สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 2/๒๕๕7
ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕7 สรุปผลการประชุมได้
ดังนี้
เรื่องที่

๑

ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. สําหรับช่วง 5 เดือนแรก
ปีงบประมาณ 2557 (พฤศจิกายน 2556 – มีนาคม 2557)

กปน. ได้นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื ่อ พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบร่า งหลัก เกณฑ์
การประเมิ น ผลงานผู้ ว่ า การการประปานครหลวง สํ า หรั บ ช่ ว ง 5 เดื อ นแรก ปี ง บประมาณ 2557
(พฤศจิกายน 2556 – มีนาคม 2557) ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบ
ตามที่ได้ปรับแก้แล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยได้เชิญผู้ว่าการมาตกลง
และเห็นชอบร่วมกัน (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม) และคณะอนุกรรมการบริหาร ได้
ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 มีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
ผู้ว่าการ กปน. ได้ปรับแก้แล้ว และให้ผู้ว่าการรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
1) เกณฑ์วัดผลการดําเนินงานฯ มีเป็นจํานวนมาก ทําให้มีการกระจายน้ําหนักลงไปในตัวเกณฑ์
วัดหลายๆ ตัว ดังนั้น ในการกําหนดเกณฑ์วัดฯ ครั้งต่อไป ควรจะพิจารณากําหนดเกณฑ์วัดฯ ที่สามารถขับเคลื่อน/
ผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ กปน. ในเรื่องที่สําคัญๆ
2) การกําหนดเกณฑ์วัดฯ บางตัวเหมือนเป็นการวัดการดําเนินงานของกิจกรรมย่อยๆ (Action
หรื อ Activity Base) ว่ าได้ ดํ าเนิ น การแล้ วหรื อไม่ ภายในกรอบเวลาที่ กํ าหนด ซึ่ งอาจไม่ ได้ ส ะท้ อนหรื อวั ด
ความสํ าเร็ จของงาน (Outcome) อย่ างแท้ จริ ง เนื่ องจากแผนงานหรื อโครงการหลายๆ งาน อาจไม่ สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งบางแผนงานอาจต้องใช้เวลาเป็นปีๆ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่แก้ไขแล้ว และให้ผู้ว่าการรับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่

พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการ และแบบประเมินผล
คณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ

2

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของ
กรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอใน
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ
ตามเสนอ และให้นําไปใช้ในการประเมินผลต่อไป

เรื่องที่ 3

รายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ นโยบาย และการดําเนินงานของ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ว่าการรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ นโยบาย และการดําเนินงานของ กปน. ต่อ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ สรุปดังนี้
1. สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2557 มี
การตัดน้ําสถานที่ราชการ 11 แห่ง จํานวน 24 ครั้ง ซึ่ง กปน. ได้ดําเนินการให้ใช้น้ําประปาได้หลังจากผู้ชุมนุม
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ออกจากพื้นที่แล้ว และมีการกําชับให้สํานักงานประปาสาขาดําเนินการอย่างเร่งด่วน ส่วนการลักใช้น้ําของผู้
ชุมนุมสามารถดําเนินการได้เพียงเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเท่านั้น
2. ปริมาณน้ําขายสะสมลดลงจากเป้าหมายปี 2557 ซึ่งมีผลกระทบมาจากสถานการณ์การ
ชุมนุมทางการเมือง สภาพอากาศที่หนาวเย็น การปิดทําการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดจากการปิดล้อมของผู้
ชุ มนุ ม และจํ านวนนั กท่ องเที่ ย วลดลง ซึ่ ง กปน. ได้ เร่งหารายได้ จ ากธุร กิ จ เสริ ม เพื่ อให้ รายได้ เป็ น ไปตาม
เป้าหมายของ กปน.
3. สภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มีผลทําให้ปริมาณน้ําระบายจากเขื่อนที่กรม
ชลประทานดําเนินการมีปริมาณน้ําที่ไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ําเค็มที่หนุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ
ถึงคุณภาพน้ําดิบและคุณภาพน้ําประปาของ กปน. ซึ่ง กปน. มีการจัดทําแผนรองรับเพื่อเตรียมความพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปั ญ หาวิกฤตการณ์ ขาดแคลนน้ํ าและคุณภาพน้ํ า เนื่องจากเป็น สถานการณ์ ที่เกิด ขึ้นเสมอ
ในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม กปน. จะเฝ้าติดตามและนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้ว่าการรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ นโยบาย
และการดําเนินงานของ กปน. รวมถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการ
กปน. ในการประชุมทุกครั้ง
เรื่องที่

4

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2557

ด้ วยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อวั นที่ 10 กุ มภาพั นธ์ 2557
เลขานุ การฯ ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557
โดยคณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการ กปน. ในครั้งที่ 3/2557 จากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เป็น
วันที่ 7 มีนาคม 2557
2. ประชุมกรรมการอิสระ จากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบ

5

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้
1. งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน
1.1 การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
1.2 การจัดทําระเบียบว่าด้วยการดําเนินกิจการน้ําดื่มบรรจุภัณฑ์
1.3 การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ํา
1.4 การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
1.5 โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน
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1.6 การจัดตั้งสถาบันวิชาชีพการประปา
1.7 แผนงานฟื้นฟูและตอบแทนสังคม (แผน CSR)
1.8 แผนงานการให้บริการที่รวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของ กปน.
1.9 การวางแผนลงทุนผลิตน้ําประปาโดยมีแหล่งน้ําที่มีความยั่งยืน
1.10 การปรับปรุง พรบ. ข้อบังคับ กฎระเบียบ ของ กปน. ให้มีความเหมาะสม
1.11 แผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1.12 การติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
1.13 การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน่ายน้ําของ กปน.ออกไปในเขตพื้นที่รอยต่อ ชาย
ขอบใกล้เคียง หรือในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในประเทศอาเซียน
1.14 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
1.15 การนําระบบโอโซนเข้ามาใช้กับการผลิตน้ํา
1.16 การบริหารจัดการน้ําสูญเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1.17 การขออนุมัติจัดทําหนังสือองค์ความรู้ของกิจการประปา
1.18 การบริหารงานของสํานักคณะกรรมการ กปน.
2. งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
- การขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 และ ครั้งที่
2/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 แล้วมีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เรื่ อ งการขยายกํ า ลั ง การผลิ ต โรงงานผลิ ต น้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วด ให้ กปน. ดํ า เนิ น การตั้ ง
คณะทํ า งานเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งการผลิ ต น้ํ า ดื่ ม โดยมอบหมายให้ คุ ณ สงวน ตรี เจริ ญ วิ วั ฒ น์ เป็ น ประธาน
คณะทํางาน คุณสมผล ตระกูลรุ่ง ร่วมเป็นคณะทํางาน และรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) เป็นเลขานุการ
2. เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ ช าชี พ การประปา ขอให้ กปน. รายงานความก้ า วหน้ า ของ
การดําเนินงานให้คณะอนุกรรมการบริหารทราบทุกเดือน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน เป็นโครงการที่จะพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบประปา เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น กปน. อาจจะพิจารณาทางเลือกอื่นอีกเช่น การนําน้ําทาง
ฝั่งตะวันตกซึ่งมีปริมาณน้ํามากกว่าฝั่งตะวันออกมาใช้ในการเสริมเสถียรภาพการผลิตน้ําประปา แต่ทั้งนี้ เห็นควร
ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก
จํากัด (มหาชน) (East Water Group) มาหารือร่วมกันในการดําเนินการตามโครงการนี้เพื่อให้เกิดผลสําเร็จ
2. ในการขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน่ายน้ําของ กปน. ขอให้พิจารณาจําหน่ายน้ําในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้ใช้น้ําของการประปาส่วนภูมิภาคด้วย
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3. ให้ กปน. รายงานปริ มาณน้ํ าที่ ได้ จํ าหน่ ายให้ กั บผู้ ใช้ น้ํ าบริ เวณพื้ นที่ รอยต่ อชายขอบฯ ที่
ดําเนินการไปแล้ว ให้คณะกรรมการ กปน. ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
4. ขอให้เร่งรัดการดําเนินการโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
5. เพื่อไม่ให้เป็นการทํางานที่ซ้ําซ้อน เนื่องจากหน่วยงานได้รายงานต่อคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ
แล้ว จึงเห็นควรยกเลิกการรายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ในเรื่องดังต่อไปนี้
5.1 แผนงานฟื้นฟูและตอบแทนสังคม (แผน CSR)
5.2 แผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
5.3 การติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให้ กปน. รั บข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ
บริหารไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 6

ขออนุมัติจ้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ําท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงไซฟ่อน
รังสิตถึงไซฟ่อนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขที่ ปสป-3

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้ ประชุ มครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวั นที่ 10 มกราคม 2557 ได้
พิจารณาเรื่องขออนุมัติจ้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ําท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงไซฟ่อนรังสิตถึงไซฟ่อน
บางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขที่ ปสป-3 แล้วมีมติให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณา
ดําเนินการ โดยให้ กปน. (คณะกรรมการประกวดราคา) จัดทําความเห็นของการเสนอราคาในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน. ต่อไป นั้น
กปน. โดยคณะกรรมการประกวดราคา เลขที่ ปสป-3 ได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กปน.
ว่า การประกวดราคาครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549 และข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 127 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้เสนอราคาแต่
ละรายเสนอลดราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ําที่กําหนดไว้ (400,000.- บาท) ประกอบกับไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่น
ชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า ผู้เสนอราคามีการสมยอมกันในการเสนอราคา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ กปน. ยอมรับ
ราคาและว่าจ้างบริษัท เอ็ม.วี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จํากัด เป็นผู้รับจ้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ําท่วม
ตามแนวคลองประปา ช่วงไซฟ่อนรังสิตถึงไซฟ่อนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขที่ ปสป-3 ในวงเงินค่างานตาม
สัญญา 211,800,000.- บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทํางานตาม
สัญญา 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มงาน
ในการพิ จารณารายละเอี ยด คณะกรรมการ กปน. เห็ นว่ า คณะกรรมการประกวดราคาฯ ได้
ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีหลักฐานอื่นชัดเจนที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้เสนอราคาว่ามีการสมยอมราคา
กันในการเสนอราคา จึงเห็นควรให้ดําเนินการต่อไปได้
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท เอ็ม.วี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จํากัด ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ประกวดราคา

เรื่องที่ 7

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-814/1 ครั้งที่ 4

กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ เปลี่ ยนแปลงสั ญญา PIT-814/1
ครั้งที่ 4 ให้กับ บริษัท หาดใหญ่ พี. เอส. เอ็ม. ก่อสร้าง จํากัด ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 1 เส้นทาง ในถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากถนนพระราม 9 ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางซื่อ วงเงินค่างาน
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ตามสัญญา 184,000,000 บาท โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จํานวน 150 วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18
พฤศจิกายน 2557 เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 เมษายน 2558 และบริษัทได้ยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย
ใดๆ จากการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2556 เรื่ องการพิ จ ารณาให้ ความช่ วยเหลื อผู้ ป ระกอบการก่ อ สร้า งที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท และข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ
พ.ศ. 2537 ข้อ 95 การอนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง
สําหรับสัญญานี้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
29 มกราคม 2557 และมีข้อเสนอแนะว่าในการนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ควรเพิ่มข้อมูลสนับสนุนที่
ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทํางานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาให้ชัดเจน จากผลกระทบของการปรับ
ค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท ที่มีผลทําให้ขาดแคลนแรงงาน และทําให้ความก้าวหน้าของงานลดลง ฯลฯ เป็นต้น
เนื่องจากจะเป็น เหตุผลสนับสนุน ที่สําคัญ ถึงความจําเป็ นที่ต้องขอขยายอายุสัญ ญาฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งข้อมูลความก้าวหน้าของผลงานและแผนเร่งรัดงานในส่วนต่างๆ ด้วย
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 8

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-737 ครั้งที่ 3

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL- 737
ครั้งที่ 3 ให้กับ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จํากัด ซึ่งเป็นเป็นผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างวางท่อประปาและ
งานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 เส้นทาง ในถนนสุขุมวิท 71 ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระราม 9 วงเงินค่างานตาม
สั ญญา 255,940,000.00 บาท โดยขยายอายุ สั ญ ญาจ้ าง จํ านวน 150 วั น จากเดิ มที่ สิ้ นสุ ดสั ญ ญาวั นที่
23 สิงหาคม 2557 เป็น สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มกราคม 2558 และบริษัทได้ยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ
จากการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการ
ปรับค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท และข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2537 ข้อ 95 การอนุมัติ
งดหรือลดค่าปรับให้ แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง สําหรับสัญญานี้เป็นอํานาจของ
คณะกรรมการ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
29 มกราคม 2557 และมีข้อเสนอแนะว่า ในการนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ควรเพิ่มข้อมูลสนับสนุนที่ระบุถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทํางานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาให้ชัดเจนจากผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา
300 บาท ที่มีผลทําให้ขาดแคลนแรงงาน และทําให้ความก้าวหน้าของงานลดลง ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจากจะเป็น
เหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ที่ สํ าคั ญ ถึ งความจํ าเป็ น ที่ ต้ องขอขยายอายุ สั ญ ญาฯ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี รวมทั้ งข้ อมู ล
ความก้าวหน้าของผลงานแผนเร่งรัดงานในส่วนต่างๆ ด้วย
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ
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เรื่องที่

9

ขอความเห็นชอบทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2557 รายไตรมาส
และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ธันวาคม 2556)

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจําปีงบประมาณ 2557 รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2557
ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) โดย กปน. ขอทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ
2557 รายไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินตามที่คณะกรรมการ กปน. เห็นชอบจํานวน 5,440.5 ล้าน
บาท โดยปรับ แผนการเบิ กจ่ า ยค่ างานออกแบบและก่ อ สร้า งอาคารสํ า นั ก งานประปาสาขาสุ ขสวั ส ดิ์ ซึ่งมี
แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ออกไป จํานวน 3 ล้านบาท จากแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4 เดิม 2,210.2 ล้านบาท ลดลง
เป็น 2,207.2 ล้านบาท พร้อมนี้ได้ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดําเนินงาน สรุปดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
แผนตั้งต้น
แผนปรับปรุง (1)
ผลการเบิกจ่าย (2)
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงิน
เทียบกับแผน (2)/(1)*100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
647.2 1,326.4
647.2 1,208.5
765.1
100.0
(ไม่เกิน 100)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1,259.7 2,207.2
1,377.6 2,207.2
-

รวมทั้งสิ้น
5,440.5
5,440.5
-

ผลการเบิ กจ่ ายงบลงทุ น ปี งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 (ตุ ลาคม – ธัน วาคม 2556)
สามารถเบิ กจ่ายได้ 765.1 ล้านบาท คิดเป็น 14.1 % ของวงเงินอนุมัติเบิ กจ่าย (ปีงบประมาณ 2556 เบิกจ่ายได้
9.8 % ) รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายทั้งปี
4,039.4
1,401.1
5,440.5

ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2556)
แผนจ่าย
จ่ายจริง
%
376.1
408.9 108.7
271.1
356.2 131.4
647.2
765.1 118.2

% วงเงิน
เบิกจ่ายทั้งปี
10.1
25.4
14.1

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย 8.7% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ สูงกว่า
แผนจ่าย 31.4%
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 มีมติ
เห็นชอบการปรับกรอบงบประมาณของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุ นประจําปีงบประมาณ 2557 รายไตรมาส และ
รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2557 รายไตรมาส และรับทราบ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม
2556)
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เรื่องที่ 10 ขออนุมัติงบการเงินของ กปน. สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ งบการเงิ นของ กปน. สํ าหรั บปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556
โดยงบการเงินฯ ดังกล่าว แสดงฐานะการเงินของ กปน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ตามรายงานของผู้สอบบัญชี
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองแห่งใหม่
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
สํารองแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดข้อมูลของหลักการและเหตุผล ระบบงานหลัก สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค
วัต ถุ ป ระสงค์ โครงการ Building Site มาตรฐาน TIA-942 ตารางเปรี ย บเที ย บระดั บ ความเสี่ ย ง งบลงทุ น
โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เชียงราก พร้อมทั้งข้อมูลอื่นประกอบการพิจารณาดังนี้
1. กปน. ได้อนุมัติงบประมาณ 120 ล้านบาท สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานฝ่าย
ควบคุมการส่งและจ่ายน้ําพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อก่อสร้างอาคารใหม่ที่สามเสน 2 และได้สํารองพื้ นที่ชั้น 3
ขนาดประมาณ 800 ตารางเมตร เป็ นศู น ย์ คอมพิ วเตอร์สํ ารอง ซึ่ งทํ าให้ ส ามารถลดงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์เชียงรากได้
2. บริษัท ซิ ม ซิ สเต็ ม (ประเทศไทย) จํ ากั ด ที่ ปรึกษาของ กปน. ได้ วิ เคราะห์ ทางเลื อกในการ
จัดทําศูนย์สํารองข้อมูลและการออกแบบศูนย์สํารองข้อมูลของ กปน. โดยมีบทสรุปของตําแหน่งที่ตั้งของศูนย์
ข้อมูลใหม่ ดังนี้
ศูนย์ข้อมูลหลัก ควรเลือกใช้ภายในบริเวณ กปน. สํานักงานใหญ่ เนื่องจาก มีขนาดพื้นที่สามารถ
ทําการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลได้เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล และด้านปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อศูนย์
ข้อมูลนั้น สามารถบริหารจัดการได้
ศูนย์ข้อมูลสํารอง ควรเลือกใช้บริเวณสามเสน เนื่องจากศูนย์ข้อมูลสํารอง ควรแยกกันกับ
ศูนย์ข้อมูลหลัก และอยู่ในรัศมีประมาณ 15-50 กิโลเมตร เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. มีมติเห็นชอบให้
จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองแห่งใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เห็นควรให้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองแห่งใหม่ โดยใช้พื้นที่ของโครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ําที่สามเสน 2 โดยใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร
2. ขอตั้ งงบประมาณโครงการจั ด ตั้ งศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ สํ า รองแห่ งใหม่ ในปี งบประมาณ
2558 วงเงินประมาณ 200 ล้านบาท สําหรับจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์
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คอมพิวเตอร์สํารองแห่งใหม่
ในการพิ จารณารายละเอี ยด คณะกรรมการ กปน. มี ข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งรัดโครงการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ําที่สามเสน 2 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 ตามแผนที่
กําหนดไว้ เพื่อจะได้นําพื้นที่ ที่ได้สํารองไว้ดังกล่าว มาจัดตั้งศูนย์คอมพิ วเตอร์สํารองที่สามเสน 2 ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ซึ่งจะทําให้ กปน. มีความมั่นคงในระบบฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองแห่งใหม่ โดยใช้พื้นที่ของโครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ําที่สามเสน 2 ประมาณ 1,000 ตารางเมตร และใช้วงเงิน
ประมาณ 200 ล้ านบาท พร้ อมทั้ งให้ รับข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิ จารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 12 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในการประชุ มครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวั นที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่ งได้ มี มติ
เห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
1.1 แผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ําใส หมายเลข 2 โดยเพิ่มกิจกรรม จัดทําแผนฉุกเฉิน
การปิ ดใช้งานพื้ นที่ ถังเก็บ น้ํ าใสที่ เสี ยหาย กรณี ถังเก็บ น้ําใสพั งทลาย พร้อมกําหนดผู้รับ ผิด ชอบ โดยจัด ทํ า
แผนการปิดแผงกั้นน้ํา(Stop log) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนผันน้ําและแผนผลิตน้ํา รวมทั้งจัดเตรียม
อุ ป กรณ์ และฝึ กซ้ อมการปิ ด แผงกั้ น น้ํ า เพื่ อให้ อุป กรณ์ มี ความพร้อ มใช้ งานและผู้ ป ฏิ บั ติ งานมี ความเข้ าใจ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.2 แผนความปลอดภั ยและความพร้อมใช้ งานของข้ อมู ลสารสนเทศ โดยขยาย
ระยะเวลาในการดําเนิ นการของกิ จกรรมที่ 5 ติ ดตั้ งแหล่ งจ่ายไฟฟ้ าที่ 2 ที่ มีเสถี ยรภาพ เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ
ระยะเวลาดําเนินการของการไฟฟ้านครหลวง
1.3 แผนการปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ และกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริม
เชิงรุก โดยปรับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 ให้สอดคล้องกับ
มติ ที่ป ระชุ มคณะอนุ กรรมการบริหาร ในการประชุ มครั้งที่ 2/2556 เมื่ อวั นที่ 2 ตุ ลาคม 2556 ให้ กปน.
จัดทําระเบียบหรือ คู่มือปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดําเนินกิจการน้ําดื่มบรรจุภัณฑ์
2. แผนเพิ่ม ประสิทธิภ าพการบูร ณาการระบบการควบคุม ภายใน การบริหารความ
เสี่ย ง และการตรวจสอบภายใน (GRC) โดย กปน. ได้ร่วมกับที่ป รึกษา จัดทําแผนการเพิ่ มประสิทธิภาพ
การบูรณาการ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน (GRC) ที่สอดคล้อง
ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติให้เกิดการบูรณาการด้านธรรมาภิบาล ด้าน
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิ บัติต ามกฎ ระเบียบ (Governance Risk Management Compliance:
GRC) ทั่วทั้งองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป รวมทั้งสิ้น 10 แผน ดังนี้
แผนที่ 1 แผนการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk &
Compliance: GRC)
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แผนที่ 2 แผนการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการดําเนินการเรื่องการกํากับดูแล
กิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance,
Risk & Compliance: GRC)
แผนที่ 3 แผนการกําหนดบทบาทหน้าที่หลัก เกี่ยวกับ GRC
แผนที่ 4 แผนการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์
แผนที่ 5 แผนการปรับปรุงกระบวนการในการระบุและประเมินความเสี่ยง
แผนที่ 6 แ ผ น ก าร ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ งก ร ะ บ ว น ก า ร (Business Process
Improvement)
แผนที่ 7 แผนการจัด ทํ ากรอบและกระบวนการในการกํ า กั บ ดู แลการดํ าเนิ น งานให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Framework and Process)
แผนที่ 8 แผนการทบทวนขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ ครอบคลุ ม การ
ปฏิบัติตามแนวทางของ GRC
แผนที่ 9 แผนการทบทวนกระบวนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control SelfAssessment: CSA) ให้มุ่งเน้นไปในแนวทางเดียวกันกับ GRC
แผนที่ 10 แผนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนการบูรณาการ
GRC
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 13 รั บ ทราบการติ ด ตามความเสี่ ยงของอั ต ราดอกเบี้ ยและอั ต ราแลกเปลี่ ยน สํ าหรั บ เดื อน
ธันวาคม 2556
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือน ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กปน. มีภาระหนี้รวม 1,498.1 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้
สกุลเยนทั้ งจํานวน โดยในจํ านวนนี้ ได้ป้ องกั นความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยนไปแล้ วจํานวน 973.0 ล้านบาท
(ร้อยละ 64.9) คงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 525.1 ล้านบาท (ร้อยละ 35.1)
2. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ในเดือนธันวาคม 2556 ค่าเงินเยนและค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่ทางการญี่ ปุ่นดําเนินนโยบายอ่อนค่าเงินเยน
ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีความผันผวนและชะลอตัวลง
จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า การอ่อนค่าของทั้งเงินเยนและเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐฯ ทําให้เงินบาททรงตัวเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 14 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิน การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. เห็น ชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 1/2557 (ตุลาคม ธันวาคม 2556)
2. เห็นชอบ รายงานผลการปฏิ บั ติ งานประจํ า ปี งบประมาณ 2556 (ตุ ล าคม 2555 กันยายน 2556) ของสํานักตรวจสอบ (สตส.) สรุปบทบาทความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ได้แก่
2.1 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ : ตามแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2556
(ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) กําหนดไว้จํานวนทั้งสิ้น 38 กิจกรรม โดยตรวจสอบมากกว่า 1 ครั้ง
จํา นวน 12 กิ จ กรรม และมี งานที่ ได้ รับ มอบหมายจากผู้ บ ริห ารเพิ่ ม 4 กิ จ กรรม รวมดํ าเนิ น การจริง 54
กิจกรรม ประกอบด้วยการตรวจสอบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร และด้านธรรมาภิบาล ผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่า หน่วยรับตรวจ
สามารถดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลเป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กําหนดเป็นส่วนใหญ่ สําหรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง สตส. ได้แจ้งให้
หน่วยรับตรวจทราบเพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว
2.2 กิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญ มีดังนี้
1) เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ การกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ใ ห้ กั บ กปน. โดยให้ ค วามรู้
ด้านการตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานภายนอกที่ขอศึกษาดูงาน อาทิเช่น บมจ.ท่าอากาศยานแห่งประเทศ
ไทย การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย การเคหะแห่ ง ชาติ เป็ น ต้ น รวมทั้ งรั บ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรในการสั ม มนา
“แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล” ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และ “สํานักตรวจสอบภายในกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพ” ที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร
2) พัฒ นาบทบาทการให้ คําปรึกษาเชิงรุก โดยการร่วมกิจ กรรม CG Roadshow
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” พร้อมเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสํานักตรวจสอบ
รวมถึงดําเนินโครงการเสียงตามสาย “สํานักตรวจสอบเพื่อนคุณ” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้
แก่พนักงานและหน่วยงานในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของ กปน.
3) พั ฒ นางานตรวจสอบภายใน โดยว่ าจ้าง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮ้าส์ คู เปอร์ ส
เอบี เอเอส จํา กั ด มาวิ เคราะห์ ออกแบบแนวทางการตรวจสอบ และปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในร่ วมกั บ
ผู้ ตรวจสอบภายในของ กปน. (On the Job Training) รวมถึ งปรับปรุงคู่ มื อการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบให้ ทั น สมั ย
สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ด้วย
4) การพั ฒ นาเพิ่ มทั กษะและศั กยภาพผู้ต รวจสอบภายใน โดยเชิ ญ วิทยากรจาก
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ มาบรรยายให้ความรู้มุมมอง การเปลี่ยนแปลง
ของโลกธุ ร กิ จ และแนวทางการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ อ งค์ ก ร พร้ อ มส่ งเสริ ม ให้ มี กิจ กรรม KM ถ่ ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ
3. รับทราบ รายงานการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2556 ของ กปน. โดย
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ มท 5470-1-4/26965 ลงวันที่ 11
ธันวาคม 2556
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มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 15 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่งมีมติรับทราบเรื่องต่างๆ
ดังนี้
1. รั บทราบการศึ กษาแนวทางบริ ห ารความเสี่ ย งโดยการถ่ ายโอนความเสี่ ย งด้ วยวิ ธี การ
ประกันภัย
2. รั บ ทราบแผนการประชาสั ม พั น ธ์ เสริ มสร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร สนั บ สนุ น โครงการ
น้ําประปาดื่มได้
3. รับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงระยะยาว เรื่อง ปริมาณน้ําดิบไม่เพียงพอ
4. รับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนี ชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือน
พฤศจิกายน 2556 จํานวน 10 รายการ โดยมีผลการเฝ้าระวัง ดังนี้
4.1 ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) จํานวน 4 รายการ
4.2 ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) 3 รายการ ได้แก่
ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันตก อัตราน้ําสูญเสีย และปริมาณน้ําขาย
4.3 ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องจัดการทันที (Threshold) 2 รายการ ได้แก่ ปริมาณน้ํา
เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง และต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินสัญญาเงินกู้ JICA เลขที่ TXXXII1 (Principal II)
5. รั บ ทราบรายงานการติดตามความคืบหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
(งวดเดื อนตุ ล าคม ถึ งพฤศจิกายน 2556) รวม 14 แผน โดยมี ผ ลงานดี กว่าระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บได้
จํานวน 1 แผน ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จํานวน 12 แผน และผลงานต่ํากว่าระดับเบี่ยงเบน
ที่ยอมรับได้ จํานวน 1 แผน คือ แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. คณะทํางานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม ควรพิจารณาจัดทําแผนแม่บท
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณากิจการของ กปน. การชี้แจง
ข้อเท็จจริง รวมถึงมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความร่วมมือกับประชาชน
2. ให้ กปน. พิ จ ารณาแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง เรื่ อ งปริ ม าณน้ํ า ดิ บ มี แนวโน้ ม ไม่
เพียงพอ เนื่องจากในระยะยาวผู้ใช้น้ําจะมีจํานวนมากขึ้น รวมทั้งการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรอาจก่อให้เกิด
การแย่งชิงทรัพยากรน้ํา ดังนั้น กปน. จึงควรพิจารณาจัดทําแนวทางการหาแหล่งน้ําดิบเพิ่มเติมอย่างจริงจัง เพื่อ
นํ าเสนอต่ อคณะกรรมการ กปน. ทั้ งนี้ การจั ด หาแหล่ งน้ํ า ดิ บ ต้ องใช้ เงิน ลงทุ น สู ง อาจจํา เป็ น ต้ องขอรับ การ
สนับสนุนจากรัฐบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รั บข้ อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงไปพิ จารณา
ดําเนินการ
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เรื่องที่ 16 รับทราบแผนการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2557
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปีงบประมาณ 2557 ที่จัดทําโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพั ฒนาบุคลากรขององค์กรให้สามารถ
ขับเคลื่อนพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนา
และการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การพัฒนาผู้บริหาร การพัฒนาทักษะวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ
2557 มีรายละเอียดยุทธศาสตร์/ โครงการ หลักสูตรที่สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร 5 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ด้าน
การเงิน ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
และ ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล
โดยมีรายละเอียดของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผลการดําเนินงานตามแผน (ตุลาคม –
ธันวาคม 2556) ตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 มีมติ
รับทราบแผนดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2557 และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรจัดอบรมหรือมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากร
2. ในการพัฒนาบุคลากรควรมีการดําเนินการที่หลากหลายนอกเหนือจากการจัดอบรม เช่น
การให้ทุนการศึกษา การสร้างเครือข่าย
3. กปน. ควรจัดหาวิธีการรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุสู่
คนรุ่นใหม่ เพื่อนําองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 17 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กปน. ครั้งที่ 1/2557
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการประชุมของคณะอนุ กรรมการ
กําหนด กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2557 โดยได้มีมติ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบความก้าวหน้าการจัดทํา IT Guideline โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 กปน. ควรพิ จ ารณาการเก็ บ ข้ อ มู ล (Data) ไว้ ใน SAN Storage และเก็ บ เฉพาะ
Application ไว้ที่ Server Storage
1.2 กปน. ควรเชิ ญ Key Technology Player ในตลาด IT มา นํ า เสนอทิ ศ ทางของ
เทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งอาจเคยเป็นคู่ค้ากับ กปน. หรือไม่ก็ได้
1.3 กปน. ควรนํ า สารบั ญ การจั ด ทํ า กรอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Guideline) ที่
คณะทํางานฯ จัดทําไว้แล้ว กําหนดเป็นทิศทางให้ Key Technology Player เลือกนําเสนอในการสัมมนา
1.4 ให้ กปน. แก้ไขและเพิ่มเติมสารบัญการจัดทํากรอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Guideline)
ในเล่ม IT Guideline ฉบับสมบูรณ์
1.5 คณะทํางานฯ ควรเชิญสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมรับทราบกรอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Guideline) พร้อมแสดงความคิดเห็น และนําเสนอกรอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Guideline) ฉบับสมบูรณ์ ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ กปน. ด้วย

-13-

2. รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 25552557) โดยมีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 1 โครงการ, โครงการเร็วกว่าแผน จํานวน 1 โครงการ,
โครงการช้ากว่าแผน จํานวน 1 โครงการ และโครงการเป็นไปตามแผน จํานวน 6 โครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 18 รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA
CG Policy Statement) ผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ประจําปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม
นโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) รายงานผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล
(CG) และผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจําปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 –
กันยายน 2556) ดังนี้
๑. รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA
CG Policy Statement) ประจําปีงบประมาณ 2556 ( ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) ดําเนินการ
แล้วเสร็จตามที่กําหนด
๒. รายงานผลการดํ า เนิ น งานด้ านธรรมาภิ บ าล (CG) ปี งบประมาณ 2556 (ตุ ล าคม
2555 – กันยายน 2556) ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่
ระดับสากล ด้านกํากับดูแล ด้านกิจกรรมส่งเสริม CG และด้านกิจกรรมเผยแพร่ CG ดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนด
๓. รายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปีงบประมาณ 2556
(ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) จากแผนปฏิบัติงานประจําปี งานตามภารกิจประจํา และงานตามนโยบาย
รายงานตามหลักการดําเนินงานด้าน CSR มาตรฐาน ISO 26000 ครบทั้ง 7 ด้าน ซึ่งกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ได้
ดํ าเนิ นการตามแผนที่ กําหนด โดยคณะอนุ กรรมการฯ มี ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มว่ า ในเรื่ องตู้ น้ํ าดื่ มหยอดเหรี ยญ
รวมทั้งแท่นน้ําดื่มสาธารณะ กปน. ควรมีการทําความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่มอย่างสม่ําเสมอ เนื่องจาก
เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ที่ให้บริการน้ําสะอาด เพื่อการบริโภค
ทั้ง นี้ คณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล ได้ ป ระชุ ม ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวั น ที่ 23 มกราคม
2557 มี ม ติ รั บ ทราบ และให้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ทราบ โดยให้ รั บ ข้ อ เสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบรายงานการติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานตามนโยบายกํากั บดู แลกิ จการของ กปน. (MWA CG
Policy Statement) ผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ประจําปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม
นโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) รายงานผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล
(CG) และผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจําปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 1 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2556) ดังนี้
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๑. รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA
CG Policy Statement) ประจําปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ดําเนินการ
แล้วเสร็จตามที่กําหนด
๒. รายงานผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ประกอบด้วยกิจกรรม 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานสร้างความตระหนัก เรียนรู้
สื่ อสารและทํ า ความเข้ าใจ แผนงานสร้ างต้ น แบบและพั ฒ นาเครื อข่ ายธรรมาภิ บ าล แผนงานสร้างกลไก
มาตรการและพัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอรัปชั่น แผนงานพัฒนาการดําเนินงาน
สู่ความเป็นเลิศและสู่สากล การศึกษาเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ระดับสากล สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนด
๓. รายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปีงบประมาณ 2557
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ประกอบด้วย 4 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน
CSR สู่ สากล โครงการพั ฒนาการดํ าเนิ นงานด้ านความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมในกระบวนงานขององค์ กร โครงการ
เสริมสร้างกลไกในการสื่อสาร เผยแพร่การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนด
ทั้งนี้ คณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล ได้ ป ระชุ มครั้งที่ 1/2557 เมื่ อวั น ที่ 23 มกราคม
2557 มีมติรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

