สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 12/๒๕๕6
ด้วยเมื่ อวั นศุกร์ที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕6 เวลา ๑3.30 น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕6 สรุปผลการประชุม
ได้ดังนี้
เรื่องที่ ๑

พิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพิ่มเติม

ประธานกรรมการ กปน. ขอพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพิ่มเติม จํานวน 1 คณะ คือ
คณะอนุกรรมการติดตามงานและให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย ประกอบด้วย
1. นายสุรพล
สุประดิษฐ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์
วิบูลย์วงศ์
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอัชพร
จารุจินดา
อนุกรรมการ
4. นายมนัส
แจ่มเวหา
อนุกรรมการ
5. นายสมผล
ตระกูลรุ่ง
อนุกรรมการ
6. รองผู้ว่าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
7. นายเขมวัฒน์ นิปัจการ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 อนุกรรมการ
8. ผู้ชว่ ยผู้ว่าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
อนุกรรมการ
9. ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย
เลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้
1) ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย และให้คําปรึกษาด้าน
กฎหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ
2) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปานครหลวงมอบหมาย

เรื่องที่

2

รับทราบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ กปน.

ประธานกรรมการ กปน. ได้ ข อให้ ค ณะอนุ ก รรมการแผนและยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มกั บ กปน.
ทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555-2559) และแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ 2557 ของ กปน. ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล และนโยบายรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) นโยบายของคณะกรรมการ กปน. และวิสัยทัศน์ของ กปน. ซึ่งมี
ประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้
1. ควรมีการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 ให้สอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
2. ควรกําหนดภาระหน้าที่ของ กปน. ที่สําคัญ ๆ เช่น การจ่ายน้ําตลอดเวลา 24 ชม. โดย
ไม่มีวันหยุด ด้วยแรงดันที่เหมาะสม (8 เมตร) และน้ําประปาที่มีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐานองค์กรอนามัยโลก
พร้อมทั้งให้มียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องในการคงไว้ของภาระหน้าที่
3. ด้วยวิสัยทัศน์ของ กปน. ที่เป็นผู้นําในกลุ่มอาเซียน ดังนั้น กปน. ต้องกําหนดยุทธศาสตร์
ที่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ในทุก ๆ ด้าน
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4. กปน. ต้องขยายกิ จการและขอบเขตการให้ บริ การน้ํา ประปาทั้ งภายในและภายนอก
พื้นที่ที่ กปน. รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
5. ขอให้ กปน. เร่งดําเนินการการจัดตั้งบริษัทลูก
6. กปน. จะต้องดําเนินกิจการโดยมุ่งไปที่
6.1 กิจการเดิมของ กปน.
6.2 การขยายกิจการไปทุกที่ เช่น การขายน้ํานอกพื้นที่ 3 จังหวัด
6.3 การดําเนินธุรกิจประปาในภูมิภาค (องค์การปกครองท้องถิ่น)
6.4 การดําเนินธุรกิจประปาในต่างประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. พิจารณาดําเนินการตามที่ประธานแจ้ง

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556

3

เลขานุการฯ ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณายกเลิกการประชุมในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และกําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็น 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบ

4

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ประธานกรรมการ กปน. ได้ เ สนอว่า ตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติ ในการประชุ มครั้ งที่
10/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหาร ให้มีหน้าที่ประการหนึ่งในการ
“ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ กปน. มอบหมาย”
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้คณะอนุกรรมการบริหารได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของฝ่ายบริหารต่อ
คณะกรรมการ กปน. ได้รับทราบทุกเดือน และหากมีประเด็นใดที่มีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดําเนินการได้
ตามนโยบาย คณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารรับไปดําเนินการ
เรื่องที่ 5 ขออนุ มั ติ จ้ างงานก่ อสร้ างระบบป้ องกั นน้ํ าท่ วม บริ เวณโดยรอบสถานี สูบ น้ํ า ดิ บ สํ า แลฯ
จํานวน 1 งาน เลขที่ จล. 102/2555 โดยวิธีพิเศษ

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ํา
ท่วมบริเวณโดยรอบสถานีสูบน้ําดิบสําแลฯ จํานวน 1 งาน เลขที่ จล. 102/2555 โดยวิธีพิเศษ กับ ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด ปถวีสิน การโยธา วงเงินค่างานตามสัญญา 54,400,000.- บาท (ห้าสิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้จ่ายจากเงินงบลงทุน ปี 2555 ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน นับถัดจากวันที่แจ้ง
ให้เริ่มงาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2556
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และ 6 สิงหาคม 2556 ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และรายละเอียดหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e - GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ จึงขอให้ กปน. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 6

รับทราบสรุปผลการประเมิ นคณะอนุก รรมการบริหารและพัฒนาทรั พยากรบุค คลและ
ผลการประเมิ น ตนเองของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ปีงบประมาณ 2556

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบสรุปผลการประเมินคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลและผลการประเมิ น ตนเองของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2556 สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งคณะ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 87.56 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ มีประสิทธิภาพดี
2. ผลการประเมินตนเองของอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 87.48 อยู่ในเกณฑ์ที่มีกรรมการ มีประสิทธิภาพดี
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้ประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 มีมติ
รับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 7

รั บทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ สาหกิ จ
ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) โดยมีบาง
เกณฑ์วัดเป็นผลงานเบื้องต้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมี
รายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมิน กระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ํ า หนั กร้ อยละ 35 ซึ่ ง
ผู้บริหารได้พิจ ารณาผลการดํา เนิน งาน (Organizational Performance Report : OPR) และประเมิน
ตนเอง (Self Assessment) เบื้องต้นได้คะแนนเท่ากับ 286.50 หรือได้ A ซึ่งเป็นคะแนนประเมินตนเอง
โดยคะแนนประเมินผลที่แท้จริงจะตรวจประเมินโดย สคร.
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2. ผลลัพธ์ หมวด 7 น้ําหนักร้อยละ 65 ดังนี้
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน
คุณภาพน้ําประปา
- กายภาพ (ร้อยละ)
- เคมี (ร้อยละ)
- แบคทีเรีย (ร้อยละ)
การบริหารจัดการแรงดันน้ํา (เมตร)
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนน)
กําไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ล้านบาท)
การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย (ล้านบาท)
ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
- การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (ร้อยละ)
- ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ร้อยละ)
จํานวนผู้ใช้น้ําต่อใหม่ (ราย)
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (ระดับ)
อัตราน้ําสูญเสีย (ร้อยละ)
จํานวนครั้งที่หยุดสูบจ่ายน้ํา (ครั้ง)
การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (ระดับ)
การบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (DSM) (ระดับ)
หมายเหตุ

1

2
3

ผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2556
(ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)
ผลงาน
เกรด
99.77
100.00
99.61
7.997 1
4.259
7,095.9 2
561.70 2

A
A
A
A
B+
A
A

76.0 1
88.0 1
69,908
4.01
24.58 1
130 1
0.00
4.835 3

E
CA
B+
A
A
A
A-

เป็นผลงานเบื้องต้น
เป็นการคาดการณ์จากผลงาน 11 เดือน
คาดการณ์ผลงานเท่ากับปีงบประมาณ 2555

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุ ทธศาสตร์ ได้ ประชุ มครั้ งที่ 2/2556 เมื่ อวั นที่ 8 ตุ ลาคม
2556 มีมติรับทราบ
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. ได้ ใ ห้ ข้ อเสนอแนะสํ า หรั บ เกณฑ์ วั ด
การดําเนินงานที่ได้คะแนนน้อย ดังนี้
1. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ขอให้ กปน. พิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือกระบวนงานที่จะทําให้การเบิกจ่ายงบลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ที่ได้คะแนนน้อยกว่าปี 2555 โดยจากผล
สํารวจ กลุ่มที่มีคะแนนน้อยคือกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Gen Y ซึ่งพนักงาน
กลุ่มนี้จะมีทัศนคติและบุคลิกที่แตกต่างออกไปจากพนักงานรุ่นเดิม ดังนั้น กปน. ควรศึกษาแนวทางที่จะทําให้
กลุ่มคนเหล่านี้มีความผูกพันกับองค์กรให้มากขึ้น
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ขอให้ กปน. พิจารณาประเภทความพึงพอใจที่ได้
คะแนนน้อยแล้วนํามาปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้น้ํามีความพึงพอใจมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
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รายงานการป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยของ กปน.

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการ (บริการ) รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ กปน. ได้รายงาน
คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ว่า จากการได้ลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจเยี่ยมพนักงาน และประชาชน บริเวณสถานีสูบน้ําดิบสําแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี และไซฟ่อนรังสิต พบว่าปีนี้
สถานการณ์น้ําไม่น่าเป็นห่วง ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยายังคงต่ํากว่าระดับของพื้นสถานีสูบน้ําดิบสําแลประมาณ
30 เซนติเมตร แต่เพื่อบริหารความเสี่ยง กปน. ได้จัดทํา barrier แบบ knock down พร้อมตั้งกระสอบทราย เป็น
แนวกันน้ําที่จะไหลเข้าสถานีสูบน้ําดิบฯ ไว้แล้ว นอกจากนี้ได้ก่ออิฐบล็อกสูง 60 เซนติเมตร บริเวณประตูเข้า
สถานีสูบน้ําดิบฯ เป็นการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายกรณีระดับน้ําสูงขึ้น และได้ทําคันดินบริเวณข้างคลองอ้อม
สูง 70 เซนติเมตร ระยะทาง 500 เมตร เพื่อกั้นน้ําจากคลองอ้อมไหลเข้ามาในสถานีสูบน้ําดิบฯ ส่วนการป้องกัน
บริเวณอื่น เช่น ชายขอบบางบัวทอง กปน. ได้เตรียมพร้อมไว้เช่นเดียวกัน
สําหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย กปน. ได้ร่วมกับสํานักงานช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภั ย ศูนย์ บรรเทาสาธารณภั ยกองทัพอากาศ มอบเครื่องอุ ปโภคบริโภคและสิ่ งของจําเป็ น
ช่วยเหลือประชาชนจํานวน 242 ครัวเรือน ที่ประสบอุทกภัยที่ ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดย
กปน. ได้สนับสนุนน้ําดื่มบรรจุขวดจํานวน 20,000 ขวด อีกทั้งมีการนํารถโมบายผลิตน้ําดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยที่ จ.ปราจีนบุรี และ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และหากมีหน่วยงานอื่นๆ ขอสนับสนุนน้ําดื่มบรรจุขวด กปน.
ก็ให้ความช่วยเหลือ ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย
มติที่ประชุม
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การปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นให้ กั บ พนั ก งานกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการปรั บ อั ต รา
เงินเดือนแรกบรรจุ

นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ กรรมการ ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ใน กปน. ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องการปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนให้กับ
พนั กงานที่ ได้ รั บ ผลกระทบ เพื่ อมาศึ ก ษาในรายละเอี ย ดและแนวทางความเป็ น ไปได้ ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการ
นายวิ สุทธิ์ นพคุ ณทอง รองผู้ ว่ าการ (ผลิต และส่ งน้ํา ) ได้ ร ายงานเพิ่ มเติมว่า คณะทํ างาน
พิจารณาหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ได้มีการประชุมหารือกันแล้ว
ประมาณ 3-4 ครั้ง โดยกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบได้ขอให้ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน.
ทําหน้าที่เป็นแกนหลักในการดําเนินการ และจากการประชุมที่ผ่านมา ได้พิจารณาความเป็นไปได้และสูตรในการ
คํานวณเพื่อเยียวยาหลายรูปแบบ และในบางสูตรอาจจะต้องใช้เงินเป็นจํานวนมาก ซึ่งต้องนํามาวิเคราะห์
ผลกระทบด้านการเงินของ กปน. ด้วย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจอื่น เพื่อนํามาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติของ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม
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