สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 9/๒๕๕6
ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕6 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ่
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕6 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่

1

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประปานครหลวง

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2556 ในเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ กปน. ดังนี้
1. นายสมัย
อนุวัตรเกษม
ประธานกรรมการ
2. นายสมิทธิ
ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการ
3. นายสงวน
ตรีเจริญวิวัฒน์
กรรมการ
4. นายเอกราช ช่างเหลา
กรรมการ
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)

2

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบนโยบายของรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) ในการมาตรวจเยี่ยมกิจการ กปน. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2556
ทั้งนี้ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2556 โดยให้ กปน. รับนโยบายดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 3

การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน.

ตามที่ นายสมัย อนุวัตรเกษม รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา) และผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ
กปน. ได้ยื่นหนังสือขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 มีผลทําให้ตําแหน่งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ
กปน. ว่างลง นั้น
มติที่ประชุม

ให้นางสุนันทา นิงสานนท์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ
กปน. อีกตําแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
เรื่องที่ 4 อํานาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการ กปน. ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละบทบาทของ
คณะกรรมการ กปน. ดังนี้
1. อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
2. อํ านาจหน้ าที่ ตามหลั ก การกํ ากั บดู แลที่ ดี ได้ แก่ หลั กการที่ ดี 4 ประการ (Fiduciary
Duties) การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การประชุม การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ การ
ประเมินผลคณะกรรมการ การสรรหาผู้ว่าการ กําหนดค่าตอบแทน และประเมินผลการดําเนินงานของผู้ว่าการ
การกําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย การติดตามการดําเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุล โดยเฉพาะระบบงานที่สําคัญ 5 ระบบงาน และการกําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการ
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มติที่ประชุม
เรื่องที่ 5

รับทราบ
พิจารณาการมอบอํานาจให้ปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาการมอบอํ า นาจให้ ป ฏิ บั ติ ง านแทน
คณะกรรมการ กปน. ตามที่ได้มอบอํานาจไว้แล้ว สรุปได้ดังนี้
1. การบริหารงานบุคคล
1.1 มอบอํานาจให้ผู้ว่าการกําหนดจํานวนอัตรา ตําแหน่งของพนักงาน ตลอดจนการแบ่ง
ส่วนงานของ กปน. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กปน. (ข้อบังคับ ฉบับที่ 130 ข้อ 7) ดังนี้
1) เปลี่ยนชื่อตําแหน่งในระดับเดียวกันให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (ในระดับต่ํากว่า
ผู้อํานวยการฝ่าย)
2) เปลี่ยนจํานวนตําแหน่ง อัตรากําลังในแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
(ในระดับต่ํากว่าผู้อํานวยการฝ่าย)
3) การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1. และ 2. ต้องอยู่ภายใต้กรอบอัตรากําลังที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ กปน. ให้บรรจุพนักงานในแต่ละปีงบประมาณ
4) เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ
(มติคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549)
1.๒ การกําหนด ควบรวม โอน หรือยุบโครงสร้างหน่วยงานระดับกอง ส่วน โดยมอบ
อํานาจให้คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิจารณากลั่นกรองการกําหนด ควบรวม โอน
หรือยุบ โครงสร้างหน่วยงานระดับกอง ส่วน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.พิจารณา
(มติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554)
2. การเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มอบอํานาจดังนี้
2.1 อนุมัติการเดินทาง
- ของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ ว่าการ กปน. ในกรณี จํ าเป็นเร่ งด่ วน
ให้นําเสนอประธานกรรมการ กปน. เป็นผู้อนุมัติ
- เมื่อกลับจากการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศแล้ว ให้จัดทํารายงานเสนอผู้มี
อํานาจอนุมัติทราบ
2.2 การเบิกเงินรับรองในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
- ของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้นําเสนอ
ประธานกรรมการ กปน. เป็นผู้อนุมัติ แล้วนํารายงานคณะกรรมการ กปน.ทราบ
3. การพัสดุ มอบอํานาจดังนี้
3.1 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง มีหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อพั สดุและการจ้าง ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการ กปน.
2) พิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ที่อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการ กปน. ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
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3) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการสัญญาต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
3.2 ให้ ผู้ ว่ า การมี อํ า นาจในการเจรจาแก้ ไ ขสั ญ ญาเพื่ อ การจ่ า ยเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
งบประมาณตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจมีผลต่อการขยายเวลาทําการตาม
สัญญาหรือข้อตกลง ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบถึงอํานาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง และ
ต้องไม่เกินอํานาจของผู้ว่าการ ตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2537
ข้อ 92 และเมื่อดําเนินการแล้วให้รายงานคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
(มติคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551)
3.3 ให้ผู้ว่าการมีอํานาจอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงได้ภายในวงเงินที่
เป็ น อํ า นาจสั่ ง การของผู้ ว่ า การ ในกรณี ที่ ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงอยู่ ใ นวงเงิ น ที่ เ ป็ น อํ า นาจสั่ ง การของ
คณะกรรมการ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากวงเงินที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน 15,000,000 บาท
แต่หากวงเงินสูงเกินกว่า 15,000,000 บาท ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่ม
หรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้อง
ได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถ
รับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย”
(มติคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556)
3.4 ให้ผู้ว่าการมีอํานาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา กรณีมีการเพิ่มค่างานเพื่อใช้
จ่ายสําหรับรายการที่อยู่ในวงเงินสํารองประเภท Provisional Sums ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่ง
อนุโลมใช้วงเงินตามอํานาจของผู้ว่าการตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 สําหรับ
การเปลี่ยนแปลงงานอื่นๆ ให้เป็นอํานาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
4. เรื่องอื่นๆ
- การประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงของ กปน. มอบอํานาจให้ผู้ว่าการเป็นผู้ประเมิน
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 6

ขออนุ มั ติ น้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่ อมถวายงานปรั บปรุ งระบบประปาและงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
ภายในเขตพระราชฐานพื้นที่ควบคุมวังทวีวัฒนา

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายงาน
การปรั บ ปรุ ง ระบบประปาและงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง ภายในเขตพระราชฐานพื้ น ที่ ค วบคุ ม วั งทวี วั ฒ นา โดย
สํานักงานก่อสร้างวังทวีวัฒนาได้มอบหมายให้ กปน. ดําเนินงาน ดังนี้
1. สํารวจตรวจสอบและปรับปรุง ซ่อมแซมระบบควบคุมปั๊มน้ําของ V.VIP บริเวณถังเก็บน้ําใต้ดิน
ใบที่ 1 ซึ่ง กปน. พบว่า ระบบควบคุมการทํางานของ submersible pump และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเกิด
ชํารุดเสียหาย ชุดเครื่องสูบน้ําสํารองและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเกิดชํารุดเสียหาย รวมทั้งท่อทางดูดและท่อ
ทางส่งของเครื่องสูบน้ําเกิดรอยรั่วซึม ต้องดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน กปน. ได้มอบหมายให้บริษัท
คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993) จํากัด เสนอราคาในการดําเนินงานข้างต้น เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,220,000
บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
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2. สํารวจตรวจสอบงานวางท่อจ่ายน้ําประปาหลบจุดติดตั้งเสาอากาศระบบวิทยุสื่อสารของ
อาคารสัตวบาล ซึ่งพบว่า กปน. ต้องดําเนินการวางท่อประปาชนิด PVC ∅ 150 มม. หลบอุปสรรคดังกล่าว
ความยาวรวมทั้งสิ้น 6 เมตร โดยได้ออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 53,000 บาท
(ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

1. อนุมัติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายงานปรับปรุงระบบประปาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใน
เขตพระราชฐานพื้นที่ควบคุมวังทวีวัฒนา
2. อนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานการก่อสร้างงานปรับปรุงระบบประปาและงานอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ ง ภายในเขตพระราชฐานพื้ น ที่ ค วบคุ ม วั ง ทวี วั ฒ นา เป็ น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
1,273,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เรื่องที่ ๗

สรุปนโยบายและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการการประปานครหลวงชุดที่ผ่านมา

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบสรุปนโยบายและผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ กปน. ชุดที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
Ι. นโยบายของคณะกรรมการ กปน.
๑. การลงทุนเพื่อความมั่นคง เพียงพอ และยั่งยืนของ กปน. โดย
- โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน
- การจัดทําแผนรองรับปัญหาอุทกภัยในอนาคต เพื่อป้องกันน้ําท่วมและเสริมสร้าง
เสถียรภาพคันคลองประปา
- การสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ตลอดแนวคลองประปาและชุมชนต้นน้ํา
๒. การบริหารจัดการน้ําสูญเสียในภาพรวมทั้งระบบ
๓. การดํ า เนิ นธุ ร กิจ ที่เ กี่ ยวเนื่ อง โดยศึกษาความเป็ นไปได้ ในการจัด ตั้ งบริษัทลูกมา
ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานประปา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มน้ําดื่ม (Drinking Water) กลุ่ม
วิศวกรรมและบริการ (Engineering and Service) และกลุ่มผลิตและจัดหา (Water Supply)
๔. การขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
๕. การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ํา
๖. การแก้ไขปรับปรุง พรบ. กปน. พ.ศ. 2510 กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ
๗. การปรับปรุงและจัดทําข้อบังคับเพื่อรองรับการดําเนินงานด้านธุรกิจเสริม
๘. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลคุณภาพน้ํา โดยพัฒนาระบบงานให้สามารถแสดงผลแบบเป็น
ปัจจุบัน (Real-Time)
๑๐. การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
๑๑. การเตรียมการในการจัดงาน 100 ปี การประปาไทย และการจัดทําพิพิธภัณฑ์การ
ประปาไทย
๑๒. การติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ
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ΙΙ. ผลงานที่ผ่านมา
1. ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของ กปน. ใหม่ เป็น “เป็นองค์กรชั้นนําด้านการบริหารจัดการที่ดี
สู่ความเป็นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงาน
ประปา”
2. ปรับเปลี่ยนค่านิยมของ กปน. ใหม่ เป็น “มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม
ด้วยความโปร่งใส”
3. อนุมัติโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบ เพื่อป้องกันน้ําท่วมกรณีเร่งด่วน 6
สัญญา สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ 5 สัญญา
4. รูปแบบงานจัดทํานิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ภายในส่วนจัดแสดงสําหรับพิพิธภัณฑ์
แห่งการเรียนรู้การประปาไทย บริเวณโรงงานผลิตน้ําสามเสน
5. แก้ไขข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2537 ให้ผู้ว่าการมีอํานาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่มีวงเงินเกินอํานาจของผู้ว่าการตามข้อบังคับดังกล่าว โดยให้มีอํานาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงได้ไม่เกินวงเงิน 15,000,000.- บาท พร้อมทั้งแก้ไขระยะเวลาให้
สอดคล้องกัน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. กําหนดขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานในการจัดทํา TOR เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไป
ตามแผนงานที่กําหนดไว้
7. ติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
8. การขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
ΙΙΙ. เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๑. การจัดตั้งบริษัทลูก
๒. การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. กปน. พ.ศ. 2510
๓. การจัดทําข้อบังคับการผลิตและการจําหน่ายน้ําดื่มบรรจุภัณฑ์
๔. การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ํา
๕. การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
๖. โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน
คณะกรรมการ กปน. ได้พิจารณาในรายละเอียด และอภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว ประธาน
กรรมการฯ ได้ให้ความเห็นว่า นโยบายของคณะกรรมการ กปน. อาจจะต้องทบทวน และให้มีเพิ่มเติม เพราะ
กปน. ยังมีงานโครงการที่จะต้องเร่งดําเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น โครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลักครั้งที่ 9 การปรับโครงสร้างราคาค่าน้ํา การนําระบบโอโซนเข้ามาใช้กับการผลิต และ การขยายเขต
จําหน่ายน้ําในพื้นที่ชายขอบรวมถึงจังหวัดรอยต่อใกล้เคียง ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถร่วมมือกับการประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในการขอจําหน่ายน้ําประปาในพื้นที่ดังกล่าว และยังสามารถต่อยอดธุรกิจเสริมหรือธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้ประชาชนผู้ใช้
น้ําที่ไม่ต้องซื้อน้ําจากเอกชนในราคาที่แพงและยังเป็นการให้บริการที่เท่าเทียมกัน
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มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๘

รั บ ทราบปฏิ ทิ น กิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ
ประจําเดือนกันยายน 2556

เลขานุการฯ ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือนกันยายน 2556
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรมการ
กปน. ในเดือนกันยายน 2556 เป็น 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 12 กันยายน 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๙

รับทราบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อ
ผลิตและควบคุมคุณภาพน้ําประปา (MOU)

กปน. นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อผลิตและควบคุมคุณภาพน้ําประปา (MOU) ระหว่าง คณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร การประปานครหลวง และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๑๐

ขอความเห็นชอบร่างเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานของการประปานครหลวง
ปีงบประมาณ 2557

ตามที่ สคร. ได้กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดให้ กปน.
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม BA ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance
Appraisal : SEPA) 2556 ต้องนําส่งร่าง พร้อมรายละเอี ยดตามระบบ SEPA ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กปน. ภายใน 1 เดือนก่อนเริ่มปีงบประมาณ นั้น
กปน. จึงได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบร่างเกณฑ์ประเมินผลการ
ดํา เนิ นงานของ กปน. ปี งบประมาณ 2557 ที่ ใช้ ร ายงานผลการดํ า เนิ นงาน (OPR : Organizational
Performance Report) รายงานผลการประเมินตนเอง (Organizational Self Assessment Report : SAR)
ปีงบประมาณ 2556 แผนปรับปรุงองค์กร (Opportunities for Improvement : OFIs) เกณฑ์ประเมินผลการ
ดํ าเนิ นงาน ปี งบประมาณ 2556 ผลงานในอดี ต แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร กปน. ฉบั บ ที่ 3 และแผน
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 เป็นแนวทางเพื่อกําหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมายค่าเกณฑ์วัด โดยแบ่งเป็น 2
กลุ่มเกณฑ์วัด ดังนี้
๑. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1 – 6 (ร้อยละ 35) เป็น
คะแนนจากผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของ กปน. ตามหมวด 1-6 (คะแนนเต็มตามระบบ SEPA =
600 คะแนน) ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2556 โดยพิจารณากําหนดค่าเกณฑ์วัดจากคะแนน
ฐาน (Baseline) ซึ่ ง เป็ น คะแนนจากการตรวจประเมิ น ของที่ ป รึ กษาด้ า นประเมิ น ผลของ สคร. ในช่ ว งต้ น
ปีงบประมาณ 2557 (ช่วงประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556) สําหรับผลการตรวจประเมินองค์กร
ด้วยตนเองเบื้องต้นในปีงบประมาณ 2556 กปน. ได้ 286.5 คะแนน
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๒. ผลลัพธ์ หมวด 7 (ร้อยละ 65) ยังคงเกณฑ์วัดเดิมเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2556 เพื่อ
สะท้อนผลลัพธ์ที่สําคัญจากการดําเนินงานในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด ตามแนวทางของระบบ SEPA
ประกอบด้วยผลลัพธ์ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (ร้อยละ 14) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่
- คุณภาพน้ําประปา
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
2.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (ร้อยละ 5) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด (ร้อยละ 23) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่
- กําไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส)
- การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
- จํานวนผู้ใช้น้ํา (% Water Coverage) หรือจํานวนผู้ใช้น้ําติดตั้งประปาใหม่
2.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (ร้อยละ 5) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่
- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
2.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (ร้อยละ 12) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่
- อัตราน้ําสูญเสีย
- จํานวนครั้งที่หยุดสูบจ่ายน้ํา
2.6 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร (ร้อยละ 6) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่
- การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
- การบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่
8/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๑

ขออนุมัติงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สัญญา ปสป-8

กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิจารณาอนุ มัติ งานจ้ างที่ปรึ กษาโดยวิ ธี คัดเลื อก
สัญญา ปสป-8 เพื่อดําเนินการสํารวจออกแบบ จัดทําเอกสารประกวดราคา และควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ําท่วมเป็นการถาวร จากบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิ
เนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากั ด เป็นเงิ น 66,800,000.- บาท (หกสิบ หกล้านแปดแสนบาทถ้ว น) ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาดําเนินการ 780 วัน นับถัดจากวันที่ กปน. มีหนังสือแจ้งเริ่มงานจนถึงวันสิ้นสุด
สัญญาจ้าง
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โดย กปน. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
1. การดําเนินการวิธีการจ้างที่ปรึกษา โดยใช้วิธีคัดเลือก สัญญานี้ได้ดําเนินการด้วยความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 การจ้างที่
ปรึกษา
2. ราคาที่บริษัทฯ เสนอเป็นเงิน 66,800,000.-บาท หรือต่ํากว่าวงเงินงบประมาณคิดเป็น
ร้อยละ 31.837 ดังนั้น จึงเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและยอมรับได้
3. อํ า นาจอนุ มัติ ใ นการสั่ งจ้ า งที่ ป รึ ก ษาครั้ ง หนึ่ ง วงเงิ น เกิ น 50 ล้ า นบาท เป็ น ของ
คณะกรรมการ กปน. ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๒

ขอความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เห็นชอบการปรับปรุงค่าตอบแทน
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ และคณะกรรมการกิ จ การสั มพั น ธ์ ใน กปน. มี ห นั งสื อที่ มท 5420-22.1/8031 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 และหนังสือที่ มท 5420-2-2.1/15869 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม
2556 ขอให้ กปน. พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน และเยียวยาพนักงานเก่าที่จะได้รับ
ผลกระทบ ดังนี้
1. ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้แก่พนักงานที่จะบรรจุใหม่
2. ปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานที่มีเงินเดือนยังไม่ถึงอัตราแรกบรรจุของแต่ละคุณวุฒิ
3. เยี ย วยาพนั กงานเก่ า ที่ มี เ งิ น เดื อนเท่ า กั บ หรื อเกิ น อั ต ราเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ โดยปรั บ
เงินเดือนเพิ่มให้อีกคนละ 1 ขั้นทุกระดับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราเงินเดือนเต็มขั้น และไม่รวมถึงผู้ที่มีเงินเดือนเต็ม
ขั้นแล้ว
4. ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา-ขั้นสูงของพนักงานโดยให้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
เป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของแต่ละระดับ
กปน. ได้พิจารณาการขอปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
เสนอแล้วเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ตั้งแต่คุณวุฒิมัธยมศึกษาไปจนถึงคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก รวม 15 คุ ณวุฒิ และได้ ต รวจสอบอํ านาจในการปรับ อั ต ราเงิน เดือนแรกบรรจุ และการชดเชยให้ กับ
พนักงานเก่าที่ได้รับผลกระทบแล้ว ปรากฎว่า
1. กปน. สามารถปรั บ อัต ราเงิ น เดื อนแรกบรรจุ ได้ เ อง ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อวั น ที่ 7
เมษายน 2547
2. การชดเชยให้กับพนักงานเก่าทั้งที่ได้รับเงินเดือนต่ํากว่าอัตราแรกบรรจุและผู้ที่มีเงินเดือน
เท่ากับหรือสูงกว่าแรกบรรจุแล้ว คณะรัฐมนตรีไม่ได้ให้อํานาจไว้ ดังนั้น กปน. จึงจะต้องนําเสนอคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิ จสั มพั นธ์ พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อน จึ งจะดํา เนิ นการได้ ทั้ งนี้การดํา เนิ นการ
ดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 13(2) , (3) และมาตรา 28
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คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 พิจารณาการขอปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานทุกคุณวุฒิที่ กปน. นําเสนอ
2. การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ให้มีผลเมื่อคณะกรรมการ กปน. ให้ความเห็นชอบ
3. ให้ กปน. รับไปพิจารณาหาแนวทางการชดเชยให้กับพนักงานเก่าที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง
โดยมี ข้อสังเกตว่ า การปรับโครงสร้างอัตราขั้นต่ํ า – ขั้ นสูงของพนั กงานแต่ละระดับ เป็ น
อํ า นาจของคณะกรรมการ กปน. ตามนั ย มติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อวั น ที่ 7 เมษายน 2547 ส่ ว นการชดเชย
เงินเดือนพนักงานให้ได้รับในอัตราขั้นต่ําที่กําหนดควรทําให้ถูกขั้นตอนตามข้อกฎหมายที่กําหนดไว้
กปน. จึ งได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการปรั บ อั ต รา
เงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานที่จะบรรจุใหม่ ดังนี้
อัตราเงินเดือนที่ขอ
ลําดับ
คุณวุฒิ
ปรับใหม่
1
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
11,350 (16)
2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
12,690 (18)
3
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/
14,160 (20)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4
ปริญญาตรี
16,830 (23)
5
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์
17,830 (24)
6
ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
17,830 (24)
7
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
21,250 (27)
แพทยศาสตรบัณฑิต
8
ปริญญาโท
20,030 (26)
9
ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์
22,580 (28)
10 ปริญญาโทต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
22,580 (28)
11 ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต และ
24,000 (29)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการแพทย์พื้นฐาน
12 ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางต่อจากปริญญาตรีทาง
28,980 (32)
แพทยศาสตร์
13 ปริญญาเอก
28,980 (32)
14 ปริญญาเอกทางวิศวกรรมศาสตร์
30,890 (33)
15 คุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศทุกระดับ
เทียบเคียง ก.พ.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า แนวทางการชดเชยให้กับ
พนักงานเก่าที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ นั้น กปน. ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายกําหนดไว้
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มติที่ประชุม

เรื่องที่ ๑๓

1. เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานทุกคุณวุฒิ ตามเสนอ ทั้งนี้ มีผล
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
2. สําหรับในส่วนของแนวทางการชดเชยให้กับพนักงานเก่าที่ได้รับผลกระทบจากการปรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ให้ กปน. นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมวันที่ 30
กันยายน 2556
ขอความเห็ น ชอบการทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารการประปานครหลวงฉบั บ ที่ 3
(2555 – 2559) และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การ
บริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 – 2559) และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2557 โดย
กปน. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 นําเสนอทิศทางการดําเนินงาน
การรับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองที่มีต่อ กปน. เพิ่มเติมจากที่ดําเนินการแล้วให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ผ่านการ
เสวนาผู้ทรงคุณวุฒิแบบ Focus Group ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์กรที่เป็นคู่ค้า คู่ความ
ร่ วมมื อ ประชาชน ผู้ รั บบริ การและผู้ นํ าชุ มชนริ มคลองประปา ร่ วมกั บผู้ บริ หารระดั บรองผู้ ว่ าการขึ้ นไปและ
เทียบเท่า ครั้งที่ 2 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการ กปน. ผู้บริหารระดับ
ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปและเทียบเท่า และครั้งที่ 3 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับศูนย์ EVM ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไปและเทียบเท่า และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ผลการพิจารณาสรุปดังนี้
ส่วนที่ 1 การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555 - 2559)
1) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Values) คงเดิม พร้อมทั้ง
เห็ น ชอบสมรรถนะหลั ก /ความสามารถพิ เ ศษ (Core Competency) “เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการผลิ ต
น้ําประปาที่มีคุณภาพสําหรับการอุปโภคบริโภค”
2) ทิศทางองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว
มุ่งเน้นตอบสนองวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนํา ด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่
ความเป็นเลิศที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา”
วางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนตามลําดับ
3) การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
กรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
สนองตอบต่อความจําเป็นทางธุรกิจและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมความท้าทายและความได้เปรียบ
โดยมุ่งเน้นเสริมความมั่นคง (Stability) ในระบบผลิต-จ่ายให้มีเสถียรภาพ สร้างความพอเพียง (Sufficiency)
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้เพียงพอกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและความยั่งยืน (Sustainability) มีทิศทางการเติบโต มั่นคง
ยาวนาน ทั้งด้านรายได้และโครงสร้างองค์กร
4) การระบุจุดบอดขององค์กร (Potential Blind Spot)
จากการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกลุ่ ม ย่ อ ย (Focus
Group) ระหว่ า ง
คณะกรรมการ กปน. และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ได้ระบุจุดบอดในการบริหารจัดการองค์กรของ
กปน. ที่ควรตระหนักและให้ความสําคัญ คือ
4.1) สิทธิมนุษยชนในการเข้าสู่บริการขั้นพื้นฐาน (ความเสมอภาค ความเป็น
ธรรม)
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4.2) สร้างความเป็นธรรมด้านราคาและการบริการที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
ทั่วประเทศ โดยการพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง กปน. และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อลดความ
เลื่อมล้ําทางสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
4.3) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ น้ํ า ของผู้ ใ ช้ น้ํ า ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่
แตกต่างเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
5) ประเด็ นสํ าคั ญจากการทบทวนยุ ทธศาสตร์ ฯ จากการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ได้ประเด็นที่สําคัญ ที่นําไปสู่การทบทวนและปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ
2557 ประกอบด้วย
5.1) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2) การขยายการให้บริการนอกพื้นที่รับผิดชอบ
5.3) การต่อยอดธุรกิจเสริมหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
5.4) แนวทางการจัดตั้งบริษัทลูก
5.5) การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.6) การสร้างสมดุลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.7) การลงทุนขยายกิจการประปาเพื่อสร้างความมั่นคง เพียงพอ มีเสถียรภาพ
5.8) การบริหารจัดการน้ําดิบ หรือการจัดหาแหล่งน้ําดิบสํารอง
ส่วนที่ 2 การทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557
1) ปรับเป้าหมายการดําเนินงานที่สําคัญ
กปน. ได้ทบทวนเป้าหมายหลักที่สําคัญ ได้แก่ จํานวนผู้ใช้น้ํา ณ สิ้นปี จํานวน
ติดตั้งประปาใหม่ ปริมาณน้ําขาย และอัตราน้ําสูญเสีย โดยใช้ผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน (ตุลาคม 2555 –
มิถุนายน 2556) และประมาณการ 3 เดือน เป็นฐานวิเคราะห์คาดการณ์ โดยปรับเป้าหมายปีงบประมาณ
2557
ผลงาน 9 คาดการณ์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2557
เดือน
รายการ
(ต.ค.55 – ปี 2556
เดิม
ปรับใหม่ เพิ่ม (ลด)
มิ.ย.56)
ร้อยละ
1) จํานวนผู้ใช้น้ํา ณ สิ้นปี
(ล้านราย) 2.100
2.114 2.149 2.161
0.56
2) จํานวนติดตั้งประปาใหม่
(ราย) 52,352 70,000 64,000 64,000
3) ปริมาณน้ําใช้เฉลี่ย
(ลบ.ม./ราย/เดือน) 53.64
53.40 52.53 53.20
1.28
4) ปริมาณน้ําผลิตจ่าย
(ล้าน ลบ.ม.) 1,353.7 1,801.1 1,777.5 1,811.5
1.91
5) ปริมาณน้ําจําหน่าย
(ล้าน ลบ.ม.) 1,022.8 1,359.8 1,359.8 1,385.8
1.91
- น้ําขาย
(ล้าน ลบ.ม.) 1,005.5 1,336.8 1,339.8 1,365.8
1.94
- น้ําขายที่เพิ่มขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)
45.0
26.0
29.0
11.54
- น้ําสาธารณะและน้ําอื่น ๆ
(ล้าน ลบ.ม.) 17.3
23.0
20.0
20.0
6) อัตราน้ําสูญเสีย
(%) 24.45
24.5
23.5
23.5
7) ราคาค่าน้ําเฉลี่ย
(บาท/ลบ.ม.) 11.99
11.98 11.98 11.98
8) จํานวนพนักงาน ณ สิ้นปี
(คน) 4,186
4,212 4,307 4,307
9) อัตราส่วนจํานวนผู้ใช้น้ํา
(ราย) 502
502
499
502
0.60
ต่อพนักงาน 1 คน
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รายการ
10) จํานวนพนักงานบรรจุใหม่
11) รายได้รวม
12) ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ดําเนินงาน
13) EBITDA
14) กําไรสุทธิ

ผลงาน 9 คาดการณ์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2557
เดือน
(ต.ค.55 – ปี 2556
เดิม
ปรับใหม่ เพิ่ม (ลด)
มิ.ย.56)
ร้อยละ
(คน) 466
494
256
256
(ล้านบาท) 14,097.5 18,692.6 18,644.4 19,080.7 2.34
(ล้านบาท) 4,987.0 7,038.5 7,382.7 7,382.7
(ล้านบาท) 9,110.5 11,654.1 11,261.7 11,698.0
(ล้านบาท) 6,323.4 6,912.4 6,100.2 6,492.9

3.87
6.44

2) ปรับปรุงโครงการ / แผนงานให้สอดรับการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ
ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ให้สอดรับการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ และประเด็นสําคัญที่ได้จากส่วนที่ 1 สรุปมี 47 โครงการ ประกอบด้วย โครงการใหม่ 2
โครงการ ไม่เปลี่ยนแปลง 9 โครงการ และปรับปรุง 36 โครงการ และปรับเป็นภารกิจประจํา 2 โครงการ คือ
F3-2/2 โครงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่าง กปน. และหน่วยงานอื่น และ P1-1/4 โครงการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ป้องกันอุทกภัย จําแนกตามศูนย์ EVM ที่รับผิดชอบได้ดังนี้
โครงการ / แผนงานหลัก (หน่วย : โครงการ)
ศูนย์ EVM
- ศูนย์ผลิตและส่งน้ํา
- ศูนย์บริการ
- ศูนย์สนับสนุน

ฉบับเดิม
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
(เห็นชอบ 27 ก.พ. 2556)
ต่อเนื่อง
ใหม่ รวม ไม่เปลี่ยน ปรับปรุง ใหม่ รวม
จากปี 56
6
2 8
3
4
1
8
7
7
2
4
6
27
5 32
4
28
1 33
รวม
40
7 47
9
36
2 47

ภารกิจ
ประจํา
1
1
2

3) แผนปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
นําจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (Strengths and OFIs) ที่ได้จากการ
ประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2556 มาจัดทําแผนปรับปรุงองค์กร (OFIs Improvement Plan) ตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อเป็นแนวทางดําเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากผู้บริหารระดับสูง (ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป) เมื่อวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2556 และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมระดับนโยบายแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย 6 โครงการ ดังนี้
• โครงการยกระดับการนําองค์กรอย่างบูรณาการ
• โครงการยกระดับการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
• โครงการบูรณาการระบบงานเกี่ยวกับลูกค้า
• โครงการปรับปรุงและพัฒนาการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
อย่างบูรณาการ
• โครงการยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากร

-13-

• โครงการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานและการจั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดของ
กระบวนงานขององค์กร
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน.
กปน ได้ประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2556 มีมติ ดังนี้
1) เห็นชอบการทบทวนยุ
การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร การประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 –
2559) (ตามรายละเอี
ตามรายละเอียดระบุในส่วนที่ 1)
2) เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิ
ชอบการทบทวน
บัติงาน ปีงบประมาณ 2557 (ตามรายละเอี
ตามรายละเอียดระบุใน
ส่วนที่ 2)
3) มอบหมายให้ กปน.
กปน หารือร่วมกับ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน (นายศุภชัย
จงศิริ) เพื่อทบทวนเป้าหมายกําไรสุทธิ ให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางการเติบโตของ
องค์กรตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยผลการหารือเป็นประการใด ให้ถือว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
กิจการ กปน. เห็นชอบ ตามนั้น
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการทบทวนยุ
ชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 – 2559)
(ตามรายละเอี
ตามรายละเอียดระบุในส่วนที่ 1)
2. เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 (ตามรายละเอี
ตามรายละเอียดระบุในส่วนที่ 2)
เรื่องที่ ๑๔ รับทราบมติ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
กปน
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2541 ให้ ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตรวจสอบมติ คณะรั ฐ มนตรี ทุกๆ สั ป ดาห์ เพื่ อรวบรวมมติ คณะรั ฐ มนตรี ที่เ กี่ ย วข้ องหรื ออาจมี ผ ลต่ อการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสิ
ดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน.
กปน เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การ
2. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
3. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556
- ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ(ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม.
ครม ต่อไป

