สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
ด้วยเมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร
สานักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน . ได้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ สรุปผลการ
ประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ ๑ รายงานผลการดาเนินงานครึ่งปีบัญชี ๒๕๕๔ ของการประปานครหลวง
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานครึ่งปีบัญชี๒๕๕๔
(ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) ของ กปน. โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับ
๒.๗๘๑๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒ ขออนุมัติการเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้าของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับทราบรายงานการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้าท่วมของ กปน . และ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มี
การเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้าในภาคเหนือของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้าในภาคเหนือของคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๔
๒. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบ กปน
.
เรื่องที่ ๓ รายงานการเตรียมความพร้อมการป้องกันน้าท่วมปี ๒๕๕๔
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อรั บทราบรายงานการเตรียมความพร้อมการ
ปูองกันน้าท่วมปี ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้
๑. สารวจคันดินกั้นน้าทั้งสองฝั่งคลองประปา โดยเฉพาะตามจุดต่างๆ ที่เคยมีน้าท่วมสูงในปี
ก่อนๆ (ปี ๒๕๓๘ = ๓๘.๑๒ ม. , ปี ๒๕๔๕ = ๓๗.๙๒ ม. , ปี ๒๕๔๙ = ๓๘.๐๕ ม.) ตั้งแต่ถนนแจ้งวัฒนะถึง
โรงสูบน้าสาแล ซึ่งระดับคันดินปูองกันน้าท่วมอยู่ในสภาพที่สามารถปูองกันได้
๒. สร้างคันดินปูองกันน้าท่วมเพิ่มเติม ในตาแหน่งที่น้าในคลองรังสิตรั่วซึมเข้ามาใน
คลองประปาได้ในปี ๒๕๕๓ ทั้งด้านไซฟุอนรังสิตเหนือ และไซฟุอนรังสิตใต้
๓. ในช่วงที่ระดับน้าในคลองรังสิตต่า ไ ด้ฉาบปูนผสมน้ายากันซึม ฉาบและอุดบริเวณรอยต่อ
และรอยแยกของโครงสร้างกาแพงดินเดิม และบริเวณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของไซฟุอนรังสิต
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุปูองกันน้าท่วม ดังนี้
๔.๑ กระสอบใช้สาหรับบรรจุทราย จานวน ๔๒,๐๐๐ ใบ
๔.๒ กระสอบที่บรรจุทราย เตรียมพร้อมสาหรับปูองกันน้าท่วม ประมาณ ๑,๕๐๐ ใบ
๔.๓ เตรียม Stop Log ไว้สาหรับปิดกั้นที่ไซฟุอนรังสิต
๔.๔ ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
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๕. จัดทาแผนปูองกันน้าท่วมปี ๒๕๕๔
๖. สารวจประตูระบายน้า การเปิด-ปิด ที่มีผลกระทบต่อคลองประปาฝั่งตะวันออก
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน . รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการ ประสานความร่วมมือ
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดหาพื้นที่กักเก็บน้าไว้ในช่วงฤดูน้าหลาก และศึกษา
กรณีที่ กปน. ขุดคลองประปาลึกลงไปอีก ๑ เมตร จะสามารถรับน้าเพิ่ม ได้อีกกี่ลูกบาศก์เมตร
เพื่อจะได้มีปริมาณน้าดิบมาใช้ในระบบผลิตมากขึ้นไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
เรื่องที่ ๔ ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้า พ ร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘
(R)
ตามที่ คณะกรรมการ กปน . ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
พิจารณาการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) แล้ว มี
มติให้ กปน . ไปจัดทารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ที่ให้ กปน . เปรียบเทียบ
รายละเอียด
การประมาณราคาของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา กับราคาประมาณการของ กปน . และของ
ผู้เสนอราคา เพื่อใช้ประกอบพิจารณา และนาเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น
กปน. ได้จัดทารายละเอียดการประมาณราคาของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา กับราคาประมาณ
การของ กปน. และของ SG-STPE JV ผู้เสนอราคารายต่าสุด และรายละเอียดสัญญางานโครงการที่ มีการ
เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง /ราคาประมาณการของ กปน . ตามมติคณะกรรมการ กปน . ดังกล่าวข้างต้น
และนาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้าสาหรับโรงสูบน้าดิบ ๒
และโรงสูบส่งน้าที่โรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์ และโรงสูบส่งน้า ๒ และ ๓ ที่โรงงานผลิตน้าบางเขน พร้อมงาน
ที่เกี่ ยวข้อง สัญญา E-RW/TR(BK)/MS-๘(R) กับ SG-STPE JV. ในวงเงินค่างานตามสัญญา
๔๓๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐ .-บาท (สี่ร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน ) ใช้จ่ายจากเงินกู้ Japan International
Cooperation Agency Loan Agreement No.TXXXII-๑ ระยะเวลาดาเนินงานตามสัญญา ๖๐๐ วัน นับ
จากวันที่ กปน. ได้แจ้งให้เริ่มงาน
อนึ่ง กปน. ได้รายงานเพิ่มเติมว่า โดยปกติในสัญญาที่ใช้แหล่งเงินกู้ JICA จะไม่มีการ
กาหนดราคาประมาณการ จะใช้การแข่งขันราคาเป็นเกณฑ์ แต่ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาผล
ประกวดราคาของ กปน. เห็นว่า หากไม่มีการประมาณราคาไว้ จะไม่สามารถกาหนดอ ะไรที่ชัดเจนได้ จึงได้
ประมาณราคาในเบื้องต้นไว้
มติที่ประชุม

อนุมัตติ ามเสนอ

เรื่องที่ ๕ ขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การ
บริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึง่
กรรมการ กปน. ผู้บริหารระดับผู้อานวยการฝุายและเทียบเท่าขึ้นไป และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๒๐ คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิ บัติงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๔ สรุปสาระสาคัญจาแนกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้แก่
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๑. ประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่มุ่งมั่นจะบรรลุเปูาหมายใน ๔ เรื่องหลัก คือ
(๑) ยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) โดยไม่จากัดอยู่ที่
ผู้ใช้บริการน้าประปาเท่านั้น แต่จะหมายรวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการซึ่งกันและกัน
(๒) พัฒนาระบบ (System Development) ในทุกกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสูง โดยทุกฝุายต้องมีส่วนร่วมทาให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย
(๓) การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
(๔) เตรียมความพร้อมก้าวสู่การยอมรับในระดับแนวหน้าสุดของASEAN
๒. วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Values) ยังคงเดิม และกาหนดสมรรถนะ
หลักหรือความสามารถพิเศษ (Core Competency) ขององค์กร คือ “เป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตน้าประปาที่มี
คุณภาพ สาหรับการอุปโภคและบริโภค”
๓. ปรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ที่สนับสนุนมุมมองด้านลูกค้า
(Customer Perspective) โดยจัดทากลยุทธ์ย่อยใหม่ ดังนี้
เดิม
ปรับใหม่เป็น
กลยุทธ์ C๑ : การตอบสนองความต้องการพื้นฐาน กลยุทธ์ C๑ : การตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของลูกค้า
ของลูกค้า
C๑-๑
ราคาเหมาะสม
C๑-๑
ราคาเหมาะสม
C๑-๒
น้าประปาสะอาด
C๑-๒
น้าประปาสะอาด และแรงดันเพียงพอ
C๑-๓
แรงดันเพียงพอ
C๑-๓
ความทั่วถึงและเพียงพอในการจ่ายน้า
C๑-๔
ความทั่วถึง และเพียงพอในการจ่ายน้า
กลยุทธ์ C๒ : การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า กลยุทธ์ C๒ : การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
C๒-๑
บริการประทับใจ
C๒-๑
บริการประทับใจ สะดวก และเข้าถึง
ง่าย
C๒-๒
บริการสะดวกและเข้าถึงง่าย
๔. ปรับแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) โดยคานึงถึงภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติ กปน.
พ.ศ. ๒๕๑๐ และวิสัยทัศน์ที่กาหนดใหม่
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนระยะสั้น (รายปี) ตามตัวชี้วัดการ
ใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจตาม สคร.
จัดทาโครงการ/งานการใช้ทรัพยากร และความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจเป็นแผน
ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ซึ่งอยู่ภายใต้กลยุทธ์ C๒ การตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้า โดยจะนาโครงการที่ได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ภายใต้โครงการ C๒-๑/๑ โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ส่วนที่ ๓ การทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้แก่
๑. ทบทวนเปูาหมายการดาเนินงานที่สาคัญ และเปูาหมายด้านการเงิน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๕ โดยใช้ผลงานจริงของปีงบประมาณ๒๕๕๔ เป็นฐานในการคานวณดังนี้
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เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รายการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จานวนผู้ใช้น้า ณ สิ้นปี (ล้านราย)
จานวนติดตั้งประปาใหม่ (ราย)
ปริมาณน้าใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)
ปริมาณน้าผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้าจาหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)
๕.๑ น้าขาย (ล้าน ลบ.ม.)
น้าขายที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)
๕.๒ น้าสาธารณะและน้าอื่น ๆ (ล้าน ลบ.ม.)
๖. อัตราน้าสูญเสีย (%)

รายการ

เดิม

ขอปรับใหม่

๒.๐๖๗
๖๐,๐๐๐
๕๓.๔
๑,๗๘๑.๘
๑,๓๒๙.๒
๑,๓๐๙.๒
๒๐.๐
๒๐.๐
๒๕.๔

๒.๐๖๒
๖๒,๐๐๐
๕๒.๒
๑,๗๓๙.๙
๑,๒๙๘.๘
๑,๒๗๘.๘
๒๒.๐
๒๐.๐
๒๕.๓

เป้าหมายด้านการเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เป้าหมายเดิม
เป้าหมายปรับใหม่
(น้าขาย ๑,๓๐๙.๒
(น้าขาย ๑,๒๗๘.๘
ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม.)

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ
(๐.๒๔)
๓.๓๓
(๒.๒๕)
(๒.๓๕)
(๒.๒๙)
(๒.๓๒)
๑๐.๐
๐
(๐.๓๙)

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ

๑. รายได้รวม (ล้านบาท)

๑๗,๘๒๓.๖

๑๗,๔๖๗.๘

(๒.๐๐)

๒. ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)

๑๒,๕๑๔.๗

๑๒,๔๗๕.๒

(๐.๓๒)

๓. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

๕,๓๐๘.๙

๔,๙๙๒.๖

(๕.๙๖)

๔. EBITDA (ล้านบาท)

๑๐,๔๒๓.๑

๑๐,๐๖๗.๔

(๓.๔๑)

๒. ทบทวนโครงการ/งานให้สอดคล้องตามกรอบทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ จานวนเดิม
๕๖ โครงการ โดยปรับลดโครงก าร/งานที่มีกิจกรรมเป็นขั้นตอนการทางานปกติ หรือเป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่ดาเนินการต่อเนื่องจนเป็นภารกิจประจา จานวน ๒๐ โครงการ คงเหลือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวม ๓๖ โครงการ จาแนกตามศูนย์ EVM ได้ดังนี้
จานวนโครงการ/งานที่รับผิดชอบ (หน่วย : โครงการ)
เดิม
ปรับใหม่
ศูนย์ EVM
ภารกิจ
หลัก รอง/ร่วมหน่วยงาน หลัก รอง/ร่วมหน่วยงานอื่น
ประจา
อื่น
- ศูนย์ผลิตและส่งน้า
๓
๒๑
๓
๑๔
- ศูนย์บริการ
๑๐
๑๙
๖
๑๔
๓
- ศูนย์สนับสนุน
๔๔*
๖
๒๗
๔
๑๗
รวม
๕๖
๔๖
๓๖
๓๒
๒๐
หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับศูนย์ EVM บริการ ๑ โครงการ
หน้า ๔ ของ ๒๔

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที๓่ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
และการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. เห็นชอบเปูาหมายการดาเนินงานที่สาคัญและเปูาหมายด้านการเงิน ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ และให้ความเห็นชอบในหลักการให้ปรับเปูาหมายจานวนผู้ใช้น้า ปริมาณน้าขาย
และเปูาหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ผลงานจริงของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นฐานในการ
คานวณ
๓. ให้ กปน . รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน . และ
คณะกรรมการฯ
เกี่ยวกับการกาหนดสัดส่วนน้าหนักระหว่างเปูาหมายการดาเนินการ
เพื่อให้บริการ กับเพื่อผลกาไร ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๖ ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้
จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ประจาปี ๒๕๕๓
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงาน
ตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ
และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง
ประจาปี ๒๕๕๓ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๐๘.๒/๑๑๔๘๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึง่
แจ้งผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๕๓ ของ กปน.
ที่ระดับคะแนน ๔.๗๕๒๙ พร้อมข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็น
เพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง
มติที่ประชุม

เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงฯ ตามเสนอ และให้ กปน
. รับข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน . และคณะกรรมการ กปน . ในการให้
ความสาคัญในการปรับปรุงแนวทางการดาเนินการ เรื่องกระบวนการบริหารจัดการกรณีน้าไม่
ไหลอย่างต่เนื่อง และการประสานกับกระทรวงการคลัง ให้ แจ้งผลการประเมินผลการ
ดาเนินงานฯ ประมาณช่วงสิ้นไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อจะได้จัดทาแนวทาง
ปรับปรุงการดาเนินงานฯ แล้วสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่ ๗ ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดาเนินงาน และการติดตามผลงานค่า
กาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สาหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๔
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อขอรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและ
ผลการดาเนินงาน และการติดตามผลงานค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์(EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สาหรับ
ไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนี้
๑.๑ ผลการดาเนินงาน
 กปน.มีกาไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๕,๐๑๓.๘ ล้านบาท สูงกว่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ประเมินผล เกณฑ์ A ๓๑๗.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ และสูงกว่าปีก่อน ๒๕๓.๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ และมีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ๘๑๕.๘ ล้านบาท สูงกว่าเปูาหมายและสูงกว่าปีก่อน
๑๒๙.๓ ล้านบาท และ ๖๓.๖ ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้า ๕ ของ ๒๔

๑) รายได้รวม เท่ากับ ๑๓,๐๓๘.๔ ล้านบาท ต่ากว่าเปูาหมาย๒๐๓.๓ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๑.๕ แต่สูงกว่าปีก่อน ๑๓๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ โดยรายได้ค่าน้า ซึ่งเป็นรายได้หลัก
ของ กปน. จานวน ๑๑,๒๕๒.๓ ล้านบาท ลดลงต่ากว่าเปูาหมาย ๓๙๖.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ และต่า
กว่าปีก่อน ๘๙.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ เนื่องจากปริมาณน้าขายต่ากว่าเปูาหมายที่คาดการณ์ไว้ ส่วน
ใหญ่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ การชุมนุมทางการเมือง และสถานประกอบการหลายแห่งมีการปรับปรุงระบบ
ท่อภายใน รวมทั้งสภาวะอากาศที่แปรปรวน ในขณะที่ รายได้จากธุรกิจเสริม จานวน ๔๗๑.๔ ล้านบาท
สูงกว่าเปูาหมาย ๑๑๑.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙ และสูงกว่าปีก่อน ๙๘.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๒๖.๕ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่างานวางท่อประปาเอกชน การให้บริการติดตั้งย้ายหัวดับเพลิง การรับจ้าง
ปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้าประปาของสานักงานเทศบาลหัวหิน และการให้เช่าอาคารและสถานที่
รายได้อื่น จานวน ๒๒๐.๕ ล้านบาท สูงกว่าเปูาหมายร้อยละ ๒๘.๘ และสูงกว่าปีก่อนร้อยละ ๗๐.๔ เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งรายได้ค่าติดตั้งประปา จานวน ๓๓๙.๔ ล้านบาท สูงกว่าเปูาหมายร้อยละ ๑๓.๘ และ
สูงกว่าปีก่อนร้อยละ ๖.๒ เช่นกัน
๒) ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ ๘,๑๐๓.๕ ล้านบาท ต่ากว่าเปูาหมาย ๓๒๘.๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙ แต่ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๘,๑๐๓.๓ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเกิดจาก
ต้นทุนค่าน้าต่อหน่วยน้าขาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จานวน๘.๐๑ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ากว่า
เปูาหมาย ๐.๑๘ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และต่ากว่าปีก่อน ๐.๐๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากการ
บริหารจัดการน้าสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายดาเนินงานที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี
ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคา
๓) กาไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาฯ (EBITDA) เท่ากับ ๘,๔๕๘.๙
ล้านบาท สูงกว่าเปูาหมาย ๖๓.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ๐.๘ แต่ต่ากว่าปีก่อน ๒๒.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๐.๓ และมีกาไรสุทธิ เท่ากับ ๔,๙๓๔.๙ ล้านบาท สูงกว่าเปูาหมายและปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการสร้างรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้น
๑.๒ คาดการณ์ผลการดาเนินงานในปี ๒๕๕๔ จากผลการดาเนินงานจริง ๙ เดือน รวม
คาดการณ์ที่เหลืออีก ๓ เดือน โดยคาดการณ์ปริมาณน้าขายทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๕๖.๘ ล้านบาท และควบคุมลด
ค่าใช้จ่ายงบทาการตามที่ฝุายงบประมาณคาดการณ์จานวน ๔๗๒.๕ ล้านบาท จะทา ให้มีกาไรก่อนอัตรา
แลกเปลี่ยนฯ เท่ากับ ๖,๓๓๔.๕ ล้านบาท กาไรสุทธิเท่ากับ ๕,๖๘๒.๕ ล้านบาท และมีค่า EP เป็นบวก
๕๑๓.๒ ล้านบาท
๑.๓ ผลการดาเนินงานด้าน EVM
 กาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ระดับองค์กร
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
NOPAT
หัก Capital Charge
 Average Invested Capital (IC)
 WACC

จริง
เป้าหมาย
จริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๓
(๙ เดือน) (๙ เดือน) (๙ เดือน)
๓,๖๕๕.๒ ๓,๔๙๖.๔ ๓,๕๙๒.๖
๒,๘๓๙.๔ ๒,๘๐๙.๙ ๒,๘๔๐.๔
๔๙,๙๓๒.๘ ๔๙,๔๑๔.๙ ๕๐,๔๙๒.๐
๗.๕๘๒๐% ๗.๕๘๒๐% ๗.๕๐๐๖%

ผลต่าง
เทียบกับ เทียบกับ
เป้าหมาย
ปีก่อน
๑๕๘.๘
๖๒.๖
๒๙.๕
(๑.๐)
๕๑๗.๙
(๕๕๙.๒)
๐.๐๘๑๔%

หน้า ๖ ของ ๒๔

รายการ
EP

จริง
ปี ๒๕๕๔
(๙ เดือน)
๘๑๕.๘

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๔
(๙ เดือน)
๖๘๖.๕

จริง
ปี ๒๕๕๓
(๙ เดือน)
๗๕๒.๒

ผลต่าง
เทียบกับ เทียบกับ
เป้าหมาย
ปีก่อน
๑๒๙.๓
๖๓.๖

๑.๔ การดาเนินงานนาระบบEVM มาเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการหลักขององค์กร ใน
ปี ๒๕๕๔ สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานอยู่ในกรอบเวลาทุกกิจกรรม
๑.๕ การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย์ EVM เป็นดังนี้
ศูนย์
ผลประเมิน
- ศูนย์ผลิตและส่งน้า
A- ศูนย์สนับสนุน
A
- ศูนย์บริการ
Cมติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดาเนินงาน และการติดตามผ ลงานค่ากาไรทาง
เศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สาหรับไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามเสนอ และให้ กปน . รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกิจการ กปน . เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้าน EVM ตามค่า
เกณฑ์วัด (KPI) ของศูนย์บริการ ที่ได้คะแนนประเมินในภาพรวมเท่ากับ ๓.๐๐๐๐ หรือเกรด
C- ทั้งที่เป็นศูนย์สร้างรายได้ให้กับองค์กร ว่าอาจเกิดจากการกาหนดเกณฑ์วัดที่ไม่เหมาะสม
จึงขอให้มีการปรับเกณฑ์วัดของศูนย์บริการให้เหมาะสมต่อไป

เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างถังเก็บน้าใสที่สถานีสูบจ่ายน้าเพชรเกษมและสถานีสูบจ่ายน้าราษฎร์
บูรณะ และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-PK/RB-๘
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง Hydrotek-Salcon
Consortium เป็นผู้รับจ้างดาเนินงานก่อสร้างถังเก็บน้าใสที่สถานีสูบจ่ายน้าเพชรเกษมและสถ านีสูบจ่ายน้า
ราษฎร์บูรณะ และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-PK/RB-๘ วงเงินค่างานตามสัญญา ๒๑๕,๗๓๙,๑๒๔.- บาท
(สองร้อยสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บ าทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ใช้จ่ายจาก
เงินกู้ Japan International Cooperation Agency Loan Agreement No.TXXXII-๑ ระยะเวลา
ดาเนินงานตามสัญญา ๗๒๐ วัน นับจากวันที่ กปน.ได้แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง
มติที่ประชุม

อนุมัตติ ามเสนอ และให้ กปน. นาเสนอ JICA ให้ความเห็นชอบต่อไป

เรื่องที่ ๙ รายงานผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาPIT – ๘๐๔, สัญญา G-TN-R๒-๗(R), สัญญา GMS๔-๘ และสัญญา PITB-๗๑๙ ครั้งที่ ๑
กปน. ได้รายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
ต่อคณะกรรมการ กปน. ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติการเปลีย่ นแปลงสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมครั้งที๘/๒๕๕๔
่
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. อนุมัติ เปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๔ โดยขยายอายุสัญญาจ้างออกไป ๓๐ วัน นับจาก
วันสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไปสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยไม่เปลี่ยนแปลง

หน้า ๗ ของ ๒๔

ค่างาน ก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ขอสงวน สิทธิ์ในการขยายอายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R) โดยขยายอายุสัญญาดังนี้
๑) ขยายระยะเวลาก่อสร้างเส้นทางที่ ๑ จานวน ๓๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒) ขยายระยะเวลาก่อสร้างเส้นทางที่ ๒ จานวน ๓๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓) ขยายระยะเวลาก่อสร้างเส้นทางที่ ๓ จานวน ๓๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔) ขยายระยะเ วลาก่อสร้างเส้นทางที่ ๔ จานวน ๓๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
๕) ขยายอายุสัญญาออกไปอีก ๓๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้าง และผู้ รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ในส่วนของค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสาหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป
ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาG-MS๔-๘ (Supplementary Agreement No.๕) โดยขยาย
อายุสัญญาของงานก่อสร้างระบบผลิตน้างานหลักแล้วเสร็จพร้อมสาหรับทดสอบ(Major works and ready for
commissioning) และขยายอายุสัญญาของงานก่อสร้างทั้งสัญญา (The whole contact) เป็นเวลา ๑๐๕ วัน
จากเดิมกาหนดแล้วเสร็จวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจากเดิมกาหนดแล้ว
เสร็จวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามลาดับ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่า
ควบคุมงานของวิศวกร ที่ปรึกษาสาหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ขอขยายอายุสัญญาจ้างตามมติคณะรัฐมนต รีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๕๔ เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จานวน ๔๕ วัน และขอขยายอายุสัญญาจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ ประกอบการก่อสร้างในเขตพื้นที่ที่ประสบภั ย
พิบัติด้านอุทกภัย อีกจานวน ๖๐ วัน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่อุทกภัยโดยตรง
๔. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITB-๗๑๙ ครั้งที่ ๑
เนื่องจาก กทม. ได้มีการแก้ไขแบบแปลนโครงสร้างสะพานข้ามทางแยกบริเวณถนนสุขาภิบาล
๕ ตัดกับถนนพหลโยธิ น – ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ (กม. ๕+๐๐๐) จากเดิมโครงสร้างชนิดเสาเดี่ยวเป็น
โครงสร้างชนิดเสาคู่ ซึ่งมีผลกระทบกับแนวท่อประปาเดิมขนาด  ๘๐๐ มม. ST ในถนนพระราม ๕ ทาให้
กปน. ต้องแก้ไขแบบแปลนวางท่อประปาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างของ
กทม. โดย
๑) เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง ดังนี้

หน้า ๘ ของ ๒๔

- แก้ไขแนวท่อประธานที่จะวางขนาด  ๑,๐๐๐ มม.ST และ  ๑,๒๐๐ มม. SCP
บริเวณแยกถนนพหลโยธิน – ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ตัดกับถนนสุขาภิบาล ๕ ช่วง กม.๔+๙๓๐ ถึง กม.๕+
๐๔๐ ความยาวประมาณ ๑๑๐ เมตร
- ยกเลิกท่อประธานเดิมและวางท่อประ ธานใหม่ขนาด  ๘๐๐ มม.ST ในถนน
สุขาภิบาล ๕ ช่วง กม.๐+๒๗๖A ถึง กม.๑+๐๐๘A ความยาวประมาณ ๗๔๐ เมตร และยกเลิกประตูน้าเดิม
ขนาด  ๘๐๐ มม. บริเวณ กม.๐+๘๗๖A ส่งคืน กปน.
- เพิ่มงานก่อสร้างบ่อบารุงรักษามิเตอร์ DMA สาหรับติดตั้งชุดอุปกรณ์มาตรวัดน้า
เพื่อแบ่งพื้นที่สาขาในถนนสุขาภิบาล ๕ จานวน ๒ แห่ง
- เพิ่มงานติดตั้งระบบปูองกันท่อผุกร่อน (Cathodic Protection Systems) บริเวณ
กม.๐+๒๗๖A ถึง กม.๑+๐๐๘A
๒) ตั้งรายการค่างานต่อหน่วยในสัญญา จานวน ๕ รายการ โดยใช้ราคาต่อหน่วยที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างต่
อรองได้ มีผลทาให้ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เป็นเงิน ๘,๕๒๙,๑๒๙.- บาท ใช้จ่าย
จากเงินสารองของสัญญา
๓) ไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้าง
มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
๒. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT – ๘๐๔, สัญญา G-TN-R๒-๗(R), สัญญา G-MS๔-๘
และสัญญา PITB-๗๑๙ ครั้งที่ ๑

เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติจัดซื้อท่อ พีวีซี . ปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ – ๓๐๐ มม. พร้อมยางรัดหัวท่อ
สัญญาเลขที่ ซท.๑๒๕/๒๕๕๔
กปน . ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อท่อพีวีซีปากระฆัง
เส้นผ่าศูนย์ กลาง ๑๐๐ มม. – ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ สัญญาเลขที่ ซท .๑๒๕/๒๕๕๔ ตามรายละเอียด
ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ จัดซื้อกับบริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (๑๙๙๓) จากัด ยี่ห้อ C.A. Pipe
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๑๕๗,๖๐๐.- บาท สาหรับใช้งานของสานักงานประปาสาขาใน
พื้นที่ภาค ๑
กลุม่ ที่ ๒ จัดซื้อกับบริษัท ไทยมุ้ย แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ยี่ห้อ สามบ้าน
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๐๑๔,๖๐๐.- บาท สาหรับใช้งานของสานักงานประปาสาขาใน
พื้นที่ภาค ๒ และใช้งานโครงการแผนหลัก
กลุ่มที่ ๓ จัดซื้อกับบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้าไทย จากัด ยี่ห้อ ท่อน้าไทย
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๓๑๓,๐๐๐.- บาท สาหรับใช้งานของสานักงานประปาสาขาใน
พื้นที่ภาค ๓
กลุ่มที่ ๔ จัดซื้อกับบริษัท สยามวารี จากัด ยี่ห้อ ช้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๙๘๘,๘๐๐.- บาท สาหรับใช้งานของสานักงานประปาสาขาใน
พื้นที่ภาค ๔

หน้า ๙ ของ ๒๔

รวมจัดซื้อ ๔ กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๔๗๔,๐๐๐.- บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสี่แสน
เจ็ดหมื่นสี่ พันบาทถ้วน ) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา เมื่อส่งของครบจานวนตาม
สัญญา
มติที่ประชุม อนุมัตติ ามเสนอ และให้ กปน . รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในเรื่องการขอตั้ง
งบประมาณแยกตามพื้นที่ที่จะจัดซื้อไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
เรื่องที่ ๑๑ พิจารณาผลการดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาผลการดาเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ดังนี้
๑. อนุมัติ แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ๕ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนกา รตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. อนุมัติ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงปี
๒๕๕๔ โดยเพิ่มเติม
ภาคผนวกเกี่ยวกับ “การสุ่มตัวอย่างสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน ” เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
๓. เห็นชอบ แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๔. เห็นชอบ แผนการฝึกอบรมพนักงานของสานักตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๕. เห็นชอบ การพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามข้อ ๑ - ๔
๒. ให้ กปน . นาผลการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในตามข้อ เสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณาอนุมัติพร้อมกับการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับผู้อานวยการฝุาย
และเทียบเท่าขึ้นไป

เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานด้าน CSR ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
กปน . ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติงานด้าน CSR
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ใหม่ จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมติดตั้งจุดน้าดื่มในโครงการน้าประปาดื่มได้ ขอปรับเปูาหมายการดาเนินงาน
ดังนี้
- กิจกรรมติดตั้งจุดน้าดื่มสาหรับโรงเรียน ขอปรับเป้าหมายจาก จานวน ๑๕๐ จุด
เป็นจานวน ๖๐ จุด
-กิจกรรมติดตั้งจุดน้าดื่มสาธารณะในลานกีฬาสวนสาธารณะ และสถานที่มีประชาชนใช้
บริการจานวนมาก เช่น สถานที่ราชการ ชุมชน หมู่บ้าน ฯลฯ ขอปรับเป้าหมายจาก จานวน ๑๕๐ จุด เป็น
จานวน ๖๐ จุด
ทั้ง ๒ กิจกรรม มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณ (งบลงทุน ) ในการจัดซื้อแท่นน้า
ดื่ม ซึ่งยังไม่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง กปน . ได้แก้ไข
ในเบื้องต้น โดยขออนุมัติงบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วนจากผู้ว่าการ จานวน ๒.๘๙ ล้านบาท ในการจัดซื้อแท่น
น้าดื่ม ๑๓๐ แท่น เพื่อให้สานักงานประปาสาขาได้ดาเนินการทยอยติดตั้งในบางส่วน

หน้า ๑๐ ของ ๒๔

- กิจกรรมติดตั้งแท่นน้าดื่ม ที่ศูนย์รวมจอดรถรับจ้างสาธารณะ ขอปรับเป้าหมายจาก
จานวน ๑๕ จุด เป็นจานวน ๙ จุด เนื่องจากไม่สามารถหาสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสมได้
๒. กิจกรรมสร้างฝันเพื่อน้องชาวใต้ เป็นกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทย ที่ กปน . เป็น
หน่วยงานให้การสนับสนุน จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม จากการ
ประสานงานกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ทราบว่าจะไม่มีการจัดโครงการ “ยุวทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้าง
สันติสุขชายแดนภาคใต้ ” รุ่นต่อไปในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จึง ขอปรับเป้าหมายการดาเนินงานจาก
จานวน ๒ รุ่น เป็นจานวน ๑ รุ่น
๓. กิจกรรมออกค่ายอาสาสร้างโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เป็นการดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน . กับฝุายกิจกรรมเพื่อสังคม มีอุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออานวย เป็นพื้นที่กันดาร ปุาเขา และมีหล่มโค ลน ทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน จึง ขอยกเลิกกิจกรรมออกค่ายอาสาสร้างโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบ การทบทวนหลักธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้นาเสนอคณะกรรมการ
หลักธรรมาภิบาลของ กปน. โดยได้ปรับปรุงหลักการที่ ๔ และ ๕ ใหม่ ดังนี้

กปน. เพื่อ พิจารณา การทบทวน

๑. หลักการข้อที่ ๔ จากเดิม ความรับ ผิด ชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability&
Responsibility) เป็น ความรับผิดรับชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) เนื่องจากบุคลากร
ของ กปน. ทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยทั้งความรับผิด และรับชอบ กล่าวคือ เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความ
ผิดพลาดก็ต้องยอมรับผิดและแก้ไข แต่หากปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมีผลงานที่ดีก็ควรได้รับความดีความชอบ
การยกย่องชมเชย
๒. หลักการข้อที่ ๕ จากเดิม ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) เป็น การควบคุม
คอร์รัปชัน (Corruption Control) ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานของ กปน . มีจานวนมาก และมีมุมมองในการ
ทางานที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่เคร่งครัดไม่เหมือนกัน องค์กรจึงไม่สามา รถ
บังคับให้พนักงานทุกคนมีพฤติกรรมที่ต่อต้านการคอร์รัปชันได้ แต่ กปน . สามารถควบคุมให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในเกณฑ์หรือขอบเขตที่กาหนด จึงสามารถควบคุมคอร์รัปชันได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๔ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงผังบริหารของหน่วยงานระดับต่ากว่าผู้อานวยการฝ่าย
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อขอ
ความเห็นชอบการปรับปรุงผังบริหารของหน่วยงานระดับต่ากว่าผู้อานวยการฝุาย ดังนี้
๑. กาหนดหน่วยงานระดับส่วนและกองเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย
๑.๑ หน่วยงานในสังกัด สถาบันพัฒนาวิชาการประปา จาแนกเป็น
- ส่วนกลาง ๔ อัตรา
- กองวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ๘ อัตรา
- กองฝึกอบรมบุคคลภายนอก เปลี่ยนชื่อเป็น กองวิชาการประปาและวิเทศสัมพันธ์
๑๒ อัตรา
หน้า ๑๑ ของ ๒๔

๑.๒ กองพิธีการ ๑๑ อัตรา สังกัดฝุายบริการกลาง
๑.๓ กองติดตามผลการดาเนินงาน ๖ อัตรา สังกัด ฝุายติดตามและประเมินผล
๒. ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สะท้อนภารกิจ ประกอบด้วย
๒.๑ ส่วนสารบรรณและบริหารงานประชุม กองกลาง เปลี่ยนชื่อจาก ส่วนสารบรรณ
๒.๒ ส่วนบารุงรักษาอาคารและงานระบบ กองอาคารและสถานที่ เปลี่ยนชื่อจาก ส่วน
บารุงรักษา ๑
๒.๓ ส่วนบารุงรักษาอาคารและงานโยธา กองอาคารและสถานที่ เปลี่ยนชื่อจาก ส่วน
บารุงรักษา ๒
๒.๔ กองสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฝุายนโยบายและยุทธศาสตร์ เปลี่ยนชื่อจาก กอง
ระบบงานและฐานข้อมูลองค์กร
๒.๕ กองพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดผลการดาเนินงาน ฝุายติดตามและประเมินผล เปลี่ยนชื่อจาก
กองระบบประเมินผล และโอนงานในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินระบบสมรรรถนะ (Competency) ไปสังกัด
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
๒.๖ กองประเมินคุณภาพองค์กร ฝุายติดตามและประเมินผล เปลี่ยนชื่อจาก กอง
ประเมินผลองค์กร
๒.๗ ส่วนข้อมูลและประเมินผลบุคคล กองบริหารงานบุคคล ฝุายบริหารทรัพยากร
บุคคล เปลี่ยนชื่อจากส่วนข้อมูลบุคคล กองบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับงานประเมินระบบสมรรถนะที่รับโอน
จากฝุายติดตามและประเมินผล สายงานรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) มารับผิดชอบ โดยเพิ่มอัตรากาลังจาก
๓ อัตรา เป็น ๕ อัตรา
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๕ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงบัญชีหมายเลข ๒ ของข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๐ ว่าด้วย
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงบัญชี
หมายเลข ๒ ของข้อบังคับ กปน . ฉบับที่ ๑๓๐ ว่าด้วยตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน พ .ศ. ๒๕๕๐
สรุปได้ดังนี้
๑. ปรับเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง ตามมติคณะกรรมการ กปน . ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้เหมาะสมกับภารกิจ
กาหนดชื่ อตาแหน่งในกลุ่มวิชาชีพหลักใหม่ และกาหนดตาแหน่งพนักงานสารสนเทศเพิ่มเติม ในกลุ่มเทคนิค
วิชาชีพ
๒. กาหนดกลุ่มตาแหน่งใหม่ รวม ๔ กลุ่มงาน (ไม่นับกลุ่มบริหารซึ่งเป็นกลุ่มงานหลัก )
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน กลุ่มเทคนิควิชาชีพ กลุ่มงานทั่วไป โดยยกเลิกกลุ่มวิชาชีพ
ทั่วไป เนื่องจากมีความหลากหลายและไม่เป็นผลดีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. กาหนดกลุ่มเทคนิควิชาชีพบรรจุไว้ในระดั๘บ ของบัญชีหมายเลข๒ ซึง่ เดิมมีเฉพาะ กลุม่ วิชาชีพ
หลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน และกลุ่มผู้บริหารเท่านั้น เพื่อรองรับความก้าวหน้าของพนักงานในกลุ่มงานดังกล่าวใน
ระยะต่อไป
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

หน้า ๑๒ ของ ๒๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

เรื่องที่ ๑๖ ขอความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กปน . ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้

. เพื่อพิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร(Corporate Risk Appetite) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยให้นาคู่มือบริหารความ
เสี่ยง ฉบับพกพา (พิมพ์ครั้งที่ ๑:๒๕๕๓) มาใช้ต่อเนื่องในการประเมินความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ๒๕๕๕
๓. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งเห็นควรให้ใช้
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) เดิม จานวน ๗ รายการต่อไปก่อน และจะพิจารณาทบทวนความเหมาะ สม
อีกครั้ง หลังจากได้รับทราบเกณฑ์วัด การดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แล้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการประกัน
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๗ ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ผลการระบุและประเมินความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ผลการทบทวนการ
ประเมินความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จานวน ๓๐ สาเหตุความเสี่ยง ได้ดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงจานวน ๑๒ แผน สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ตามเปูาหมาย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้
จานวนสาเหตุความเสี่ยง
รายการ
ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ความเสี่ยงระดับสูง
๑
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
๑๔
๔
ความเสี่ยงระดับต่า
๑๕
๒๖
ความเสี่ยงระดับปานกลางจานวน ๔ สาเหตุความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีแผนบริหาร
ความเสี่ยงระยะยาว และดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้แก่
ความเสี่ยง
สาเหตุความเสี่ยง
การบูรณาการระบบเทคโนโลยี
๑. การขาดการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของแต่ละระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถสนับสนุนการดาเนินงานของ
การดาเนินงาน
กปน. ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แผนการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้าประปา
๒. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง การดาเนินงานโครงการอาจมี
ช่วงล่าง (ต.ค.๕๓ - พ.ย.๕๕) อาจไม่
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้

หน้า ๑๓ ของ ๒๔

ความเสี่ยง
ข้อมูลสารสนเทศอาจไม่ปลอดภัยหรือ
พร้อมใช้งาน

สาเหตุความเสี่ยง
๓. ลักษณะทางกายภาพของ Main Site อาจไม่ปลอดภัย
๔. สถานที่ตั้ง Backup Site อาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากอยู่ใกล้
บริเวณชุมนุมทางการเมือง

๒. ผลการระบุและประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น ๒๒
สาเหตุความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้
รายการ
ความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ความเสี่ยงระดับสูง
๑
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
๑๗
ความเสี่ยงระดับต่า
๔
ความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป จานวน ๑๘ สาเหตุความเสี่ยง กปน . จะต้องบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (ระดับต่า) โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk
Owner) ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จานวน ๑๕ แผน
๓. แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จานวน ๑๕ แผน ดังนี้
๑) แผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรในตาแหน่งที่สาคัญ
๒) แผนรายได้เสริมเพื่อชดเชยรายได้ค่าน้าที่มีแนวโน้มลดลง
๓) แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้าสูญเสีย
๔) แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางแก้ไขวิกฤตการณ์ด้ านแหล่งน้า
ดิบในฝั่งตะวันออก
๕) แผนรองรับผลกระทบที่เกิดจากการปิดซ่อมบารุงอุโมงค์ส่งน้า
๖) แผนการสารวจและซ่อมโครงสร้างในระบบผลิต
๗) แผนรองรับสถานการณ์ที่เกิดจากคุณภาพน้าดิบด้อยมาตรฐาน
๘) แผนควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้าประปา
๙) แผนการควบคุมคุณภาพน้าในการก่อสร้างวางท่อประปา
๑๐) แผนความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
๑๑) แผนการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
๑๒) แผนติดตามการควบคุมความเสี่ยงโครงการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้า
๑๓) แผนการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการดาเนินการของ กปน. เพื่อเพิ่มคุณภาพ
การให้บริการ
๑๔) แผนฟื้นฟูท่อส่งน้าดิบ
๑๕) แผนการเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักร อุปกรณ์ และท่อในระบบผลิตและส่งน้า
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๘ ขอความเห็นชอบกรอบข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งาน
จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

หน้า ๑๔ ของ ๒๔

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ดังนี้
๑. ขอบเขตการดาเนินงาน BCM ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ในการดาเนินการจัดจ้างที่
ปรึกษาในการจัดทาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้กับ กปน.
๒. กรอบข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างที่ปรึกษา
โครงการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน . รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในเรื่องการเพิ่มเติม
เงื่อนไขใน TOR ทีใ่ ห้ที่ปรึกษานาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ข้อคิดเห็นก่อนสิ้นสุดสัญญา

เรื่องที่ ๑๙ ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายจากการทางาน กรณีนางอรนุช
ตันติสิทธิกร
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบการจ่ายเงินทดแทน
ค่ารักษาพยาบาลของนางอรนุช ตันติสิทธิกร ตามที่จ่ายจริง เป็นเงิน ๒๑๐,๓๕๔.- บาท ซึ่งไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.บาท ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน ข้อ ๔ ทั้งนี้ คณะแพทย์
ที่ กปน. แต่งตั้ง พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามสมควร สมเหตุสมผล ควรให้ได้รับการเบิกจ่ายเงินทดแทนได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๒๐ ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนพนักงานระดับผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือน
พนักงานระดับผู้อานวยการฝุายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจาปีงบประมาณ๒๕๕๕ เฉพาะผู้ที่เงินเดือนยังไม่เต็มขั้น
และมีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน รายละเอียดตามที่นาเสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบรายงานผลการประเมินคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๔
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการประเมินคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
๑. การประเมินผลคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน . ทั้งคณะ ได้คะแนน
๘๘.๕๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วอนุกรรมการฯ เห็นว่าคณะอนุกรรมการ
ฯ ทั้ง
คณะ มีประสิทธิภาพดี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ๘๖.๖๙ คะแนน
๒. การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน . ได้คะแนน
๘๕.๖๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วอนุกรรมการฯ ประเมินตนเองว่ามี
ประสิทธิภาพดี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ๘๒.๕๐ คะแนน
มติที่ประชุม

รับทราบ

หน้า ๑๕ ของ ๒๔

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการกปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้
๑. ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กปน. มีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้
- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๓,๔๔๐.๑ ล้านบาท
๓,๑๙๖.๙ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๕๑.๘ : ๔๘.๒

เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน)

- ในส่วนของเงินกู้บาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR๖M) เท่ากับ ๑,๒๕๘.๓
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ ของเงินกู้รวม)
- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ปูองกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ
๔๕.๖ และคงเหลือร้อยละ ๕๔.๔ ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่
๒. แม้ว่า กปน. จะมีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ ของเงินกู้
รวมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ๖ เดือนประเภทบุคคล ธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
เฉลี่ย ๔ แห่ง จากการคาดการณ์อัตราเงินเฟูอของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องปัจจุบันของระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับสูง จานวนถึง ๒.๓ ล้านล้านบาท
จึงคาดว่า อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิ ชย์จะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อไป ซึ่ง กปน. ได้บริหารความเสี่ยงโดยการ
ชาระคืนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวก่อนครบกาหนดบางส่วน จานวน
๗๕๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทาให้สัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยลอยตัวหลังการบริหารความเสี่ยงลดลงจากร้อยละ ๒๗.๒ เป็น
ร้อยละ ๑๙.๐ ของเงินกู้รวม
๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ค่าเงินเยนแข็งค่า
ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยที่ ๗๙.๗๗ เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับค่าเงิน
บาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเช่นกันเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๐.๒๔ บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ ส่งผลต่อการ ทรงตัวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๗๘๙ บาทต่อเยน จึง
คาดการณ์ว่าค่าเงินเยนจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่ง กปน. จะ
ติดตามภาวะตลาดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อไป
ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้สกุล
เยนและเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไว้ และดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด
การเงินต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๓ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๙ เดือน
ปีงบประมาณ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มิถุนายน ๒๕๕๔)
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามระบบ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มิถุนายน
๒๕๕๔) โดยสรุปผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ

หน้า ๑๖ ของ ๒๔

๔.๘๖๘๙ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- ซึ่งสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๓ ที่ได้
๔.๘๑๒๕ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้
๑) การดาเนินงานตามนโยบาย มี ๓ เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการ
บริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ
๙๔.๑ การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ากว่าแผนจ่ายร้อยละ ๕.๙
ประกอบด้วย งบลงทุนปกติจ่ ายต่ากว่าแผนจ่ายร้อยละ ๑๗.๙ และงบลงทุนโครงการจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายร้อย
ละ ๙.๖ สาหรับอีก ๒ เกณฑ์วัด ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
๒) ผลการดาเนินงานของ กปน. มี ๙ เกณฑ์วัด ผลงานสะสมโดยรวมอยู่ในระดับดี ยกเว้น
ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน จึงจาเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเปูาหมาย
๓) การบริหารจัดการองค์กร มี ๖ เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลฯ
ณ สิ้นปีงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔ รับทราบผลการดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ ป ระชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๕๔ และได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. เห็นชอบ ผลการประเมินหน่วยตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๒๗ (คะแนนเต็ม ๕) ถือได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี สามารถช่วยสนับสนุน งานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการกากับดูแล
งานของ กปน.
๒. เห็นชอบ ผลการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๔ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๗ (คะแนนเต็ม ๔) ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี แต่ต้องจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงานในบางประเด็ นที่คะแนนยังไม่ถึงระดับ ๔ ประกอบด้วย การจัดทาและปฏิบัติตามก ฎบัตร
ของหน่วยตรวจสอบภายใน , ระดับความ รู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน , การติดตามและวัดผล
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
๓. รับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ (ก่อนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)
๔. รับทราบ การติดตามและตอบประเด็นใน Management Letter และข้อสัง เกตของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรณีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นไปตามตัวอย่าง
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒ และไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อ งการ
กาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการก่อสร้าง ขอให้ กปน . ทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวให้ถูกต้องและกาชับ
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

หน้า ๑๗ ของ ๒๔

ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและคาสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่ง กปน. ชี้แจงว่าภายหลังที่ได้รับการทักท้วง
ก็มิได้กาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในลักษณะเช่นนั้นอีก พร้อมได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติ ให้พนักงาน
ถือปฏิบัติและกาชับผู้ดาเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ สตง. ทักท้วงแล้ว
๕. รับทราบ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้

ยบุคคลและทั้งคณะ

๑) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยรวม
๔.๓๐ (คะแนนเต็ม ๕) ถือได้ว่า กรรมการตรวจสอบฯ มีประสิทธิภาพดี
๒) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ มีคะแนน ๔.๐๐ (คะแนน
เต็ม ๔) ถือได้ว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. รับทราบ รายงานประสิทธิภาพการลดน้าสูญเสียของ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่องการประสาน
กับทีมงาน สตง . เจ้าของเรื่อง โดยการเข้าพบเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ นอกเหนือจากการ
ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว และควรมีแผนงานและทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้
อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนด

เรื่องที่ ๒๕ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลั ก ณ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๔
คณะอนุกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย ของคณะกรรมการ กปน . ได้นาเสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบัน
มีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๔ โครงการ สรุปผลการดาเนินงานและ ค่าใช้จ่ายถึง
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
รายการ
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)
การจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)
การจ่ายเงินสะสม(ต.ค. ๒๕๕๓– ก.ค. ๒๕๕๔) (ล้านบาท)

โครงการ ๗ โครงการ ๗/๑

โครงการ
ลดน้าสูญเสีย

โครงการ ๘

๘๙.๑

๙๙.๖

๙๔.๗

๒๕.๖

๒๐,๐๒๔.๐

๒,๒๘๗.๒

๓,๘๙๒.๗

๑,๙๗๒.๗

๔๓๖.๙

๓๘.๕

๕๗.๙

๙๗๘.๓

 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที๗่ มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานดังนี้
- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้าเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม
๑๗.๑๗% อยู่ระหว่างดาเนินการในเส้นทางที่ ๑ และเส้นทางที่ ๓
 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที๘่ มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานดังนี้

หน้า ๑๘ ของ ๒๔

- สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกาลังผลิตน้าที่โรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๕๙.๗% โดย
๑. Clarifier ถังที่ ๑ ทาพื้นทางเดินรอบถังแล้วเสร็จ และถังที่ ๒ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการทาพื้นทางเดินรอบถัง
๒. Filter เทพื้นแล้วเสร็จ เทผนังได้ ๔๐% เทผนังช่องรับน้าที่ผ่านการกรองได้
๕๗%
๓. Clear Water Tank เทพื้นหลังคาได้ ๕๗% เทผนังได้ ๙๗%
๔. Waste Wash Water Basin เทผนังได้ ๙๐%
๕. Sludge Basin เทพื้นได้ ๖๐%
สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก . ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนน
พหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ลงนามสัญญาแล้ว รอแจ้งเริ่มงาน
- สัญญา G-BK-๘ การก่อสร้างขยายกา ลังผลิตน้าที่โรงงานผลิตน้าบางเขน ๔๐๐,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กาจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : แจ้งเริ่มงานวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้าดิบและสูบส่งน้าที่มหาสวัสดิ์
และบางเขน : รอคณะกรรมการ กปน. อนุมัตผิ ลการประกวดราคา
- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้าดิบที่สาแล และบางเขน : อยู่ระหว่าง
ดาเนินการประกวดราคาใหม่
- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายน้าที่สถานีสูบจ่ายน้าบางพลี : แจ้งเริ่มงานวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๖ รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึง่ สามารถเบิกจ่ายได้ ๒,๘๘๐.๔ ล้านบาท คิดเป็น
๖๕.๐% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ่าย

แผนจ่าย

งบลงทุนปกติ

๒,๔๑๙.๙

งบลงทุนโครงการ
รวม

รายการ

ต.ค. ๒๕๕๓ – ก.ค. ๒๕๕๔
%

% วงเงิน
เบิกจ่ายทั้งปี

๑,๖๕๖.๓ ๑,๓๖๘.๘

๘๒.๖

๕๖.๖

๒,๐๑๓.๘

๑,๓๒๐.๒ ๑,๕๑๑.๖

๑๑๔.๕

๗๕.๑

๔,๔๓๓.๗

๒,๙๗๖.๕ ๒,๘๘๐.๔

๙๖.๘

๖๕.๐

จ่ายจริง

การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ากว่าแผนจ่าย ๓.๒% ประกอบด้วยงบลงทุนปกติจ่ายต่ากว่าแผน
จ่าย ๑๗.๔% และงบลงทุนโครงการจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑๔.๕% รายละเอียดดังนี้
หน้า ๑๙ ของ ๒๔

งบลงทุนปกติ เบิกจ่ายต่ากว่าแผนจ่าย ๑๗.๔% สาเหตุจาก
๑. งานปรับปรุงระบบการผลิต ๔๖.๖ ล้านบาท ได้แก่ งานก่อสร้างสถานีไฟฟูาย่อยราษฎร์
บูรณะ งานแล้วเสร็จ รอตรวจรับงาน, งานติดตั้ง Capacitor Panel สจ. ลาดพร้าว, ชุดขับวาล์ว (Actuator)
บ่อกรอง ๑-๘, งาน Electric Actuator ของ Discharge Butterfly และเปลี่ยนตู้ Low Voltage Panel ที่
สจ.ท่าพระ,
สจ.ลุมพิน,ี สจ.สาโรง, สจ.ลาดพร้าว ล่าช้าจากการดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง บางส่วนคาดว่า
จะสามารถเบิกจ่าย ได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๕๔, Protective Relay ของมอเตอร์และ Incoming รอผู้รับจ้าง
จัดหาอุปกรณ์จากต่างประเทศ คาดว่าจะเข้าดาเนินงานกลางเดือ นสิงหาคม ๒๕๕๔ , งานก่อสร้างบ่อพัก
ประตูน้า (Valve Chamber) ติดปัญหาการกาหนดราคากลาง , เปลี่ยนตู้ Battery and Charge คาดว่าเบิก
เงินเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
๒. งานปรับปรุงระบบบริการ ๗๖.๓ ล้านบาท ได้แก่
๒.๑ งานซ่อมปีกผีเสื้อ Butterfly Valve อยู่ระหว่างสาขาเร่งรัดดาเนินการ , มาตรวัดน้า
ขนาดต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยเปลี่ยนมาตรวัดน้าครบวาระจาก ๘ ปี เป็น ๑๐ ปี แต่ยังไม่ได้ปรับ
แผนเบิกจ่าย, ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA (งบปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๔) ได้รับการขยายอายุสัญญาไปสิ้นสุดในปี
๒๕๕๕ , รถบรรทุกขนาดต่างๆ อยู่ระหว่างขอสารองราคาเพิ่มเติม , เครื่องปรับอากาศ และโต๊ะ เก้าอี้ อยู่
ระหว่างตรวจรับมอบงาน, งานปรับปรุงห้องน้า อาคารสานักงาน ๔ ชั้น ของสานักงานประปาสาขาแม้นศรี อยู่
ระหว่าง กองออกแบบงานโยธาออกแบบ, ปรับปรุงเคาน์เตอร์รับเงินและรับคาร้องของ สานักงานประปาสาขา
สมุทรปราการ อยู่ระหว่างรอรูปแบบมาตรฐานจากคณะทางานภาพลักษณ์องค์กร และค่าจ้างออกแบบก่อสร้าง
อาคาร ๖ ชั้น สานักงานประปาสาขานนทบุรี รอการปรับแผนเบิกจ่าย เนื่องจากคาดว่าจะขออนุมัติ สศช. ไม่ทัน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๒.๒ งานปรับปรุงกาลังน้า ๒๘.๓ ล้านบาท ความล่าช้าในการสารวจออกแบบและการทา
สัญญาในช่วงครึ่งปีแรก, งานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างก่อสร้าง, ทาสัญญาช้ากว่าแผนที่วางไว้ ปัจจุบันเริ่มดาเนินการ
ก่อสร้างพร้อมทั้งเบิกท่อแล้วบางส่วน
๒.๓ งานลดน้าสูญเสีย ๑๒๒.๔ ล้านบาท เริ่มงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดบุคคลากร ,
อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับ , ยกเลิกงานบางเส้นทางทาให้ต้องขออนุมัติแบบสาหรับเส้นทางที่
ทดแทน, ไม่ได้รับหนังสือตอบอนุญาตปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้าจาก กทม . และบางเส้นทางลดค่างานซ่อม
ผิวจราจร ทาให้เบิกจ่ายต่ากว่าสัญญา
๒.๔ งานขยายเขตจาหน่ายน้า จ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑.๕ ล้านบาท
๒..๕ งานลดน้าสูญเสีย ๔ สาขา ๑๖.๐ ล้านบาท รอการปรับแผนเบิกจ่าย เนื่องจากคาดว่า
จะขออนุมัติ สศช. ไม่ทันปีงบประมาณ ๒๕๕๔
งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑๔.๕ % สาเหตุเนื่องจาก
๑. โครงการ ๗ สูงกว่าแผนจ่ายจานวน ๒๙.๗ ล้านบาท
๒. โครงการลดน้าสูญเสียต่ากว่าแผนจ่ายจานวน ๑๐.๕ ล้านบาท เนื่องจากสัญญา E-WL-MB
และสัญญา E-WL-PK ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผน เนื่องจากปัญหาข้อผิดพลาดด้านเอกสารประกวด
ราคา, PIT-BV๑ และ PIT-BV๒ ล่าช้าเนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน

หน้า ๒๐ ของ ๒๔

๓. โครงการ ๗/๑ ต่ากว่าแผนจ่ายจานวน ๑๗.๕ ล้านบาท เนื่องจากสัญญา PID-๗A๐๙ ผู้รับ
จ้างมีปัญหาไม่สามารถเร่งรัดการดาเนินงานได้
๔. โครงการ ๘ สูงกว่าแผนจ่ายจานวน ๑๘๙.๗ ล้านบาท
อนึ่ง หากปรับปรุงวงเงินงบลงทุนตามข้อตกลงวัดผลการดาเนินงาน (PA) เบื้องต้น เมื่อเทียบ
กับแผนการจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทาให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ๙๖.๘ เป็น
ร้อยละ ๙๙.๔ และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีทาให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ๖๕.๐ เป็นร้อย
ละ ๖๖.๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๗ รับทราบ รายงานผลก ารดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งวด
เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๔)

๑๐

กปน . ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล ะการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งวด ๑๐ เดือน (ตุลาคม
๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๔) สรุปได้ดังนี้
๑. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ
๒๕๕๔ จานวน ๑๖ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๓ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการเชื่อมต่อระบบชาระเงินแบบออนไลน์กับตัวแทนการชาระเงิน
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร IT เชิงลึก
๓) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศของประชาชนและนักเรียน
๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑๐ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ กปน.
๒) โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง
๓) โครงการงานพัฒนาระบบ E-Learning
๔) โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบอัจฉริยะ
๕) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานตรวจสอบภายใน(Internal Audit
Information System)
๖) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
๗) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และจ้างสารวจเพื่อพิกัดตาแหน่งประตูน้าด้วยดาวเทียม
๘) โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) โครงการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูGIS
ล
กปน.
๑๐) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ โครงการที่ดาเนินการล่าช้ากว่าแผน จานวน ๒ โครงการได้แก่
๑) โครงการงานปรับปรุงกระบวนงานและ Upgrade Version SAP

หน้า ๒๑ ของ ๒๔

- ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุง TOR เพื่อเปิดประชาพิจารณ์รอบที่ ๓ จึงต้อง
เลื่อนไปดาเนินโครงการในปี ๒๕๕๕
๒) โครงการพัฒนาระบบ VOIP เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในการประปานคร
หลวง
- กิจกรรมงานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร อยู่ระหว่างการให้ผู้บริหารระดับสูงให้ความ
เห็นชอบ สาหรับกิจกรรมงานจัดทาระบบ CRM อยู่ระหว่างการจัดทารายละเอียด TOR
๑.๔ โครงการที่ได้มีการปรับแผนใหม่คือ โครงการจัดทาห้องปฏิบัติการ (Operation
Room) พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติงบลงทุนจาก
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงไม่สามารถดาเนินการจ้างตามแผนปฏิบัติ
งานเดิมได้
๒. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกยุทธศาสตร์
จานวน ๗ โครงการ ได้แก่
๑) ระบบควบคุมอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้า
๒) ระบบรับจ้างอ่านมาตรวัดน้า (สนับสนุนการทาธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้)
๓) โปรแกรมระบบบริหารงานประปา (สนับสนุนการทาธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้)
๔) โครงการยกเลิกการจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญาการใช้น้า
๕) โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบของสายงาน
บริการ
๖) การปรับปรุงข้อมูลวันเวลาติดตั้งในระบบติดตั้งประปา
๗) การจ้างพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไปรษณียบัตรและใบแจ้งหนี้
๓. ผลการดาเนินงานสนับสนุนการพัฒนากระบวนงานประจ
ปี ๒๕๕๔
า จานวน ๑๐ ระบบงาน
ได้แก่
๑) ระบบติดตามและตรวจสอบข้อมูลนาเข้า WLMA
๒) ระบบรายงานผลปฏิบัติงานทางคดีผ่านระบบ CIS
๓) ระบบจองห้องประชุม
๔) ระบบสอบถามการจองห้องอเนกประสงค์ทาง Internet
๕) การเพิ่มช่องทางการรับทราบผลการประเมินสาหรับพนักงานระดับ ๑-๕ บน
Website
๖) การเชื่อมโยงข้อมูลวัสดุจากระบบ SAP-IM มาแสดงบน Web
๗) ระบบการพิมพ์แบบตรวจนับทรัพย์สินประจาปีและรายงานผลการตรวจนับทาง
Web Application

มติที่ประชุม

๘) ระบบฐานข้อมูลการใช้บริการ SLA
๙) ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้างทาง Internet (e-Tracking)
๑๐) การนาเข้าข้อมูลผู้อบรมแต่ละหลักสูตร เข้าสู่ระบบ SAP
รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการกาหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กปน. ไปพิจารณาดาเนินการดังนี้

หน้า ๒๒ ของ ๒๔

๑) ควรมีการจัดทาบทสรุป (summary) ของทุกระบบ /โครงการที่ได้ดาเนินการ เช่น
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ผู้พัฒนา – ผู้ใช้งานระบบ เวอร์ชั่นที่ใช้ เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนา (Upgrade) ระบบต่อไป
๒) ในการฝึกอบรมบุคลากรด้าน IT ควรมีการประเมินผลหลังการฝึกอบรมอย่างจริงจังว่า
ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างไร
เรื่องที่ ๒๘ รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน . เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบเรื่องต่างๆ
สรุปได้ดงั นี้
๑. แผนผังเครือข่ายระบบสารสนเทศของ กปน.
๑.๑ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กปน.
๑.๒ ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
๑.๓ การสร้างเสถียรภาพในการบริหารระบบเครือข่ายของ กปน.
๒. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI)
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ พบว่า สถานการณ์อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๕ รายการ และเกิน
ระดับที่ยอมรับได้ ๒ รายการ คือ
๒.๑ ปริมาณน้าขาย
๒.๒ อัตราแลกเปลี่ยน
๓. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบงบประมาณ
๒๕๕๔ (งวดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๔) จานวน ๑๒ แผน ผลการดาเนินงานดีกว่า Risk
Appetite จานวน ๓ แผน และเป็นไปตาม Risk Appetite จานวน ๙ แผน
๔. รายงานผลการประเมินคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๔.๑ การประเมินผลของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน ๙๐.๑๐
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สรุปได้ว่า คณะอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม
๔.๒ การประเมินตนเองของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล ได้คะแนน
๘๖.๖๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สรุปได้ว่า คณะอนุกรรมการฯ ประเมินว่าตนเองมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และได้นาผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
๕. ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๕.๑ กปน. ควรจัดทาแผนการซ่อมบารุงหรือทดแทนเครื่องจักร ท่อ และอุปกรณ์
ต่างๆ แบบ Mean Time Before Failure : MTBF เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งรองผู้ว่าการ (ผลิต
และส่งน้า) ได้ชี้แจงว่า กปน. ได้ร่วมกับ กฟผ. จัดทาโครงการแผนการเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรตามอายุ
การใช้งาน และต่อไปจะดาเนินโครงการควบคุมทางไกล (Remote) จากศูนย์เดียว ให้สามารถควบคุมได้
ทั้งปริมาณและแรงดันน้า รวมถึงสถานะของเครื่องจักรด้วย โดยมี กฟผ. เป็นที่ปรึกษาโครงการ

หน้า ๒๓ ของ ๒๔

๕.๒ ควรพิจารณานาประเด็นการประเมินผลของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมาปรับปรุง
โดย
- แจ้งให้คณะอนุกรรมการทุกท่านทราบผลการประเมินฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงใน
หัวข้อที่ได้คะแนนต่า
- จัดอบรม /สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประปา และการบริหารความ
เสี่ย งให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของ กปน. ได้ดียิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน . รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามข้อ ๕
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

หน้า ๒๔ ของ ๒๔

