สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 5/๒๕๕7
ดวยเมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน ๒๕๕7 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงาน
ใหญ. การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕7 สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่

๑

รับทราบแผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กปน. ที่นําเสนอคณะรักษาความสงบแห+งชาติ (คสช.)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กปน. ที่
นําเสนอคณะรักษาความสงบแห.งชาติ (คสช.) ตามที่ รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแห.งชาติ (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) ในฐานะหัวหนาฝ>ายเศรษฐกิจ ไดประชุมร.วมกับประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจและหัวหนา
หน.วยงานรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 แลวไดมอบหมายใหแต.ละหน.วยงานจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของหน.วยงานใหสอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห.งชาติ และใหนําเสนอภายใน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
กปน. ไดจัดทําแผนการดําเนินงานที่สําคัญของการประปานครหลวงโดยสรุป ดังนี้
1. งานสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห.งชาติ
1.1 การลดค.าติดตั้งประปาใหม. 10%
1.2 มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใชน้ําบาดาลตามนโยบายรัฐบาลในการแกไขปDญหา
แผ.นดินทรุด
1.3 โครงการประชาสัมพันธEการใชทรัพยากรน้ําอย.างรูคุณค.า
2. แผนงานระยะสั้น/เร.งด.วน (ปGงบประมาณ 2557)
2.1 งานบริหารจัดการน้ําดิบเพื่อแกไขปDญหาการรุกล้ําของลิ่มน้ําเค็ม
2.2 การชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับเงินเดือน 5% (แต.ไม.เกิน 50,000
บาท) และการปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม.
2.3 โครงการวางท.อจ.ายน้ําเชิงสังคมของการประปานครหลวง
2.4 โครงการขยายเขตการใหบริการน้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน.
3. แผนงานระยะกลาง
3.1 การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
3.2 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
4. แผนงานระยะยาว
4.1 โครงการผันน้ําดิบจากฝDKงตะวันตกเชื่อมกับฝDKงตะวันออกของแม.น้ําเจาพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให กปน. ติดตามความคืบหนาในเรื่องนี้ดวย

เรื่องที่ 2

รับทราบรายงานการประเมินผลการดําเนินงานประจําป1 2556 ของ กปน.

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบรายงานการประเมิ นผลการดํ าเนิ น งาน
ประจําปG 2556 ของ กปน. ตามที่ ไดรับแจงจากกระทรวงการคลั ง โดย กปน. ไดคะแนน 4.7607 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน และมีผลการประเมินในแต.ละหัวขอ ดังนี้
หัวข3อการประเมิน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ
2. ผลลัพธE
รวม

น้ําหนัก (ร3อยละ)
35
65
100

คะแนนทีไ่ ด3
5.0000
4.6318
4.7607
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พรอมมีขอสังเกตหรือประเด็นปDญหาที่ไดจากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่ มเติมของ
กระทรวงการคลัง สรุปไดดังนี้
1. ข3อสังเกตหรือประเด็นป9ญหาที่ได3จากการประเมินผล
1.1 ในอนาคตการจัดหาแหล.งน้ําดิบที่จะนํามาใชในการผลิตน้ําประปาจะมีความยากขึ้น
ดั งนั้ น กปน. ควรดํ า เนิ น การในเรื่ องของ DSM (Demand-Side Management) เพื่ อช. ว ยใหการใชน้ํ าของ
ผูบริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในส.วนของการส.งเสริมใหผูบริโภคใชอุปกรณEที่ประหยัดน้ํา เช.น การใช
ก\อกน้ํ าอั ตโนมั ติ เป] น ตน รวมถึ งประสานกับ หน. วยงานที่ เกี่ย วของ เพื่ อออกระเบี ย บสํ าหรับ การใชอุป กรณE
ประหยัดน้ําสําหรับอาคารขนาดใหญ.
1.2 กปน. ควรจั ด หาคู. เที ย บในอุ ต สาหกรรม (Benchmark) เพื่ อวั ด ผลสํ าเร็จ ของการ
บรรลุวิสัยทัศนEในการ “เป]นองคEกรชั้นนํา ดานการบริหารจัดการที่ดีสู.ความเป]นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต.อ
สังคม ในระดับแนวหนาของกลุ.มประเทศอาเซียน ที่ใหบริการงานประปา”
1.3 กปน. ควรส.งเสริมใหความรูกับประชาชน และผูประกอบการบานจัดสรรในเรื่องของ
การติ ดตั้ งอุป กรณE และท. อน้ํ าภายในที่ อยู. อาศั ย ใหเป] น ไปตามมาตรฐาน เพื่ อไม. ใหเกิด รั่วไหลและเพื่ อลดน้ํ า
สูญเสีย
2. ความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง
2.1 เนื่ อ งจากอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ของ กปน. ยั งคงอยู. ในระดั บ ที่ สู งเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ต.างประเทศ ดังนั้น กปน. จึงควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป]นรูปธรรมในการบริหารจัดการน้ําสูญเสียควบคู.กับ
การบริหารจัดการแรงดันน้ํา โดยคํานึงถึงประโยชนEในดานเศรษฐกิจและสังคมควบคู.กัน
2.2 กปน. ควรจัด ทํ าแผนปf องกั น ระบบประปา เพื่ อลดผลกระทบต.อการใหบริการน้ํ า
อุปโภคบริโภคในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
2.3 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่รอบนอกสามารถเขาถึงระบบน้ําประปาอย.างทั่วถึงและมี
มาตรฐาน กปน. ควรมี แนวทางการขยายการใหบริ การในบริเวณพื้ น ที่ ร อยต. อ เพื่ อยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชน โดยอาจร.วมมือกับองคEกรปกครองส.วนทองถิ่นหรือหน.วยงานที่เกี่ยวของ
โดยใหคณะกรรมการ กปน. ลงนามรับทราบผลการประเมินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมิน และเสนอแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอสังเกตหรือประเด็นปDญหาที่ไดจาก
การประเมินผลการดําเนินงาน ต.อ สคร. ภายใน 60 วัน นับแต.วันที่ไดรับแจงผลการประเมิน
ทั้ งนี้ กปน. ไดจั ด ทํ า แบบรายงานการรั บ ทราบผลการประเมิ น ตามบั น ทึ ก ขอตกลงการ
ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานรั ฐวิ ส าหกิ จ ใหคณะกรรมการฯ ลงนามแลว สํ าหรับ แนวทางการปรับ ปรุงการ
ดําเนินงานตามขอสังเกตหรือประเด็นปDญหาที่ไดจากการประเมินผลฯ และนําเสนอในเดือนมิถุนายนต.อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

การประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ป1งบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 และคณะกรรมการฯ นําผล
การประเมินหารือร+วมกัน

3

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมิน ผลคณะกรรมการ กปน.
ปGงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 สรุปผลการประเมินดังนี้
1. การประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ ไดคะแนน 118.41 คะแนน แสดงว.า
โดยเฉลี่ยแลวกรรมการเห็นว.า คณะกรรมการ กปน. มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
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2. การประเมินตนเองของกรรมการ ไดคะแนน 111.94 คะแนน แสดงว.า โดยเฉลี่ยแลว
กรรมการประเมินตนเองว.ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
เพื่ อใหคณะกรรมการ กปน. มี การดํ าเนิ น งานที่ มีป ระสิ ทธิภ าพดียิ่ งขึ้ น เลขานุ การฯ จึ งได
จัดทําแผนปฏิบัติงาน ปGงบประมาณ 2558 เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ พรอม
ทั้งไดนําเสนอผลการดําเนินการของคณะกรรมการ กปน. ตามแผนปฏิบัติงาน ปGงบประมาณ 2557 ซึ่งทุกแผน
สามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดมีขอคิดเห็น ดังนี้
1. เนื่องจาก คสช. มีเปfาหมายในการปฏิรูประบบการทํางานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให
มีประสิทธิภาพเพื่อเกื้อหนุนต.อการพัฒนาประเทศอย.างแทจริง โดยขอใหคณะกรรมการทุกรัฐวิสาหกิจเตรียมการ
ทบทวนแนวทางการทํางานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ปGงบประมาณ 2558
ของคณะกรรมการ กปน. ควรใหสอดคลองกับแนวทางหรือแผนงานที่ คสช. จะกําหนดขึ้น
2. สําหรับการใหความรูหรือขอมูลสําคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ หรือกฎระเบียบต.างๆ อาจ
กําหนดกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ดวยการเชิญบุคคลที่มีความรูความชํานาญในดานต.างๆ
มาแลกเปลี่ยนความรู หรือร.วมหารือกับคณะกรรมการ กปน. ก.อนการประชุม
มติที่ประชุม 1. รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการ กปน. ประจําปGงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
2. เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน ปGงบประมาณ 2558 ของคณะกรรมการ กปน. ในเบื้องตน
โดยใหรับขอคิดเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปดําเนินการ
3. รับ ทราบการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ กปน. ตามแผนปฏิ บัติ งาน ปGงบประมาณ
2557
เรื่องที่ 4

รายงานสถานการณBที่คาดว+าจะมีผลกระทบต+อยุทธศาสตรB นโยบาย และการดําเนินงาน
ของ กปน.

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ผูว.า
การรายงานสถานการณEที่คาดว.าจะมีผลกระทบต.อยุทธศาสตรE นโยบาย และการดําเนินงานของ กปน. ต.อ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ สรุปดังนี้
1. ผลกระทบจากการดําเนินการของการไฟฟFานครหลวง (กฟน.)
เมื่อวันอาทิตยEที่ 4 พฤษภาคม 2557 การไฟฟfานครหลวงไดเขามาทําการ Switching ที่
สถานีไฟฟfาย.อย โรงงานผลิตน้ําบางเขน โดยดับไฟสายส.ง 69 kv สถานีตนทางพระนครเหนือ เพื่อทําการ
ปรับปรุงสายส.ง 69 kv และใหโรงงานผลิตน้ําบางเขนยายโหลดมารับไฟทางดานสถานีตนทางคลองรังสิตแทน
ในช.วงเวลา 08.00-16.00 น. และระหว.างดําเนินการ สายส.ง Line รังสิต ไดเกิด Trip เป]นสาเหตุใหไม.มี
ไฟจ.ายมายังสถานีไฟฟfาย.อย โรงงานผลิตน้ําบางเขน ทั้ง 2 Line ตั้งแต.เวลา 13.20-13.45 น. ซึ่ง กฟน. ได
เขามาแกไขระบบไฟฟfาภายใน และสามารถจ.ายไฟเขาระบบไดตามปกติในเวลา 14.30 น. ซึ่งในช.วงเวลา
ดังกล.าว ทําใหโรงงานผลิตน้ําบางเขน ตองหยุดการผลิต สูบส.ง สูบจ.ายน้ําทั้งหมด และส.งผลกระทบดังนี้
- ฝDKงตะวันออกของแม.น้ําเจาพระยา น้ําไหลอ.อนในบางพื้นที่
- รวมน้ํ าผลิต จ. ายหายไปเท. ากั บ 263,818 ลบ.ม. (น้ํ าสู บ ส. ง+น้ํ าสู บ จ.าย) คิ ด เป] น เงิน
ประมาณ 3,140,000 บาท (ราคาขายน้ําประปาเฉลี่ย 11.90 บาท/ลบ.ม.)
ทั้งนี้ กปน. ไดมีหนั งสือถึง กฟน. ขอใหชี้แจงสาเหตุ และปDญ หาที่เกิดขึ้น พรอมทั้งใหมี
มาตรการรองรับ เพื่อไม.ใหเกิดเหตุการณEดังกล.าวขึ้นอีกในครั้งต.อไป
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2. การเตรียมการปFองกันและแก3ไขความเสียหายต+อระบบประปา จากสถานการณBชุมนุม
ทางการเมือง
ตามหนั งสื อ ศู น ยE อํ า นวยการรั ก ษาความสงบเรี ย บรอย ที่ ศอ.รส./239 ลงวั น ที่ 2
พฤษภาคม 2557 ไดสั่งการใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการบริหาร ดําเนินการจัดทําแผนปfองกัน
แกไข ความเสียหายต.อการดําเนินกิจการของ กปน. อันเนื่องมาจากการกระทําของพนักงานและเจาหนาที่ ที่
ใหการสนับสนุนหรือช.วยเหลือกลุ.ม กปปส. โดย กปน. ไดดําเนินการแจงใหทุกหน.วยงานในสังกัดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอย.างเคร.งครัด และไดแจง ศอ.รส. ทราบถึงการดําเนินการในเรื่องดังกล.าว พรอมทั้งจัดส.งแผนการ
เตรี ย มพรอมรองรั บ เหตุ ก ารณE ฉุ ก เฉิ น เรี ย บรอยแลว ตามหนั งสื อ ที่ มท 5410-3/9389 ลงวั น ที่ 12
พฤษภาคม 2557
3. การดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห+งชาติ (คสช.)
- เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ผู ว. า การ กปน. ไดเขารายงานตั ว ต. อ คสช. ตาม
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 13/2557 ณ สโมสรทหารบก
- เมื่ อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ผูว.าการ กปน. เขาร.วมประชุมชี้ แจงกระทรวงฝ> าย
ความมั่นคงของ คสช. ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
- เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เชิญผูว.าการ และกรรมการ กปน. ร.วมประชุมเพื่อสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ณ
สโมสรทหารบก
4. การจัดตั้ง “ศูนยBเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห+งชาติ”
ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 277/2557 เรื่อง ศูนยEเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห.งชาติ ไดแต.งตั้ง ผูว.าการ กปน. เป]นคณะทํางานดานอํานวยการ และผูว.า
การ ไดมอบหมายให ผูช.วยผูว.าการ (สํานักผูว.าการ) เป]นผูประสานงานศูนยEเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
สนับสนุนการรักษาความสงบแห.งชาติ
5. มาตรการรักษาความปลอดภัย
ตามที่มีข.าวปรากฎ เรื่องการโพสตEขอความข.มขู.ว.าจะมีการก.อการรายตามสถานที่สําคัญ
และ กปน. เป]นหนึ่งในสถานที่ดังกล.าว ซึ่งในขณะนี้ เรื่องดังกล.าวอยู.ระหว.างการสืบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ
สถานี นครบาลทุ.งสองหอง เพื่อหาแหล.งขอมูลของการปล.อยข.าวว.าเป]นเรื่องจริงหรือไม.
กปน. ไดดํ าเนิ นการปf องกั น โดยแจงใหหน.ว ยงานต.าง ๆ กํ าชับ เจาหนาที่ ผู มี ห นาที่ ให
เขมงวดในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ทุกแห.ง และปฏิ บัติตามประกาศ กปน. เรื่อง มาตรการรักษาความ
ปลอดภั ย และประกาศ กปน.เรื่ องมาตรการรั กษาความปลอดภั ย (ฉบั บ ที่ 2) และมาตรการรั ก ษาความ
ปลอดภัยสําหรับโรงงานผลิตน้ํา และสถานีสูบจ.ายน้ําที่กําหนดไวแลวอย.างเคร.งครัด รวมทั้งใหพนักงานและ
ผู ปฏิ บั ติ งานใหความร. ว มมื อ ช. ว ยกั น สั ง เกตพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เขา-ออก ในบริ เวณพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ยานพาหนะ วัตถุที่มีพิรุธหรือตองสงสัย หากพบความผิดปกติ ใหแจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ทันที
คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต.างๆ ดังนี้
1) ในกรณีที่ กฟน. จะดําเนินการใดที่อาจส.งผลกระทบต.อการผลิตน้ําประปาก็ควรตองมีการ
ประสานงานอย.างใกลชิดกับ กฟน. และหากไม.มั่นใจ กปน. สามารถเจรจาระงับการดําเนินการของ กฟน. ได
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2) ให กปน. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยใหเขมงวดมากขึ้น โดยเฉพาะสถานที่สําคัญๆ
ของ กปน. เช.น โรงงานผลิตน้ํา รวมทั้งติดตั้งกลอง CCTV ใหเพียงพอและเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 5

พิจารณาการแต+งตั้งคณะอนุกรรมการ เพิ่มเติม

กปน. ไดเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต.งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม เพื่อให
การปฏิบัติงานดานลดน้ําสูญเสียมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย.างเป]นรูปธรรมโดยเร็ว
มติที่ประชุม

แต.งตั้งคณะอนุกรรมการ เพิ่มเติม จํานวน 1 คณะ คือ
คณะอนุกรรมการด3านลดน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประกอบดวย
1 ดร.สมิทธิ
ดารากร ณ อยุธยา
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสําคัญ
ธรรมรัต
รองประธานอนุกรรมการ
3. รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
อนุกรรมการ
4. ผศ.ดร.ธีระ
เจียศิรพงษEกุล
อนุกรรมการ
5. ดร.ชุติมา
เอี่ยมโชติชวลิต
อนุกรรมการ
6. นางศิริพร
เหลืองนวล
อนุกรรมการ
7. นพ.ฆนัท
ครุธกูล
อนุกรรมการ
8. นายวิสิทธิ์
วงศEวิวัฒนE
อนุกรรมการ
9. รองผูว.าการ (บริการ)
อนุกรรมการ
10. รองผูว.าการ (ผลิตและส.งน้ํา)
อนุกรรมการ
11. นายวรศักดิ์ ฉัตรแกว
อนุกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ 10
12. ผูแทนสายงาน (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุกรรมการ
13. ผูแทนสายงาน (การเงิน)
อนุกรรมการ
14. ผูช.วยผูว.าการ (บริการ)
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
15. ผูอํานวยการฝ>ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ผูช.วยเลขานุการฯ
โดยให3คณะอนุกรรมการฯ มีหน3าที่ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

กําหนดยุทธศาสตรEการบริหารจัดการลดน้ําสูญเสียของ กปน. ใหเกิดประสิทธิผล
พิจารณาแผนการดําเนินงานการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
เร.งรัดการดําเนินงานการจัดการน้ําสูญเสียใหเป]นไปตามแผน
พิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดําเนินกิจกรรมการจัดการน้ํา
สูญเสีย
พิจารณาและใหขอเสนอแนะการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการน้ําสูญเสีย
เชิญหน.วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําสูญเสียมาใหขอมูลที่จําเป]น
สรุปกิจกรรมที่ตองดําเนินการทั้งหมดเสนอคณะกรรมการ กปน. ใหความเห็นชอบ
ดําเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการ กปน. มอบหมาย
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เรื่องที่ 6

การดําเนินงานของคณะกรรมการ กปน. ในรอบเดือน

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557
ประธานกรรมการ กปน. ไดรายงานการดําเนินงานในช.วงที่ผ.านมา ดังนี้
1. การประชุมร+วมกับคณะรักษาความสงบแห+งชาติ (คสช.) ของประธานกรรมการ กปน.
และผูว.าการ กปน. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 โดย คสช. กําหนดแนวทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ดังนี้
1.1 ขอใหทบทวนสิทธิประโยชนEและค.าตอบแทนคณะกรรมการใหเหมาะสมภายใน
2 เดือน
1.2 การเดิ นทางไปต. างประเทศของคณะกรรมการใหเป] น ไปตามความจํ าเป]น ของ
ภารกิจและส.งผลประโยชนEต.อการทํางานโดยตรง
1.3 คณะกรรมการตองปฏิบัติภารกิจตามปกติ ไม.ควรสับสนและหยุดดําเนินการใด ๆ
ในทางตรงกันขามใหเร.งรัดดําเนินการภารกิจต.าง ๆ ใหเป]นไปตามแผนและเปfาหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนEต.อ
ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย.างต.อเนื่อง
1.4 สําหรับโครงการที่มีมูลค.าตั้งแต. 100 ลานขึ้นไป ขอใหรัฐวิสาหกิจเสนอขอความ
เห็นชอบจาก คสช. โดยใหส.งผ.าน สคร. เพื่อกลั่นกรอง สรางความโปร.งใส และเป]นประโยชนEต.อประชาชน
อย.างแทจริง กรณีเป]นเรื่องเร.งด.วนและอาจจะเกิดความเสียหายต.อภารกิจ ขอใหแจงต.อ สคร. ถึงกรอบเวลาที่
ขอใหเร.งรัดพิจารณาไดโดยตรง
1.5 ขอใหตระหนักถึงประโยชนEต.อรัฐวิสาหกิจและประเทศชาติ เพื่อใหสามารถชี้แจงต.อ
สังคมได
1.6 Roadmap ระยะที่ 1 ในรอบ 2-3 เดือน ขอใหเร.งรัดดําเนิ นการตามแผนงาน
และโครงการ รวมทั้งการเบิกจ.ายงบลงทุนประจําปGงบประมาณ 2557 ที่ล.าชาอย.างจริงจัง และควรทบทวน
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
1.7 Roadmap ระยะที่ 2 ปG งบประมาณ 2558 คสช. กํ า หนดเปf า หมายในการ
ปฏิรูประบบการทํางานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเกื้อหนุนต.อการพัฒนาประเทศ
อย.างแทจริง จึงขอใหทบทวนแนวทางการทํางานของคณะกรรมการเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการปฏิรูปการทํางานที่ คสช.
กําหนด
1.8 คสช.จะแต.งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง (Super Board) เพื่อพิจารณาคัดสรรผูที่มี
ความเหมาะสมทําหนาที่ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคาดว.าจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล.าวใดแลว
เสร็จภายใน 2 สัปดาหE
1.9 Roadmap ระยะที่ 3 เป] น ระยะที่ จ ะกลั บ เขาสู. ก ารเลื อ กตั้ ง คื อ ช. ว งหลั ง
ปGงบประมาณ 2558
2. การเข3 า ร+วมโครงการเสวนา “จาก 3.5 แสนล3 า น สู+ ข3 อเสนอเร+งด+ วนการบริ ห าร
จัดการน้ําประเทศไทย” ของประธานกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ซึ่งจัดโดยวิศวกรรม
สถานแห.งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภE (วสท.) ร.วมกับหน.วยงานที่เกี่ยวของ เครือข.าย และผูแทนภาค
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ประชาชน เพื่อระดมสมองรวบรวมความคิดเห็นต.างๆ เกี่ยวกับการออกแบบและก.อสรางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา พรอมทั้งสรุปประเด็นปDญหาสําคัญของโครงการเพื่อเสนอต.อ คสช.
3. การประชุ มหารือการบริห ารจั ด การน้ํ าอย+ า งยั่ งยื น ครั้งที่ 3/2557 เมื่ อวัน ที่ 28
พฤษภาคม 2557 ระหว. า งหน. ว ยงานพั น ธมิ ต ร ไดแก. กรมชลประทาน การประปาส. ว นภู มิ ภ าค สภา
อุตสาหกรรมแห.งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ํา บริษัท East Water สมาคมทรัพยากรน้ําแห.งประเทศไทย
และการประปานครหลวง โดยมีประธานกรรมการและผูบริหาร กปน. ร.วมประชุม ซึ่งสรุปสาระสําคัญ คือ การ
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน การวางโครงสรางองคEกรที่จะบริหารจัดการน้ําแบบองคEรวม รวมทั้งพิจารณา
สภาพปDญหาและหนาที่ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา พรอมทั้งไดแต.งตั้งคณะทํางาน เพื่อมาดําเนินการให
เป]นรูปธรรม
4. การสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง การทบทวนยุ ทธศาสตรB การบริ หาร กปน. ฉบั บที่ 3
(2555 – 2559) และแผนปฏิ บัติ งานป1 งบประมาณ 2558 เมื่อวัน ที่ 16 มิ ถุน ายน 2557 ประธาน
กรรมการ กปน. ไดเขาร.วมสัมมนาในกลุ.มผูมีส.วนไดส.วนเสียของ กปน. และที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็ น สํ า คั ญ เช. น อั ต ราค. า น้ํ า คุ ณ ภาพน้ํ า การบริ ห ารจั ด การน้ํ า ดิ บ การขายน้ํ า ชายขอบ UN Water
Sustainability การเขาถึงน้ําประปา Emergency Plan การบริหารความเสี่ยงและการลดน้ําสูญเสีย เป]นตน
5. การติดตามมาตรการปFองกันการหยุดระบบผลิตและจ+ายน้ํา ประธานกรรมการ กปน.
ไดมี บันทึ กที่ ชวก(สคก) 395/2557 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ขอให กปน. พิจารณาวางมาตรการ
ปfองกันมิใหระบบผลิตและจ.ายน้ําหยุดชะงัก
6. การเตรียมความพร3อมจั ด ตั้ งศู น ยB ก ารศึ ก ษาด3 านน้ํ า ประปาระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ยน
(MWA ASEAN Regional Water Academy Center) เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2557 ประธาน
กรรมการ กปน. นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒนE กรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการบริหารและคณะผูบริหาร ได
ร.วมเดินทางไปสํารวจความเหมาะสมของพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของสถานที่สูบน้ําดิบบางเลน และโรง
กรองน้ําหนองจอก เพื่อเป]นขอมูลประกอบการพิจารณาจัดตั้งศูนยEการศึกษาฯ ต.อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

รั บ ทราบปฏิ ทิ น กิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต+ า งๆ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2557

7

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 5/2557 เมื่ อวั นที่ 25 มิ ถุ นายน 2557
เลขานุการฯ ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิทินกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต.างๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2557
โดยคณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนกรกฎาคม 2557 ในวันที่
25 กรกฎาคม 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 8

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2557 สรุปไดดังนี้
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งานที่อยู+ระหว+างดําเนินการ หรือดําเนินการแล3วเสร็จบางส+วน
1.1 การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
1.2 การปรับปรุง พรบ. ขอบังคับ กฎระเบียบ ของ กปน. ใหมีความเหมาะสม
1.3 โครงการน้ําดื่มปาปfา
1.4 การเสริมแนวคันคลองปfองกันตลอดแนวคลองประปาเป]นการถาวร
1.5 โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ.มน้ําเจาพระยาตอนบน
1.6 โครงการบริหารจัดการน้ําดิบสําหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
1.7 การวางแผนลงทุนผลิตน้ําประปาโดยมีแหล.งน้ําที่มีความยั่งยืน
1.8 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
1.9 การนําระบบโอโซนเขามาใชกับการผลิตน้ํา
1.10 การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน.ายน้ําของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่รอยต.อชายขอบ
ใกลเคียง หรือในพื้นที่ขององคEกรปกครองส.วนทองถิ่นหรือในประเทศอาเซียน
1.11 การบริหารจัดการน้ําสูญเสียอย.างเป]นระบบและมีประสิทธิภาพ
1.12 แผนงานการใหบริการที่รวดเร็วและประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการของ กปน.
1.13 โครงการศึกษาความคุมค.าของการใชทรัพยากรน้ํา
1.14 การขออนุมัติจัดทําหนังสือองคEความรูของกิจการประปา
1.15 การบริหารงานของสํานักคณะกรรมการ กปน.
โดยขอปƒดงานขอ 1.5 โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ.มน้ําเจาพระยาตอนบน และขอ 1.15
การบริหารงานของสํานักคณะกรรมการ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ไดมีการประชุม 2 ครั้ง คือ
1. ประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มีมติรับทราบและมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
• การจัดตั้งบริษัทในเครือของ กปน.
- ใหรีบดําเนินการ (ปDจจุบันอยู.ในขั้นตอนการจัดทําราคากลาง และร.างเอกสาร TOR)
• การจัดทําระเบียบว.าดวยการดําเนินกิจการน้ําดื่มบรรจุภัณฑE
- เปลี่ยนหัวขอเรื่องในการติดตามเป]น “โครงการน้ําดื่มปาปfา” โดยพิจารณาแผนการ
ผลิตน้ําดื่มและการรับจางผลิต (OEM), การตลาดและจัดจําหน.าย, เปfาหมายการจําหน.ายและค.าส.งเสริมการ
ขาย (Incentive)
• การนําระบบโอโซนเขามาใชกับการผลิตน้ํา
- มอบหมายให รวก.(บ) สรุปแนวทางในการจัดจางที่ปรึกษาฯ โดยวิธีกรณี พิเศษกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังฯ ว.าสามารถดําเนินการไดหรือไม. ซึ่งหากไม.สามารถ
ดําเนินการได ขอใหนําเสนอวิธีการ/ทางเลือกอื่นๆ เพื่อใหสามารถดําเนินโครงการต.อไปได
• โครงการศึกษาความคุมค.าของการใชทรัพยากรน้ํา
- ตามมติที่ประชุมคณะอนุบริหารครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2557 มีมติให
รวก. ทุกสายงานพิจารณารายละเอียดขอมูล ผลการวิจัยของที่ปรึกษา (มูลนิธิเพื่อการวิจัยแห.งประเทศไทย)
และใหสรุปผลการพิจารณาฯ กลับมา และให รวก.(พ) รวบรวมและประสานงานกับที่ปรึกษาฯ เพื่อใหสามารถ
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ดําเนินการต.อไดและแลวเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ขอให รวก.(พ) นํามารายงานใหที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งต.อไป
2. ประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 มีมติรับทราบ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรใหสิทธิพิเศษกับพนักงาน ดวยการลดราคาจําหน.ายน้ําดื่มบรรจุขวด PAPA เพื่อให
พนั กงานไดบริโภคน้ํ าดื่ มบรรจุ ขวดที่ มีราคาต่ํ ากว.าทองตลาด และยั งเป] นการสรางแรงจูงใจใหพนั กงานช. วยจั ด
จําหน.ายไดอีกช.องทางหนึ่งดวย
2. ให กปน. เร.งรัดการดําเนินงาน โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
3. กปน. ควรเร.งศึกษาขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน.ายน้ําของ
กปน. ออกไปในเขตพื้ นที่ รอยต. อชายขอบใกลเคี ยง หรือในพื้ นที่ ขององคE กรปกครองส.วนทองถิ่นหรือในประเทศ
อาเซียน เพื่อให กปน. สามารถดําเนินการในเรื่องนี้ไดอย.างถูกตอง
4. ให กปน. พิจารณาปรับปรุงรูปแบบของสาขา โดยให Front Office ปฏิบัติหนาที่ในศูนยEการคา
และหาพื้นที่ที่มีราคาที่ดินไม.สูงมากสรางอาคารสําหรับ Back Office นอกจากนี้ กปน. ควรปรับปรุงยุทธศาสตรEการ
ทํางานของสายงานบริการใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชน้ําที่เปลี่ยนแปลง ดวยการสํารวจตลาด (Market Survey)
เพื่อหาพฤติกรรมการใชน้ําของผูบริโภค
5. ให กปน. เร.งรัดการดําเนินงาน โครงการศึกษาความคุมค.าของการใชทรัพยากรน้ํา
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ
บริหาร ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 9

รับทราบการติดตามการดําเนินงานตามเกณฑBการประเมินผลงานผู3ว+าการ กปน. สําหรับ
ช+วง 6 เดือนหลัง ป1งบประมาณ 2557 ประจําเดือนพฤษภาคม 2557

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามเกณฑE
ประเมิ นผลงานของผู ว.าการ กปน. สํ าหรับช. วง 6 เดื อนหลั ง ปG งบประมาณ 2557 (เมษายน – กั น ยายน 2557)
สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งมีเกณฑEวัดที่ไดรายงานดังนี้
2.1 การบริการประชาชนใหเขาถึงน้ําประปาอย.างทั่วถึง
ขอ 2.1.2 โครงการขยายเขตการใหบริการน้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน.
2.2 การยกระดับคุณภาพการใหบริการน้ําประปา
ขอ 2.2.1 โครงการแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
2.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบประปาเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน เพียงพอ
ขอ 2.3.1 โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ําดิบอย.างมีประสิทธิภาพ
ขอ 2.3.2 โครงการพัฒนาระบบผลิตและจ.ายน้ําใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพสูง
ขอ 2.3.3 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2.4 การพัฒนาองคEกรกาวสู.การเป]นองคEกรที่มีสมรรถนะสูง
ขอ 2.4.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณEประหยัดน้ํา
ขอ 2.4.2 โครงการศึกษาความคุมค.าของการใชทรัพยากรน้ํา
2.5 การเขาสู.ประชาคมอาเซียน
ขอ 2.5.1 โครงการพัฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม (บริษัทในเครือ)
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มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 10 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มค+างานวงเงินสํารอง Provisional Sums เพื่อใช3จ+ายสําหรับ
รายการที่อยู+ในวงเงินสํารองประเภท Provisional Sums สัญญา G-BK-8
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มค.างานวงเงิน
สํารอง Provisional Sums เพื่อใชจ.ายสําหรับรายการที่อยู.ในวงเงินสํารองประเภท Provisional Sums สัญญา
G-BK-8 โดยเพิ่มวงเงินค.างานสํารอง Provisional Sums สําหรับค.าภาษีนําเขา จํานวน 36,900,000 บาท
ซึ่งเป]นไปตามเงื่อนไขที่สัญญาไดกําหนดไว โดยไม.เปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2557 โดยให รวก.(ว) สั่งการฝ>ายควบคุมงานเตรียมขอมูลสนับสนุนชี้แจงใหชัดเจน พรอม
ทั้งอธิบายถึงสาเหตุและเหตุผลของภาษีนําเขาที่ไม.ไดรวมอยู.ในสัญญาราคาค.างานทั้งหมด สําหรับเป]นขอมูล
ในการนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
เรื่องที่ 11 การพิจารณาร+างปรับปรุงแก3ไข พ.ร.บ.กปน. 2510
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบร. างปรั บ ปรุงแกไข
พ.ร.บ. กปน. พ.ศ. 2510 ซึ่งไดมีการปรับปรุง พ.ร.บ. กปน. ใหเป]นปDจจุบัน มีความคล.องตัวในการดําเนิน
กิจการ รวมถึงสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามงานและใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ไดประชุมครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 มีมติใหเลขานุการฯ จัดทําร.าง พ.ร.บ. กปน. พ.ศ. 2510 ฉบับแกไขปรับปรุง
ตามมติคณะอนุกรรมการฯ แลวนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม

เห็นชอบร.างปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. พ.ศ. 2510

เรื่องที่ 12 ขอความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ+ายงบลงทุน ประจําป1งบประมาณ 2557 รายไตรมาส
และสะสม (ตุ ลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557) และรั บทราบผลการเบิ กจ+ ายงบลงทุ น
ประจําป1งบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม (ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ.าย
งบลงทุน ปGงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม 8 เดือน (ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557) สิ้นสุดวันที่
31 พฤษภาคม 2557 โดยสามารถเบิ กจ.ายได 2,640.2 ลานบาท คิดเป] น 48.5% ของวงเงินอนุ มัติ เบิ กจ. าย
รายละเอียดดังนี้
- รายงานผลการเบิกจ+ายงบลงทุนสะสม 8 เดือน (ตั้งแต+เดือน ต.ค. 2556 – พ.ค. 2557)
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
รายการ

วงเงินอนุมัติเบิกจ.ายทั้งปG แผนจ.าย

จ.ายจริง

%

หน.วย : ลานบาท
% วงเงินเบิกจ.ายทั้งปG

งบลงทุนปกติ

4,039.4 1,970.3 1,761.1

89.4

43.6

งบลงทุนโครงการ
รวม

1,401.1 840.6 879.1 104.6
5,440.5 2,810.9 2,640.2 93.9

62.7
48.5
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การเบิกจ.ายงบลงทุนตั้งแต.เดือน ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 เบิกจ.ายต่ํากว.าแผน
จ.าย 6.1% แยกเป]น การเบิกจ.ายงบลงทุนปกติ ต่ํากว.าแผนจ.าย 10.6% และการเบิกจ.ายงบลงทุนโครงการ
สูงกว.าแผนจ.าย 4.6%
- รายงานผลการเบิกจ+ายงบลงทุน ไตรมาส 1 – ไตรมาส 3
(เดือน ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557)
หน.วย : ลานบาท

รายการ

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ+าย
ทั้งป1

งบลงทุน 4,039.4
ปกติ
งบลงทุน 1,401.1
โครงการ
รวม 5,440.5
ทั้งสิ้น
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ+ายตามข3อตกลง
วัดผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
(ต.ค. – ธ.ค. 2556)
แผน
จ+าย

จ+าย
จริง

%

ไตรมาส 2
( ม.ค. – มี.ค. 2557)
จ+ายจริง
แผนจ+าย

%

376.1 408.9 108.7

997.2

985.0

98.8

271.1 356.2 131.4

329.2

401.6 122.0

ไตรมาส 3
( เม.ย. – พ.ค. 57)
จ+าย
แผนจ+าย
จริง
(เม.ย.%
(เม.ย.มิ.ย.57)
พ.ค.)
912.5 367.2 40.2
347.2

34.9

121.3
647.2 765.1 118.2 1,326.4 1,386.6 104.5 1,259.7 488.5 38.8
647.2 765.1 100.0 1,208.5 1,386.6 100.0 1,081.6 488.5 45.2

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
มีมติเห็นชอบ โดยมีขอสังเกตและเสนอแนะให กปน. รวบรวมและจัดเตรียมขอมูลรายละเอียดโครงการ
ต.างๆ ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณEต.างๆ ไดแก. การประกาศเคอรEฟƒว การชุมนุมทางการเมือง และ
ตามที่คณะรักษาความสงบแห.งชาติ ไดเห็นชอบใหกระทรวงการคลังพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดซื้อจัดจาง
ของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค.าตั้งแต. 100 ลานบาทขึ้นไป แต.ยังมิไดมีการผูกพันหรือจัดทําสัญญา โดยให กปน.
จัดส.งขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาถึงประโยชนEและความเหมาะสม
ก.อน ซึ่งมีผลกระทบต.อการเบิกจ.ายงบลงทุนไม.เป]นไปตามแผน
ผูช.วยผูว.าการ (นโยบายการเงิน) ไดรายงานเพิ่มเติมในการเบิกจ.ายงบลงทุนล.าชากว.าแผนใน
ปGงบประมาณ 2557 และแนวทางการแกไขปDญหา โดยแยกตามสายงาน ดังนี้
1. สายงานผลิตและส+งน้ํา มีประเด็นปDญหาเรื่องการจัดทํา TOR ล.าชา ปDญหาการตีความ
คําสั่ง กปน. ที่ 332/2555 และ 111/2557 และปDญหาการจัดทําราคากลางล.าชา เป]นตน ทั้งนี้ไดมีแนว
ทางการแกไขปDญหาโดยใหเร.งรัดการทํา TOR ส.วนสัญญาที่มีปDญหารอการใหสัตยาบันของผูว.าการ หากผูว.า
การไดลงนามแลว จะเร.งรัดใหผูรับจางดําเนินการใหเร็วที่สุด
2. สายงานบริ ก าร มี ป ระเด็ น ปD ญ หาการขออนุ มั ติ จ ากหน. ว ยงานภายนอก หรื อ การ
ประสานงานกับการไฟฟfานครหลวง ที่ยังไม.ไดมีการติดตั้งจ.ายไฟใหแลวเสร็จ และปDญหาสัญญาใหม.เรื่องการ
ติดตั้ง RTU ขณะนี้อยู.ในระหว.างเร.งดําเนินการ

-12-

3. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีป ระเด็ นปD ญ หาการจัดทํ า TOR ล. าชา และปDญ หา
ราคากลาง
4. ส+วนงานโครงการ มีประเด็นปDญ หาจากการที่ผูรับจางขาดแคลนแรงงาน ซึ่งไดมีการ
ประชุมร.วมกับผูรับจางแลว และไดเร.งรัดใหรีบดําเนินการ
สํ าหรั บ แนวทางแกปD ญ หาระยะยาว สายงานการเงิ น ไดจั ดทํ าขั้ น ตอนในการจั ด ทํ ากรอบ
งบประมาณ โดยไดทบทวนปรั บปรุ งระยะเวลา และขั้ นตอนในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อใหการเบิ กจ. ายงบลงทุ นมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ซึ่งไดมีหนังสือแจงแต.ละสายงานทราบและถือปฏิบัติแลว
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ.ายงบลงทุน ประจําปGงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและ
สะสม (ตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557)
2. รับทราบผลการเบิกจ.ายงบลงทุน ประจําปGงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม
(ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557)
3. ให กปน. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหาร ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามข3อสังเกตฯ และความเห็นเพิ่มเติมของ
กระทรวงการคลังจากการประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ประจําป1 2556
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอสังเกตฯ และความเห็นเพิ่มเติ มของกระทรวงการคลังจากการประเมินผลการดํ าเนิ นงานของ กปน. ประจําปG
2556 โดยกระทรวงการคลังไดมีหนังสื อที่ กค 0818.2/4906 ลงวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2557 แจงผลการ
ประเมินการดําเนินงานของ กปน. ที่ระดับคะแนน 4.7607 พรอมขอสังเกตและประเด็นปDญหาที่ไดจากการ
ประเมิ น ผล และความเห็ น เพิ่ ม เติ ม ของกระทรวงการคลั ง ซึ่ ง กปน. ไดจั ด ทํ า แนวทางการปรั บ ปรุ งการ
ดําเนินงานตามขอสังเกตดังกล.าวเสร็จเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 มี
มติเห็นชอบและมีขอสังเกต ดังนี้
1. กปน. ควรจั ด หาคู. เที ย บในอุ ต สาหกรรม (Benchmark) กั บ บริ ษั ท เอกชนที่ ทํ า ธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับน้ําเพื่อศึกษาขอมูลเปรียบเทียบเพิ่มเติมนอกเหนือจากรัฐวิสาหกิจอื่น
2. กปน. ควรส.งเสริมการสรางความรูความเขาใจ และประชาสัมพันธEในเชิงรุกในเรื่องของ
น้ําประปากับประชาชนเพื่อไม.ใหเกิดการรั่วไหลและเพื่อลดน้ําสูญเสีย ดวยวิธีที่แปลกใหม.และเขาถึงประชาชน
ใหมากยิ่งขึ้น เช.น การปลูกฝDงความรูความเขาใจในเรื่องของการประหยัดน้ําใหกับกลุ.มเยาวชน เป]นตน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 14 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิน การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต.างๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 2/2557
2. เห็นชอบ รายงานความคืบหนาของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด
3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2557) จํานวน 11 กิจกรรม ผลการตรวจสอบโดยรวมหน.วยรับตรวจมีการ
ดําเนินงานอยู.ในเกณฑEดี มีการดําเนินการในส.วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับ
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ดูแล และการปฏิ บั ติ งานตามกฎ ระเบี ยบ ขอบั งคั บ และผลการติ ดตามการปฏิ บั ติ ของหน. วยรับ ตรวจตาม
ขอเสนอแนะของสํ า นั ก ตรวจสอบ ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2557 จํ า นวน 3 ขอ หน. ว ยรั บ ตรวจสามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จ และอยู.ระหว.างดําเนินการ 2 ขอ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาขอสังเกตจากการตรวจสอบการบริหารงานตามแนว
ทางการกํากับดูแลที่ดีดาน CG ในเรื่องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแต.งตั้งเป]นการถาวรบาง
คณะยังไม.ไดจัดทํากฎบัตร อีกทั้ง คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เป]นบุคคลภายนอก จํานวน 42 นาย
ยังไม.มีการลงนามรับรองตนเองเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนE มีความเห็นว+า การจัดทํากฎบัตรของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ หากไม.มีกฏหมายหรือหลักเกณฑEบังคับใหจัดทําขอใหเป]นดุลยพินิจของ
กรรมการแต.ละคณะที่จะพิจารณากําหนดกรอบการปฏิบัติงาน สําหรับเรื่องการลงนามรับรองตนเองเกี่ยวกับ
ความขัดแยงทางผลประโยชนE ถือว.าเป]นการเปƒดเผยและแสดงถึงความโปร.งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อปfองกัน
การเกิดขอรองเรียนที่อาจเกิดขึ้นได จึงขอใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เป]นบุคคลภายนอกลงนาม
รับรองตนเองเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนE
3. รั บ ทราบ รายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งองคE ก ร ปG งบประมาณ 2557 สรุ ป ผลการ
ดําเนินการ ดังนี้
3.1 การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปGงบประมาณ 2557 จํานวน 2 แผน คือ แผนการ
ดํา เนิ น งานอย. า งต. อ เนื่ อ งของระบบผลิ ต ปG ง บประมาณ 2557 และแผนเร. ง รั ด การเบิ ก จ. า ยงบ
ลงทุ น ปG ง บประมาณ 2558
3.2 รายงานผลการติดตามความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง ปGงบประมาณ 2557
(งวดเดือนตุลาคม 2556 – กุมภาพั นธE 2557) รวม 14 แผน ผลงานดีกว.าระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได
(Risk Appetite) ดี ก ว. า แผนที่ กํ า หนด จํ า นวน 2 แผน ผลงานอยู. ในระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได (Risk
Appetite) เป] น ไปตามแผน จํ า นวน 11 แผน และผลงานเกิ น กว. า ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได (Risk
Appetite) แต.อยู.ในระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได (Risk Tolerance) ต่ํากว.าแผน จํานวน 1 แผน
4. รับทราบ รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาส 2/2557 งวด
เดือนมกราคม – มีนาคม 2557 สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้
4.1 การติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน
ปGงบประมาณ 2557 เกี่ยวกั บ การดําเนินงานตามแผนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA) ของแต.ละ
หน.วยงาน และแผนปรับปรุงการควบคุม ปGงบประมาณ 2557
4.2 การติดตามการดําเนินงานอื่น ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน ประกอบดวย
4.2.1 การปรับปรุงแผนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA) ของหน.วยงานที่
กําหนดใหม. ปGงบประมาณ 2557 โดยปรับเพิ่มระบบงาน รวม 8 ระบบงาน
4.2.2 ความคืบหนาโครงการประกวดการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA) ดีเด.น
4.2.3 ก า ร ท บ ท ว น น โย บ า ย ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน แ ล ะ แ น ว ท า ง ป ฏิ บ ั ติ
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน
4.2.4 การแกไขชื่อระบบงานที่จัดวางระบบการควบคุมภายในของฝ>ายคุณภาพน้ํา
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 15 รับทราบการดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยให3กับพนักงานที่ได3รับผลกระทบจาก
การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนชดเชย
ใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ไดมี ห นั งสื อที่ รง 0509/002361 ลว. 21 มี น าคม 2557 ตอบชี้ แจงกรณี อํา นาจ
รัฐวิสาหกิจในการพิจารณาปรับเงินเดือนชดเชยฯ โดยสรุปว.า การที่ กปน. จะปรับเงินเดือนชดเชยฯ ถือเป]น
การปรับปรุงค.าจาง กปน. ตองขอความเห็นจากสํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
(สคร.) ก.อนขอความเห็นจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธE (ครส.) และคณะรัฐมนตรีตามมาตรา
13 วรรคสาม แห.ง พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธE พ.ศ. 2543
ประกอบกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ไดมี ห นั ง สื อ ที่ กค
0803.1/859 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 ตอบชี้แจงแนวทางปฏิบัติและอํานาจในการปรับเงินเดือน
ชดเชยฯ สรุปไดดังนี้
1. กรณีการชดเชยผูไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราแรกบรรจุของรัฐวิสาหกิจนั้น ถือเป]น
การปรับปรุงค.าจาง ซึ่งจะตองดําเนินการตามมาตรา 13 วรรคสามแห.ง พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธE พ.ศ.
2543
2. สคร. และกรมสวัสดิการฯ ในฐานะฝ>ายเลขานุการ ครส. อยู.ระหว.างศึกษาแนวทางการ
ชดเชยผู ไดรับ ผลกระทบจากการปรับ อัต ราแรกบรรจุเพื่ อกําหนดกรอบหลักเกณฑE กลางในการดํ าเนิน การ
ดังกล. าว โดยกรมสวัส ดิ การฯ จะเป] น ผู จัด ทํ าแบบสอบถามเพื่ อขอขอมู ลจากรัฐวิส าหกิ จ เพื่ อประกอบการ
พิจารณาจัดทํากรอบหลักเกณฑEกลางเกี่ยวกับการชดเชยฯ เพื่อเสนอตามขั้นตอนต.อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2557
ประธานกรรมการ กปน. ไดแจงที่ ป ระชุ ม ว. า เรื่ อ ง การปรั บ อั ต ราเงิน เดื อ นชดเชยใหกั บ
พนักงานที่ไดรับผลกระทบฯ ไดเคยนําเสนอในการประชุมร.วมระหว.างหัวหนาฝ>ายเศรษฐกิจ (พล.อ. ประจิน
จั่นตอง) กับ ประธานกรรมการ และหัวหนาหน.วยงานรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 พรอมทั้งได
นําเรื่องนี้บรรจุเป]นแผนระยะสั้นเร.งด.วนของการประปานครหลวง ที่นําเสนอคณะรักษาความสงบแห.งชาติ (คสช.)
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ดวย
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 16 รับทราบรายงานวิเคราะหBการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
เมษายน 2557 และงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะหEการเงินและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557 และงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31
พฤษภาคม 2557 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนิ นงาน สําหรับงวด 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557 กปน. มีกําไรก.อน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต.างประเทศ เท.ากับ 4,666.7 ลานบาท สูงกว.าเปfาหมายตามเกณฑEประเมินผลการ
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ดําเนินงานของ กปน. 507.2 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 12.2 และสูงกว.าปGก.อน 196.0 ลานบาท คิดเป]น
รอยละ 4.4 เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 2.6 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิเท.ากับ 4,669.3
ลานบาท สูงกว.าเปfาหมาย 428.8 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 10.1 แต.ต่ํากว.าปGก.อน 306.1 ลานบาท คิดเป]น
รอยละ 6.2 และมี กํ าไรทางเศรษฐศาสตรE (Economic Profit : EP) เท. า กั บ 1,132.6 ลานบาท สู งกว. า
เปfาหมาย 344.3 ลานบาท และสูงกว.าปGก.อน 204.5 ลานบาท
สําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 กปน. มี
กํ าไรก. อนอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต. างประเทศ เท. ากั บ 5,377.8 ลานบาท สู งกว. าเปf า หมายตามเกณฑE
ประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. 554.0 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 11.5 และสูงกว.าปGก.อน 237.5 ลาน
บาท คิดเป]นรอยละ 4.6 เมื่อรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 10.3 ลานบาท ทําให มีกําไรสุทธิ
เท.ากับ 5,367.5 ลานบาท สูงกว.าเปfาหมาย 462.7 ลานบาท คิดเป]นรอยละ 9.4 แต.ต่ํากว.าปGก.อน 282.7
ลานบาท คิดเป]นรอยละ 5.0 และมีกําไรทางเศรษฐศาสตรE (Economic Profit : EP) เท.ากับ 1,306.1 ลานบาท
สูงกว.าเปfาหมาย 371.8 ลานบาท และสูงกว.าปGก.อน 241.1 ลานบาท ประกอบดวย
รายได3รวม เท.ากับ 12,729.8 ลานบาท ต่ํากว.าเปfาหมาย 50.9 ลานบาท แต.สูงกว.าปG
ก.อน 279.1 ลานบาท โดยมี รายไดค.าน้ํา ซึ่งเป] นรายไดหลักของ กปน. จํ านวน 10,684.1 ลานบาท ต่ํ ากว. า
เปfาหมาย 218.0 ลานบาท แต.สูงกว.าปGก.อน 28.1 ลานบาท โดยมีปริมาณน้ําขายเท.ากับ 891.8 ลาน ลบ.ม.
ต่ํากว.าเปfาหมาย 16.2 ลาน ลบ.ม. แต.สูงกว.าปGก.อน 1.9 ลาน ลบ.ม.
ค+าใช3จ+ายรวม (รวม FX) เท.ากับ 7,362.3 ลานบาท ต่ํากว.าเปfาหมาย 513.6 ลานบาท
แต.สูงกว.าปGก.อน 561.8 ลานบาท โดยมีตนทุนค.าน้ําต.อหน.วยน้ําขาย เท.ากับ 7.62 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว.าเปfาหมาย
0.44 บาท:ลบ.ม.
กําไรสุ ทธิ เท. ากั บ 5,367.5 ลานบาท สูงกว.าเปf าหมาย 462.7 ลานบาท เกิดจากการ
บริหารควบคุมค.าใชจ.ายทําไดดีกว.าเปfาหมาย แมว.ารายไดรวมต่ํากว.าเปfาหมาย เมื่อเปรียบเทียบกําไรสุทธิปGนี้กับปG
ก.อน กําไรสุทธิต่ํากว.าปGก.อน 282.7 ลานบาท เกิดจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว.าปGก.อน 520.2 ลาน
บาท แมว.ารายไดรวมและการควบคุมค.าใชจ.ายทําไดดีกว.าปGก.อน โดยมีสัดส.วนค.าใชจ.ายต.อรายไดรวมต่ํากว.าปG
ก.อน อัตราส.วน EBITDA Margin เท.ากับรอยละ 66.12 สูงกว.าเปfาหมาย ซึ่งเท.ากับรอยละ 63.03 และสูงกว.าปG
ก.อน ซึ่งเท.ากับรอยละ 65.61 และมีอัตราผลตอบแทนต.อรายไดดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท.ากับรอยละ
42.66 สูงกว.าเปfาหมาย ซึ่งเท.ากับรอยละ 38.70 แต.ต่ํากว.าปGก.อน ซึ่งเท.ากับรอยละ 45.94
ฐานะการเงิน :
กปน.มี สิ น ทรั พ ยE ร วม ณ 31 พฤษภาคม 2557 เท. า กั บ 62,108.0 ลานบาท โดยมี
อัตราส.วนหนี้สินรวมต.อส.วนทุน (D/E Ratio) เท.ากับ 0.20 เท.า เท.ากับเปfาหมาย แต.ต่ํากว.าปGก.อนซึ่งเท.ากับ 0.23
เท.า ประกอบกับอัตราส.วนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท.ากับ 121.32
เท.า สูงกว.าเปfาหมายและปGก.อน ซึ่งเท.ากับ 113.62 เท.า และ 74.54 เท.า ตามลําดับ สะทอนถึงความเขมแข็ง
ทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 และ
ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะหEการเงินและผลการดําเนินงาน
สํ าหรั บงวด 7 เดื อน สิ้ นสุ ดวั นที่ 30 เมษายน 2557 และงวด 8 เดื อน สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 พฤษภาคม 2557
ตามลําดับ
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มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 17 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนเมษายน
2557 และเดือนพฤษภาคม 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนเมษายน 2557 และเดือนพฤษภาคม 2557 สรุปไดดังนี้
1. ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 กปน. มีภาระหนี้รวม 1,919.3 ลานบาท เป]นเงินกูสกุลเยน
ทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ไดปfองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแลวจํานวน 935.5 ลานบาท (รอยละ 48.7)
คงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 983.8 ลานบาท (รอยละ 51.3)
2. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 กปน. มีภาระหนี้รวม 1,964.6 ลานบาท เป]นเงินกูสกุล
เยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ไดปfองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแลวจํานวน 957.6 ลานบาท (รอยละ
48.7) คงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,007.0 ลานบาท (รอยละ 51.3)
3. ปDจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต.างประเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว.า ในเดือนพฤษภาคม 2557 ค.าเฉลี่ยเงินเยนแข็งค.าขึ้นเมื่อเทียบกับค.าเฉลี่ยเงิน
ดอลลารEสหรัฐฯ ขณะที่ค.าเฉลี่ยเงินบาทอ.อนค.าลงเมื่อเทียบกับค.าเฉลี่ยเงินดอลลารEสหรัฐฯ
จากขอพิจารณาดังกล.าวพบว.า ค.าเฉลี่ยเงินบาทอ.อนค.าลงเมื่อเทียบกับค.าเฉลี่ยเงินเยน ทั้งนี้
กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต.อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2557 และครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 18 รั บ ทราบรายงานความก3 าวหน3 าการดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ งาน งวด 6 เดื อนแรก
ป1งบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน งวด 6 เดือน ปGงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ป1งบประมาณ 2557 จํานวน 47 โครงการ มีดังนี้
1.1 ยุทธศาสตรBด3านผู3มีส+วนได3ส+วนเสีย ไม.มีแผนโครงการ
1.2 ยุทธศาสตรBด3านการเงิน จํานวน 3 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุ ก
โครงการ
1.3 ยุทธศาสตรBด3านลูกค3า จํานวน 5 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน 4
โครงการ ยกเวน โครงการยกระดั บ การสรางความสั ม พั น ธE กั บ ลู ก คา (Customer
Relationship Management) เพื่อสรางรายไดอย.างยั่งยืน ในตัวชี้วัดรายไดค.าน้ําเพิ่มขึ้นจาก
ปGที่ผ.านมา ที่ไม.เป]นไปตามเปfาหมาย
1.4 ยุทธศาสตรBด3านกระบวนการภายใน จํานวน 20 โครงการ สามารถดําเนินการได
ตามแผนงาน 16 โครงการ มี 4 แผนงาน ที่ไม.เป]นไปตามเปfาหมาย คือ
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8
- โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ.มน้ําเจาพระยาตอนบน
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- โครงการจั ด ทํ า แผนบริ ห ารภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency Response Plan) ของ
โรงงานผลิตน้ําบางเขน มหาสวัสดิ์ และระบบสูบจ.ายน้ํา
- โครงการพัฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม
1.5 ยุ ท ธศาสตรB ด3 า นการเรี ย นรู3 แ ละพั ฒ นาองคB ก ร จํ า นวน 16 โครงการ สามารถ
ดํ า เนิ น การไดตามแผนงาน 15 โครงการ ยกเวน โครงการบริ ห ารสายอาชี พ (Career
Management)
1.6 ยุทธศาสตรBด3านธรรมาภิบาล จํานวน 3 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน
ทุกโครงการ
2. ผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงองคBกรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
จํานวน 6 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการแผนและยุ ท ธศาสตรE ไดมี ม ติ รั บ ทราบแลวในการประชุ ม ครั้ ง ที่
5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ ครม. เกี่ยวกับการส.งเสริมการขายน้ําดื่มบรรจุขวด
อย.างชัดเจน
2. ควรจัด ตั้งหน.วยงานระดั บผูช.วยผู ว.าการดานบริห ารธุรกิ จ เพื่ อควบคุม ดูแลดานธุรกิ จ
เสริมต.างๆ ของ กปน. เช.น ธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด ธุรกิจหนามาตรวัดน้ํา ธุรกิจหลังมาตรวัดน้ํา เป]นตน
3. ควรศึกษาแนวทางการจัดจําหน.ายน้ําดื่มบรรจุขวด เพื่อใหเกิดความคล.องตัวในการบริหาร
จัดการ เช.น การขอร.วมมือจากองคEการตลาดใหเป]นผูจัดจําหน.าย และ กปน.เป]นเพียงผูผลิต เป]นตน
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการแผนและยุ ท ธศาสตรE ไป
พิจารณาดําเนินการต.อไป

เรื่องที่ 19 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด
6 เดือน ป1งบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานผลการดําเนิน งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 6 เดือน ปGงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)
สรุปได ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1- 6 น้ําหนักรอยละ 35 ซึ่ง กปน. จะ
จัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานตนเอง ประมาณเดือนสิงหาคม และจะตรวจประเมินโดย สคร. อีกครั้งในช.วง
สิ้นปGงบประมาณ
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2. ผลลัพธE หมวด 7 น้ําหนักรอยละ 65 โดยมีผลงานที่สามารถประเมินผลได ดังนี้
เกณฑEวัดการดําเนินงาน
คุณภาพน้ําประปา
- กายภาพ (รอยละ)
- เคมี (รอยละ)
- แบคทีเรีย (รอยละ)
การบริหารจัดการแรงดันน้ํา (เมตร)
กําไรสุทธิ (ก.อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ลานบาท)
ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
- การเบิกจ.ายงบลงทุนในช.วงปG (รอยละ)
- ความสามารถในการเบิกจ.ายตามแผน
อัตราน้ําสูญเสีย (รอยละ)
จํานวนครั้งที่หยุดสูบจ.ายน้ํา (ครั้ง)

ผลการประเมิน งวด 6 เดือน
(ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)
ผลงาน
เกรด
99.88
99.75
99.81

A
AA

8.431
3,887.5

B+
A

109.2
100
23.73
63

A
A
AA

ระดับคะแนนประเมินฯ เฉพาะเกณฑEวัดที่ทราบผลงานเท.ากับ 4.7969 (A-)
คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตรE ไดประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2557 มีมติรับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานที่สําเร็จตามเปfาหมาย ควรประชาสัมพันธEใหผูที่เกี่ยวของรับทราบทั้ง
ภายในและภายนอกองคEกร เช.น คุณภาพน้ําประปา แรงดันน้ํา ที่สามารถทําผลงานไดดี เพื่อสรางความมั่นใจและ
ความน.าเชื่อถือในเรื่องน้ําประปาดื่มไดมากขึ้น
2. ควรมุ. ง เนนดํ า เนิ น การดานทรั พ ยE สิ น ทางปD ญ ญา (Intellectual Property) ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. กปน. ควรเร.งรัดดานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เนื่องจากอาจเกิดความเสี่ยง
ที่จะไม.ไดตามเปfาหมายที่กําหนดไว
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการแผนและยุ ท ธศาสตรE ไป
พิจารณาดําเนินการต.อไป

เรื่องที่ 20 รับทราบคู+ มือการบู รณาการระบบการควบคุ มภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายใน (GRC)
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน.เพื่ อรั บทราบการจั ดทํ าคู. มือการบู รณาการระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน (GRC) โดยหน.วยงานที่เกี่ยวของไดร.วมกัน
ทบทวนคู.มือ GRC และไดทําการปรับปรุงเป]นฉบับสมบูรณE เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ
กปน. ที่สามารถนําไปใชไดอย.างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคEกร ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1. วัตถุประสงคEของคู.มือ
2. ขอบเขต
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3.
4.
5.
6.

คําจํากัดความ
ความรับผิดชอบ
การดําเนินงานเกี่ยวกับ GRC ของ กปน. ในปDจจุบัน
หลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
1) สภาพแวดลอม (Context)
2) โครงสรางและการจัดการองคEกร (Organize)
3) การระบุและประเมินความเสี่ยง (Assess)
4) การกําหนดการควบคุมภายในเชิงปfองกัน (Proact)
5) การกําหนดการควบคุมภายในเชิงคนหา (Detect)
6) การกําหนดการควบคุมภายในเชิงแกไข (Respond)
7) การติดตามและประเมินผล (Measure)
8) การจัดการขอมูลและการสื่อสาร (Interact)
7. ประโยชนEที่จะไดรับจากการบูรณาการ GRC
8. วิธีการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการ GRC ใน กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2557 มีมติเห็นชอบคู.มือการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
(GRC) และใหนําไปเป]นแนวทางในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคEกร
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. พิจารณาดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรื่องที่ 21 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่ อวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีมติ ในเรื่องต.างๆ
ดังนี้
1. รั บ ทราบการจั ด ทํ าแผนภาพ (Map) ของความเสี่ ยง จากสถานการณE ภั ย แลงและภั ย
คุกคามจากน้ํ าเค็ม โดยประกอบดวย ปD จจัยเสี่ยง ผลกระทบในระดับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น และการตอบสนอง
ความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. รับทราบรายงานผลการเฝfาระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือน
มีนาคม2557 จํานวน 10 รายการ ดังนี้
2.1 ผลงานอยู.ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Target) จํานวน 7 รายการ
2.2 ผลงานอยู. ในระดั บที่ ต องติ ดตามเฝf าระวั งอย. างใกลชิ ด (Trigger) 1 รายการ ไดแก.
ปริมาณน้ําขาย
2.3 ผลงานอยู.ในระดับที่ตองจัดการทันที (Threshold) 2 รายการ ไดแก. ปริมาณน้ํา
เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ในช.วงฤดูแลง และตนทุนการบริหารความเสี่ยงดานการเงินสัญญา
เงินกู JICA เลขที่ TXXXII-1 (Principal II)
3. รับทราบรายงานการติ ดตามความคื บหนาแผนบริหารความเสี่ ยง ปG งบประมาณ 2557
(งวดเดือนตุลาคม 2556 ถึงมีนาคม 2557) รวม 14 แผน โดยมีผลงานดีกว.าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได จํานวน
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2 แผน ผลงานอยู.ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได จํานวน 11 แผน และผลงานต่ํากว.าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับ
ได จํานวน 1 แผน คือ แผนติดตามการควบคุมความเสี่ยงโครงการปƒดซ.อมอุโมงคEส.งน้ํา
4. รับทราบการหยุดผลิตและสูบส.ง-สูบจ.ายน้ําของโรงงานผลิตน้ําบางเขนเนื่องจากระบบไฟฟfา
ขัดของ
5. รับทราบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางระบบผลิตจากเหตุการณEแผ.นดินไหว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอเสนอแนะให กปน. ดําเนินการ ดังนี้
1. รวก.(ผ) ติดตามขอมูลปริมาณน้ําระบายทายเขื่อนและค.าความเค็มตลอดทั้งปG เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหEหาความสัมพันธEและแนวโนมของภัยคุกคามจากน้ําเค็ม รวมทั้งพิจารณาทบทวนมาตรการซ.อม
บํารุงต.างๆ เพื่อไม.ใหเกิดการหยุดชะงักการผลิตและสูบส.ง-สูบจ.ายน้ํา และพิจารณาปรับปรุงโครงสรางโรงงานผลิต
น้ําเพื่อรองรับแผ.นดินไหว
2. รวก.(พ) ศึ กษาและเตรี ย มขอมู ล โครงการต. า งๆ รองรั บ สถานการณE ภั ย แลงและภั ย
คุกคามจากน้ําเค็ม โดยประสานงานใกลชิดกับหน.วยงานดานบริหารจัดการน้ํา เช.น กรมชลประทาน กรมเจาท.า
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เพื่อใหสามารถดําเนินการโครงการที่เกี่ยวของไปไดพรอมๆ
กัน นอกจากนี้ ขอให กปน. พิจารณาส.งผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจเขาร.วมในการประชุมกับหน.วยงานดังกล.าว
ดวย
3. รวก.(บ) และ รวก.(ว) ตรวจสอบความสามารถในการรับแรงแผ.นดินไหวของอาคารสํานักงาน
ใน กปน. เพื่อพิจารณาดําเนินการรองรับ
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รั บขอเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงไปพิ จารณา
ดําเนินการ
เรื่องที่ 22 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธBด3านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน. ครั้งที่ 5/2557
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการประชุมของคณะอนุ กรรมการ
กําหนดกลยุทธEดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุ มครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2557 โดยไดมีมติในเรื่องต.างๆ ดังนี้
1. รับทราบความกาวหนาการจัดทํา IT Guideline โดยคณะทํางานฯ ไดดําเนินการปรับปรุง/
ทบทวน แผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ใหคณะทํางานฯ ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน โดยใหเพิ่มเติมกิจกรรมเผยแพร.ดวย
2) ควรเตรี ยมแผนการเผยแพร. กรอบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Guideline) โดยจั ดทํ า
Workshop เชิ ญ หน. วยงานที่ เกี่ ยวของ เพื่ อรั บทราบและทํ าความเขาใจกรอบเทคโนโลยี สารสนเทศในส. วนที่
เกี่ยวของ
3) ควรทบทวนคู.มือปฏิบัติงานที่มีอยู.เดิมใหสอดคลองกับ IT Guideline
4) ควรจั ดทํ า Business Process Improvement ของสายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ โดย
อางอิง IT Guideline ที่ไดรับอนุมัติแลว
2. รั บทราบภาพรวมระบบงานผลิ ต และสู บ จ. ายน้ํ า (SCADA) โดยคณะอนุ กรรมการฯ มี
ขอเสนอแนะว.า ควรมี การประสานงานระหว. างสายงานผลิ ตและส.งน้ํ า และสายงานเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ
พิจารณาการเชื่อมโยงระหว.างโครงการต.างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึง SOA ดวย
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3. รับทราบความกาวหนาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 25552557) โดยมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ, โครงการที่ดําเนินการล.าชา จํานวน 1 โครงการ
ไดแก. โครงการจัดหาอุปกรณE Front End และโครงการที่ดําเนินการเป]นไปตามแผน จํานวน 6 โครงการ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะใหติดตามเร.งรัดการดําเนินการโครงการจัดหาอุปกรณE Front End
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

