สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
ดวยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ*
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่ ๑

รายงานการตรวจเยี่ยมหน"วยงานของคณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๕

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมสํานักงานประปาสาขา
มี นบุ รี และกองประปาสุ วรรณภู มิ ของคณะกรรมการ กปน. เมื่ อวั นที่ ๑๔ กั นยายน ๒๕๕๕ ซึ่ งคณะกรรมการฯ
ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. อัตราน้ําสูญเสีย ผลงานอยู*ในเกณฑ;ดีจึงขอใหรักษาไว โดยผูที่รับผิดชอบตองเอาใจใส*และ
เขมงวดกับผูรับจางใหทํางานใหเต็มที่ สําหรับเรื่องการเปลี่ยนท*อ ไดมอบนโยบายให กปน. ไปสํารวจท*อทั้งหมดของ
กปน. โดยท* อเก* า หรื อ ชํ า รุ ด ตองเปลี่ ย นหรื อ ซ* อ ม และใชท* อ ที่ มี คุ ณภาพดี สามารถป@ อ งกั น แผ* น ดิ น ทรุ ด หรื อ
แผ*นดินไหวไดดวย นอกจากนี้ เมื่อไดรับแจงเรื่องท*อแตก-รั่ว ขอใหเร*งดําเนินการซ*อมโดยด*วน เพราะจะช*วยให
น้ําสูญเสียลดลง และเปBนการเพิ่มความพึงพอใจใหผูใชบริการดวย
๒. ในการนํารถบริการเคลื่อนที่ไปใหบริการรับชําระเงินผูใชน้ํา ควรกําหนดจุดใหบริการที่แน*ชัดให
ผูใชน้ําทราบดวย เพื่อไม*ใหเกิดความสับสน
๓. การติ ด ตั้ งตู น้ํ า ดื่ ม หยอดเหรี ย ญ ขอใหดู แ ลรั กษาใหอยู* ในสภาพดี มี การเปลี่ ย นไสกรองน้ํ า
เมื่อครบกําหนด เพื่อใหน้ํามีคุณภาพและสะอาดอยู*เสมอ ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหสายงานแผนและพัฒนาไปศึกษา
วิ เ คราะห; ผ ลตอบแทนของการลงทุ น เพื่ อ ขยายผลการดํ า เนิ น งานต* อไป เพราะนอกจากจะเปB น การช* ว ยเหลื อ
ประชาชนใหมีน้ําสะอาดราคาถูกบริโภคแลว ยังเปBนการสรางรายไดเสริมให กปน. อีกทางหนึ่งดวย
๔. พื้นที่ ของสาขามีน บุรี เปBน ที่ลุ*ม อาจทํ าใหประสบปF ญหาน้ํา ท*วมได แต*ยั งมี การขยายตัว ของ
ประชากรอยู*มาก จึงขอใหเตรียมความพรอมในการวางแผนป@องกันน้ําท*วม ตลอดจนวางแผนการตลาดและการ
ใหบริการไวดวย ซึ่งในอนาคตอาจมีการแข*งขันจากภาคเอกชนในการใหบริการน้ําประปาในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
รวมทั้งการกลับมาใชน้ําบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม
๕. การบริ หารจัด การความเสี่ ย งเพื่อเพิ่มเสถี ย รภาพการจ* า ยน้ํ า โดยจะใชประโยชน;จ ากพื้ น ที่
โรงกรองน้ําหนองจอกเพื่อรองรับการขยายตัวและความตองการที่จะใชน้ําในอนาคตนั้น อาจศึกษาความเปBนไปไดใน
การใชน้ําดิบจากเขื่อนขุนด*านปราการชล ที่จังหวัดนครนายก โดยรับจะไปหารือกับผูว*าการต*อไป
๖. การจัดตั้งสํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ รูปแบบอาคารควรมีลักษณะคลายคลึงกับสาขาอื่นๆ
เพื่อเปBนภาพลักษณ;เดียวกัน นอกจากนี้เมื่อ ๒-๓ ปHที่ผ*านมา การท*าอากาศยานแห*งประเทศไทย (ทอท.) ไดเคย
แจงใหหน*วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจสามารถขอจัดสรรพื้นที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อใชประโยชน;ได
จึงขอให กปน. ประสานไปยัง ทอท. เพื่อขอจัดสรรพื้นที่ใชสําหรับการขยายพื้นที่ของสาขา โดยอาจดําเนินการใน
ลักษณะ Complex ใหบริการดานต*างๆ เช*น สถาบันประปานานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวของผูโดยสาร
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิได
๗. การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หากลงทุ น ใหสมบู ร ณ; เ ชื่ อ มโยงไดทั้ งระบบจะเกิ ด
ประโยชน;มากมาย เช*น การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย การขาย Know How ใหประเทศเพื่อนบาน แต*ทั้งนี้ขอให
วางแผนความกาวหนาทางสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) ไวดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต*อไป

เรื่องที่ ๒

-๒มาตรการลดค"าใช*จ"ายในการติดตั้งประปาใหม"ในอัตราร*อยละ ๑๐ และการผ"อนชําระ

เลขานุ การฯ ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรั บทราบมาตรการลดค*าใชจ*ายในการติดตั้ ง
ประปาใหม*ในอัตรารอยละ ๑๐ และการผ*อนชําระ สรุปไดดังนี้
ตามที่ รั ฐ บาลไดมี น โยบายใหขยายการบริ การน้ํ า สะอาดเพื่ อการอุ ปโภคบริ โ ภคใหครอบคลุ ม
ประชาชนในทุกพื้นที่ และสรางการเขาถึงน้ําสะอาดอย*างเท*าเทียมกันทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตามที่ไดแถลงต*อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น
กปน. ไดแต*งตั้งคณะทํางานโครงการขยายเขตบริการใหเต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง และไดประสาน
ขอความร*วมมืออุดหนุนค*าใชจ*ายวางท*อประปาเพื่อขยายเขตบริการใหเต็มพื้นที่ กทม. จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
สมุ ทรปราการ และไดรั บเงิ นอุ ดหนุ นบางส* วนแลว แต* เนื่ องจากประชาชนในพื้ นที่ เขตขยาย เปB นผู มี รายไดนอย
ไม*สามารถชําระค*าติดตั้งประปาใหม*ทั้งจํานวนไดในคราวเดียวกัน องค;กรปกครองส*วนทองถิ่นไดรองขอให กปน.
พิจารณาลดหย*อนค*าใชจ*ายดังกล*าว กปน. ไดพิจารณาลดค*าใชจ*ายในการติดตั้งประปาใหม*อัตรารอยละ ๑๐ และ
สามารถผ*อนชําระไดตามหลักเกณฑ;ที่กําหนด โดยไดออกประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๕ เรื่อง ลดค*าใชจ*ายในการติดตั้งประปาใหม*อัตรารอยละ ๑๐ ตามหลักเกณฑ; ดังนี้
๑. เปBนผูขอน้ําประปารายใหม*ประเภทที่พักอาศัย โดยเปBนเจาของสถานที่ที่ขอใชน้ํา หรือเปBน
ผูครอบครองโดยชอบดวยกฏหมาย หรือเปBนผูมีชื่ออยู*ในทะเบียนบาน
๒. เปBนการขอติดตั้งมาตรขนาด ศก. ½ นิ้ว และระยะทางวางท*อตองไม*เกิน ๒๐ เมตร นับจาก
ท*อประธาน
๓. ลดค*าใชจ*ายในการติดตั้งในอัตรารอยละ ๑๐ ของค*าใชจ*ายทั้งหมด จาก ๕,๐๐๐ บาท เหลือ
๔,๕๐๐ บาท โดยผูใชน้ําตองชําระ VAT รอยละ ๗ จํานวน ๓๑๕ บาท และวางเงินประกัน ๔๐๐ บาท
๔. ผูใชน้ํ าที่มีรายไดเฉลี่ยต*อครัวเรือนไม*เกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และมีหนังสือรับรองจาก
หน*วยราชการ สามารถขอผ*อนชําระค*าติดตั้งใหม*ได เดือนละ ๑ งวด ไม*เกิน ๑ ปH และตองหาผูค้ําประกัน เปBน
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ดํารงตําแหน*งไม*ต่ํากว*าระดับ ๖ หรือเทียบเท*า หรือเปBนบุคคลที่น*าเชื่อถือ
๕. เปBนผูยื่นคํารองขอใชน้ํา ตั้งแต*วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต"างๆ ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๕

๓

เลขานุการฯ ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
และ คณะอนุกรรมการชุดต*างๆ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ไดเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ; จากเดิมวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เปBนวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๔

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติ
คณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานจากหน*วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ*าน “ระบบติดตามและ
ประเมินผล” สรุปไดดังนี้

-๓๑. งานที่ดําเนินการแล*วเสร็จ
- ชุมชนสัมพันธ;
๒. งานที่อยู"ระหว"างดําเนินการ หรือดําเนินการแล*วเสร็จบางส"วน
๒.๑ การปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. กปน. และขอบังคับ กปน. ใหทันสมัย คล*องตัว
๒.๒ การศึกษาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจําหน*ายน้ําประปาใหกับการประปาส*วนภูมิภาค หรือ
องค;การปกครองส*วนทองถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเปBนไปไดในการจัดตั้งการประปาฝiายผลิต
๒.๓ การจัดทําขอบังคับเพื่อรองรับการดําเนินงานดานธุรกิจเสริม
๒.๔ การเสริมแนวคันคลองป@องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
๒.๕ การบริหารจัดการแหล* งน้ํ าดิ บ เช* น การศึ กษาการจั ดทํ าอุ โมงค; ไปรับ น้ํา ดิบ จากจั งหวั ด
ชัยนาท การจัดทําแผนแม*บทการบริหารจัดการน้ําในระยะยาว
๒.๖ การจัดตั้งบริษัทลูก
๒.๗ การขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
๒.๘ การศึกษาโครงสรางอัตราค*าน้ําใหม*
๒.๙ การติดตั้งตูน้ําดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการติ ดตามการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไดมี มติ
รับทราบแลว ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีขอเสนอแนะว*า ตามที่ กปน. มี
โครงการศึกษาการก*อสรางโรงงานผลิตน้ําแห*งใหม*ที่ จ.ชัยนาท นั้น เพื่อให กปน. มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน ครอบคลุมใน
ทุกมุมมอง ขอให กปน. จัดทําแผนภาพ (Diagram) ใน ๒ มุมมอง คือ
๑. ระบบผลิต-ส*งจ*ายน้ําจากชัยนาทมายังกรุงเทพมหานคร โดยแสดงขั้นตอน/กระบวนการสําคัญ
ที่จะเกี่ยวของในแต*ละภาคส*วน
๒. ประเด็นทางกฎหมาย ทั้งขอจํากัด และแนวทางแกไข เช*น ในการจําหน*ายน้ําระหว*างทางชัยนาท –
กรุงเทพมหานคร หากติดขัดดวยขอกฎหมายอาจแกไขโดยการทํา MOU กับการประปาภูมิภาค หรือองค;กรปกครอง
ส*วนทองถิ่น ในการจําหน*ายน้ําในพื้นที่ดังกล*าว เปBนตน
นอกจากนี้ อาจพิจารณาไปถึงประเด็นการก*อตั้งการประปาฝiายผลิต โดยความร*วมมือกันระหว*าง
กปน. และ กปภ. อย*างไรก็ตาม ขอใหเชิญผูที่รับผิดชอบในสายงานวิศวกรรมและก*อสราง สายงานแผนและพัฒนา
และฝiายกฎหมาย ร*วมหารือกับคณะอนุกรรมการติดตามฯ ต*อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะดังนี้
๑. ขอให กปน. นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานทางดานกฎหมายในเรื่องต*างๆ ตามขอ ๒.๑๒.๔ ใหคณะกรรมการ กปน. ทราบอย*างเปBนรูปธรรม ชัดเจน ในการประชุมครั้งต*อไป
๒. ในการดําเนินการเรื่องน้ําดื่มบรรจุขวด นอกจากแบรนด; “ปาป@า” แลว กปน. ควรมีอีกหนึ่งแบรนด;
เพื่อเพิ่ มส*ว นแบ*งทางการตลาดในกลุ*มหน* วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิจ สถาบันการศึกษา ฯลฯ และควรจั ดทํ า
แผนการตลาดรองรับทั้งสองแบรนด;
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ ๕

-๔ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการใช*น้ําดิบจากลุ"มน้ําเจ*าพระยาตอนบน สําหรับการผลิต
น้ําประปาของ กปน. ป7งบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการใช
น้ําดิบจากลุ*มน้ําเจาพระยาตอนบนสําหรับการผลิตน้ําประปาของ กปน. ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ และอนุมัติให
กปน. ปรับชื่อโครงการเปBน “โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ*มน้ําเจาพระยาตอนบน (Chao Phraya River Basin
Initiative Waterworks Project)” เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของโครงการและการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
และปรับโครงสรางคณะทํางานฯ สําหรับปHงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อใหการดําเนินงานมีความคล*องตัว เปBนระบบ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม
อนึ่ง ผูว*าการไดรายงานเพิ่มเติมว*า รัฐมนตรีช*วยว*าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)
ไดใหแนวคิดการดําเนินโครงการฯ ดังนี้
๑. ก*อสรางโรงงานผลิตน้ําแห*งใหม*ที่จังหวัดชัยนาท แลวส*งน้ําประปาทางระบบท*อ ซึ่งท*อที่ใชอาจ
เปBนท*อคอนกรีต เพราะไม*ตองนําเขาจากต*างประเทศ
๒. การใชที่ดิน จะจัดซื้อที่ดินของ กปน. เอง โดยรวมเปBนค*าใชจ*ายไวในโครงการฯ และจัดหา
แหล*งเงินทุนเอง เพื่อไม*ใหซ้ําซอนกับโครงการของรัฐบาลและผูกพันเรื่องค*าน้ําในอนาคต
๓. การส*งน้ําประปาที่ผลิตจากจังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค;หลักเพื่อจ*ายน้ําใหประชาชนในเขต
พื้ น ที่ บ ริ ก ารของ กปน. โดยในอนาคตอาจจํ า หน* า ยใหพื้ น ที่ ข างเคี ย งในบริ เ วณท* อ ส* ง น้ํ า ผ* า นโดยเฉพาะทาง
ฝF|งตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และปFญหาน้ําดิบดอยคุณภาพ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. การก*อสรางโรงงานผลิตน้ําบริเวณภูเขาบานกลํา จะมีแรงดันน้ําอย*างนอย ๙๐ เมตร ซึ่งการส*ง
น้ําจะอาศัยแรงโนมถ*วง อาจทําใหมีแรงดันน้ําเหลือพอที่จะนําไปผลิตกระแสไฟฟ@า ซึ่งหากนํามากลับไปขายให
กฟภ. จะช*วยประหยัดค*าไฟฟ@าไดส*วนหนึ่ง จึงขอให กปน. ไปศึกษาแนวทางดังกล*าวต*อไป
๒. จากกรอบการดําเนินงานโครงการฯ แบ*งเปBน ๓ ระยะ รวมระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น ๒๐ ปH
คณะกรรมการฯ เห็นว*าเปBนระยะเวลาที่นานเกินไป อาจไม*ทันต*อการรองรับการขยายตัวของเมือง และปFญหา
น้ําดิบดอยคุณภาพ จึงขอใหลดระยะเวลาการดําเนินงานลง โดยในระยะแรกควรปรับระยะเวลาใหแลวเสร็ จ
ภายใน ๕ ปH และควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

๑. รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการใชน้ําดิบจากลุ*มน้ําเจาพระยาตอนบนสําหรับ
การผลิตน้ําประปาของ กปน. ปHงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. อนุ มัติให กปน. ปรับชื่อโครงการเปBน “โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ*มน้ําเจาพระยาตอนบน
(Chao Phraya River Basin Initiative Waterworks Project)”
๓. อนุ มั ติ ใ หปรั บ โครงสรางคณะทํ า งานฯ สํ า หรั บ ปH ง บประมาณ ๒๕๕๖ ตามเสนอ โดยให
คณะทํางานฯ ขึ้นตรงกับคณะกรรมการฯ และมอบหมายใหนายอัชพร จารุจินดา กรรมการ
กปน. ร*วมในคณะทํางานดวย เพื่อใหคําปรึกษาทางดานกฎหมาย
๔. ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต*อไป

เรื่องที่ ๖

-๕พิจารณามอบอํานาจให*ผู*ว"าการตามหลักเกณฑ:และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามหลักเกณฑ;และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดเพิ่มอํานาจของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในขอ ๘ การเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน และขอ ๑๓.๒ การขอผูกพันงบลงทุนเพิ่มเติม
ในระหว* า งปH ง บประมาณ โดยใหอยู* ใ นอํ า นาจของคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ และใหถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต* วั น ที่
๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่ง กปน. ไดมีหนังสือหารือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ
(สศช.) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ;ดังกล*าว และ สศช. ไดมีหนังสือตอบขอหารือของ กปน. ดังนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบลงทุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว*าดวยงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๔ เป>นการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนประจําป7ต"างไปจากที่ได*รับอนุมัติในป7งบประมาณนั้นๆ
ซึ่งอาจเป>นการเพิ่มหรือปรับลดการลงทุนประจําป7 โดยเปBนการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ;ขอ ๘
๒. การเปลี่ยนแปลงรายการตามหลักเกณฑ;ฯ ขอ ๘ เป>นการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของ
รายการลงทุนแต"ละรายการที่ได*รับอนุมัติแล*ว แต*ทั้งนี้ตองไม*เปBนการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ และไม*ทําให
วัตถุประสงค;และกรอบเงินของงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปH แผนระยะยาว หรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดรับ
อนุมัติไว หากการเปลี่ยนแปลงดังกล*าว มีผลใหเปBนการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ วัตถุประสงค; และเป@าหมาย
รวมทั้งวงเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดรับอนุมัติในปHงบประมาณนั้น จะตองขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมงบลงทุน ตามระเบียบขอ ๑๔
๓. กรณีการมอบอํานาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใหผูหนึ่งผูใดดําเนินการไดตามหลักเกณฑ;
ขอ ๘ และขอ ๑๓.๒ นั้ น มิ ไดกํ า หนดไวเปB น ที่ ชั ด เจน ดั งนั้ น การพิ จ ารณามอบอํ า นาจของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามที่ กปน. หารือนั้น เห็นควรให*อยู"ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเป>นการ
บริหารจัดการภายในองค:กร และอยู"ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
กปน. พิจารณาเห็นว*า เพื่อใหเกิดความคล*องตัวในการปฏิบัติงาน และเปBนไปในแนวทางเดียวกับ
ที่เคยปฏิบัติมา จึงไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณามอบอํานาจใหผูว*าการเปBนผูพิจารณาอนุมัติตาม
ขอ ๘ และขอ ๑๓.๒ ของหลักเกณฑ;และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งใหผูว*าการ
สามารถใชดุลยพินิจมอบอํานาจใหพนักงานระดับรองผูว*าการเปBนผูพิจารณาอนุมัติภายในขอบเขตของผูว*าการได
ดวย ซึ ่ง คณะอนุก รรมการบริห ารการเงิน ไดมีม ติเ ห็น ชอบแลวในการประชุม ครั ้ง ที ่ ๕/๒๕๕๕ เมื ่อ วัน ที ่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๕
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ไดใหขอคิดเห็นว*า คณะกรรมการฯ มีอํานาจอนุมัติ
การเปลี่ ยนแปลงรายการตามหลักเกณฑ;ฯ ขอ ๘ ไดในกรณี ที่เ ปBน การเปลี่ย นแปลงที่ มิใช*ส าระสํ าคั ญ ซึ ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่มิใช*สาระสําคัญดังกล*าวไม*สามารถนิยามหรือใหคําจํากัดความไดอย*างชัดเจนครอบคลุม อาจเกิด
ความไม*ชัดเจนในการตีความ และอาจเกิดปFญหาขอกฎหมายไดในอนาคต คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรใหการ
ดํ าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ; แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งบลงทุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู* ในอํ านาจของ
คณะกรรมการฯ เช*นเดิม
มติที่ประชุม

ใหคณะกรรมการ กปน. มี อํ า นาจในการดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ; แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ เช*นเดิม

เรื่องที่ ๗

ขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร:การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และ
แผนปฏิบัติงานป7งบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร;การบริหาร
การประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงานปHงบประมาณ ๒๕๕๖ โดย กปน. ไดจัด

-๖สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวน ซึ่งมีลําดับขั้นตอนการดําเนินการ ๓ ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ ๑ การรับฟFง
ขอคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวของที่มีต*อ กปน. ของกลุ*มผูมีส*วนไดส*วนเสีย ผ*านการเสวนาผูทรงคุณวุฒิแบบ Focus
Group ประกอบดวย ผู บริ ห ารระดั บ สู ง จากหน* ว ยงานผู มี ส* ว นไดส* วนเสี ยทั้ งภาครั ฐ เอกชน และประชาชน
(Stakeholders) ร*วมกับผูแทนคณะกรรมการ กปน. ผูว*าการ และรองผูว*าการ (แผนและพัฒนา) ขั้นตอนที่ ๒ : การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร;ฯ ประกอบดวย คณะกรรมการ กปน. ผูบริหารระดับผูอํานวยการฝiายและ
เทียบเท*าขึ้นไป และพนักงานที่เกี่ยวของ และขั้นตอนที่ ๓ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองระดับศูนย; EVM
(Brain Storming Workshop) ประกอบดวย ผูบริหารระดับผูอํานวยการฝiายและเทียบเท*าขึ้นไป และพนักงานที่
เกี่ยวของ ผลการพิจารณาสรุปดังนี้
ส"วนที่ ๑ การทบทวนยุทธศาสตร:การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๑) ปรับวิสัยทัศน: (Vision) พันธกิจ (Mission) ค"านิยม (Values) เพื่อใหมีความกระชับ
แสดงภาพอนาคตอย*างชัดเจน จากเดิม เปBน
วิสัยทัศน: : เปBนองค;กรชั้นนํา ดานการบริหารจัดการที่ดีสู"ความเป>นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบ
ต*อสังคมในระดับแนวหน*าของกลุ"มประเทศอาเซียน ที่ใหบริการงานประปา
พันธกิจ : ใหบริ ก ารงานประปาที่ มี มาตรฐานคุ ณ ภาพ อย* างมั่ นคง ทั่ วถึ ง เพี ยงพอ ดวย
เทคโนโลยีทันสมัย และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสรางความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นแก*ผูใชบริการ
ค"านิยม : มุ*งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ดวยความโปร*งใส
๒) กํ าหนดทิศ ทางองค:ก รระยะยาว (Road Map) เพื่อตอบสนองวิ สั ยทั ศน; โดยไดกํ าหนด
เป@าหมายความสําเร็จ คือ
♦ ภายในปH ๒๕๕๙ ไดรับรางวัลการบริหารสู*ความเปBนเลิศ หรือ TQC (Thailand Quality Class)
♦ เป@าหมายระยะยาว ช*วงเวลายุทธศาสตร;การบริหารองค;กร ฉบับที่ ๔ มุ*งสู*รางวัลคุณภาพ
แห*งชาติ หรือ TQA (Thailand Quality Award)
๓) กําหนดประเด็นสําคัญเพิ่มเติมในยุทธศาสตร:ฯ ฉบับที่ ๓ ดังนี้
๓.๑ กําหนดประเด็นสําคัญสําหรับการพิจารณาปรับปรุงโครงการ/แผนงานใหสอดคลองตาม
สภาพการณ;ปFจจุบัน และพรอมต*อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังต*อไปนี้
♦ ดานความมั่นคง ครอบคลุมเรื่องภัยพิบัติ แผ*นดินไหว ภัยแลง รวมถึงการจัดหาและ
สํารองน้ํา เพื่อการผลิตและการบริการ
♦ ดานธุรกิจน้ําและบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อต*อยอดสรางรายไดใหยั่งยืน
♦ ดานการเงิน การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
♦ ดานการเรียนรูและพัฒนา เนนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมสู* AEC
และการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ
♦ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ IT ที่ทันสมัย และบุคลากรรองรับอย*างเหมาะสม
เพียงพอ ภายในปH ๒๕๕๖
♦ ดานการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
♦ การบริ หารสู*ความเปBน เลิศ พั ฒนาปรับปรุงองค;กรใหสอดรั บ เปBน ไปตามเกณฑ;
รางวัลการบริหารสู*ความเปBนเลิศ (TQC) และรางวัลคุณภาพแห*งชาติ (TQA)
♦ การจัดหาแหล*งน้ําดิบสํารอง : โครงการศึกษาแนวทางการใชน้ําดิบจากลุ*มน้ําเจาพระยา
ตอนบนสําหรับการผลิตน้ําประปาของ กปน. จากจังหวัดชัยนาท
♦ การเสริมแนวคันคลองป@องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา

-๗♦ การปรั บปรุ งแกไขกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ พ.ร.บ. และขอบั งคั บ ที่ เกี่ ยวของ ใหทั นสมั ย
คล*องตัว
๓.๒ กําหนดสมรรถนะหลักหรือความสามารถพิเศษ (Core Competency) ขององค;กร คือ
“เปBนผูเชี่ยวชาญในการผลิตและจําหน*ายน้ําประปาที่มีคุณภาพสําหรับการอุปโภค และบริโภค” สําหรับความทาทาย
และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ; (Strategic Challenges and Strategic Advantage) ยังคงเปBนไปตามกรอบที่
กําหนดไวในยุทธศาสตร;ฯ
๓.๓ ระบุจุดบอดขององค;กร (Potential Blind Spots) ไดเพิ่มเติมการระบุจุดบอดขององค;กร
๒ ประเด็นหลัก ไดแก* ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการประชาสัมพันธ;เชิงรุก ซึ่งยุทธศาสตร;ฯ
เดิมมิไดระบุไว
ส"วนที่ ๒ การทบทวนแผนปฏิบัติงาน ป7งบประมาณ ๒๕๕๖
๑) ปรับเปVาหมายการดําเนินงานที่สําคัญ ป7งบประมาณ ๒๕๕๖
กปน. ไดทบทวนเป@าหมายหลักที่สําคัญ ประจําปHงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดแก* จํานวนผูใชน้ํา ณ สิ้นปH
จํา นวนติ ด ตั้งประปาใหม* ปริมาณน้ํ าขาย และอัต ราน้ํ าสู ญเสี ย โดยใชฐานคาดการณ; จากผลการดํา เนิ น งานจริ ง
๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕) และประมาณการ ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) ของ
ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาปรับเป@าหมายของปHงบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียดดังตารางต*อไปนี้
รายการ
๑) จํานวนผูใชน้ํา ณ สิ้นปH
๒) จํานวนติดตั้งประปาใหม*
๓) ปริมาณน้ําใชเฉลี่ย
๔) ปริมาณน้ําผลิตจ*าย
๕) ปริมาณน้ําจําหน*าย
- น้ําขาย
- น้ําสาธารณะและน้ําอื่น ๆ
๖) อัตราน้ําสูญเสีย
๗) ราคาค*าน้ําเฉลี่ย
๘) จํานวนพนักงาน ณ สิ้นปH
๙) อัตราส*วนจํานวนผูใชน้ํา
ต*อพนักงาน ๑ คน
๑๐) จํานวนพนักงานบรรจุใหม*
๑๑) รายไดรวม
๑๒) ค*าใชจ*ายเพื่อการดําเนินงาน
๑๓) EBITDA
๑๔) กําไรสุทธิ

ผลงาน ๙ เดือน
(ต.ค.๕๔ – มิ.ย.๕๕)
(ลานราย)
๒.๐๔๙
(ราย)
๔๒,๗๓๗
(ลบ.ม./ราย/เดือน)
๕๒.๘๐
(ลาน ลบ.ม.)
๑,๓๒๖.๑
(ลาน ลบ.ม.)
๙๘๖.๑๐
(ลาน ลบ.ม.)
๙๖๗.๑๐
(ลาน ลบ.ม.)
๑๙.๐
(%)
๒๕.๖๔
(บาท/ลบ.ม.)
๑๑.๘๖
(คน)
๓,๙๗๔
(ราย)
๕๑๖
(คน)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

๒๓๒
๑๓,๒๐๓.๒
๔,๖๖๔.๐
๘,๕๓๙.๒
๔,๙๔๔.๔

คาดการณ:
ป7 ๒๕๕๕
๒.๐๕๙
๕๘,๐๐๐
๕๒.๘๐
๑,๗๖๕.๗
๑,๓๑๖.๐
๑,๒๙๑.๐
๒๕.๐
๒๕.๕
๑๑.๘๖
๓,๙๗๔
๕๐๓

เปVาหมาย ป7งบประมาณ ๒๕๕๖
เดิม
ปรับใหม" เพิ่ม (ลด) ร*อยละ
๒.๐๙๒
๒.๐๙๕
๐.๑๔
๖๐,๐๐๐
๕๒,๐๐๐
(๑๓.๓๓)
๕๒.๐
๕๒.๔๐
๐.๗๗
๑,๗๔๙.๙ ๑,๗๖๘.๐
๑.๐๓
๑,๓๑๒.๔ ๑,๓๒๖.๐
๑.๐๔
๑,๒๙๒.๔ ๑,๓๐๖.๐
๑.๐๕
๒๐.๐
๒๐.๐
๐.๐
๒๕.๐
๒๕.๐
๐.๐
๑๑.๙๖
๑๑.๙๖
๐.๐
๔,๑๔๘
๔,๑๔๘
๐.๐
๕๐๔
๕๐๕
๐.๒๐

๒๓๒
๒๗๖
๑๗,๖๒๘.๔ ๑๗,๘๒๘.๖
๖,๖๐๘.๗ ๗,๔๕๔.๔
๑๑,๐๑๙.๗ ๑๐,๓๗๔.๒
๕,๕๓๑.๒ ๕,๒๔๙.๔

๒๗๖
๑๗,๙๐๖.๑
๗,๒๕๓.๓
๑๐,๖๕๒.๘
๕,๕๐๖.๘

๐.๐๐
๐.๔๓
(๒.๗๐)
๒.๖๙
๔.๙

หมายเหตุ : เป@าหมายปH ๒๕๕๖ (ปรับใหม*) จะใชผลงานจริงปH ๒๕๕๕ เปBนฐานในการกําหนดเป@าหมาย ปH ๒๕๕๖

๒) ปรับปรุงโครงการ/แผนงานการใช*ทรัพยากรและความร"วมมือระหว"างกันของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
เดิมเปBนแผนงานส*วนหนึ่งอยู*ในโครงการ C๒-๑/๑ โครงการยกระดับการสรางความสัมพันธ;กับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสราง
รายไดอย*างยั่งยืน ภายใตยุทธศาสตร;ดานลูกคา (Customer : C) โดยการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ผลการทบทวนยุทธศาสตร;ฯ และเกณฑ;ชี้วัด และจัดทําเปBนโครงการใหม* F๓-๒/๒ โครงการใชทรัพยากรและความ
ร*วมมือกันระหว*าง กปน. และหน*วยงานอื่น ภายใตยุทธศาสตร;ดานการเงิน (Financial : F) รองรับกลยุทธ; F๓-๒
บริหารสินทรัพย;เพื่อเพิ่มมูลค*า

-๘๓) ปรับปรุงโครงการ/แผนงานอื่น ๆ ให*สอดคล*องตามกรอบการทบทวนยุทธศาสตร:ฯ ดังนี้
รายการทบทวน ปรับปรุงโครงการ/แผนงานหลัก (หน"วย : โครงการ)
ศูนย: EVM
คงเดิม
ปรับปรุง
โครงการใหม"
รวม
- ศูนย;ผลิตและส*งน้ํา
๓
๓
๖
- ศูนย;บริการ
๖
๑
๗
- ศูนย;สนับสนุน
๔
๑๗
๘
๒๙
รวม
๔
๒๖
๑๒
๔๒
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดมีมติเห็นชอบแลวในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีขอสังเกตใหจัดทําคําชี้แจงเพิ่มเติมถึงการกําหนดเป@าหมาย “จํานวน
ติดตั้งประปาใหม*” เพื่อความชัดเจน พรอมทั้งปรับรวมโครงการใหม*ที่ตอบสนองประเด็นการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ
พ.ร.บ. และขอบังคับใหทันสมัย คล*องตัว คือ โครงการ F๒-๑/๑ โครงการศึกษาประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับ
ขึ้นอัตราค*าน้ํา โดยใหรวมอยู*ในโครงการ C๑/๓ โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสรางอัตราค*าน้ําประปา และโครงการ
P๒-๑/๒ โครงการเตรียมความพรอมดานกฎหมาย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติประปาเอกชน ใหรวมอยู*ในโครงการ
P๒-๔/๒ โครงการเตรียมความพรอมดานขอกฎหมาย เพื่อรองรับแผนการดําเนินงานของ กปน. ในปFจจุบันและอนาคต
เนื่องดวยกิจกรรมมีความสอดคลองกัน ก*อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาต*อไป ซึ่ง กปน. ไดปรับปรุงก*อน
นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. แลว ตามขอ ๓) โดยสรุ ป แผนปฏิ บั ต งานปH งบประมาณ ๒๕๕๖ ประกอบดวย
โครงการทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ และโครงการที่เปBนภารกิจประจํา ๒๑ โครงการ
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร;การบริหาร การประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
และการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปHงบประมาณ ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบเป@าหมายการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปHงบประมาณ ๒๕๕๖
เรื่องที่

๘

ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R)
โดยขยายอายุสัญญาจํานวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให
ความช*วยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เปBนสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และในส*วนของเสนทางย*อย ไดรับการงดหรือลดค*าปรับ หรือการขยาย
อายุสัญญาดังนี้
เส*นทางที่ ๑ (บ*อพักประตูน้ําสี่พระยา ถึงบ*อพักประตูน้ําลุมพินี) และเส*นทางที่ ๓ (บ*อพักยกระดับน้ํา
ลาดหญา ถึงสถานีสูบจ*ายน้ําท*าพระ) ไดรับการงดหรือลดค*าปรับ จํานวน ๑๘๐ วัน จากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เส*นทางที่ ๒ (บ*อพักประตูน้ําประดิพัทธ; ถึงบ*อพักประตูน้ําสี่พระยา) ไดรับการขยายอายุสัญญา
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปBนสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๖
เส* นทางที่ ๔ (บ* อพักประตูน้ํ า ลุมพินี ถึงบ*อพั กลดระดับ น้ํ าลุ มพินี ) ไดรั บการขยายอายุ สัญ ญา
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เปBนสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โดยไม*เปลี่ยนแปลงค*างานก*อสรางและผูรับจางเปBนผูรับภาระค*าควบคุมงานก*อสรางของวิศวกร
ที่ปรึกษาในช*วงเวลาที่ไดรับสิทธิ์งดหรือลดค*าปรับ และการขยายอายุสัญญา ซึ่ง กปน. ไดตรวจสอบโดยละเอียด
รอบคอบแลว การขยายอายุสัญญาดังกล*าวเปBนไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

-๙ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R) ตามเสนอ

เรื่องที่ ๙

ขออนุมัติงานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
สําหรับโรงสูบน้ําดิบ ๔ ที่สถานีสูบน้ําสําแล และโรงสูบน้ําดิบ ๒ ที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน และงานที่เกี่ยวของ
สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) กับ ST Power Engineering Corporation Ltd. ในวงเงินค*างานตามสัญญา
๒๐๕,๙๐๑,๓๐๔.๔๕.-บาท (สองรอยหาลานเกาแสนหนึ่งพันสามรอยสี่บาทสี่สิบหาสตางค;) ใชจ*ายจากเงินกู
Japan International Cooperation Agency Loan Agreement No.TXXXII-๑ ระยะเวลาดําเนินการ ๖๖๐ วัน
นับจากวันที่แจงใหเริ่มงาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
ในการพิจารณารายละเอียด เนื่องจากราคาที่ผูเสนอราคารายต่ําสุดสูงกว*าราคาประมาณการมาก
คณะกรรมการ กปน. จึงไดสอบถามถึงวิธีการตั้งราคาประมาณการของ กปน. และขอให กปน. จัดทํารายละเอียด
ราคาประมาณการของสัญญานี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาในการประชุมครั้งต*อไป
มติที่ประชุม

ให กปน. จั ดทํ า รายละเอี ยดราคาประมาณการของ กปน. แลวนํา เสนอคณะกรรมการ กปน.
พิจารณาในการประชุมครั้งต*อไป

เรื่องที่ ๑๐

ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-BK-๘ (Supplementary Agreement No.๒)

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญา G-BK-๘
(Supplementary Agreement No.๒) โดยขยายอายุสัญญาจํานวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการใหความช*วยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ดังนี้
ช*วงที่ ๑ งานก*อสรางระบบผลิตน้ํางานหลักแลวเสร็จพรอมทดสอบ(Major works and ready
for commissioning) จากเดิมกําหนดแลวเสร็จวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เปBนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
ช*วงที่ ๒ งานก*อสรางทั้งสัญญา จากเดิมกําหนดแลวเสร็จวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เปBนวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๗
โดยผูรับจางเปBนผูรับภาระค*าควบคุมงานของวิศวกรที่ปรึกษาสําหรับระยะเวลาที่ไดขยายออกไปซึ่ง
กปน. ไดตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแลว การขยายอายุสัญญาดังกล*าวเปBนไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-BK-๘ (Supplementary Agreement No.๒) ตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๑

- ๑๐ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) ครั้งที่ ๒ โดยเพิ่มค"างานวงเงิน
สํา รอง Provisional Sums เพื่ อใช*จ" า ยสํ า หรับรายการที่ อยู" ใ นวงเงิ น สํ า รองประเภท
Provisional Sums ไว*ในสัญญา

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R)
ครั้งที่ ๒ โดยเพิ่มค*างานวงเงินสํารอง Provisional Sums เพื่อใชจ*ายสําหรับรายการที่อยู*ในวงเงินสํารองประเภท
Provisional Sums ไวในสัญญา จํานวน ๔๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบสามลานหาแสนบาทถวน) เพื่อใชจ*ายสําหรับ
รายการที่อยู*ในวงเงินสํารองประเภท Provisional Sums ตามค*าใชจ*ายที่เกิดขึ้นจริงตามเงื่อนไขสัญญากําหนด โดย
ไม*เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) ครั้งที่ ๒ โดยเพิ่มค*างานวงเงินสํารอง
Provisional Sums เพื่อใชจ*ายสําหรับรายการที่อยู*ในวงเงินสํารองประเภท Provisional Sums
ไวในสัญญาตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๒

ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งไดมีมติ
เห็นชอบในเรื่องต*างๆ ดังนี้
๑. กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุงใหม* กันยายน ๒๕๕๕ โดยปรับเฉพาะ
ส*วนของหน*าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งยังคงประเด็นสําคัญไวครบถวน แต*เนื้อหากระชับขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับคําสั่ง กปน. ที่ กก ๕/๒๕๕๕ เรื่องแต*งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต*างๆ ในคณะกรรมการ กปน.
๒. ความเสี่ยงที่ยอมรับได*ระดับองค:กร (Corporate Risk Appetite) กปน. ปรับปรุงความเสี่ยงที่
ยอมรับไดระดับองค;กร (Corporate Risk Appetite) ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค;เชิงกลยุทธ; (Strategic Objective)
และเป@ า หมายของแผนปฏิ บั ติ งานปH งบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่ อ ใชเปB น กรอบในการบริ ห ารความเสี่ ย งประจํ า
ปHงบประมาณ ๒๕๕๖
- เพิ่มมุมมองด*านผู*มีส"วนได*ส"วนเสีย
“กปน. จะดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีส*วนไดส*วนเสีย
อย*างสมดุล”
- ปรับมุมมองด*านการเงิน
“กปน. ยอมรับอัตราน้ําสูญเสียที่เหมาะสมและคุมค*าทางเศรษฐกิจ โดยอัตราน้ําสูญเสียต*อง
ไม"เกิน ๒๕%”
๓. เห็ นชอบคู" มื อบริ หารความเสี่ ยงองค: กร กปน. ปรั บปรุ งเกณฑ; การประเมิ นความเสี่ ยง (Risk
Criteria) ปHงบประมาณ ๒๕๕๖ ในส*วนของผลกระทบด*านการเงิน และระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ;ที่เกิดขึ้นจริงและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๔. การพัฒนาระบบบริหารความต"อเนื่องทางธุรกิจของ กปน. ป7งบประมาณ ๒๕๕๕
๔.๑ นโยบายและกรอบการบริหารความต*อเนื่องทางธุรกิจของ กปน.

- ๑๑ ๔.๒ แผนการดําเนินธุรกิจอย*างต*อเนื่อง (BCP) ของระบบส*งน้ําดิบ ระบบผลิต สํานักงานประปา
สาขา และสํานักงานใหญ* ประกอบดวย การกําหนดที่ทํางานสํารอง แผนก*อนเกิดเหตุ แผนระหว*างเกิดเหตุ แผนหลัง
เกิดเหตุ และการติดต*อสื่อสารกับพนักงานในภาวะฉุกเฉิน (Call Tree)
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรให กปน. พัฒนาระบบบริหารความต*อเนื่อง
ทางธุรกิจใหกลายเปBนวัฒนธรรมองค;กร
๕. เห็นชอบการปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง แผนฟrsนฟูท"อส"งน้ําดิบ ป7งบประมาณ ๒๕๕๕
เนื่องจาก กปน. ขยายเวลาจําหน*ายเอกสารประกวดราคาและกําหนดการยื่นซองประกวดราคาโครงการฟ•Žนฟูท*อส*ง
น้ําดิบ เพื่อเป•ดโอกาสในการแข*งขันใหแก*ผูรับจางที่มีความชํานาญทางเทคนิคและมีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม
ดังนั้น กปน. จึงปรับแผนบริหารความเสี่ยงเรื่อง แผนฟ•Žนฟูท*อส*งน้ําดิบ พรอมทั้งปรับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
(Risk Appetite) ใหสอดคลองกับกําหนดการประกวดราคาดังกล*าว
๖. เห็นชอบผลการทบทวนระดับความเสี่ยงปลายป7งบประมาณ ๒๕๕๕ และการระบุ-ประเมิน
ความเสี่ยงต*นป7งบประมาณ ๒๕๕๖
ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ กปน. บริหารจัดการความเสี่ยงจํานวน ๒๒ สาเหตุความเสี่ยง ผลการ
ทบทวนความเสี่ยงปลายปHงบประมาณ ๒๕๕๕ สามารถลดระดับความเสี่ยงไดดีกว*าเป@าหมายจํานวน ๓ สาเหตุความเสี่ยง
และลดลงไดตามเป@าหมาย ๑๙ สาเหตุความเสี่ยง
ผลการทบทวนระดับความเสี่ยงปลายป7งบประมาณ ๒๕๕๕ และการระบุ-ประเมินความเสี่ยงต*นป7งบประมาณ ๒๕๕๖
จํานวนสาเหตุความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

ปลายป7งบประมาณ
๒๕๕๕

ต*นป7งบประมาณ
๒๕๕๖

สูง
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

๒
๙
๑๑
๒๒

๒
๘
๑
๑๑

รวมความเสี่ยงที่ต*องจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง
ป7งบประมาณ ๒๕๕๖
๔
๑๗
๒๑

๗. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ป7งบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่ง กปน. มีความเสี่ยงที่ตองบริหาร
จัดการรวม ๒๑ สาเหตุความเสี่ยง ประกอบดวยระดับความเสี่ยงสูง ๔ สาเหตุความเสี่ยง และปานกลาง ๑๗ สาเหตุ
ความเสี่ยง โดยหน*วยงานเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงปHงบประมาณ ๒๕๕๖
จํานวน ๑๖ แผน
มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๓

ขอความเห็นชอบการยกฐานะหน"วยงานและกําหนดสํานักงานประปาสาขาเพิ่มเติม

ตามที ่ค ณะกรรมการ กปน. ไดมีม ติเ ห็น ชอบในการประชุม ครั ้ง ที ่ ๙/๒๕๕๓ เมื ่อ วัน ที ่ ๒๒
กันยายน ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ให กปน. ปรับปรุงโครงสรางผังบริหารของ
สํา นักงานประปาสาขาพื้น ที ่เ ขตขยาย ประกอบดวย สํา นักงานประปาสาขาตากสิน สํ า นัก งานประปาสาขา
บางบัว ทอง และสํา นักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ซึ่งในระยะเริ่มตนดํา เนินการ ใหกํา หนดเปBน “กองประปา
สุวรรณภูมิ” ก*อน นั้น
เนื่องจากสํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง (สสบท.) เปBนสาขาที่มีจํานวนผูใชน้ําและพื้นที่การ
ใหบริการมาก และมีแนวโนมการเพิ่มจํานวนผูใชน้ํามากกว*าสาขาอื่นๆ ปFจจุบันมีผูปฏิบัติงานรวม ๒๒๗ คน จําแนก

- ๑๒ เปBนพนักงาน ๑๔๓ คน ลูกจาง ๓๒ คน และตัวแทน ๕๒ คน มีผูใชน้ํา ๒๑๘,๐๘๔ ราย คิดเปBนสัดส*วนพนักงานต*อ
ผูใชน้ํา ๑ : ๑,๕๒๕ ราย และผูปฏิบัติงาน : ผูใชน้ํา ๑ : ๙๖๑ ราย และเปBนสาขาที่มีปริมาณผูใชน้ําต*อใหม*เฉลี่ยสูงกว*า
สํานักงานประปาสาขาอื่น ส*วนกองประปาสุวรรณภูมิเปBนพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชนที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
อย*างรวดเร็ว รวมถึงการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต*างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีอัตราอนุมัติ ๔๖ อัตรา มีผูใชน้ํา
๓๙,๗๗๘ ราย ในอนาคตจะมีพื้นที่ใหบริการ ๔๔๕ ตารางกิโลเมตร และเมื่อจัดตั้งเปBนสํานักงานประปาสาขาแลวจะ
มีผูใชน้ําประมาณ ๖๐,๐๐๐ ราย
กปน. จึงไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้
๑. แยกสํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง เปBน ๒ สาขา คือ สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง
และสํานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ โดยมีอัตรากําลังสาขาละ ๑๓๐ อัตรา และกําหนดใหสํานักงานประปาสาขา
มหาสวัสดิ์ตั้งอยู*ในบริเวณพื้นที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ และยายสํานักงานประปาสาขาบางกอกนอยไปอยู* ที่
กองโรงงานธนบุรี (ถนนจรัญสนิทวงศ; เขตบางกอกนอย กทม.)
๒. ยกฐานะกองประปาสุวรรณภูมิ เปBนสํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ สังกัดผูช*วยผูว*าการ
(บริการ ๑) ใชพื้นที่ที่ถนนหลวงแพ*ง เขตลาดกระบัง มีอัตรากําลัง ๑๓๐ อัตรา โดยทยอยการบรรจุพนักงานตาม
จํานวนผูใชน้ําที่เพิ่มขึ้น
๓. การกําหนดหน*วยงานตามขอ ๑ และ ๒ ใหเร*งรัดใหมีผลภายในตนปH ๒๕๕๖
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

เห็นชอบการยกฐานะหน*วยงานและกําหนดสํานักงานประปาสาขาเพิ่มเติมตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๔

ขอความเห็ นชอบกํ าหนดค" าครองชี พชั่ วคราวของพนั กงาน กปน. ที่ ได* รั บเงิ นเดื อนไม" เกิ น
๑๕,๐๐๐ บาท

ตามที ่ คณะรัฐ มนตรีไ ดมีม ติใ นคราวประชุม เมื ่อ วัน ที ่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็น ชอบ
การจ*ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพัน ธ;
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ; ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอดังนี้
๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีเงินเดือนหรือค*าจางไม*ถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค*าจางอีกจนถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ํากว*าปริญญาตรีที่มีเงินเดือนหรือค*าจางไม*ถึงเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท
ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต*เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค*าจางแลว ตองไม*เกิน
๑๒,๒๘๕ บาท
๓. ใหใชบังคับตั้งแต*วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เปBนตนไป
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดค*าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงาน กปน. ที่ไดรับเงินเดือนไม*เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๑๒,๒๘๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. พนักงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ไดรับเงินเดือนไม*ถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
มีจํา นวน ๕๘๑ คน และพนัก งานที่มีคุณวุฒิก ารศึกษาระดับ ต่ํา กว*า ปริญ ญาตรีที่ไ ดรับ เงิน เดือนไม*ถึงเดือนละ
๑๒,๒๘๕ บาท มีจํานวน ๔๐๒ คน รวม ๙๘๓ คน
๒. ค*าใชจ*ายเพื่อจ*ายเปBนค*าครองชีพใหกับพนักงานตามขอ ๑ ประกอบดวย

- ๑๓ ๒.๑ เงิน ค*า ครองชีพ ที ่จ ะตองจ*า ยใหกับ พนัก งานที ่ม ีค ุณ วุฒ ิป ริญ ญาตรีขึ ้น ไป เท*า กับ
๑,๕๖๓,๙๔๐ บาท ต*อเดือน (๑๘,๗๖๗,๒๘๐ บาทต*อปH)
๒.๒ เงิน ค*า ครองชีพ ที ่จ ะตองจ*า ยใหกับ พนัก งานที ่ม ีค ุณ วุฒ ิต่ํ า กว*า ปริญ ญาตรี เท*า กับ
๕๓๓,๓๐๐ บาท ต*อเดือน (๖,๓๙๙,๖๐๐ บาทต*อปH)
รวมเปBนค*าใชจ*ายที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๒,๐๙๗,๒๔๐ บาทต*อเดือน (๒๕,๑๖๖,๘๘๐ บาทต*อปH)
๒.๓ การจ*ายเงินค*าครองชีพชั่วคราวดังกล*าวไม*ถือเปBนค*าจาง และมีลักษณะการจ*ายเปBนการ
ชั่วคราว รวมทั้งไม*เปBนฐานในการคํานวนสิทธิประโยชน;ต*างๆ แก*ลูกจาง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ โดยใหมีผลตั้งแต*วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ต*อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบกําหนดค*าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน กปน. ที่ไดรับเงินเดือนไม*เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
ตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๕

รายงานการคาดการณ:ผลการดําเนินงานงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการคาดการณ;ผลการดําเนินงาน งวด
๑๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จากผลการดําเนินงานจริง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยคาดการณ;
ปริมาณน้ําขายทั้งปH เท*ากับ ๑,๒๙๐.๖ ลานลูกบาศก;เมตร สูงกว*าปHก*อน ๒๘.๒ ลานลูกบาศก;เมตร และควบคุม
ลดค*าใชจ*ายงบทําการ จํานวน ๙๐๒.๖ ลานบาท ทําใหคาดการณ;กําไรก*อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ และโบนัสประมาณ
๖,๔๓๔.๖ ลานบาท ไดรับคะแนนระดับ A โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน*วย : ลานบาท

รายการ
รายได
ค*าใชจ*าย
กําไรก*อน FX, โบนัส
กําไรสุทธิ

คาดการณ;
ปH ๒๕๕๕
๑๗,๗๒๕.๑
๑๑,๒๙๐.๕
๖,๔๓๔.๖
๕,๘๒๕.๖

เป@าหมายเกณฑ; A ปH ๒๕๕๕
ก*อนปรับเป@า
หลังปรับเป@า *
๑๗,๓๗๒.๔
๑๗,๓๗๒.๔
๑๑,๐๗๒.๔
๑๑,๓๕๖.๕
๖,๓๐๐.๐
๖,๐๑๕.๙
๕,๘๔๖.๓
๕,๕๘๗.๘

จริง
ปH ๒๕๕๔
๑๗,๕๐๐.๓
๑๐,๙๓๕.๕
๖,๕๖๔.๘
๕,๖๔๑.๐

หมายเหตุ * ไดปรับเป@าหมายค*าใชจ*ายตามที่เกิดขึ้นจริงตามเกณฑ;ประเมินผล ไดแก* ค*าสารเคมี ค*าเสื่อมราคา ค*าน้ําดิบแลว

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖

รับทราบรายงานวิเคราะห:การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด ๑๐ เดือน สิ้นสุดวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห;การเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรับงวด ๑๐ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก*อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต*างประเทศ ๕,๔๘๑.๗ ลานบาท สูงกว*าเป@าหมาย ๒๙๕.๗
ลานบาท คิดเปBนรอยละ ๕.๗ แต*ต่ํากว*าปHก*อน ๑๓๔.๙ ลานบาท คิดเปBนรอยละ ๒.๔ และมีกําไรสุทธิ ๕,๔๙๗.๖
ลานบาท สูงกว*าเป@าหมาย ๑๙๖.๘ ลานบาท คิดเปBนรอยละ ๓.๗ แต*ต่ํากว*าปHก*อน ๓๒.๘ ลานบาท คิดเปBนรอยละ
๐.๖ และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร; (Economic Profit : EP) ๗๔๕.๕ ลานบาท สูงกว*าเป@าหมาย ๑๖๐.๑ ลานบาท แต*
ต่ํากว*าปHก*อน ๔๒.๒ ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑๔ ๑) รายได*รวม เท*ากับ ๑๔,๗๕๒.๕ ลานบาท สูงกว*าเป@าหมาย ๓๓๔.๑ ลานบาท คิดเปBนรอยละ
๒.๓ และสูงกว*าปHก*อน ๒๐๐.๒ ลานบาท คิดเปBนรอยละ ๑.๔ โดยรายได*ค"าน้ํา ซึ่งเปBนรายไดหลักของ กปน. จํานวน
๑๒,๗๙๓.๓ ลานบาท สูงกว*าเป@าหมาย ๑๕๐.๐ ลานบาท คิดเปBนรอยละ ๑.๒ และสูงกว*าปHก*อน ๒๓๔.๗ ลานบาท
คิดเปBนรอยละ ๑.๙ ส*วนใหญ*เกิดจากสภาพอากาศในปHนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว*าปHก*อนและปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ํากว*า
ปHก*อน โดยในปHก*อนสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกในช*วงปลายเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๔ และอากาศหนาวเย็น
ประกอบกับภาคธุรกิจฟ•Žนตัวไดเร็วหลังจากวิกฤติอุทกภัยคลี่คลาย นอกจากนี้ธุรกิจท*องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่ชั้นใน
ฟ•Žนตัวเนื่องจากไม*ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเช*นเดียวกับปHก*อน รวมทั้งในปHก*อนประเทศญี่ปุiนเกิด
ภัยพิบัติจากแผ*นดินไหวและสึนามิ ส*งผลใหบริษัทในกลุ*มอุตสาหกรรมยานยนต;ในพื้นที่สาขาสมุทรปราการและพระ
โขนงลดกําลังการผลิต ประกอบกับ กปน. มีการปรับแรงดันน้ําใหสอดคลองกับอุณหภูมิและความตองการการใชน้ําใน
แต*ละช*วงเวลา และเร*งรั ดการซ*อมท*อแตกรั่ว ส*งผลใหปริมาณน้ํ าขายสูงขึ้น โดยปริมาณน้ํ าขายสะสม ๑๐ เดือน
เท*ากับ ๑,๐๗๗.๑ ลานลูกบาศก;เมตร สูงกว*าเป@าหมายหลังปรับผลกระทบจากอุทกภัย ๑๙.๙ ลานลูกบาศก;เมตร
และสู งกว* า ปHก*อน ๒๖.๖ ลานลู กบาศก; เมตร โดยสู งกว*า ปH ก*อน มี ผ ลจากผู ใชน้ํ ากลุ* มที่ อยู*อาศั ย (R๑) ๑๐.๗
ลานลูกบาศก;เมตร กลุ*มธุรกิจ (R๒) ๗.๔ ลานลูกบาศก;เมตร และกลุ*มขายเหมา ๘.๕ ลานลูกบาศก;เมตร รายได*
ค"าติดตั้งประปา ๓๐๑.๕ ลานบาท สูงกว*าเป@าหมาย ๔๖.๕ ลานบาท คิดเปBนรอยละ ๑๘.๒ แต*ต่ํากว*าปHก*อน ๗๔.๙
ลานบาท คิดเปB นรอยละ ๑๙.๙ เนื่ องจากผลกระทบจากอุทกภั ยที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ใหบริ การ มี รายได*เสริ ม ๕๓๘.๕
ลานบาท สูงกว*าเป@าหมาย ๑๔๒.๐ ลานบาท คิดเปBนรอยละ ๓๕.๘ และสูงกว*าปHก*อน ๑๓.๗ ลานบาท คิดเปBนรอย
ละ ๒.๖ และมีรายได*อื่น ๒๕๘.๗ ลานบาท ต่ํากว*าเป@าหมาย ๒.๓ ลานบาท คิดเปBนรอยละ ๐.๙ แต*สูงกว*าปHก*อน ๖.๓
ลานบาท คิดเปBนรอยละ ๒.๕
๒) ค"าใช*จ"ายรวม (รวม FX) เท*ากับ ๙,๒๕๔.๙ ลานบาท สูงกว*าเป@าหมาย ๑๓๗.๓ ลานบาท คิดเปBน
รอยละ ๑.๕ และสู งกว* าปH ก*อน ๒๓๓.๐ ลานบาท คิ ดเปB นรอยละ ๒.๖ โดยมี ต นทุ นค* าน้ํ าต* อหน* วยน้ํ าขาย ซึ่ งเปB น
ตนทุนหลักของค*าใชจ*ายรวม จํานวน ๘.๐๘ บาทต*อลูกบาศก;เมตร ต่ํากว*าเป@าหมาย ๐.๐๕ บาทต*อลูกบาศก;เมตร แต*
สูงกว*าปHก*อน ๐.๐๙ บาทต*อลูกบาศก;เมตร เกิดจากค*าใชจ*ายในการป@องกันอุทกภัย เปBนเงิน ๓๑๓.๙ ลานบาท คิดเปBน
ตนทุนค*าน้ํา ๐.๒๙ บาทต*อลูกบาศก;เมตร หากไม*รวมค*าใชจ*ายที่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย กปน. จะมี
ตนทุนค*าน้ําเท*ากับ ๗.๗๙ บาทต*อลูกบาศก;เมตร ต่ํากว*าปHก*อน ๐.๒๐ บาทต*อลูกบาศก;เมตร ส*วนใหญ*เกิดจาก
ค*าใชจ*ายบุคลากรลดลง เนื่องจากจํานวนพนักงานและเงินเดือนเฉลี่ยลดลง ประกอบกับดอกเบี้ยจ*ายลดลงและกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการใชมาตรฐานการบัญชีใหม* ส*งผลใหค*าเสื่อมราคาทรัพย;สิน
เพิ่มขึ้น แต*ค*าใชจ*ายพนักงานลดลง ในขณะที่ค*าไฟฟ@าเพิ่มขึ้น เกิดจากการปรับทั้งค*าไฟฐานและค*า Ft ของ กฟน. แมว*า
ปริมาณไฟฟ@าที่ใชต*อหน*วยน้ําผลิตจะใกลเคียงกับปHก*อน และมีค*าใชจ*ายดําเนินงานอื่น ไดแก* ค*าโฆษณาประชาสัมพันธ;
ค*าการกุศล เพิ่มขึ้น
๓) กําไรสุทธิ เท"ากับ ๕,๔๙๗.๖ ล*านบาท สูงกว*าเป@าหมาย ๑๙๖.๘ ลานบาท คิดเปBนรอยละ
๓.๗ ส* วนใหญ*เกิดจากความสามารถในการสรางรายไดสูงกว*าเป@ าหมายที่คาดการณ;ไว เมื่อเปรียบเทียบกั บปHก*อน
กําไรสุทธิต่ํากว*าปHก*อน ๓๒.๘ ลานบาท คิดเปBนรอยละ ๐.๖ ส*วนใหญ*เกิดจากค*าใชจ*ายที่เพิ่มขึ้นจากการป@องกันอุทกภัย
ในขณะที่รายไดค*าน้ําสูงกว*าปHก*อน ซึ่งสามารถชดเชยค*าใชจ*ายที่เพิ่มขึ้นบางส*วน โดยมีอัตราส*วน EBITDA ต*อ
รายไดรวม (EBITDA Margin) เท*ากับรอยละ ๖๔.๓๘ สูงกว*าเป@าหมาย แต*ต่ํากว*าปHก*อน ซึ่งเท*ากับรอยละ ๖๓.๙๙
และ ๖๕.๐๒ และอัตราส*วนผลตอบแทนต*อรายไดรวม (NET Profit Margin) รอยละ ๓๗.๒๗ สูงกว*าเป@าหมาย แต*
ต่ํากว*าปHก*อน ซึ่งเท*ากับรอยละ ๓๖.๗๖ และ ๓๘.๐๐ ตามลําดับ
ฐานะการเงิน : กปน. มีสินทรัพย;รวม ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เท*ากับ ๕๗,๑๙๘.๑ ลานบาท
โดยมีอัตราส*วนหนี้สินรวมต*อส*วนทุน (D/E Ratio) เท*ากับ ๐.๒๒ เท*า มีค*าใกลเคียงกับเป@าหมาย แต*ต่ํากว*าปHก*อนซึ่ง
เท*ากับ ๐.๒๑ เท*า และ ๐.๒๕ เท*า ตามลําดับ แสดงทิศทางการก*อหนี้สินที่ลดลงจากปHก*อน สะทอนถึงความเขมแข็งทาง
การเงิน

- ๑๕ คาดการณ:ผลการดําเนิ นงาน ป7 ๒๕๕๕ จากผลการดําเนิ นงานจริ ง ๑๐ เดือน บวกคาดการณ; อีก
๒ เดือน โดยคาดการณ;ปริมาณน้ําขายทั้งปHเท*ากับ ๑,๒๙๒.๔ ลานลูกบาศก;เมตร สูงกว*าปHก*อน ๓๐.๐ ลานลูกบาศก;เมตร
และควบคุมลดค*าใชจ*ายงบทําการ จํานวน ๘๑๘.๖ ลานบาท ทําใหคาดการณ;กําไรก*อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ และ
โบนัสประมาณ ๖,๓๐๕.๓ ลานบาท ไดรับระดับคะแนน A ทั้งนี้ จะตองสรางรายไดและควบคุมลดค*าใชจ*ายใหได
ตามที่คาดการณ;ไว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๗

รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนสิงหาคม
๒๕๕๕

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน สรุปไดดังนี้
๑. ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกูรวม ๓,๗๘๑.๗ ลานบาท โดยมีโครงสรางเงินกู
ดังนี้
- เงินกูในประเทศ (เงินบาท) ๓๗๕.๐ ลานบาท เงินกูต*างประเทศ (เงินเยน) ๓,๔๐๖.๗ ลานบาท
คิดเปBนสัดส*วนเงินบาท : เงินเยน = ๙.๙ : ๙๐.๑
- ในส*วนของเงินกูบาทเปBนเงินกู Term Loan ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR ๖M)
๒ สัญญา เท*ากับ ๓๗๕.๐ ลานบาท (คิดเปBนรอยละ ๙.๙ ของภาระหนี้รวม)
- ในส*วนของเงินกูที่เปBนเงินเยน ไดป@องกันความเสี่ยงของค*าเงินเยนไปแลวรอยละ ๔๑.๕ และ
คงเหลือรอยละ ๕๘.๕ ของเงินกูสกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค*าเงินเยนอยู*
๒. กปน. มีความเสี่ย งจากเงินกู อัต ราดอกเบี้ย ลอยตัว ที่อางอิ งอัต ราเฉลี่ ยของดอกเบี้ย เงิน ฝาก
ประจํา ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา (FDR๖M) ของธนาคารพาณิชย;หลัก ๒ สัญญา จํานวนรวม ๓๗๕.๐ ลานบาท
คิดเปBนเพียงรอยละ ๙.๙ ของเงินกูรวม โดยจะชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยงวดสุดทายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๓. ในส*วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ พบว*า การทรงตัวของทั้ง
ค*าเงินเยนต*อเงินดอลลาร;สหรัฐฯ และค*าเงินบาทต*อดอลลาร;สหรัฐฯ ส*งผลใหเงินบาททรงตัวเมื่อเทียบกับเงินเยน
โดยมีค*าเฉลี่ยที่ ๐.๓๙๙๗ บาทต*อเยน แกว*งตัวอยู*ในช*วง ๐.๓๙๑๘ – ๐.๔๐๔๓ บาทต*อเยน
จากขอพิจ ารณาขางตน พบว* า อั ตราดอกเบี้ยนโยบายที่ ทรงตั วรอยละ ๓ ต*อปH มาตั้ งแต* เดือน
มกราคม ๒๕๕๕ มีความเปBนไปไดที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะพิจารณาปรับลดลงรอยละ ๐.๒๕
ต*อปH ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง กนง. จะพิจารณาประเมินสถานการณ;เศรษฐกิจ
โลกและอุปสงค;ในประเทศอีกครั้งหนึ่ง อย*างไรก็ดี เงินกูอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ กปน. มีภาระหนี้คงเหลือเพียง
๓๗๕.๐ ลานบาท โดยจะชําระหนี้คืนทั้งหมดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
ในส*วนของการบริหารความเสี่ยงเงินกูสกุลต*างประเทศ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินมีมติให
ความเห็นชอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินกูสกุลต*างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการ กปน. มีมติรับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินกูสกุลต*างประเทศ และ
อนุมัติการบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ (Principal II) ดวยวิธีการชําระหนี้คืนก*อนครบ
กําหนด (Prepayment) โดยใชเงินรายไดของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- ๑๖ ดังนั้น กปน. จะบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXIV-๔ (Principal II) หลังจากแผน
บริหารหนี้สาธารณะปHงบประมาณ ๒๕๕๖ ผ*านความเห็นชอบจาก ครม. แลว และจะติดตามสภาวะตลาดและภาวะ
เศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ และสัญญาเลขที่ TXXXII-๑ ตาม
ความเหมาะสมต*อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘

รับทราบความก*าวหน*าผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๑๐ เดือน ป7งบประมาณ ๒๕๕๕
(ตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕)

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบความกาวหนาผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ง าน งวด ๑๐ เดื อ น ปH ง บประมาณ ๒๕๕๕ (ตุ ล าคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕) โดยมี ผ ลการ
ดําเนินงานใน แต*ละยุทธศาสตร;ทั้ง ๓๘ โครงการสรุปไดดังนี้
๑. ยุทธศาสตร:ด*านผู*มีส"วนได*ส"วนเสีย ไม*มีแผนโครงการ
๒. ยุทธศาสตร:ด*านการเงิน จํานวน ๓ โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
๓. ยุทธศาสตร:ด*านลูกค*า จํานวน ๓ โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
๔. ยุทธศาสตร:ด*านกระบวนการภายใน จํานวน ๑๔ โครงการ ไม*สามารถดําเนินการไดตามแผน
จํานวน ๒ โครงการ ไดแก*
- โครงการปรับปรุงท*อเพื่อลดน้ําสูญเสีย (เร*งด*วนในพื้นที่ ๔ สาขา)
- โครงการพัฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม
๕. ยุทธศาสตร:ด*านการเรียนรู*และพัฒนาองค:กร จํานวน ๑๕ โครงการ ดําเนินการล*าชา จํานวน
๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาต*อยอดความรูสู* R&D และนวัตกรรม ซึ่งหน*วยงานจะไดเร*งรัดใหเปBนไปตามแผน
๖. ยุทธศาสตร:ด*านธรรมาภิบาล จํานวน ๓ โครงการ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทุกโครงการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙

รับทราบผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ สําหรับงวด ๑๐ เดือน
ป7งบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ สําหรับงวด ๑๐ เดือน ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕) โดยสรุป
ผลการดําเนินงาน ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ เฉพาะเกณฑ;วัดที่สามารถประเมินผลไดแลว เท*ากับ ๔.๗๗๑๔ คะแนน
หรือเทียบเท*าเกรด A- ซึ่งต่ํากว*าเมื่อเทียบกับช*วงเดียวกันของปH ๒๕๕๔ ที่ได ๔.๘๔๗๕ คะแนน หรือเทียบเท*าเกรด
A- โดยมีรายละเอียดในแต*ละกลุ*มดังนี้
๑. การดําเนินงานตามนโยบาย มี ๓ เกณฑ;วัด โดยผลงานเกณฑ;วัดความสามารถในการบริหาร
แผนลงทุน เบิกจ*ายไดรอยละ ๙๑.๙ การเบิกจ*ายงบลงทุนสะสมต่ํากว*าแผนจ*ายรอยละ ๘.๑ ประกอบดวย งบลงทุนปกติ
จ*ายต่ํากว*าแผนจ*ายรอยละ ๑๙.๒ และงบลงทุนโครงการจ*ายสูงกว*าแผนจ*ายรอยละ ๓.๑
หากปรับปรุงวงเงินงบลงทุนตามเงื่อนไขเกณฑ;ประเมินผลองค;กรเบื้องตนเมื่อเทียบกับแผนการ
จ*ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทําใหผลการเบิกจ*ายเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๙๑.๙ เปBนรอยละ ๙๒.๘
และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ*ายทั้งปHทําใหผลการเบิกจ*ายเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๖๕.๒ เปBนรอยละ ๖๕.๗

- ๑๗ ๒. ผลการดําเนินงานของ กปน. มี ๑๐ เกณฑ;วัด ผลการดําเนินงานสะสมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ทุกเกณฑ;วัดมีผลงานเปBนไปตามเป@าหมาย
๓. การบริ ห ารจั ด การองค: ก ร มี ๖ เกณฑ; วั ด จะประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการประเมิ น ผลฯ
ณ สิ้นปHงบประมาณ
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งกิ จ การ กปน. ไดมี มติ รั บ ทราบแลว ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๐

รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งไดมีมติรับทราบในเรื่องต*างๆ ดังนี้
๑. รายงานผลการเฝVาระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๕ พบว*า ความเสี่ยงหลักอยู*ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Target) ๘ รายการ ไดแก* ความขุ*นน้ําดิบจาก
แหล*งน้ําดิบฝF|งตะวันออก, ความขุ*นน้ําดิบจากแหล*งน้ําดิบฝF|งตะวันตก, ปริมาณน้ําเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และปiาสัก
ในช*วงฤดูฝน, ปริมาณน้ําระบายทายเขื่อนเจาพระยา, แรงดันน้ําที่ท*อประธาน, ปริมาณน้ําขาย และรอยละของ
ค*าใชจ*ายดําเนินงานเทียบกับเป@าหมายสะสม และตนทุนเงินกู
ความเสี่ยงหลักอยู*ในช*วงเบี่ยงเบนที่ ตองติดตามและทําการเฝ@าระวังอย*า งใกลชิด (Trigger)
๒ รายการ ไดแก* อัตราน้ําสูญเสีย และอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งอยู*ในระดับที่ตองกําหนดกิจกรรมดําเนินงานทันที
(Threshold) ๑ รายการ ไดแก* ค*าใชจ*ายดําเนินงานเทียบกับเป@าหมายสะสม ดังนี้
๑.๑ อัตราน้ําสูญเสีย
อัตราน้ําสูญเสีย (มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๕) ๒๔.๗๓% อยู*ในช*วง Trigger สายงาน
บริการไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสียปHงบประมาณ ๒๕๕๕
และรายงานผลใหคณะกรรมการ กปน. ทราบอย*างต* อเนื่ อง โดยผ*านคณะอนุ กรรมการติ ดตามการบริหารจั ดการ
น้ําสูญเสีย
๑.๒ อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน ๐.๔๐๐๙ บาท/เยน อยู*ในช* วง Trigger (๐.๓๘๑๑-๐.๔๒๐๗) กปน. มี
แนวทาง การบริหารความเสี่ยงเงินกูสกุลเงินต*างประเทศ คือ Refinance, Prepayment และการแปลงหนี้จากสกุล
เงินเยนเปBนบาท (Cross Currency Swap: CCS) ตามมติคณะกรรมการ กปน. โดยจะพิจารณาดําเนินการในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
๑.๓ ร*อยละของค"าใช*จ"ายดําเนินงานเทียบกับเปVาหมายสะสม
ค*าใชจ*ายดําเนินงานสะสม ตุลาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๕,๒๓๕.๑๗
ลานบาท สูงกว*าเป@าหมายสะสม ๕๘.๐๒ ลานบาท คิดเปBน ๑.๑๒ % (เป@าหมาย ๕,๑๗๗.๑๕ ลานบาท) อยู*ในช*วง
Threshold ซึ่งสายงานการเงินไดจัดทําคาดการณ;ค*าใชจ*ายงบทําการที่สามารถควบคุมใหลดลงไดในปHงบประมาณ
๒๕๕๕ จํานวน ๗๕๘.๖ ลานบาท และท*านผูว*าการฯ พิจารณาสั่งการใหทุกสายงานควบคุมค*าใชจ*ายงบทําการให
เปBนไปตามเป@าหมาย ตามมติคณะกรรมการ กปน. แลว
๒. รายงานผลการติดตามความคืบหน*าในการบริหารความเสี่ยง ป7งบประมาณ ๒๕๕๕ (งวดเดือน
มิถุนายน – กรกฏาคม ๒๕๕๕) อยู*ระหว*างดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม ๑๗ แผน โดยมี

- ๑๘ ผลงานอยู*ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) จํานวน ๖ แผน และผลงานอยู*ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
จํานวน ๑๑ แผน
๓. ผลการประเมินคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ป7งบประมาณ ๒๕๕๕
- การประเมินผลทั้งคณะ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๗.๓๖ แสดงว*า ประสิทธิภาพดี
- การประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๔.๒๙ แสดงว*า ประสิทธิภาพดี
๔. ผลการดําเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง
๔.๑ โครงการประกวดการบริหารความเสี่ยงดีเด"น แผนบริหารความเสี่ยงที่ไดรับรางวัล
จํานวน ๓ แผน มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ “แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง รายไดค*าน้ํา” สายงานบริการ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “แผนรองรับผลกระทบที่เกิดจากการป•ดซ*อมอุโมงค;ส*งน้ํา”
สายงานผลิตและส*งน้ํา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “แผนการสรางความเขาใจกับประชาชนในการดําเนินการ
ของ กปน. เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการ” สายงานผูว*าการ
๔.๒ นโยบายจัดสรรเงินเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ
- ประกาศการประปานครหลวง เรื่องนโยบายการพิจารณาผลตอบแทนดานการบริหาร
ความเสี่ยง
- เพิ่มขอความในบันทึกแนวปฏิบัติประจําปH กรณีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน “เพื่อเปน
การสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานในการที่จะรวมมือเพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร โดยหนวยงานที่มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรมประจําของหนวยงาน ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและพนักงานที่มีผลงานที่เกี่ยวของ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในดาน
ตางๆ ตอกิจการของ กปน. มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษใหพนักงานดวย”
๔.๓ โครงการประกวดผู*รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดีเด"น
ผูรายงานผลการบริห ารความเสี่ย งดีเ ด*น ประจํ า ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่ งไดรั บมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณจํานวน ๓ ราย ไดแก*
๑) นายสรรค;ชัย พงศ;พุทธชาติ ผอ.กบด.ฝสร. ผูรายงานผล แผนฟ•Žนฟูท*อส*งน้ําดิบ
๒) นางสาวกรองทอง เลิศพงศ;อารยะ วิศวกร ๕ สพจ.กพจ.ฝพผ. ผูรายงานผล แผนการ
สํารวจและซ*อมโครงสรางในระบบผลิต
๓) นางสาวอารี นาฎ ตันติ ลีป• กร นั กทรัพยากรบุ คคล ๔ กนบ.ฝบบ. ผูรายงานผล
แผนการเตรียมความพรอมบุคลากรในตําแหน*งที่สําคัญ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรให กปน. แต*งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจํา
สายงาน และบรรจุหัวขอการบริหารความเสี่ยงในการประชุมของสายงานอย*างสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค;กรและมั่นใจไดถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
เรื่องที่ ๒๑

รับทราบ

รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งไดมีมติในเรื่องต*างๆ ดังนี้

- ๑๙ ๑. เห็นชอบ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลและทั้งคณะ ประจํา
ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้
๑.๑ ผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุ คคล) ไดคะแนนเฉลี่ ยรวม
๔.๔๗ (คะแนนเต็ ม ๕) ถื อ ไดว* า กรรมการตรวจสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ในการปฏิ บั ติ ง านในหนาที่ ข อง
คณะกรรมการฯ สามารถใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เสนอความเห็นและขอเสนอแนะที่
เปBนประโยชน;ต*อการประปานครหลวง
๑.๒ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ) ตามเกณฑ;มาตรฐานและ
แบบการประเมิ นในคู* มือการปฏิบั ติงานสํา หรั บคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐ วิส าหกิจ ไดคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๓
(คะแนนเต็ม ๔) ถือว*าคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคลองกับการดําเนินงานของ กปน.
๒. เห็นชอบ ผลการประเมินตนเองของหน*วยตรวจสอบภายใน ประจําปHงบประมาณ ๒๕๕๕ ตาม
เกณฑ;มาตรฐานและแบบการประเมินในคู*มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ไดคะแนนเฉลี่ยรวม
๓.๘๕ ถือว*ามีแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคลองกับวัตถุประสงค;ขององค;กร แต*ยังคงตองจัดทําแผนกลยุทธ;เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงานในประเด็นที่ไดคะแนนยังไม*ถึงระดับ ๔ ประกอบดวย ระดับของความเปBนอิสระและความรับผิดชอบ
และรูปแบบในการติดต*อประสานงานระหว*างหน*วยตรวจสอบภายใน กับผูสอบบัญชี และองค;กรกํากับดูแล
๓. เห็นชอบ แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจําปHงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยกําหนด
ประชุมทุกวันอังคารสัปดาห;ที่ ๒ ของเดือน
๔. รับทราบ ผลการประเมินหน*วยตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจําปHงบประมาณ
๒๕๕๕ ไดคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๔๐ ถือไดว*า หน*วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี สามารถช*วย
สนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการกํากับดูแลงานของ กปน.
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว*า ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบ ควรมุ*งไปที่
ภาพรวม เพื่อใหไดทั้งปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช*วยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหมากขึ้นดวย
๕. รับทราบ ผลการติ ด ตามและตอบประเด็ น ใน Management
Letter และขอสั ง เกต
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ*นดิน (สตง.) เรื่องการก*อสรางขยายกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน สัญญา
G-BK-๘ โดย กปน. ไดมีหนังสือที่ มท ๕๔๕๐-๑-๑.๒/๑๖๖๓๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตอบชี้แจงพรอมส*ง
เอกสารหลักฐานการดําเนินการให สตง. เรียบรอยแลว
๖. หารือร*วมกับผูแทน สตง. และรับทราบผลการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ ๒ และไตรมาส
ที่ ๓ ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งผูแทน สตง. มีขอสังเกตเรื่อง “การจ"ายเงินล"วงหน*าค"างาน” ในการทําสัญญา กปน.
ไดกํ า หนดใหมี ก ารจ* า ยเงิ น ล* ว งหนาค* า งานใหผู รั บ จาง ๑๕% ของค* า งานตามสั ญ ญา โดยจะจ* า ยใหหลั งจากมี
การลงนามในสัญญาและผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินล*วงหนาแลว จากการสุ*มตรวจสอบพบว*า มีการ
จ*ายเงินล*วงหนาค*างานใหผูรับจางก*อนวันที่แจงใหเริ่มงานเปBนเวลานานหลายเดือน ซึ่งแมว*าจะไม*ผิดกฎระเบียบ แต*
การจ*ายเงินล*วงหนาใหผูรับจางทําให กปน. เสียประโยชน; อย*างนอยในเรื่องดอกเบี้ยจ*ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อการบริหาร
จั ด การที่ ดี มีป ระสิ ทธิ ภ าพ เหมาะสม และเกิ ด ประโยชน; สู งสุ ด กปน. ควรจะตองทบทวนการกํ า หนดเงื่ อนไข
ระยะเวลาการจ*ายเงินล*วงหนาค*างานใหสอดคลองกับการแจงผูรับจางเริ่มงาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ความเห็ น ว* า กปน. ควรรั บ ขอสั ง เกตของ สตง. ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการแกไขเพื่อลดช*องว*างระหว*างวันจ*ายเงินล*วงหนากับวันแจงใหเริ่มงาน เช*น ชะลอการทําสัญญาออกไป
จนกว*า กปน. พรอมใหเริ่มงาน เปBนตน

- ๒๐ ๗. หารือร*วมกับนายวุฒินันท; สิลมัฐ ผูช*วยผูว*าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ผูแทนรองผูว*าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) และรับทราบว*า สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยู*ระหว*างดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ซึ่งแบ*งเปBนโครงการหลัก ๕ โครงการ ไดแก* โครงการ ERP,
โครงการ CIS, โครงการ IT Integration, โครงการ Infrastructure และโครงการ IT Engineering ซึ่งได
ประสานงานกับ สตส. เพื่อเขาร*วมในการศึกษาขอมูล/วิเคราะห;งานร*วมกับทีมพัฒนาระบบงานไปพรอมกัน และ
สําหรับกรณีการแกไขปFญหาการรับเงินค*าน้ําประปาซ้ํา อยู*ระหว*างดําเนินการแกไขโปรแกรมเพื่อปรับปรุงระบบ
ขอมูล คาดว*าจะดําเนินการทดลองโปรแกรมไดประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีขอเสนอแนะว*า การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดให
มี การควบคุ มภายในในระบบงานเชิ งป@ อ งกั น ในลั ก ษณะที่ เ ปB น Automated Preventive Control หรื อ
Automated Detective Control จากเดิมที่มีลักษณะเปBน Manual Preventive Control ทั้งนี้ เพื่อให
การดําเนินงานดานการควบคุมภายในของ กปน. มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๘. รับทราบ การสัมมนา อบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว*าดวย คณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน*วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ และคู*มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะในเรื่อง “การจ*ายเงินล*วงหนาค*างาน”
โดยขอให กปน. ปฏิบัติตามขอสังเกตของ สตง. อย*างเคร*งครัด และมิใหมีการจ*ายเงินล*วงหนาค*างานใหผูรับจาง
ก*อนวันที่แจงใหเริ่มงานเปBนเวลานานหลายเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ ๒๒

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

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตาม
การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ของ กปน. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งไดมีมติดังนี้
๑. รับทราบผลการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน.
๑.๑ รายงานขอมู ล ประมาณการอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย .น้ํ า จํ า หน* า ย และแรงดั น น้ํ า กปน..
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
๑.๒ ความคืบหนางานบํารุงรักษาอุปกรณ;และสถานะการใชงานอุปกรณ;.RTU ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕
๑.๓ แผนงานและแนวทางในการปรับปรุงอุปกรณ; RTU ในปHงบประมาณ ๒๕๕๖
๑.๔ ความคื บ หนาการดํ า เนิ น การจางบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ สํ า หรั บ งานการบริ ห ารจั ด การ
น้ําสูญเสียโดยเร*งด*วน (แผนระยะสั้นลดน้ําสูญเสียสาขาที่มีน้ําสูญเสียสูง ๕ สาขา ไดแก* สํานักงานประปาสาขาแมนศรี,
ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ และบางกอกนอย)
๑.๕ งานลดน้ําสูญเสียของ ๔ สาขาตนแบบชุดที่ ๑ (สํานักงานประปาสาขาพระโขนง, แมนศรี
นนทบุรี และภาษีเจริญ)
๑.๖ การเร*งดําเนินการบรรจุพนักงานฝiายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ใหครบตาม
อัตราถือครอง เพื่อรองรับงานและการปรับปรุงผังบริหารของ ฝทส. ในอนาคต
๑.๗ แนวทางและขั้นตอนวิธีการปรับปรุงท*อ โดยเทคโนโลยี Spray Lining

- ๒๑ ๑.๘ ผลการศึกษาอุปกรณ;ควบคุมแรงดันน้ํา ณ ประเทศอิสราเอล
๒. ใหจัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
ณ สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง เพื่อเยี่ยมชมการดําเนินงานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของสาขา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๓

รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด*านทรัพยากรบุคคล งวด ๑๑ เดือน (ตุลาคม
๒๕๕๔ – สิงหาคม ๒๕๕๕)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดาน
ทรัพยากรบุคคล งวด ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – สิงหาคม ๒๕๕๕) ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๙ โครงการ
ดังนี้
๑. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองค;กรใหสนับสนุนวิสัยทัศน; ค*านิยม และเป@าหมาย ของ กปน.
ผลการดําเนินงาน ผูว*าการไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ใหนําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค;กรไปใชในการสํารวจได ซี่งขณะนี้อยู*ระหว*างการสํารวจวัฒนธรรมองค;กรและ
ประมวลผลเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต*อไป
๒. โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (Safety Health and Environment : SHE)
ผลการดําเนินงาน กปน.ไดดํา เนิ น การจั ดทํ าแผนบริห ารความเสี่ย งดานการบริ หารจั ดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE) โดยประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมของกระบวนการทํางานที่
โรงงานผลิ ตน้ํา บางเขน รวมทั้ งทุ กกิจ กรรมของการปฏิบั ติงานสํา นักงานของพนั กงาน และหากกิจ กรรมใดที่ มี
ความเสี่ย งสูงก็จะจั ดทําแผนฉุ กเฉินเพื่อป@องกัน และมีการจัดทําคู*มือการปฏิบัติ งานความเสี่ยงดานการบริหาร
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE) เพื่อใชในการควบคุมปFญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ
(Significant Aspects) และการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) รวมทั้งไดจัดทําแผนแม*บทโครงการยกระดับ
การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE) ที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน เสร็จเรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ และจะนําแผนมาปฏิบัติ (Implement) ในปH ๒๕๕๖ ต*อไป
๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุ*งเนนผลงาน
ผลการดําเนินงาน
๑) ไดมี การสื่ อสารแนวปฏิ บัติในการประเมิน ผลบุคคลประจํา ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมี
บันทึกเวียนแนวปฏิบัติในการประเมินผลบุคคลดวยระบบ PBM/CBM ประจําปHงบประมาณ ๒๕๕๕ และเผยแพร*
ประชาสัมพันธ;ข*าวเกี่ยวกับการประเมินผลในข*าวประชาสัมพันธ; เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบประเมินผล
บุคคลใหเปBนแนวทางเดียวกัน
๒) จัดโครงการประเมินผลสัญจรแก*หน*วยงาน ชวก.(บ) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ
สํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบประเมินผล
บุคคลและแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน( KPI)
๓) ร*วมเปBนวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุ*งผลสัมฤทธิ์”
ใหแก*พนักงานระดับ ๒-๕
๔) จัดทําคู*มือการจัดทําตัวชี้วัด เพื่อใหพนักงาน กปน. ไดมีความรูความเขาใจแนวทางและวิธี
จัดทําตัวชี้วัดเผยแพร*ผ*าน Website และ KM Weblog ของฝiายติดตามและประเมินผล

- ๒๒ ๕) จัดบรรยายหัวขอ “ระบบการประเมินผลของ กปน.” ใหแก*พนักงานใหม*
๔. โครงการยกระดับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะหลักของ กปน.
ผลการดําเนินงาน ฝiายพัฒนาบุคลากรไดจัดทําบันทึกแจงรายชื่อพนักงานที่มีช*องว*างสมรรถนะ
จํานวนทั้งสิ้น ๒๒๕ คน ไปยังหน*วยงานต*างๆ เพื่อใหผูบังคับบัญชาดําเนินการพัฒนาพนักงานดวยวิธีการต*างๆ ทั้งใน
รูปแบบ Training และ Non-Training เพื่อลดช*องว*างสมรรถนะ ซึ่งอยู*ระหว*างการติดตามผลการพัฒนา
๕. โครงการจัดทําระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Management)
ผลการดําเนินงาน คณะกรรมการติดตามการบริหารระบบทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบใหฝiายบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) โดยใหว*าจางที่ปรึกษามาร*วมดําเนินการ
๖. โครงการพัฒนาความสามารถดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลการดําเนินงาน ฝiายบริหารทรัพยากรบุคคล ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ*ายทอดความรู
เกี่ ยวกั บระบบประเมิ นคุ ณภาพรั ฐวิ สาหกิ จ (SEPA) เปB นการเตรี ยมความพรอมใหกั บบุ คลากรในสั งกั ดดาน HR
ประกอบดวยฝiายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝiายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ; ฝiายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และฝiาย
ติ ดตามและประเมิ นผล ใหเขาใจเกณฑ; ประเมิ นคุ ณภาพรั ฐวิ สาหกิ จ ระหว* างวั น ที่ ๒-๓, ๙-๑๐ และ ๑๙-๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๕ นอกจากนี้ ฝiายพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “All managers are HR
managers” ใหกับผูบริหารระดับผูอํานวยการฝiายและเทียบเท*าขึ้นไปและผูเกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น ๑๓๕ คน ใน
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อสรางความเขาใจในบทบาทดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับผูบริหารระดับฝiาย
และเทียบเท*าขึ้นไป
๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร
ผลการดําเนินงาน
๑) ผูว*าการไดอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ใหว*าจางที่ปรึกษาจากศูนย;บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร; (NIDA) เพื่อสํารวจหาปFจจัยที่มีผลต*อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
กปน.
๒) วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป•ดตัวโครงการสํารวจปFจจัยฯ โดยจัดใหมีการบรรยายหัวขอ
“Employee Engagement” โดย ร.ศ.ดร. จิรประภา อัครบวร
๓) ในระหว*างวันที่ ๑๐-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ฝiายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ;ไดใหหน*วยงาน
ต*า งๆ เขาร* ว มตอบแบบสํ ารวจความผู กพั น และความพึงพอใจของบุ คลากร กปน. ผ* า นระบบออนไลน; สํ า หรั บ
ผูปฏิบัติงานและแจกแบบสอบถามใหกับผูบริหารระดับสูง รวมทั้งสิ้น ๒,๕๓๑ ราย ปรากฎว*ามีผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ ราย
๔) ระหว*างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีการจัดทํา Focus group จํานวน ๗ กลุ*มๆ ละ
๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน เพื่อรับฟFงขอมูลเพิ่มเติมก*อนสรุปรายงานการดําเนินการดังกล*าว
๘. โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน*งงานยุทธศาสตร; (Strategic Succession Plan for Key
Position)
ผลการดํ าเนิน งาน คณะกรรมการบริ หารโครงการฯ มี มติ ในการประชุ ม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ รับทราบการดําเนินการพัฒนาผูเขาร*วมโครงการฯ ตามหลักสูตรและแนวทางที่
คณะกรรมการฯกําหนด จํานวน ๕๑ คน และการวางแผนพัฒนาผูเขาร*วมโครงการรายบุคคล เพื่อรองรับตําแหน*งงาน

- ๒๓ สําคัญในปH ๒๕๕๖ จํานวน ๒ ตําแหน*ง และเห็นชอบแนวทางการประเมินคัดกรองผูเขาร*วมโครงการฯ โดยใช
เครื่องมือประเมินของที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และใหที่ปรึกษามานําเสนอเครื่องมือการประเมินใหคณะกรรมการฯ
พิจารณา เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนการพัฒนาผูเขาร*วมโครงการในปH ๒๕๕๖
๙. โครงการส*งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (High Performance and Potential Staffs HiPPs)
ผลการดําเนินงาน ผูว*าการอนุมัติเมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ใหว*าจางบริษัท ดีดีไอ เอเชีย
แปซิฟ•ก อินเตอร;เนชั่นแนล ลิมิเต็ด มาดําเนินการประเมินคัดกรองพนักงานที่สมัครเขาร*วมโครงการ โดย
- กปน. ไดประกาศแจงรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินศักยภาพ ครั้งที่
๑ จํานวน ๒๖๑ คน ใหเขารับฟFงการชี้แจงวัตถุประสงค;แนวทางการประเมิน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
- ระหว*างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผูเขารับการประเมินจํานวน
๒๔๔ คน และมีผูผ*านการประเมินครั้งที่ ๑ จํานวน ๒๕ คน ใหเขารับการประเมินครั้งที่ ๒ ดวยวิธีสถานการณ;
จําลอง (Group Discussion Simulation) ระหว*างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะสามารถนําผลการ
ประเมินดังกล*าวไปวางแผนการพัฒนาในภาพรวมไดภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดมีมติรับทราบแลว ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔

รับทราบความก*าวหน*าการดําเนินโครงการเกษียณอายุก"อนกําหนด (Early Retirement)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานของคณะทํางาน
พิจารณาแนวทางการเกษียณอายุก*อนกําหนด (Early Retirement) ดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบขอมู ล การสู ญ เสี ย อั ต รากํ า ลั ง ระยะ ๓ ปH ระหว* า งปH ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ซึ่ ง มี
ประมาณ ๕๔๔ ราย การขยายขอบเขตงานโดยรวมของ กปน. และงบประมาณรองรับเพื่อหาความจําเปBนดาน
ขอมูลพื้นฐาน และไดกําหนดแนวทางประกอบการพิจารณาจําแนกเปBน
๒.๑.๑ กําหนดคุณสมบัติของพนักงานที่จะเขาร*วมโครงการโดยระบุอายุตั้งแต* ๕๕ ปHขึ้นไป
๒.๑.๒ ใหสรางแบบสอบถามและสอบถามกลุ*มพนักงานตามขอ ๒.๑.๑ เพื่อตรวจสอบ
ความตองการของพนักงาน
๒.๒ คณะทํางานฯ ไดดําเนินการสํารวจขอมูลระหว*างวันที่ ๑๓ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว*า
มีพนักงานที่สนใจตองการที่จะเขาร*วมโครงการจํานวน ๔๑ คน จําแนกเปBนผูบริหารระดับ ๖ ขึ้นไป = ๑๕ คน
ระดับปฏิบัติการ (๓-๕) = ๒๖ คน ในจํานวนดังกล*าวระบุสาเหตุที่ตองการออกจากงานก*อนกําหนด ดังนี้
- มีปFญหาดานสุขภาพ = ๑๙ คน
- ความไม*พรอมพัฒนาความรู = ๑๐ คน
- มีปFญหาค*าใชจ*าย = ๕ คน
๒.๓ คณะทํ า งานฯ ไดมี ก ารหารื อกั บ ผู บั งคั บ บั ญ ชาของพนั กงานแต* ล ะรายเพื่ อ ใหเกิ ด ความ
รอบคอบก*อนสรุปผลการดําเนินงานปรากฏว*า มีพนักงานที่ผูบังคับบัญชาเห็นควรใหเขาร*วมโครงการ จํานวน ๙ คน
จําแนกเปBน
- กลุ*มผูมีปFญหาสุขภาพ = ๔ คน
- กลุ*มผูมีปFญหาสภาพจิตใจและปFญหาสภาพแวดลอมในการทํางาน = ๒ คน
- กลุ*มผูมีปFญหาค*าใชจ*าย = ๓ คน

- ๒๔ ๒.๔ คณะทํ า งานไดพิ จ ารณาการกํ า หนดค* า ตอบแทนเพื่ อจู งใจใหพนั กงานที่ อ ยู* ในเกณฑ; ไ ด
เขาร*วมโครงการซึ่งมีประมาณไม*เกิน ๑๐ คน ตามขอ ๒.๓ ประกอบดวย
๒.๔.๑ ผลประโยชน:ตอบแทนพิเศษ จ*ายเปBนเงินเท*ากับอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย
คูณจํานวนเดือนที่เหลือ นับตั้งแต*วันที่ใหออกจากงานจนถึงวันเกษียณอายุ (นับเปBนเดือน เศษของเดือนใหปFดทิ้ง)
ทั้งนี้ สูงสุดไม*เกิน ๓๐ เท*าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย
๒.๔.๒ ผลประโยชน:ตอบแทนอื่นๆ
- เงิ น ชดเชย ๑๐ เท* า ของเงิ น เดื อนที่ไดรั บในเดือนสุ ด ทาย ตามประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ; (เรื่องมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ หมวด ๙ ค*าชดเชย
ขอ ๕๙(๕))
- เงินโบนัสประจําปH ในปHที่พนักงานผูนั้นออกจากงานตามหลักเกณฑ;ของ กปน.
- เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จผูปฏิบัติงานการประปานครหลวง
ตามหลักเกณฑ;ของ กปน. นับถึงวันที่ผูนั้นออกจากงานตามโครงการฯ
- กปน. ออกภาระภาษีเงินไดทอดแรกให ๑๐๐ เปอร;เซ็นต; เฉพาะเงินไดที่ไดรับจาก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จ แทนผูที่ไดรับอนุมัติใหออกจากงานตามโครงการฯ ในปHภาษีที่พนหนาที่
๒.๕ กปน. ไดแต*งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษียณอายุก*อนกําหนด ปHงบประมาณ ๒๕๕๖
เพื่อดําเนินโครงการ ทั้งนี้เมื่อมีประกาศโครงการเกษียณอายุก*อนกําหนด และมีผูสมัครเพิ่มเติมจะทําการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติผูไดรับเขาร*วมโครงการอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดมีมติรับทราบแลว ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๕

รั บทราบรายงานผลการประเมิ นตนเองของคณะอนุ กรรมการกํ าหนดกลยุ ทธ: ด* านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กปน. ป7งบประมาณ ๒๕๕๕

คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ;ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ไดประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ แลวมีมติรับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการฯ ประจําปHงบประมาณ ๒๕๕๕
และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ สรุปไดดังนี้
๑. การประเมินแบบรายบุคคล (Self-Assessment) คะแนนเฉลี่ย ๔.๕ คะแนน เท*ากับเกรด A๒. การประเมินแบบรายคณะ (Sub-Committee Assessment) คะแนนเฉลี่ย ๔.๔ คะแนน เท*ากับ
เกรด B+
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒๖

รับทราบผลการประเมินผลคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ประจําป7 ๒๕๕๕

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลไดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ แลวมีมติ
รับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการฯ ประจําปHงบประมาณ ๒๕๕๕ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อ
รับทราบ สรุปไดดังนี้
๑. การประเมินผลคณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะ คะแนนรวมเฉลี่ยรอยละ ๘๒.๒๐ แสดงว*าประสิทธิภาพดี
๒. การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการฯ คะแนนรวมเฉลี่ยรอยละ ๘๓.๒๐ แสดงว*า ประสิทธิภาพดี

- ๒๕ โดยคณะอนุ ก รรมการฯ มี ข อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห นาที่ ข อง
คณะอนุกรรมการฯ ในปHต*อไป ดังนี้
๑. เพื่อเปBนการเพิ่มพูนความรู และประสบการณ;ดาน CG และ CSR ของคณะอนุกรรมการฯ อาจ
เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ;กับคณะอนุกรรมการฯ
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ควรศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ CG และ CSR เพิ่มเติมจากแหล*งขอมูลที่หลากหลาย เช*น
Website ของ กปน. หรือจากหน*วยงานอื่นๆ รวมทั้งการสอดแทรกเนื้อหาความรูเรื่อง CG และ CSR ไวในวาระการ
ประชุมดวย เพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ สามารถใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานดาน CG และ CSR ที่จะเปBน
ประโยชน;ต*อ กปน. มากยิ่งขึ้น
๒. เนื่องจากธรรมาภิบาลเปBนเรื่องที่เปBนนามธรรม จึงจําเปBนอย*างยิ่งที่องค;กรตองกําหนดโครงการ
หรือกิจกรรมที่จะช*วยผลักดันแนวคิด สรางจิตสํานึกใหทุกคนในองค;กรนําไปปฏิบัติอย*างจริงจังและเปBนรูปธรรม โดยมี
การติดตามผลการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ อย*างต*อเนื่อง และพิจารณาใหรางวัลสําหรับบุคคลหรือกลุ*มที่ปฏิบัติงานไดดี
และมีคุณธรรมจริยธรรมอย*างเหมาะสม ซึ่งโครงการและกิจกรรมดังกล*าวจะเปBนการส*งเสริมการดําเนินงานดานธรร
มาภิบาลขององค;กรอย*างเปBนรูปธรรม และสามารถขับเคลื่อนองค;กรไปสู*เป@าหมายไดอีกทางหนึ่งดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต*อไป

เรื่องที่ ๒๗ รับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ประจําป7งบประมาณ
๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๕๕ แลวมี ม ติ รั บ ทราบผลการประเมิ น คณะอนุ กรรมการฯ ประจํ า ปH ง บประมาณ ๒๕๕๕ และใหนํ า เสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ สรุปไดดังนี้
๑. การประเมินผลคณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะ คะแนนรวมเฉลี่ยรอยละ ๘๘.๖๒ แสดงว*าประสิทธิภาพดี
๒. การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการฯ คะแนนรวมเฉลี่ยรอยละ ๘๗.๖๒ แสดงว*า ประสิทธิภาพดี
โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
• การประเมินทั้งคณะ
๑. การนําส*งแฟ@มประชุม : ควรควบคุมใหเปBนไปตามแผน ๕ วัน
๒. บันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ : ไม*จํ าเปBนที่เลขานุการฯ จะคัดลอกคําพู ด
ทั้งหมด ควรบันทึกใจความสําคัญใหเนื้อหามีความครบถวนสมบูรณ;
๓. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มักมีเอกสารประกอบวาระการประชุมนอย บางครั้งมีเพียงสรุป
วาระการประชุม ทําใหการพิจารณาค*อนขางยุ*งยากและมีขอจํากัด
• การประเมินผลตนเอง
- ควรเลื่อนการประชุมเปBนวันจันทร; หรือวันศุกร; เพื่อใหอนุกรรมการสามารถไดรับเอกสาร
อย*างรวดเร็ว จะไดมีเวลาพิจารณาไดรอบคอบมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. รับขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ ๒๘

- ๒๖ รับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ประจําป7งบประมาณ ๒๕๕๕

คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ แลวมี
มติรับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการฯ ประจําปHงบประมาณ ๒๕๕๕ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
เพื่อรับทราบ สรุปไดดังนี้
๑. การประเมินผลคณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะ คะแนนรวมเฉลี่ยรอยละ ๘๗.๑๗ แสดงว*าประสิทธิภาพดี
๒. การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการฯ คะแนนรวมเฉลี่ยรอยละ ๘๓.๒๗ แสดงว*า ประสิทธิภาพดี
โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
• การประเมินผลตนเอง
๑. ไดรับเอกสารวาระการประชุมค*อนขางชา ทําใหศึกษาไดไม*ละเอียดนัก เนื่องจากมีเวลา
จํากัด ขอใหมีระบบการทําเอกสารการประชุมมากกว*านี้
๒. เรื่องเพื่อพิจารณาบางเรื่องเปBนเรื่องสําคัญ ควรใหรายละเอียดมากกว*าที่ดําเนินการอยู*
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารการเงินรับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ ๒๙

รายงานความก*าวหน*าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรับ ปรุ ง
กิ จ การประปาแผนหลั ก ซึ่ ง ปF จ จุ บั น มี โ ครงการขนาดใหญ* ที่ อ ยู* ร ะหว* า งดํ า เนิ น การ ๔ โครงการ สรุ ป ผลการ
ดําเนินงานและค*าใชจ*าย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายการ
โครงการ
โครงการ ๗ โครงการ ๗/๑
โครงการ ๘
ลดน้ําสูญเสีย
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)
๘๖.๙
๙๙.๙
๙๙.๗
๔๖.๔
ผลการจ*ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ลานบาท)
๒๐,๘๘๖.๙
๒,๒๙๖.๖
๓,๙๕๒.๕ ๓,๒๑๗.๕
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗ มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค;ส*งน้ําเดิม : ผลงานความกาวหนาสะสม
๔๙.๒๓% ต่ํากว*าแผน ๑๕.๒๖%
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘ มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
- สั ญ ญา G-MS๔-๘ ก* อ สรางขยายกํ า ลั ง ผลิ ต น้ํ า ที่ โ รงงานผลิ ต น้ํ า มหาสวั ส ดิ์ ๔๐๐,๐๐๐
ลูกบาศก;เมตรต*อวัน พรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม ๙๔.๘๒% ต่ํากว*าแผน ๕.๑๘%
- สัญ ญา PIT-๘๐๗ งานวางท*อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนน
พหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความกาวหนาสะสม ๒๕.๖๕% ต่ํากว*าแผน ๓.๓๕%
- สัญญา G-BK-๘ ก*อสรางขยายกําลังผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก;เมตร
ต*อวัน ติดตั้งอุปกรณ;กําจัดตะกอนพรอมงานที่เกี่ยวของ : ผลงานความกาวหนาสะสม ๑๐.๓๗% ต่ํากว*าแผน ๑๐.๖๙%
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบและสูบส*งน้ําที่มหาสวัสดิ์ และ
บางเขน : ผลงานความกาวหนาสะสม ๒๐.๐๓% สูงกว*าแผน ๐.๕๓%

- ๒๗ - สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดิบที่สําแล และบางเขน : อยู*ระหว*างรอ
อนุมัติจากคณะกรรมการ กปน.
- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบจ*ายน้ําที่สถานีสูบจ*ายน้ําบางพลี : ผลงานความกาวหนา
สะสม ๘๙.๐๘% สูงกว*าแผน ๐.๖๗%
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไดประชุมครั้ง
ที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๓๐

รับทราบรายงานการเบิก จ"ายงบลงทุน สะสม ประจําป7 งบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้ นสุด วันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๕

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ*ายงบลงทุนสะสม ประจํา
ปHงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถเบิกจ*ายได ๒,๘๕๖.๖ ลานบาท คิดเปBน
๗๕.๗% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ*าย รายละเอียดดังนี้
หน*วย : ลานบาท

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

ต.ค. ๒๕๕๔ – ส.ค. ๒๕๕๕

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ"ายทั้งป7

แผนจ"าย

จ"ายจริง

%

๒,๒๔๗.๖
๑,๕๒๗.๐
๓,๗๗๔.๖

๑,๗๒๒.๑
๑,๔๒๕.๓
๓,๑๔๗.๔

๑,๒๖๕.๘
๑,๕๙๐.๘
๒,๘๕๖.๖

๗๓.๕
๑๑๑.๖
๙๐.๘

% วงเงิน
เบิกจ"ายทั้งป7
๕๖.๓
๑๐๔.๒
๗๕.๗

การเบิ ก จ* า ยงบลงทุ น ปกติ ต่ํ า กว* า แผนจ* า ย ๒๖.๕% และการเบิ ก จ* า ยงบลงทุ น โครงการ
สูงกว*าแผนจ*าย ๑๑.๖% รายละเอียดดังนี้
งบลงทุนปกติ เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๒๖.๕% สาเหตุเนื่องจาก
๑. งานปรับปรุงระบบผลิต จ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๒๓๙.๘ ลานบาท ไดแก*
๑.๑ งานก*อสรางสถานีไฟฟ@าย*อยสําโรง ขณะนี้ตรวจรับมอบงาน และอยู*ระหว*างการเบิกจ*าย
งวดสุดทาย
๑.๒ งานปรับปรุงระบบอัตโนมัติโรงสูบส*งน้ํา ๓, งานจัดซื้อ Motor และ Starter ของเครื่องสูบน้ํา
แรงสูง โรงสูบ ๒ก, งานปรับปรุงระบบแจงเหตุเพลิงไหม, งานจัดซื้อ Starter ของเครื่องสูบน้ําแรงสูง โรงสูบ ๒, งาน
ปรับปรุงบ*อกรองน้ําโดยการเปลี่ยนสารกรองน้ําแอนทราไซท; จํานวน ๑๐ บ*อ และระบบจ*ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย
อยู*ระหว*างดําเนินการตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ*ายเงิน
๑.๓ งานปรับปรุงถังเก็บสารสมหมายเลข ๓ อยู*ระหว*างตรวจรับงาน
๑.๔ งานขยายระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตึกอํานวยการ ขยายระยะเวลาสัญญาแลว สิ้นสุดสัญญา
๓ กุมภาพันธ; ๒๕๕๖ อยู*ระหว*างตรวจรับงานงวดที่ ๒
๑.๕ งานปรับปรุงถังตกตะกอน หมายเลข ๒,๑๖ แจงเริ่มงาน ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑.๖ งานศึกษาออกแบบ และงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพรอมพนังกั้นน้ําท*วม แจง
เริ่มงาน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จ*ายเงินล*วงหนาแลวจํานวน ๒ สัญญา เปBนเงิน ๒๖.๙๗ ลานบาท

- ๒๘ ๑.๗ งานปรั บ ปรุ งบ* อกรองน้ํ า ล*า ชาเนื่ องจากงานทํ า สี ช* องรั บน้ํ า คาดว* า เบิกจ* า ยไดภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๕
๑.๘ งานปรับปรุงถังตกตะกอนโรงงานบางเขนหมายเลข ๗, ๑๕ ไดรับการขยายอายุสัญญา
คาดว*าเบิกจ*ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๑.๙ Induction Motor พรอมอุ ป กรณ; ที่ เ กี่ ย วของ ล* า ชาเนื่ อ งจากไม* ส ามารถหยุ ด
เครื่องสูบน้ําเพื่อติดตั้งอุปกรณ;ได ตองรอการซ*อม Converter
๑.๑๐ Overhaul ถังตกตะกอน No.๑, ๒ โรงกรอง ๑๐ สามเสน ๓ แจงเริ่มงานเมื่อวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากติดแผนซ*อมอุโมงค; ทางฝiายควบคุมการส*งและจ*ายน้ําจึงยังไม*ใหหยุด
เพื่อทําการ Overhaul
๑.๑๑ งานก*อสรางบ*อพักประตูน้ํา (Valve Chamber) งานล*าชาเนื่องจากทําการแกไข
จุดติดตั้งบ*อพักประตูน้ําใหม*
๑.๑๒ Overhaul เครื่องสูบน้ํา หมายเลข ๑, เครื่องสูบน้ํา, ชุดปรับความเร็วรอบแบบ ECC
และมอเตอร; หมายเลข ๒ Bearing มีเสียงดัง ส*งไปโรงงานเพื่อตรวจสอบแกไข
๑.๑๓ ซื้อพรอมติดตั้งชุ ดขับวาล;วบ*อกรอง ๙-๑๖ พรอมระบบควบคุ ม โรงงานผลิตน้ํามหา
สวัสดิ์ อยู*ระหว*างรอสินคาจากต*างประเทศ
๑.๑๔ ปรับปรุงบ*อกรองน้ํา โดยการเปลี่ยนสารกรองน้ําแอนทราไซต;ทั้งบ*อ จํานวน ๑๐ บ*อ ใช
ปริมาณแอนทราไซต; ๒๑๐๐ ลบ.ม. ชะลอการจัดซื้อปHงบประมาณ ๒๕๕๕ ไปดําเนินการปHงบประมาณ ๒๕๕๖
๒. งานปรับปรุงระบบบริการ เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๑๑๘.๑ ลานบาท ไดแก*
๒.๑ งานปรับปรุงกําลังน้ํา จ*ายสูงกว*าแผนจ*าย ๖.๒ ลานบาท
๒.๒ งานขยายเขตจําหน*ายน้ําเต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง สูงกว*าแผนจ*าย ๐.๔ ลานบาท
๒.๓ งานขยายเขตจําหน*ายน้ํา จ*ายสูงกว*าแผนจ*าย ๔.๖ ลานบาท
๒.๔ งานลดน้ําสูญเสีย จ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๖๓.๒ ลานบาท ล*าชาเนื่องจากงานเปBนสัญญาใหญ*
แต*การเบิกจ*ายตองจัดทําเอกสารแยกเปBนเสนทางจึงตองแกไขเอกสารการเบิกจ*าย เช*น สํานักงานประปาสาขาประชา
ชื่น, ผูรับจางยังคืนของไม*เรียบรอยทําใหไม*สามารถส*งเรื่องเบิกเงิน เช*น สํานักงานประปาสาขาบางกอกนอย
๒.๕ งานครุภัณฑ;และอื่น ๆ จ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๖๖.๑ ลานบาท
๓. งานอื่นๆ เบิกจ*ายต่ํากว*าแผนจ*าย ๙๘.๔ ลานบาท ไดแก*
๓.๑ งานจางปรับปรุงป@ายอาคารสํานักงานต*างๆ, งานปรับปรุงสถานที่ทําการของสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน., งานออกแบบและต*อเติมชั้นหลังคาหองเอนกประสงค; ระเบียงชั้น ๔ ชั้น ๕ อาคาร
สํานักงานใหญ*, งานก*อสรางปรับปรุงอาคารสํานักงาน และระบบสปริงเกอร;สนามหญา
๓.๒ งานจัดซื้อครุภัณฑ;สํานักงาน และงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร;พรอมอุปกรณ;
๓.๓ ระบบเซลส;แสงอาทิตย; (Solar Cell) งานแลวเสร็จ แต*เกิดปFญหาน้ําเขามาในระบบไฟฟ@า
ทําใหเกิดความเสียหาย
๓.๔ รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ ลงนามสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๓.๕ งานรื้อยายท*อประปา

- ๒๙ งบลงทุนโครงการ เบิกจ*ายสูงกว*าแผนจ*าย ๑๑.๖% สาเหตุเนื่องจาก
๑. โครงการ ๗ จ*ายสูงกว*าแผนจ*ายจํานวน ๑๕๑.๒ ลานบาท
๒. โครงการ ๗/๑ จ*ายต่ํากว*าแผนจ*ายจํานวน ๑๐.๗ ลานบาท ไดแก* สัญญา PID-๗A๐๙
๓. โครงการ ๘ จ*ายสูงกว*าแผนจ*ายจํานวน ๒๕.๐ ลานบาท
๔. โครงการลดน้ําสูญเสีย จ*ายไดตามแผนจ*าย
ทั้งนี้ หากปรับปรุงวงเงินงบลงทุนตามข*อตกลงวัดผลการดําเนินงาน (PA) เบื้องต*น เมื่อเทียบ
กับแผนการจ"ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – สิงหาคม ๒๕๕๕ ทําให*ผลการเบิกจ"ายเพิ่มขึ้นจากร*อยละ ๙๐.๘ เป>นร*อยละ
๙๑.๖ และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ"ายทั้งป7ทําให*ผลการเบิกจ"ายเพิ่มขึ้นจากร*อยละ ๗๕.๗ เป>นร*อยละ ๗๖.๓
อนึ่ง จากการประชุมคณะทํางานเร*งรัดติดตามการเบิกจ*ายงบลงทุนครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติใหขอปรับปรุงเป@าหมายการเบิกจ*ายงบลงทุน ตามขอตกลงวัดผลการดําเนินงาน
(PA) จากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อยู*นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง กปน. จะรวบรวมขอมูลเพื่อขอปรับ เมื่อ
สิ้นปHงบประมาณ ดังนี้
๑. งานร*วมหน*วยงานอื่นๆ เช*น กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงชนบท มีการ
ขยายอายุสัญญา ทําให กปน. ตองขยายอายุสัญญาดวย เนื่องจากปFญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม*สามารถส*งมอบพื้นที่
ก*อสรางใหผูรับจางวางท*อประปาได
๒. หน*วยงานภายนอก เช*น ตํารวจ, กทม. มีหนังสือแจงใหชะลองาน เนื่องจากปFญหาการจราจร
และปFญหาในเรื่องการขออนุญาตวางท*อ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ไดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะทํ า งานเร* งรั ด ติ ด ตามการเบิ ก จ* า ยงบลงทุ น
ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ ๓๑

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข*องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ ใหส*วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติ คณะรั ฐ มนตรี ทุกๆ สั ป ดาห; เพื่ อรวบรวมมติ คณะรั ฐ มนตรี ที่เ กี่ ย วของหรื ออาจมี ผ ลต* อการดํ า เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเปBนปFจจุบัน เพื่อแจงใหที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใชเปBน
ขอมูลตัดสินใจเรื่องต*างๆ นั้น
กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บทราบมติคณะรั ฐมนตรีเ มื่อวัน ที่ ๒๘ สิ งหาคม
๒๕๕๕ ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวของกับ กปน. ดังนี้
๑. ร*างพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลส*วนบุคคล พ.ศ. ....
๒. ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

