สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๕
ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ่
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ ๑

ขออนุมัติน้อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงระบบประปา และฟื้นฟูพระตําหนักที่ประทับหน่วยบิน
เดโชชัย ๓ (AGG.๐๐)

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการปรับปรุง
ระบบประปา และฟื้ น ฟู พ ระตํ า หนั ก ที่ ป ระทั บ หน่ ว ยบิ น เดโชชั ย ๓ (AGG.๐๐) โดยสํ า นั ก งานราชเลขานุ ก าร
ในพระองค์ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มอบหมายให้ กปน.
ดําเนินงานต่างๆ ดังนี้
๑. งานวางท่อประปาขนาด ∅ ๕๐ มม.-๓๐๐ มม. งานบรรจบท่อแยก งานติดตั้งประตูน้ํา งานติดตั้ง
วาล์วลดแรงดัน และงานติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด ∅ ๑๕๐ มม.
๒. งานก่อสร้างระบบกรองน้ํา งานติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ถังกรองน้ําสแตนเลส งานติดตั้งเครื่องกรอง
น้ําดื่ม
๓. งานก่อสร้างระบบสูบจ่ายน้ํา ประกอบด้วยงานก่อสร้างถังเก็บน้ําใต้ดิน ขนาด ๒๕×๖.๖๐×๓.๖๕ ม.
พร้อมอาคาร งานติดตั้งปั๊มน้ําพร้อมอุปกรณ์ งานติดตั้งปั๊มระบายน้ํา
๔. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยงานติดตั้งตู้ควบคุมปั๊ม งานเดินสายไฟฟ้า งานติดตั้ง
ระบบไฟเตือนน้ําล้นถังเก็บน้ํา งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และงานรื้ออาคารประปาเดิม
๕. งานระบบรดน้ําต้นไม้ ประกอบด้วยงานติดตั้งตั้งหัวฉีด Sprinkler
∅ ๒๐ มม.- ๕๕ มม. งานติดตั้ง Valve บล๊อค

พร้อมงานวางท่อขนาด

ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๐.๐ ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการปรับปรุงระบบประปา และฟื้นฟูพระตําหนักที่ประทับ
หน่วยบินเดโชชัย ๓ (AGG.๐๐)
๒. อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐.๐ ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

เรื่องที่ ๒

ขออนุมัติน้อมเกล้าฯ ถวายการก่อสร้างโรงกรองน้ําพร้อมเครื่องกรองน้ําดื่ม โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการ
ก่อสร้างโรงกรองน้ําพร้อมเครื่องกรองน้ําดื่มสะอาด ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ตั้งอยู่ที่บริเวณ บ้านหนองงูเห่า ตําบลบางระกํา อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกรมราชองครักษ์
ได้มอบหมายให้ กปน. ดําเนินงานโดยอ้างอิงแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อบริการประชาชนที่อยู่
พื้นที่โดยรอบโครงการฯ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ําพร้อมเครื่องกรองน้ําดื่ม
ของโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บ้านหนองงูเห่า ตําบลบางระกํา
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

-๒เรื่องที่

๓

เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจําปี ๒๕๕๕ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ประเภทรางวัลที่สามารถอ้างอิงคะแนนประเมินผลในการคัดเลือกเบื้องต้น ได้แก่
๑. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม พิจารณาจากคะแนนประเมินผลฯ ภาพรวมปี ๒๕๕๔
ตั้งแต่ ๔.๕๐ คะแนนขึ้นไป และเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยมในหัวข้อ การบริหารจัดการองค์กร และ
การดําเนินงานด้าน CSR เป็นต้น
๒. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น พิจารณาจากคะแนนประเมินผลฯ บทบาท
คณะกรรมการ ปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่ ๔.๕๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่ง กปน. ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน ๒ ปี
๓. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น พิจารณาจากคะแนนประเมินด้านการบริหาร
จัดการองค์กร โดยแต่ละข้อย่อยต้องได้ ๔.๐๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่ง กปน. ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นเวลา ๔ ปี
๔. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น จะพิจารณาให้กับรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กที่กําลังมีการพัฒนา
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น ๓ ประเภทรางวัล ดังนี้
- รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม
- รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
- รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น ซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในตําแหน่งอย่างน้อย ๒ ปี และจะ
ไม่พิจารณาผู้ที่รักษาการในตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด
๖. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น พิจารณาจากคะแนนบทบาทคณะกรรมการปี ๒๕๕๔
ต้องได้ผลประเมินตั้งแต่ ๔.๕๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่ง กปน. ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน ๒ ปี
กลุ่มที่ ๒ ประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจส่งโครงการเข้าประกวด ได้แก่
๑. รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR)
๒. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
SOE Award ที่ กปน. เคยได้รับ ดังนี้
ปี ๒๕๕๔ ได้รับรางวัล
๑. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
๒. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)
๓. รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
๔. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทชมเชยระดับกลุ่มบุคคล) ในเรื่องการนําระบบ GPS
มาใช้ในการติดตั้งประปาใหม่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
และในปีนี้ กปน. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจําปี ๒๕๕๔ ประเภทภาครัฐ
วิสาหกิจทั่วไป จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ปี ๒๕๕๓ ได้รับรางวัล
๑. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
๒. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
๓. รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
๔. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น

-๓ปี ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
ปี ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
ปี ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
ปี ๒๕๔๘ ได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๔

รับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมสํานักงานประปา
สาขาสมุ ท รปราการ ของคณะกรรมการ กปน. เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. สาขาในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๑) มีศักยภาพในการขยายบริการได้อีกมาก โดยเฉพาะ
พื้นที่สมุทรปราการในโครงการขยายเขตบริการในพื้นที่ให้เต็มชุมชนเมือง นิคมอุตสาหกรรม สนามกีฬา โครงการ
พัฒนารามาธิบดี เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งโครงการขายน้ํานอกเขต
บริการบริเวณรอยต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มรายได้ ดังนั้น ขอให้ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาค และ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและปัญหา
อุปสรรค (ถ้ามี) ให้ทราบ เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้ให้การสนับสนุน
๒. การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ขอให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบ และเร่งบํารุงรักษาตู้ RTU ให้
สามารถดําเนินการได้สมบูรณ์ในทุกพื้นที่
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๕ ขออนุมัติน้อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วมของระบบท่อประปา ในจังหวัด
เรือยนต์หลวง ๙๐๔

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการ
ปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วมของระบบท่อประปา ในจังหวัดเรือยนต์หลวง ๙๐๔ โดยจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้
กปน. ดําเนินงานต่างๆ ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
๑
สถานีสูบน้ํา ข้าราชบริพาร
๑.๑ งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ํา ขนาด ๒”
๑.๒ งานติดตั้งระบบ และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ํา ขนาด ๒” ใหม่
๑.๓ งานรื้อย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ําขนาด ๒”
๑.๔ งานติดตั้งโครงสร้างรองรับเครื่องสูบน้ําพร้อมฐานคอนกรีต
๑.๕ งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ํา ขนาด ๑”
๑.๖ งานติดตั้งระบบ และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ํา ขนาด ๑” ใหม่
๑.๗ งานรื้อย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ําขนาด ๒”
๑.๘ งานติดตั้งโครงสร้างรองรับเครื่องสูบน้ําพร้อมฐานคอนกรีต
๑.๙ งานทดสอบการทํางานของระบบ
๒
สถานีสูบจ่ายน้ําประปา ห้องทรงงาน
๒.๑ ก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันน้ําท่วมหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. พร้อมฉาบผิว
๒.๒ งานจัดทําบันไดเพื่อใช้เข้า-ออก

-๔ลําดับที่
รายการ
๒.๓ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม (ใช้ในกรณีระบายน้ําออก)
๒.๔ งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าสําหรับเครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม
๒.๕ งานปรับปรุงประตูปิด-เปิดเข้าห้องควบคุม
๒.๖ งานทดสอบการทํางานของระบบ
๓
บ่อเก็บน้าํ ใต้ดนิ และห้องเครือ่ งสูบน้ํา
๓.๑ ก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันน้ําท่วมหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. พร้อมฉาบผิวของถังเก็บน้ําประปา จํานวน ๒ ถัง
๓.๒ งานทําฝาครอบปิดช่องถังน้ําใส
๓.๓ ก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันน้ําท่วมหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. พร้อมฉาบผิว
๓.๔ งานจัดทําบันไดเพื่อใช้เข้า-ออก
๓.๕ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม (ใช้ในกรณีระบายน้ําออก)
๓.๖ งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าสําหรับเครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม
๓.๗ งานทดสอบการทํางานของระบบ
ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น ๕๔๐,๐๐๐.- (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วมของระบบท่อประปา
จังหวัดเรือยนต์หลวง ๙๐๔
๒. อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

เรื่องที่ ๖

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕

เลขานุการฯ ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
กปน. และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกําหนดการตรวจเยี่ยม
สํานักงานประปาสาขามีนบุรี และกองประปาสุวรรณภูมิ ของคณะกรรมการฯ จากเดิม วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
เป็น วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๗

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติ
คณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและ
ประเมินผล” มีงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ สรุปได้ดังนี้
๑. การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
๒. การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจําหน่ายน้ําประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการประปาฝ่ายผลิต
๓. การจัดทําข้อบังคับเพื่อรองรับการดําเนินงานด้านธุรกิจเสริม
๔. การเสริมแนวคันคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
๕. การบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบ เช่น การศึกษาการจัดทําอุโมงค์ไปรับน้ําดิบจากจังหวัดชัยนาท
การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําในระยะยาว
๖. การจัดตั้งบริษัทลูก

-๕๗. การขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
๘. การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าน้ําใหม่
๙. การติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ
๑๐. ชุมชนสัมพันธ์
๑๑. การศึกษาการแยกศูนย์ผลิตและส่งน้ําออกจากกันตามระบบ EVM
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีม ติ
รับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ตามที่ กปน. อยู่ระหว่างศึกษาโครงการจัดทําอุโมงค์ไปรับน้ําดิบจากจังหวัดชัยนาท ขอให้
กปน. เตรียมความพร้อมในเรื่องการเข้าไปให้บริการในพื้นที่บริเวณเส้นทางแนวคลองส่งน้ําจากจังหวัดชัยนาทมายัง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่การเจรจากับ กปภ. ถึงศักยภาพของ กปน. ในการเข้าไปให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว แทนการ
ให้สัมปทานกับเอกชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน หากจําเป็นต้องแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็
ขอให้เตรียมดําเนินการ
๒. ขอให้มีการประเมินผลโครงการติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ หากได้ผลดี ควรมีการ
ขยายการดําเนินการไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําประปา และควรมีการประชาสัมพันธ์
เปิดตัวโครงการผ่านสื่อต่างๆ ให้กว้างขวาง โดยเน้นความห่วงใยใส่ใจของ กปน. ในคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่ต้องการให้ประชาชนมีน้ําดื่มคุณภาพในราคาถูก พร้อมทั้งมีการดูแลรักษาตู้น้ําดื่มอย่างสม่ําเสมอ เพื่อสร้างความ
มั่นใจในคุณภาพน้ําดื่ม
๓. เนื่องจาก กปน. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ําประปา ประกอบกับประเทศไทยกําลังจะก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ดังนั้น อาจเป็นช่องทางให้ กปน. สามารถ นํา know-how ด้านระบบการผลิตและ
ส่งจ่ายน้ําประปาไปขายให้กับประเทศในภูมิภาคได้ ทั้งนี้ ขอให้เตรียมศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปพร้อม
กันด้วย
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ในเรื่ องการจัดตั้งบริ ษัท ลูก เบื้องต้นกําหนดสัดส่วนการถื อครองหุ้นออกเป็น ๓ ส่วนคือ
กปน. มูลนิธิพระแม่ธรณี และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน กปน. ซึ่งอาจมีประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเข้ามา
ถือหุ้นของมูลนิธิว่า สามารถดําเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากโดยปกติมูลนิธิมักจะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
ดังนั้น จึงขอให้ที่ปรึกษาฯ ไปศึกษาเงื่อนไขและข้อจํากัดของผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภทให้รอบคอบด้วย
นอกจากนั้น ในการจดทะเบียนตั้งบริษัท กฎหมายกําหนดให้ต้องมีผู้ก่อการ ๓ คน และไม่สามารถ
จดทะเบียนในนามของนิติบุคคลได้ อาจมอบหมายให้ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ (บริหาร) และรองผู้ว่าการ(แผนและ
พัฒนา) เป็นผู้ก่อการในการจัดทําหนังสือบริคณห์สนธิ
๒. ปัจจุบันประเทศเวียดนามมีการใช้ขวดพลาสติกที่ผลิตจากพืช เช่น มันสําปะหลัง ซึ่งจะมี
ต้นทุนต่ํา ดังนั้น ขอให้ กปน. ศึกษาความเป็นไปได้ระหว่างการใช้ขวดพลาสติกแบบเดิม กับการสั่งซื้อจากประเทศ
เวียดนาม (รวมค่าขนส่ง) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการดําเนินการ
๓. ในการดําเนินโครงการติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ ขอให้มีการวิเคราะห์โครงการ
เกี่ยวกับต้นทุน กําไร และจุดคุ้มทุน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาขยายการติดตั้งตู้น้ําดื่มสาธารณะไปยังพื้นที่ต่างๆ
เพราะนอกจากจะเป็นการบริการเชิงสังคม ช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ําดื่มราคาถูกสําหรับการบริโภคแล้ว ยังเป็น
การเพิ่มรายได้ให้แก่ กปน. อีกทางหนึ่งด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

-๖เรื่องที่ ๘

ขอความเห็น ชอบแนวทางการปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานตามข้ อ สั ง เกตหรื อประเด็ น ปั ญ หา
ที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ประจําปี ๒๕๕๔

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง
ประจําปี ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๘๐๘.๒/๑๐๔๙๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งแจ้ง
ผลการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๔ ของ กปน. ที่ระดับคะแนน ๔.๗๗๗๑ พร้อมข้อสังเกตหรือ
ประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง โดย กปน. ได้จัดทําแนวทาง
การปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล และแนวทางการปรับปรุงการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการองค์กร ใน ๖ ด้าน คือ บทบาทคณะกรรมการ กปน. การตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ สําหรับการดําเนินงานหัวข้อบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้มีการจัดทําแนวทาง
การปรับปรุงฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ กปน. ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๙

ขออนุมัติในหลักการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนแม่บท (Master Plan) ระบบประปา
ในเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

ตามที่ กปน. ได้ดําเนินงานโครงการจัดทําแผนแม่บท (Master Plan) ระบบประปาในเมืองหลวง
พระบาง สปป.ลาว อย่ างต่ อเนื่ อ งมาตั้ งแต่ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ โดยได้ ศึกษา/รวบรวมข้ อมูล การสํา รวจ
ภาคสนาม และจัดทํารายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ เสนอสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(สพร.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการบางส่วน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น
สพร. ได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เห็นชอบต่อแผนงานโครงการฯ
และขอให้ กปน. ปรับกําหนดเวลาที่จะดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการ พร้อมทั้งรายละเอียดงบประมาณไปยัง สพร. ภายในวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งคณะทํางานเฉพาะกิจโครงการจัดทําแผนแม่บทระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง สสป.ลาว
ได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ สพร.แล้ว
กปน. จึงได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการสําหรับการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการจัดทําแผนแม่บท (Master Plan) ระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว อาทิ การร่วม
เดินทางเพื่อสังเกตการณ์การดําเนินงานโครงการฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ กปน. ในอนาคต
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบและอนุมัติในหลักการดังกล่าวแล้วในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ให้ กปน. กําหนดเป็นนโยบายว่า การจัดทําโครงการให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ที่ผ่าน
กระทรวงการต่างประเทศ ควรมีการกําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ว่า หากประเทศที่จะได้รับความช่วยเหลือจะนําโครงการ
ไปปฏิบัติ (Implement) ขอให้พิจารณา กปน. เข้าไปดําเนินการเป็นลําดับแรก สําหรับโครงการจัดทําแผนแม่บท
(Master Plan) ระบบประปาในเมืองหลวงพระบางนั้น กปน. ยินดีให้การสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ กปน.
รายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะๆ ด้วย

-๗๒. ขอให้ กปน. เร่งแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมรองรับการทําธุรกิจในอนาคต ทั้งการให้บริการนอกพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. และการลงทุนใน
ต่างประเทศ
มติที่ประชุม

อนุมัติในหลักการตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ ๑๐

ขออนุมัติจ่ายค่าบํารุงรักษาโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ย้อนหลัง (Back Date) ระหว่างปี ๒๕๕๐ –
๒๕๕๔

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
รับทราบการจ่ายค่าบํารุงรักษาโปรแกรม SAP ย้อนหลัง (Back Date) ที่ขาดช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้สามารถดําเนินการโครงการปรับปรุง Version SAP ได้ นั้น
บริษัท เอสเอพี ซิสเต็มส์ แอพพลิเคชั่น โปรดักส์ อิน ดาต้า โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ได้แจ้ง
ค่าบํารุงรักษาโปรแกรมฯ ระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๓,๒๓๕,๗๑๘.๔๖ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ซึ่ง กปน. โดยคณะกรรมการตกลงราคาได้เชิญบริษัทฯ มาเจรจาต่อรองราคาอย่างถึงที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยืนยัน
ราคาค่าบํารุงรักษาดังกล่าว และคณะกรรมการตกลงราคาได้พิจารณาแล้วเห็นควรรับราคาตามที่บริษัทฯ ยืนยัน
เพื่อให้ กปน. สามารถดําเนินโครงการ Upgrade SAP ได้ตามแผนงานที่วางไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และไม่เกิด
ปัญหาในการใช้ระบบงานในอนาคต
กปน. จึงได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าบํารุงรักษาโปรแกรม
สําเร็จรูป SAP ย้อนหลัง (Back Date) ระหว่างปี ๒๕๕๐–๒๕๕๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๓๕,๗๑๘.๔๖ บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้วงเงินงบทําการของฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ ขอให้ กปน. ไปจัดทําข้อมูลรายละเอียดความเป็นมา ข้อกําหนดในสัญญา เงื่อนไข
การจ่ายเงินและเหตุผลของการระงับการจ่ายค่าบํารุงรักษาโปรแกรม แล้วนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม

ให้ กปน. ไปจัด ทํา รายละเอีย ดความเป็ น มาและเหตุผ ลของการระงั บ การจ่ า ยค่ าบํ า รุง รัก ษา
โปรแกรม แล้วนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ ๑๑ ขออนุมัติรายงานงบการเงินของ กปน. สําหรับงวด ๓ เดือน และงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ (สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินสอบทานแล้ว) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. อนุมัติ การปรับปรุงแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนการตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓) ของสํานักตรวจสอบ (สตส.) เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สายงาน

-๘เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) จึงขอปรับลดงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๑ กิจกรรม คือ ระบบ SAP (AU I-๐๐๗-๐๑) เพื่อนําจํานวนวันมาเพิ่มให้กับ
งานตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบระหว่างดําเนินงาน (AU ๑-๐๐๑) ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กปน. ทั้งนี้ ระบบ SAP ที่ปรับลด จะไม่ได้รับผลกระทบอันใด เนื่องจากจะทําการตรวจสอบเมื่อการ
ปรับปรุง Upgrade Version ใน Module ต่างๆ ได้แก่ FI , AC , HR , MM , PM และ PS แล้วเสร็จตามโครงการ
ERP (Enterprise Resource Planning)
๒. เห็นชอบ แผนการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน กปน. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. ข้อเสนอโครงการจัดทําแผนเตรียมการรับมือภัยจากการก่อการร้ายของ กปน. ของสถาบัน
ศึกษายุทธศาสตร์ค วามมั่นคง ซึ่งได้เสนอกรอบแนวความคิ ดในการจัดทําแผนฯ ผลงานที่จะได้รับ ระยะเวลา
ดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการจัดทํา “แผนเตรียมการรับมือภัยจากการก่อการร้ายของการประปา
นครหลวง” เพื่อเสริมแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรให้ เพิ่มตัวอย่างของหน่วยงานที่เป็น Best
Practice ซึ่งดําเนินโครงการดังกล่าวในต่างประเทศ ในข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
๒. ผลการประเมินความเสี่ยงกลางปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งผู้บริหารร่วมกันประเมินผ่านระบบ
RMIC จํานวน ๒๗ สาเหตุความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยงสูง ๓ สาเหตุความเสี่ยง ปานกลาง ๑๓ สาเหตุความเสี่ยง
และต่ํา ๑๑ สาเหตุความเสี่ยง พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง ๑๐ สาเหตุความเสี่ยง คงเดิม ๑๖ สาเหตุความเสี่ยง
และสูงขึ้น ๑ สาเหตุความเสี่ยง คือความเสี่ยง อัตราน้ําสูญเสียอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตุความเสี่ยง
“เครื่องมือ อุปกรณ์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ระบบ WLMA (Water
Leakage Management Application) ชํารุดเสียหาย” และให้สายงานบริการเพิ่มกิจกรรมการบํารุงรักษา
เครื่องมือ อุปกรณ์ ดังกล่าวในแผนบริหารความเสี่ยง แผนที่ ๑๑ เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
๓. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องแผนป้องกันระบบน้ําดิบ ระบบผลิต ระบบสูบส่งและ
จ่ายน้ํา โดยเพิ่มระยะเวลาดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและสอดคล้องกับแผนป้องกันน้ําท่วม
ของหน่วยงานอื่นที่อยู่ริมคลองประปา
๔. แบบประเมินผลคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทั้ง ๒ แบบ คือ
“แบบประเมินตนเองของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง” และ “แบบประเมินผลของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง” เพื่อจัดส่งให้อนุกรรมการฯ ทําการประเมินผลและสรุปผลในการประชุมคราวต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๔ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ (Supplementary Agreement No.๗)
ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ให้ กปน. รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ก่อน ในกรณีขอเปลี่ยนแปลงสัญญา
G-MS๔-๘ งานก่อสร้างขยายกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ระยะที่ ๔ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ข้อสังเกตว่า สัญญา G-MS๔-๘ ประกอบด้วย ๒ งาน คืองานก่อสร้างระบบผลิตน้ํางานหลักแล้วเสร็จพร้อมสําหรับ

-๙การทดสอบ (Major works and ready for commissioning) สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และงาน
ก่อสร้างทั้งสัญญา (The Whole Contract) สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสัญญานี้ได้ว่าจ้างวิศวกรที่
ปรึกษาทําหน้าที่ควบคุมงานร่วมกับ กปน. ตามสัญญาเลขที่ CS-๘๐๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
กวพ. ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของ กปน. ว่า ในกรณีที่สัญญาประกอบด้วยงานย่อยหลายงาน ซึ่ง
แต่ละงานมีกําหนดเวลาการส่งมอบพื้นที่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กรณีนี้ กปน. จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มติ ครม. ข้อ ๔.๓ โดยขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับให้เฉพาะงานที่ได้มีการส่งมอบพื้นที่ ในช่วง
เวลาก่อนเกิดเหตุอุทกภัย หรือในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย (ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๕) เท่านั้น และ ฝกม. ได้พิจารณาตามข้อพิจารณาและความเห็นของ กวพ. ที่ตอบข้อหารือของ กปน. ในกรณี
ที่สัญญาประกอบด้วยงานย่อยหลายงานแล้ว มีความเห็นว่างานทั้ง ๒ ช่วง มีสิทธิ์ได้รับการขยายอายุสัญญา งดหรือ
ลดค่าปรับ จํานวน ๑๘๐ วัน เป็นเอกเทศในแต่ละงาน และในกรณีที่ระยะเวลาของสัญญาได้สิ้นสุดไปแล้วจะ
ไม่สามารถต่ออายุสัญญาได้อีก แต่สามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างได้เท่านั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันงาน
ก่อสร้างทั้ง ๒ ช่วง ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘
(Supplementary Agreement No.๗) โดยงดหรือลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง สําหรับงานก่อสร้างระบบผลิตน้ํา
งานหลักแล้วเสร็จพร้อมสําหรับการทดสอบ (Major works and ready for commissioning) และงานก่อสร้างทั้ง
สัญญา (The whole Contract) เป็นเวลา ๑๘๐ วัน มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตามลําดับ โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้รบั ภาระค่าควบคุมงานของวิศวกรที่ปรึกษาสําหรับระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์งดหรือลดค่าปรับ
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๕

รับทราบผลคดี กรณีข้อพิพาทกับบริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ
บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส ลิมิเต็ด จํากัด

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความคืบหน้าคดีข้อพิพาทระหว่าง กปน. กับ
บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
ลิมิเต็ด จํากัด เกี่ยวกับสัญญาจ้างดําเนินการลดน้ําสูญเสียในพื้นที่สํานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการ
ให้ กปน. ชําระเงินค่าบริหารงานและค่าตอบแทนพิเศษ จํานวนเงิน ๒๓๒,๐๖๙,๑๕๙.๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันที่ กปน. ได้รับคําชี้ขาดจนกว่าจะชําระเงินครบถ้วน ซึ่ง กปน. ได้ปฏิเสธไม่ปฏิบัติ
ตามคํ า ชี้ ข าด โดยมอบหมายให้ สํ า นั ก งานคดี ป กครอง สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ยื่ น ขอเพิ ก ถอนคํ า ชี้ ข าดต่ อ
ศาลปกครองกลาง
เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ ศาลปกครองกลางพิ พ ากษา “...ให้ บั ง คั บ ตามคํ า ชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการ โดยให้ กปน. ชําระเงินจํานวน ๒๓๒,๐๖๙,๑๕๙.๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕
ต่อปีของต้นเงินจํานวน ๒๓๒,๐๖๙,๑๕๙.๙๓ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่
ผู้คัดค้านทั้งสอง ส่วนคําขอของผู้ร้องให้ยก...”
สํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด เห็นว่าคําพิพากษาของศาลปกครองกลางไม่ชอบ
ด้วยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เห็นควรอุทธรณ์ หาก กปน. ประสงค์จะอุทธรณ์ให้จัดทําประเด็นและ
เหตุผลและข้อกฎหมายที่ขอให้อุทธรณ์หักล้างคําพิพากษาศาลปกครองกลางทราบภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๕

- ๑๐ กปน. เห็นควรอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลาง โดยมีเหตุผลดังนี้
๑. คําพิพากษาศาลปกครองกลางวินิจฉัยโดยไม่แสดงเหตุผลคําพิพากษาโดยชัดแจ้งและขัดต่อ
เจตนารมณ์ ข องสั ญ ญาและข้ อ กฎหมาย เนื่ อ งจากข้ อ พิ พ าทฟั ง ยุ ติ ว่ า บริ ษั ท เธมส์ ฯ ต้ อ งเสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ
คณะอนุญาโตตุลาการภายในกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่คําพิพากษาของศาลไม่ได้วินิจฉัยเรื่องระยะเวลาการ
ฟ้องคดีดังกล่าว ทั้งที่ผู้คัดค้านมิได้เสนอข้อพิพาทภายในระยะเวลาฟ้องคดี จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเกินระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด คําพิพากษาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒. คําพิพากษาของศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าบริหารงาน
และค่าตอบแทนพิเศษเป็นข้อพิพาทตามข้อกําหนดของสัญญา และเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจึง
อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และอํานาจในการวินิจฉัยข้อความที่ขัดหรือแย้งในสัญญาของผู้ร้อง ตาม
ข้อ ๒ ของสัญญามิได้เป็นอํานาจเด็ดขาดและไม่เป็นที่สุด คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจทําคําชี้ขาดข้อพิพาทได้
และไม่ เ ป็ น การชี้ ข าดเกิ นขอบเขตของสัญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการแต่อ ย่า งใด คํ าวิ นิ จฉั ยดัง กล่ า วเป็น การขั ดต่ อ
เจตนารมณ์ของสัญญาและคู่ สัญญาที่ ตกลงกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะอนุญาโตตุลาการไม่อาจก้าวล่วง
วินิจฉัยปัญหาดังกล่าว และไม่ใช่ข้อพิพาทที่คู่สัญญาไม่อาจตกลงกันได้ที่จะต้องระงับโดยอนุญาโตตุลาการตาม
ข้อ ๒๒ เมื่อศาลปกครองกลางก้าวล่วงวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว จึงไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
คําวินิจฉัยของศาลไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๓. การที่อนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากให้ใช้ภาคผนวก ๓ มาคํานวณค่าบริหารงาน โดยใช้อัตรา
น้ําขายมาคํานวณมูลค่าน้ําสูญเสียที่ประหยัดได้ เป็นการวินิจฉัยพยานหลักฐานที่ขัดแย้งกันเอง ทําให้ค่าบริหารงาน
และค่าตอบแทนพิเศษสูงเกินจริง และขัดต่อเจตนารมณ์ของสัญญา การยอมรับตามคําพิพากษาจึงเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การที่ศาลปกครองกลางเห็นเช่นเดียวกับอนุญาโตตุลาการเสียง
ข้างมาก จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เนื่องจากเจตนารมณ์ของสัญญานํามูลค่าน้ําสูญเสียที่ประหยัดได้ไปจําหน่าย
แบ่งให้แก่ผู้คัดค้านจะเป็นการให้ผู้คัดค้านได้ประโยชน์เกินสมควรและมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๒
๔. ข้อพิพาทในคดีนี้ มีประเด็นเช่นเดียวกับข้อพิพาทของบริษัทแองเลี่ยน วอเตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคําร้องของบริษัทแองเลี่ยนฯ การที่ศาลในคดีนี้มิได้ใช้อํานาจไต่สวนเสียให้ได้
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน จึงไม่เป็นธรรมและไม่ตรงตามประเด็นที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖

รับทราบความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๘ เดือน ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบความก้ า วหน้ า ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติงาน งวด ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยมีผลการดําเนินงาน
ในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง ๓๘ โครงการสรุปได้ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีแผนโครงการ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน จํานวน ๓ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า จํานวน ๓ โครงการ สามารถดําเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน จํานวน ๑๔ โครงการ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
น้ําท่วมทําให้ดําเนินการล่าช้า จํานวน ๖ โครงการ ได้แก่

- ๑๑ - โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙
- โครงการจัดทํายุทธศาสตร์งานซ่อมบํารุงของระบบผลิตและส่งน้ํา
- โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ําสูญเสีย (เร่งด่วนในพื้นที่ ๔ สาขา)
- โครงการพัฒนากระบวนงานและสร้างศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จํานวน ๑๕ โครงการ ดําเนินการล่าช้า จํานวน
๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้สู่ R&D และนวัตกรรม และมีการปรับแผนงาน จํานวน ๒ โครงการ
ได้ แ ก่ โครงการยกระดั บ การพั ฒ นาบุค ลากรเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะหลัก ของ กปน. และโครงการปรับ ปรุ ง
กระบวนงานและ Upgrade Version SAP (Phase II)
๖. ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล จํานวน ๓ โครงการ ดําเนินการล่าช้า จํานวน ๑ โครงการ คือ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตว่า กปน. ควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษ สําหรับโครงการ
ที่เป็น Core Business เช่น โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ ควรขอรับคําปรึกษา/แนะนําจากที่ปรึกษา
SEPA หรื อ ทริ ส เพื่ อกํ า หนดคู่ เที ย บสํ าหรั บกิ จ การประปาต่ อ ไป หรื อ โครงการปรั บ ปรุง ท่ อ เพื่อ ลดน้ํ าสู ญ เสี ย
(เร่งด่วนในพื้นที่ ๔ สาขา) ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณอื่นเพื่อดําเนินการเป็นการด่วน เนื่องจากผลลัพธ์ของ
โครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๗

รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด ๘ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด ๘ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
¾ กปน. มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๔,๓๐๘.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๗๖.๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖.๙ แต่ต่ํากว่าปีก่อน ๑๒๐.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗ และมีกําไรสุทธิ ๔,๓๒๐.๔ ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๔.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ แต่ต่ํากว่าปีก่อน ๖๓.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ และมี
กําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ๕๗๙.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๖๑.๖ ล้านบาท และต่ํากว่า
ปีก่อน ๓๒.๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) รายได้รวม เท่ากับ ๑๑,๖๙๐.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๖๙.๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๔ และสูงกว่าปีก่อน ๑๔๕.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ โดยรายได้ค่าน้ํา ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน.
จํานวน ๑๐,๑๔๓.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๐๔.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ และสูงกว่าปีก่อน ๑๗๖.๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ ส่วนใหญ่เกิดจากในปีนี้สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน รวมทั้งในปีนี้ไม่ได้
รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเช่นเดียวกับปีก่อน ทําให้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่ชั้นในฟื้นตัว
นอกจากนี้ ใ นปี ก่ อนประเทศญี่ปุ่ นเกิดภั ยพิ บัติจ ากแผ่นดินไหวและสึ นามิ ส่งผลให้บริษั ท ในกลุ่ ม อุตสาหกรรม
ยานยนต์ ใ นพื้ น ที่ ส าขาสมุ ท รปราการและพระโขนงลดกํ า ลั ง การผลิ ต ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม – มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔
ประกอบกับตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ กปน. มีการปรับเพิ่มแรงดันน้ําให้สอดคล้องกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความ

- ๑๒ ต้องการใช้น้ําในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้ปริมาณน้ําขายสูงขึ้น โดยปริมาณน้ําขายสะสมสูงกว่าเป้าหมายหลังปรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ๑๗.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน ๒๒.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร รายได้ค่าติดตั้ง
ประปา ๒๓๒.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๗.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙ แต่ต่ํากว่าปีก่อน ๖๑.๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ มีรายได้เสริม ๔๓๗.๖ ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมาย ๑๒๙.๘ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๒๑.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒ และร้อยละ ๕.๑
ตามลําดับ และมีรายได้อื่น ๑๙๐.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๐.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ แต่ต่ํากว่าปีก่อน
๗.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘
๒) ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ ๗,๓๗๐.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๙๕.๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ และสูงกว่าปีก่อน ๒๐๙.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วยน้ําขาย ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จํานวน ๘.๑๒ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ํากว่าเป้าหมาย ๐.๐๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร
แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๑๓ บาทต่อลูกบาศก์เมตร เกิดจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย เช่น สารเคมีในการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา ค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่ากระสอบทราย และวัสดุป้องกันน้ําท่วม เป็นเงิน ๓๑๓.๙ ล้านบาท คิดเป็น
ต้นทุนค่าน้ํา ๐.๓๗ บาทต่อลูกบาศก์เมตร หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย กปน. จะมี
ต้นทุนค่าน้ําเท่ากับ ๗.๗๕ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ํากว่าปีก่อน ๐.๒๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจาก
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรลดลง เนื่องจากพนักงานเกษียณอายุมากกว่าจํานวนพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ ทําให้จํานวน
พนักงานลดลง และค่าใช้จ่ายบุคลากรเฉลี่ยต่อคนลดลง ประกอบกับดอกเบี้ยจ่ายและค่าวัสดุซ่อมท่อลดลง และมี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ทําให้ต้นทุนค่าน้ําลดลง
๓) กําไรสุทธิ เท่ากับ ๔,๓๒๐.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๔.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔.๒ ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
กําไรสุทธิต่ํากว่าปีก่อน ๖๓.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ ายที่เพิ่มขึ้นจากอุทกภัย
ในขณะที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ค่าน้ําและรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
สูงกว่าปีก่อน ทําให้สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายอุทกภัยที่เพิ่มขึ้นบางส่วนได้ โดยมีอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม
(EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๔.๖๔ สูงกว่าเป้าหมายและใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๓.๖๕ และ
๖๔.๙๑ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อรายได้รวม (NET Profit Margin) ร้อยละ ๓๖.๙๖ ใกล้เคียงกับเป้าหมาย แต่
ต่ํากว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๖.๓๐ และ ๓๗.๙๘ ตามลําดับ
ฐานะการเงิน : กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕๗,๑๙๙.๙ ล้านบาท
โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๕ เท่า เท่ากับเป้าหมาย แต่ต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ
๐.๒๙ เท่า แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน
คาดการณ์ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๕๕ จากผลการดําเนินงานจริง ๘ เดือน บวกคาดการณ์
อีก ๔ เดือน โดยคาดการณ์ปริมาณน้ําขายทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๙๐.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าปีก่อน ๒๘.๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และควบคุมลดค่าใช้จ่ายงบทําการ จํานวน ๗๕๘.๖ ล้านบาท ทําให้คาดการณ์กําไรก่อนอัตรา
แลกเปลี่ยน และโบนัสประมาณ ๖,๐๖๖.๓ ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายเกณฑ์ A ที่กําหนดไว้ ๖,๓๐๐ ล้านบาท
แต่หากปรับเป้าหมายค่าใช้จ่ายบางรายการตามจริงตามเกณฑ์ประเมินผลแล้ว คาดว่า กปน. จะได้รับระดับคะแนน
A ทั้งนี้ จะต้องสร้างรายได้และควบคุมลดค่าใช้จ่ายให้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารการเงิ น ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแล้ ว ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ๑๓ อนึ่ง ประธานกรรมการ กปน. ได้มอบหมายให้ผู้ว่าการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานเพื่อ
เพิ่มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อคิดเห็นของประธานกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๘

รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สํ า หรั บ งวด
๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยสรุปผลการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ ๔.๕๑๘๑ คะแนน หรือ
เทียบเท่าเกรด B+ ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ที่ได้ ๔.๑๓๔๓ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด B+
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้
๑. การดําเนินงานตามนโยบาย มี ๓ เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหาร
แผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๗.๗ การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ํากว่าแผนจ่ายร้อยละ ๑๒.๓ ประกอบด้วย
งบลงทุนปกติจ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายร้อยละ ๖.๑ และงบลงทุนโครงการจ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายร้อยละ ๑๖.๔
๒. ผลการดําเนินงานของ กปน. มี ๑๐ เกณฑ์วัด ผลการดําเนินงานสะสมถึงเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๕ มีเกณฑ์วัดที่มีผลงานต่ํากว่าเป้าหมาย คือ อัตราน้ําสูญเสีย เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ กปน. ปรับ
แผนดําเนินงานเพื่อเพิ่มแรงดันน้ําให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงจําเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ําผลิตจ่าย ซึ่งส่งผลให้อัตรา
น้ําสูญเสียมีอัตราเพิ่มขึ้น
๓. การบริห ารจัด การองค์กร มี ๖ เกณฑ์วั ด จะประเมิน ผลโดยคณะกรรมการประเมิน ผลฯ
ณ สิ้นปีงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙

รับทราบรายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําประมวลจริยธรรมของรัฐวิสาหกิจอื่น
และรูปแบบข้อกําหนดของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจที่อาจเกี่ยวข้อง

ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๓ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ
และพนักงาน กปน. พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ครอบคลุมถึงกรรมการและอนุกรรมการ แล้วเห็นควรให้คงข้อบังคับ กปน.
ฉบับที่ ๑๑๓ ไว้ โดยมีข้อสังเกตว่า กปน. ควรพิจารณาศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับจริยธรรมสําหรับ
คณะกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการอื่นหรือที่ปรึกษา พร้อมทั้งศึกษารูปแบบหรือข้อกําหนดของสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่อาจเกี่ยวข้อง นั้น
กปน. จึงได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมของรั ฐ วิ ส าหกิ จ อื่ น รู ป แบบข้ อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่อาจเกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้
๑. สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีภารกิจในการเสนอแนะหรือแนะนําการจัดทําประมวลจริยธรรม
ให้กับองค์กรต่างๆ โดยกําหนดแนวทางจัดทําประมวลจริยธรรม องค์ประกอบของประมวลจริยธรรมและได้กําหนด
ค่านิยมหลักไว้ ๙ ประการ ซึ่งพบว่า องค์กรต่างๆ ได้นําค่านิยมหลักของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปกําหนดไว้
เป็นหมวดหนึ่งในระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กร

- ๑๔ ๒. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ไว้ในหมวดที่ ๖ ว่าด้วย จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยให้กรรมการรัฐวิสาหกิจยึดถือปฏิบัติ
ตามระเบี ย บข้ อบั งคั บของรั ฐ วิ ส าหกิ จว่ าด้ วยจรรยาบรรณ และถื อ ปฏิ บั ติต ามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ และในหมวดที่ ๕ ว่าด้วย ความรับผิดของกรรมการรัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็น ความรับผิดทางอาญา
ความรับผิดทางแพ่ง และความรับผิดทางวินัย
๓. แนวทางปฏิบัติในการจัดทําประมวลจริยธรรมของรัฐวิสาหกิจอื่น แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๓.๑ รัฐวิสาหกิจที่กําหนดมาตรฐานจริยธรรมครอบคลุมถึงกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกําหนด
แนวทางการดําเนินการกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม มี ๓ แห่ง ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
๓.๒ รัฐวิสาหกิจที่กําหนดมาตรฐานจริยธรรมครอบคลุมถึงกรรมการรัฐวิสาหกิจ แต่มิได้กําหนด
แนวทางการดําเนินการกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม เช่น ธนาคารออมสิน
๓.๓ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรมครอบคลุมถึงกรรมการรัฐวิสาหกิจ เช่น
องค์การจัดการน้ําเสีย การไฟฟ้านครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ โดยจริยธรรมการดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา
ได้กําหนดไว้แล้วในส่วนที่ ๔ จริยธรรมการดําเนินงาน กปน. ปรากฏตามคู่มือธรรมาภิบาล กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๐ รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. เห็นชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๕ (เมษายน มิถุนายน ๒๕๕๕)
๒. รับทราบ ผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๗ แผน โดยสายงานต่างๆ อยู่ระหว่างดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผน
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน ๑๖ แผน และผลงาน
สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ยังอยู่ในระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จํานวน ๑ แผน คือ
แผนที่ ๑๑ เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพลดน้ําสูญเสีย
๓. รับทราบ ผลการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๕ (เมษายน –
มิถุนายน ๒๕๕๕) สรุปได้ดังนี้
๓.๑ หน่วยงานระดับฝ่าย/กองไม่สังกัดฝ่ายที่มีแผนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๔ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๙๗ ระบบงาน พบว่า ทุกหน่วยงาน
ได้ทําการประเมินฯ ครบทุกระบบงานตามแผนฯ แล้ว ผลการประเมินฯ สรุปว่า ระบบงานที่มีการควบคุม
ไม่เพียงพอ มีเพียง ๑ ระบบงาน คือ ระบบงาน ๐๙๒ กักเก็บน้ําประปา ของฝ่ายโรงงานผลิตน้ําบางเขน ซึ่งเป็น
ระบบงานที่มีแผนปรับปรุงการควบคุมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คือ “โครงการตรวจสอบและวางแผน
ซ่อมบํารุงรักษา ถังเก็บน้ําใส” และระบบงานดังกล่าวถูกประเมินว่าเป็นความเสี่ยงขององค์กรในระดับปานกลาง
จึงจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนการสํารวจและซ่อมโครงสร้างในระบบผลิต (แผนระยะยาว)

- ๑๕ ๓.๒ การดําเนินงานเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในตามข้อสังเกตจากการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการตามข้อสังเกต
จากการประเมินผล และได้มีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแนวทางปรับปรุงดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๓.๓ การอบรมหัวข้อ การใช้งานระบบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIC)
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง
๔. รับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดูงานสาธิตการซ่อมท่อในอ่างผ้าใบและการส่งภาพถ่าย
งานซ่อมท่อพร้อมพิกัด GPS ด้วย Google plus ของสํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง ณ หมู่บ้านศริญญา จังหวัด
นนทบุรี ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ป้องกันน้ําสกปรกเข้าภายในระบบท่อ ขณะปฏิบัติงานซ่อม
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนด
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มี
มติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลของระบบข้อมูลผู้ใช้น้ํา (CIS) โครงการระบบข้อมูลผู้ใช้น้ํา (CIS) และโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
และระบบความปลอดภัย
๒. รับทราบแผนงานการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กปน.
๓. รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งาน ตามแผนปฏิ บั ติ ง านด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓/๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕) ยังคงเป็นไปตามแผน
ดําเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนมิถุนายน
๒๕๕๕
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้
๑. ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๔,๗๙๔.๓ ล้านบาท โดยมีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้
- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๑,๓๗๕.๐ ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) ๓,๔๑๙.๓ ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๒๘.๗ : ๗๑.๓
- ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR ๖M) เท่ากับ ๓๗๕.๐ ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ ๗.๘ ของเงินกู้รวม)
- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ ๔๑.๕ และ
คงเหลือร้อยละ ๕๘.๕ ของเงินกู้สกุลเงินเยน ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่

- ๑๖ ๒. กปน. มีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา (FDR๖M) ของธนาคารพาณิชย์หลัก ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ ๗.๘ ของเงินกู้รวม
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย FDR ๖M มีการเปลี่ยนแปลงน้อย และช้ากว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวประเภทอื่น
๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ พบว่า การแข็งค่าขึ้นของ
ค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น และการชะลอการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตหนี้สาธารณะสหภาพ
ยุโรป โดยการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินในภูมิภาค ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับค่าเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๙๙๘ บาทต่อเยน แกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๙๖๐-๐.๔๐๘๘ บาทต่อเยน
จากข้อพิจารณาข้างต้น พบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มทรงตัวที่ร้อยละ ๓ ต่อปี เนื่องจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวมากกว่าที่ได้คาดไว้ก่อนหน้า
สําหรับค่าเงินบาทต่อเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และการ
อ่อนค่าลงของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
นอกจากนี้ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ JICA
สัญญาเลขที่ TXXV-๕ ด้วยแนวทางการแปลงหนี้จากสกุลเยนเป็นบาท (Cross Currency SWAP : CCS) กปน. ได้
ติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น พบว่าข้อมูลต้นทุนการบริหารความเสี่ยงของเงินกู้
JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ เป็นดังนี้
วันที่
เยน/บาท
อัตราดอกเบี้ย (สกุลบาท)
ค่าเงินเยน/บาท เฉลี่ยตลอดอายุหนี้
๑๗ พ.ค. ๕๕
๐.๓๙๐๖
๔.๕๘%
๐.๔๔๐๕
๓๑ พ.ค. ๕๕
๐.๔๐๕๐
๔.๒๕%
๐.๔๕๐๘
๑๘ มิ.ย. ๕๕
๐.๓๙๗๖
๔.๔๑%
๐.๔๔๕๔
๕ ก.ค. ๕๕
๐.๓๙๖๐
๔.๔๐%
๐.๔๔๓๕
๑๖ ก.ค. ๕๕
๐.๓๙๙๘
๔.๓๕%
๐.๕๙๙๓
ดังนั้น การคงหนี้เงินกู้ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และหนี้สกุลเงินเยนในสัดส่วนปัจจุบันยังเป็น
ผลดีต่อ กปน. ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวและเงินกู้สกุลเยนไว้ และดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดการเงินต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๓ รับทราบผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจําไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๕ ตามแผนประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจํา
ไตรมาส ๓/๒๕๕๕ ตามแผนประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน (ภายนอก) ประกอบด้วย ๔ แผน ซึ่งมีกิจกรรมและข่าวที่
ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ดังนี้

- ๑๗ ๑.๑ แผนงานเสริมราษฎร์ สนองรัฐ ภักดีสถาบัน เช่น
- การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ และครบรอบ ๕๐ ปี ที่องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายพระเกียรติให้เป็น
บุคคลสําคัญของโลก
- คณะกรรมการ และผู้บริหาร กปน. ตรวจเยี่ยมแนวป้องกันน้ําท่วมที่สถานีสูบน้ําดิบ
สําแล ไซฟอนบางหลวง และไซฟอนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
- สนับสนุนการจัดงานประชุมอุโมงค์โลก (World Tunnel Congress : WTC ๒๐๑๒)
- การให้บริการขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมชําระเงินโดยให้ส่วนลด ๑๐%
website ของ กปน.

ผ่านทาง

- การจัดกิจกรรมประปาพบประชาชน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสกระทรวงมหาดไทย
ครบรอบ ๑๒๐ ปี
๑.๒ แผนงานประปาเพื่อประชาชน เช่น
- การติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ
- การผ่อนชําระค่าน้ํา เดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดยแบ่งชําระได้
ภายใน ๓ เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในช่วงเปิดภาคเรียน และ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- จั ด กิ จ กรรมส่ ง พนั ก งานออกไปให้ บ ริ ก ารล้ า งมาตรวั ด น้ํ า ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม
มากที่สุด
- การเสนอข่าวเพื่อเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการโจรกรรมมาตรวัดน้ํา ในช่วงการ
แข่งขันฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒
- การใช้เทคนิคใหม่ในการปรับปรุงท่อประปา ด้วยวิธีสอดท่อใหม่ในเส้นท่อเดิม (Soft
Relining) ในพื้นที่ที่ไม่สามารถทําการขุดก่อสร้างวางท่อใหม่ได้
๑.๓ แผนงานรักษ์น้ํา รักชีวิต คิดก่อนใช้ ให้คุ้มค่า เช่น
- จัดกิจกรรมรวมใจรักษ์น้ํา
- กิจกรรม Road Show ร่วมกับครอบครัวข่าว ๓ เพื่อรณรงค์การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในคุณภาพของน้ําประปา
- การประชาสั ม พันธ์ใ ห้ ประชาชนตระหนักถึงปั ญหาด้ านทรัพยากรน้ํา ผ่านทางสื่อ
สิ่งพิมพ์
- เผยแพร่บทความ เรื่องร่วมกันรักษาแหล่งน้ําในวันนี้ หมดปัญหา “น้ําประปา” ขาดแคลน
ในอนาคต

- ๑๘ ๑.๔ แผนงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ําประปาและบริการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
เช่น
- เผยแพร่นโยบายของนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ มท.๒ ในรูปของบทความ เรื่อง มท.๒ มอง
บริการประปา ๑๐๐ ปีข้างหน้าต้องเพียงพอ
- การร่วมจัดนิทรรศการระดับโลก ในงาน Renewable Energy Asia ๒๐๑๒ และงาน
Thai Water ๒๐๑๒ และเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ MWA’s Water Safety Plan
หัวข้อ กาลักน้ําขนาดใหญ่เพื่อเกษตรกรรมและชุมชน และหัวข้อคลินิกน้ําสะอาดเพื่อ
ชุมชน พร้อมทั้งร่วมเสวนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation
Day) ในเรื่องการรับรองระบบงาน : การส่งเสริมอาหารปลอดภัยและน้ําดื่มสะอาด
- ได้ รั บ มอบเงิ น สนั บ สนุ น โครงการขยายเขตบริ ก ารประปาให้ เ ต็ ม พื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ระยะที่ ๑ เป็นจํานวนเงิน ๑๓๗ ล้านบาท ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมั่นใจคุณภาพและน้ําประปาดื่มได้ ในรายการ
รักษ์บ้านเกิด ตอน ติดตามชีวิตซุปเปอร์สตาร์ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)
๒. การประชาสัมพันธ์ภายใน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ข่าว โดยผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประปาชวนรู้ บทความที่น่าสนใจ ข่าวรอบรู้ เสาข่าว การเผยแพร่ทาง TV วงจรปิด LCD
หน้าลิฟต์ การทําป้ายผ้าไวนิล ไปติดตั้งที่สํานักงานประปาสาขาต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่องานได้ทราบ
โดยทั่วกัน
๓. รายงานความคื บ หน้ า การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นท่ า อากาศยาน ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จํานวน ๖ จุด แล้วเสร็จ โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) ไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา ๒ เดือน และจะดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ภายในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ของ กปน. หรือข่าวในเชิงกระบวนงาน พร้อม
สอดแทรกเนื้อหาที่ให้ความรู้ และข่าวที่นําเสนอในหนังสือพิมพ์ควรมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องน้ําดื่มบรรจุขวดปาป้าให้มากขึ้น และไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ เพราะ
คนรู้จักแล้วว่ามาจาก กปน.
๓. ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า หาก กปน. จะปรับขึ้นค่าน้ําประปา หรือค่าบริการรายเดือน
โดยให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
๔. ควรจัดทํา logo น้ําประปาดื่มได้ ที่ไม่ใช่ logo กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป

- ๑๙ เรื่องที่ ๒๔ รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติรับทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๕ พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๗ รายการ ได้แก่ ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบฝั่ง
ตะวันออก, ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันตก, ปริมาณน้ําเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และป่าสักในช่วงฤดูฝน,
ปริมาณน้ําระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา, แรงดันน้ําที่ท่อประธาน, ปริมาณน้ําขาย และค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้
ดําเนินงาน ยกเว้น ๔ รายการ ที่อยู่ในช่วงเบี่ยงเบนซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) ดังนี้
๑.๑ อัตราน้ําสูญเสีย
อัตราน้ําสูญเสีย (ม.ค. - พ.ค. ๕๕) ๒๕.๐๘% สูงกว่าเป้าหมายสะสม (๒๕.๐๖%) เท่ากับ
๐.๐๒% (Trigger: สูงกว่าเป้าหมายสะสม ๐ – ๐.๓%) ซึ่งสายงานบริการได้ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย และรายงานผลให้คณะกรรมการ กปน. ทราบอย่างต่อเนื่อง โดย
ผ่านคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
๑.๒ ร้อยละของค่าใช้จ่ายดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม
ค่า ใช้ จ่ า ยดํ า เนิ น งาน ต.ค. ๕๔ – พ.ค. ๕๕ จํ า นวน ๔,๑๑๑.๖๘๘ ล้ า นบาท ต่ํา กว่ า
เป้าหมายสะสม (๔,๑๓๘.๘๗๑ ล้านบาท) เพียง ๐.๖๖ % (Trigger: ต่ํากว่าเป้าหมายสะสม ๐ - ๓%) สายงาน
การเงินได้จัดทําบันทึกเสนอผู้ว่าการ พิจารณาสั่งการให้ทุกหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายดําเนินงานให้ต่ํากว่าเป้าหมาย
สะสม ๓% ตามเป้าหมายที่กําหนด
๑.๓ อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน ๐.๓๙๖๙ บาท/เยน (Trigger:
๐.๓๘๑๑-๐.๔๒๐๗ บาท/เยน)
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้เคยมีมติเห็นชอบในหลักการของการบริหารความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการแปลงหนี้จากสกุลเงินเยนเป็นบาท (Cross Currency Swap : CCS) อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนหนี้สกุลเงินเยนในปัจจุบันยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๑.๔ ต้นทุนเงินกู้
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ กปน. มีต้นทุนเงินกู้ร้อยละ ๓.๗๕ (Trigger: ๓.๗๐๐๐% ๕.๐๐๐๐%) อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังมีแนวโน้มทรงตัวและ กปน. ติดตามสภาพคล่องของระบบ
ธนาคารพาณิชย์อย่างสม่ําเสมอ
๒. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (งวด
เดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕) อยู่ระหว่างดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม
๑๗ แผน โดยมีผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน ๑๖ แผน ยกเว้น แผนการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย ผลการดําเนินงาน : อยู่ในระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
๓. การพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงาน – ด้านบริหารความเสี่ยง ดังนี้
แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ผู้รับผิดชอบ
สายงาน
• กําหนดหลักเกณฑ์การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.
รวก.(ท)
โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน รวมทั้งวิเคราะห์
ความเสี่ยงหากไม่ดําเนินโครงการ

- ๒๐ แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
• ทบทวนเกณฑ์ วั ด ของการประเมิ น ศั ก ยภาพระบบสารสนเทศขององค์ ก รในเชิ ง ของ
ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พร้อมทั้งนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการกําหนดกล
ยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะกรรมการ กปน.
• ดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) – โครงการ
นําร่อง : ระบบน้ําดิบ และระบบผลิต
• จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของสํานักงานประปา
สาขาและสํานักงานใหญ่ กําหนดแล้วเสร็จกรกฎาคม ๒๕๕๕
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจต่อเนื่องใน
สถานการณ์อุทกภัย โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ

สายงาน
รวก.(ผ)
รวก.(ก)
รวก.(บ)
รวก.(ท)

๔. ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ ระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) มี
ขอบเขตของงานในการยกระดับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ให้มีการบูรณาการ
ตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยเทียบกับองค์กรระดับ Best Practice
ในการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ผ่าน
ข้อเสนอด้านเทคนิค และเสนอวงเงินค่าจ้างต่ําที่สุด ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต่ํากว่างบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๒๙
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดจ้าง
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๕

รับทราบรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ประจําปี ๒๕๕๔ : CSR Report ๒๐๑๑

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน.
ประจําปี ๒๕๕๔ : CSR Report ๒๐๑๑ โดยมีหัวข้อแนวคิด คือ “CSR รวมพลัง รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมน่าอยู่
สู่โลกสดใส” ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๖

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CG , CSR , DSM และรายงาน
การติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ กปน. (MWA CG Policy) ประจํา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕)

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ด้าน CG , CSR , DSM และรายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ กปน. (MWA CG
Policy) ประจํา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) ดังนี้
๑. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CG : โครงการส่งเสริมการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดี ใ ห้ ทั ด เที ย มกั บ สากล ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕)
ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับสากล ด้านกํากับดูแล
ด้านกิจกรรมส่งเสริม CG
และด้านกิจกรรมเผยแพร่ ผลการดําเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วนตามกิจกรรมที่
กําหนด
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า ในการกําหนดหัวข้อหลักสูตรธรรมาภิบาลเป็นหลักสูตร
อบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กรนั้น กปน. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหัวข้อการอบรมให้ความรู้

- ๒๑ ด้านธรรมะกับพนักงานด้วย เพื่อปลูกฝังให้พนักงานประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างสํานึกในหน้าที่ของตนเอง รวมทั้ง
ในโอกาสวันสําคัญๆ ทางศาสนาหรือวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กปน. อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
บรรยายธรรมะ เพื่อปลูกฝังหลักธรรมคําสั่งสอนตามพระพุทธศาสนาให้กับพนักงาน กปน. ได้อกี
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CSR : โครงการส่งเสริมแนวปฏิบัติ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาส
ที่ ๑-๓ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕) รวม ๗ ด้าน ซึ่งกิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดําเนินการ
คาดว่าจะสามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๒.๑ กปน. สามารถนําโครงการติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ ๕ ลิตร ราคา ๑ บาท มาเป็น
กิจกรรมย่อยในโครงการการดําเนินงานด้านการดําเนินธุรกิจที่เป็นธรรมได้ เนื่องจากเป็นบริการเชิงธุรกิจที่ กปน.
ดําเนินการอย่างเป็นธรรมกับสังคม ชุมชน และประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งกิจกรรมทางด้านลดน้ําสูญเสีย จะ
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถสนับสนุนโครงการบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (Demand Side
Management : DSM) ให้เห็นผลได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของน้ําประปา และให้
ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง อันจะส่งผลให้อัตราน้ําสูญเสียลดลง
๒.๒ กปน. ควรศึกษาวิธีการตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโต
ตามธรรมชาติอย่างสมดุล นอกจากนี้ ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้/ป่าต้นน้ํา จะต้องคํานึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การปลูกต้นไม้ ประเภทของต้นไม้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และการดูแลรักษาหลังการปลูกด้วย
๒.๓ เนื่องจากลักษณะป่าของประเทศไทยเป็นป่าดิบชื้น วิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาความชื้น
ของป่า คือ การสร้างฝายชะลอน้ํา (Check Dam) ซึ่งมีส่วนสําคัญในการทําให้ป่าและดินมีความชื้นตลอดเวลา
สามารถเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้ดี กปน. จึงควรให้การสนับสนุนหรือเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
๒.๔ เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ในการรักษาความสมบูรณ์ข องป่า
รวมถึงแหล่งต้นน้ํา กปน. ควรพิจารณาหาวิธีการในการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้อีกด้วย เช่น สนับสนุนเงินให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ร่วมกับเด็กๆ ในพื้นที่แหล่งต้นน้ํา จะได้ผลอย่างดียิ่ง
๒.๕ เมื่อมีการดําเนินงานในกิจกรรมด้าน CSR แล้ว กปน. ควรทําการประชาสัมพันธ์ออกสู่
สาธารณะ เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ซึ่งจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรที่มีต่อสังคม ดังนั้น กปน. จึงควรเพิ่มกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการ
ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
๓. รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (Demand Side
Management) ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อย อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะสามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายในไตรมาสที่ ๔
๔. รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG
Policy) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) ผลการดําเนินงานครบถ้วนเป็นไปตามที่กําหนด
คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มอบนโยบายในอีก
๕๐ ปีข้างหน้า ให้ กปน. พิจารณาให้ครอบคลุมเรื่องการขยายเขตบริการให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ การปรับขึ้นอัตราค่าน้ํา
การปรับปรุงระบบท่อประปาทั้งหมด การดําเนินการเรื่องบริษัทลูกผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด และเรื่องน้ําดื่มบรรจุขวด

- ๒๒ ปาป้า นั้น ขอให้เพิ่มเติมนโยบายเรื่องการประหยัดน้ําหรือการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าด้วย เนื่องจากทรัพยากรน้ํามี
จํากัด ซึ่งผู้ว่าการได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน กปน. ได้ดําเนินโครงการรณรงค์ประหยัดการใช้น้ําและการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
(Demand Side Management : DSM) เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ปี ๒๕๕๕ โดยขณะนี้ได้เริ่มด้วยการทําการศึกษาอัตราการใช้น้ําเฉลี่ยต่อคน
ต่อวันของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. และจะดําเนินโครงการสํารวจอัตราการใช้น้ําเฉลี่ยของประชาชนในปีหน้า
เพื่อจะได้นํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนรณรงค์ประหยัดการใช้น้ําต่อไป อย่างไรก็ตาม เห็นควรจัดทําเป็นแผน
ดําเนินงานในระยะยาวต่อไป เช่น แผนการประหยัดน้ํา การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ํา เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป

เรื่องที่ ๒๗ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ของ กปน. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน.
๑.๑ รายงานข้ อ มู ล ประมาณการอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย น้ํ า จํ า หน่ า ยและแรงดั น น้ํ า กปน.
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
๑.๒ ผู้ว่าการอนุมัติในหลักการว่าจ้างบริษัท ล็อกซเลย์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานโครงการ
นําร่องนําเทคโนโลยี SAHARA มาทดลองใช้งานกับ กปน.
๑.๓ ผู้ว่าการอนุมัติในหลักการว่าจ้างบริษัท TSS จากประเทศญี่ปุ่นดําเนินการโครงการนําร่อง
เพื่อจัดการน้ําสูญเสีย
๑.๔ ผู้ว่าการอนุมัติในหลักการว่าจ้างบริษัท ซีไอพีพี จํากัด ดําเนินงานโครงการนําร่องนํา
เทคโนโลยี JD-๗ มาทดลองใช้งานกับ กปน.
๑.๕ ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการสํารวจหาท่อรั่ว” ระหว่าง
วันที่ ๒๘ – ๒๙ มิ.ย. ๕๕
๑.๖ ผลการศึ ก ษาเทคโนโลยี แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง ท่ อ โดยไม่ ต้ อ งเปิ ด หน้ า ดิ น
ณ ประเทศสิงคโปร์
๑.๗ การศึกษาการเพิ่มน้ําขายด้วย Compound Model แบบพึ่งพา (ตนเอง)
๑.๘ ความคืบหน้าการดําเนินงานลดน้ําสูญเสียของ ๔ สาขาต้นแบบ (สํานักงานประปาสาขา
พระโขนง , สํ า นั ก งานประปาสาขาแม้ น ศรี , สํ า นั ก งานประปาสาขานนทบุ รี และ
สํานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ)
๑.๙ ความคืบหน้าแผนแม่บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
๑.๑๐ ความคืบหน้าโครงการนําร่องสําหรับการศึกษาการใช้ระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติจาก
ประเทศเกาหลี ในพื้นที่สํานักงานประปาสาขาแม้นศรี

- ๒๓ ๑.๑๑ ความคืบหน้างานบํารุงรักษาอุปกรณ์และสถานะการใช้งานอุปกรณ์.RTU ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕
๑.๑๒ ความคืบหน้าการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้นลด
น้ําสูญเสียสาขาที่มีน้ําสูญเสียสูง ๕ สาขา : สํานักงานประปาสาขาแม้นศรี , สํานักงาน
ประปาสาขาตากสิน , สํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ , สํานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
และ สํานักงานประปาสาขาบางกอกน้อย)
๒. เห็นชอบโครงการนําร่องติดตั้งอุปกรณ์ PRV ในพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการแรงดันน้ํา
จํานวน ๑๐๓ จุด งบประมาณ ๔๙ ล้านบาท
๓. ให้ กปน. ศึกษาภาพรวมในการบริหารจัดการแรงดันน้ํา โดยให้ รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
และ รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ เป็นที่ปรึกษาฯ
๔. ให้ กปน. ศึกษาชนิดท่อที่เหมาะสมกับ กปน. โดยพิจารณาวัสดุท่อจ่ายน้ําที่มีอายุการใช้งานที่
มากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป
๕. ให้ กปน. ประสานงาน บริษัทที่ปรึกษาฯ จัดงานสัมมนากับผู้บริหารระดับนโยบาย เพื่อให้การ
จัดทําแผนแม่บทบูรณาการฯ ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานของ
กปน. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๘ รับทราบผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ ด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผลการดําเนินงาน ในระยะที่ผ่านมา กปน.ได้มีการส่งเสริมให้มีการประกวดและลงคะแนน
เพื่อคัดเลือกพนักงานต้นแบบที่มีแนวพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน
ในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการ) ก่อน ซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกจํานวน ๑๗ คน
๒. โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (Safety Health and Environment :SHE)
ผลการดําเนินงาน มีการนําสถิติด้านความปลอดภัย (ค่า Injury Frequency Rate: I.F.R.
และ Injury Severity Rate : I.S.R.) มาเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลเพื่อกําหนดตัวชี้วัดสถิติ โดยในระยะที่ผ่านมาของ
ปี ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ในส่วนของแผนการบริหารจัดการ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)
อยู่ระหว่างการนําร่องที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน
๓. โครงการพั ฒ นาการจั ดระบบงานด้า นทรัพ ยากรบุค คลและพั ฒนาโครงสร้ างกลุ่ ม งานและ
ตําแหน่งงาน
ผลการดําเนินงาน มีหน่วยงานแจ้งขอปรับโครงสร้างจํานวน ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย
(๑) กองประสานงานบริการ ขอยกระดับหน่วยงานจากกองเป็นระดับฝ่าย
(๒) สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ขอปรับเพิ่มหน่วยงานจากเดิมที่มี ๒ กอง เพิ่มเป็น ๔ กอง

- ๒๔ (๓) สํานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ ขอกําหนดเพิ่มตามสัดส่วนจํานวนผู้ใช้น้ํา ขณะนี้อยู่
ระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณากําหนดโครงสร้างและอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงาน
ผลการดําเนิ นงาน ฝตป. ได้บรรยายให้ความรู้แก่พนั กงานในหลั กสูตร “การใช้โปรแกรม
ประเมินผล COACH” ในระยะเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๙ รุ่น รวม ๒๑๖ คน รวมทั้งเผยแพร่ข่าว
การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ ก่อนประเมินผลในระยะเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
๕. โครงการยกระดับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักของ กปน.
ผลการดําเนินงาน มีการจัดทําข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคล โดยนําผลการประเมิน
สมรรถนะมาวิเคราะห์ Competency Gap และดําเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามประเมินผลตาม Training
Roadmap และที่สอดคล้องกับ IDP
๖. โครงการจัดทําระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management)
ผลการดําเนิน งาน มี การปรั บปรุงคณะกรรมการโดยแต่ งตั้งคณะกรรมการจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานซึ่งมี รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นประธานกรรมการ และเชิญที่ปรึกษามาให้
ข้อมูลเพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานของแต่ละบริษัทก่อนที่จะว่าจ้างมาดําเนินการต่อไป
๗. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลการดําเนินงาน หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลของ กปน. ได้เข้าร่วมหารือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อรับฟังข้อปัญหาในการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) กองบํารุงรักษา จํานวน ๑๖ สํานักงานประปาสาขา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(๒) หน่วยงานต่างๆ ในสายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
ผลการหารือ ร้อยละ ๙๕ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ด้านอัตรากําลังที่หน่วยงานต้องการเพิ่มและอีกร้อยละ ๕ ต้องการ
ทราบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ กปน. ได้มีการกําหนดหรือมีการเปลี่ยนแปลง
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร
ผลการดําเนินงาน มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน ๓๘๕ คน
๙. โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานยุทธศาสตร์
ผลการดําเนินงาน กปน. ได้คัดเลือกพนักงานระดับผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไปเพื่อเตรียมพัฒนา
รองรับตําแหน่งงานที่สําคัญ รวม ๕๒ คน รวมทั้งจัดทํา Profile ตําแหน่งเพื่อประกอบวางแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับตําแหน่งงานแต่ละตําแหน่ง
๑๐. โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ
ผลการดําเนินงาน ขณะนี้พนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กปน. กําหนดสมัครเข้าร่วม
โครงการจํ า นวน ๒๖๑ คน และอยู่ ใ นขั้ น ตอนการให้ ผู้ ส มั ค รทํ า การประเมิ น เพื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ เ หมาะสม
ในการส่งเสริมพนักงานเป็นรายบุคคลไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ๒๕ ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด พล.ต.อ.ชาญวุ ฒิ วั ช รพุ ก ก์ กรรมการ กปน. ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อสังเกตว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการ
หารือเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลายๆ เรื่อง เช่น การจัดทําโครงสร้างอัตรา
เงิ น เดื อ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ นํ า เสนอในที่ นี้ ดั ง นั้ น ขอให้ กปน. นํ า เสนอรายละเอี ย ดผลการประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการฯ แต่ละครั้งให้ครบถ้วน เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของประธานคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๒๙

รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. สรุปผลกระทบด้านการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากการขยายอายุสัญญางาน
โครงการ ๗ และโครงการ ๘ จํานวน ๘ สัญญา รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม
๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายการ
โครงการ
โครงการ ๗ โครงการ ๗/๑
โครงการ ๘
ลดน้าํ สูญเสีย
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)
๘๕.๙
๙๙.๙
๙๙.๕
๔๓.๒
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท) ๒๐,๗๑๘.๒
๒,๒๙๔.๔
๓,๙๓๐.๒
๓,๐๑๓.๒
y โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗ มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา
๔๗.๖๒% ต่ํากว่าแผน ๘.๑๖%

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 ๙๒.๗๑% ต่ํากว่าแผน ๕.๗๔%
- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนนพหลโยธิน,
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๒.๕๐% ต่ํากว่าแผน ๐.๐๕%
- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กําจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๕.๙๐% ต่ํากว่าแผน ๖.๘๓%
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบและสูบส่งน้ําที่มหาสวัสดิ์ และ
บางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๒.๖๙% ต่ํากว่าแผน ๐.๐๘%
- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบที่สําแล และบางเขน : อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการประกวดราคา
- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบจ่ายน้ําที่สถานีสูบจ่ายน้ําบางพลี : ผลงานความก้าวหน้า
สะสม ๘๔.๖๗% สูงกว่าแผน ๓.๓๑%

- ๒๖ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีม ติ
รับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตว่า ภาพรวมผลการ
ดําเนินงานเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สูงขึ้น แต่ยังคงต้องเร่งรัดงานอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้
รายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่าย ให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๓๐

รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๕

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ประจํา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๒,๐๙๗.๕ ล้านบาท คิดเป็น
๕๕.๖% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิน้

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายทัง้ ปี*

แผนจ่าย

๒,๒๔๗.๖
๑,๕๒๗.๐
๓,๗๗๔.๖

๑,๐๓๔.๕
๑,๒๗๗.๕
๒,๓๑๒.๐

หน่วย : ล้านบาท
ต.ค. ๒๕๕๔ – มิ.ย. ๒๕๕๕
% วงเงิน
จ่ายจริง
%
เบิกจ่ายทัง้ ปี
๙๐๔.๒
๘๗.๔
๔๐.๒
๑,๑๙๓.๓ ๙๓.๔
๗๘.๑
๒,๐๙๗.๕ ๙๐.๗
๕๕.๖

* อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ปกติ ต่ํ า กว่ า แผนจ่ า ย ๑๒.๖% และการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น โครงการ
ต่ํากว่าแผนจ่าย ๖.๖% รายละเอียดดังนี้
งบลงทุนปกติ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๑๒.๖% สาเหตุเนื่องจาก
๑. งานปรับปรุงระบบผลิต จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๕๑.๑ ล้านบาท ได้แก่ ระบบ TIE LINE ที่สถานี
ไฟฟ้าย่อยสามเสน ติดปัญหาเรื่องการคิดค่าปรับจาก กฟน. และการตรวจรับงานโดยไม่มีเอกสาร, งานก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อยสําโรง กฟน. ขอเลื่อนวันดับไฟทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้, งานปรับปรุงระบบอัตโนมัติ
โรงสูบส่งน้ํา ๓ ได้รับการขยายอายุสัญญา, ปรับปรุงบ่อกรองน้ําโดยการเปลี่ยนสารกรองน้ําแอนทราไซท์ จํานวน
๑๐ บ่อ เกิดข้อร้องเรียนจากผู้รับจ้างเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของแอนทราไซด์ จึงต้องหยุดดําเนินการ, ระบบ
จ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย งานแล้วเสร็จ แต่กรรมการยังไม่ตรวจรับเนื่องจากมีอุปกรณ์บางส่วนชํารุด, งาน
ขยายระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตึกอํานวยการ ได้รับการขยายระยะเวลาและผู้รับจ้างต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่สั่งจาก
ต่างประเทศจํานวนมากยังไม่ครบถ้วน ทําให้ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ ๒ ได้, งานปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ คาดว่าติดตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕, เปลี่ยน Oil Circuit Breaker เป็น Gas Circuit
เอกสารประกอบการส่งมอบงานไม่ครบถ้วน, งานปรับปรุงบ่อกรองน้ํา หมายเลข ๖,๗ จํานวน ๒ บ่อ ที่โรงงาน
ผลิตน้ําบางเขน ล่าช้าเนื่องจากงานทําสีช่องรับน้ําต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการมากขึ้น
๒. งานปรับปรุงระบบบริการ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๔๒.๔ ล้านบาท ได้แก่
๒.๑ งานปรับปรุงกําลังน้ํา จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๔.๔ ล้านบาท เนื่องจากต้องดําเนินงานวาง
ท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น และสาขามีนบุรี, การจัดจ้างล่าช้ากว่าปกติ ซึ่ง
เป็นผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วม เช่น สํานักงานประปาสาขาบางเขน และสาขานนทบุรี

- ๒๗ ๒.๒ งานลดน้ํ า สู ญ เสี ย จ่ า ยต่ํ า กว่ า แผนจ่ า ย ๒๗.๙ ล้ า นบาท ทํ า สั ญ ญาล่ า ช้ า เนื่ อ งจาก
ผลกระทบจากน้ําท่วม เช่น สํานักงานประปาสาขาบางเขน, สาขามีนบุรี และสาขาภาษีเจริญ, ล่าช้าเนื่องจากติด
ปัญหาการวางท่อติดแนวสาธารณูปโภคใต้ดินต้องยกเลิกงานบางเส้นทาง เช่น สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น,
ล่าช้าเนื่องจากการเบิกเงินต้องแล้วเสร็จเป็นเส้นทาง แต่ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า เช่น สํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
๒.๓ งานขยายเขตจําหน่ายน้ําเต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๔.๕ ล้านบาท
ล่าช้าเนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๕๕ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ขณะนี้ออกแบบแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างจัดจ้าง
๒.๔ งานขยายเขตจําหน่ายน้ํา จ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๕.๓ ล้านบาท
๒.๕ งานครุภัณฑ์และอื่นๆ จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๑๐.๙ ล้านบาท
๓. งานอื่นๆ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๓๖.๘ 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., งานปรับปรุงห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์, งานออกแบบและต่อเติมชั้นหลังคาห้องอเนกประสงค์, งานออกแบบและต่อเติมระเบียงชั้น ๔ และ
ชั้น ๕ อาคารสํานักงานใหญ่ ๖ ชั้น และงานก่อสร้างอาคารสํานักงานพร้อมที่จอดรถ
- Tablet PC , เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย, เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ระดับสูง , เครื่องพิมพ์ และเครื่องสํารองไฟฟ้า
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
- Switch แบบ Manage, อุปกรณ์ Core Switch สําหรับ Server
- งานรื้อย้ายท่อประปา
งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย ๖.๖% สาเหตุเนื่องจากปัญหาน้ําท่วม
๑. โครงการ ๗ จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจํานวน ๙.๙ ล้านบาท
๒. โครงการ ๗/๑ จ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน ๑๒.๙ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-๗A๐๙
๓. โครงการ ๘ จ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน ๘๑.๑ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา G-PK/RB-๘, สัญญา
PIT-๘๐๕, สัญญา PITB-๘๑๓ และสัญญา PSOD-๘๐๕
๔. โครงการลดน้ําสูญเสีย จ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายจํานวน ๐.๑ ล้านบาท
อนึ่ง หากปรับปรุงวงเงินงบลงทุนตามข้อตกลงวัดผลการดําเนินงาน (PA) เบื้องต้น เมื่อเทียบ
กับแผนการจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕ ทําให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙๐.๗ เป็น
ร้อยละ ๙๑.๓ และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีทําให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๕.๖ เป็นร้อยละ
๕๖.๒
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่กําหนดไว้ จึงขอให้ทุกสายงานช่วยเร่งรัดและติดตามรายการลงทุนที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ และให้เลขานุการฯ รายงานความก้าวหน้าของรายการดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

- ๒๘ มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารการเงิ น ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๓๑

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 ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
-

การแก้ไขสัญญาว่าจ้างเอกชนดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับ
เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา

๒. เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
-

การเสนอขอเพิ่ ม งบประมาณรายจ่ า ยในการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓.๑ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการ
วางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
๓.๒ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๓ รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๔.๑ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการค้ําประกันการ
ชําระหนี้ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ
๔.๒ การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
๔.๓ การทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ข้ อ มู ล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณ
ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และ
การกําหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
๔.๔ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีการปรับอัตราค่าจ้างของ
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
๔.๕ ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

- ๒๙ ๕. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔

