สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๔
ด้วยเมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ่
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ ๑

กปน. ทั้งคณะ

เห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ
และรับทราบผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ดังนี้
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ

๒. รับทราบผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
๑) การประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ
ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๕ คะแนน แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้ว
กรรมการเห็นว่า คณะกรรมการ กปน. มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
๒) การประเมินตนเองของกรรมการ
ได้คะแนน ๙๐.๓๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๙๕ คะแนน แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้ว
กรรมการประเมินตนเองว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ
ตามเสนอ และให้นําไปใช้ในการประเมินผลต่อไป
๒. รับทราบผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา
เรื่องที่ ๒ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นที่การประปานครหลวงได้รับ
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(SOE Award) และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นที่ กปน. ได้รับ โดยสรุปเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(SOE Award) ประจําปี ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. รางวัลรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๔ มีทั้งหมด ๘ รางวัล ดังนี้
๑.๑ กลุ่มรางวัลที่ใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานจากระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
๑) รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
๒) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
๓) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
๔) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น
๕) รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น
๖) รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
๑.๒ กลุ่มรางวัลที่รัฐวิสาหกิจสมัครใจส่งเข้าประกวด
๑) รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
๒) รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
๒. ประเภทของรางวัล มีทั้งหมด ๔ ประเภท ดังนี้
๒.๑ รางวัลชมเชย
๒.๒ รางวัลดีเด่น
๒.๓ รางวัลยอดเยี่ยม พิจารณาให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : กปน. อยู่ในกลุ่มนี้
กลุ่มที่ ๒ สถาบันการเงิน
กลุ่มที่ ๓ อื่นๆ

-๒-

๒.๔ รางวัลเกียรติยศ : สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลดีเด่นในประเภท ๑) รางวัลคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ๒) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ ๓) รางวัลพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น
ติดต่อกัน ๓ ปี
๓. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นที่ กปน. ได้รับ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ประเภทรางวัล
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓
๒๕๕๔
๑. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น
9
9 9
9
9
(รางวัลเกียรติยศ) (รางวัลเกียรติยศ)

๒. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 9
๓. รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
๔. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น
๕. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

9
9
9

9
9
9
(รางวัลชมเชย)

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๓

ขอความเห็นชอบขอบเขตงานและประมาณการงบประมาณในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ส่งน้ําดิบเพื่อป้องกันน้ําท่วม

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตงานและประมาณการ
งบประมาณในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบเพื่อป้องกันน้ําท่วม สรุปได้ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบเพื่อป้องกันน้ําท่วม
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
๑. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบฝั่งตะวันออก
๒,๘๒๖,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
๑.๑ งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมตามแนวคลองประปา จากบริเวณถนนแจ้ง
วัฒนะถึงสถานีสูบน้ําดิบสําแล โดยให้มีระดับกันน้ําท่วมตั้งแต่ + ๓.๕๐ ม. (รทก) ที่
โรงงานผลิตน้ําบางเขน ถึง + ๔.๕๐ ม. (รทก) ที่สถานีสูบน้ําดิบสําแล
๑.๒ งานปรับปรุงไซฟอนบางหลวง โดยพิจารณาเพิ่มประตูน้ํา และระบบนําน้ําเข้า-ออก
คลองบางหลวง-เชียงราก เพื่อใช้เป็นน้ําดิบสํารอง
๑.๓ งานปรับปรุงไซฟอนบางซื่อ
๑.๔ งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ํา บริเวณคลองบางเขน คลองบางซื่อ และคลองสามเสน
๑.๕ งานก่อสร้างพื้นที่เติมอากาศ สารเคมี ขุดลอกคลอง
๒. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบฝั่งตะวันตก
๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.๑ งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมตามแนวคลองประปา บริเวณ Intake น้ําดิบ
โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
๒.๒ งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมตามแนวคลองประปา โดยให้มีระดับกันน้ําท่วม
+ ๓.๕๐ ม. (รทก) ระยะทางประมาณ ๑๕ – ๒๐ กม. และขยายช่องทางระบายน้ําหลาก
๒.๓ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา เพื่อระบายน้ําจากคลองประปากรณีฉุกเฉิน
๓. ค่าออกแบบและควบคุมงาน
๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔. เงินสํารอง
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมประมาณการ
๓,๔๐๗,๕๒๐,๐๐๐.๐๐

-๓-

๒. งานนอกโครงการฯ ซื่ง กปน. ได้ทบทวนงานป้องกันน้ําท่วมอื่นที่เป็นงบลงทุนที่ตั้งไว้ ดังนี้
โครงการ

งบประมาณเดิม

งบประมาณใหม่

เพิ่ม/ลด

๑. งานก่อสร้างประตูพร้อมอาคารประกอบ ๓๖๒,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๘๐,๐๐๐.๐๐
บริเวณทางรับน้ําเข้าและเขื่อนกันดินป้องกัน
น้ําท่วมบริเวณโดยรอบของสถานีสูบน้ําดิบสําแล
๒. งานจ้างซ่อมแซมท่อลอดคลองรังสิต

๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. งานก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดิน พร้อม
กําแพงสูง ๑ เมตร ริมคลองประปา ตั้งแต่
สํานักงานใหญ่ ขึ้นไปทางเหนือ เป็นระยะทาง
๒,๔๐๐ เมตร

๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ

๔. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วม
โรงงานผลิตน้ําบางเขน

๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วม
โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์

๙๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ วงเงินงบประมาณก่อสร้างเขื่อน คสล.กันดิน ตามข้อ ๓ อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากสภาพปัจจุบันของคันคลองและ
ท้องคลองประปาได้เปลี่ยนแปลงไปจากสาเหตุการขุดเพื่อทําคันป้องกันน้ําท่วม ทําให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น หากเป็นไปได้
ควรปรับลดปริมาณงานให้เพียงพอกับงบประมาณและนํางานส่วนที่เหลือไปรวมในงานโครงการ

อนึ่ง ผู้ว่าการได้รายงานเพิ่มเติมว่า กปน. ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับการป้องกันน้ําท่วมบริเวณ
ไซฟอนรังสิตและโรงสูบน้ําดิบสําแลในแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไว้แล้ว แต่จากวิกฤติการณ์น้ําท่วมครั้งนี้
จําเป็นต้องทบทวนแผนโดยปรับปรุงระดับการป้องกันน้ําท่วมเพิ่มขึ้น และต้องนําเสนอขอความเห็นชอบจาก สศช.
ในเดือนธันวาคมนี้ต่อไป สําหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบเพื่อป้องกันน้ําท่วมจะต้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแปรญัตติ หากรัฐบาลไม่สามารถให้การสนับสนุนได้
อาจจะต้องกู้เงินจาก JICA แทน โดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้
ในการพิ จารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ เห็นด้วยในหลักการ และควรเร่งดําเนินการ
โครงการดังกล่าวโดยด่วน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ในการนําเสนอโครงการดังกล่าวต่อรัฐบาล ควรจัดทํารายละเอียดโครงการที่จะดําเนินการในแต่ละ
ระยะ (Phase) รวมทั้งระยะเวลาแล้วเสร็จด้วย
๒. ในการสร้างแนวกั้นคันคลองถาวรสูงขึ้น จาก +๓.๕๐ ม. (รทก) เป็น +๔.๕๐ ม. (รทก) ควร
คํานึงถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงด้วย
๓ นอกจากการของบประมาณสนับสนุนสําหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบเพื่อ
ป้องกันน้ําท่วมแล้ว ควรเสนอของบประมาณเพิ่มเติมเพือ่ ดําเนินการดังนี้
๓.๑ การสร้างความมั่นคงในระบบประปา เช่น การติดตั้ง CCTV เพื่อตรวจแนวคลอง การ
สร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การจราจล แผ่นดินไหว เป็นต้น

-๔-

๓.๒ งบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอุโมงค์เพื่อรับน้ําดิบจากจังหวัด
ชัยนาท หรือการสร้างโรงงานผลิตน้ํานอกเขตกรุงเทพฯ เพื่อส่งกลับมาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. ตาม
นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) รวมทั้งการจัดทําแผนแม่บทการ
บริหารจัดการน้ําในระยะยาว
มติที่ประชุม

เห็นชอบโครงการและขอบเขตงานหลักตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๔

ขอความเห็นชอบในหลักการแนวทางการดําเนินธุรกิจเสริม

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ ขอให้ กปน. พิจารณาขยายผลการดําเนินการธุรกิจเสริมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อความคล่องตัวใน
การดําเนินงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ควรตั้งเป็นบริษัทลูกดําเนินการ นั้น
จากการหารือร่วมกันระหว่าง กปน. ประธานกรรมการ กปน. นายวิทยา หวังจิตรารักษ์ และ
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กปน. ได้ข้อสรุปว่า กปน. มีความจําเป็นเร่งด่วนในการหา
รายได้เสริม ประกอบกับแนวทางที่ กปน. ได้พิจารณาไว้มีความเป็นไปได้ที่จะดําเนินการได้ใน ๒ แนวทางก่อน
ขณะเดียวกันควรดําเนินการจัดตั้งบริษัทลูกไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทั้ง ๒ แนวทางประกอบด้วย
- แนวทางที่ ๑ กปน. ลงทุนขยายโรงงานโดยจัดหาเครื่องจักรผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดที่ทันสมัยมีกําลัง
การผลิตสูงมาดําเนินการเอง ซึ่งได้ตั้งงบประมาณประจําปี ๒๕๕๕ ไว้แล้ว เป็นจํานวนเงิน ๑๙.๕ ล้านบาท วิธีนี้
สายงานการเงินเห็นว่าการลงทุนเอง อาจไม่เหมาะสมในภาวะปัจจุบัน ประกอบกับมีปัญหาด้านบุคลากรของ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งไม่พร้อมในด้านการดําเนินธุรกิจ หากจะดําเนินการต้องปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานดังกล่าวให้
รองรับได้
- แนวทางที่ ๒ จ้างเอกชนเข้ามาดําเนินการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด วิธีนี้เอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด
และเอกชนมีศักยภาพช่วยหาตลาดเพิ่มได้ โดย กปน. จะได้รับกําไรจากส่วนต่าง ซึ่งจะส่งผลต่อค่า EP สูงขึ้น
กปน. จึงเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ กปน. เร่งดําเนินการจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อดําเนินธุรกิจเสริม
๒. ให้ความเห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการน้ําดื่มบรรจุขวด (แนวทางที่ ๑ หรือ ๒)
๓. ให้ กปน. นําเสนอรายละเอียดแผนการดําเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. และคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมประจําเดือนธันวาคม ต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. เนื่องจาก กปน. มีเครื่องจักรและทรัพยากรพร้อมอยู่แล้ว จึงควรลงทุนขยายโรงงานผลิตน้ําดื่ม
บรรจุขวดเองโดยจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาเพิ่มเติม ตามแนวทางที่ ๑ และแสวงหา
พันธมิตร หรือเครือข่ายดําเนินการเรื่องการขนส่ง (logistic) ขณะเดียวกันขอให้เร่งดําเนินการจัดตั้งบริษัทลูกให้
แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน โดยพิจารณาภารกิจของบริษัทลูกให้ครอบคลุมธุรกิจเสริมอื่นที่ กปน. ดําเนินการอยู่แล้ว
นอกเหนือจากธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด เช่น การวางท่อประปาให้กับหมู่บ้านจัดสรร บริการหลังมาตรวัดน้ํา บริการ
ล้างถังพักน้ํา เป็นต้น และเมื่อจัดตั้งบริษัทลูกแล้วเสร็จ อาจจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการด้านการตลาดและ
การขนส่ง
๒. เนื่ อ งจาก กปน. เป็ น กิ จ การสาธารณู ป โภค การประกอบธุ ร กิ จ น้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรึงราคาน้ําดื่มบรรจุขวดในท้องตลาด จึงไม่น่าจะเข้าข่ายการแข่งขันกับภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม

-๕-

ขอให้ศึกษาข้อกฎหมายในการดําเนินการให้รอบคอบ โดยอาจหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควบคู่ไปกับ
การดําเนินการจัดตั้งบริษัทลูก
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการให้ กปน. เร่งดําเนินการจัดตั้งบริษัทลูก ดําเนินธุรกิจเสริมเพื่อหารายได้
โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการน้ําดื่มบรรจุขวด ตามแนวทางที่ ๑ คือ กปน. ลงทุนขยาย
โรงงานโดยจัดหาระบบผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดที่ทันสมัยมีกําลังการผลิตสูงมาดําเนินการเอง
๓. ให้ กปน. นําเสนอรายละเอียดแผนการดําเนินงานในการจัดตั้งบริษั ทลูก และการดําเนิน
โครงการน้ําดื่มบรรจุขวด ตามแนวทางที่ ๑ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ
กปน. และคณะกรรมการ กปน. พิจารณาในการประชุมประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
๔. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการศึกษาข้อกฎหมายในการดําเนินการ
จัดตั้งบริษัทลูก ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๕

รับทราบการขอรับการสนับสนุนสารเคมีเพื่อใช้ในการผลิตน้ําประปา

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบการขอรั บ การสนั บ สนุ น สารเคมี จ าก
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อใช้ในการผลิตน้ําประปาให้ได้คุณภาพมาตรฐานน้ําดื่มของ
องค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่อง จนกว่าคุณภาพน้ําดิบจะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นผลจากวิกฤติอุทกภัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้คุณภาพน้ําดิบในคลองประปามีคุ ณภาพต่ํากว่ามาตรฐาน จํานวน ๕
รายการ ได้แก่
๑. ด่างทับทิม
จํานวน
๖๗๕
ตัน
๒. สารส้ม
จํานวน ๑๔,๔๙๕.๖ ตัน
๓. ผงถ่านกัมมันต์
จํานวน ๒,๐๒๕
ตัน
๔. โพลีเมอร์
จํานวน
๑๓.๕ ตัน
๕. คลอรีน
จํานวน ๒,๑๖๖.๘ ตัน
โดย กปน. ได้มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา) เป็นผู้ประสานงาน
กับ ศปภ.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทําให้
กปน. มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการป้องกันรักษาแนวคลองประปา และค่าใช้จ่าย
ในการใช้สารเคมีเพื่อให้สามารถผลิตน้ําประปาให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น ขอให้ กปน. รวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และ
ทําการปรับปรุงประมาณการงบกําไรขาดทุน เพื่อเปรียบเทียบก่อน–หลังเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัย แล้วนําเสนอ สคร.
ในการเจรจาเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานและเป็นข้อมูลในการต่อรองการนําเงินส่งคลังในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ ๖

รายงานการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ํา
มหาสวัสดิ์ของคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งประธานกรรมการ กปน. ได้ให้นโยบายว่า
สถานการณ์ น้ํ า ท่ ว มที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ จ ะเป็ น ฐานข้ อ มู ล สํ า คั ญ ในการปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน ทั้ ง ในเรื่ อ งระบบส่ ง น้ํ า
การวางแผนระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยขอให้คํานึงถึงการแก้ปัญหาเป็นการ
ถาวร และสามารถเสนอแนวทางหรือข้อคิดเห็นผ่านผู้ว่าการมายังคณะกรรมการ กปน. ได้ รวมทั้ง ได้สั่งการผู้ว่าการ

-๖-

เกี่ยวกับสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภาวะน้ําท่วม การประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เร่งรัดการจ่ายโบนัสเพื่อพนักงานจะได้นํามาใช้จ่ายหลังน้ําท่วม รวมทั้งการต่อยอดธุรกิจงานประปาเพื่อสร้างรายได้
ให้กับ กปน.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า ในช่วงวิกฤตอุทกภัย กปน. ได้จัดทํา
คันดินเพื่อเป็นแนวป้องกันน้ําท่วมคลองส่งน้ําในหลายพื้นที่ ดังนั้น เห็นควรปรับภูมิทัศน์แนวคันดินให้สวยงาม เพื่อ
ใช้เป็นแนวป้องกันน้ําท่วมแบบถาวร นอกจากนี้แนวคลองส่งน้ําด้านฝั่งตะวันตกเป็นลักษณะขวางทางน้ําธรรมชาติ
จึงควรศึกษาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๗

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติ
คณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและ
ประเมินผล” สรุปได้ดังนี้
๑. งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
- การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเค็มไหลเข้าคลองประปา
๒. งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน
๒.๑ การเตรียมจัดงาน ๑๐๐ ปี การประปาไทย
๒.๒ การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
๒.๓ การดําเนินโครงการ Net Zero Energy และนํามาใช้ระหว่างรัฐวิสาหกิจ
๒.๔ การเสริมแนวคันป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
๒.๕ การสร้างอุโมงค์รับน้ําดิบจากจังหวัดชัยนาท
๒.๖ การติดตั้งจุดบริการน้ําดื่มให้แก่ประชาชน
๒.๗ การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ําประปาโดยใช้ประโยชน์จาก social network
๒.๘ การจัดตั้งบริษัทลูก
(รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนิ นงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีม ติ
รับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
๑. เพื่อให้การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ มีกรอบทิศทางที่ชัดเจน เมื่อคณะกรรมการ
กปน. มีนโยบาย/มติในเรื่องใด ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินงานนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการติดตาม และจะได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
๒. ในกิจกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี การประปาไทย ซึ่งมีการจัดทําแสตมป์ โลโก้ สคส. และปฏิทิน
เพื่อเป็นที่ระลึกการจัดงานดังกล่าว กปน. ควรให้ความสําคัญในเรื่องความสมบูรณ์และความสวยงามของคุณภาพงาน
เพื่อให้เป็นที่สนใจของประชาชน รวมทั้งสาระความรู้ที่น่าสนใจในกิจกรรมการบรรยายวิชาการเกี่ยวกับกิจการ
ประปาระดับนานาชาติ
๓. ตามที่ กปน. ได้ติดตั้งจุดบริการน้ําอุปโภค/บริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอัน
เนื่องมาจากอุทกภัย ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ website เพื่อให้ประชาชน
ทราบสถานที่ติดตั้งแต่ละจุดที่สามารถเข้าไปรับน้ําได้ นอกจากนี้ ขอให้เพิ่มการติดตั้งในจุดที่สําคัญ เช่น ศูนย์พักพิง
วัด และโรงเรียน เป็นต้น

-๗-

๔. เนื่องจากมีบริษัทเอกชนบางแห่งที่ดําเนินการเกี่ยวกับระบบประปาในบางพื้นที่ ซึ่งอาจทําให้
ประชาชนเกิดความสับสนว่าเป็นการดําเนินงานของ กปน. จึงขอให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กปน. รวมทั้งมาตรการในการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้สอบถามถึงการทบทวนข้อบังคับ กปน. ฉบับที่
๑๐๐ ตามมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยขอให้ระบุ
การมอบอํานาจของคณะกรรมการ กปน. ไว้ในข้อบังคับฉบับดังกล่าว เพื่อจะได้ไม่ต้องมีการมอบอํานาจทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ กปน. แล้วนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๘

ขอความเห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัสประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ด้วย กปน. ได้ปิดบัญชีประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และนํางบการเงินส่งสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ
สตง. แต่เพื่อให้การจัดสรรโบนัสเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัส ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ก่อนนําเสนอกระทรวงการคลัง โดยใช้ข้อมูลกําไร
สุทธิตามงบการเงินที่นําส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ดังนี้
๑. โบนัสกรรมการ
๑,๒๙๐,๕๑๓.๘๘ บาท
๒. โบนัสพนักงาน
โดยประมาณว่าคะแนนประเมินผลอยู่ในระดับปกติ
ดังนั้น คิดคํานวณโบนัสสําหรับพนักงานตามเกณฑ์
จัดสรรโบนัสจะได้ ๙% หรือ ๓.๙๕๔๕ เท่าของเงินเดือน ๖๐๔,๖๘๖,๑๔๕.๕๖ บาท
รวม
๖๐๕,๙๗๖,๖๕๙.๔๔ บาท
ทั้งนี้ หากผลการประเมินได้สูงกว่าระดับปกติ ก็จะนําส่วนที่ได้รับจัดสรรโบนัสเพิ่ม มาจ่ายให้กับ
กรรมการและพนักงานต่อไป กปน. จึงได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ กปน. ดําเนินการขออนุมัติจัดสรรโบนัสประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ต่อกระทรวงการคลัง
๒. มอบอํานาจให้ผู้ว่าการดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรโบนัส
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการตามข้อ ๑ และมอบอํานาจให้ผู้ว่าการดําเนินการตามข้อ ๒

เรื่องที่ ๙

ขอรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงานการติดตามผลงานค่ากําไร
ทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตามประเมินผลโครงการ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผล
การดําเนินงาน การติดตามผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงาน
¾ กปน.มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๖,๕๖๔.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์
ประเมินผล เกณฑ์ A ๑๖๔.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ และสูงกว่าปีก่อน ๓๑๖.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

-๘-

๕.๑ และมีกําไรสุทธิ ๕,๖๔๑.๑ ล้านบาท โดยมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ๓๔๑.๐ ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย
และต่ํากว่าปีก่อน ๖๘.๘ ล้านบาท และ ๑๔๗.๕ ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) รายได้รวม เท่ากับ ๑๗,๕๐๐.๔ ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย ๒๒๓.๐ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๑.๓ แต่สูงกว่าปีก่อน ๒๓๓.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ โดยรายได้ค่าน้ํา ซึ่งเป็นรายได้หลักของ
กปน. จํานวน ๑๕,๑๐๐.๘ ล้านบาท ลดลงต่ํากว่าเป้าหมาย ๔๔๐.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ และต่ํากว่า
ปีก่อน ๑๔.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑ เนื่องจากปริมาณน้ําขายต่ํากว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ส่วนใหญ่เกิด
จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากปีก่อน การชุมนุมทางการเมืองทําให้การท่องเที่ยว โรงแรมมีการใช้น้ําลดลง
และสถานประกอบการหลายแห่งมีการปรับปรุงระบบท่อภายใน รวมทั้งสภาวะอากาศที่แปรปรวน ในขณะที่
รายได้จากธุรกิจเสริม จํานวน ๖๑๙.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๓๒.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ และ
สูงกว่าปีก่อน ๑๑๒.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่างานวางท่อประปาเอกชน การ
ให้บริการติดตั้งย้ายหัวดับเพลิง รายได้อื่น จํานวน ๓๑๔.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๓ และสูงกว่า
ปีก่อนร้อยละ ๔๐.๘ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ รวมทั้งรายได้ค่าติดตั้งประปา จํานวน ๔๕๕.๒ ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ ๑๔.๗ และสูงกว่าปีก่อนร้อยละ ๖.๒
๒) ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ ๑๑,๘๕๙.๓ ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย ๒๔.๐
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ แต่สูงกว่าปีก่อน ๒๒๘.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วย
น้ําขาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จํานวน ๘.๗๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าเป้าหมาย ๐.๐๗ บาทต่อ
ลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน ๐.๐๕ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ
เนื่องจากเงินเยนแข็งค่าขึ้น ซึ่ง กปน. ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการแปลงหนี้เงินกู้
บางส่วนเป็นบาท เป็นผลให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง แต่หากไม่รวมผลของกําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
จะมีต้นทุนค่าน้ํา ๘.๕๘ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ํากว่าเป้าหมายและปีก่อน ๐.๑๘ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และ ๐.๑๕
บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการน้ําสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) กําไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาฯ (EBITDA) เท่ากับ ๑๑,๒๑๐.๔ ล้านบาท
ต่ํากว่าเป้าหมาย ๑๐๙.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ แต่ต่ํากว่าปีก่อน ๑๓.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑
และมีกําไรสุทธิ เท่ากับ ๕,๖๔๑.๑ ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย ๑๙๙.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ แต่สูงกว่า
ปีก่อน ๔.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑ ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนฯ เนื่องจากเงินเยนแข็งค่าขึ้น
๒. คาดการณ์ผลการดําเนินงานในปี ๒๕๕๕ คาดว่าจะต่ํากว่าที่ประมาณไว้เดิม เนื่องจาก กปน.
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากจากการป้องกันอุทกภัยและการฟื้นฟูทรัพย์สินที่เสียหาย ตลาดจนรายได้ที่จะ
ลดลงเนื่องจากวิกฤตน้ําท่วมในพื้นที่หลายสาขา ประกอบกับ กปน. มีมาตรการลดค่าน้ําหรือค่าบริการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ใช้น้ําที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
๓. ผลการดําเนินงานด้าน EVM
¾ กําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ระดับองค์กร
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

จริง
ปี ๒๕๕๔

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๔

จริง
ปี ๒๕๕๓

NOPAT
๔,๒๖๑.๕ ๔,๒๖๑.๗ ๔,๒๑๕.๐
หัก Capital Charge
๓,๙๒๐.๕ ๓,๘๕๑.๙ ๓,๗๒๖.๕
 Average Invested Capital (IC) ๔๙,๓๖๖.๕ ๕๐,๘๐๓.๓ ๔๙,๖๘๓.๑

เทียบกับ
เป้าหมาย
(๐.๒)
๖๘.๖
(๑,๔๓๖.๘)

ผลต่าง
เทียบกับ
ปีก่อน
๔๖.๕
๑๙๔.๐
(๓๑๖.๖)
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จริง
ปี ๒๕๕๔

รายการ

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๔

จริง
ปี ๒๕๕๓

เทียบกับ
เป้าหมาย
๗.๙๔๑๗% ๗.๕๘๒๐% ๗.๕๐๐๖% ๐.๓๕๙๗%
๓๔๑.๐
๔๐๙.๘
๔๘๘.๕
(๖๘.๘)

 WACC
EP

ผลต่าง
เทียบกับ
ปีก่อน
๐.๔๔๑๑%
(๑๔๗.๕)

¾ กําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) แยกตามศูนย์ EVM
หน่วย : ล้านบาท

จริง
ปี ๒๕๕๔
๓๔๑.๐
(๑,๖๓๑.๒)
(๙๓๔.๑)
๒,๙๐๖.๓

ศูนย์
กปน.
ศูนย์ผลิตและส่งน้ํา
ศูนย์สนับสนุน
ศูนย์บริการ

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๔
๔๐๙.๘
(๑,๔๙๓.๕)
(๑,๒๙๓.๑)
๓,๑๙๖.๔

จริง
ปี ๒๕๕๓
๔๘๘.๕
(๑,๕๐๒.๑)
(๘๗๖.๐)
๒,๘๖๖.๖

หมายเหตุ : เป้าหมายปี ๒๕๕๔ ตามเกณฑ์ประเมินเกณฑ์ A ปริมาณน้ําขาย ๑,๒๙๖.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร

๔. การดําเนินงานนําระบบ EVM มาเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการหลักขององค์กร ในปี ๒๕๕๔
สามารถดําเนินการได้ตามแผนงานอยู่ในกรอบเวลาทุกกิจกรรม
๕. การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย์ EVM เป็นดังนี้
ศูนย์

ผลประเมิน

- ศูนย์ผลิตและส่งน้ํา

A-

- ศูนย์สนับสนุน

A-

- ศูนย์บริการ

B

๖. การติดตามประเมินผลโครงการลงทุน โครงการ ๗/๑ ผลงานเป็นไปตามแผน และโครงการ ๘
ผลงานต่ํากว่าเป้าหมายเล็กน้อย
(รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ในระบบของกิจการไฟฟ้าและปิโตรเลียมจะแยกศูนย์ผลิตและศูนย์ส่งจ่ายออกจากกัน ซึ่งจะ
ทําให้สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน ดังนั้น ขอให้ กปน. ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกศูนย์ผลิตและส่งน้ํา
ออกจากกัน เพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่า EP
๒. จากผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ กปน. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน ๑๙๗.๕ ล้านบาท ดังนั้น จึงควรมีการติดตามแนวโน้มและบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี
๓. ขอให้ กปน. จัดทําประมาณการกําไรขาดทุนเทียบกับเป้าหมายในแต่ละเดือน เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Forecast) รวมทั้งขอให้จัดทําสรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
จากวิกฤตการณ์น้ําท่วมในช่วงที่ผ่านมา เสนอคณะกรรมการฯ ทราบด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

- ๑๐ -

เรื่องที่ ๑๐ ขอความเห็นชอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. เห็นชอบ แผนการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน กปน. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. เห็นชอบ แต่งตั้งนางสาวบุบผา อนันตวัฒน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจํา
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อครั้งที่มาประชุม โดยให้มีผล
นับตั้งแต่วันประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ นัดแรก (ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) เป็นต้นไป
๓. เห็ น ชอบ รายงานงบการเงิ น ของการประปานครหลวง สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและ
งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)
๔. เห็ น ชอบ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ และรายงาน
ผลกระทบสําหรับประมาณการงบการเงินปี ๒๕๕๕ โดย กปน. ได้ศึกษาและสรุปวิธีปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ จํ า นวน ๒๖ ฉบั บ ซึ่ ง มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม มาตรฐานการบั ญ ชี เ ป็ น ๓ กลุ่ ม ปรากฎว่ า
ไม่ มี ผ ลกระทบทางการเงิ น ๑๕ ฉบั บ ไม่ เ กี่ ย วเนื่ อ งด้ ว ยกิ จ การ กปน. ๙ ฉบั บ และมี ผ ลกระทบทางการเงิ น
อย่างเป็นสาระสําคัญ ๒ ฉบับ ดังนี้
๔.๑ มาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ ที่ ๑๖ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๒) เรื่อ งที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์
พิจารณาแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์ รวมถึงการกําหนดอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ประเภท
เครื่องจักรและอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์ของสายงานผลิตและส่งน้ํา ซึ่งมีผลทําให้ประมาณการค่าเสื่อมราคาใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๑๒๓.๗ ล้านบาท
๔.๒ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ เรื่องผลประโยชน์พนักงาน พิจารณาการจัดประเภท
ผลประโยชน์พนักงาน ในการเลือกบันทึกต้นทุนบริการในอดีต โดยวิธีปรับปรุงกําไรสะสมต้นงวด เพื่อใช้ในการ
คํานวณผลประโยชน์หลังออกจากงาน และกําหนดนโยบายการบัญชี สรุปผลกระทบต่องบการเงินดังนี้
๑) ผลประโยชน์ระยะสั้น และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างไม่มีผลกระทบทางการเงิน
๒) ผลประโยชน์ หลั งออกจากงาน ซึ่ งประกอบด้ วย กองทุ นบํ าเหน็ จ เงิ นตอบแทน
เมื่อเกษียณอายุ และวันลาพักผ่อนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ คํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) จะมีผลกระทบทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้
• ปรับกําไรสะสมต้นงวด ประมาณ ๒,๐๗๐.๑ ล้านบาท ทําให้ส่วนทุนลดลง
๒,๐๗๐.๑ ล้านบาท
• ปรับค่าใช้จ่ายพนักงาน ประมาณ ๗๓.๗ ล้านบาท ทําให้กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น ๗๓.๗ ล้านบาท
• ปรั บ ประมาณการหนี้ สิ น ตามภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ พ นั ก งาน ประมาณ
๒,๒๙๘.๗ ล้านบาท มีผลกระทบทําให้หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น ๒,๒๙๘.๗ ล้านบาท
จากการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น มีผลกระทบทางการเงินตามประมาณการ
งบการเงินปี ๒๕๕๕ กําไรสุทธิลดลงจํานวน ๕๐.๐ ล้านบาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นควรให้สํานักตรวจสอบ ดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ
ทราบ
๕. เห็นชอบ แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
(รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม)

- ๑๑ -

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามข้อ ๑ และข้อ ๕
๒. อนุมัติตามข้อ ๒-๔ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ไปดําเนินการ
เรื่องที่ ๑๑ ขออนุ มั ติ ง านจั ด ซื้ อ สารส้ ม น้ํ า (เฉพาะเนื้ อ สารส้ ม ) จํ า นวน ๖๐,๗๙๒ ตั น สั ญ ญาเลขที่
ซท. ๔๙/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิ จารณาอนุ มั ติงานจัดซื้อสารส้ม น้ํ า (เฉพาะเนื้ อ
สารส้ม) จํานวน ๖๐,๗๙๒ ตัน สัญญาเลขที่ ซท.๔๙/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) จากบริษัท ท่าไทย จํากัด ทั้ง ๒ กลุ่ม ตาม
รายละเอียดดังนี้
กลุ่ ม ที่ ๑ จั ดซื้อ สารส้ม น้ํ า (เฉพาะเนื้อสารส้ม ) จํา นวน ๔๐,๗๒๒ ตัน ตั น ละ ๔,๑๐๗.- บาท
เป็นเงิน ๑๖๗,๒๔๕,๒๕๔.- บาท สําหรับจัดสรรให้โรงงานผลิตน้ําบางเขน
กลุ่ ม ที่ ๒ จั ดซื้อ สารส้ม น้ํ า (เฉพาะเนื้อสารส้ม ) จํา นวน ๒๐,๐๗๐ ตัน ตั น ละ ๔,๑๐๗.- บาท
เป็นเงิน ๘๒,๔๒๗,๔๙๐.- บาท สําหรับจัดสรรให้โรงงานผลิตน้ําสามเสน และโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์และธนบุรี
รวมจัดซื้อ ๒ กลุ่ม จํานวน ๖๐,๗๙๒ ตัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๖๗๒,๗๔๔.- บาท (สองร้อยสี่สิบ
เก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กําหนดส่งของตามเงื่อนไขของ
ฝ่ายโรงงานผลิตน้ําบางเขน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๒

รับทราบการปรับโครงสร้างผังบริหารระดับส่วนและหลักการกําหนดหน่วยงานระดับต่ํากว่า
ผู้อํานวยการฝ่าย

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการปรับโครงสร้างผังบริหารระดับส่วนและ
หลักการกําหนดหน่วยงานระดับต่ํากว่าผู้อํานวยการฝ่าย ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้
๑. การปรับโครงสร้างผังบริหารระดับส่วน
๑.๑ กําหนดหน่วยงานระดับส่วน เพิ่มเติมจํานวน ๓๐ หน่วยงาน ภายใต้กรอบอัตรากําลังที่
ได้รับความเห็นชอบจาก กปน. แล้ว
๑.๒ โอนส่วนงานและปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้ สอดคล้องกั บภารกิจตามผั งบริหารใหม่
จํานวน ๒๗ หน่วยงาน
๒. กําหนดหลักการ กรณีการปรับโครงสร้างระดับต่ํากว่าผู้อํานวยการฝ่ายลงมา ให้ถือเป็นการ
กําหนดภาระหน้าที่เพื่อรองรับโครงสร้างระดับฝ่ายขึ้นไปที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. ทั้งโครงสร้าง
และกรอบอัตรกําลังแล้ว ดังนั้น เมื่อ กปน. กําหนดหน่วยงานในระดับกองหรือส่วนเพิ่มเติม ให้คณะอนุกรรมการฯ
ทําหน้าที่กลั่นกรองให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานคณะกรรมการ กปน. ทราบ และให้ กปน. ถือปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าวต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม)
อนึ่ง ผู้ว่าการได้นําเสนอเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญ
อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งองค์กรชั้นนําหลายแห่งจะมีรองผู้ว่าการที่รับผิดชอบงานด้าน IT โดยตรง โดย
ในปีที่ผ่ านมา กปน. มีที่ปรึ กษา กปน. ระดั บ ๑๐ เทียบเท่ากั บตําแหน่ งรองผู้ว่าการ รับผิดชอบดู แลสํานัก

- ๑๒ -

เทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. แต่ได้เกษียณอายุไปแล้ว ดังนั้นจึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการการกําหนดตําแหน่งรองผู้ว่าการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอีก ๑ ตําแหน่ง
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสําคัญต่อองค์กร เห็นควรให้กําหนดตําแหน่งรองผู้ว่าการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอีก
๑ ตําแหน่ง โดยให้ กปน. ไปจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) พร้อมทั้งประเมินค่างาน (Job
Evaluation) แล้วนําเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ ขอให้ กปน. จัดทําสรุป
อัตรากําลังในภาพรวมนําเสนอคณะกรรมการทราบด้วย
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการให้กําหนดตําแหน่งรองผู้ว่าการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม โดยให้
กปน. ไปจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และประเมินค่างาน (Job
Evaluation) นําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
๒. รับทราบการปรับโครงสร้างผังบริหารระดับส่วน และหลักการกําหนดหน่วยงานระดับต่ํากว่า
ผู้อํานวยการฝ่าย โดยให้ กปน. จัดทําสรุปอัตรากําลังในภาพรวมนําเสนอคณะกรรมการฯ
ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป
เรื่องที่ ๑๓

รั บ ทราบรายงานความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องคณะกรรมการและพนั ก งาน กปน.
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
คณะกรรมการและพนักงาน กปน. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้
๑. คณะกรรมการ จํานวน ๑๒ คน (รวมผู้ว่าการ) และพนักงาน จํานวน ๔,๐๐๒ คน รวมทั้งสิ้น
๔,๐๑๔ คน รายงานว่า เป็นผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
๒. มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๑ คน คือ นายสมบัติ ปรากฏวงศ์ ตําแหน่ง ช่าง ๔ สังกัด
ส่วนก่อสร้าง กองบํารุงรักษา สํานักงานประปาสาขามีนบุรี ซึ่งสํานักตรวจสอบได้ตรวจพบตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๕๓ แล้วว่า นายสมบัติฯ มีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัด ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น ซึ่งรับเหมา
งานก่อสร้างวางท่อ-ซ่อมท่อประปากับ กปน. ซึ่งสํานักงานประปาสาขามีนบุรีได้สั่งการให้นายสมบัติฯ จัดทําแบบ
รายงานการมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ทุ ก ปี และไม่ ม อบหมายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนั้ น ให้
นายสมบัติฯ ดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๔

รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔)

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) โดยสรุปผลการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ ๔.๗๗๘๐ คะแนน หรือ
เทียบเท่าเกรด A- ซึ่งสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๓ ที่ได้ ๔.๗๕๒๙ คะแนน หรือเทียบเท่า
เกรด A- โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้
๑. การดําเนินงานตามนโยบาย มี ๓ เกณฑ์วัด ดังนี้
๑) การนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ ซึ่ง กปน. ได้
ดําเนินกิจกรรมตามรายละเอียดที่ สคร. กําหนดอย่างต่อเนื่อง และสามารถดําเนินการได้ครบถ้วน ณ สิ้นปีงบประมาณ
คงเหลือเพียงการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับความเข้าใจในระบบโดยที่ปรึกษา

- ๑๓ -

๒) ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๔.๖๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ
๔.๖ ประกอบด้วยงบลงทุนปกติจ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายร้อยละ ๐.๒ และงบลงทุนโครงการจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๔.๒
๓) การใช้ ท รั พ ยากรและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ สามารถดํ า เนิ น การได้
ครบถ้วนตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงฯ
๒. ผลการดําเนินงานของ กปน. มี ๙ เกณฑ์วัด ผลงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
๓. การบริหารจัดการองค์กร มี ๖ เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ
(รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๕ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้
๑. ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ กปน. มีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้
- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๒,๙๓๑.๘ ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) ๓,๒๗๙.๔ ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๔๗.๒ : ๕๒.๘
- ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR๖M) เท่ากับ ๗๕๐.๐ ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๑ ของเงินกู้รวม)
- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ ๔๓.๙ และ
คงเหลือร้อยละ ๕๖.๑ ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่
๒. แม้ว่า กปน. จะมีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ ของเงินกู้รวม
ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๖ เดือนประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เฉลี่ย ๔ แห่ง
จากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีแนวโน้มที่ทรงตัว และสภาพคล่องปัจจุบันของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับสูง จํานวนถึง ๒.๒ ล้านล้านบาท จึงคาดว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์จะมี
การทรงตัวต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี ๒๕๕๔ ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๔ พบว่า ค่าเงินเยน
แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยที่ ๗๖.๗๔ เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๐.๗๐ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อการ
อ่อนค่าลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๔๐๐๖ บาทต่อเยน จึงคาดการณ์ว่าแม้ค่าเงินบาทต่อ
เงินเยนจะมีทิศทางอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มสหภาพยุโรป แต่ในระยะยาว
เมื่อวิกฤตการณ์ทางการเงินของสหรัฐฯ และกลุ่มสหภาพยุโรปคลี่คลายลง ค่าเงินเยนจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงกว่า
ระดับปัจจุบัน ซึ่ง กปน. จะติดตามภาวะตลาดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อไป
ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้สกุลเยน
และเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไว้ และดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดการเงิน
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

- ๑๔ -

เรื่องที่ ๑๖

รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. เห็นชอบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของสํานัก
ตรวจสอบ (สตส.) สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๗ กิจกรรม ผลการตรวจสอบพบว่า
ส่วนใหญ่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กําหนด สําหรับข้อเสนอแนะ สตส. ได้แจ้งให้
หน่วยรับตรวจทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะที่สําคัญ กรณีการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําตาม
แผนการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําที่คณะทํางานโครงการปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์ กําหนดให้สํานักงานประปาสาขา
เรียกข้อมูลมาตรวัดน้ําที่มีอายุมากกว่า ๘ ปีขึ้นไป เพื่อการเปลี่ยนมาตรและให้เร่งรัดดําเนินการเปลี่ยนมาตรที่มี
อายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี เป็นกรณีเร่งด่วน พบว่า ยังมีบางสํานักงานประปาสาขาดําเนินการไม่สอดคล้องกับ
การจัดลําดับความสําคัญของอายุการเปลี่ยนมาตร เนื่องจากยังปรากฏมาตรครบวาระอายุมากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป
จํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเปลี่ยน
สรุปความคืบหน้ากิจกรรมการตรวจสอบของ สตส. สามารถดําเนินการได้ สิ้นสุด ณ วันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๕๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๓ เป็นไปตามแผนฯ ที่กําหนด ภาพรวมผลการ
ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อทีมตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๕ ระยะเวลาเฉลี่ยการ
นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจหลังจากการปิดการตรวจสอบภายใน ๑ สัปดาห์
ทุกกิจกรรม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า กปน. โดยสายงานบริการ ควรพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญในการเปลี่ยนมาตรครบวาระที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไปก่อน เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน
อาจมีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ํา ซึ่งอาจทําให้ทั้งผู้ใช้น้ําและ กปน. เสียประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่าย
๒. รับทราบ ข้อหารือของผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดย สตง. แจ้งให้ทราบว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบทานงบการเงินของไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๔ ซึ่งยังไม่พบข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ และมี
ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
๒.๑ สตง. ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ สตส. เห็นว่า
แผนการตรวจสอบฯ ได้มีการกําหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายใต้กรอบ ๘ ด้าน ที่ครอบคลุมกระบวนงานทั่ว
ทั้งองค์กร เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผลิตและส่งน้ํา ด้านบริการ และด้านวิศวกรรม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าว สตง. ไม่ได้วางแผนการตรวจสอบไว้ เมื่อปรากฏอยู่ในแผนการตรวจสอบฯ ของ สตส. แล้ว ทําให้ สตง. มี
ความเชื่อมั่นว่า กิจกรรมต่างๆ ของ กปน. จะได้รับการสอบทานอย่างเหมาะสม
๒.๒ กปน. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการให้ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการให้บริการประชาชน
เช่น การชําระเงินล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด อาจต้องถูกตัดน้ําและมีค่าปรับ และหากเกินกําหนดเวลาต่อไปอีก
อาจต้องถูกยกเลิกการใช้น้ํา หรือผู้ใช้น้ําต้องการกลับมาใช้น้ําใหม่จะต้องดําเนินการอย่างไร มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
อะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ําทําให้เกิดความระมัดระวังและรักษาสิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า กปน. ควรพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
สตง. เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรด้วย
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๓. รับทราบ ผลการตรวจสอบกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลและความน่าเชื่อถือของรายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย และการบริ ห ารจั ด การแรงดั น น้ํ า ของ กปน. ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
ของทริส สรุปได้ดังนี้
๓.๑ ข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบ (ฝ่ า ยเทคโนโลยี ก ารบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย ,
ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ํา, สํานักงานประปาสาขา และกองประสานงานบริการ) นํามาใช้ประมวลผลอัตราน้ําสูญเสีย
ไตรมาสที่ ๑-๓/๒๕๕๔ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปริ มาณน้ํ าที่สูบจ่ายเข้าสํานักงานประปาสาขา หรือ ปริมาณน้ําเข้ าสาขา
มีการวัดโดยเครื่องมือวัดปริมาณน้ําสูบจ่ายที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ โดยมีปริมาณน้ํายอดสะสม ๙ เดือน ที่สูบจ่ายเข้า
พื้นที่สํานักงานประปาสาขาบันทึกข้อมูลไว้ถูกต้อง สําหรับปริมาณน้ําจําหน่าย พบว่า ส่วนใหญ่เชื่อถือได้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ยกเว้น วิธีการได้มาของตัวเลขปริมาณน้ําอื่นแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละสาขามีวิธีการจัดเก็บ สูตรที่ใช้
ในการคํานวณ และหน่วยงานผู้ทําหน้าที่รายงานข้อมูลแตกต่างกัน โดยปริมาณน้ําอื่นคิดเป็น ๑% ของปริมาณ
น้ําจําหน่ายทั้งหมด อาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย (ไม่ถึง ๑%) แต่ในภาพรวมถือว่าปริมาณน้ําจําหน่ายตรงกัน
ตามที่กองประสานงานบริการรายงาน
๓.๒ การบริ ห ารจั ด การแรงดั น น้ํ า (Water Pressure Management) สุ่ ม ตรวจสอบข้ อ มู ล
แรงดั น น้ํ า รายชั่ ว โมงของสถานี สู บ จ่ า ยน้ํ า ๕ สถานี จากจุ ด วั ด แรงดั น (RTU บนท่ อ ประธาน) ๖ จุ ด พบว่ า
การควบคุมแรงดันน้ําเฉลี่ยตาม Pressure Trend Curve : PTC ทําได้ ๖๒.๕๐% เนื่องจากไม่มีระบบการแจ้งเตือน
ก่อนที่ค่าแรงดันจะสูงหรือต่ํากว่าเส้นที่กําหนด ซึ่ง สตส. ได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ํา หามาตรการเพิ่ม
การเฝ้าระวังการควบคุมและการเดินเครื่องสูบน้ําให้อยู่ในช่วง Upper และ Lower ของ PTC ให้มากขึ้น ซึ่ง
หน่วยงานจะปรับเพิ่มค่า Upper และพิจารณาแก้ไขการเตือนด้วยกราฟสีแดง ก่อนถึงค่า Upper หรือ Lower
ตามที่ สตส. แนะนํา รวมถึงปรับปรุงจุดวัดของ PTC ให้มีเพียง ๑-๒ จุด เฉพาะที่เป็นอิทธิพลหลักของสถานีสูบจ่าย
น้ําแต่ละสถานีเพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ ได้สอบทานแรงดันเฉลี่ยในจุดที่ใช้ประเมินค่าทั้ง
๒๘ จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ วัดได้ค่าเฉลี่ย ๗.๐๖๗ เมตร มากกว่าเกณฑ์ประเมินของทริส (เกณฑ์ A) ที่
กําหนดไว้ ๗.๐๕ เมตร พร้อมทั้งสอบทานความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดโดยตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการ
บํารุงรักษาและการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือวัด มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดแรงดันได้รับการบํารุงรักษาและ
Calibrate อย่างสม่ําเสมอ
สรุปได้ว่า กปน. มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานอัตราน้ําสูญเสีย
รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การแรงดั น น้ํ า ประปาที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลของทริ ส ฯ
โดยมี บ างประเด็ น ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ซึ่ ง ได้ แ จ้ ง หน่ ว ยงานดํ า เนิ น การแก้ ไ ขให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๔. เห็นชอบ รายงานการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้
๔.๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยสรุปผลการตรวจสอบแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การเงิ น ด้ า นลู ก ค้ า ด้ า นกระบวนการภายใน ด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาองค์ ก ร ด้ า นธรรมาภิ บ าล และ
ด้ า นสารสนเทศ ซึ่ ง แผนการตรวจสอบประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๕๔ (ตุ ล าคม ๒๕๕๓ – กั น ยายน ๒๕๕๔)
ได้ กํ า หนดกิ จ กรรมการตรวจสอบจํ า นวน ๗๗ กิ จ กรรม สามารถดํ า เนิ น การเป็ น ไปตามแผนการตรวจสอบฯ
ที่กําหนด นอกจากนี้ ยังมีงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจํานวน ๓ กิจกรรม รวมดําเนินการทั้งสิ้น ๘๐ กิจกรรม
ผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่า หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่กําหนด สําหรับ
ข้อเสนอแนะ สตส. ได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
๔.๒ การพัฒนาการตรวจสอบ โดยจัดทําระบบสารสนเทศงานตรวจสอบภายใน (Internal
Audit Information System : IAIS) เชื่อมโยงการทํางานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ และผู้รับตรวจ เพื่อ
ลดเวลาการปฏิบัติงานและใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับบริหารจัดการ นอกจากนี้ ได้เพิ่มบทบาทการเป็นที่ปรึกษา โดย
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จัดทําระบบการบริการให้คําปรึกษา (Consulting Services) ผ่านระบบ Intranet ของ กปน. เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
๕. รับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ (ก่ อ นสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น รั บ รอง) ผลการดํ า เนิ น งาน กปน. มี ร ายได้ ร วม
๑๗,๕๔๔.๒ ล้ า นบาท สู ง กว่ า ปี ก่ อ น ๒๔๘.๓ ล้ า นบาท ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม ๑๑,๖๙๙.๓ ล้ า นบาท ต่ํ า กว่ า ปี ก่ อ น
๑๐.๕ ล้ า นบาท มี กํ า ไรสุ ท ธิ ๕,๖๔๗.๔ ล้ า นบาท สู ง กว่ า ปี ก่ อ น ๖ ล้ า นบาท ฐานะการเงิ น มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม
๕๗,๘๓๓.๒ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ๑๒๓ ล้านบาท
๖. รับทราบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๗. รับทราบ รายงานผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สรุปได้คือ
๗.๑ ผู้ปฏิบัติงานของ กปน. จํานวน ๔,๐๐๒ นาย รายงานไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม
แบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น (ขป.๔) และมี ๑ ราย คือ นายสมบัติ ปรากฏวงศ์ ตําแหน่ง
ช่าง ๔ กองบํารุงรักษา สํานักงานประปาสาขามีนบุรี รายงานการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ขป.๓) ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้มอบหมายงานที่จะไปเกี่ยวข้องกับห้างฯ ที่มีบุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมมารดาเป็นผู้ดําเนินการ และ
กําชับให้นายสมบัติฯ ต้องจัดทํารายงานการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกปี
๗.๒ รายงานของคณะกรรมการการประปานครหลวง ตามแบบสรุปรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ประจําปีของคณะกรรมการการประปานครหลวง (ขปก.๔) จํานวน ๑๑ ราย และผู้ว่าการ ๑ ราย
พบว่า ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๗

รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดําเนินงาน
และค่าใช้จ่ายถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายการ
โครงการ
โครงการ ๗ โครงการ ๗/๑
โครงการ ๘
ลดน้ําสูญเสีย
ผลงานสะสมทัง้ โครงการ (%)
๘๓.๕
๙๙.๖
๙๕.๖
๓๐.๗
เป้าหมายแผนการจ่ายเงินสะสมทั้ง
๒๐,๓๒๑.๙
๒,๒๘๗.๓
๓,๙๑๖.๑
๒,๓๘๗.๔
โครงการ (ล้านบาท)
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ
๒๐,๒๙๒.๒
๒,๒๘๗.๓
๓,๙๑๔.๖
๒,๓๑๒.๘
(ล้านบาท)
y โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗ มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ําเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม
๒๙.๘๘% สูงกว่าแผน ๐.๐๒%
y โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘ มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานดังนี้
- สั ญ ญา G-MS๔-๘ ก่ อ สร้ า งขยายกํ า ลั ง ผลิ ต น้ํ า ที่ โ รงงานผลิ ต น้ํ า มหาสวั ส ดิ์ ๔๐๐,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๗๐.๕๓% สูงกว่าแผน ๑.๓๔%

- ๑๗ -

- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนน
พหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒.๑๒%
- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กําจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๐.๒๒%
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบและสูบส่งน้ําที่มหาสวัสดิ์ และ
บางเขน : ลงนามสัญญาแล้ว แจ้งเริ่มงานเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบที่สําแล และบางเขน : ให้ JICA ตรวจ
ร่างเอกสารประกวดราคา
- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายน้ําที่สถานีสูบจ่ายน้ําบางพลี : ผลงานความก้าวหน้า
สะสม ๒๔.๖๓%
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีม ติ
รับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘

รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ ๘๙.๓ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๙% ของวงเงินอนุมัติ
เบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวม

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่าย
๒,๔๓๔.๒
๒,๓๔๘.๙
๔,๗๘๓.๑

แผนจ่าย
๔๙.๗
๑๔๘.๕
๑๙๘.๒

ต.ค. ๒๕๕๔
จ่ายจริง
๔๕.๑
๔๔.๒
๘๙.๓

%
๙๐.๗
๒๙.๘
๔๕.๑

% วงเงิน
เบิกจ่ายทั้งปี
๑.๙
๑.๙
๑.๙

งบลงทุนปกติ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๙.๓% รายละเอียดดังนี้
๑. งานปรับปรุงระบบการผลิต ต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน ๒๓.๘ ล้านบาท ได้แก่ Induction Motor
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้าเนื่องจากรออุปกรณ์จากต่างประเทศ
๒. งานปรับปรุงระบบบริการ สูงกว่าแผนจ่ายจํานวน ๘.๑ ล้านบาท
งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๗๐.๒ % รายละเอียดดังนี้
๑. โครงการ ๗ ต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน ๒๙.๗ ล้านบาท เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
๒. โครงการ ๘ ต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน ๗๔.๖ ล้านบาท เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผล
ให้การดําเนินงานโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน หาก กปน. มีความจําเป็นต้องปรับแผน ขอให้เร่งนําเสนอ
คณะกรรมการ กปน. พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

- ๑๘ -

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติค ณะรัฐ มนตรี ทุ กๆ สั ปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ ยวข้องหรื ออาจมี ผ ลต่อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็น
ข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
- การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน
๒. เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
- รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
๓. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔
๓.๑ กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๓.๒ แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๔. เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
- มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓๘)
๕. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
๕.๑ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
๕.๒ ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะนําไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย
๖. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๖.๑ ขออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินประจํา
งวดเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ๒๕๕๔
๖.๒ การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
๗.๑ มาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม
๗.๒ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง
๘. เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
๙. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
(รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

