สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๕
ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ่
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ ๑

ผลการประชุมของกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประชุมกรรมการ
ที่เป็นอิสระในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยกรรมการที่เป็นอิสระได้ให้ความเห็น
ในการประเมินและวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามหลักการกํากับดูแลที่ดี
ปีบัญชี ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
ความเห็น คณะกรรมการ กปน. ชุดปัจจุบันมีจํานวนที่เหมาะสม เป็นไปตาม พ.ร.บ. กปน.
พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอื่นไม่น้อยกว่า ๙ คนแต่ไม่เกิน ๑๓ คน และผู้ว่าการ
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
๒. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
ความเห็ น คณะอนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการ กปน. แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ กลั่ น กรองงานแทน
คณะกรรมการ กปน. ควรมีกรรมการอิสระร่วมเป็นอนุกรรมการในแต่ละคณะอย่างน้อย ๒ คน เพื่อเป็นผู้แทนใน
การกํากับดูแลแทนคณะกรรมการ และรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
กปน. ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีกรรมการ กปน. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพียง ๑ คนคือ
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ กปน. ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓
- คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการจัด ซื้ อ พั ส ดุ แ ละการจ้ าง โดยมี ดร.โชคชั ย
เดชอมรธัญ เป็นประธานอนุกรรมการ
ดั ง นั้ น เห็ น ควรเสนอคณะกรรมการ กปน. พิ จ ารณาทบทวนการแต่ ง ตั้ ง
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง โดยแต่งตั้ง นายศุภชัย จงศิริ เป็นรองประธาน
อนุกรรมการเพิ่มเติมอีก ๑ ท่าน และแต่งตั้ง นายชาย พานิชพรพันธุ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
แทนนายศุภชัย จงศิริ
๓. สัดส่วนกรรมการอิสระหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ความเห็น องค์ประกอบและสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระของ กปน. สูงกว่ามาตรฐาน
ที่กําหนด โดยคณะกรรมการ กปน. ชุดปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นอิสระจํานวน ๑๓ คน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด
๑๕ คน คิดเป็นสัดส่วน ๘๖.๖๗%
๔. ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของกรรมการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
ความเห็น คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย
จากการบริหารงานทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละท่านต่างนําความรู้และ
ประสบการณ์ของตนมาช่วยผลักดันการดําเนินงานของ กปน. ให้เป็นไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบผลการประชุมของกรรมการที่เป็นอิสระ
๒. เห็นชอบรายงานการประเมิน วิเคราะห์โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กปน.

เรื่อง

๒

-๒ขออนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบ
ประปาภายในวังทวีวัฒนา จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการ
ปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปาภายในวังทวีวัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย
ที่ผ่านมา โดยสํานักงานก่อสร้างวังทวีวัฒนาได้มอบหมายให้ กปน. ดําเนินงานต่างๆ ดังนี้
๑. ปรับปรุงสภาพพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบถังเก็บน้ําประปา
๒. ปรับปรุงและยกระดับตู้ไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องปั๊มน้ํา
๓. ปรับปรุงระบบประปาและอุปกรณ์ประปา พร้อมทั้งยกระดับฝาถังเก็บน้ําประปาของ V.VIP
(สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร)
๔. ปรับปรุงระบบประปาและอุปกรณ์ประปา พร้อมทั้งยกระดับฝาถังเก็บน้ําประปาของ Staff
(ข้าราชการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร)
๕. ดําเนินการก่อสร้างรั้วเหล็กรอบพื้นที่ของถังเก็บน้ําประปา
๖. งานติดตั้งเครื่องจ่ายน้ําอุปโภคและบริโภคที่อาคารห้องเครื่อง
๗. ดําเนินการก่อสร้างระบบท่อประปาและติดตั้ง PRV ที่เครื่องจ่ายน้ําสําหรับบริโภค
กปน. ได้มอบหมายให้บริษัท คงสงวน เอ็นจิเนียริ่ง (๑๙๙๓) จํากัด ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่และ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสําหรับงานในวังทวีวัฒนา
๒. อนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวังทวีวัฒนา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

เรื่องที่

๓

ขออนุ มั ติ ร่ ว มถวายเงิ น สมทบทุ น มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาประเทศตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นทุ น พระราชทาน ในโครงการ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ ว มถวายเงิ น สมทบทุ น มู ล นิ ธิ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาประเทศตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นทุ น
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นเงินจํานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้จ่ายจากสํารองงบทําการ
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๔

ข้อหารือของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อหารือเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการฯ ว่า ครอบคลุมถึงอํานาจในการแต่งตั้งคณะทํางานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ หรือไม่
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทบทวนมติการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ได้แต่งตั้งคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของ กปน. แล้วเห็นควรให้นําหารือคณะกรรมการ กปน. ก่อนดําเนินการ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กปน. มีหน่วยงานภายในที่ทําหน้าที่
ในการตรวจติดตามการดําเนินงานของหน่วยปฏิบัติอยู่แล้วคือ สํานักตรวจสอบ ประกอบกับมีคณะอนุกรรมการ/

-๓คณะทํางานที่มีหน้าที่ติดตามการดําเนินงานในแต่ละเรื่องอยู่แล้ว หากแต่งตั้งเพิ่มเติมเกรงว่าจะทําให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความสับสน รวมถึงความซ้ําซ้อนในการทํางานของคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานแต่ละคณะ ดังนั้น จึงเห็นควร
ยกเลิกการแต่งตั้งคณะทํางานฯ ชุดนี้
มติที่ประชุม

ให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ กปน.

เรื่องที่ ๕

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๕

เลขานุการฯ ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
กปน. และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกําหนดการตรวจเยี่ยม
สํานักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ของคณะกรรมการฯ จากเดิม วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็น วันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

๖

กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ (GIS) กปน. ของคณะกรรมการ กปน. เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. กปน. มีการพัฒนาระบบ GIS ที่ทันสมัย แต่จะต้องพัฒนาบุคลากรที่ใช้งานระบบนี้ในด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถนําระบบนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อพิจารณาความสําคัญของหน่วยงานนี้
แล้วเห็นควรยกระดับหน่วยงาน ออกมาเป็นกลุ่มงานเฉพาะ และเพิ่มอัตรากําลังให้เพียงพอ ทั้งในส่วนกลาง และ
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสํานักงานประปาสาขา มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน (refresh training) อย่าง
สม่ําเสมอ นอกจากนี้ เนื่องจากงานสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นงานวิชาชีพเฉพาะ ควรต้องมีการจัดทํา Professional
Career Path ให้เป็นการเฉพาะ
๒. ควรพัฒนาโครงข่าย (Network) ทั้งระบบ GIS SCADA และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น CIS
WLMA เป็นต้น ให้สามารถเชื่อมโยงกันและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เป็นหน่วยงานสนับสนุน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

๗

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติ
คณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและ
ประเมินผล” โดยมีงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ดังนี้
๑. งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
๑.๑ การจัดทําฐานข้อมูลระบบท่อประปาของ กปน.
๑.๒ การศึกษาร่าง พ.ร.บ. การประกอบกิจการประปาเอกชน
๑.๓ การประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ําให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการศึกษาประเด็น
ข้อกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

-๔กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร
๒. งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน
๒.๑ การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
๒.๓ การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจําหน่ายน้ําประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการประปา
ฝ่ายผลิต
๒.๓ การเสริมแนวคันคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
๒.๔ การบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบ เช่น การศึกษาการจัดทําอุโมงค์ไปรับน้ําดิบจากจังหวัด
ชัยนาท การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําในระยะยาว
๒.๕ การจัดตั้งบริษัทลูก
๒.๖ การขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
๒.๗ การติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ
๒.๘ ชุมชนสัมพันธ์
๒.๙ การศึกษาการแยกศูนย์ผลิตและส่งน้ําออกจากกันตามระบบ EVM
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีม ติ
รับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ขอให้ กปน. รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานติ ดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรี ยญสาธารณะให้
กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะๆ
๒. ขอให้ กปน. นําเสนอบทสรุปแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ EVM ของบริษัทที่ปรึกษา
(บริษัท เกวินน์ คอนซัลติ้ง จํากัด) ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

ขออนุมัติบริจาคเงินสนับสนุน สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

๘

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติบริจาคเงินสนับสนุน สมาคมโบว์ลิ่ง
แห่งประเทศไทย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง กปน. เคยบริจาคเงินสนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
ในโครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ ๑ รัฐวิสาหกิจ ๑ สมาคม ระหว่างปี ๒๕๕๓ –
๒๕๕๔ เป็นเงินปีละ ๒ ล้านบาท ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนา จึงเห็นควรสนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่ง
แห่งประเทศไทยต่อไปอีก เป็นระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ปีละ ๒ ล้านบาท
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๙

-๕ขออนุมัติจ้างงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร้อมพนังกันน้ําท่วม(โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบกรณีเร่งด่วน) สัญญา จล.๗๕/๒๕๕๕ จล.๗๗/๒๕๕๕ จล.๗๘/๒๕๕๕
และ จล.๗๙/๒๕๕๕

ตามที่ กปน. มี โ ครงการก่ อ สร้ า งงานเสริ ม เสถี ย รภาพคั น คลองประปาพร้ อ มพนั ง กั น น้ํ า ท่ ว ม
(โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบกรณีเร่งด่วน) จํานวน ๖ สัญญา งบประมาณในการก่อสร้างทั้งโครงการฯ
รวมทั้งสิ้น ๕๑๗ ล้านบาท โดยแยกการดําเนินงานออกเป็น ๖ สัญญา (แผนงาน) ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
๑ งานก่อสร้างหรือเสริมถนนป้องกันน้ําท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณริมคลองประปาทั้งสองฝั่ง
ช่วงจากไซฟอนบางหลวง ถึง โรงสูบน้ําดิบสําแล และงานที่เกี่ยวข้อง (จล.๗๕/๒๕๕๕)
๒ งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร ป้องกันน้ําท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก
บริเวณแนวริมคลองประปาด้านทิศตะวันออก จากไซฟอนรังสิต ถึง ไซฟอนบางหลวง และงานที่เกี่ยวข้อง
(จล.๗๖/๒๕๕๕)
๓ งานเสริมถนน และงานก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. (รูปตัว L)
ป้องกันน้ําท่วมคลองประปา
ฝั่งตะวันออก บริเวณริมคลองประปาด้านทิศตะวันตก จากคลองบ้านใหม่ ถึงไซฟอนบางหลวง และ
งานที่เกี่ยวข้อง (จล.๗๗/๒๕๕๕)
๔ งานก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. ป้องกันน้ําท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณแนวริมคลองประปา
ด้านทิศตะวันตก จากโรงงานผลิตน้ําบางเขน ถึง คลองบ้านใหม่ และงานที่เกี่ยวข้อง (จล.๗๘/๒๕๕๕)
๕ งานก่อสร้างแนวเสริมคันดิน และงานก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. (รูปตัว L) ป้องกันน้ําท่วมคลองประปา
ฝั่งตะวันออก บริเวณริมคลองประปาด้านทิศตะวันออก จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึง ไซฟอนรังสิต และงาน
ที่เกี่ยวข้อง (จล.๗๙/๒๕๕๕)
๖ งานก่ อ สร้ า งคั น ดิ น ป้ อ งกั น น้ํ า ท่ ว มคลองประปาฝั่ ง ตะวั น ออก บริ เ วณแนวริ ม คลองประปาด้ า น
ทิศตะวันตก จากโรงงานผลิตน้ําบางเขน ถึง ถนนแจ้งวัฒนะ และงานที่เกี่ยวข้อง (จล.๘๐/๒๕๕๕)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปา
พร้อมพนังกันน้ําท่วม (โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบกรณีเร่งด่วน) สัญญา จล.๗๕/๒๕๕๕ จล.๗๗/๒๕๕๕
จล.๗๘/๒๕๕๕ และ จล.๗๙/๒๕๕๕ รวม ๔ สัญญา สําหรับสัญญา จล.๗๖/๒๕๕๕ และ จล.๘๐/๒๕๕๕ อยู่ใน
อํานาจอนุมัติของผู้ว่าการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งรัดการดําเนินงานและควบคุมการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติดังนี้
๑) ให้ว่าจ้าง บริษัท ทีเอสวี เอ็นจิเนียริ่ง (๒๐๐๓) จํากัด เป็นผู้ดําเนินงานก่อสร้างหรือเสริมถนน
ป้องกันน้ําท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออกบริเวณริมคลองประปาทั้งสองฝั่ง ช่วงจากไซฟอน
บางหลวง ถึงโรงสูบน้ําดิบสําแล และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จล.๗๕/๒๕๕๕ ในวงเงินค่างาน
๕๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒๐ วัน นับจากวันที่
แจ้งให้เริ่มงาน
๒) ให้ว่าจ้าง บริษัท ฟาร์ กรุ๊ป วิศวกรรมการโยธา จํากัด เป็นผู้ดําเนินงานเสริมถนน และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. (รูปตัว L) ป้องกันน้ําท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณริม
คลองประปาด้านทิศตะวันตก จากคลองบ้านใหม่ ถึงไซฟอนบางหลวงและงานที่เกี่ยวข้อง

-๖สั ญ ญา จล.๗๗/๒๕๕๕ ในวงเงิ น ค่า งาน ๘๖,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่ร วมภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม )
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒๐ วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน
๓) ให้ว่าจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ ๑๖๘๘ จํากัด เป็นผู้ดําเนินงานก่อสร้างโครงสร้าง
เบา คสล. ป้ อ งกั น น้ํ า ท่ ว มคลองประปาฝั่ ง ตะวั น ออก บริ เ วณแนวริ ม คลองประปาด้ า น
ทิศตะวันตก จากโรงงานผลิตน้ําบางเขน ถึง คลองบ้านใหม่ และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จล.
๗๘/๒๕๕๕ ในวงเงินค่างาน ๑๗๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา
ดําเนินการ ๑๒๐ วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน
๔) ให้ว่าจ้าง บริษัท เอ็ม.บี.เอ. คอนสทรัคชั่น จํากัด เป็นผู้ดําเนินงานก่อสร้างแนวเสริมคันดิน และ
งานก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. (รูปตัว L) ป้องกันน้ําท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณ
ริมคลองประปาด้านทิศตะวั นออกจากถนนแจ้งวัฒนะ ถึ ง ไซฟอนรังสิต และงานที่ เกี่ยวข้อง
สัญญา จล.๗๙/๒๕๕๕ ในวงเงินค่างาน ๑๔๓,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒๐ วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน
และให้ กปน. รั บข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ พัส ดุและการจ้าง ไป
พิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติเพิ่มจํานวนจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ – ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ
ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ซท. ๑๒๕-(๑ ถึง ๔)/๒๕๕๔
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ – ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ สัญญาเลขที่ ซท. ๑๒๕-(๑ ถึง ๔)/๒๕๕๔ อีกร้อยละ ๑๕ ของ
จํานวนสิ่งของแต่ละรายการตามเงื่อนไขสัญญา โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และการ
เปลี่ยนแปลงให้ใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ จากการตรวจสอบปริมาณการเบิกใช้ท่อตามสัญญาข้างต้น ณ วันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พบว่า ได้มีการเบิกใช้ท่อแล้วเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔๐ ของปริมาณตามสัญญา ทําให้คาดว่า
จะใช้งานได้อีกประมาณ ๓ เดือน ซึ่งจะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในปี ๒๕๕๕ เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้ม
การเบิกใช้ท่อ พีวีซี. มากขึ้น เพื่อใช้สําหรับการขยายเขตการให้บริการน้ําประปา และปรับปรุงระบบท่อประปาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและลดอัตราน้ําสูญเสีย ซึ่งการจัดซื้อครั้งนี้ ทําให้มีท่อ พีวีซี. ปากระฆัง สํารองไว้ใช้
งานอย่างเพียงพอจนกว่าจะสามารถเบิกใช้ท่อตามสัญญา ซท.๑๔๐/๒๕๕๕ ได้
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ซท.๑๒๕-(๑ ถึง ๔)/๒๕๕๔ โดยเพิ่มจํานวนจัดซื้อท่อ พีวีซี.
ปากระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ – ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ อีกร้อยละ ๑๕ ของจํานวนสิ่งของ
แต่ละรายการตามสัญญา ดังนี้
๑. สัญญาเลขที่ ซท. ๑๒๕-๑/๒๕๕๔ เพิ่มจํานวนจัดซื้อท่อ ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๒๒๓,๖๔๐.-บาท
๒. สัญญาเลขที่ ซท. ๑๒๕-๒/๒๕๕๔ เพิ่มจํานวนจัดซื้อท่อ ๔ รายการ เป็นเงิน ๘,๗๐๒,๑๙๐.-บาท
๓. สัญญาเลขที่ ซท. ๑๒๕-๓/๒๕๕๔ เพิ่มจํานวนจัดซื้อท่อ ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๕๙๖,๙๕๐.-บาท
๔. สัญญาเลขที่ ซท. ๑๒๕-๔/๒๕๕๔ เพิ่มจํานวนจัดซื้อท่อ ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๔๙๘,๓๒๐.-บาท
รวมทั้ง ๔ กลุ่ม เป็นเงิน ๔๑,๐๒๑,๑๐๐.-บาท

เรื่องที่ ๑๑

-๗ขออนุ มัติจั ดซื้อท่ อ พี วีซี. ปากระฆัง เส้น ผ่ า ศู น ย์กลาง ๑๐๐ – ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่ อ
สัญญาเลขที่ ซท. ๑๔๐/๒๕๕๕

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด ซื้ อ ท่ อ พี วี ซี . ปากระฆั ง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ – ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ สัญญาเลขที่ ซท.๑๔๐/๒๕๕๕ ตามรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ ๑ จัดซื้อกับบริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จํากัด ยี่ห้อ พีพีพี เป็นเงินทั้งสิ้น
๖๑,๗๘๖,๒๐๐ บาท สําหรับใช้งานของสํานักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๑
กลุ่มที่ ๒ จัดซื้อกับบริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (๑๙๙๓) จํากัด ยี่ห้อ ๓A เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๙,๑๗๓,๖๐๐ บาท สําหรับใช้งานของสํานักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๒ และ
ใช้งานโครงการแผนหลัก
กลุ่มที่ ๓ จัดซื้อกับ บริษัท ไทยมุ้ย แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ยี่ห้อ สามบ้าน เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๑,๐๗๔,๘๐๐ บาท สําหรับใช้งานของสํานักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๓
กลุ่มที่ ๔

จัดซื้อกับบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ําไทย จํากัด ยี่ห้อ ท่อน้ําไทย เป็นเงินทั้งสิ้น
๖๗,๘๓๔,๘๐๐ บาท สําหรับใช้งานของสํานักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๔

รวมจัดซื้อ ๔ กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๙,๘๖๙,๔๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเมื่อส่งของครบจํานวนตามสัญญา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้เห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๒

ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) ครั้งที่ ๑

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R)
ครั้งที่ ๑ โดยขยายอายุสัญญาจํานวน ๑๒๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างาน และผู้รับจ้างยอมรับภาระค่าควบคุม
งานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสําหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว
การขยายอายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๓ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา S-BK-๘ ครั้งที่ ๑
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา S-BK-๘ ครั้งที่ ๑
โดยขยายอายุสัญญาจํานวน ๑๒๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างาน และผู้รับจ้างยอมรับภาระค่าควบคุมงานและ
หรือค่าจ้างที่ปรึกษาสําหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว การขยาย
อายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

-๘ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๔ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อเลขที่ ซท. ๔๕-๔/๒๕๕๔
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาซื้ อ เลขที่
ซท.๔๕-๔/๒๕๕๔ โดยขยายอายุสัญญาจํานวน ๑๒๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างาน ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบ
โดยละเอียดรอบคอบแล้ว การขยายอายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๕ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R) ครั้งที่ ๑
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R)
ครั้งที่ ๑ (Variation Order No.๑) โดยมีค่างานเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๕๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ
ไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
จํานวนเงิน
ลําดับที่
รายการ
(บาท)
๑ งานติดตั้ง Check Valve เพิ่มเติมพร้อมงานที่เกี่ยวข้องในระบบ By-Pass ๑,๙๑๓,๘๕๔.บริเวณบ่อพักประตูน้ําสี่พระยาและลุมพินี
๒ งานเปลี่ยนสามทางเป็นสี่ทางพร้อมติดตั้งหน้าแปลนที่บ่อพักประตูน้ําประดิพัทธ์ ๑๖,๒๖๑,๙๐๓.และสามเสน รวมทั้งเปลี่ยนประตูน้ําเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑,๖๐๐ มิลลิเมตร เป็น
๒,๐๐๐ มิลลิเมตร และ Drain Valve พร้อมท่อ Drain ที่บ่อพักประตูน้ํา
ประดิพัทธ์
๓ งานซ่อมบํารุงบ่อพักประตูน้ําเดิม
๕,๘๔๖,๔๕๑.๔ งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ By-Pass จากอุโมงค์ส่งน้ําเข้าสู่ระบบจ่ายน้ํา ๒๗,๗๕๔,๙๓๐.ให้มีอุปกรณ์ป้องกันน้ําย้อนกลับที่บ่อพักประตูน้ําประดิพัทธ์และสามเสน จาก
เดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐๐ มิลลิเมตร เป็นขนาด ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร
๕ งานย้ายแนวท่อระบายอากาศ และตู้ระบบ Control เดิม และลดระดับฝาบ่อพัก ๓,๔๒๒,๘๖๒.ประตูน้ําเดิมบริเวณสวนลุมพินี
รวม
๕๕,๒๐๐,๐๐๐.ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

-๙เรื่องที่ ๑๖ ขออนุมัติในหลักการให้ กปน. รับภาระค่างานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบท่อระบายน้ําและ
โครงสร้างสะพานของกรมทางหลวง ในโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๕ สาย
อําเภอบางบัวทอง – อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ กปน. รับภาระค่างานใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบท่อระบายน้ําและโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวง ในโครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๓๒๑๕ สายอํ า เภอบางบั ว ทอง – อํ า เภอไทรน้ อ ย จั ง หวั ด นนทบุ รี เนื่ อ งจากปั ญ หาและอุ ป สรรค
ท่อประธานเดิมขนาด ∅ ๑,๐๐๐ มม. ติดขัดการก่อสร้างระบบระบายน้ําบนทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๕ บริเวณ
กม.๓๐+๐๕๐ ถึง กม. ๓๔+๘๗๕ ด้านขวาทาง ช่วงตั้งแต่คลองตาคล้าย ถึง คลองห้าร้อย ความยาวประมาณ ๔.๘ กม.
ซึ่งผู้แทนกรมทางหลวงและผู้แทน กปน. ได้พิจารณาแล้ว สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
๑. ปัญหาท่อขนาด ∅ ๑,๐๐๐ ม.ม. บริเวณ กม. ๓๐+๐๐๐ ถึง กม. ๓๔+๘๐๐ (ช่วงตั้งแต่
คลองตาคล้าย ถึงคลองห้าร้อย) ที่กีดขวางงานก่อสร้างท่อระบายน้ํา กรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการที่จะพิจารณา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และตําแหน่งท่อระบายน้ําในกรณีที่สามารถดําเนินการได้ โดยขอให้ กปน. เป็นผู้รับภาระ
ค่างานที่เพิ่ มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบและตําแหน่ งท่อระบายน้ํา ซึ่งกรมทางหลวงได้ประมาณค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นไว้ประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ในขณะนี้ค่าใช้จ่ายจากการรื้อย้ายและวางท่อใหม่ ความยาว ๔.๘ กม.
จะมีค่างานประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท
สําหรับกรณีที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและตําแหน่งท่อระบายน้ําได้ กปน. และ/หรือ
หน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นก็จําเป็นต้องรื้อย้ายหรือหาแนวทางแก้ไขให้กับกรมทางหลวง
๒. การรื้อย้ายท่อประธานเดิมขนาด ∅ ๑,๐๐๐ ม.ม. ที่ติดขัดงานตอกเสาเข็มของสะพานและ
Bearing Unit ที่บริเวณคลอง ๕ คลอง กรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการที่จะพิจารณาปรับรูปแบบโครงสร้าง
เสาเข็มของสะพาน และ Bearing Unit ที่จะก่อสร้างใหม่เพื่อให้หลบแนวท่อประธานเดิม และไม่ต้องรื้อย้าย
ท่อประธานเดิมออก โดยขอให้ กปน.เป็นผู้รับภาระค่างานที่เพิ่มขึ้นของกรมทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวงได้แจ้ง
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการปรับรูปแบบโครงสร้างของสะพานแห่งละ ๒๐,๐๐๐.- บาท
๓. การรื้อย้าย Support รองรับท่อจ่ายน้ําขนาด ∅ ๓๐๐ ม.ม. ติดขัดการก่อสร้าง Retaining Wall
ซึ่งงานยกเลิกและรื้อย้าย Support ท่อจ่ายน้ําเดิมขนาด ∅ ๓๐๐ ม.ม. อยู่ในงานของ กปน. สัญญา PITH-๗๑๔
อยู่แล้ว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติในหลักการให้ กปน. รับภาระค่างานที่เพิ่มขึ้นของกรมทางหลวงในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ระบบท่ อ ระบายน้ํ า และโครงสร้ า งสะพานของกรมทางหลวง ในโครงการก่ อ สร้ า งทางหลวง
หมายเลข ๓๒๑๕ สายอําเภอบางบัวทอง – อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยใช้งบทําการ

เรื่องที่ ๑๗

ขออนุมัติการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ
กปน. ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔
โดยกําหนดกรอบวงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมอบอํานาจให้ผู้ว่าการเป็นผู้ดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. ตลอดจนมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าว เมื่อ สคร. มีความเห็นว่า
กปน. สามารถดําเนินการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลได้แล้ว

- ๑๐ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติในการประชุม ดังนี้
๑. การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการการลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔ โดยกําหนดกรอบวงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และให้มอบอํานาจให้
ผู้ว่าการเป็นผู้ดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. ตลอดจนมอบอํานาจช่วงในการ
ดําเนินการดังกล่าว
๒. การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบขั้นตอนการลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. และเห็นชอบให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ออนุมัติการลงทุนในกองทุน
ดังกล่าว โดยกําหนดกรอบวงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และให้มอบอํานาจให้ผู้ว่าการเป็นผู้ดําเนินการต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. ตลอดจนมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าว เมื่อ สคร. มี
ความเห็นว่า กปน. สามารถดําเนินการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลได้แล้ว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า การดําเนินการในครั้งนี้ เป็นเรื่อง
การบริหารการเงินเพื่อให้ กปน. ได้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งต่างจากการลงทุนตาม พ.ร.บ. กปน. ซึ่งเป็นการลงทุนใน
การดําเนินงาน ดังนั้น จึงขอให้ปรับข้อความจาก “การลงทุน” เป็น “การบริหารการเงิน” และขอให้ประสานกับ
สคร. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการดังกล่าว และให้ปรับลดกรอบวงเงินลงทุนลงจากเดิม
“ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท” เป็น “ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท”
มติที่ประชุม

อนุมัติโดยให้ลดกรอบวงเงินลงทุน เป็นไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท และให้ดําเนินการภายหลังจาก
ที่ สคร. มีความเห็นว่า กปน. สามารถดําเนินการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลได้แล้ว

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. รับทราบ รายงานผลการตรวจสอบ สําหรับงวดเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน
๙ กิจกรรม ดําเนินการได้ ๘ กิจกรรม ล่าช้ากว่าแผนฯ ๑ กิจกรรม คือ การบริหารงานอ่านมาตรวัดน้ํา มีความล่าช้า
ในการปิดการตรวจสอบกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่ติดภารกิจอื่น และมีงานค้างจากงวดก่อน ๑ กิจกรรม ข้อตรวจพบ
และข้อเสนอแนะของแต่ละกิจกรรมตรวจสอบได้แจ้งหน่วยรับตรวจทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
สรุป ความคื บ หน้ า การปฏิบั ติง านตามแผนฯ ตั้ งแต่เ ดือ นตุ ล าคม ๒๕๕๔ - ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๕ สามารถดําเนินการได้รวม ๒๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๕ ของแผนฯ ภาพรวมผลการประเมินทีม
ตรวจสอบของผู้รับตรวจมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๖)
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า หากผลการตรวจสอบมี ป ระเด็ น
ข้อตรวจพบที่มีนัยสําคัญและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ กปน. ขอให้สํานักตรวจสอบ (สตส.) แจ้งเวียน
ข้อตรวจพบพร้อมข้อเสนอแนะ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีการปฏิบัติงานที่เหมือนกันทราบ เพื่อมิให้เกิด
ประเด็นปัญหาเช่นเดียวกันอีก
๒. รั บทราบ การปฏิ บั ติ งานของสํ านั กงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น (สตง.) โดยนางปราณี คี รี รั ตน์
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ๗ และนางสาวสิรีรัตน์ วงศ์ถาวร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ๖ ได้แจ้งว่า อยู่ระหว่าง
ดําเนินการสอบทานงบการเงินของ กปน. สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และมีความเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบของ สตส. เพื่อประกอบการวางแผนการตรวจสอบประจํา ปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ดังนี้

- ๑๑ ๒.๑ การควบคุมคุณภาพน้ําประปา เนื่องจากเห็นว่ามหาอุทกภัยที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในเรื่องคุณภาพน้ําประปา ดังนั้น สตส. ควรตรวจสอบกระบวนการผลิตและขั้นตอน
ของการควบคุมคุณภาพน้ําประปา เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ
๒.๒ การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย เนื่องจาก กปน. มีโครงการลงทุน เพื่อจัดการน้ําสูญเสีย
จํานวนมาก ต้องการให้ สตส. ช่วยสอบทานการคํานวณอัตราน้ําสูญเสียของหน่วยงานด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ให้ สตส. รั บ ข้ อ เสนอแนะของ สตง.
ไปพิจารณาประกอบการวางแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป
๓. รั บ ทราบ รายงานการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
(Compliance
Unit)
จากนายไตรรงค์ ขนอม รองผู้ว่าการ (บริหาร) ในฐานะประธานฯ โดยที่ผ่านมา
คณะกรรมการฯ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งได้ส่งร่างให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. พิจารณา
แล้ว แต่มีมติให้นํามาทบทวนและเทียบเคียงกับรัฐวิสาหกิจอื่นก่อน รวมถึงการทบทวนคําสั่งมอบอํานาจและกรณี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน โดยวางแผนกําหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ทุก ๓ เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า Compliance Unit ถือเป็นหน่วยงานสําคัญ
ที่จะช่วยกํากับดูแลด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ของ กปน. หากมีความคืบหน้าของผลการดําเนินการขอให้
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๙

รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและ
ค่าใช้จ่ายถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายการ
โครงการ
โครงการ ๗ โครงการ ๗/๑
โครงการ ๘
ลดน้าํ สูญเสีย
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)
๘๕.๔
๙๙.๘
๙๙.๓
๔๑.๔
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)
๒๐,๖๔๘.๘ ๒,๒๙๔.๓ ๓,๙๓๐.๒. ๒,๙๐๓.๐
y โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗ มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา
๔๗.๑๑% ต่ํากว่าแผน ๖.๙๔%

G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ําเดิม :

ผลงานความก้าวหน้าสะสม

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 ๙๐.๙๑% ต่ํากว่าแผน ๕.๒๓%
- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนน
พหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๐.๕๓% ต่ํากว่าแผน ๒๒.๒๖%
- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กําจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๔.๑๗% ต่ํากว่าแผน ๐.๖๒%

- ๑๒ - สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบและสูบส่งน้ําที่มหาสวัสดิ์ และ
บางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๙.๔๗% ต่ํากว่าแผน ๐.๒๖%
- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบที่สําแล และบางเขน : อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการประกวดราคา
- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายน้ําที่สถานีสูบจ่ายน้ําบางพลี : ผลงานความก้าวหน้า
สะสม ๘๑.๘๙% สูงกว่าแผน ๕.๓๓%
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มี ม ติ
รับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตว่า เพื่อให้การติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอให้ กปน. รายงานสรุปภาพรวมการปรับ
ขยายอายุ สั ญ ญางานโครงการต่ า งๆ รวมทั้ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานและการจ่ า ยเงิ น ในแต่ ล ะสั ญ ญา
ให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๐

รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ของ กปน. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ผลการสํารวจหาท่อรั่วบริเวณสะพานพระราม ๗ สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
๑.๒ เสนอการดําเนินงานโครงการทดลองการนําวินัย ๔ ประการ มาสนับสนุนงานลดน้ําสูญเสีย
ของ ๔ สาขาต้นแบบ (สํานักงานประปาสาขาพระโขนง, สาขาแม้นศรี, สาขานนทบุรี
และสาขาภาษีเจริญ)
๑.๓ รายงานข้อ มู ล เบื้ อ งต้น อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย น้ํ า ขายและแรงดั นน้ํ า กปน. ประจํ า เดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.๔ ความคืบหน้าแผนแม่บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
๑.๕ ความคืบหน้างานโครงการนําร่องสําหรับการศึกษาการใช้ระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติจาก
ประเทศเกาหลี ในพื้ น ที่ สํ า นั ก งานประปาสาขาแม้ น ศรี และผลการศึ ก ษาความ
คลาดเคลื่อนของมาตรผู้ใช้น้ํารายใหญ่ของสํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
๑.๖ ความคื บ หน้ า งานบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละสถานการณ์ ก ารใช้ ง านอุ ป กรณ์ RTU
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.๗ ความคืบหน้าการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้นลดน้ําสูญเสีย
สาขาที่มีน้ําสูญเสียสูง ๕ สาขา ได้แก่ สํานักงานประปาสาขาแม้นศรี, สาขาตากสิน,
สาขาสุขสวัสดิ์, สาขาภาษีเจริญ และสาขาบางกอกน้อย)
๑.๘ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการสํารวจหาท่อรั่ว”
๑.๙ การพิจารณาเทคนิคการปรับปรุงท่อด้วยวิธี “SPRAY LINING” ของ กปน.
๑.๑๐ ความคืบหน้าการศึกษาชนิดท่อที่เหมาะสมสําหรับ กปน.

- ๑๓ ๑.๑๑ ข้อมูลกายภาพระบบท่อของ กปน. (อายุท่อ ชนิดท่อ ขนาดท่อ และความยาวท่อ)
๒. ให้ กปน. พิจารณาแนวทางในการนําเทคโนโลยี SAHARA มาทดลองใช้งานกับ กปน. โดย
กําหนดกรอบวงเงินดําเนินการไม่เกิน ๑๒ ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค
วิธีการดําเนินงานให้แก่ กปน.
๓. ให้ ร องผู้ ว่ า การ (บริ ก าร) จั ด ทํ า โครงสร้ า งหน่ ว ยงานการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย และ
อัตรากําลังบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยยึดกรอบที่นําเสนอในการประชุม
เป็นหลัก
๔. เห็นชอบให้ดําเนินการโครงการทดลองการจัดการน้ําสูญเสียของบริษัท TSS จากประเทศญี่ปุ่น
โดยกําหนดกรอบวงเงิน ๑๐ ล้านบาท ในพื้นที่โซน ๑๐ สํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์และให้
กปน. จัดทีมเข้าร่วมศึกษา และเรียนรู้วิธีการในการดําเนินงานดังกล่าว
๕. เห็นชอบให้ส่งพนักงาน กปน. เข้าร่วมงาน “Trenchless Asia ๒๐๑๒” เพื่อศึกษาเทคโนโลยี
และเทคนิควิธีการปรับปรุงท่อ โดยไม่ต้องเปิดหน้าดิน ระหว่างวันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ
ประเทศสิงคโปร์
๖. เห็นชอบโครงการทดลองสํารวจหาท่อรั่วในท่อจ่ายน้ําโดยเทคโนโลยี JD-๗ พื้นที่สํานักงาน
ประปาสาขาแม้นศรี ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ระยะเวลา ๑๐ วัน ค่าใช้จ่าย ๕.๑ ล้านบาท
๗. เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญการสํารวจหาท่อรั่ว “โครงการจัดตั้งหน่วยงาน
ปฏิบัติการพิเศษควบคุมน้ําสูญเสีย (Attack Team)”
๘. เห็นชอบให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ระบบส่งและจ่ายน้ํา) ดําเนินการจัดทําโครงการนําร่องติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมแรงดัน RCV และ PCV ในพื้นที่เฝ้าระวังของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรนําระบบ PRV มาใช้
ให้มากขึ้น และเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และอาจจําเป็นต้องเพิ่มผู้รับผิดชอบและนําเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น ซึ่งจะ
ทําให้อัตราน้ําสูญเสียลดลงได้มากกว่านี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๑

รับทราบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการดําเนินงานคณะอนุกรรมการกําหนด
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มี
มติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างขอบเขตงาน (TOR)
จัดซื้อโครงการปรับปรุงกระบวนงานและ
Upgrade Version SAP โดยให้ กปน. ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในประเด็นการจัดหมวดหมู่ของงานให้
ชัดเจน กําหนดการประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้คะแนนก่อนวันเปิดซอง แล้วดําเนินการตามระเบียบต่อไป
นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทํา TOR ของแผนงานต่างๆ ว่า ควรมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมพิจารณาด้วย
เพื่อความโปร่งใส
๒. รับทราบการกําหนดบุคลากรในผังบริหารโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน.
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒

- ๑๔ รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม
๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๖ เดือน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) สรุปได้ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่
๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า
๑.๓ ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน
๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล
๑.๖ ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. ผลการดําเนินงานที่สําคัญอื่นๆ ได้แก่
๒.๑ การดําเนินงานที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
 การเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
 การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
 การศึกษาหาจุดรับน้ําดิบแห่งใหม่
 การดําเนินการเสริมแนวป้องกันคลองประปา
 การดําเนินงานให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ กปน.
 การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๕
๒.๒ การดําเนินงานของ กปน. ที่สําคัญ ได้แก่
 การดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทําให้ได้รับการพิจารณาเข้า
รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
 การปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ําบริเวณบ่อพักประตูน้ําลุมพินี (แยกศาลาแดง)
 การดําเนินการเพื่อรองรับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA)
 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย
(Pre Assessment)
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพิ จารณาปรั บปรุ งกิ จการ กปน. ได้ มี มติ รั บทราบแล้ วในการประชุ มครั้ งที่
๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน กปน. งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) โดยให้มีรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ และ ๓๘ โครงการ รวมถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคแต่ละโครงการ
ทั้งนี้ ในการนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ ควรนําเสนอทั้งรายงานฉบับสมบูรณ์ และบทสรุปผู้บริหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๒๓ รายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ สําหรับงวด ๗ เดือน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – เมษายน ๒๕๕๕)
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงาน สําหรับงวด ๗ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – เมษายน ๒๕๕๕) โดย

- ๑๕ สรุปผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ ๔.๑๒๕๐ คะแนน
หรือเทียบเท่าเกรด B+ ซึ่งต่ํากว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ที่ได้ ๔.๙๒๐๐ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด
A- โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้
๑. การดําเนินงานตามนโยบาย มี ๓ เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหาร
แผนลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อ ยละ ๗๘.๙ การเบิ กจ่ ายงบลงทุ น สะสมต่ํากว่ า แผนจ่ายร้อ ยละ ๒๑.๑ ประกอบด้ว ย
งบลงทุนปกติจ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายร้อยละ ๘.๙ และงบลงทุนโครงการจ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายร้อยละ ๒๗.๗
๒. ผลการดํา เนิ น งานของ กปน. มี ๑๐ เกณฑ์ วัด ผลการดํ า เนิน งานสะสมถึ ง เดือ นเมษายน
๒๕๕๕ มีเกณฑ์วัดที่มีผลงานต่ํากว่าเป้าหมาย คือ การบริหารจัดการแรงดันน้ําที่ได้ ๗.๔๔๓ ม. เท่ากับเกรด B- และ
จํานวนผู้ใช้น้ํา (Water Coverage) ได้ร้อยละ ๙๘.๖๗๔๓ เท่ากับเกรด C+ เนื่องจากมีการปรับค่าเป้าหมายตาม
เงื่อนไขข้อตกลงของเกณฑ์ประเมินผล
๓. การบริ ห ารจัด การองค์ ก ร มี ๖ เกณฑ์ วั ด จะประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการประเมิ น ผลฯ
ณ สิ้นปีงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔

รับทราบงานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ของ กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน
โครงการจัดทําแผนที่ระบบงานสาธารณูปโภค (GIS AM/FM) โดยมีข้อมูลที่จัดทําและใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วย
๑. พื้นที่บริการฐานข้อมูลระบบท่อประปาและอุปกรณ์ท่อ
• ท่อบริการเสมือน
• ท่อจ่ายน้ํา (๕๐-๔๐๐)
• ท่อประธาน (๔๐๐-๑๘๐๐ มม.)
• ท่อส่งน้ํา (๑๘๐๐-๓๔๐๐ มม.)
๒. ฐานข้อมูลตําแหน่งผู้ใช้น้ํา
๓. ข้อมูลแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ (As-built Drawings) เชื่อมโยงกับข้อมูลท่อประปาใน GIS
๔. ข้อมูลแบบขยายประตูน้ําที่สแกนและเชื่อมโยงกับข้อมูลประตูน้ําใน GIS
๕. ฐานข้อมูลแผนที่ฐานมาตราส่วน ๑:๑๐๐๐
๖. พิกัดตําแหน่งประตูน้ําและประตูน้ําท่อแยก ความละเอียด ๑๕ ซม.
๗. ฐานข้อมูลแผนการตลาดและบริการ
• ข้อมูลภูมิสารสนเทศ น้ําประปาดื่มได้
• ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เส้นท่อที่ให้บริการเชิงสังคม (Public Social Obligations)
• ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้ามหานคร
• ข้อมูลภูมิสารสนเทศ แผนผังประโยชน์การใช้ที่ดิน
• ข้อมูลภูมิสารสนเทศ บ่อบาดาล
• ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง
• ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เขตการปกครองของกรุงเทพและปริมณฑล
• ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตําแหน่งหน่วยงานภายในการประปานครหลวง

- ๑๖ • ข้อมูลเส้นท่อที่มีแผนงานก่อสร้าง(ท่อประธาน)
• ข้อมูลหมู่บ้านและชุมชน
• ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศ
๘. ฐานข้อมูลของโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย
• ข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวังน้ําสูญเสีย (District Metering Area)
• ข้อมูลจุดซ่อมท่อประธานพร้อมรายงานและรูปถ่ายงานซ่อมท่อ
• ตําแหน่งจุดติดตั้งอุปกรณ์ Remote Terminal Unit พร้อมแบบก่อสร้าง
๙. ฐานข้อมูลเส้นทางการอ่านมาตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๕

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติค ณะรั ฐ มนตรี ทุ ก ๆ สั ปดาห์ เพื่อรวบรวมมติค ณะรัฐ มนตรีที่ เ กี่ย วข้อ งหรื ออาจมี ผ ลต่ อการดํา เนิน งานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็น
ข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
-

การติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น โครงการภายใต้ พ ระราชกํ า หนดให้ อํ า นาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๕

๒. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒.๑ การซ้ อมความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ การกํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละมาตรฐานการตรวจรั บ งาน
โครงการขุดลอกคูคลอง
๒.๒ ขออนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องใน
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๕ ฉลองพุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๖ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๕
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
¾ กปน. มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๓,๖๕๐.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๖๘.๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ แต่ต่ํากว่าปีก่อน ๑๙๕.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ และมีกําไรสุทธิ ๓,๗๖๘.๗ ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ แต่ต่ํากว่าปีก่อน ๖๓.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ และมี

- ๑๗ กําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ๔๔๓.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๙๓.๐ ล้านบาท และต่ํากว่า
ปีก่อน ๘๘.๒ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) รายได้รวม เท่ากับ ๑๐,๑๐๒.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๖๖.๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๗ และสูงกว่าปีก่อน ๒๘.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ โดยรายได้ค่าน้ํา ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน.
จํานวน ๘,๗๗๑.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๖.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ และสูงกว่าปีก่อน ๗๘.๐ ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ ๐.๙ ส่วนใหญ่เกิดจากในปีนี้สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือน
มีนาคม ๒๕๕๕ กปน. มีการปรับเพิ่มแรงดันน้ําให้สอดคล้องกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความต้องการการใช้น้ําในแต่ละ
ช่วงเวลา ส่งผลให้ปริมาณน้ําขายสูงขึ้น โดยปริมาณน้ําขายสะสมสูงกว่าเป้าหมายหลังปรับผลกระทบจากอุทกภัย
๑๑.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน ๑๔.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร รายได้ค่าติดตั้งประปา ๑๙๕.๙ ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมาย ๒๙.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗ แต่ต่ํากว่าปีก่อน ๕๗.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗
เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ มีรายได้เสริม ๓๗๕.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
๑๑๐.๗ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๗.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙ และร้อยละ ๒.๐ ตามลําดับ และมีรายได้อื่น
๑๖๐.๘ ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย ๗.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ และต่ํากว่าปีก่อน ๑๓.๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗.๙
๒) ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ ๖,๓๓๔.๐ ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย ๕.๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๑ แต่สูงกว่าปีก่อน ๙๑.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วยน้ําขาย ซึ่งเป็น
ต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จํานวน ๘.๐๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ํากว่าเป้าหมาย ๐.๑๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร
แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๐๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร เกิดจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย เช่น สารเคมีในการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา ค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่ากระสอบทราย และวัสดุป้องกันน้ําท่วม เป็นเงิน ๓๑๓.๙ ล้านบาท คิดเป็น
ต้นทุนค่าน้ํา ๐.๔๒ บาทต่อลูกบาศก์เมตร หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย กปน. จะมี
ต้นทุนค่าน้ําเท่ากับ ๗.๖๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ํากว่าปีก่อน ๐.๓๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากมี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง เนื่องจากพนักงานเกษียณอายุมากกว่าจํานวน
พนักงานที่รับเข้ามาใหม่ ทําให้จํานวนพนักงานลดลง และค่าใช้จ่ายบุคลากรเฉลี่ยต่อคนลดลง ประกอบกับผลจาก
การใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทําให้ต้นทุนค่าน้ําลดลง
๓) กําไรสุทธิ เท่ากับ ๓,๗๖๘.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔.๘ ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
กําไรสุทธิต่ํากว่าปีก่อน ๖๓.๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากอุทกภัย ในขณะที่มีความสามารถ
ในการสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ทําให้สามารถ
ชดเชยค่าใช้จ่ายอุทกภัยที่เพิ่มขึ้นบางส่วนได้ โดยมีอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) เท่ากับ
ร้อยละ ๖๔.๔๓ สูงกว่าเป้าหมายและใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๓.๕๕ และ ๖๔.๗๗ และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อรายได้รวม (NET Profit Margin) ร้อยละ ๓๗.๓๐ สูงกว่าเป้าหมาย แต่ต่ํากว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ
๓๖.๒๐ และ ๓๘.๐๔ ตามลําดับ
ฐานะการเงิน : กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕๖,๓๑๔.๕ ล้านบาท
โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๕ เท่า เท่ากับเป้าหมาย แต่ต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ
๐.๒๙ เท่า แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน
คาดการณ์ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๕๕ จากผลการดําเนินงานจริง ๗ เดือน บวกคาดการณ์อีก
๕ เดือน โดยคาดการณ์ปริมาณน้ําขายทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๘๔.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าปีก่อน ๒๒.๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
และควบคุมลดค่าใช้จ่ายงบทําการ จํานวน ๗๕๘.๖ ล้านบาท ทําให้คาดการณ์กําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน และโบนัส
ประมาณ ๕,๙๕๒.๒ ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายเกณฑ์ A ที่กําหนดไว้ ๖,๓๐๐ ล้านบาท แต่หากปรับเป้าหมาย

- ๑๘ ค่าใช้จ่ายบางรายการตามจริงตามเกณฑ์ประเมินผลแล้ว คาดว่า กปน. จะได้รับระดับคะแนน A ทั้งนี้ จะต้องสร้าง
รายได้และควบคุมลดค่าใช้จ่ายให้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การดําเนินงานต่อจากนี้ไป
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ขอให้ กปน. พิจารณาเร่งรัดการลดค่าใช้จ่ายและหาวิธีเพิ่มรายได้ เพื่อนํามาชดเชยค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นจากอุทกภัย และรายได้ที่ลดลงจากมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ําที่ประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ขอให้แยก
ค่าใช้จ่ายจากอุทกภัยออกจากค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานไว้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๒๗

รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้
๑. ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๔,๗๙๐.๗ ล้านบาท โดยมีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้
- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๑,๓๗๕.๐ ล้านบาท
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๒๘.๗ : ๗๑.๓

เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) ๓,๔๑๕.๗

- ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR ๖M) เท่ากับ ๓๗๕.๐ ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ ๗.๘ ของเงินกู้รวม)
- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ ๔๑.๙ และ
คงเหลือร้อยละ ๕๘.๑ ของเงินกู้สกุลเงินเยน ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่
๒. กปน. มีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา (FDR๖M) ของธนาคารพาณิชย์หลัก ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ ๗.๘ ของเงินกู้รวม
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย FDR ๖M มีการเปลี่ยนแปลงน้อย และช้ากว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวประเภทอื่น
๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ พบว่า การแข็งค่าขึ้น
ของค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น และมุมมองของนักลงทุน
ต่อสกุลเงินเยน และการอ่อนตัวลงของค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเงิน
ในภูมิภาค ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๙๓๐ บาทต่อเยน
แกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๘๔๐-๐.๔๐๒๘ บาทต่อเยน
จากข้อพิจารณาข้างต้น พบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มทรงตัวที่ร้อยละ ๓ ต่อปี โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อภาวะเศรษฐกิจ และ
สามารถรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมายได้ สําหรับค่าเงินบาทต่อเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง
เล็กน้อย เนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และการอ่อนค่าลงของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
นอกจากนี้ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้
JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ ด้วยแนวทางการแปลงหนี้จากสกุลเยนเป็นบาท (Cross Currency SWAP : CCS)
กปน. ได้ติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น พบว่าข้อมูลต้นทุนการบริหารความเสี่ยงของ
เงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ เป็นดังนี้

- ๑๙ วันที่

เยน/บาท

อัตราดอกเบี้ย (สกุลบาท)

๒๖ เม.ย. ๕๕
๑๗ พ.ค. ๕๕
๓๑ พ.ค. ๕๕
๑๘ มิ.ย. ๕๕

๐.๓๘๐๗
๐.๓๙๐๖
๐.๔๐๕๐
๐.๓๙๗๖

๔.๕๕%
๔.๕๘%
๔.๒๕%
๔.๔๑%

ค่าเงินเยน/บาท เฉลี่ย
ตลอดอายุหนี้
๐.๔๒๘๙
๐.๔๔๐๕
๐.๔๕๐๘
๐.๔๔๕๔

ดังนั้น การคงหนี้เงินกู้ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และหนี้สกุลเงินเยนในสัดส่วนปัจจุบันยังเป็น
ผลดีต่อ กปน. ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวและเงินกู้สกุลเยนไว้ และดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดการเงินต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๘

รั บ ทราบรายงานการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น สะสม ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๕๕ สิ้ น สุ ด วั น ที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ประจํา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๑,๗๖๑.๙ ล้านบาท คิดเป็น
๔๖.๗% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิน้

๒,๒๔๗.๖
๑,๕๒๗.๐

หน่วย : ล้านบาท
ต.ค. ๒๕๕๔ – พ.ค. ๒๕๕๕
% วงเงิน
แผนจ่าย จ่ายจริง
%
เบิกจ่ายทัง้ ปี
๗๙๖.๙
๗๔๘.๓
๙๓.๙
๓๓.๓
๑,๒๑๑.๙ ๑,๐๑๓.๖ ๘๓.๖
๖๖.๔

๓,๗๗๔.๖

๒,๐๐๘.๘ ๑,๗๖๑.๙

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายทัง้ ปี*

๘๗.๗

๔๖.๗

* อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเบิกจ่ ายงบลงทุน ปกติ ต่ํา กว่า แผนจ่า ย ๖.๑% และการเบิ กจ่ ายงบลงทุ นโครงการต่ํ ากว่ า
แผนจ่าย ๑๖.๔% รายละเอียดดังนี้
งบลงทุนปกติ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๖.๑% สาเหตุเนื่องจาก
๑. งานปรับปรุงระบบผลิต จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๑๗.๔ ล้านบาท ได้แก่ ระบบ TIE LINE ที่สถานี
ไฟฟ้าย่อยสามเสน ติดปัญหาเรื่องการคิดค่าปรับจาก กฟน. และการตรวจรับงานโดยไม่มีเอกสาร ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการของฝ่ายกฏหมาย, ระบบจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย ที่สถานีมีนบุรี-ลาดกระบัง อยู่ระหว่างรวบรวม
เอกสารเพื่อเบิกจ่าย, Overhaul ถังตกตะกอน แจ้งเริ่มงานล่าช้า เนื่องจากติดแผนซ่อมอุโมงค์ ขณะนี้ เร่งดําเนินการ
ก่อสร้างไปแล้ว ๔๐% และงานขยายระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตึกอํานวยการ ล่าช้าเนื่องจากรออุปกรณ์บางส่วนจาก
ต่างประเทศ เร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบโดยเร็วเพื่อตรวจรับและจ่ายเงิน งวดที่ ๒ พร้อมเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จตาม
สัญญา

- ๒๐ ๒. งานปรับปรุงระบบบริการ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๑๖.๐ ล้านบาท ได้แก่
๒.๑ งานปรับปรุงกําลังน้ํา จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๔.๐ ล้านบาท เนื่องจากต้องดําเนินงานวางท่อ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น และสาขามีนบุรี หน่วยงานได้ออกหนังสือเร่งรัดให้
กทม. เข้าดําเนินการก่อสร้าง, การจัดจ้างล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วม เช่น สํานักงานประปา
สาขาบางเขน และสาขานนทบุรี ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒.๒ งานลดน้ําสูญเสีย จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๑๖.๔ ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาการ
วางท่อติดแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ เช่น สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ซึ่งหน่วยงานได้ดําเนินการแก้ไขแบบใหม่
และขออนุมัติจากรองผู้ว่าการ (บริการ) แล้ว, ทําสัญญาล่าช้าเนื่องจากผลกระทบจากน้ําท่วม เช่น สํานักงานประปา
สาขาบางเขน, สาขามีนบุรี, สาขาภาษีเจริญ และสาขาสุขสวัสดิ์ เร่งรัดการก่อสร้างให้จ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒.๓ งานขยายเขตจําหน่ายน้ําเต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๑.๘ ล้านบาท
ล่าช้าเนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๕๕ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําสัญญา
๒.๔ งานขยายเขตจําหน่ายน้ํา สูงกว่าแผนจ่าย ๔.๑ ล้านบาท
๒.๕ งานครุภัณฑ์และอื่นๆ สูงกว่าแผนจ่าย ๒.๑ ล้านบาท
๓. งานอื่นๆ ๑๕.๒ ล้านบาท ได้แก่
- งานปรับปรุงและก่อสร้าง เช่น งานจ้างปรับปรุงป้ายอาคารสํานักงานใหญ่, งานปรับปรุง
ต่ อ เติ ม ห้ อ งน้ํ า ชาย-หญิ ง อาคารอเนกประสงค์ , งานปรั บ ปรุ ง ระบบสปริ ง เกอร์ ร ดน้ํ า สนามหญ้ า และต้ น ไม้ ,
งานปรับปรุงหอพักนักกีฬาเป็นสถานที่ทําการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน., งานออกแบบและต่อเติมชั้น
หลังคาห้องอเนกประสงค์, งานออกแบบและต่อเติมระเบียงชั้น ๔ และชั้น ๕ อาคารสํานักงานใหญ่ ๖ ชั้น และงาน
ก่อสร้างอาคารสํานักงานพร้อมที่จอดรถ
- เครื่องตรวจวัดและวินิจฉัยการตีบตันของเส้นเลือดแดงภายในร่างกาย
- งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
- Switch แบบ Manage, อุปกรณ์ Core Switch สําหรับ Server และเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ใช้กับเครื่อง Scada
- งานรื้อย้ายท่อประปา
งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๑๖.๔% สาเหตุเนื่องจากปัญหาน้ําท่วม
๑. โครงการ ๗ ต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน ๔๖.๒ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา G-TN-R๒-๗, สัญญา
PITH-๗๑๔, สัญญา PITL-๗๓๕, สัญญา PITL-๗๔๒, สัญญา PITB-๗๑๙, สัญญา PITB-๗๒๔ และสัญญา PITB-๗๓๖
๒. โครงการ ๗/๑ ต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน ๑๓.๐ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-๗A๐๙
๓. โครงการ ๘ ต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน ๑๓๙.๐ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา G-MS๔-๘, สัญญา S-BK-๘,
สัญญา PIT-๘๐๗, สัญญา PIT-๘๐๘, สัญญา PIT-๘๑๔, สัญญา G-BK-๘, สัญญา PIT-๘๐๓ และสัญญา PIT-๘๑๔/๑
๔. โครงการลดน้ําสูญเสีย ต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน ๐.๑ ล้านบาท
อนึ่ง หากปรับปรุงวงเงินงบลงทุนตามข้อตกลงวัดผลการดําเนินงาน (PA) เบื้องต้น เมื่อเทียบ
กับแผนการจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทําให้ผลการเบิกจ่ายยังคงเป็นร้อยละ ๘๗.๗ แต่เมื่อ
เทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีทําให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๖.๗ เป็นร้อยละ ๔๗.๒
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

- ๒๑ ๑. ขอให้ จั ดทํ า รายละเอี ย ดสถานะรายการลงทุ น ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๕ ที่ ยั ง ไม่ ดํ า เนิ น การ
นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๒. มอบหมายให้รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) พิจารณาทบทวนวิธีการจัดส่ง As-built
Drawing ประกอบการส่งมอบงาน
๓. ขอให้จัดทํา Work Shop ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับระบบติดตามงาน
บริหารสัญญา ตั้งแต่การจัดตั้งงบประมาณ การประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าการ (การเงิน) เป็นผู้ประสานงาน
มติที่ประชุม
เรื่องที่

๒๙

รับทราบ
ประเด็นหารือของประธานกรรมการ กปน.
ประธานกรรมการ กปน. ได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายของ กปน. ในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า ดังนี้
๑. นโยบายการขยายเขตบริการผู้ใช้น้ําให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่

๒. การจัดหาแหล่งน้ําดิบเพิ่มเติม โดยอาจขยายจากโครงการย้ายจุดรับน้ําดิบที่จังหวัดชัยนาท
ซึ่ง กปน. กําลังดําเนินการอยู่
๓. การปรับขึ้นอัตราค่าน้ํา โดยให้ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าน้ําใหม่เพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับ
อัตราค่าน้ําในอนาคต โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทธุรกิจ และประเภทที่พักอาศัย
๔. การปรับปรุงระบบท่อประปาทั้งหมด ด้วยการทํา Relining , Renovation ระบบท่อที่มี
อายุการใช้งานมานาน เพื่อให้สามารถเพิ่มแรงดันน้ําให้สูงขึ้น จะทําให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการไม่ต้องใช้ปั๊มน้ํา ลด
ภาระเรื่องค่าไฟฟ้า ซึ่งอาจนํามาเป็นเหตุผลสนับสนุนการขอปรับอัตราค่าน้ําได้
ทั้งนี้ กปน. ควรสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ โดยอาจจะมีการสัมภาษณ์ผู้ว่า
การทางสื่อโทรทัศน์ ในหัวข้อ กปน. ในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า
๕. การดําเนินการเรื่องบริษัทลูก โดยให้ กปน. ศึกษา แนวทางของ พ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อไป
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้องทําความเข้าใจกับพนักงาน
ก่อนดําเนินการ ซึ่งประธานกรรมการฯ รับจะดําเนินการให้ความรู้และทําความเข้าใจในเรื่องนี้กับพนักงาน กปน.
โดยอาจเริ่มที่สหภาพแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ กปน.
๖. น้ําดื่มบรรจุขวดปาป้า อาจจัดให้มีการประกวดการตั้งชื่อน้ําดื่มบรรจุขวดใหม่แทนชื่อ “ปาป้า”
ออกแบบขวดเพื่อยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยม โดยให้พนักงานร่วมกันเสนอแนวความคิดพร้อมทั้งให้รางวัล หรืออาจ
ให้สถาบันการศึกษาภายนอกที่เชี่ยวชาญช่วยออกแบบให้ก็ได้
๗. เพื่อให้การวางแผนทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ กปน. ในอนาคต ๕๐ ปีข้างหน้า เกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กปน.
มติที่ประชุม

เห็นชอบประเด็นหารือและการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กปน.
ตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของประธานกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

