สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 10/๒๕๕6
ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน ๒๕๕6 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕6 สรุปผลการประชุม
ได้ดังนี้
เรื่องที่ 1

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ประจําเดือนกันยายน 2556

เลขานุการฯ ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือนกันยายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2

ขอความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานให้ได้รับไม่ต่ํากว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. มี มติ ในการประชุ มครั้ งที่ 9/2556 เมื่อวัน ที่ 30 สิงหาคม
2556 เห็ น ชอบการปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ ใ หม่ ทุ ก คุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ กปน. เสนอ มี ผ ลตั้ ง แต่
วั น ที่ 30 สิงหาคม 2556 และให้ กปน. พิจารณาแนวทางการชดเชยให้กับพนักงานเก่าที่ได้รับผลกระทบ
เสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาต่อไป นั้น
กปน. จึงได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็น ชอบการปรั บอั ตราเงิ นเดือน
พนักงานให้ได้รับไม่ต่ํากว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ โดยมีแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานที่
ได้รับผลกระทบ ซึ่งแบ่งการดําเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีเงินเดือนต่ํากว่าอัตราแรกบรรจุ ให้ได้รับ
เท่ากับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ของแต่ละคุณวุฒิ
(1) พนักงานในกลุ่มนี้ มีจํานวน 1,709 คน
(2) ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร พบว่า หากปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตั้งแต่วันที่
30 สิงหาคม 2556 จะทําให้ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนักงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้น ประมาณ
8.4 ล้านบาท
ขั้นตอนที่ 2 ปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยอาศัยหลักการ
เดียวกับการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยของสํานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน)
(1) พนักงานในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับไม่ต่ํากว่า
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ มีจํานวน 2,174 คน
(2) ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร พบว่า หากปรับเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 จะทําให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้นประมาณ
10.2 ล้านบาท
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับ พนักงานที่ทํา งานกับ กปน. มาก่ อน แต่ มีเงินเดือนต่ํ ากว่าอั ตราแรกบรรจุ ให้ได้รับเงิ นเดือน
เท่ากับอัตราแรกบรรจุใหม่ของแต่ละคุณวุฒิไปก่อน ตามขั้นตอนที่ 1 สําหรับการชดเชยหรือเยียวยาในขั้นตอน
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ที่ 2 กปน. ควรศึกษารายละเอียดในการดําเนินการและแนวปฏิบัติจากรัฐวิสาหกิจต่างๆ อีกครั้ง เพื่อให้ได้
หลักเกณฑ์และแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วให้นําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารพิจารณาในภาพรวม
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมวันที่ 30 กันยายน 2556 นี้
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีเงินเดือนต่ํากว่าอัตราแรกบรรจุ ให้ได้รับ
เท่ า กั บ อั ต ราเงิ น เดื อนแรกบรรจุใหม่ ของแต่ล ะคุ ณวุ ฒิ โดยมี ผ ลตั้ งแต่ วั น ที่ 30 สิ งหาคม
2556 เป็นต้นไป และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปดําเนินการ
เรื่องที่ 3 ขอความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส และ
รับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส และสะสมสิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อขอความเห็ น ชอบแผนการเบิ กจ่ า ยงบลงทุ น
ประจําปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส และรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556
รายไตรมาส และสะสมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 3,611.9 ล้านบาท คิดเป็น
54.8% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556)
หน่วย : ล้านบาท

สะสม (ตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556)
% วงเงิน
แผนจ่าย
จ่ายจริง
%
เบิกจ่ายทั้งปี
2,289.9 1,790.8
78.2
46.3
1,861.9 1,821.1
97.8
66.9
4,151.8 3,611.9
87.0
54.8

*วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายทั้งปี

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

3,871.0
2,720.8
6,591.8

* หมายเหตุ : แผนจ่ายอยูร่ ะหว่างการพิจารณาอนุมัตจิ าก สศช.

- ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส 1

วงเงิน
อนุมัติ
รายการ
เบิกจ่าย แผน
จ่ายจริง %
ทั้งปี จ่าย
งบลงทุน
3,871.0
ปกติ
งบลงทุน
2,720.8
โครงการ
รวมทั้งสิ้น 6,591.8
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายตามข้อตกลง
วัดผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 2
แผน
จ่ายจริง %
จ่าย

%
ไตรมาส 4
เฉลี่ย
(ณ ก.ค. 56)
ไตรมาส
จ่าย
แผนจ่าย
1-3
แผน
จริง
จ่ายจริง %
ก.ค.56%
จ่าย
ก.ค.
ก.ย.56
56
ไตรมาส 3

210.2 305.6 145.4 847.8 695.6 82.1 804.8 579.7 72.0 99.8 2,008.2 209.9 10.5
391.9 377.6 96.4 476.6 565.3 118.6 550.8 752.0 136.5 117.2 1,301.5 126.2 9.7
602.1 683.2 113.5 1,324.4 1,260.9 95.2 1,355.6 1,331.7 98.2 102.3 3,309.7 336.1 10.2
602.1 683.2 100.0 1,243.3 1,260.9 100.0 1,338.0 1,331.7 99.5

99.8 3,316.0 336.1 10.1
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การเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556 เบิกจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย
13.0% โดยมีการเบิกจ่ายงบลงทุนปกติต่ํากว่าแผนจ่าย 21.8% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ํากว่า
แผนจ่าย 2.2% โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 มีมติ
เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาสและสะสมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส
๒. รับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส และสะสม
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

เรื่องที่ 4

ขอความเห็นชอบประเภทและอัตราค่าบริการในการใส่ฟันปลอมและค่าบริการงานทันตกรรมประดิษฐ์

ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 59 ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2522 (แก้ไข
เพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 77 , 80 , 85 , 91 , 95 , 106) ข้อ 4 ได้ให้นิยามคําว่า “ค่ารักษาพยาบาล” และ
กําหนดให้ “ค่าบริการในการใส่ฟันปลอมทําหน้าที่แทนฟันแท้เพื่อสุขภาพและค่าบริการงานทันตกรรมประดิษฐ์ ให้เบิกได้ตาม
ประเภทและอัตราที่ กปน. กําหนด” ซึ่ง กปน. ได้ กําหนดอัตราค่าบริการในการใส่ ฟันปลอมและค่าบริการงานทันตกรรม
ประดิษฐ์ ตามคําสั่ง กปน. ที่ 311/2526 แต่ถูกยกเลิกโดยคําสั่ง กปน. ที่ 3/2531 เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น เพราะขณะนั้นทางราชการเบิกไม่ได้ ต่อมากระทรวงการคลังได้ออกประกาศกําหนดอัตราการ
เบิกจ่ายค่าบริการในการใส่ฟันปลอมฯ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว. 249 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ให้ทาง
ราชการสามารถเบิกได้ กปน. จึงได้เบิกจ่ายได้ตามอัตราของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม อีกทั้ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
7 เมษายน 2547 เห็นชอบให้กําหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน ตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ที่ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งสามารถดําเนินการเองได้ เมื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้ น
เห็นชอบแล้ว และในปัจจุบัน กปน. ยังไม่ได้กําหนดประเภทและอัตราการเบิกค่าบริการในการใส่ฟันปลอม และค่าบริการงาน
ทันตกรรมประดิษฐ์ไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรกําหนดเพื่อจะได้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 59
กปน. จึงได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบประเภทและอัตราค่าบริการในการ
ใส่ฟันปลอม และค่าบริการงานทันตกรรมประดิษฐ์ ดังนี้
ประเภท
1. ฟันเทียมถอดได้
1.1 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ 1 ชิ้น บนหรือล่าง
1.2 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ 2 ชิ้น บนและล่าง
1.3 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1-5 ซี่
1.4 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ มากกว่า 5 ซี่
2. ฟันเทียมติดแน่นและอุปกรณ์
2.1 ฟันครอบน้ํานม
2.2 ครอบฟันแท้
2.3 ฟันเทียมบางส่วนติดแน่น รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ
(ไม่รวมรากฟันเทียม)
2.4 ฟันเดือย

หน่วย

อัตรา
กระทรวงการคลัง

อัตรา
กปน.

ชิ้น
ชุด
ชิ้น
ชิ้น

2,400
4,400
1,300
1,500

4,000
7,000
2,500
3,000

ซี่
ซี่
ชิ้น

600
2,100
6,700

950
3,000
6,700

ซี่

1,000

1,000
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ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 5

ขออนุ มั ติ (ร่ า ง) กฎบั ต รคณะอนุ ก รรมการกํ า หนดกลยุ ท ธ์ ด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ
ของ กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการกําหนด
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. มีมติเห็นชอบแล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
ในการพิ จารณารายละเอี ยด คณะกรรมการ กปน. ขอให้ แก้ ไขในหั วข้ อ 3 องค์ ประกอบของ
คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในลําดับที่ 3 (bullet ที่ 3) และข้อ 3.3 จากเดิม
“ผู้ว่าการ กปน. และรองผู้ว่าการ” เป็น “ผู้ว่าการ กปน. หรือรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)”
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ได้แก้ไขแล้ว

เรื่ อ งที่ 6

รั บ ทราบรายงานวิ เ คราะห์ ก ารเงิ น และผลการดํา เนิ น งานสํา หรั บ งวด 10 เดื อ น
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2556 (เบื้ อ งต้ น )

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (เบื้องต้น) ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ 6,395.2 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A 871.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 และสูงกว่าปีก่อน 913.5
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 488.1 ล้านบาท ทําให้มีกําไร
สุทธิเท่ากับ 6,883.3 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,205.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.2 และสูงกว่าปีก่อน
1,385.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.2 และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ
1,292.8 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 585.5 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 547.3 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 15,651.3 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 584.9 ล้านบาท และ
สูงกว่าปีก่อน 898.8 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ํา ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จํานวน13,413.8 ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน 294.2 ล้านบาท และ 620.5 ล้านบาท เกิดจากจํานวนผู้ใช้น้ําที่เพิ่มขึ้น โดยมี
อัตราการเติบโตของผู้ใช้น้ําสูงกว่าปีก่อนทุกเดือน เนื่องจากโครงการหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัย
หลายแห่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ยต่อรายสูงขึ้น
เนื่องจากในปีก่อนการใช้น้ําลดลงมากในช่วงวิกฤติอุทกภัย ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจในปีนี้ขยายตัวได้ดีในช่วง
ไตรมาสแรก แม้ว่ าจะเริ่มทรงตั วและชะลอตัว ในไตรมาสที่ 2-3 แต่ ภาคการท่องเที่ย วยั งเติบโตได้ ดีอย่า ง
ต่อเนื่อง สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ํากว่าปีก่อน ตลอดจนการปรับเพิ่ม
แรงดั น ในระบบการจ่ า ยน้ํ าให้ ส อดคล้ องกั บ อุ ณหภู มิและความต้ องการใช้ น้ํ า นอกจากนี้ ในปี ก่อน กปน.
มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ําที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้ กปน. สูญเสียรายได้ค่าน้ําจากมาตรการ
ช่วยเหลือ จํานวนประมาณ 187.6 ล้านบาท
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นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีจํานวนผู้ใช้น้ํา
ติด ตั้งประปาใหม่ สูงกว่ าเป้ าหมาย 9,456 ราย และสูงกว่ าปี ก่อน 9,454 ราย เนื่องจากในปีก่อนได้ รั บ
ผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ ทําให้มีจํานวนผู้ใช้น้ํามาขอติดตั้งประปาใหม่ลดลง ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นในพื้นที่บริการภาค 3 และ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตขยาย อย่างไรก็ตาม รายได้ติดตั้งประปาใหม่เฉลี่ยต่อ
รายลดลง เนื่ องจากการติ ด ตั้ งประปาใหม่ สํา หรั บมาตรวั ด น้ํ าขนาดเล็ ก ซึ่งมี อัตราค่ า ติด ตั้ งประปาใหม่ ต่ํ า
มีสัดส่วนสูงขึ้น สําหรับด้านรายได้เสริม ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชน และงานปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประปาเทศบาลเมืองหัวหินสูงขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากงานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอก ดอกเบี้ยรับ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ํา และค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลค่าน้ําประปาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 ค่ าใช้ จ่ ายรวม (รวม FX) เท่ ากั บ 8,768.0 ล้ านบาท ต่ํ ากว่ าเป้ าหมาย 620.9 ล้ านบาท
และต่ํากว่าปีก่อน 486.9 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วยน้ําขาย เท่ากับ 7.19 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว่า
เป้ า หมาย 0.81 บาท:ลบ.ม. และต่ํ า กว่ า ปี ก่ อน 0.89 บาท:ลบ.ม. ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากกํ าไรจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนฯ สู งกว่าปีก่อนเนื่ องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงิน เยน คิดเป็นต้ นทุนค่าน้ําลดลง
0.43 บาท:ลบ.ม. และค่าเสื่อมราคาที่ต่ํากว่าปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยน้ําขายลดลง 0.37 บาท:ลบ.ม.
ประกอบกั บ มี อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ร้ อ ยละ 24.68 ต่ํ า กว่ า ปี ก่ อ น ซึ่ ง เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 25.45 และในปี ก่ อ น
(ต.ค.54-มี.ค.55) กปน. มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย จํานวนเงิน 313.9 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ํา
0.29 บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เป็นค่าสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา กระสอบทรายและวัสดุป้องกันน้ําท่วม
หากไม่รวมค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัยดังกล่าว กปน. จะมีค่าสารเคมีสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
คุณภาพน้ําดิบแม่น้ําเจ้าพระยาด้อยมาตรฐานในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.55 ทําให้ต้องใช้ผงถ่านกัมมันต์ในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า สู ง ขึ้ น ประกอบกั บ ค่ า ความขุ่ น ของแม่ น้ํ า แม่ ก ลองสู ง ขึ้ น ในเดื อ น มี . ค.56 และ
ในเดือน พ.ค.-มิ.ย.56 ต้องใช้สารเคมีเพิ่มเพื่อป้องกันปัญหาสาหร่ายในน้ําดิบและควบคุมความขุ่นของน้ําใน
ถังตกตะกอน นอกจากนี้ กปน. ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ําขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และดอกเบี้ย
จ่าย ในขณะที่มีค่าไฟฟ้าสูงกว่าปีก่อน 0.15 บาท:ลบ.ม. เนื่องจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้านครหลวง
และมีการปรับแผนการส่งน้ําจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออก เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ําช่วงประดิพัทธ์
ถึงสี่พระยาตั้งแต่เดือน พ.ย.55 ทําให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น และมีค่าน้ําดิบ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
และค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกท่อรั่วสูงขึ้น
 กําไรสุทธิ เท่ากับ 6,883.3 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,205.8 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.2 และสูงกว่าปีก่อน 1,385.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.2 เกิดจากความสามารถในการสร้าง
รายได้สูงขึ้นและมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกําไรจาก
อัต ราแลกเปลี่ ย นฯ สู งกว่ าเป้ า หมายและปี ก่อน แต่ อย่ า งไรก็ต าม กํ าไรสุ ทธิ ส่ว นหนึ่ งลดลงจากค่ า น้ํ า ดิ บ
ส่วนเกินที่ กปน. ต้องรับภาระในการนําส่งกรมชลประทาน จํานวน 74.9 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนกําไรสุทธิ
ต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ 43.98 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 37.68 และสูงกว่าปี
ก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 37.27 ในส่วนของการหารายได้เสริมพบว่า มีกําไรจากการหารายได้เสริม สูงกว่า
เป้าหมาย 66.4 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 10.9 ล้านบาท
ฐานะการเงิน :
กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ 31 กรกฎาคม 2556 เท่ากับ 59,540.6 ล้านบาท โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.17 เท่า มีค่าเท่ากับเป้าหมาย และต่ํากว่าปีก่อน
ซึ่งเท่ากับ 0.22 เท่า แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน ประกอบกับอัตราส่วนแสดงความสามารถ
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ในการชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท่ากับ 74.20 เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ
61.36 เท่า และ 33.01 เท่า ตามลําดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 8/2556
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 7

รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือน
กรกฎาคม 2556

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนกรกฎาคม 2556 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 กปน. มีภาระหนี้เงินกู้รวม 1,519.6 ล้านบาท เป็นเงินกู้
ต่า งประเทศสกุล เยนทั้ งจํ านวน โดยในจํ านวนนี้ได้ป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ ยนไปแล้ วจํ านวน
1,040.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.4 ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจํานวน 479.5 ล้านบาท หรือร้อยละ
31.6 ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน
2. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ค่าเงินเยนเริ่มอ่อนค่าลงในอัตราชะลอตัว ซึ่งเป็นผลจากสัญญาณการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจสหรั ฐฯ และการดํ าเนินมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจเชิ งรุกของทางการญี่ปุ่น อย่างต่ อเนื่อง
ขณะที่ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจไทย
จากข้ อพิจ ารณาข้ า งต้ นพบว่า เงิ นเยนอ่ อนค่ าลงเมื่ อเที ยบกั บดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ในอั ตราที่
มากกว่าการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
เงินเยน ทั้งนี้ จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ
เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 8/2556
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่ อ งที่ 8

รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด้ า น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
เดื อ นมิ ถุ น ายน – กรกฎาคม 2556

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2556 สรุปได้ดังนี้
1. งานตามแผนงานด้านยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
- โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สามารถดําเนินการได้ตามแผนงานที่กําหนดไว้
2. การสรรหาพนักงาน
กปน. สามารถดําเนินงานได้ตามแผนงานที่กําหนดไว้
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3. การส่งเสริมจริยธรรม
กปน. ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ดังนี้
1. จั ด กิ จ กรรมวิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐาน ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 8 คน
2. จัดกิจกรรมการฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พนักงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชามีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 147 คน
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร
กปน. สามารถดําเนินการได้ 53 หลักสูตร (ต.ค. 2555 – มิ.ย. 2556) คิดเป็นร้อยละ 74.65
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 มีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลงวด
เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2556 ปีงบประมาณ 2556 และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 9

รับทราบผลการปฏิ บัติงานของคณะอนุ กรรมการติด ตามการบริหารจั ดการน้ํ าสู ญเสี ย
ประจําเดือนสิงหาคม 2556

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
ติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนสิงหาคม 2556 ตามที่ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ซึ่งได้มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน.
1.1 อัตราน้ําสูญเสีย.น้ําสูบจ่าย น้ําจําหน่าย และแรงดันน้ํา ประจําเดือนกรกฎาคม
2556 มีดังนี้
- อัตราน้ําสูญเสีย กปน. อยู่ที่ร้อยละ 26.68 และอัตราน้ําสูญเสียสะสม ตุลาคม
2555 – กรกฎาคม 2556 อยู่ที่ร้อยละ 24.68
- ปริมาณน้ําสูบจ่าย กปน. อยู่ที่ 155.99 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําจําหน่าย กปน. อยู่ที่ 114.38 ล้าน ลบ.ม.
- แรงดันน้ํา กปน. อยู่ที่ 9.06 เมตร
1.2 สถานะการใช้ระบบเฝ้าระวัง ประจําเดือนมิถุนายน 2556
- เข้าดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ RTU ที่ชํารุด จํานวน 46 จุด
- มีอุปกรณ์ที่ชํารุดเพิ่มเติม จํานวน 55 จุด
- อุปกรณ์ RTU ที่ใช้งานได้จํานวน 1,157 จุด จากทั้งหมด 1,482 จุด คิดเป็นร้อยละ 78.1
1.3 งานปรับปรุงอุปกรณ์ RTU ที่ชํารุดหมดสภาพ สัญญาเลขที่ จล.89-1/2556 และ
จล. 89-2/2556 แจ้งเริ่มงานแล้ว เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 56
2. รับทราบการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
2.1 รับทราบผลการพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนแม่บทบูรณาการบริหาร
จั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย ของคณะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง กปน. ว่ า กิ จ กรรมตามแผนแม่ บ ทฯ ไม่ มี ค วามเหมาะสม
ควรเลือกเฉพาะกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับ กปน. มาพิจารณาดําเนินการ
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2.2 ความก้ า วหน้ า งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาฯ (บริ ษั ท ปั ญ ญา คอนซั ล แตนท์ จํา กั ด
และบริ ษั ท เทคโนโลยี เซอร์ วิ ส คอนซั ล ติ ้ ง 1656 จํา กั ด ) สํา หรั บ งานการบริ ห ารจั ด การน้ํ า
สู ญ เ สี ย โ ด ย เ ร่ ง ด่ ว น (แ ผ น ร ะ ย ะ สั ้ น ล ด น้ํ า สู ญ เ สี ย ส า ข า ที ่ ม ี น้ํ า สู ญ เ สี ย สู ง 5 ส า ข า ไ ด้ แ ก่
สํา นั ก งานประปาสาขาแม้ น ศรี , ตากสิ น , สุ ข สวั ส ดิ์ , ภาษี เ จริ ญ และบางกอกน้ อ ย) ที่ ป รึ ก ษาฯ
ได้ ส่ ง เอกสารตั ว จริ ง ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขให้ กปน. เมื่ อ วั น ที่ 5 ส.ค. 56 อยู่ ร ะหว่ า งการตรวจสอบอี ก ครั้ ง
2.3 คณะทํ า งานการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย พื้ น ที่ บ ริ การ 4 อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการทดลองเพิ่มแรงดันน้ําในพื้นที่บริการ 4
2.4 โครงการสํ า รวจหาจุ ด รั่ ว ในระบบท่ อ ประธาน โดยเทคโนโลยี SAHARA มี ก าร
นําเสนอผลงาน Final Presentation เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 56 อยู่ระหว่างการประเมินผลโครงการ
2.5 โครงการลดน้ําสูญเสียตามแนวทางของการประปาโตเกียว ดําเนินการภาคสนาม
แล้วเสร็จ มีการตรวจรับงานเมื่อ วันที่ 8 ส.ค. 56 โดยมีการให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเอกสารรายงานฉบับ
สุดท้าย
3. ให้ กปน. เชิญที่ปรึกษาฯ นําเสนอโครงการตามแผนแม่บทบูรณาการบริหารจัดการน้ํา
สูญเสียให้แก่คณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
4. รับทราบแนวทางการสูบจ่ายน้ําและการบริหารแรงดันน้ํา กปน. ปีงบประมาณ 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 10 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน. ครั้งที่ 8/2556
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2556 โดยได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลคณะอนุกรรมการฯ ตามเสนอ และให้นําไปใช้ในการ
ประเมินผลต่อไป
2. รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 2555-2557)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 จํานวน 9 โครงการ
3. รับทราบการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีระบบ SAP ขัดข้อง
ตามที่ระบบ SAP ขัดข้องไม่สามารถใช้งาน ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2556 นั้น
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบ แล้วพบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการที่กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องถึง 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งแรกในวันที่ 7 เมษายน 2556 เกิดระบบไฟฟ้าที่ศูนย์สํารองสามเสนขัดข้อง เนื่องจาก
กระรอกกัดสายไฟฟ้าขาดไป 1 เฟส ทําให้ระบบไฟฟ้าไม่สามารถมาเลี้ยงที่ศูนย์สํารอง มีผลให้ระบบทําความ
เย็นหยุดทํางาน SAN Disk ต้องทํางานภายใต้ความร้อนเป็นเวลานานจึงเกิดความเสียหาย
- ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ เกิดเหตุฟ้าผ่าที่สํานักงานใหญ่ เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2556 ทําให้ Power Source ที่เป็น Supply เสียหาย และไฟฟ้าดับเกินกว่า 2 ชั่วโมง
(UPS Support ได้ 20 นาที) เป็นเหตุให้ระบบ SAP ล่ม (Server SAP Down) ส่งผลให้ Disk Storage
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) เสียหาย ไม่สามารถ Start ระบบ SAP ให้กลับมาใช้งานได้
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สําหรับการที่ไม่ตัดสินใจใช้ข้อมูลจาก Tape Backup เนื่องจากในการกู้คืนระบบ สามารถกู้
ข้อมูลจาก Disk ได้มากกว่าที่มีอยู่ใน Tape และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ยากแก่การจะ
รู้ได้จะเกิดขึ้นในเวลาใด ถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) และศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
(DR) แล้วก็ตาม จึงเป็นเหตุให้ข้อมูลบางส่วนตั้งแต่วันที่ 8-10 เมษายน 2556 ของ Material Management
(MM) สูญหายไปเพียงเล็กน้อย โดยการบันทึกบัญชี (GL) ยังรับรู้รายการที่เกิดขึ้นอยู่ เพียงแต่รายละเอียด
บางส่วนจะไม่ปรากฏ ซึ่งรายละเอียดนั้น กปน. ได้หาเอกสารยืนยันทางบัญชีแล้ว และมีความพยายามที่จะกู้
คืนข้อมูลส่วนนี้อยู่ โดยได้ดําเนินการจ้าง SAP เยอรมัน เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งว่าจะสามารถกู้ข้อมูลส่วนนี้
กลับมาได้หรือไม่ เพื่อยืนยันยอดในทางบัญชี
โดยปัจจุบันระบบบัญชียังคงดําเนินการได้ตามปกติ เช่น การบันทึกเงินเดือน และเงินจ่าย
ผู้รับจ้าง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันควรดําเนินการ ดังนี้
1. ระบบสํารองไฟ (UPS) ต้องมีระบบการสํารองที่ดีกว่าปัจจุบัน
2. ให้มีเครื่อง Generator เป็นทางเลือก Power Source ได้หลายทาง
3. ปรับปรุง DR และ DC และให้มี DR ที่สอง
4. มี Backup ไปที่อื่น เช่น Tape, Disk
5. มีการซ้อม Backup และ Verify Tape อยู่เสมอ
6. ระบบป้องกันอุบัติภัยต้องมีหลายระดับ มากกว่าปัจจุบัน
7. Upgrade Server ไม่ควรเกิน 5 ปี
8. ให้พนักงานปฏิบัติงานตามคู่มือที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด
9. ต่อสัญญา MA ระบบหรืออุปกรณ์ที่สําคัญอย่างต่อเนื่อง
10. ศูนย์ DC และ DR ต้องมีความปลอดภัยมากกว่าปัจจุบัน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. เห็นว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ หรือเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน กปน. ควรพิจารณาทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงที่
สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน และเมื่อเกิดเหตุการณ์ ควรรีบรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กปน.
รับทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้เข้าไปช่วยหาทางแก้ไขและป้องกันได้ทันท่วงที
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 11 รั บ ทราบรายงานผลการศึ ก ษาดู ง านด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ ณ ประเทศมาเลเซี ย และ
ประเทศสิงคโปร์ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการศึกษาดูงานด้านแรงงาน
สัมพันธ์ ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ระหว่างวันที่
6-11 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 12

ประเด็นหารือของรักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน.
1. อนุกรรมการและที่ปรึกษา ที่คณะกรรมการ กปน. ได้แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการในชุด
ต่างๆ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและเต็มใจที่จะมาช่วยพัฒนา กปน. ซึ่งจะมีภารกิจ
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังช่วยประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้กิจการ กปน. ดําเนินการไปได้อย่าง
คล่ อ งตั ว และในการประสานงาน ย่ อ มจะมี ค่ า ใช้ จ่ า ย จึ ง เห็ น ว่ า กปน. ควรพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนอื่ น ที่
นอกเหนือจากเบี้ยประชุม เพื่อตอบแทนท่านที่ได้สละเวลามาช่วย กปน.
2. สําหรับรถประจําตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานได้มีทางเลือก
ให้ กับ ผู้บ ริ ห ารระดั บสู งที่ จ ะใช้ ร ถเช่ า ของหน่ วยงานหรื อให้ เช่ า ซื้ อ เพื่ อเป็ น ประโยชน์ต่ อผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง
หลังจากที่เกษียณอายุแล้วจะมีรถใช้เป็นของตัวเอง จึงเห็นควรให้ กปน. ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับ
เรื่องนี้ต่อไป
3. ประธานสหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ กปน. ได้ เ ข้ า หารื อและมี ข้ อเสนอแนะว่ า กปน.
ควรปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
3.1 สร้างอาคารที่จอดรถหรือหลังคาบังแดด เนื่องจากปัจจุบันที่จอดรถในสํานักงานใหญ่
กปน. ไม่มีหลังคาบังแดด ทําให้อุปกรณ์บางอย่างของรถยนต์มีอายุการใช้งานน้อยลง เช่น ชิ้นส่วนที่ผลิตจาก
ยางหรือพลาสติก เป็นต้น
3.2 สร้างทางเดินที่มีหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกในการป้องกัน
ฝนและแสงแดด ให้กับพนักงานที่ต้องเดินติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน
3.3 พิจารณาเพิ่มสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดย
พิจารณาจัดสรรที่ดิน อาคารที่พัก หรือคอนโดมิเนียมให้กับพนักงาน กปน.
มติที่ประชุม รับทราบประเด็นหารือของรักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน. โดยให้ กปน. รับไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

