สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 3/๒๕๕7
ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม ๒๕๕7 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงาน
ใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕7 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่

๑

รั บทราบการรั บรองความเป็ นอิ สระ และการรายงานความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ของ
คณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการรับ รองความเป็ น อิสระ และการ
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปน. ดังนี้
 กรรมการฯ ลงนามรับรองความเป็นอิสระมาจํานวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้
1. ประธานกรรมการ กปน. (นายสมัย อนุวัตรเกษม)
2. นายอัชพร
จารุจินดา
3. นายวุฒิพงศ์
วิบูลย์วงศ์
4. นายสุรพล
สุประดิษฐ์
5. นางวิภารัตน์
อัศววิรุฬหการ
6. นายสมิทธิ
ดารากร ณ อยุธยา
7. นายสงวน
ตรีเจริญวิวัฒน์
8. นายเอกราช
ช่างเหลา
 กรรมการที่ไม่ได้เป็นอิสระ (มีตําแหน่งในหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับ
ดูแล กปน.) มีจํานวน 3 ท่าน คือ
1. นายมนัส
แจ่มเวหา
2. นายวัลลภ
พริ้งพงษ์
3. ผู้ว่าการ กปน.
(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)
 คณะกรรมการ กปน. ทุกท่านได้มีการรายงานการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2

รับทราบโครงการสร้างความมั่นคงในระบบการผลิตและจ่ายน้ําประปา

ด้ ว ยในการประชุ ม คณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 3/2557 เมื่ อ วั น ที่ 7 มี น าคม 2557
ประธานกรรมการ กปน. ได้แจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการสร้างความมั่นคงในระบบการผลิตและจ่าย
น้ําประปา ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กปน. ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําและภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนมาโดยตลอด และ
ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี จึงเห็นควรให้ กปน. ศึกษารายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
1. จากนโยบายของรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ าการกระทรวงมหาดไทย (นายชู ช าติ หาญสวั ส ดิ์ ) ที่
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการหาแหล่งน้ําที่จะมารองรับการใช้น้ําในระยะยาว จึงให้ กปน. จัดทําโครงการผัน
น้ําจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน โดยให้มีการผลิตน้ําประปาที่เขื่อนชัยนาท ขนาดกําลังผลิต 4 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน และสร้างระบบท่อลําเลียงน้ํามาในแนว Floodway ทางทิศตะวันออก ผ่านมาทางชัยนาท จนไป
ถึงทางเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยจะร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อแจกจ่ายน้ําในพื้นที่ที่มี
ท่อผ่าน จากนั้นน้ําจะถูกลําเลียงไปทางบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) และจะเชื่อมต่อ
กับ อุโมงค์ส่งน้ํ าของ กปน. ทางเขตมีน บุรี ซึ่งในครั้งแรกของการศึกษามีความเป็น ไปได้ที่โครงการนี้จะเป็ น
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โครงการประปาแห่งชาติ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตน้ํา อีกทั้งที่ จ. ชัยนาท ไม่มีปัญ หาเรื่องของน้ําเค็ม
เช่นเดียวกับบริเวณอื่น ๆ แต่จากการศึกษาและพิจารณารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้ว พบว่า ในปัจจุบันน้ําจาก
เขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท ก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน ทําให้ไม่มีน้ําเพียงพอต่อขนาดการผลิตให้ได้ 4
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น กปน. ควรเปลี่ยนมาศึกษาแหล่งน้ําทางฝั่งตะวันตกแทน โดย
เฉพาะที่เขื่อน แม่กลอง เนื่องจากเป็นแหล่งน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้ กปน. อยู่ในระหว่างการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการการบริหารจัดการน้ําดิบ สําหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม โดยในขณะนี้
กปน. ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น East Water สถาบันน้ําของกระทรวงอุตสาหกรรม การประปาส่วน
ภูมิภ าค (กปภ.) และกรมทรัพยากรน้ํา ทํ าการศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้ ซึ่ง กปน. มีแนวทางความคิดจากการ
เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําดิบ และเล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ําดิบ
เพื่ออุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมโดยตรง โดยไม่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ ๆ ใน
ต่างประเทศ เช่น เมืองโซล (สาธารณรัฐเกาหลี) เมืองโตเกียว (ประเทศญี่ ปุ่น) และเมืองนิวยอร์ก (ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า) โดยโครงการนี้ กปน. จะเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล และดํ า เนิ น การในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว
โดยทั้ ง 2 โครงการ รัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธี ราวัฒน์ ) ได้ ให้
ความสํ าคั ญ และเห็ นว่ า เรื่ องนี้ ควรเป็ นมติ ของคณะกรรมการ กปน. เพื่ อให้ กปน. ไปศึ กษารายละเอี ยดและ
ดําเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. พิจารณาดําเนินการตามที่ประธานแจ้ง

เรื่องที่

รั บ ทราบปฏิ ทิ น กิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ
ประจําเดือนมีนาคมและเมษายน 2557

3

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 เลขานุการฯ
ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ประจําเดือนมีนาคมและเมษายน 2557
โดยคณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการ กปน. ในครั้งที่ 4/2557 จากวันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นวันที่
25 เมษายน 2557
2. ประชุมกรรมการอิสระ จากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

4

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนมกราคม 2557 สรุปได้ดังนี้
งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน
1.1 การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
1.2 การจัดทําระเบียบว่าด้วยการดําเนินกิจการน้ําดื่มบรรจุภัณฑ์
1.3 การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ํา
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1.4 การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
1.5 โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน
1.6 การจัดตั้งสถาบันวิชาชีพการประปา
1.7 แผนงานการให้บริการที่รวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของ กปน.
1.8 การวางแผนลงทุนผลิตน้ําประปาโดยมีแหล่งน้ําที่มีความยั่งยืน
1.9 การปรับปรุง พรบ. ข้อบังคับ กฎระเบียบ ของ กปน. ให้มีความเหมาะสม
1.10 การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน่ายน้ําของ กปน.ออกไปในเขตพื้นที่รอยต่อชายขอบ
ใกล้เคียง หรือในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในประเทศอาเซียน
1.11 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
1.12 การนําระบบโอโซนเข้ามาใช้กับการผลิตน้ํา
1.13 การบริหารจัดการน้ําสูญเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1.14 การขออนุมัติจัดทําหนังสือองค์ความรู้ของกิจการประปา
1.15 การบริหารงานของสํานักคณะกรรมการ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วมี
มติรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดตั้งบริษัทในเครือของ กปน.
กปน. ควรมีการวางแผน เพื่อเร่งรัดการดําเนินงานให้เสร็จเร็วขึ้น รวมทั้งควรศึกษาข้อมูล
และความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของธุรกิจที่ กปน. จะดําเนินการจัดตั้งเป็นบริษัท ได้แก่ธุรกิจที่ กปน. มีความ
เชี่ยวชาญอยู่แล้ว หรือมองเห็ นช่องทางในการสร้างโอกาสทางรายได้ แต่ไม่อาจดําเนิ นการได้ เนื่องจากติ ด
ปัญหาในข้อกฎหมายที่ กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งควรต้องมีการพิ จารณาอย่างรอบคอบในรายละเอียดและ
ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ ประเด็นความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
และความสามารถในการแข่งขันในตลาดกับเอกชนรายอื่นๆ ด้วย ก่อนจะดําเนิ นการตามขั้นตอนการจัดตั้ง
บริษัทในเครือต่อไป
2. โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน
กปน. ควรรีบวางแผนและดําเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นคงของการมีแหล่งน้ํา
ดิบที่ยั่งยืนต่อไปในระยะยาว หรือพิจารณาหาพันธมิตร (Partner) เพื่อดําเนินงานร่วมกัน
3. การนําระบบโอโซนเข้ามาใช้กับการผลิตน้ํา
เป็นโครงการทดลองที่นํามาใช้กับโรงงานผลิตน้ําสามเสน 1 ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
น้ําประปา และรองรับการปรับอัตราค่าน้ําของ กปน. ในอนาคต ต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ กปน. เร่งรัดการดําเนินงานตาม โครงการปรับปรุงกิ จการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
เพราะเป็นโครงการที่สนับสนุนความมั่นคงทางด้านการผลิตของ กปน. ในอนาคต หากล่าช้ามากอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบผลิตได้
2. เพื่ อให้ เกิ ดความชัดเจนของการบริหารงานของสํ านั กคณะกรรมการ กปน. ฝ่ ายกฎหมาย
อาจจะประสานขอคํ าแนะนํ าจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) เกี่ ยวกั บเรื่ องอํ านาจการ
บริหารงานและการสั่งการของสํานักคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนํามาปรับใช้กับ กปน.
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให้ กปน. รั บข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ
บริหารไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 5

ขออนุมัติซื้อท่อพีวีซี. ปากระฆัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 100-300 มม. พร้อมยางหัวท่อ จํานวน
4 รายการ เลขที่ ซท.27/2557

กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ จั ดซื้ อท่ อพี วี ซี .ปากระฆั ง เส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 100 - 300 มม. พร้อมยางหัวท่อ จํานวน 4 รายการ เลขที่ ซท. 27/2557 สําหรับใช้ในพื้นที่ภาค 1 ภาค
2 ภาค 3 และ ภาค 4 ตามรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 จัดซื้อกับบริษัท เอส.ซี.เพอร์เฟ็คท์ จํากัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 66,402,000.- บาท
กลุ่มที่ 2 จัดซื้อกับบริษัท ไทยมุ้ย แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 46,809,000.- บาท
กลุ่มที่ 3 จัดซื้อกับ บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993) จํากัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 55,173,600.- บาท
กลุ่มที่ 4 จัดซื้อกับบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ําไทย จํากัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 98,355,600.- บาท

ยี่ห้อ ตราช้าง (NPI)
ยี่ห้อ สามบ้าน
ยี่ห้อ 3A
ยี่ห้อ ท่อน้ําไทย

รวมจัดซื้อ 4 กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 266,740,200.- บาท (สองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสน
สี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กําหนดส่งมอบตามเงื่อนไขของ กจพ.
โดยการดําเนินการประกวดราคาในงานนี้ ได้ดําเนินการด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และเงื่อนไขการ
ประกวดราคา อีกทั้งอํานาจอนุมัติสั่งซื้อ วงเงินเกิน 100 ล้านบาท ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 127 ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 100 ครั้งที่ 2) ข้อ 50 เป็นอํานาจของคณะกรรมการ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2557
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 6

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS4-8 เพื่องดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (Supplementary Agreement NO.10)

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS4-8 เพื่อ
งดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (Supplementary Agreement
NO.10) ให้กับ บริษัท ITA Consortium ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างขยายกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
ระยะที่ 4 และงานที่เกี่ยวข้อง โดยขยายระยะเวลาการงดค่าปรับสําหรับงานแก้ไขรายการงานบกพร่องแนบ
ท้ายหนังสือรับรองผลงาน SCC. ออกไปอีก จํานวน 150 วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ตุลาคม 2556
เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 มีนาคม 2557 โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับภาระ ค่าควบคุมงานของวิศวกรที่ปรึกษา
สํ า หรั บ ระยะเวลาที่ ได้ ข ยายออกไป ซึ่ งการขยายอายุ สั ญ ญานี้ เป็ น ไปตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2556 เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาด
แคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท และการอนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา
หรื อ ขยายเวลาทํ า การตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อตกลง เป็ นไปตามข้ อบั งคั บ กปน. ฉบั บที่ 100 ว่ าด้ วยการพั สดุ
พ.ศ. 2537 ข้อ 95 (3)
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2557
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 7

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITB-813 ครั้งที่ 2

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITB-813 ครั้งที่
2 ให้กับ บริษัท บุญสหะการสร้าง จํากัด ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต่อเชื่อม
ถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองลัดวัดใหม่ของกรุงเทพมหานคร โดยขยาย
อายุสั ญญาจ้ าง จํานวน 150 วัน จากเดิ มที่ สิ้ นสุดสัญญาวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เป็ นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 23
พฤษภาคม 2557 และบริษัทได้ยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างในครั้งนี้พร้อม
แนบแผนงานก่อสร้างหากได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาจ้าง ซึ่งการขยายอายุสัญญานี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก
การขาดแคลนแรงงานอั นเนื่ องมาจากการปรับค่ าจ้ างขั้นต่ํ า 300 บาท และการอนุ มัติ งดหรือลดค่ าปรับให้ แก่
คู่สัญญาหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ
พ.ศ. 2537 ข้อ 95 (3)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2557 และมีข้อเสนอแนะให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดงาน เพื่อป้องกันมิให้งานเสร็จล่าช้า และให้
ผู้รับจ้างใช้เวลาเพิ่มเติมให้น้อยที่สุด เพื่อให้งานแล้วเสร็จก่อน 150 วันที่ได้รับการขยายเวลาออกไป
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน.รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-739/1 ครั้งที่ 3

8

กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ เปลี่ ยนแปลงสั ญญา PITL-739/1
ครั้งที่ 3 ให้กับ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องใน
ถนนจันทรุเบกษาต่อเนื่องถนนสายไหม ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงหมู่บ้านกรุงทองธานี โดยขยายอายุสัญญา
จ้าง จํานวน 150 วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ตุลาคม
2557 และบริษัทได้ยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างในครั้งนี้ พร้อม
แนบแผนงานก่ อสร้ างหากได้ รั บ การขยายระยะเวลาก่ อสร้ าง ซึ่ ง การขยายอายุ สั ญ ญานี้ เ ป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่
ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท และการอนุมัติงด
หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่
100 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 ข้อ 95 (3)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2557 และมีข้อเสนอแนะให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดงาน เพื่อป้องกันมิให้งานเสร็จล่าช้า และให้
ผู้รับจ้างใช้เวลาเพิ่มเติมให้น้อยที่สุด เพื่อให้งานแล้วเสร็จก่อน 150 วันที่ได้รับการขยายเวลาออกไป
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ตามเสนอ และให้ กปน.รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
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เรื่องที่ 9

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-807 ครั้งที่ 6

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-807 ครั้งที่
6 ให้กับ บริษัท บี ซี ดี ซี จํากัด ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนพหลโยธิน และ
ถนน สุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่ซอยราชครูถึงสถานีสูบจ่ายน้ําพหลโยธิน โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จํานวน 150
วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 เมษายน 2557 เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2557 และบริษัทได้
แนบแผนงานก่อสร้างหลังการขยายอายุสัญญา พร้อมยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากการขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งการขยายอายุสัญญานี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2556 เรื่ องการพิ จ ารณาให้ ความช่ วยเหลื อผู้ ป ระกอบการก่ อสร้ างที่ ได้ รับ ผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท และการอนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือ
ขยายเวลาทํ า การตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง เป็ น ไปตามข้ อบั งคั บ กปน. ฉบั บ ที่ 100 ว่ าด้ วย การพั ส ดุ
พ.ศ. 2537 ข้อ 95 (3)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้างที่เป็นผลมาจากปัญหาการจราจร ตามที่
อ้างถึงสถานีตํารวจขอให้ลดเวลาทํางานลง ควรเป็นหนังสือที่มาจากกองบังคับการตํารวจจราจร (ผู้กํากับการ
นครบาล) มากกว่าหนังสือที่มาจากสถานีตํารวจ/โรงพักต่างๆ และควรมีการเจรจาต่อรองถึงจํานวนชั่วโมง/
เวลาในการทํ างานที่ จ ะให้ ลดลงด้ วย ซึ่ งควรจะพิ จารณาตามเหตุ ผล ความจําเป็ น และความเป็ นจริงในพื้ นที่ /
เส้นทางในแต่ละจุด
2. กปน.ควรมีมาตรการจัดชั้นผู้รับจ้างมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้รางวัลและคัดเลือกผู้รับจ้างที่
มีฝีมือ ทํางานเร็ว และได้งานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งจะทําให้เกิดการแข่งขัน และ
ทําให้ผู้รับจ้าง รายอื่นๆ พัฒนาตนเองต่อไป
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ตามเสนอ และให้ กปน.รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 10 ขออนุมัติขยายสัญญา G-PK/RB-8 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจาก
การปรับค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายอายุสัญญา G-PK/RB-8 ให้กับ
กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-ซัลคอน ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างถังเก็บน้ําใสที่สถานีสูบจ่ายน้ําเพชรเกษมและสถานีสูบจ่าย
น้ําราษฎร์บูรณะ และงานที่เกี่ยวข้อง โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จํานวน 150 วัน จากเดิมที่สิ้นสุดสัญญาวันที่
6 ตุลาคม 2557 เป็นสิ้นสุดสัญ ญาวันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานของ
วิศวกรที่ปรึกษาสําหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป และการขยายอายุสัญญานี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2556 เรื่ อ งการพิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการก่ อ สร้ า งที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท และการอนุมัติงดหรือ
ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 ข้อ 95 (3)
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2557 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ กปน. เพิ่มเติมข้อมูลและเอกสารเพิ่มในประเด็นที่ว่า จากการขยายอายุสัญ ญา
ของงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ มีผลกระทบต่อ กปน. ในภาพรวมอย่างไร และกปน. มีแผนจะแก้ไข
ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรด้วย
2. ขอให้ กปน. รายงานความก้าวหน้าของงาน, ระยะเวลาที่ใช้ในการทํางาน (จนงานแล้ว
เสร็จ ) ของ 8 สัญ ญาที่ ได้รับ การขยายอายุ สัญ ญาออกไป ตามมติ คณะรัฐมนตรีฯ อั นเนื่ องมาจากการปรับ
ค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ตามเสนอ และให้ กปน.รั บ ข้ อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการบริห ารไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงิน และผลการดําเนินงาน การติดตามผลงานค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และรับทราบรายงานวิ เคราะห์ การเงินและผลการดํ าเนิ นงาน สําหรั บงวด 4 เดื อน
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผล
การดําเนินงาน การติดตามผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สําหรับไตรมาส 1
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ รายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 4 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 ดังนี้
ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
กปน.มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ 1,967.8 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมายตามร่างเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. 265.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.6 และสูง
กว่าปีก่อน 97.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.2 เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 14.8 ล้าน
บาท ทําให้มีกําไรสุทธิเท่ากับ 1,982.6 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 213.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.1 แต่ต่ํา
กว่าปี ก่อน 107.8 ล้ านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.2 เมื่ อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตร์ จะได้กําไรสุ ทธิจากการ
ดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จํานวน 1,386.3 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน เมื่อหักค่าใช้จ่ายทุน
ทรัพย์ (Capital Charge:CC) จํานวน 923.3 ล้านบาท ส่งผลให้กําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit :
EP) มีค่าเท่ากับ 463.0 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 184.8 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 86.6 ล้านบาท โดย
ศูน ย์ บริการ มี กําไรทางเศรษฐศาสตร์ 1,054.3 ล้านบาท ศู นย์ ผลิ ตและส่งน้ํ า มี กําไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ
364.9 ล้านบาท และศูนย์สนับสนุน มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ 226.4 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน งวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557
กปน.มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ 2,539.7 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมายตามร่างเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. 270.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 และสูง
กว่าปีก่อน 89.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 0.5 ล้าน
บาท ทําให้มีกําไรสุทธิเท่ากับ 2,540.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 204.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.8 แต่
ต่ํ ากว่ าปี ก่อ น 269.3 ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 9.6 และมี กําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)
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เท่ากับ 569.1 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 206.2 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 106.2 ล้านบาท ตามเอกสาร
แนบ 2 ประกอบด้วย
1) รายได้รวม เท่ากับ 6,193.2 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 6.0 ล้านบาท แต่สูงกว่าปี
ก่ อน 89.5 ล้ านบาท โดยมี รายได้ ค่ าน้ํ า ซึ่ งเป็ นรายได้ หลั กของ กปน. จํ านวน 5,181.6 ล้ านบาท ต่ํ ากว่ า
เป้าหมาย 160.0 ล้านบาท โดยมีปริมาณน้ําขายเท่ากับ 431.8 ล้าน ลบ.ม. ต่ํากว่าเป้าหมาย 12.6 ล้าน ลบ.ม.
และต่ํากว่าปีก่อน 5.1 ล้าน ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 และ
หนาวเย็ นต่ อเนื่ องถึ งเดื อนมกราคม 2557 นั บ เป็ น สถิ ติ ห นาวนานต่ อ เนื่ อ งที่ สุ ด ในรอบ 14 ปี ส่ งผลให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้น้ําลดลงมาก ประกอบกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง การปิดถนนและ
สถานที่ราชการบางแห่ง ทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทห้างร้าน มีการใช้น้ําลดลง โดยเฉพาะในเดือน
มกราคม 2557 ปริมาณน้ําขายลดลงเหลือเพียง 102.2 ล้าน ลบ.ม. ต่ํากว่าเป้าหมาย 9.6 ล้าน ลบ.ม. และ
ต่ํากว่าปีก่อน 6.3 ล้าน ลบ.ม. โดยต่ํากว่าเป้าหมายและปีก่อนในทุกสํานักงานประปาสาขา นอกจากนี้ สภาพ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว การปรับลดอัตราค่าน้ําบาดาล การผลิตน้ําขึ้นใช้เองของนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการ
เดินทางออกต่างจังหวัดในเทศกาลปีใหม่สูงกว่าทุกปี ส่งผลให้รายได้ค่าน้ําและปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ยต่อรายต่ํา
กว่าเป้าหมายและปีก่อน
นอกจากนี้ กปน.มีรายได้ค่าติดตั้งประปา รายได้เสริมจากงานวางท่อประปา รายได้อื่น
ได้ แก่ รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค ค่ างานวางท่อร่วมกับหน่ วยงานภายนอก และดอกเบี้ ยรับจากการบริหาร
สภาพคล่องส่วนเกิน สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งช่วยชดเชยรายได้ค่าน้ําที่ต่ํากว่าเป้าหมายได้บางส่วน
2) ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ 3,653.0 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 210.5
ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน 358.8 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วยน้ําขาย เท่ากับ 7.83 บาท:ลบ.ม. ต่ํา
กว่ า เป้ า หมาย 0.26 บาท:ลบ.ม. เกิ ด จากค่ า ไฟฟ้ า ค่ าใช้ จ่ า ยบุ ค ลากร ค่ า เสื่ อ มราคา ค่ า ซ่ อ มแซมและ
บํารุงรักษา ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์ต่ํากว่าเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
พบว่ า ต้ น ทุ น ค่ า น้ํ า สู งกว่ า ปี ก่ อ น 0.92 บาท:ลบ.ม. ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากกํ า ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นลดลง
เนื่องจากภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศลดลงจากการชําระคืนเงินต้น และค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยนมีทิศทาง
อ่อนค่าลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยน้ําขายเพิ่มขึ้น 0.82 บาท:ลบ.ม. นอกจากนี้ มีค่าสารเคมีสูงขึ้น เนื่องจาก
คุณภาพน้ําดิบแม่น้ําเจ้าพระยาด้อยคุณภาพ ค่าความสกปรกสูงในเดือน ธ.ค.56 และมีการใช้สารสร้างตะกอน
ชนิดใหม่ซึ่งมีราคาสูง แต่มีอัตราการใช้งานต่ํากว่าสารส้ม เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้สารส้มเพียงอย่างเดียว
รวมถึงมีค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยน้ําขายสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากทรัพย์สินประเภทท่อสูงขึ้น และค่าใช้จ่าย
บุคลากรสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับเงินเดือนพนักงานแรกบรรจุ และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
พนักงานสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณน้ําขายในปีนี้ต่ํากว่าปีก่อนมาก ทําให้ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยน้ําขายสูงขึ้น
ในขณะที่ มีค่ าใช้ จ่ า ยต่ อหน่ ว ยน้ํ า ขายที่ ล ดลง ได้ แ ก่ ค่ าไฟฟ้ า เกิ ด จากในปี ก่ อ นมี การปรั บ แผนการส่ งน้ํ า
เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ําช่วงประดิพัทธ์ถึงสี่พระยาช่วงเดือน พฤศจิกายน 2555 – สิงหาคม 2556
ทําให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีก่อนสูงกว่าปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีดอกเบี้ยจ่าย ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ลดลง
3) กําไรสุทธิ เท่ากับ 2,540.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 204.5 ล้านบาท คิดเป็น
ร้ อยละ 8.8 เกิ ด จากการบริ ห ารควบคุ ม ค่ าใช้ จ่ า ยทํ าได้ ดี กว่ าเป้ า หมาย ในขณะที่ ร ายได้ ร วมลดลง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน กําไรสุทธิต่ํากว่าปีก่อน 269.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.6 เกิดจากกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนต่ํากว่าปีก่อน 359.1 ล้านบาท ในขณะที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าปีก่อน โดยมี
อัตราส่วน EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 65.90 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 62.34 และสูงกว่าปีก่อน
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ซึ่งเท่ากับร้อยละ 65.28 และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ
41.47 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 37.94 แต่ต่ํากว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 46.51
ฐานะการเงิน
กปน.มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ 31 มกราคม 2557 เท่ า กั บ 58,944.7 ล้ า นบาท โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.17 เท่า สูงกว่าเป้าหมายซึ่งเท่ากับ 0.13 เท่า แต่ต่ํากว่าปี
ก่อนซึ่ งเท่ ากั บ 0.22 เท่ า ประกอบกั บอั ตราส่วนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบี้ ย (Interest Coverage
Ratio) เท่ากับ 115.62 เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 113.63 เท่า และ 74.54 เท่า ตามลําดับ
สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และ การประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ตามลําดับ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. วิเคราะห์
รายได้ที่ลดลง ในทุกมิติ เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้น้ําที่เปลี่ยนแปลงไปจากการอยู่อาศัยแนวราบเป็นอาคารแนวตั้ง
ค่าใช้จ่ายแอบแฝงในทุกกระบวนการ รวมถึงการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ําแยกตามพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้มีข้อมูล
ที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน การติดตามผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์
(EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2. รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 มกราคม 2557
3. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ 12 ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (2555-2559) และปรับปรุง
แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 1)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนการ
ตรวจสอบเชิ งกลยุ ทธ์ (2555 - 2559) และปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 1)
เพื่ อให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้ าหมาย ข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรและแผน
บริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ทบทวนใหม่ และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบ โดยมี
ภาพรวมของแผนที่ปรับปรุงใหม่ ดังนี้
1. แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (ปี 2555-2559) มีจํานวน 55 กิจกรรมเท่าเดิม
2. แผนการตรวจสอบประจําปี 2557 มีกิจกรรมตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง และ กฎ
ระเบียบ เดิมมี 39 กิจกรรม เหลือ 37 กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 กิจกรรมตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง และ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1) เพิ่ มกิ จ กรรมตรวจสอบ 1 กิ จ กรรม คื อ G-001-04 การสอบทานความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์
2) ยกเลิกกิจกรรมตรวจสอบ 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม I-004 ระบบ SAP กิจกรรม E-010
และ E-011 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9
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3) ปรับจํานวนวันที่ปฏิบัติงาน (Man-Days) จํานวน 18 กิจกรรม
4) ปรับช่วงระยะเวลาการตรวจสอบ จํานวน 11 กิจกรรม
5) ตรวจสอบตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2557 จํานวน 14 แผน
6) ปรับ ชื่ อกิ จกรรมตรวจสอบ จากชื่ อเดิ ม การบริ ห ารจั ด การด้ านความมั่น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ (ISMS) เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ และความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) ปรับปรุงวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม I-003 เป็น การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 2 งานอื่น ๆ NON IA มีการขอปรับวันทําการ 3 รายการ คือ
1) การปฏิบัติงานพั ฒ นาและสนับ สนุนงานตรวจสอบภายในเดิ ม 570 วันทํ าการ ลดลง
เหลือ 376 วันทําการ
2) งานฝึกอบรมทั่วไป เดิม 810 วันทําการ ลดลงเหลือ 735 วันทําการ
3) การลาอุปสมบทจํานวน 80 วันทําการ (ปรับเพิ่ม)
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2557 แล้ว มีมติอนุมัติ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เรื่องที่ 13 ขอความเห็ นชอบการขอตั้ งงบลงทุ น เพื่ อจั ดซื้ อที่ ดิ นสํ าหรั บเป็ นสถานที่ ก่ อสร้ างอาคาร
สํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ประจําปีงบประมาณ 2558
ตามที่ คณะกรรมการ กปน. มี มติ ในการประชุ มครั้งที่ 13/2556 เมื่ อวัน ที่ 23 ธัน วาคม
2556 ให้ กปน. พิจารณาทบทวนการบริการผู้ใช้น้ํา ตามยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าที่กําหนดไว้ เพราะการบริการ
ที่ดีควรคํานึงถึงความพึงพอใจและอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ําเป็นหลัก ดังนั้น กปน. จึงควรพิจารณาหา
สถานที่ ที่อยู่ในเขตการให้บริการของสํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จะเหมาะสมกว่า เนื่องจาก สสว. มีพื้นที่
ให้บริการครอบคลุมกรุงเทพมหานคร (เขตทุ่งครุ เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ) และจังหวัดสมุทรปราการ
(อ.พระสมุทรเจดีย์ อ.พระประแดง) ซึ่งมีลักษณะเป็นสาขาเขตขยาย และปัจจุบันจํานวนพื้นที่ให้บริการและ
จํานวนผู้ใช้น้ํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลําดับ นั้น
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการขอตั้งงบลงทุน เพื่อ
จัดซื้อที่ดินสําหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ประจําปีงบประมาณ 2558 โดย
กปน. ได้พิจารณาทบทวนฯ ในรายละเอียด และสรุปได้ดังนี้
1. งบประมาณจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ขอตั้งมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นงบประมาณประจําปี สามารถผูกพันได้เพียง 1 ปี และในปี 2557 ครม.
ไม่ได้อนุมัติการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวแล้ว
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2. กปน. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ กปน. ที่ควร
หาสถานที่ ที่อยู่ในพื้นที่การให้บริการของสํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านลูกค้าและบริการ ที่ต้องคํานึงถึงความพึงพอใจและการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการหลัก
3. กปน.จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การขอตั้ ง งบลงทุ น จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ปี ง บประมาณ 2558 เป็ น เงิ น
120,000,000 บาท จํานวนเนื้อที่ 4-7 ไร่ โดยได้พิจารณาจากราคาประเมิน พร้อมทั้งสภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคมการเจริญเติบโตในอนาคตของพื้นที่ให้บริการ ประกอบการประมาณราคา โดยได้จัดทํา
รายละเอียดเงื่อนไขและแผนการดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการบริห ารได้ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวัน ที่ 29 มกราคม 2557 มีมติ
เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินฯ โดยให้คํานึงถึงความเหมาะสมของขนาดที่ดินและทําเล
ที่ตั้งของที่ดินที่จะจัดซื้อ รวมทั้งราคาตลาดของที่ดิน ตามความเป็นจริง
ดังนั้น กปน. จึงได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดและสํารวจข้อมูลเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากราคา
ประเมินพร้อมทั้งสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม การเจริญเติบโตในอนาคตของพื้นที่ให้บริการ มา
ประกอบการประมาณราคา และได้ยืนยันยอดเงินสําหรับจัดซื้อที่ดินดังกล่าว เป็นเงิน 120,000,000 บาท
โดย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ โดยสรุปดังนี้
1. ที่ดินต้องติดถนนสุขสวัสดิ์ /ถนนประชาอุทิศ /ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก หรือ
ติดซอยซึ่งแยกจากถนนทั้ง 3 สายดังกล่าว แต่ต้องเป็นซอยที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่ดิน
2. ที่ ดิ น ต้ องมี โฉนด และต้ องไม่ ถูกยึด /อายัด/ขายทอดตลาด/ในบริ เวณที่ จ ะถู กเวนคื น
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 4 ไร่ และไม่เกิน 7 ไร่ ต้องอยู่ห่างจากแนวไฟฟ้าแรงสูง
มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอตั้งงบลงทุน จํานวน 120,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินสําหรับเป็นสถานที่
ก่ อ สร้ า งอาคารสํ า นั ก งานประปาสาขาสุ ข สวั ส ดิ์ ประจํ า ปี ง บประมาณ 2558 และมี
ข้อเสนอแนะให้ กปน. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การจัดซื้อที่ดินที่จะก่อสร้างอาคารสํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

เรื่องที่ 14 ขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําปี 2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจ ารณาให้ความเห็น ชอบร่า งแผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณ ประจําปี 2558 สรุปได้ดังนี้
1. ร่างแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558
 เป้าหมายการดําเนินงานที่สําคัญ
รายการ
1) จํานวนผู้ใช้น้ํา ณ สิ้นปี
2) จํานวนติดตั้งประปาใหม่
3) ปริมาณน้ําใช้เฉลี่ย
4) ปริมาณน้ําผลิตจ่าย
5) ปริมาณน้ําจําหน่าย
- น้ําขาย
- น้ําขายที่เพิ่มขึ้น

(ล้านราย)
(ร (( (ราย)
(ลบ.ม./ราย/เดือน)
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)

เป้าหมาย ปี 2558
2.205
62,000
53.3
1,816.1
1,416.5
1,396.5
30.0
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รายการ
- น้ําสาธารณะและน้ําอื่น ๆ
6) อัตราน้ําสูญเสีย
7) ราคาค่าน้ําเฉลี่ย
8) จํานวนพนักงาน ณ สิ้นปี
9) อัตราส่วนจํานวนผู้ใช้น้ําต่อพนักงาน 1 คน
10) รายได้รวม
11) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงาน
12) EBITDA
13) กําไรสุทธิ

(ล้าน ลบ.ม.)
(%)
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)
(คน)
(ราย)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

เป้าหมาย ปี 2558
20.0
22.0
12.01
5,454
404
20,020.1
7,875.8
12,144.3
6,809.2

 โครงการ/แผนงาน
มีโครงการ/แผนงานรวม 42 โครงการ ดําเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหาร
กปน. ฉบับที่ 3 (2555 – 2559) เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557 ทั้ง 42 โครงการ จําแนก
เป็น (1) ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกโครงการรองรับยุทธศาสตร์นี้ (2) ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
จํานวน 2 โครงการ (3) ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า จํานวน 4 โครงการ (4) ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน
จํานวน 18 โครงการ (5) ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒ นาองค์กร จํานวน 15 โครงการ และ (6)
ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล จํานวน 3 โครงการ
โดยจําแนกตามศูนย์ EVM ที่รับผิดชอบได้ ดังนี้
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ
ศูนย์ EVM
รับผิดชอบรอง/ร่วมกับ
หลัก
หน่วยงานอื่น
- ศูนย์ผลิตน้ํา (ระบบผลิตน้ํา/ระบบแหล่งน้ําและคุณภาพน้ํา/ระบบ
5
7
บํารุงรักษา)
- ศูนย์ส่งจ่ายน้ํา (ระบบส่งและจ่ายน้ํา)
1
6
- ศูนย์บริการ (สายงานบริการ)
6
10
- ศูนย์สนับสนุน (สายงานผู้ว่าการ/บริหาร/การเงิน/วิศวกรรมและ
30
4
ก่อสร้าง/ แผนและพัฒนา / เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รวม
42
2. ร่างงบประมาณประจําปี 2558 ประกอบด้วย
 การประมาณการรายได้ค่าน้ํา-ค่าบริการ พิจารณาจากปริมาณน้ําขาย จํานวนผู้ใช้
น้ํา ราคาค่าน้ําเฉลี่ย (บาท/ราย/เดือน) ตามเป้าหมายการดําเนินงานในข้อ 1
 งบทําการ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายผันแปร ประกอบด้วย
- ค่าไฟฟ้าผลิตและสูบจ่าย ค่าสารเคมี ค่าน้ําดิบ ผันแปรตามปริมาณน้ําผลิต
- ค่าใช้จ่ายต่อใหม่ผันแปรตามจํานวนผู้ใช้น้ําติดตั้งประปาใหม่
- ค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริมด้านบริการ ประมาณการร้อยละ 75 ของรายได้
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2. ค่าใช้จ่ายประจํา ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทน)
- ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
 งบลงทุน พิจารณาขีดความสามารถในการดําเนินงานและกรอบวงเงินที่จะเบิกจ่าย
ได้ภายในปีงบประมาณ และใช้เกณฑ์บริหารสินทรัพย์ โดยให้มีการทบทวนแผนการจัดหา ทดแทน ซ่อม
บํารุงสินทรัพย์ และให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558
สรุปผลภาพรวมงบประมาณปี 2558 ดังนี้
ปี2557 **
ปี 2558
ผลต่างเพิ่ม(ลด)จากปี 2557
ประมาณการ ข้อเสนองบประมาณ จํานวนเงิน
%
1. งบประมาณรายได้
19,381.3
20,020.1
638.8
3.30
2. งบประมาณรายจ่าย
7,306.5
7,875.8
569.3
7.80
2.1 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
7,299.5
7,868.7
569.2
7.80
2.2 ค่าใช้จ่ายอื่น
7.0
7.1
0.1
1.43
3. EBITDA
12,074.8
12,144.3
69.5
0.58
4. กําไรสุทธิก่อนอัตราแลกเปลี่ยน
7,400.0
7,500.0
100.0
1.35
5. กําไรสุทธิ
6,746.1
6,809.2
63.1
0.94
6. EP
1,007.5
1,925.8
918.3
91.15
7. เงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน
5,887.3
7,848.2
1,960.9
33.31
8. วงเงินเบิกจ่ายลงทุน
5,440.5
9,643.0
4,202.5
77.24
9. เงินกู้ที่ต้องจัดหา
783.8
1,019.9
236.1
30.12
** หมายเหตุ ประมาณการปี 2557 ตามผลการเจรจากับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ (IRDP) เกณฑ์ A
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการแผนและยุ ท ธศาสตร์ ได้ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2557 เมื่ อ วั น ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบดังนี้
1. ร่างแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558
2. งบประมาณรายได้ จํานวน 20,020.1 ล้านบาท และงบทําการ จํานวน 7,868.7 ล้านบาท
3. งบลงทุน วงเงินดําเนินการ 21,763.9 ล้านบาท (จากวงเงินดําเนินการเดิม 21,735.9
ล้านบาท เป็นการปรับเพิ่มอีก 28.0 ล้า นบาท จากโครงการศูน ย์คอมพิวเตอร์สํารองที่มีวงเงิน ดําเนิน การ
เดิม 172.0 ล้านบาท ที่ปรับเป็นวงเงินดําเนินการ 200.0 ล้านบาท) และวงเงินเบิกจ่าย 9,643.0 ล้าน
บาท
ภาพรวมงบประมาณ

โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดทําแผนในภาวะวิกฤตการณ์ปัญหาน้ําเค็มรุกล้ํา ซึ่งอยู่ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เห็นควรบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว
2. ควรจัดตั้งคณะทํางานศึกษาวิกฤตการณ์ปัญหาน้ําเค็มรุกล้ําและแนวทางแก้ไข นําเสนอ
ผลการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด
3. การประมาณการรายได้ ที่มี อัตราเปอร์ เซ็ นต์ เพิ่ มขึ้ นต่ํ ากว่าค่ าใช้ จ่ าย ควรมี เหตุ ผลอธิ บาย
ประกอบ ซึ่ง กปน. ได้จัดทําข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว
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4. ควรมุ่งเน้ นการพั ฒ นาบุคคลากรในเชิงธุรกิจ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในการสร้างรายได้
เสริมของ กปน.
5. กปน. ควรศึกษาแนวทาง วิธีการ การดําเนินงาน ได้แก่
- การจัดตั้ง/ปรับปรุงหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนผลักดันการดําเนินงานที่ก่อเกิดรายได้จาก
ธุรกิจเสริมให้กับองค์กร
- การวิเคราะห์ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายองค์กร ในกรณีที่พนักงานได้รับการเยียวยาจาก
การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานให้ได้รับตามอัตราแรกบรรจุใหม่
- วิเคราะห์/ศึกษาสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เพื่อนํามาปรับใช้กับ กปน.
- การผันน้ําดิบจากแม่น้ําทางฝั่งตะวันตกเข้าสู่ระบบผลิตทางฝั่งตะวันออก (โรงงานผลิต
น้ําบางเขน) ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบและน้ําดิบด้อยคุณภาพ ควรนํามาพิจารณาประกอบการ
จัดทํา โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
- นโยบายการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ใน
เรื่องระบบสารสนเทศ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรทําความเข้าใจกับพนักงานให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นย่อม
ส่งผลให้โบนัสลดลง และค่าใช้จ่ายดําเนินงานปีงบประมาณ 2558 ยังไม่รวมเงินเยียวยาจากการปรับอัตรา
เงินเดือนพนักงานให้ได้รับตามอัตราแรกบรรจุใหม่ หากได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2558 จะทําให้ค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นและอาจจะส่งผลให้โบนัสลดลงได้
2. กปน. ควรพิ จารณาถึ งการลงทุ น ในทรัพย์สิ นขององค์กร ด้ วยว่าทรัพย์สิ นนั้ น ก่อให้เกิ ด
รายได้และกําไรที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะการเพิ่มทรัพย์สินย่อมจะทําให้ค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ (Capital Charge :
CC) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และจากการลงทุน ในทรัพย์สินอย่างรวดเร็วในปี งบประมาณ 2560, 2561 และ
2562 นั้น จึงส่งผลให้ค่า EP ในปีงบประมาณ 2562 มีค่าเป็นลบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ กปน. ต้องพิจารณาให้
รอบคอบก่อนการลงทุน
3. ในการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี แ ยกตามศู น ย์ EVM นั้ น กปน. ควรจั ด ทํ า
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) และค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost) ของแต่ละศูนย์ให้
ชัดเจน
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558
2. เห็ น ชอบงบประมาณรายได้ 20,020.1 ล้ า นบาท และอนุ มั ติ ง บทํ า การ จํ า นวน
7,868.7 ล้านบาท
3. เห็นชอบงบลงทุน วงเงินดําเนินการ 21,763.9 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 9,643.0 ล้านบาท
4. ให้ กปน. รั บ ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการแผน

และยุทธศาสตร์ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 15 ขอความเห็นชอบอัตราค่าน้ําประปาแบบขายเหมาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าน้ําประปาแบบ
ขายเหมาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กปภ. มีหนังสือเลขที่ มท 55401-1/482 ลง
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วั นที่ 30 มกราคม 2557 ขอให้ กปน. พิ จารณาปรั บลดอั ตราค่ าน้ํ าแบบขายเหมา (Bulk Sale) จากอั ตรา
ลูกบาศก์เมตรละ 10.50 บาท เป็น ลูกบาศก์เมตรละ 8.50 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
น้ําประปาแก่ประชาชน เนื่องจากในอนาคต กปภ. ต้องมีการเพิ่มการลงทุนในระบบท่อจําหน่ายควบคู่กับการ
เพิ่มจุดรับซื้อน้ําจาก กปน.
กปน. พิจารณาอัตราค่าน้ําที่ กปภ. ขอปรับลดเหลือลูกบาศก์เมตรละ 8.50 บาท เทียบกับ
โครงสร้างค่าน้ําประปาของทั้ง 2 หน่วยงาน แล้ว พบว่า ต่ํากว่าอัตราค่าน้ําประปาเริ่มต้นประเภทที่พักอาศัย
ของ กปภ. (ลูกบาศก์เมตรละ 10.20 บาท) และต่ํากว่าอัตราค่าน้ําประปาขายเหมาประเภทที่พักอาศัยซึ่ง
กําหนดไว้ในโครงสร้างค่าน้ําของ กปน. (ลูกบาศก์เมตรละ 10.50 บาท) ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ เดือนธันวาคม
2542 โดยอั ตราค่ าน้ํ าประปาขายเหมาที่ กปน. จํ าหน่ายให้ กปภ. อัต ราลูกบาศก์ เมตรละ 10.50 บาท
เท่ากับอัตราค่าน้ําประปาขายเหมาประเภทที่พักอาศัยที่กําหนดไว้ในโครงสร้างค่าน้ําของ กปน. ดังนั้น อัตราค่า
น้ําประปาแบบขายเหมาให้กับ กปภ. ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 10.50 บาท มีความเหมาะสมแล้วไม่ควรปรับ
ลด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างค่าน้ําของ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบให้คงอัตราค่าน้ําประปาแบบขายเหมาให้กับ กปภ. ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 10.50 บาท เนื่องจาก
ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ กปน. ได้ให้พิเศษไปแล้ว โดยคิดในอัตราขายเหมาประเภทที่อยู่อาศัย และให้สงวน
สิท ธิ์ในการที่ กปน. จะเปลี่ ย นแปลงราคาค่ าน้ํ า หาก กปน. มี การปรั บ ปรุ งโครงสร้างอัต ราค่ า น้ํ าดั งกล่ า ว
นอกจากนี้ยังเห็นว่าการจําหน่ายน้ําให้กับ กปภ. ยังเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้น้ํา
ตามพื้นที่รอยต่อและชายขอบที่ขาดแคลนน้ําใช้ในการอุปโภคและบริโภคด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงอัตราค่าน้ําประปาแบบขายเหมาให้กับ กปภ. ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 10.50
บาท และให้ กปน.รับข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหาร ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
เรื่องที่ 16 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ซึ่งได้มีมติเห็นชอบ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง จํานวน 2 แผน ดังนี้
1.1 การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของระบบผลิต ปีงบประมาณ 2557 (สายงานผลิต
และส่งน้ํา) โดยปรับเพิ่มระยะเวลาของการจัดทําแผนและการฝึกอบรม
1.2 เร่งรัด การเบิ กจ่ ายงบลงทุ น ปี งบประมาณ 2558 (สายงานการเงิน ) โดยปรับ
ระยะเวลาการดําเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้างให้เร็วขึ้น
2. ทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) ปีงบประมาณ 2557 โดย
ทบทวนและทําการปรับปรุงค่า KRI ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 5 รายการ คือ 1) ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่ง
น้ําดิบฝั่งตะวันออก 2) ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันตก 3) แรงดันน้ําที่ท่อประธาน 4) อัตราน้ําสูญเสีย
5) ร้อยละของค่าใช้จ่ายดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ
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เรื่องที่ 17 รับทราบแผนการดํ าเนิ นงานเพื่ อชดเชยรายได้ ค่ าน้ํ าที่ ต่ํ ากว่ าเป้ าหมาย และให้ ได้ ผล
ประกอบการตามเป้าหมายตัวชี้วัดองค์กร
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนการดําเนินงานเพื่อชดเชยรายได้ค่า
น้ําที่ต่ํากว่าเป้าหมาย และให้ได้ผลประกอบการตามเป้าหมายตัวชี้วัดองค์กร ดังนี้
1. แผนการดําเนินงานเพิ่มรายได้ของสายงานบริการ
จากสถานการณ์ บ้ า นเมื องและสภาพอากาศที่ ห นาวเย็ น ต่ อเนื่ อง ทํ าให้ การใช้ น้ํ าเดื อน
ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 ต่ํากว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 12.6 ล้าน ลบ.ม. กปน. จึงได้
จัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มรายได้ของสายงานบริการ ประกอบด้วย
1.1 เพิ่มรายได้ค่าน้ํา โดยเพิ่มแรงดันน้ําในช่วงฤดูร้อนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําขาย ในเดือนมีนาคม –
พฤษภาคม 2557 โดยคาดการณ์ปริมาณน้ําขายได้ 357.8 ล้าน ลบ.ม. จากเป้าหมาย 356.2 ล้าน ลบ.ม.
เพิ่มขึ้น 1.6 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณ 19.2 ล้านบาท
1.2 เพิ่มรายได้เสริมหน้ามาตร หลังมาตร และรายได้อื่น จากเดิม 750 ล้านบาท เพิ่ม
เป็น 854 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท
โดยเมื่อดําเนิ น การตามแผนการดําเนิ นงานฯ (ตามข้อ 1.1 และ 1.2) แล้ว มี ผลทํ าให้
รายได้ยัง ต่ํากว่าเป้าหมายทั้งปี สรุปได้ดังนี้
(1) คาดการณ์รายได้ค่าน้ําต่ํากว่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2557 คือ
ปริมาณน้ําขายตามเป้าหมาย
1,366.50 ล้าน ลบ.ม.
คาดการณ์ปริมาณน้ําขายได้
1,355.53 ล้าน ลบ.ม.
คาดการณ์ปริมาณน้ําขายต่ํากว่าเป้าหมาย 10.97
ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นรายได้ค่าน้ําต่ํากว่าเป้าหมาย
131.75
ล้านบาท
(10.97 ลบ.ม. x 12.01 บาท:ลบ.ม.)
(2) ชดเชยรายได้ค่าน้ําที่ต่ํากว่าเป้าหมายด้วยการหารายได้เสริมเพิ่มขึ้นอีก
104.00
ล้านบาท
(3) รายได้รวมต่ํากว่าเป้าหมายทั้งสิ้น
27.75
ล้านบาท
2. แผนการดําเนินงานควบคุมค่าใช้จ่าย
เนื่องจาก กปน.ยังมีความเสี่ยงที่รายได้รวมอาจไม่ได้ตามเป้าหมายจากการขายน้ําในช่วง
ฤดูฝน (กรกฎาคม – กันยายน 2557) กปน. จึงมีเป้าหมายควบคุมค่าใช้จ่ายงบทําการ ปีงบประมาณ 2557 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ของวงเงินงบทําการที่ได้รับอนุมัติ (วงเงินงบทําการ 7,375.7 ล้านบาท) คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ควบคุมทั้งปี ประมาณ 221.3 ล้านบาท แต่ในเบื้องต้นช่วง 6 เดือนแรก กปน.จะควบคุมค่าใช้จ่ายงบทําการ
ร้อยละ 1.5 ของวงเงินงบทําการ เพื่อให้ผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมประมาณ
110.6 ล้านบาท
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 มี
มติรับทราบ ตามที่ กปน. เสนอ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ดําเนินการเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวกให้
ประชาชนที่เดือดร้อนก่อน แล้วดําเนินการเก็บค่าบริการในภายหลัง เพื่อให้ กปน. สามารถขายน้ําได้ 100%
และเสนอแนะให้ กปน. ศึกษาการขายน้ําบริเวณรอยขอบด้านอื่นเพิ่มเติม
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปดําเนินการ
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เรื่องที่ 18 รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม
ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปี
งบประมาณ 2557 รายไตรมาส และสะสม ตุ ล าคม 2556 – มกราคม 2557 โดยสามารถเบิ กจ่ายได้
1,126.5 ล้านบาท คิดเป็น 20.7% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวม

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 2557)
หน่วย : ล้านบาท
*วงเงินอนุมัติ
% วงเงิน
แผนจ่าย
จ่ายจริง
%
เบิกจ่ายทั้งปี
เบิกจ่ายทั้งปี
4,039.4
599.8
636.9
106.2
15.8
1,401.1
380.4
489.6
128.7
34.9
5,440.5
980.2 1,126.5
114.9
20.7
* หมายเหตุ : แผนจ่ายอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจาก สศช.
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส 1 – ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 2557)
หน่วย : ล้านบาท
วงเงินอนุมัติ ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2556) ไตรมาส 2 (ณ ม.ค. 2557)
เบิกจ่าย
แผนจ่าย จ่ายจริง
แผนจ่าย จ่ายจริง
%
%
ทั้งปี
ม.ค.-มี.ค.
ม.ค.

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

4,039.4
1,401.1

376.1
271.1

408.9
356.2

108.7
131.4

997.2
329.2

5,440.5

647.2

765.1 118.2 1,326.4

228.0
133.4

22.9
40.5

361.4

27.2

การเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย
14.9% แยกเป็น การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย 6.2% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ สูงกว่า
แผนจ่าย 28.7%
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มี
มติเห็นชอบ และขอให้ กปน. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหาร ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบการติ ดตามความเสี่ ยงของอั ตราดอกเบี้ ยและอั ตราแลกเปลี่ ยน สํ าหรับเดื อนมกราคม
2557
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือน มกราคม 2557 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 กปน. มีภาระหนี้รวม 1,538.0 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินกู้สกุลเยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจํานวน 998.9 ล้าน
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บาท (ร้อยละ 64.9) คงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 539.1 ล้านบาท (ร้อยละ
35.1)
2. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย
เมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ในเดือนมกราคม 2557 ค่าเงินเยนและค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่ทางการญี่ปุ่นดําเนินนโยบายอ่อน
ค่าเงินเยน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีความผันผวนและชะลอตัวลง
จากข้อพิ จารณาข้างต้ นพบว่า แม้ ว่าทั้ งค่าเงินเยนและเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐฯ แต่ การอ่ อนค่ าของเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ อ่ อนค่ าลงในอัตราที่ มากกว่าการอ่ อนค่ าของเงินเยนต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะ
เศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 20 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิน การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ
ดังนี้
1. เห็น ชอบ รายงานผลการตรวจสอบสําหรับงวด 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
จํานวน 5 กิจกรรม ผลการตรวจสอบโดยรวมหน่วยรับตรวจมีการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี มีการดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล และการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ และผลการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยรั บ ตรวจตามข้ อ เสนอแนะของสํ า นั ก ตรวจสอบใน
ปีงบประมาณ 2556 จํานวน 10 ข้อ หน่วยรับตรวจสามารถดําเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดําเนินการ
2 ข้อ
2. เห็นชอบ แผนการฝึกอบรมพนักงานของสํานักตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 2557
ปรับปรุง (ครั้งที่ 1) ของสํานักตรวจสอบ
3. รั บ ทราบ รายงานงบการเงิ น ของการประปานครหลวง ไตรมาสที่ 1/2557 (ก่ อ น
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)
4. รับทราบ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเบิกซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีที่ สตส. ได้
ตรวจสอบบั ญ ชี ค่ า วั ส ดุ เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ของกองซ่ อ มบํ า รุ ง ฝ่ า ยสนั บ สนุ น งานบริ ก าร (ฝสบ.) ใน
ปีงบประมาณ 2556 พบว่ามีรายการที่เบิกโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง โดยการซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพื่อสํารองใช้ด้วยเงินส่วนตัวแล้วเบิกคืนโดยเงินทดรองจ่าย สตส. มีข้อเสนอแนะให้มีการสอบหา
ข้อเท็จจริงกรณีเบิกซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยเงินทดรองจ่ายดังกล่าว ซึ่ง รวก.(ก) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หาข้ อเท็ จจริงตามคําสั่ ง รวก.(ก) ที่ 2/2556 สั่ง ณ วั นที่ 12 มี น าคม 2556 โดยแต่ งตั้ ง นายวีระวัฒ น์
สมบูรณ์วิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม) เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการสอบหาข้อเท็จจริง โดยสรุปว่าจากการสอบหา
ข้อเท็จจริงไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด แต่พบว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ด้วยเงินทดรองจ่าย ตามบันทึกข้อความที่ ฝจพ 476/2553 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว
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4.2 ฝสบ. จัดทํารายงานการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในสําหรับการเบิกจ่าย
น้ํามันเชื้อเพลิง สรุปรายการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
4.2.1 ปัจจุบันกองซ่อมท่อประปา (กซป.) ไม่มีการใช้เงินสดย่อย หรือเงินทดรอง
จ่าย ในการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ หรือเครื่องจักรกลแล้ว เนื่องจากได้รับบัตรเติมน้ํามัน (ptt fleet
card) สําหรับเติมน้ํามันซึ่งมีโควต้าควบคุมอยู่ ยกเว้นเฉพาะเครื่องจักรขนาดเล็ก (เครื่องตบผิวดิน) ที่มีการเติม
ด้วยเงินทดรองจ่าย ประมาณครั้งละ 100 – 200 บาทเท่านั้น เมื่อมีการออกงานซ่อมท่อ
4.2.2 กซป. ได้เพิ่มระบบการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2557 คือ ระบบงาน
การควบคุมการใช้ยานพาหนะโดยกําหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการควบคุมให้ครอบคลุมถึงการเบิกจ่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิง และการใช้รถยนต์หรือเครื่องจักรกล เช่น ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ํามัน โดยกําหนดผู้รับผิดชอบไว้
อย่ างชั ด เจน ซึ่ ง สตส. ได้ ส อบทานการควบคุ มภายในดั งกล่ าว พบว่า หน่ วยงานได้ดํ าเนิ น การแล้ ว และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมรัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานรับที่จะดําเนินการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2557 เป็นต้นไป
5. รับทราบ รายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ 2557 งวดเดือนตุลาคม –
ธันวาคม 2556 สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้
5.1 การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 3 แผน คือ แผนซ่อม
โครงสร้างถังเก็บน้ําใส หมายเลข 2 แผนความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ และ
แผนการปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ และกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก
5.2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน (GRC) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติให้เกิดการบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป รวมทั้งสิ้น 10 แผน
5.3 รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
รวม 14 แผน
6. รับทราบ รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาส 1/2557 งวด
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้
6.1 การติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน
ปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย
6.1.1 การทบทวนคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน ของ
หน่วยงานระดับฝ่าย /กองไม่สังกัดฝ่าย
6.1.2 สรุประบบงานที่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557
6.2 การติดตามการดําเนินงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
6.2.1 เกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน ของผู้แทนสายงาน
ในคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และผู้บริหารระดับฝ่าย ปีงบประมาณ 2557
6.2.2 สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของการประปานครหลวง ในภาพรวม
ปีงบประมาณ 2556
6.2.3 โครงการประกวดการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ดีเด่น
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 21 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน. ครั้งที่ 2/2557
กปน. ได้ นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2557 โดยได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. เห็น ชอบโครงการจัดซื้อระบบคลังข้อมูล (Enterprise Data Warehouse) แบบ Fast
Data โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ให้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานกับสายงานแผนและพัฒนา เพื่อร่วม
พิจารณากลั่นกรอง data ให้อยู่ใน pattern ที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
2) จัด Workshop สํ าหรับคณะกรรมการ กปน. และ กลุ่มผู้ บริหาร เพื่ อสํ ารวจความ
ต้องการข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ
2. รับทราบความก้าวหน้าการจัดทํา IT Guideline โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1) ควรพิ จารณาข้ อมู ลที่ ได้ จากการจั ดสั มมนาฯ เป็ นข้ อมู ลบรรจุ ในเล่ ม IT Guideline
ตามหัวข้อ ที่เกี่ยวข้อง
2) จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ Key User ในองค์ ก ร
ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อลงรายละเอียดความต้องการทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
3) ควรศึกษารายงานผลประกอบการของ กปน. การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่มี
ผลกระทบต่อค่า EP ของสายงานการเงิน ที่นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ กปน. ที่มีการเชื่อมโยง Key
Driver เพื่อเป็นแนวทางข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหาร
3. รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 25552557) โดยมีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 1 โครงการ, โครงการที่ดําเนินการเร็วกว่าแผน จํานวน
1 โครงการ, โครงการที่ดําเนินการเป็นไปตามแผน จํานวน 7 โครงการ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1) เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้ กปน. ทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้รับจ้าง และ
กําหนดให้ผู้รับจ้าง commit เป็นหนังสือส่งกลับให้ กปน. ด้วย
2) โครงการจ้างสํารวจพิกัดประตูน้ําในระบบ DMA และตําแหน่งหัวดับเพลิง (GIS) ให้
ตรวจสอบผู้รับผิดชอบโครงการคือ ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ฝมส.) ว่าได้มีการตรวจ
รับและทดสอบข้อมูลอย่างไร
4. รับทราบ Process ของโครงสร้างระบบเครือข่าย กปน. โดยคณะอนุกรรมการฯ มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรมีการเก็บ ความต้องการของสายงานผลิตและส่งน้ํา เพื่ อวางแผนรองรับการ
ดําเนินงานของสายงานผลิตและส่งน้ํา เนื่องจากระบบควบคุมสูบจ่ายน้ําเป็นระบบหลักในธุรกิจของ กปน.
2) สําเนา User Control Policy (นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ)
ของ กปน. และรายงานผลการตรวจสอบ ให้คณะอนุกรรมการ ฯ ทุกท่าน
3) ควรจัดเตรียมแผนรองรับ การขยายช่องทางการรับชําระค่าน้ํา ตามห้างสรรพสินค้า
ของสายงานบริการ
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มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 22 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ
2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ งาน ไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2557 (ตุ ล าคม – ธั น วาคม 2556) โดยสรุ ปผลการ
ดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 47 โครงการ มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกโครงการรองรับ โดยผลสําเร็จของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน จะตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล
2. ยุ ทธศาสตร์ ด้ า นการเงิ น จํ านวน 3 โครงการ สามารถดํ า เนิ น การได้ ต ามแผนงานทุ ก
โครงการ
3. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นลู ก ค้ า จํ า นวน 5 โครงการ สามารถดํ า เนิ น การได้ ต ามแผนงานทุ ก
โครงการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน จํานวน 20 โครงการ สามารถดําเนินการได้ตามแผนงาน
ยกเว้น โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ําสูญเสีย (เร่งด่วนในพื้นที่ 5 สาขา) ที่ดําเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญางานจ้าง เพราะผู้รับจ้างไม่ดําเนินการตามสัญญาจ้าง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จํานวน 16 โครงการ สามารถดําเนินการ
ได้ตามแผนงานทุกโครงการ
6. ยุ ทธศาสตร์ด้ านธรรมาภิ บาล จํานวน 3 โครงการ สามารถดํ าเนิ นการได้ ตามแผนงานทุ ก
โครงการ
รวมทั ้ง ได้จ ัด ทํ า รายงานความก้า วหน้า ผลการดํ า เนิน งานตามแผนปรับ ปรุง องค์ก ร
(OFIs Roadmap) ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) แล้ว
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการแผนและยุ ท ธศาสตร์ ได้ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2556 เมื่ อ วั น ที่ 18
กุมภาพั นธ์ 2557 แล้วมีมติรับ ทราบ และให้ กปน. รับข้ อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการฯ ไปพิ จารณา
ดําเนินการดังนี้ ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ จะต้องมีการกําหนดเป้ าหมาย/ผลสําเร็จของโครงการ ซึ่ ง
ทุกฝ่ายจะต้องเร่งรัดดําเนินการ เพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การที่มีปัญหาอุปสรรคแล้วนําไปสู่การปรับ
แผน แม้จะมีเหตุผลหรือข้อกฎหมายรองรับให้สามารถดําเนินการได้ก็ตาม แต่จะทําให้การดําเนินงานในหลาย
ส่วนที่เกี่ยวข้องล่าช้าตามไปด้วย ส่งผลเสียหายต่อองค์กรในภาพรวม
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 23 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ซึ่งมีมติรับทราบเรื่องต่างๆ
ดังนี้
1. รับทราบสถานการณ์ภัยแล้งที่ กปน. มีแนวทางดําเนินการทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติดังกล่าวด้วย
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2. รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงจากการขยายอายุสัญญา G-BK-8 งานก่อสร้างขยาย
กําลังการผลิตน้ําโรงงานผลิตน้ําบางเขน ซึ่งมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ํา ทั้งในเรื่องของปริมาณน้ํา
จ่ายไม่เพียงพอ และผู้รับจ้างขาดแคลนบุคลากรและขาดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ
3. รับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนี ชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือน
มกราคม 2557 จํานวน 10 รายการ โดยมีผลการเฝ้าระวัง ดังนี้
3.1 ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) จํานวน 5 รายการ
3.2 ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) 2 รายการ ได้แก่ ค่า
ความเค็ม และปริมาณน้ําขาย
3.3 ผลงานอยู่ ในระดั บ ที่ ต้ องจั ด การทั น ที (Threshold) 3 รายการ ได้แ ก่ อั ตราน้ํ า
สูญเสีย ปริมาณน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง และต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินสัญญาเงินกู้
JICA เลขที่ TXXXII-1 (Principal II)
4. รั บ ทราบ รายงานผ ลการติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการบริ ห ารความเสี ่ ย ง
ปี ง บประมาณ 2557 (งวดเดือนตุลาคม 2556 ถึงมกราคม 2557) รวม 14 แผน โดยมีผลงานดีกว่าระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จํานวน 2 แผน ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จํานวน 11 แผน และผลงาน
เกินกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ จํานวน 1 แผน คือ แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น กปน. ควรพิจารณาแนวทางที่ชัดเจนใน
การลดความเสี่ยงอาจที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ําประปา โดยมอบหมายความรับ ผิดชอบดําเนินการและ
นําเสนอเป็นวาระเร่งด่วน ในการประชุมครั้งต่อไป ภายใน 15 วัน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ กปน. ดังนี้
1.1 ให้ รวก.(ผ) พิ จารณาแนวทางการดํ าเนิ นงานทดแทนกั นระหว่ างโรงงานผลิ ตน้ํ า
ของ กปน. โดยเปรียบเทียบต้นทุนกับประโยชน์ที่จะได้รับ
1.2 ให้ รวก.(พ) ศึกษาแนวทางในการจัดหาแหล่งน้ําดิบสํารอง
1.3 ให้ ชวก.(สก) จั ดทํ าแผนการประชาสั มพั นธ์ เชิ งรุกกั บผู้ มีส่ วนได้ เสี ย เช่ น รัฐบาล
ประชาชนผู้ใช้น้ํา เพื่อสร้างความยอมรับและสนับสนุนในการดําเนินงานของ กปน. รวมถึงสร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญอย่างยิ่งของแหล่งน้ําดิบ และคุณภาพน้ําดิบที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ําประปา โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งนี้อาจพิจารณาจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
2. กปน. ควรพิจารณาให้ความสําคัญกับการทําประกันภัยให้ครอบคลุมทรัพย์สินที่สําคัญ
ของ กปน. ซึ่งอาจได้รับความเสียหาย เมื่อเกิดภัยกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รั บข้ อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงไปพิ จารณา
ดําเนินการ

