สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 1/๒๕๕7
ด้ว ยเมื่ อ วัน ศุก ร์ ที่ 10 มกราคม ๒๕๕7 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุม ๖๐๖ อาคาร
สานักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕7 สรุปผลการประชุมได้
ดังนี้
เรื่องที่

๑

กาหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจาปี 2557

กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจ ารณากาหนดวันประชุมคณะกรรมการ
การประปานครหลวง ประจ าปี 2557 ในวัน ศุก ร์ สัป ดาห์ส ุด ท้า ยของเดือ น เวลา 14.00 น.
สาหรับ เดือ นมกราคม 2557 ได้กาหนดประชุม ในวัน ที่ 10 มกราคม 2557 แล้ว ดัง นั้ น กาหนด
ประชุมประจาปี งบประมาณ 2557 เป็ น ดังนี้
ครั้งที่
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 3/2557
ครั้งที่ 4/2557
ครั้งที่ 5/2557
ครั้งที่ 6/2557
ครั้งที่ 7/2557
ครั้งที่ 8/2557
ครั้งที่ 9/2557
ครั้งที่ 10/2557
ครั้งที่ 11/2557
ครั้งที่ 12/2557

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

10
28
28
25
30
27
25
29
26
31
28
26

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เรื่องที่

กาหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ

2

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557

กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อ พิจ ารณากาหนดการประชุม กรรมการที่
เป็น อิส ระ ทั้ง นี ้เ นื ่อ งจากตามหลัก การและแนวทางการกากั บ ดูแ ลที่ดีใ นรัฐ วิส าหกิจ ของส านัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ (สคร.) และนโยบายกากับ ดูแ ลกิจ การของ กปน. ได้กาหนดให้
กรรมการที่เ ป็น อิส ระจากภายนอกควรมีก ารประชุม กัน เองเป็น ครั้ง คราว (อย่า งน้อ ย 6 เดือ นต่อ ครั้ง )
โดยไม่มีก รรมการโดยตาแหน่ง หรือ กรรมการที่เ ป็น ข้า ราชการเข้า ร่ว มประชุม ด้ว ย ซึ่ง ได้กาหนดการ
ประชุมประจาปี 2557 สาหรั บ กรรมการที่เป็นอิส ระไว้ ดังนี้
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 2/2557
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารระบบส่งและสูบจ่ายน้า
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
-
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เรื่องที่ 3

รายงานการเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้า ณ เขื่อนฮูเวอร์ (Hoover dam) ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคณะกรรมการ กปน. ระหว่า ง
วันที่ 22 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

รายงานการดาเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ชุมนุม

4

กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการดาเนินการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ชุมนุม ระหว่ า งวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2556 – 9 มกราคม 2557 ซึ่ ง มีการดาเนินการดังนี้
1. การอานวยการสั่งการ ผวก.ได้มีบันทึกจานวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 1 และ 25 พฤศจิกายน
2556 ให้ หั ว หน้ างานทุกหน่ วยงาน กาชับให้ มีการดูแล ป้องกัน รักษาความปลอดภัย โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศการประปานครหลวง เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2548 และ
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน
2548 รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยสาหรับโรงงานผลิตน้า และสถานีสูบจ่ายน้าของการประปานครหลวง ที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะระบบน้าดิบ ระบบผลิต-ส่งและจ่ายน้า ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณี
พิเศษ
2. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
2.1 เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงมหาดไทย และศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
(ศอ.รส.) เป็ น ระยะเพื่อรับ ทราบนโยบายและข้อสั่ งการ รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ การชุ มนุม เพื่ อน ามา
พิจารณาดาเนินการในส่วนของ กปน.
2.2 จัดส่งรายงานการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉินของ กปน. และรายชื่อผู้
ประสานงานให้ ผอ.ศอ.รส. และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2.3 แต่งตั้งผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทางานในระดับ
ต่าง ๆ ของ ศอ.รส ของกระทรวงมหาดไทย
3. การเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ทาการ
3.1 เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแก่หน่วยงานที่สถานที่ทาการอยู่ใกล้
สถานที่ชุมนุมทางการเมือง
- สาขาแม้นศรี 2 ครั้ง (วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน (ครั้งแรกเริ่มมีการชุมนุม
ที่สถานีรถไฟสามเสน) และ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2556) เนื่องจากผู้ชุมนุมได้เข้าไปชุมนุมที่บริเวณ
กระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ใกล้สานักงานประปาสาขาแม้นศรี
- สาขาพญาไท 1 ครั้ง (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556) เนื่องจากผู้ชุม นุมได้เข้าไป
ชุมนุมที่ บริเวณกระทรวงพลังงาน ซึ่งอยู่ใกล้สานักงานประปาสาขาพญาไท
3.2 ประสานงานกับสถานีตารวจทุ่งสองห้องเพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสานักงาน
ใหญ่ของ กปน. ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่มีการประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานคร
หลวง และมีกลุ่มองค์กรภายนอกมาเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมชุมนุม
4. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
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4.1 ให้สานักงานประปาสาขาในเขตพื้นที่ที่มีการชุมนุม จัดเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ซ่อมฉุกเฉิน
พร้อมปฏิบัติงานเข้าเวรไว้ตลอดเวลา เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในการให้บริการน้าประปาแก่ประชาชน
4.2 เตรียมการ ดาเนินการให้สถานที่สาคัญ และบ้านพักบุคคลสาคัญมีความพร้อมในการ
ใช้น้าประปาตลอดเวลา
5. การเตรียมความพร้อมในระบบผลิต
5.1 ประสานงานกับ ศอ.รส. (11 ธัน วาคม 2556) เรื่อ ง ขอความอนุ เคราะห์ ก รณี
รถบรรทุกสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้าประปา อาจถูกกลุ่มผู้ ชุมนุมยึดไปใช้ประโยชน์ หรือ เจ้าหน้าที่ตารวจ สกัด
ไม่ให้ขนย้าย
5.2 ประสานงานกับ ศอ.รส. ในเรื่องการส่งกาลังทหารเข้ามารักษาความปลอดภัยในพื้นที่
โรงงานผลิตน้าในช่วงที่จะมีการยกระดับการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
6. อื่ น ๆ โดยมี ก ารประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองผู้ ว่า การ และเจ้ า หน้ า ที่ ค ณะท างานศู น ย์
อานวยการติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ การชุมนุมทางการเมือง เพื่อมอบหมาย สั่งการ ในวันที่ 9
มกราคม 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557
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ด้ วยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวั นที่ 10 มกราคม 2557
เลขานุการฯ ได้น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557
โดยคณะกรรมการฯ ได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
คือในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 6

ขออนุมัติการกาหนดอัตราราคาการจาหน่ายน้าประปาออกนอกเขตพื้นที่บริการ

กปน. ได้ น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขออนุ มั ติ ก ารก าหนดอั ต ราราคาการจ าหน่ า ย
น้าประปาออกนอกเขตพื้นที่บริการ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ผ่านมาตรวัด
น้ าขนาด 8 นิ้ ว ทะเบี ย นผู้ ใช้น้ า 73303364 ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณประตูน้ า คลองพระยาสุเรนทร์ ใน
ลักษณะเหมาจ่าย แบบ R1 ราคาลูกบาศก์เมตรละ 10.50 บาท โดย กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้มี
หนังสือแจ้งขอติดตั้งมาตรวัดน้าขนาด 8 นิ้ว บริเวณประตูน้าคลองพระยาสุเรนทร์ เพื่อนาไปบริการประชาชน
ในพื้ น ที่เขตเทศบาลเมืองลาดสวาย และเทศบาลตาบลบึ งคาพร้อย อาเภอล าลู กกา จังหวัดปทุ มธานี เพื่ อ
บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้าประปา ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง สสข. ได้
ประสานงานกับ กปภ. สาขารังสิต กรมชลประทาน หน่วยงานท้องถิ่น และสานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เข้าดาเนินการวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้าขนาด 8 นิ้ว แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และ
กปภ. สาขารังสิต ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สสข. จึงได้เริ่มอ่านน้าพร้อมคิด
ปริมาณน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2556 และจะมีการออกบิลค่าน้าประปา
เดือนตุลาคม 2556 โดยปริมาณน้าใช้ทั้งสิ้น จานวน 58,000 ลบ.ม. แต่ สสข. ยั งไม่มีการแจ้งราคาค่า
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น้าประปา กปภ. สาขารังสิต จึงมีหนังสือสอบถามอัตราค่าน้าประปาและค่าบริการประจาเดือน เพื่อเตรียมขอ
จัดสรรงบประมาณ
จากการพิจารณาแล้วเห็นว่า กปน. เคยมีการคิดอัตราการจาหน่ายน้าให้ กปภ. ในพื้นที่ สสข.
และ สสมบ. มาแล้วในลักษณะเหมาจ่ายแบบ R1 ราคา 10.50 บาท/ลบ.ม. ดังนั้นจึงสมควรยึดถืออัตรา
เดียวกัน แต่หากในอนาคต กปน. มีนโยบายต้องการเพิ่มปริมาณน้าขายตามชายขอบบริการ ก็สมควรทบทวน
ราคาค่าน้าให้เหมาะสม เพื่อให้ กปภ. สนใจรับน้าจาก กปน. ไปบริการต่อ และการบริการจาหน่ายน้าดังกล่าวนี้
แม้จะเป็ น การจ าหน่ ายน้าออกนอกเขตพื้นที่บริการ แต่มาตรวัดน้าติดตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ของ กปน. ซึ่งตาม
มาตรา 13 (4) แห่งพระราชบั ญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ให้การประปานครหลวงมีอานาจกาหนด
อัตราราคาขายน้า และมาตรา 32 ให้ผู้ว่าการเป็นผู้กระทาการในนามการประปานครหลวง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติ
เห็นชอบการกาหนดอัตราราคาการจาหน่ายน้าประปา มาตรวัดน้าขนาด 8 นิ้ว บริเวณประตูน้าคลองพระยา
สุเรนทร์ในลักษณะเหมาจ่ายแบบ R1. ราคาลูกบาศก์เมตรละ 10.50 บาท โดยให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควร
เพิ่มรายละเอียดในประเด็นของการจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) หรือสัญญาระหว่าง กปน. และการประปา
ภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เพื่อกาหนดราคาขาย และช่วงระยะเวลาที่มีผลใน MOU ที่ชัดเจน เพื่อจะได้
ยืดหยุ่นและรองรับในกรณี ที่หาก กปน. มีการปรับอัตราราคาค่าน้าประเภทที่อยู่อ าศัย (R1) ในอนาคต โดยมี
ข้อมูลและเหตุผลด้านการเงินสนับสนุนด้วย
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน.รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดาเนินการ

เรื่องที่ 7

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง สัญญา PITL-739/2 ครั้งที่ 2

กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง สัญญา PITL739/2 ครั้งที่ 2 งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องจานวน 1 เส้นทาง ในถนนสายไหม ช่วงจาก
หมู่บ้านกรุงทองธานี ถึง ถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนออเงิน) โดยขยายอายุสัญญาจ้างออกไปอีกจานวน 150 วัน
จากเดิมสิ้ น สุ ดวัน ที่ 3 กุมภาพัน ธ์ 2557 เป็น สิ้นสุ ดสั ญญาวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากการขยายอายุสัญญาครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การ
พัสดุ พ.ศ. 2537 ข้อ 95(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มี
มติเห็นชอบตามที่เสนอ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า ก่อนลงนามในสัญญาทุก
ครั้ง กปน. ควรทาหนังสือหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจราจรของแต่ละพื้นที่ เพื่อกาหนดช่วงเวลา
ที่ กปน. สามารถเข้าไปดาเนินการก่อสร้างได้ และให้แนบหนังสือดังกล่าวไว้ในสัญญาด้วย อีกทั้งเมื่อทราบ
ช่วงเวลาที่แน่นอนแล้ว กปน. ควรพิจารณาแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมกับระยะเวลาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาความล่าช้าเช่นที่ผ่านมา ซึ่งอาจทาให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้า และภาพลักษณ์ของ กปน.
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการ
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เรื่องที่ 8

ขออนุมัติขยายอายุสัญญา G-BK-8 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
เพื่ อให้ ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่า 300 บาท

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 แล้ว มีมติให้ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจ ารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ก่อสร้างที่ได้รับ ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่า 300 บาท ที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้วไปถือปฏิบัติในทางเดียวกัน นั้น
กปน. จึงขอเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติขยายอายุสัญญา G-BK-8 งานก่อสร้าง
ขยายกาลังการผลิตน้าที่โรงงานผลิตน้าบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผน
หลั กครั้งที่ 8 โดยขยายอายุ สัญ ญางานก่อสร้างระบบผลิตน้างานหลักแล้ วเสร็จพร้อมสาหรับการทดสอบ
(Major Works and Ready for Commissioning) และงานก่อสร้างทั้งสัญญา (The Whole Contract) เป็น
เวลา 150 วัน จากเดิมกาหนดแล้วเสร็จวันที่ 16 มกราคม 2557 และวันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นวันที่
15 มิถุนายน 2557 และวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตามลาดับ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานของ
วิศวกรที่ปรึกษาสาหรับระยะเวลาที่ ขยายออกไป ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2556 และตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 ข้อ 95 (3) เหตุเกิด
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 มีมติ
เห็นชอบตาม ที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. การขยายอายุ สั ญ ญาออกไปอี ก จ านวน 150 วั น คิ ด เป็ น 1 ใน 5 ของระยะเวลา
ดาเนินการในสัญญา (780 วัน) ดังนั้น กปน. ควรกาหนดให้ผู้รับจ้างจัดทาแผนงานและ Work Flow ในการ
ทางานใหม่ (Recovery Plan) ได้แก่ การเพิ่มกะ/เพิ่มชั่วโมงการทางานของแรงงานหรือเครื่องจักร การกาหนด
แผนงาน/กรอบระยะเวลาในการดาเนินงานที่จะให้งานแล้วเสร็จให้สั้นกว่า 150 วัน (ระยะเวลาที่ขยายอายุ
สัญญาออกไป) เป็นต้น เพื่อให้งานแล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่ได้ขอขยายอายุสัญญาออกไป รวมถึงให้มี
การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้างเพื่อติดตามเร่งรัดงานเป็นประจาทุกเดือนด้วย
2. เนื่องจากการขยายอายุสัญญาฯ เป็นการเลื่อนกาหนดระยะเวลาที่งานจะแล้วเสร็จ ซึ่ง
หากเครื่องจักรเสียและไม่สามารถซ่อมให้เสร็จได้โดยเร็ว จะมีผลกระทบและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบ
การผลิตน้า ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้น้าของผู้ใช้น้า และรายได้ค่าน้าของ กปน. ด้วย ดังนั้น กปน. ควรจะต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยง และมีแผนงานป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว นาเสนอคณะกรรมการ กปน. ด้วย
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อไม่ให้งานก่อสร้างใน
สัญญานี้มีความล่าช้า จนต้องมาขอขยายอายุสัญญาอีก กปน. ควรประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อปรับแผนงาน
ให้ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้รับ พร้อมทั้งให้ กปน. ปรับปรุงวิธีการควบคุมและติดตามเร่งรัดงานอย่าง
ใกล้ชิด หากพบปัญหาต้องเร่งแก้ไขและรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ กปน.ได้รับทราบ และในสัญญา
งานก่อสร้างอื่นๆ กปน. ควรปรับวิธีการดาเนินการเช่นกัน เพื่อให้งานก่อสร้างทุกสัญญาแล้วเสร็จภายในกรอบ
เวลาที่กาหนด และในกรณีที่มีปัญหาทาให้งานก่อสร้างล่าช้า กปน. ควรปรับแผนการดาเนินงานตามความ
เหมาะสม เพื่อให้งานเป็นไปตามสัญญา
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการ
กปน. ไปพิจารณาดาเนินการ
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เรื่องที่

9

ขออนุ มั ติ งบการเงิ นของ กปน. ส าหรั บงวด 3 เดื อน และงวด 9 เดื อน สิ้ นสุ ดวั นที่ 30
มิถุนายน 2556

กปน. ได้น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง
สาหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
กปน. มีการประชุมครั้ งที่ 9/2556 เมื่ อวันที่ 21 ตุล าคม 2556 ได้พิจารณารายงานงบการเงินของการ
ประปานครหลวง สาหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว โดยผลการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าว ไม่ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญ จาก
การสอบทานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามรายงานลงวันที่ 5 กันยายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ มีมติเห็นชอบงบการเงินของ กปน. ดังกล่าว
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 10 การพิ จ ารณาร่า งประกาศคณะกรรมการ กปน. เรื่ อง หลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการ กปน. เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) ได้พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น
แล้ว มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โดยมีประเด็นที่แก้ไข ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมคาจากัดความ คาว่า “ผู้ปฏิบัติงาน”
2. เพิ่ มเติ มค าจ ากั ดความ ค าว่ า “ผู้ ถื อหุ้ น ส าคั ญ ” เพื่ อป้ องกั นปั ญหาจากการตี ความใน
ภายหลัง และเพื่อมิให้เป็นการจากัดสิทธิของพนักงานในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
3. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 (2) (3) และเพิ่มเติมข้อ 5 วรรค 2 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของพระราชบัญญัติ ป.ป.ช. และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานอื่น
4. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 6 (1) (2) และ (3) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
ประกาศ ป.ป.ช. ข้อ 4 และข้อ 5 รวมทั้งเพื่อให้ถ้อยคามีความชัดเจนขึ้น
5. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6 วรรค 2 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศ ป.ป.ช. ข้อ 7
และรองรับการติดต่อสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นระหว่าง กปน. กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรื่องที่ 11 การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit)
ตามที่ คณะกรรมการ กปน. มีมติในการประชุมครั้งที่ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2556 เห็นชอบการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit)
นั้น
คณะกรรมการกากับดูแลฯ เห็นควรพิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการกากับดูแลให้
เป็นไปตามความเหมาะสม เนื่องจากข้อเท็จจริง ดังนี้
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1. ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หัวข้อ “ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ของผู้ตรวจ
สอบภายใน” กาหนดแนวทางปฏิบัติ ที่ดีว่า ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่นที่
ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เช่น งานตรวจการจ่าย หรือการเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานของคณะกรรมการกากับดูแลฯและสานักตรวจสอบมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกั น
จึงควรเชิญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักตรวจสอบ) เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการกากับดูแลฯ
2. คณะกรรมการกากับดูแลฯ มีหน้าที่ประการหนึ่ง คือ “กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การต่ า งๆ เป็ น ไปตามกฏหมาย กฏ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง...” แต่ อ งค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการกากับดูแลฯ ยังไม่มีผู้แทนจากสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และสายงานผลิตและส่งน้า ซึ่ง
เป็ น สายงานหลั ก ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อการด าเนิ น งานผลิ ตและจั ดส่ งน้ าประปาของ กปน. ดั งนั้ น เพื่ อให้ มี
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงร่วมพิจารณาในหลักเกณฑ์และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ซึ่ งจะทาให้การ
พิจารณามีความรอบคอบและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงควรแต่งตั้งผู้แทนจากสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และสาย
งานผลิตและส่งน้า ร่วมเป็นคณะกรรมการกากับดูแลฯ
3. ผู้ช่วยเลขานุการฯ เดิมปฏิบัติงานที่ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. ซี่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้า นธรรมาภิบาลของ กปน. ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะกรรมการกากับดูแลฯ แต่
ปัจจุบัน ได้ย้ายหน่วยงานโดยขาดจากหน้าที่เดิม
กปน. จึงขอนาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ
กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) เป็นไปด้วยความเหมาะสมและองค์ประกอบมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับดูแลฯ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2556
มติที่ประชุม

ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการกากั บ ดูแ ลการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance
Unit) ชุดใหม่ประกอบด้วย
1) รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักตรวจสอบ)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
กรรมการ
4) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักคณะกรรมการ กปน.)
กรรมการ
5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักผู้ว่าการ)
กรรมการ
6) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1)
กรรมการ
7) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
กรรมการ
8) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้า)
กรรมการ
9) ผู้อานวยการฝ่ายกฏหมาย
กรรมการและเลขานุการ
10) ผู้แทนฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน.
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่องที่ 12 ขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555-2559)
และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ การ
บริ หารการประปานครหลวง ฉบั บที่ 3 (2555 – 2559) และแผนปฏิ บั ติ งาน ปี งบประมาณ 2557 (ฉบั บ
ปรับปรุงครั้งที่ 2) โดย กปน. ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่
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3 (2555 – 2559) และแผนปฏิ บั ติ ง าน ปี ง บประมาณ 2557 ระหว่ า งคณะกรรมการ กปน.
คณะอนุกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร กปน. ระดับผู้ช่ว ยผู้ว่าการและ
เทียบเท่าขึ้นไป และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้กรอบนโยบายเพิ่มเติม
6 ประเด็นหลัก สรุปได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การผลิตและจ่ายน้าด้วยปริมาณที่เพียงพอ มีเสถียรภาพ รวมถึงการปรับปรุง
คุณภาพน้าให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนากระบวนการทางานโดยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ได้มีการดาเนินการ
ดังนี้
- ปรับเพิ่มแผนงานจานวน 2 แผนงาน ภายใต้โครงการ P1-1/2 ได้แก่ แผนงานที่ 2
การติดตั้งระบบสารองเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบผลิต - จ่ายน้า
และแผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้าให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพสูง
- ปรับเพิ่มกิจกรรมย่อยแผนงานที่ 2 ภายใต้โครงการ P1-1/8 ได้แก่ จัดการฝึกอบรม
ห ลั ก สู ต ร Predictive Maintenance และ Total Productivity Maintenance
(TPM)
- กาหนดเป็ นตัวชี้วัดระดับองค์กร และเกณฑ์วัดผลการดาเนินงานของ ผวก. ในเรื่อง
ปริมาณและคุณภาพน้าประปา
- ปรับเพิ่มกิจกรรมของโครงการ P1-2/1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้าประปา (Water
Safety Plan)
- รายงานผลการดาเนินงานการบริห ารจัดการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business
Continuity Management (BCM) ทุกเดือน และกาหนดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ด้านการบริหารความเสี่ยงสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็นที่ 2 การจัดหาแหล่งน้าดิบสารอง (เพื่อการอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค)
เพื่อป้ องกัน ปั ญ หาน้ าดิบ ด้อยคุณ ภาพและขาดแคลน รวมทั้ งการศึกษาแนวทางบริห ารจัดการน้า จัดให้ มี
หน่วยงานกากับดูแลอาจเป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และบริษัท East
Water ได้ดาเนินการ ดังนี้
- เพิ่ มโครงการ P1/6 โครงการผลิ ต น้าประปาจากลุ่ มน้ าเจ้าพระยาตอนบน ในแผน
ปฏิบัติงาน ประจาปี 2557 (ศึกษาเพิ่มเติมและจัดทารายงาน)
- ทบทวน/เพิ่มโครงการ P1-1/7 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้าดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้ ว ย แผนงานที่ 1 สร้ า งเสถี ย รภาพการบริ ห ารจั ด การระบบส่ ง น้ าดิ บ
แผนงานที่ 2 จัดหา สารวจ และประสานความร่วมมือเพื่อให้มีน้าดิบป้อนโรงงานผลิตน้า
ได้อย่างยั่งยืน และแผนงานที่ 3 (เพิ่มเติม) การจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลด้านการ
บริหารจัดการน้าดิบ (ศึกษาแนวทาง)
ประเด็นที่ 3 แผนงานด้าน CSR การประชาสัมพันธ์ตระหนักในคุณค่าของน้าและเข้าถึงน้า
ของประชาชน กปน. ได้จัดให้มีแผนงานประชาสัมพันธ์งาน CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามโครงการ
C1-3/1, L1-2/2 และ P 3-2/4
ประเด็นที่ 4 พัฒนาแบรนด์ของ กปน. ในการสารวจการบริการ และความเชื่อถือจากผู้ใช้น้า
ได้จัดทาโครงการยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นแผนปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมิน SEPA ใน
แผนปฏิบัติงาน ประจาปี 2557
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ประเด็ น ที่ 5 แผนการขยายเขตบริก าร เพื่ อ การเข้ าถึ ง น้ าของประชาชนตามปฏิ ญ ญา
เชียงใหม่ และนโยบายรัฐบาล และประเด็นที่ 6 การขยายบริการไปต่างประเทศ อาทิ ลาว พม่า อยู่ภายใต้
โครงการ L1-2/2 กาหนดแผนงาน ประกอบด้วยแผนงานดังนี้
- แผนงานที่ 1 ปรับปรุงการให้บริการเพื่อรองรับอุปสงค์น้าประปาที่จะเพิ่มขึ้น
- แผนงานที่ 2 การขยายขอบเขตการให้บริการน้าประปาสู่นอกพื้นที่ กปน.
- แผนงานที่ 3 การพัฒนาสินค้า และบริการเพื่อเพิ่มยอดขายหรือรายได้ และส่วนแบ่งตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- แผนงานที่ 4 การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
- แผนงานที่ 5 วางตาแหน่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการประปาของ
อนุภาคีลุ่มน้าโขง
- แผนงานที่ 6 การแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
- แผนงานที่ 7 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอื่น ๆ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ ได้ประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2556 มีมติเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การบริห ารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 – 2559)
และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) แล้ว และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. ควรให้ สายงานบริการ ศึกษาโครงการพั ฒนาการบารุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive
Maintenance) ในลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกับ สายงานผลิ ตและส่ งน้ า เพื่ อ ดาเนิ น การบ ารุงรัก ษาเชิ งป้ องกั น เชิ ง
คาดการณ์ ในการซ่อมบารุงระบบท่อต่างๆ ของ กปน.
2. ควรจัดทาแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการจัดหาแหล่งน้าดิบสารอง (เพื่อการ
อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค) เพื่อป้องกันปัญหาน้าดิบด้อยคุณภาพและขาดแคลน รวมทั้งการศึกษา
แนวทางบริหารจัดการน้า
3. ควรมุ่งเน้นการดาเนินงานของ กปน. เทียบเคียงกับกลุ่มประเทศในเอเชีย นอกเหนือจาก
กลุ่มประเทศอาเซียน
4. ควรกาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรอง ให้ชัดเจนในแผนปฏิบัติ
การประจาปีของ กปน.
ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่มีกาหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ที่แน่นอน ดังนั้น เพื่อ มิให้
การดาเนินงานภายในองค์กรเกิดความล่าช้า สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้ กปน. นาแผน
ปฏิบัติงานฯ ไปใช้เป็นกรอบดาเนินงานเบื้องต้น แล้วจึงนาเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบและให้ กปน.รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ไปพิจารณา
ดาเนินการ

เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบร่างเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ 2557
ตามที่ กปน. ได้จัดทาร่างเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานฯ ของ กปน. ปีงบประมาณ 2557
และนาเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็ นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2556 และได้นาส่งสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในกาหนดแล้ว นั้น

-10-

กปน. จึงได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบร่างเกณฑ์การประเมินผลการ
ดาเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ 2557 ที่ กปน. ได้ประชุมหารือร่างเกณฑ์ประเมินผลร่วมกับผู้แทนจากมูลนิธิ
สถาบั นวิจั ยและพั ฒ นาองค์กรภาครั ฐ (IRDP) ที่ ปรึกษาการประเมินผลของ สคร. เมื่ อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2556 โดยร่างเกณฑ์ประเมินผลดังกล่าว แบ่งเป็น 2 กลุ่มเกณฑ์วัด ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1 – 6 (ร้อยละ 35) เป็น
คะแนนจากผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของ กปน. ตามหมวด 1-6 (คะแนนเต็มตามระบบ SEPA =
600 คะแนน) โดยพิจารณากาหนดค่าเกณฑ์ วัดจากคะแนนฐาน (Baseline) ซึ่งเป็นคะแนนจากการตรวจ
ประเมินของที่ปรึกษาด้านประเมินผลของ สคร. (อยู่ระหว่างการแจ้งผลการพิจารณา)
2. ผลลั พ ธ์ หมวด 7 (ร้ อ ยละ 65) เป็ น เกณฑ์ วั ด ที่ ส ะท้ อ นผลลั พ ธ์ ที่ ส าคั ญ จากการ
ดาเนินงานในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด ตามแนวทางของระบบ SEPA ประกอบด้วยผลลัพธ์ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (ร้อยละ 15) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่
- คุณภาพน้าประปา
- การบริหารจัดการแรงดันน้า
2.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (ร้อยละ 5) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด (ร้อยละ 16) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้ ได้แก่
- กาไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส)
- การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
2.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (ร้อยละ 5) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้
- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
2.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (ร้อยละ 13) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้
- อัตราน้าสูญเสีย
- จานวนครั้งที่หยุดสูบจ่ายน้า
2.6 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร (ร้อยละ 11) กลุ่มเกณฑ์วัดนี้
- การส่งข้อมูลเข้าระบบ GF-MIS
- การบริหารจัดการการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)
- การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ
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เรื่องที่ 14 รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดซื้อสารส้มน้า ตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ
บริหาร ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดซื้อ
สารส้ ม น้ า ตามข้ อ สั งเกตของคณะอนุ กรรมการบริ ห าร ในการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2556 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 13
พฤศจิกายน 2556 สรุปได้ดังนี้
1. การกาหนดราคากลางของสารส้มน้าของ กปน. ที่ผ่านมา จะพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน
ได้แก่ ข้อมูลการจัดซื้อในอดีต ใบเสนอราคาต่าที่สุดจากผู้ผลิต ราคาตามโครงสร้างการผลิต และราคาตามดั ชนี
ราคาผู้ผลิตของประเทศด้านผลิตภัณฑ์เคมีของกระทรวงพาณิชย์
2. ในกาหนดราคากลางได้อ้างอิงตามค่าดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศด้านผลิตภัณฑ์เคมีของ
กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งการมี การปรั บราคาขึ้นลงตามปั จจั ยด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปกติจะใช้ การ
เปรียบเทียบในแบบเดือนต่อเดือนของแต่ละปีที่จัดซื้อ ทาให้ราคากลางในครั้งแรก คือ 4,197 บาท/ตัน เมื่อมีผู้
วิจารณ์ว่าต่าเกินไป ในการกาหนดราคากลางครั้งที่ 2 คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้พิจารณาแก้ไขโดยใช้ค่า
ดัชนีราคาผู้ผลิตฯ เฉลี่ยทั้งปีมาเป็นราคาอ้างอิง เท่ากับ 4,283 บาท/ตัน
3. ปัจจุบัน กปน. โดยสายงานผลิตและส่งน้าได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวมาตลอด
และได้พิจารณาหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
3.1 เปิ ดโอกาสให้ กับบริษัทผู้ ผลิ ต/ผู้ขายสารส้ มรายอื่น หรือบริษั ทขนาดเล็ กได้เข้ามา
ดาเนิ นธุรกิจกับ กปน. แต่ด้วยลักษณะการใช้งานของ กปน. ซึ่งมี ปริมาณการใช้สารส้มต่อวันเป็นปริมาณมาก
ทาให้ต้องจัดซื้อสารส้มน้าเป็นจานวนมาก ซึ่งบริษัทขนาดเล็กมีศักยภาพในการผลิตและส่งสารส้มน้าไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของ กปน.
3.2 กปน. ได้พิจารณาสารเคมีทางเลือกอื่น ๆ ที่สามารถนามาใช้งานทดแทนสารส้ม ซึ่งได้
ทดลองใช้ ห รื อ เคยทดลองใช้ แ ล้ ว ได้ แ ก่ Polyaluminium Chloride หรื อ PACI, Ferric Chloride และ
Aluminium Chlorohydrate หรือ ACH ซึ่งมีคุณสมบัติและข้อจากัดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสารตัวอื่น ๆ ที่เป็น
สารสร้ างตะกอนได้ ได้ แ ก่ Ferrous Sulfate, Ferric Sulfate เป็ น ต้ น แต่ ไม่ นิ ยมใช้ เพราะมี ข้ อ จ ากั ดต่ าง ๆ
มากกว่าสารที่ได้ทดลองใช้มาแล้ว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556
มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากการนา PACI มาใช้ทดแทนสารส้มน้านั้น มีประโยชน์ในการลด
ความเสี่ยงจากการใช้สารส้มเพียงอย่างเดียว และจะช่วยตรึงราคาของสารส้มไม่ให้สูงเกินไปด้วย แต่ขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างของ กปน. ต้องซื้อ PACI เพียง รายเดียวจากผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดนั้น ทาให้เสียโอกาสในการนา
PACI จากบริษัทที่เข้าร่วมเสนอราคารายอื่น ๆ มาใช้ จึงเห็นควรให้ กปน. พิจารณาวิธีในการจัดซื้ อ PACI จาก
บริษัทเหล่านี้ โดยให้พิจารณาข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดาเนินการ

เรื่องที่ 15 รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดาเนินงาน สาหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31
ตุลาคม 2556 และงวด 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
กปน. ได้น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์ การเงินและผลการ
ด าเนิ นงาน ส าหรับ งวด 1 เดือ น สิ ้น สุด วัน ที ่ 31 ตุล าคม 255 6 และงวด 2 เดื อ น สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2556 ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
สาหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 กปน.มีกาไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เท่ากับ 668.3 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามงบประมาณ 116.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.1
และสูงกว่าปีก่อน 35.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 เมื่อรวมผลกาไรจากอั ตราแลกเปลี่ยนฯ จานวน 8.8
ล้านบาท ทาให้มีกาไรสุทธิเท่ากับ 677.1 ล้านบาท สูงกว่า เป้าหมาย 58.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 แต่ต่า
กว่าปีก่อน 16.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 และมีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ 165.8
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 79.0 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 30.1 ล้านบาท
สาหรับงวด 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 กปน. มีกาไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เท่ากับ 1,279.6 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามร่างเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานของ
กปน. 190.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 และสูงกว่าปีก่อน 9.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 เมื่อรวม
ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จานวน 13.2 ล้านบาท ทาให้มีกาไรสุทธิเท่ากับ 1,292.8 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมาย 137.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 แต่ต่ากว่าปีก่อน 102.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 และ
มีกาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ 289.0 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 129.7 ล้านบาท
และสูงกว่าปีก่อน 19.0 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 3,080.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 29.6 ล้านบาท และสูงกว่าปี
ก่อน 11.6 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จานวน 2,631.1 ล้ านบาท ต่ากว่า
เป้าหมาย 6.4 ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนยัง
ไม่ฟื้นตัว สถานประกอบการธุรกิจบางแห่งมีการปิดปรับปรุงกิจการ ลดกาลังคน และหยุดกิจการ การอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนยังทรงตัว เนื่องจากประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่ายจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ประกอบ
กับการชุมนุมทางการเมืองส่งผลให้การท่องเที่ยว โรงแรม มีการใช้น้าลดลง รวมถึงสภาวะอากาศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ากว่าปีก่อน และมีปริมาณน้าฝนสูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้รายได้ค่าน้าและปริมาณการใช้น้าเฉลี่ ยต่อรายต่ากว่า
เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กปน. มีรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าเป้าหมาย และรายได้เสริมจากงาน
วางท่อและงานบริการหลังมาตรวัดน้าสูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งช่วยชดเชยรายได้ค่าน้าที่ต่ากว่าเป้าหมาย
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้ค่าน้าสูงกว่าปีก่อน 12.7 ล้านบาท เกิดจากจานวนผู้ใช้น้าที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการใช้น้าเฉลี่ยต่อรายต่ากว่าปีก่อน โดยลูกค้าที่ติดตั้งประปาใหม่ยังไม่สามารถสร้าง
รายได้ให้ กปน. มากนัก นอกจากนี้ กปน. มี รายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าปีก่อน โดยมีรายได้ติดตั้งประปา
เฉลี่ยต่อรายสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม่สาหรับมาตรวัดน้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตราค่าติดตั้ง
ประปาใหม่สูง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
 ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ 1,787.4 ล้านบาท ต่ากว่าเป้าหมาย 107.7 ล้าน
บาท แต่สูงกว่าปีก่อน 114.2 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้าต่ อหน่วยน้าขาย เท่ากับ 7.52 บาท:ลบ.ม. ต่ากว่า
เป้าหมาย 0.51 บาท:ลบ.ม. เกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเสื่อมราคา ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่ า โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า จ้ า งเหมาซ่ อ มท่ อ แตกรั่ ว ค่ า วั ส ดุ ท่ อ และอุ ป กรณ์ ต่ ากว่ า เป้ า หมาย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่า ต้นทุนค่าน้าสูงกว่าปีก่อน 0.50 บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจากภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศลดลงจากการชาระคืนเงินต้น และค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับเงินเยนมีทิศทางแข็งค่าขึ้นน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายบุคลากรสูงกว่ าปีก่อน ส่วน
ใหญ่เกิดจากการปรับเงินเดือนพนักงานแรกบรรจุ ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้าขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าไฟฟ้า
เกิดจากในปีก่อนมีการปรับแผนการส่งน้า เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้าช่วงประดิพัทธ์ถึงสี่พระยา ทาให้
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ค่าเฉลี่ยการใช้พลั งงานไฟฟ้าในปีก่อนสูงกว่าปี นี้ นอกจากนี้ ยังมีดอกเบี้ยจ่าย ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
เครื่องใช้สานักงาน เครื่องจักร และคอมพิวเตอร์ ลดลง
 กาไรสุทธิ เท่ากับ 1,292.8 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 137.3 ล้านบาท เกิดจาก
ความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และการบริหารควบคุ มค่าใช้จ่ายทาได้ดีกว่า
เป้ าหมาย เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ ปี ก่ อ น ก าไรสุ ท ธิต่ ากว่าปี ก่ อ น 102.6 ล้ านบาท เกิ ด จากกาไรจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนต่ากว่าปีก่อน 112.2 ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้ค่าน้าและรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าปีก่อน
โดยมีอัตราส่วน EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 65.88 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 61.43 และสูง
กว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 65.74 และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) เท่ากับร้อย
ละ 41.97 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 37.88 แต่ต่ากว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 45.47
ฐานะการเงิน :
กปน. มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ 30 พฤศจิ ก ายน 2556 เท่ ากั บ 59,876.8 ล้ านบาท โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.18 เท่า ต่ากว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 0.19 เท่า
และ 0.21 เท่า ตามลาดับ ประกอบกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 1.66 เท่า สูงกว่า
เป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1.24 เท่า และ 1.44 เท่า ตามลาดับ แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงและ
สภาพคล่องทางการเงินที่สูงขึ้น สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติ
เห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดาเนินงาน สาหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และ
ประชุ มครั้ งที่ 6/2556 เมื่ อวั นที่ 19 ธั นวาคม 2556 มี มติ เห็ นชอบรายงานวิ เคราะห์ การเงินและผลการ
ดาเนินงาน สาหรับงวด 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. รีบดาเนินการ
วางแผน เตรียมหาวิธีการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้เพิ่มเข้ามาชดเชยรายได้ค่าน้าที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยมีแผนงานและกรอบระยะเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจนด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดาเนินการ

เรื่องที่ 16 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับเดือนตุลาคม
2556 และเดือนพฤศจิกายน 2556
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับเดือนตุลาคม 2556 และเดือนพฤศจิกายน 2556 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 กปน. มีหนี้เงินกู้รวม 1,505.8 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงิน กู้ต่างประเทศสกุลเยนทั้งจานวน โดยในจานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจานวน
982.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.3 ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจานวน 523.0 ล้านบาท หรือร้อยละ
34.7 ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน
2. ณ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2556 กปน. มี ห นี้ เ งิ น กู้ ร วม 1,501.4 ล้ า นบาท
ประกอบด้วยเงินกู้สกุลเยนทั้งจานวน โดยในจานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจานวน
975.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.9 ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจานวน 526.3 ล้านบาท หรือร้อยละ
35.1 ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน
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3. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ค่าเงินเยนและค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่ทางการญี่ปุ่นดาเนินนโยบายอ่อน
ค่าเงินเยน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความเสี่ยง
จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า จากการอ่อนค่าของเงินเยนในอัตราที่มากกว่าการอ่อนค่าของ
เงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ กปน. จะ
ติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2556 และครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 17 รับทราบผลการดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้ น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รับ ทราบผลการประชุ ม ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. เห็ น ชอบ รายงานผลการปฏิ บั ติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 4/2556
(กรกฎาคม - กันยายน 2556) และประจาปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
2. เห็ น ชอบ รายงานการปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
ในสาระสาคัญ ประจาปีงบประมาณ 2556 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 (ข้อ 13)
3. รับ ทราบ รายงานวิเคราะห์ การเงิน และผลการดาเนิ นงานของการประปานครหลวง
สาหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2556 สรุปได้ว่า กปน. มีความสามารถในการสร้างรายได้สูง
กว่าเป้าหมายและปีก่อนร้อยละ 3.8 และ 5.7 ตามลาดับ โดยมีรายได้รวม 17,209.6 ล้านบาท จากรายได้
ค่าน้าและรายได้เสริมด้านการบริการที่สูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายรวมจานวน 10,293.1 ล้านบาท ต่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 1.9 แต่สู งกว่าปี ก่อนเล็ กน้ อย (ร้ อยละ 0.85) เนื่องจากค่าไฟฟ้ ามีการปรับ ค่า FT และค่าน้าดิ บ
เนื่องจากปริมาณน้าผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลการดาเนินงานของ กปน. มีกาไรสุทธิ 7,393.4 ล้านบาท สูง
กว่าเป้าหมายและปีก่อนร้อยละ 18.5 และ 21.1 ตามลาดับ สาหรับผลการดาเนินงานตาม KPI ของ กปน.
สามารถดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ยกเว้นการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ยังต่ากว่าเป้าหมาย ซึ่ง กปน.
ได้พยายามติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 18 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกาหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน. ครั้งที่ 12/2556
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
กาหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2556 โดยได้มีมติ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบความก้าวหน้าการจัดทา IT Guideline
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โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การประชุ ม คณะท างานฯ ควรจั ด ประชุ ม ได้ ต ามความเหมาะสม และรวบรวม
นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ
2. คณะท างานฯ ควรก าหนดเป้ า หมายให้ ชั ด เจน และจั ด ท าร่ า ง Final Report
ประกอบด้วยหัวข้อ/กิจกรรมโครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการทางาน และควรแบ่งกลุ่ม
การทางานเพื่อดาเนินการก่อนที่จะนาเสนอที่ประชุมคณะทางานฯ พิจารณาร่วมกัน
3. ควรเพิ่มกระบวนการทางานด้านไอที โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากล เช่น Enterprise
Architecture (EA), IT Life Cycle, ISO, ITIL เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการพิจารณา
โครงการใหม่ และเป็นแนวทางในการทากรอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Guideline)
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านไอที
2. รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. 25552557) โดยมีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ, โครงการที่ลงนามสัญญาและดาเนินการ
ตามแผน 5 โครงการ และโครงการที่อยู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 3 โครงการ
โดยคณะอนุ กรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการในแต่ล ะโครงการ ควรน า
Spec. กลางที่มีอยู่มาใช้ และควรคานึงถึงกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน และกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อ
ไม่ให้โครงการล่าช้า
3. รับทราบ Process ของโครงการ CIS งานพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้า
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรคานึงถึง service level agreement ของกระบวนการทางาน
2. ควรมีการพิจารณาความยากง่ายในการเพิ่มงานธุรกิจเสริมเข้าในกระบวนการทางาน
4. พิจารณาโครงการจัดซื้อระบบคลังข้อมูล (Enterprise Data Warehouse) แบบ Fast Data
คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรจัด Workshop 2 ครั้ง สาหรับ คณะกรรมการ กปน. และกลุ่มผู้บริหาร เพื่อ
สารวจความต้องการข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ ก่อนการจัดทา TOR
2. ให้จัดทารายละเอียดโครงการให้ชัดเจน เช่น การสนับสนุนยุทธศาสตร์ , การเชื่อมโยง,
การพิจารณาประโยชน์ ผลตอบแทน และความคุ้มค่า เป็นต้น
3. ให้นาเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการ ฯ อีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบแผนประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2557
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจาปี
งบประมาณ 2557 โดยมีรายละเอียดของแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
ภายใต้สารหลักที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ คือ “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” และมีกรอบวงเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น
52,400,000 บาท ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเทิดทูนชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และขานรับนโยบาย
2. โครงการยกระดับการบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. โครงการรักษ์น้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. โครงการ 100 ปี การประปาไทย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติ
รับทราบ ตามที่ กปน. เสนอ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. นโยบาย / แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งสาคัญที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุงแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ กปน. และแผนปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กปน. ด้วย
2. ประธานอนุกรรมการบริหารจะตั้งคณะทางานเพื่อให้คาปรึกษา / แนะนา กาหนดทิศทาง
นโยบายด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ และขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของ กปน. ต่อไป
ในการพิ จ ารณารายละเอียด กรรมการ กปน. (นายสุ รพล สุ ป ระดิษ ฐ์ ) มี ข้อเสนอแนะว่า
แผนงานในการประชาสัมพันธ์นอกจากจะต้องสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์แล้ว ควรประชาสัมพันธ์ผล
การดาเนิ น งานด้ว ย เช่น ในกรณี ที่ กปน. สามารถลดน้าสู ญ เสี ยได้ดีกว่าเป้าหมายที่ ตั้งไว้ เป็ นต้ น เพื่ อให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล และก่อให้เกิดความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปดาเนินการ

เรื่องที่ 20 รับทราบผลการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนตุลาคม 2556
กปน. ได้น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานด้านประชาสัมพันธ์
ประจาเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน ประกอบด้วย 4 โครงการ คือ
1.1 โครงการเทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และขานรับนโยบาย
1.2 โครงการยกระดับการบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.3 โครงการรักษ์น้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.4 โครงการ 100 ปี การประปาไทย
โดยสรุปผลการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนตุลาคม 2556 ดังนี้
ช่องทางการสื่อสาร
1. การเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซด์อื่น : ข่าว
แจก ภาพข่าว บทความ อวยพรวันเกิดหน่วยงาน/
สื่อมวลชนและโฆษณา
2. เผยแพร่ผ่าน Social Network ของ กปน.
3. เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์
4. เผยแพร่สปอตและข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
5. เผยแพร่ผ่านป้าย สิ่งพิมพ์ และการจัดนิทรรศการ

ตุลาคม 2556
50 เรื่อง 87 ครั้ง
192 ครั้ง
3 สถานี (3,5,9)
10 สถานี
20 ครั้ง

2. การประชาสั มพั นธ์ ภายใน โดยเผยแพร่ประชาสั มพั นธ์ กิจกรรมภายใน กปน. ผลการ
ดาเนิ นงานของหน่ วยงานและสนั บสนุ นการจั ดกิ จกรรมของส านั กงานประปาสาขา พร้อมทั้ งให้ ความรู้ต่ าง ๆ
เกี่ยวกับการทางานผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้
ช่องทางในการสื่อสาร
ข่าวรอบรั้วกปน.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประปาชวนรู้ (รายปักษ์)
Intranet

(ฉบับ/เรื่อง)
(ฉบับ/เรื่อง)
(ฉบับ/เรื่อง)
(เรื่อง)

ตุลาคม 2556
21/27
9/92
2/6
96
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TV วงจรปิด LCD หน้าลิฟต์
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
ไวนิล/BACKDROP/stand/ARTWORK
รวม

(เรื่อง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

30
17
3
4
275

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติ
รับทราบ ตามที่ กปน. เสนอ
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 21 รับทราบแผนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจาปีงบประมาณ 2557
กปน. ได้นาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ประจาปีงบประมาณ 2557 โดยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี รวมถึงงานตามนโยบาย และโครงการเพิ่มเติมนอกแผนปฏิบัติงาน
เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินงานขององค์กรขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิผล ที่ยังคงยึดหลักการดาเนินงานด้าน
CSR ตามมาตรฐาน ISO 26000 ทั้ง 7 ด้าน โดยมีแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย
4 โครงการใหญ่ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน CSR สู่สากล
2. โครงการพัฒนาการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงานขององค์กร
3. โครงการเสริมสร้างกลไกในการสื่อสาร เผยแพร่การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 5/2556 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 มี
มติรับทราบตามที่ กปน. เสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. นโยบาย/แผนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นเรื่องสาคัญที่มีผล
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินงานด้าน CSR ให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ กปน. และสนับสนุนยุทธศาสตร์ตลอดจนแผนปฏิบัติงานของ
ผู้ว่าการ กปน. ด้วย
2. กปน.ต้องมีการลงทุนในการทา CSR เรื่อง Brand และเรื่องน้า เพื่อส่งเสริม/สร้างความ
เชื่อมั่นต่อ Brand ของ กปน.ว่าดี ได้แก่ โครงการน้าประปาดื่มได้ จะทาอย่างไรจึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้คน
กล้าดื่ม ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะมีประโยชน์และจะช่วยส่งเสริมการเพิ่มปริมาณน้าขาย ตลอดจนรองรับการขึ้น
ราคาค่าน้าของ กปน. ในอนาคตได้
3. เนื่องจาก กปน. มีการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้าน CSR ไว้เป็นจานวนเงิน 55
ล้านบาท แต่มีแผนงานรองรับในการใช้งบประมาณเพียง 20 ล้านบาท ดังนั้น หน่วยงานควรรีบดาเนินการ
จัดทาแผนงานเข้ามาเพื่อทาให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ประธานอนุกรรมการบริหารจะตั้งคณะทางานเพื่อให้คาปรึกษา/แนะนา กาหนดทิศทาง
นโยบายแผนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตลอดจนขับเคลื่อนการดาเนินงาน ให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการ
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เรื่องที่ 22 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ปีงบประมาณ 2557
กปน. ได้ น าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ปีงบประมาณ 2557 โดย กปน. ได้นาแผนแม่บทด้านธรรมาภิบาลและ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปีงบประมาณ 2556-2559 มาเป็นแนวทางในการดาเนินงานโดยได้
บรรจุ ไว้ในแผนปฏิ บั ติงานปี งบประมาณ 2557 ในยุ ท ธศาสตร์ด้านธรรมาภิ บ าล ชื่ อแผนงาน : (G1/3)
โครงการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับสากล ซึ่งประกอบไปด้วย 4 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานที่ 1 สร้างความตระหนัก เรียนรู้ สื่อสารและทาความเข้าใจ
2. แผนงานที่ 2 สร้างต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
3. แผนงานที่ 3 สร้างกลไก มาตรการและพัฒนาระบบกระบวนงานตามหลักธรรมาภิบาล
และการต่อต้านคอร์รัปชั่น
4. แผนงานที่ 4 พัฒนาการดาเนินงานสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล การศึกษาเตรียมความ
พร้อมองค์กรสู่ระดับสากล
โดย กปน. สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามแผน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ 5/2556 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติ
รับทราบตามที่ กปน. เสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในสถานการณ์ ปั จจุ บั น เรื่ องธรรมาภิ บาลถื อได้ ว่ าเป็ นเรื่ องใหญ่ และเป็ นเรื่ องส าคั ญ
ระดับชาติ ซึ่งทุกองค์กรล้วนให้ความสาคัญในเรื่องของการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้น กปน. ควรมีการแปลง
แผนธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน จึงต้องคิดพิจารณาหาวิธีการที่จะทา
อย่างไรเพื่อให้คนในองค์กรปฏิบัติจริง โดยต้องมีกาหนดมาตรการทางบวก เพื่อส่งเสริมคนที่ทาดี และมาตรการทาง
ลบในการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติ เป็นต้น
2. เสนอให้เริ่มจากเรื่องเล็กน้อยใกล้ตัวก่อน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ เรื่องการมี
วินัยของคน และหัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นตัวอย่าง เช่น การมาทางานตรงเวลา การปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือ
หลังเลิกงาน การทิ้งขยะ ฯลฯ เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดาเนินการ

