบประมาณ 2556 และนางบการเงินส่งสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ซึ่ง สตง. ได้ตรวจสอบและ
รับรองยอดแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เพื่อให้การจัดสรรโบนัสเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เห็นควรนาเสนอ
คณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัส ประจาปีงบประมาณ 2556 โดยใช้ข้อมูล
กาไรสุทธิตามงบการเงินที่นาส่ง สตง.ตรวจสอบ ดังนี้
1. โบนัสกรรมการ

1,427,423.19 บาท

2. โบนัสพนักงาน
โดยประมาณว่าคะแนนประเมินผลอยู่ในระดับปกติ
ดังนั้น คิดคานวณโบนัสสาหรับพนักงานตามเกณฑ์
จัดสรรโบนัสจะได้ 9% หรือ 4.4811 เท่าของเงินเดือน 632,719,112.06 บาท
รวม
634,146,535.25 บาท
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ทั้งนี้ หากผลการประเมินได้สูงกว่าระดับปกติ ก็จะนาส่วนที่ได้รับจัดสรรโบนัสเพิ่ม มาจ่าย
ให้กับกรรมการและพนักงานต่อไป กปน. จึงได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ กปน. ดาเนินการขออนุมัติจัดสรรโบนัสประจาปีงบประมาณ
2556 เบื้องต้นก่อนการประเมินผลต่อกระทรวงการคลัง
2. มอบอานาจให้ผู้ว่าการดาเนินการตามที่กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรโบนัส
เมื่อได้รับทราบผลในภายหลัง
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการตามข้อ 1 และมอบอานาจให้ผู้ว่าการดาเนินการตามข้อ 2

เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบแผนความมั่นคงของระบบ
กปน. ได้น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแผนความมั่นคงของระบบ สรุป
แผนการดาเนินงานดังนี้
1. แผนระยะสั้น ปีงบประมาณ 2557 เป็นการจัดหาแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าสารองกรณีฉุกเฉิน
แหล่งที่ 2 ที่มีเสถียรภาพสาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยใช้งบทาการวงเงินรวม
705,000.- บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและห้องคอมพิวเตอร์สารอง และงบ
ลงทุ น ส ารองเร่ ง ด่ ว น วงเงิ น รวม 7,991,600.- บาท เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด หาอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์หลักและห้องคอมพิวเตอร์สารอง
2. แผนระยะกลาง ปีงบประมาณ 2557 เป็นการจัดหาและติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง
ไว้กรณีแหล่งจ่ายไฟปกติและแหล่งจ่ายไฟสารองฉุกเฉินขัดข้อง ไม่สามารถจ่ายไฟได้ทั้ง 2 Source สาหรับ
2.1 ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center : DC) ชั้น 3 อาคารสานักงานใหญ่
ทางเลือกที่ 1 บริเวณข้างอาคารสานักงานใหญ่ วงเงินประมาณ 15,180,000 บาท
ทางเลือกที่ 2 บริเวณ Sub No.7 วงเงินประมาณ 28,100,000 บาท
2.2 ห้ อ งศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส ารอง (Data Recovery Center: DR) ที่ โ รงงานผลิ ต น้ า
สามเสน วงเงินประมาณ 13,000,000 บาท
3. แผนงานระยะยาว ปีงบประมาณ 2558 วงเงินประมาณ 306,400,000 บาท
สาหรับก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สารองที่เชียงราก บนพื้นที่ใช้งานประมาณ 4,000 ตาราง
เมตร พร้ อ มระบบสาธารณู ป โภค เพื่ อ ให้ กปน. มี ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ส ารองที่ ส ามารถบริห ารจัด การตาม
มาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความมั่นคงของระบบ
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า การจัดหาและติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ที่
จะเสริมความมั่นคงระยะสั้นที่ศูน ย์คอมพิวเตอร์ห ลักวงเงินประมาณ 15 ล้านบาท กับที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
สารอง (สามเสน) วงเงินประมาณ 13 ล้านบาท ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณด้าน Operation เพิ่มเติม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกาหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 และให้ นาเสนอคณะกรรมการ
กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้
1. จัดหาและติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองไว้กรณีแหล่งจ่ายไฟปกติและแหล่งจ่ายไฟสารอง
ฉุกเฉินขัดข้องไม่สามารถจ่ายไฟได้ทั้ง 2 source (แผนระยะกลาง ปีงบประมาณ 2557)
1.1 ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) ชั้น 3 สนญ. เห็นชอบในหลักการทางเลือกที่ 1
จั ด หาและติ ด ตั้ ง เครื่ อ งก าหนดไฟฟ้ า ส ารอง (Generator) บริ เ วณข้ า งอาคาร

-8-

สานักงานใหญ่ วงเงินประมาณ 15,180,000.- บาท เนื่องจากมีต้นทุนต่า คุ้มค่า
แก่การลงทุนมากกว่าทางเลือกที่ 2
1.2 ห้ องศูน ย์ คอมพิว เตอร์สารอง (DR) ที่โรงงานผลิ ตน้ าสามเสน ควรมีเครื่องกาเนิ ด
ไฟฟ้าสารอง (Generator) โดยประสานงานกับสายงานผลิ ตและส่งน้า เพื่อขอใช้
Generator ที่ เกิ น ความต้ อ งการของสามเสน มาติ ด ตั้ ง ใช้ ง านใกล้ กั บ ห้ อ งศู น ย์
คอมพิวเตอร์สารอง (DR) ซึ่งจะทาให้ไม่ต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้
2. ก่อสร้างศูนย์คอมพิ วเตอร์สารองที่เชียงราก (แผนระยะยาว ปีงบประมาณ 2558) โดย
เมื่อศูนย์คอมพิวเตอร์สารองที่เชียงรากแล้วเสร็จก็จะยกเลิกศูนย์คอมพิวเตอร์สารองที่สามเสน และให้ปรึกษา
กับสายงานการเงินว่าจะแยกงบประมาณการออกแบบก่อสร้างในปี 2557 อย่างไร เพื่อให้มีการออกแบบ
ก่อสร้างก่อน และ การออกแบบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สารองที่เชียงราก ขอให้พิจารณา Generator ที่จะซื้อไว้
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง (สามเสน) ว่าจะต้องถูกนาไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อลดงบประมาณที่จะลงทุน
ในการพิจารณารายละเอียด กรรมการ กปน. (นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒ น์) ขอนาแผน งาน
ระยะยาวปี งบประมาณ 2558 เรื่องการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สารองที่เชียงรากไปหารือในการประชุม
คณะอนุกรรมการกาหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. อีกครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นเหตุผล
ความจาเป็นเพิ่มเติมในการใช้พื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร โดยอาจก่อสร้างเป็นพื้นที่ศู นย์คอมพิวเตอร์
สารอง พร้อมจัดทาเป็ นพื้น ที่สาหรับ ให้พนักงานปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุไฟฟ้าดับ หรือเกิด
เหตุการณ์จราจล ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในสานักงานได้ และจะขอพิจารณาความเหมาะสมในการใช้พื้นที่
เชียงรากเปรียบเทียบกับการใช้พื้นที่อื่น แล้วนาเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนระยะสั้นและระยะกลางตามเสนอ และ ให้ กปน. นาแผนระยะยาวไปพิจารณาตาม
ความเห็นของกรรมการ กปน.
เรื่องที่ 14 ขอความเห็นชอบผลการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ปีงบประมาณ 2557
กปน. ได้ น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อขอความเห็ นชอบผลการทบทวนการปฏิ บั ติต าม
มาตรฐานการบัญชี ปีงบประมาณ 2557 โดยได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางบัญชีของ กปน.
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ แล้วสรุปผลได้ดังนี้
1. พิจารณาการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
หน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ได้ยืนยันอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์คง
เดิม ยกเว้นรายการมาตรวัดน้า อายุการใช้งานเฉลี่ย 8 ปี คงเดิม ส่วนมูลค่าคงเหลือกาหนดเป็นอัตราร้อยละ
15 ของมูล ค่ าได้ ม า โดยประมาณการจากราคาที่ ได้ จากการจาหน่ ายซากมาตรวัดน้ าทุ ก ขนาดที่ ผ่ านมา
ย้อนหลัง 3 ปี
จากการทบทวนเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ประเภท
มาตรวัดน้ า ดังกล่ าว มี ผ ลท าให้ การประมาณการค่ าเสื่ อมราคามาตรวัด น้า ปีงบประมาณ 2557 ลดลง
ประมาณจานวน 16.74 ล้านบาท
2. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีสินทรัพย์รับบริจาค
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
โดยแสดงวิธีการบันทึกบัญชีเปรียบเทียบสินทรัพย์รับบริจาควิธีปัจจุบัน (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง) กับ
วิธีใหม่ (ตามข้อกาหนดการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18)
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ทาให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีสินทรัพย์รับบริจาคดังกล่าว มีผลกระทบ
ต่องบแสดงฐานะการเงินของ กปน. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยวิธีปรับย้อนหลัง (การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้) กาหนดให้แสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน 3 งวด ดังนี้
- กาไรสะสมต้นงวดเพิ่มขึ้นประมาณ 3,414.89 ล้านบาท และทาให้ส่วนทุนลดลง
ด้วยจานวนเดียวกัน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,537.42 ล้านบาท
- ปรับรายได้รับบริจาคประมาณปีละ 300 ล้านบาท
3. พิจารณาวิธีการบันทึกบัญชีรายการเกี่ยวกับการวางท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่า
กว่า 150 ม.ม. (ของโครงการลดน้าสูญเสีย โครงการขยายเขตการจาหน่ายน้าและงานปรับปรุงกาลังน้า) จาก
รายจ่ายรอการตัดบัญชีเป็นสินทรัพย์ประเภทท่อบริการ
เนื่องจากเป็นรายการตัดจ่ายที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่มีตัวตน ตามคานิยามของสินทรัพย์
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2552) ซึ่ งการเปลี่ ย นวิ ธี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ดั งกล่ า ว ไม่ มี
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินของ กปน. เนื่องจากการคิดอายุการใช้งาน (ค่าเสื่อมราคา) ใช้อัตราร้อยละ
10 เช่นเดียวกับรายจ่ายตัดจ่าย
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวตามข้อ 1-3 ให้มีผลสาหรับการจัดทางบการเงินประจาปี
งบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
4. พิจารณามาตรฐานรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพประกาศบังคับใช้ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 (จะมีผลกับงบการเงินของ กปน. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557) จานวน 3 ฉบับ สรุป
ได้ดังนี้
1) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ไม่มีผลบังคับใช้กับ กปน. เนื่องจาก
กปน. มิใช่นิติบุคคลตามมาตรา 39 จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล ปัจจุบัน กปน.
นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
2) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบั ญชีสาหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานฉบับ
นี้ไม่มีผลบังคับกับ กปน. เนื่องจาก กปน. ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
3) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในปัจจุบัน กปน. ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ
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เรื่องที่ 15 ขอความเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจาปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส และ
สะสมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
กปน. ได้ น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ นชอบรายงานการเบิ กจ่ ายงบลงทุ น
ประจ าปี งบประมาณ 2556 รายไตรมาสและสะสมสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยสามารถเบิกจ่ายได้
5,017.7 ล้านบาท คิดเป็น 76.1% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)
รายการ

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายทั้งปี
3,871.0
2,720.8
6,591.8
6,166.0

งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ

จ่ายจริง
2,538.3
2,479.4
5,017.7
5,017.7

รวม
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลง
วัดผลการดาเนินงาน
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง

หน่วย : ล้านบาท
% วงเงิน
เบิกจ่ายทั้งปี
65.6
91.1
76.1
81.4
E+

- ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ่าย
ทั้งปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

แผน
จ่าย

จ่ายจริง

%

แผน
จ่าย

จ่ายจริง

งบลงทุนปกติ 3,871.0

210.2

305.6

145.4

847.8

งบลงทุน 2,720.8
โครงการ 6,591.8
ปรับปรุงวงเงินอนุมตั ิ
เบิกจ่ายตามข้อตกลง
วัดผลการดาเนินงาน

391.9
602.1
602.1

ไตรมาส 3
%

แผน
จ่าย

จ่ายจริง

695.6

82.1

804.8

579.7

377.6
683.2

96.4 476.6 565.3
113.5 1,324.4 1,260.9

118.6
95.2

550.8
1,355.6

752.0
1,331.7

683.2

100.0 1,243.3 1,260.9

100.0

1,338.0

1,331.7

ไตรมาส 4
%

แผน
จ่าย

% เฉลี่ย
ไตรมาส
1 - 4%

จ่ายจริง

%

72.0 2,008.2

957.4

47.7

136.5 1,301.5
98.2 3,309.7

784.5
1,741.9

60.3
52.6

1,741.9

60.3

89.9

ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง
ผลการเบิ กจ่ ายงบลงทุน เบิกจ่ายจริงต่ากว่าแผนจ่าย 1,574.1 ล้านบาท คิด เป็น ร้อยละ
23.9 เนื่องจากงบลงทุนปกติเบิกจ่ายต่ากว่าแผนจ่าย 1,332.7 ล้านบาท และงบลงทุนโครงการเบิกจ่ายต่า
กว่าแผนจ่าย 241.4 ล้านบาท ซึ่งสรุปสาเหตุความล่าช้าที่สามารถขอปรับปรุงค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลง
วัดผลการดาเนินงานเป็นจานวน 425.8 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. ผลกระทบจากหน่วยงานภายนอก นอกเหนือการควบคุมของ กปน. เป็นเงินรวม 222.8 ล้าน
บาท สาเหตุเนื่องจาก
- เป็นงานที่ต้องดาเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งหน่วยงานภายนอกขอให้ กปน.
ชะลอการเข้าพื้นที่จึงไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน เช่น กทม. และ กรมทางหลวง

C-

99.5

2,890.2
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- งานที่ทาสัญญาร่วมกับ กฟน. ซึ่งต้องมีผู้รับจ้างรายเดียวกันเพื่อลดปัญหาอุปสรรคใน
การก่อสร้างและผลกระทบต่อประชาชนให้สอดคล้องกัน
- ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการเวนคืนที่ดิน
- เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจขอให้ ล ดระยะเวลาการท างานลงวั น ละ 3 ชั่ ว โมง เพื่ อ ลดปั ญ หา
การจราจรติดขัด
2. รายการสัญญาที่วงเงินทาสัญญาต่ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 102.7 ล้านบาท
3. จ่ายต่ากว่าวงเงินที่ทาสัญญาเป็นเงิน 100.3 ล้านบาท
อนึ่งหากปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลงวัดผลการดาเนินงาน (PR) ตามข้อ
1-3 จานวน 425.8 ล้านบาท ทาให้ผลการเบิกจ่ายสะสมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76.1 เป็นร้อยละ 81.4 ได้ผล
ค่าเกณฑ์วัดระดับ E+ และผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.9 ได้ผลค่าเกณฑ์วัดระดับ Cทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร มีมติเห็ นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 16 ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดาเนินงาน การติดตามผลงานค่ากาไร
ทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผล
การดาเนินงาน การติดตามผลงานค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตาม
ประเมินผลโครงการลงทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
กปน. มีก าไรก่อนอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่างประเทศ 7,275.3 ล้ านบาท สู งกว่า
เป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A 675.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.2 และสูงกว่าปีก่อน 840.3
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.1 เมื่อรวมผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จานวน 484.9 ล้านบาท และหั ก
โบนัสกรรมการและพนักงาน จานวน 756.6 ล้านบาท ทาให้มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 7,003.6 ล้านบาท สูงกว่า
เป้ าหมาย 912.2 ล้ านบาท คิด เป็ น ร้อยละ 15.0 และสู งกว่าปีก่อน 1,211.9 ล้ านบาท คิด เป็น ร้อยละ
20.9 และมีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ 805.4 ล้ านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
415.8 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 460.4 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) รายได้รวม รายได้รวม เท่ากับ 18,840.5 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 777.5 ล้าน
บาท และสูงกว่าปีก่อน 1,063.0 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จานวน 16,060.2
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและ ปีก่อน 347.2 ล้านบาท และ 688.2 ล้านบาท รายได้ค่าน้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ส่วนใหญ่มาจากในช่วงไตรมาสที่ 1 (ต.ค.55-ธ.ค.55) คิดเป็นร้อยละ 42.5 ของรายได้ค่าน้าที่เพิ่มขึ้นรวม เนื่องจาก
เศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีในไตรมาสแรก ในขณะที่ปีก่อนเกิดวิกฤติอุทกภัย ประกอบกับ กปน.สูญเสียรายได้ค่าน้าจาก
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จานวนประมาณ 187.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจที่
เริ่มทรงตัวและชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง และการบริโภคที่ลดลง ส่งผลให้รายได้ค่าน้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ต่ากว่าไตรมาสแรก โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ รายได้ค่าน้าเพิ่มขึ้นมาจากในปีนี้ไม่เกิดอุทกภัยเช่นเดียวกับปี
ก่อน ประกอบกับจานวนผู้ใช้น้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปีก่อนทุกเดือน โดยจานวนที่อยู่
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อาศัยที่สร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในไตรมาสที่ 2-3 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อย
ละ 7 และคาดว่ายอดที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในปี 2556 จะสูงสุ ดในรอบ 15 ปี นอกจากนี้
ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี การเช่าพื้นที่สานักงานในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการใช้น้า
เฉลี่ยต่อรายสูงขึ้น สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่ อน ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยต่ากว่าปีก่อน ตลอดจนการ
เร่งรัดซ่อมท่อแตกรั่ว และการปรับเพิ่มแรงดันในระบบการจ่ายน้าให้สอดคล้องกับอุณหภูมิและความต้องการใช้น้า
ส่งผลให้รายได้ค่าน้าเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ กปน.ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีจานวนผู้ใช้น้าติดตั้ง
ประปาใหม่สูงกว่าเป้าหมาย 11,909 ราย และสูงกว่าปีก่อน 10,569 ราย ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในพื้นที่บริการภาค 3
และ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตขยาย เนื่องจากในปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ ทาให้ มี
จานวนผู้ใช้น้ามาขอติดตั้งประปาใหม่ลดลง ประกอบกับในปีนี้ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่มีจานวนเพิ่มขึ้น
กว่าปี ก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้ติดตั้งประปาใหม่เฉลี่ยต่อรายลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม่
สาหรับมาตรวัดน้ าขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค่าติดตั้งประปาใหม่ต่า มีสัดส่ วนสู งขึ้น ประกอบกับในปีนี้ กปน.ได้ให้
ส่วนลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ร้อยละ 10 สาหรับมาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว ที่ใช้กับบ้านพักอาศัย
โดยทั่วไป จากอัตรา 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท สาหรับด้านรายได้เสริม ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชน และ
งานปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาเทศบาลเมืองหัวหินสูงขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากงานวางท่อร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ส่วนใหญ่เป็ นโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดอกเบี้ยรับจากการบริหาร
สภาพคล่องส่วนเกิน การรับค่าปรับจากการผิดสัญญาและผลการฟ้องคดีสิ้นสุด ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่าย
น้า และค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลค่าน้าประปาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
2) ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FXและโบนัส) เท่ากับ 11,836.9 ล้านบาท ต่ากว่าเป้าหมาย 134.7
ล้านบาท และต่ากว่าปีก่อน 148.9 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้าต่อหน่วยน้าขาย เท่ากับ 8.16 บาท:ลบ.ม. ต่ากว่า
เป้าหมาย 0.40 บาท:ลบ.ม. และต่ากว่าปีก่อน 0.56 บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูง
กว่าปีก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน และค่าเสื่อมราคาที่ต่ากว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
ผลจากการใช้ มาตรฐานการบั ญ ชี ใหม่ ในปี 2555 ที่ กปน.ได้ มี การคิ ดค่ าเสื่ อมราคา โดยพิ จารณาแยกตาม
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ ทาให้สินทรัพย์บางส่วนถูกคิดค่าเสื่อมราคาทั้งหมดในปี 2555 ประกอบกับสินทรัพย์
ประเภทเครื่องวัดอัตราการไหลของน้า ครบอายุการใช้งานในปี 2555 จึงไม่มีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นในปี 2556
นอกจากนี้ มี ค่ าสารเคมีที่ ต่ากว่าปี ก่อน เกิดจากในปี ก่อน (ต.ค.54-มี.ค.55) กปน.มีค่ าใช้ จ่ายในการป้องกั น
อุทกภั ย จ านวนเงิน 313.9 ล้านบาท คิดเป็ นต้ นทุ นค่าน้ า 0.24 บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่ เป็ นค่ าสารเคมี เพื่ อ
ปรับปรุงคุณภาพน้า กระสอบทรายและวัสดุป้องกันน้าท่วม หากไม่รวมค่าสารเคมีในการป้องกันอุทกภัยดังกล่าว
กปน.จะมีค่าสารเคมีสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากคุณภาพน้าดิบแม่น้าเจ้าพระยาด้อยมาตรฐาน ประกอบกับค่า
ความขุ่นของแม่น้าแม่กลองสูงขึ้น นอกจากนี้ กปน.ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้าขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เนื่ องจากจ านวนพนั กงานและเงินเดือนเฉลี่ ยลดลง และดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากภาระหนี้เงินกู้ลดลงกว่าปีก่อน
สาหรับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปีก่อน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า เนื่องจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้านครหลวง และมีการปรับ
แผนการส่งน้าจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออก เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้าช่วงประดิพัทธ์ถึงสี่พระยาในช่วง
เดือน พ.ย.55-ส.ค.56 และอุโมงค์ส่งน้าช่วงลานจอดรถสวนลุมพินีถึงสถานีสูบจ่ายน้าลุมพินี ซึ่งมีกาหนดแล้ว
เสร็จในต้นปี 2557 ทาให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยน้าผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าจ้างเหมาแรงงาน
และค่าน้าดิบสูงขึ้น ประกอบกับค่าสารวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อแตกรั่วเพิ่มขึ้น จากการเร่งรัด การซ่อมท่อแตกรั่ว
เพื่อลดอัตราน้าสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจากการบริหารจัดการน้าสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
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อัตราน้ าสูญเสียลดลงเหลื อร้อยละ 24.58 ต่ากว่าเป้าหมายและปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 24.70 และร้อยละ
25.31
3) กาไรสุทธิ เท่ากั บ 7,003.6 ล้านบาท สู งกว่าเป้าหมาย 912.2 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ
15.0 และสูงกว่าปีก่อน 1,211.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.9 เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงขึ้น
และมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ
สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม กาไรสุทธิส่วนหนึ่งลดลงจากค่าน้าดิบส่วนเกินที่ กปน.ต้องรับภาระใน
การนาส่งกรมชลประทาน จานวน 85.9 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนกาไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อย
ละ 37.17 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 33.72 และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 32.58 ในส่วนของการ
หารายได้เสริม พบว่ามีกาไรจากการหารายได้เสริม สูงกว่าเป้าหมาย 85.6 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 14.5
ล้านบาท
ฐานะการเงิน กปน.มีสินทรัพย์รวม ณ 30 กันยายน 2556 เท่ากับ 60,636.4 ล้านบาท โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.23 เท่า สูงกว่าเป้าหมาย แต่ต่ากว่าปีก่อน ประกอบกับ
อั ตราส่ วนแสดงความสามารถในการช าระดอกเบี้ ย (Interest Coverage Ratio) เท่ ากั บ 74.49 เท่ า สู งกว่ า
เป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 61.36 เท่า และ 33.01 เท่า ตามลาดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน
ผลการดาเนินงานด้าน EVM
กปน. มีกาไรสุทธิ จานวน 7,003.6 ล้านบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตร์
จะได้กาไรสุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จานวน 4,602.8 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปี
ก่ อ น เมื่ อ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยทุ น ทรั พ ย์ (Capital Charge:CC) จ านวน 3,797.4 ล้ า นบาท ส่ ง ผลให้ ก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์ (EP) มีค่าเท่ากับ 805.4 ล้ านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 415.8 ล้านบาท และสู งกว่าปีก่อ น
460.4 ล้านบาท โดยศูนย์บริการ มีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ 3,529.4 ล้านบาท ศูนย์ผลิตและส่งน้า มีกาไรทาง
เศรษฐศาสตร์ ติดลบ 1,609.9 ล้านบาท และศูนย์สนับสนุน มีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ 1,114.1 ล้าน
บาท
การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย์ EVM
ผลการประเมินตามค่าเกณฑ์วัด ปี 2556 ศูนย์ผลิตและส่งน้าได้คะแนน 4.7760 อยู่ระดับ
เกณฑ์ A- ศูนย์สนับสนุนได้คะแนน 4.1621 อยู่ระดับเกณฑ์ B+ และศูนย์บริการได้คะแนน 4.9259 อยู่ระดับ
เกณฑ์ Aการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน
โครงการ 7/1 มีความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 100 และโครงการ 8 มีความก้าวหน้า
โครงการ ร้อยละ 66.6
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 17 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทางานติดตามการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ กปน.
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้ งคณะทางานติดตามการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง โดยให้มีหน้าที่ไปติดตามดูแลการดาเนินงานของ
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หน่วยงานต่าง ๆ ตามมติคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2556
ในการพิจารณารายละเอียด เลขานุการคณะกรรมการ กปน. ได้รายงานว่า เรื่องนี้ได้เคยนาเสนอ
มาแล้ วครั้ งหนึ่ ง ในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 6/2555 เมื่ อวั นที่ 22 มิ ถุ นายน 2555 โดย
คณะกรรมการ มีความเห็น ว่า กปน. มีห น่วยงานภายในที่ทาหน้าที่ในการตรวจติดตามการดาเนินงานของ
หน่ว ยปฏิบัติอยู่แล้ว คือสานัก ตรวจสอบ ประกอบกับมีคณะอนุกรรมการ/คณะทางาน ที่มีหน้าที่ติดตามการ
ดาเนิ นงานในแต่ละเรื่องอยู่แล้ว หากแต่งตั้ง เพิ่มเติมเกรงว่าจะทาให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสั บสน รวมถึงความ
ซ้าซ้อนในการทางานของคณะอนุกรรมการ/คณะทางานแต่ละคณะ ดังนั้น จึงเห็นควรยกเลิกการแต่งตั้งคณะทางานฯ
ชุดนี้
มติที่ประชุม

ให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการทางาน
ที่ซ้าซ้อนกัน

เรื่องที่ 18 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้ น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งได้มีมติ
เห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูล
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 โดยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเพิ่มรายละเอียด และขยายระยะเวลา
ด าเนิ น การของกิ จ กรรมที่ 3 (ขยายพื้ น ที่ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ห ลั ก ) และกิ จ กรรมที่ 4 (ขยายพื้ น ที่ ศู น ย์
คอมพิวเตอร์สารอง) เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินงาน
2. แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ประสานงาน
กับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 จานวน 7
แผน (ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557) ดังนี้
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
(สายงาน)

1. การเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้าดิบไม่เพียงพอ
ผลิตและส่งน้า
2. การเตรียมความพร้อมกรณีสถานีไฟฟ้าย่อย (substation) ของ สถานีสูบจ่ายน้า
ผลิตและส่งน้า
ขัดข้อง
บริการ
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้าสูญเสีย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
การเงิน
5. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
บริหาร
6. การสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตาแหน่งงานสาคัญ
บริหาร
7. การปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบและกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริม
เชิงรุก
ในการพิจารณารายละเอียด รวก.(ง) มีความเห็นว่า แผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบลงทุน ได้ปรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปรับระยะเวลาการดาเนินงานให้เร็วขึ้น ดังนั้น เห็นควรปรับแผนบริหาร
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ความเสี่ยงในเรื่องนี้ใหม่ แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
กปน.
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง จานวน 6 แผนตามเสนอ ยกเว้นแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้พิจารณาปรับแผนตามความเห็นของ รวก.(ง)
เรื่องที่ 19 ขออนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการแผน
และยุท ธศาสตร์ ที ่ได้จ ัด ท าตามหลัก การและแนวทางการกากับ ดูแ ลที ่ดีใ นรัฐ วิส าหกิจ ปี 2552 และ
แนวทางการดาเนิน งานของคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจ อย่างมีประสิทธิผล (กันยายน 2552) ของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยมีสาระสาคัญครบถ้วนสมบูรณ์ตามองค์ประกอบที่
สาคัญของกฎบัตร ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัตถุประสงค์
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบ
องค์ประกอบ
คุณสมบัติของอนุกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง
การประชุม
การประเมินผล
จรรยาบรรณของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์

ทั้ง นี ้ คณะอนุก รรมการแผนและยุท ธศาสตร์ มีม ติเ ห็น ชอบแล้ว ในการประชุม ครั้ง ที่
3/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และให้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 20 พิจารณาการก่อสร้างสานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
ตามที่ คณะอนุกรรมการบริหาร มีการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556
ได้พิจารณาวาระเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2557 แล้ว มีมติเห็นชอบ ยกเว้น
เฉพาะเรื่องรายการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ กปน. ไปทบทวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และข้อมูลสนับสนุนความจาเป็นในการแยกสาขา และการ
ก่อสร้างสานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อรองรับการให้บริการโดยคานึงถึงการอานวยความสะดวกและการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้น้าเป็นหลัก นั้น
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาการก่อสร้างอาคารสานักงานประปาสาขา
สุขสวัสดิ์ โดยขอเปลี่ย นแปลงรายการงบลงทุนจากเดิม “แผนงานออกแบบและก่อสร้างอาคารส านักงาน
ประปาสาขาสุขสวัสดิ์” เป็น “งานออกแบบปรับปรุงแบบสานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เพื่อก่อสร้างอาคาร
สานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ และงานก่อสร้างอาคารสานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์” โดยวัตถุประสงค์
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เป้าหมายและวงเงินคงเดิม ซึ่งการจ้างปรับปรุงแบบฯ ดังกล่าว ดาเนินการโดยจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดาเนินการ
ทั้งนี้ กปน. มีน โยบายแบ่ งพื้นที่การบริห ารจัดการสานักงานประปาสาขาตากสิ น (สสต.)
ออกเป็น 2 สาขาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 โดยมีการบริหารจัดการแยกเป็น สสต.1 และ สสต.2 จนกระทั่งปี พ.ศ.
2555 สสต.มีผู้ใช้น้าในความรับผิดชอบเป็นจานวนมากถึง 250,000 ราย ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินกว่าการ
ให้บริการที่ดี และทั่วถึงได้ จึงได้มีการแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการเพิ่ม เป็นสานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
(สสว.) โดยแยกหน่วยงานจากที่แบ่งแยกไว้เดิม และใช้สถานที่ทาการร่วมกับสานักงานประปาขาตากสิน
ปั จ จุ บั น สสว. ใช้ อ าคารส านั ก งานของ สสต. เป็ น สถานที่ ท าการ สภาพการท างานของ
พนักงานทั้ง ๒ สาขา อยู่กันอย่างแออัด ไม่สามารถขยับขยายได้ ทาให้ผู้ใช้น้าที่เข้ามาใช้บริการไม่ได้รับความ
สะดวกในด้านสถานที่ และที่จอดรถ
สสว. มีความประสงค์จะเร่งปรับสถานที่ในการทางานของพนักงาน และการให้บริการผู้ใช้น้า
ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจ และให้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย
จึงได้พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. ก่อสร้างอาคารส านั กงานในพื้ นที่ด้านข้างส านักงานประปาสาขาตากสิน ที่มีพื้ นที่ว่าง
จานวน 4 ไร่เศษ ซึ่งจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประชุมหารือ
ร่วมกับ ฝสร. ในเรื่องงานออกแบบและก่อสร้างอาคารส านักงานของ สสว. แล้ ว ทั้ง 2 หน่วยงานมีความ
เห็นชอบร่วมกันที่จะใช้รูปแบบของอาคารสานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิเป็นต้นแบบแทนการออกแบบ
อาคารใหม่ ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. เพื่อแก้ปัญหาการให้บริการ สสว. จึงได้ พิจารณาสถานที่เพื่อตั้งหน่วยบริการในบริเวณ
ห้างสรรพสินค้าที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่ให้บริการ ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้น้าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นไป
ตามแผนตามแผนปฏิบัติงานปี 2557 ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า ที่กาหนดแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
โดยการเพิ่มช่องทางการรับคาร้องและรับชาระเงิน เพื่อให้ผู้ใช้น้าของ สสว. ได้รับความสะดวกและการบริการ
ที่ดี
ในการพิ จารณารายละเอี ยด คณะกรรมการฯ ให้ ข้ อเสนอแนะว่ า หาก กปน. ก่ อสร้างอาคาร
สานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ในพื้นที่สานักงานประปาสาขาตากสิน อาจจะไม่สามารถให้บริการผู้ใช้น้าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และอาจเป็นข้อจากัดในการขยายกาลังการผลิตน้าที่โรงสูบน้าราษฎร์บูรณะในอนาคตได้ จึงเห็นควรให้
กปน. ไปพิจารณาทบทวนในหลักการของการบริการผู้ใช้น้า ตามยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าที่กาหนดไว้ก่อน เพราะการ
บริการที่ดีควรคานึงถึงความพึงพอใจและอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้าเป็นหลัก ดังนั้น กปน. ควรพิจารณาหา
สถานที่ที่อยู่ในเขตการให้บริการของสานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์จะเหมาะสมกว่า
มติที่ประชุม ให้ กปน. ไปทบทวนในเรื่องนี้อีกครั้ง โดยให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณา
ดาเนินการ แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ กปน.
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เรื่องที่ 21 ขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2557
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

งบลงทุน
 งบลงทุนเพื่อการ
ดาเนินการปกติ
-งบลงทุนผูกพัน
-งบลงทุนประจาปี
 งบลงทุนที่ทาเป็น
โครงการ
-งบลงทุนผูกพัน
-งบลงทุนประจาปี

วงเงินดาเนินการ
อนุมัติเดิม กปน. ขอปรับ
15,947.25 18,774.10
12,910.75 15,223.90

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินเบิกจ่าย
เพิ่ม (ลด) อนุมัติเดิม กปน. ขอปรับ เพิ่ม (ลด)
2,826.85 8,382.24 5,443.54 (2,938.70)
2,323.15 6,469.84 4,042.44 (2,427.40)

7,591.65 9,071.56 1,479.91 4,526.77
5,319.10 6,162.34 843.24 1,943.07
3,036.50 3,540.20 503.70 1,912.40

2,668.52 (1,858.25)
1,373.92 (569.15)
1,401.10 (511.30)

1,855.90 2,007.50
1,180.60 1,532.70

1,352.10
49.00

151.60 1,855.90
352.10
56.50

(503.80)
(7.50)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2556 มีมติเห็นชอบการขอปรั บงบลงทุน ปีงบประมาณ 2557 ยกเว้นเฉพาะเรื่องรายการเปลี่ยนแปลง
งบลงทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ไปทบทวนการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และข้อมูลสนับสนุนความจาเป็นในการแยกสาขา และการก่อสร้างสานักงานประปา
สาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อรองรั บการให้บริการโดยคานึงถึงการอานวยความสะดวกและการให้บริการแก่ผู้ใช้น้า
เป็นหลัก
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ดคณะกรรมการ กปน. มี ค วามเห็ น ให้ กปน. คงงบลงทุ น
รายการ “แผนงานออกแบบและก่อสร้างอาคารสานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ” ไว้เช่นเดิม แต่ให้ปรับ
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินจากงบลงทุน ให้ สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการบริห ารได้ให้ข้อเสนอแนะไว้
โดยให้เลื่อนการเบิกจ่ายเงินค่างานการออกแบบและก่อสร้างอาคารสานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จานวน
3,000,000.- บาทออกไปก่อน
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามเสนอ และให้ กปน. รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการ กปน. ไปพิ จารณา
ดาเนิ นการก่อนน าเสนอขออนุมัติสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ (สศช.) ปรับกรอบงบลงทุนประจาปีงบประมาณ 2557
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เรื่องที่ 22 ขอความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจาปีงบประมาณ 2557 รายไตรมาส และ
รับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อ ขอความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจาปี
งบประมาณ 2557 รายไตรมาส และรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดย
กปน. ได้จัดทาแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจาปี 2557 รายไตรมาส เพื่อการติดตามความสามารถในการ
เบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน โดยคณะทางานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนได้พิจารณาและทบทวนการ
เบิกจ่ายงบลงทุนตามขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow) และแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง สรุปดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
วงเงินอนุมัติ
รายการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ
4,042.4
376.1
997.2
912.5 1,756.6
งบลงทุนโครงการ
1,401.1
271.1
329.2
347.2
453.6
รวมทั้งสิ้น
5,443.5
647.2
1,326.4
1,259.7 2,210.2
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 สามารถ
เบิ กจ่ายได้ 466.3 ล้านบาท คิดเป็ น 8.6% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย (ปีงบประมาณ 2556 เบิกจ่ายได้
5.6%) รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ต.ค.-พ.ย. 2556
วงเงินอนุมัติ
รายการ
% วงเงิน
เบิกจ่ายทั้งปี
แผนจ่าย
จ่ายจริง
%
เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ
4,042.4
164.9
244.6
148.3
6.1
งบลงทุนโครงการ
1,401.1
112.6
221.7
196.9
15.8
รวมทั้งสิ้น
5,443.5
277.5
466.3
168.0
8.6
การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย 48.3% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ สูงกว่า
แผนจ่าย 96.9%
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีมติ
เห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจาปีงบประมาณ 2557 รายไตรมาส และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
สิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจาปีงบประมาณ 2557 รายไตรมาส
2. รับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

เรื่องที่ 23 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับเดือน
กันยายน 2556
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับเดือนกันยายน 2556 สรุปได้ดังนี้
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1. ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กปน. มีหนี้เงินกู้รวม 1,489.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงิน กู้ต่างประเทศสกุลเยนทั้งจานวน โดยในจานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจานวน
998.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.1 ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจานวน 490.7 ล้านบาท หรือร้อยละ
32.9 ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน
2. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ในเดือนกันยายน 2556 ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐฯ เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข่าวการปรับลดมาตรการ QE
ส่งผลให้ตลาดเทขายเงินเยนเพื่อกลับไปถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงแนวทางการดาเนินนโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลญี่ปุ่น ขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า จากการอ่อนค่าของเงินเยนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และการ
ทรงตัวของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ กปน. จะ
ติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 24 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกาหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กปน. ครั้งที่ 10/2556 และ 11/2556
กปน. ได้น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
กาหนด กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 และครั้งที่ 11/2556
โดยได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบภาพรวมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กปน. พ.ศ. 25562559
2. รับทราบระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนงาน ของ กปน.
3. รับทราบการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (25552559) และแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร กปน. พ.ศ. 2556-2559 กับ แผนงาน/
โครงการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ
4. รับทราบการแต่งตั้งที่ปรึกษาจัดทา IT Guideline
5. รับทราบ Process ของโครงการปรับปรุงกระบวนงานและ upgrade version SAP
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการจัดทาแผนการพัฒนาคนให้ชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับแผนการ Promote
หรือการ assign งาน
2. ควรให้สายงานบริหารพิจารณาจัดทา Career path สาหรับสายวิชาชีพ เนื่องจากกลุ่ม
super user ที่ เป็ น functional ของผู้ ใช้ ที่ ถู ก โยกย้ า ยไปตามหน้ าที่ ต าแหน่ งสาย
บริหาร ทาให้ขาดผู้มีความชานาญ
6. รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 25552557)
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7. รับทราบแผนงาน Upgrade Application ขึ้น Cloud Database (นอกจาก SAP และ
CIS)
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาเหตุผล ความจาเป็นในการจัดทา Cloud Computing
2. ให้ อ ธิบ ายรายละเอี ย ด ระบบ Intranet, ระบบ Internet, ระบบ DNS ที่ ระบุ เป็ น
ตัวอย่าง Application ที่จะนาขึ้นระบบ Cloud Database
8. รับทราบธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้ของไอที
โดยคณะอนุ ก รรมการฯ มี ข้ อ เสนอแนะ ให้ ฝ่ า ยพั ฒ นาและสนั บ สนุ น เทคโนโลยี
ประสานงานเรื่องการทาธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้ของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
คณะอนุกรรมการติดตามงานและให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย (คณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งเพิ่มเติม จากมติการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2556)
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของอนุคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการ
เรื่องที่ 25 รับทราบผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริห ารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีมติรับทราบเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยการถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัย
2. รับทราบการประชาสัมพันธ์น้าประปาดื่มได้
3. รับทราบการวิจัยเรื่องความไม่เชื่อมั่นของประชาชนในการดื่มน้าประปา
4. รับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือน
กันยายน 2556 ค่า KRI อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) 8 รายการ และอยู่ใน
ระดับที่ต้องกาหนดกิจกรรมดาเนินงานทันที (Threshold) 2 รายการ
4.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม
4.2 ต้ น ทุ นการบริ ห ารความเสี่ ยงด้ านการเงิ น สั ญ ญาเงิ น กู้ JICA เลขที่ TXXXII-1
(Principal II)
5. รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ยง ปีงบประมาณ
2556 กปน. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ รวม 18 แผน โดยมีผลงาน ดังนี้
5.1 ผลงานดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จานวน
7 แผน
5.2 ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จานวน 10 แผน
5.3 ผลงานต่ากว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ จานวน 1 แผน ได้แก่ แผนเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
6. รับทราบการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจาสายงาน
โดยปีงบประมาณ 2557 ทุกสายงานได้ทบทวนคาสั่งแต่งตั้ง “คณะทางานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจาสายงาน...” แล้วเสร็จ โดยมีผู้แทนสายงานในระบบควบคุมภายในร่วมเป็นคณะทางานเพื่อให้
เกิดการบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรม
7. รับทราบโครงการเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ 2557 จานวน 3 โครงการ
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ภายนอก
ดาเนินการ ดังนี้

8.

รับทราบแนวทางการป้องกันท่อประปาแตกรั่วจากการก่อสร้างของหน่วยงาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณา

1. ควรพิจารณาการบริหารความเสี่ยง-การถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัย โดย
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทาการศึกษาในรายละเอียดของรูปแบบ เงื่อนไขของการประกันภัย
ที่เหมาะสมกับ กปน. และความคุ้มค่าของการทาประกันภัย เพื่อเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
2. จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นแผนระยะยาวที่มีความ
ต่อเนื่ อง ในการสนั บสนุ นโครงการน้ าประปาดื่มได้และกิจกรรมอื่น ๆ ของ กปน. เพื่ อสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนผ่านสื่อ ที่มีผู้รับสื่อในวงกว้าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
3. ให้ ศึ ก ษาแนวทางการบริห ารความเสี่ ย งระยะยาว เรื่อ งปริม าณน้ าดิ บ ไม่ เพี ย งพอ
รวมทั้งแนวทางความเป็นไปได้อื่นๆ ในการจัดหาแหล่งน้าดิบเพิ่มเติม นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
4. เพิ่ ม กิ จ กรรมการจั ด ท าและฝึ ก ซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น กรณี ถั ง เก็ บ น้ าใส (Reservoir)
พังทลาย ในแผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้าใส หมายเลข 2 ปีงบประมาณ 2557
มติที่ประชุม รับ ทราบและให้ กปน. รั บข้อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ ยงไปพิ จารณา
ดาเนินการ
เรื่องที่ 26 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทา (ร่าง) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม (RDI Master Plan) ของ กปน. พ.ศ.2557-2561
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทา (ร่าง) แผน
แม่บ ทด้านการวิจั ยพัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2557 – 2561
โดย กปน. ได้ว่าจ้ างสถาบั น วิจั ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ งประเทศไทย (วว.) เป็ น ที่ ป รึก ษาในการ
ดาเนิ นงานโครงการจั ดท าแผนแม่ บทด้านการวิจัย พั ฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของ กปน. ซึ่งที่
ปรึกษาฯ ได้สรุปความก้าวหน้า ดังนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ด้าน RDI ของ กปน. พ.ศ.2557 - 2561 : เป็นองค์กรแนวหน้าในระดับ
อาเซียนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อกิจการประปา
2. กาหนดพันธกิจ : วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในกิจการประปา เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น บริหารและต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประปา
3. จัดทา (ร่าง) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวั ตกรรม (RDI Master Plan) ของ
การประปานครหลวง พ.ศ.2557 – 2561 จาแนกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพน้าประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การขยายโอกาสทางธุร กิ จ และสร้ างคุ ณ ค่ าบริ ก ารต่ อ สั งคมด้ ว ย
งานวิจัยพัฒนา
ทั้ง นี ้ คณะอนุก รรมการแผนและยุท ธศาสตร์ มีม ติรับ ทราบแล้ว ในการประชุม ครั้ง ที่
3/2556 เมื่อ วัน ที่ 12 พฤศจิก ายน 2556 และให้ กปน. รับ ข้อ เสนอของคณะอนุก รรมการฯ ไป
พิจารณาดาเนินการดังนี้
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1. งานวิจ ัย ของ กปน. เริ่ม ต้น จากกระบวนการปฎิบั ติงาน (In process) เพื่อ ปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพการทางาน/แก้ไขปัญ หาจากการปฏิบัติงาน พัฒ นาเป็น Know-How แต่ยังขาดการต่อยอด
เป็น นวัต กรรมเพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ ดังนั้น กปน. ควรให้ ความส าคัญ กับการบริห ารจัดการองค์
ความรู้ และรวบรวมเป็นคลังความรู้ /ห้องสมุดของ กปน. เพื่อให้การต่อยอดการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กปน. ควรพิจารณาความสมดุลของการนา (ร่าง) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และ
นวั ต กรรม (RDI Master Plan) ของ กปน. พ.ศ.2557 – 2561 มาปรั บ ใช้ โดยต้ องค านึ งถึ งการจั ด สรร
งบประมาณเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ตลอดจนผลตอบแทนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
ให้แก่ กปน. ในระยะยาว
3. จากข้อจากัดของระบบการจัดสรรผลตอบแทนในหน่วยงานราชการ/กึ่งราชการ ส่งผลให้
ไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมด้านการวิจัย (Innovative culture) ได้อย่างเต็มที่ในหน่วยงานราชการ/กึ่งราชการ
สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคจากการขาดแรงจูงใจให้พนักงานทางานวิจัย/สร้างสรรค์นวัตกรรม
4. (ร่าง) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของ กปน. พ.ศ.2557 –
2561 มีความครอบคลุมในการดาเนินธุรกิจของ กปน. อย่างไรก็ตาม ยังขาดการระบุประเด็ นความท้าทายใน
ปัจจุบันของ กปน. ต่อการดาเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ดังกล่าว
5. องค์ความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรมของ กปน. ที่พัฒนาขึ้น ขาดการรวบรวมข้อมูล การวัดมูล
ค่าที่สร้างประโยชน์ต่อ กปน. หรือค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ เพื่อประเมินผลและพิจารณาประยุกต์ใช้ภายใน
องค์กรต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน.รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ไปพิจารณา
ดาเนินการ

เรื่องที่ 27 รับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้าสูญเสียของ กปน.
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้าสูญเสีย
ของ กปน. โดยมีแผนแรงดันน้าเฉลี่ย (ท่อจ่ายน้า) และอัตราน้าสูญเสีย ปีงบประมาณ 2557 - 2560 ดังนี้
ปีงบประมาณ

แรงดันน้าเฉลี่ย
(ท่อจ่ายน้า)
(หน่วย : เมตร)
เป้าหมายเกณฑ์ A

อัตราน้าสูญเสีย
(หน่วย : ร้อยละ)
เป้าหมายเกณฑ์ A

2557

8.45

23.50

2558

8.85

22.50

2559

9.40

21.50

2560

10.00

20.00

ส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การน้ าสู ญ เสี ย กปน. ได้ น าแนวทางของ International Water
Association (IWA) มาประยุกต์ใช้โดยให้ความสาคัญในการจัดการน้าสูญเสียทั้ง 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
น้าสูญเสียทางธุรกิจ (Commercial losses) และ น้าสูญเสียทางเทคนิ ค (Physical losses) โดยมีกิจกรรมที่
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ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ได้แก่ ซ่อมท่อแตก/รั่ว สารวจหาท่อรั่วใต้ดินที่มองไม่เห็น เปลี่ยนเส้น
ท่อเก่า ชารุด/หมดสภาพใช้งาน เปลี่ยนมาตรวัดน้าตามวาระ และบริหารจัดการแรงดันน้าให้เหมาะสม
นอกจากนี้ กปน. ยังมีโครงการเร่งรัดเพื่อสนับสนุนการลดน้าสูญเสียในลักษณะงานเพิ่มเติม
พิเศษ ได้แก่ งานปรับปรุงท่อเร่งด่วนในพื้นที่ 5 สาขาที่มีน้าสูญเสียสูง และ โครงการทดลองนาเทคโนโลยีลด
น้าสูญเสีย ที่น่าสนใจจากต่างประเทศมาดาเนินการในพื้นที่ของ กปน. เช่น อุปกรณ์สารวจท่อรั่วใต้ดินแบบ Inpipe inspection และการปรับปรุงความแข็งแรงของเส้นท่อเดิม (Relining) เป็นต้น
ทั้ง นี ้ คณะอนุก รรมการแผนและยุท ธศาสตร์ มีม ติรับ ทราบแล้ว ในการประชุม ครั้ง ที่
3/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และให้ กปน. รับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดาเนินการดังนี้
การลดน้ าสู ญเสียทาให้ ต้น ทุนการผลิตน้าลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภ าพการดาเนินงานของ
กปน. ดีขึ้น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน CSR ขององค์กร อย่างไรก็ตาม กปน. ควรพิจารณาระดับ
อัตราน้ าสู ญ เสี ย ที่เหมาะสม ที่ ส อดคล้ อ งกับก าลั ง การผลิ ตน้า แรงดันน้ าทั้ งปริมาณและช่วงเวลาตามความ
ต้องการใช้น้าของผู้ใช้น้า เพื่อให้การบริหารจัดการน้าสูญเสียของ กปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ไปพิจารณาดาเนินการ

เรื่องที่ 28 รับทราบแนวทางการบริหารจัดการแรงดันน้าของ กปน.
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการแรงดันน้า
ของ กปน. โดยมีแผนแรงดันน้าเฉลี่ย (ท่อจ่ายน้า) และอัตราน้าสูญเสีย ปีงบประมาณ 2557 - 2560 ดังนี้
ปีงบประมาณ

แรงดันน้าเฉลี่ย
(ท่อจ่ายน้า)
(หน่วย : เมตร)
เป้าหมายเกณฑ์ A

อัตราน้าสูญเสีย
(หน่วย : ร้อยละ)
เป้าหมายเกณฑ์ A

2557

8.45

23.50

2558

8.85

22.50

2559

9.40

21.50

2560

10.00

20.00

ในการเพิ่มแรงดันน้า ซึ่งจาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอัตราน้าสูญเสียควบคู่กันไป กล่าวคือ ถ้า
เพิ่มแรงดันน้า อัตราน้าสูญเสียต้องสูงขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกั น แต่จากการจัดทาแผนแรงดันน้าเฉลี่ย (ท่อ
จ่ายน้า) และอัตราน้าสูญเสีย ปีงบประมาณ 2557 - 2560 ข้างต้น กปน. มีแผนเพิ่มแรงดันน้าเฉลี่ย และ
กาหนดให้ อัตราน้ าสู ญ เสี ย ลดลง ซึ่งมีทิศ ทางสวนทางกัน ดังนั้ น กปน. ต้ องมีแนวทางในการดาเนิน การที่
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อให้บ รรลุตามแผนงานที่กาหนดไว้ เช่น ดาเนินการปรับปรุงระบบท่อ เปลี่ยน
ท่อเก่า ปรับ ปรุงท่อประธานที่เป็ น คอขวด ติดตั้ง Pressure Reducing Valve (PRV) ติดตั้งจุดวัด Critical
Point เป็นต้น
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ทั้ง นี ้ คณะอนุก รรมการแผนและยุท ธศาสตร์ มีม ติรับ ทราบแล้ว ในการประชุม ครั้ง ที่
3/2556 เมื่อ วัน ที่ 12 พฤศจิก ายน 2556 และให้ กปน. รับ ข้อ เสนอของคณะอนุก รรมการฯ ไป
พิจ ารณาดาเนิน การนาเทคโนโลยี Pressure Trend Curve (PTC) ซึ่งเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติที่ปรับเพิ่ม/
ลดแรงดันน้าในช่วงเวลา On Peak และ Off Peak Demand เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้า เห็นควรให้
กปน. มี การพั ฒ นาการใช้ งาน PTC ให้ มากขึ้ น เพื่ อ ท าให้ กปน. สามารถวางแผนการผลิ ต และสู บ จ่ ายน้ า
ตลอดจนการขายน้ าประปาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การลดน้ าสู ญ เสี ย ของ กปน. ให้ ได้ ต ามเป้ าหมายได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน.รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ไปพิจารณา
ดาเนินการ

เรื่องที่ 29 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม
2555 -กันยายน 2556)
กปน. ได้น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื ่อ รับ ทราบรายงานผลการด าเนิน งานตาม
แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) โดยในภาพรวม กปน. สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนงาน อย่างไรก็ตาม มีบางโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2557 ได้แก่
-

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้าดิบเพื่อป้องกันน้าท่วมเป็นการถาวรของ กปน.
โครงการใช้น้าดิบจากลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบนสาหรับการผลิตน้าประปาของ กปน. จาก
จังหวัดชัยนาท
โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้าสูญเสีย (เร่งด่วนในพื้นที่ 5 สาขา)
โครงการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน (Green IT) (เฉพาะตัวชี้วัด จัดซื้ออุปกรณ์
Front End และ VDI ตามมาตรฐานการประหยัดพลังงานทดแทน)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (Infrastructure)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

ทั้ง นี ้ คณะอนุก รรมการแผนและยุท ธศาสตร์ มีม ติรับ ทราบแล้ว ในการประชุม ครั้ง ที่
3/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 30 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2541 ให้ ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตรวจสอบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ทุ ก ๆ สั ป ดาห์ เพื่ อรวบรวมมติ ค ณะรัฐ มนตรีที่ เกี่ ยวข้ อ งหรือ อาจมี ผ ลต่ อ การ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
- การพิจารณากาหนดวันหยุดราชการประจาปี พ.ศ. 2556 และ 2557 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
2. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556
- การแต่งตั้งผู้ว่าการการประปานครหลวง
3. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
- การจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
5. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556
- แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
มติที่ประชุม

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

