สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 4/๒๕๕7
ดวยเมื่อวันศุกรที่ 25 เมษายน ๒๕๕7 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงาน
ใหญ- การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕7 สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่

๑

ขอความเห็นชอบร$างหลักเกณฑ&การประเมินผลงานผู*ว$าการ กปน. สําหรับช$วง 6 เดือนหลัง
ป/งบประมาณ 2557 (เมษายน – กันยายน 2557)

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาใหความเห็น ชอบร-างหลักเกณฑการ
ประเมินผลงานผูว-าการการประปานครหลวง สําหรับช-วง 6 เดือนหลัง ป;งบประมาณ 2557 (เมษายน –
กันยายน 2557) ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูว-าการ กปน. ไดมีมติเห็นชอบตามที่ไดปรับแกแลวใน
การประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดยไดเชิญผูว-าการมาตกลงและเห็นชอบร-วมกัน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดมีขอเสนอแนะใหแกไขร-างหลักเกณฑฯ
ดังนี้
1. เกณฑวัดผลการดําเนินงานในตอนที่ 1 ดานการเงิน ขอแกไขดังนี้
1.1 ขอปรับลดน้ําหนักเกณฑวัดกําไร (ก-อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัสกรรมการและ
พนักงาน) จากรอยละ 10 เปGนรอยละ 7
1.2 ขอใหเพิ่ ม เกณฑวั ด กํ า ไรทางเศรษฐศาสตร Economic Profit (EP) เที ย บกั บ
เปSาหมาย น้ําหนักรอยละ 3 เพื่อสะทอนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใน 3 เรื่อง คือ ความสามารถใน
การทํากําไร ความสามารถในการบริหารสินทรัพย และความสามารถในการบริหารโครงสรางของเงินทุน โดย
กํา หนดค- าเกณฑวั ด และค- าปรับ เกณฑวัดใหสอดคลองกั บ เกณฑการประเมิ น ผลการดํ าเนิ นงานขององคกร
ป;งบประมาณ 2557
2. เกณฑวัดผลการดําเนินงานในตอนที่ 2 ขอ 2.1.1 โครงการขยายเขตการใหบริการน้ําประปา
ครอบคลุมพื้นที่บริการ ขอปรับหน-วยวัดจากเดิม “วันที่จัดทําเอกสารประกวดราคาแลวเสร็จ” เปGน “วันที่จัดทํา
เอกสารประกวดราคาแลวเสร็จสมบูรณพรอมสามารถนําไปประกวดราคา/สอบราคาได”
มติที่ประชุม

เห็ นชอบร- างหลั กเกณฑการประเมิ นผลงานผู ว- าการการประปานครหลวงตามเสนอ โดยให
รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปปรับแกเกณฑวัดฯ ก-อนนําไปประเมินผลผูว-าการ

เรื่องที่ 2

ผลการประชุมของกรรมการที่เป7นอิสระ ครั้งที่ 1/2557

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาผลการประชุมกรรมการที่เปGนอิสระ ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ดังนี้
1.

แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดการขอขยายอายุสัญญางานก$อสร*าง
กปน. ควรปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อลดการขอขยายอายุสัญญางานก-อสราง ดังนี้

1) ตองมีการสํารวจออกแบบโดยหาขอมูลใหละเอียดรอบดาน รวมถึงไปตรวจสอบสถานที่
ก-อสรางจริงก-อนการจัดทําขอบเขตและเงื่อนไขของงาน หรือการจัดทํา TOR เพื่อลดการแกไขแบบในภายหลัง
2) ตองประสานงานและขอหนั งสื อรั บรองจากหน- วยงานภายนอกที่ เกี่ ยวของ เช- น
ประสานงานกับสถานีตํารวจในพื้นที่ก-อสรางเพื่อขอช-วงเวลาที่เหมาะสมและหนังสืออนุญาตใหเขาดําเนินการได แลว
นํามากําหนดในสัญญาใหชัดเจน
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3) เมื่อมีป]ญหาในงานบางจุดผูควบคุมงานควรพิจารณาปรับแผนหรือหาแนวทางที่จะ
ควบคุมงานก-อสราง เพื่อใหการดําเนินงานเปGนไปตามแผนที่กําหนดไวในสัญญา ซึ่งจะเปGนวิธีช-วยลดการขอขยาย
ระยะเวลางานก-อสรางได
4) ผูควบคุมงานตองติดตามงานอย-างใกลชิด และรายงานความกาวหนา ป]ญหา อุปสรรค
หรือแนวทางการแกไขเปGนระยะ
5) นําระบบประเมินผลมาใชประเมินใหสอดคลองกับผลงานก-อสรางจริง
6) กรณีจําเปGนตองขอขยายอายุสัญญางานก-อสราง กปน. ไม-ควรขอขยายอายุสัญญาจาง
เกินรอยละ 20 ของงานก-อสรางนั้นๆ
2. แนวทางการปรับปรุงเพื่อให*มีน้ําดิบที่เพียงพอและมีคุณภาพสําหรับการผลิตน้ําประปา
กปน. ควรเร-งดําเนินโครงการนําน้ําดิบจากฝ]`งตะวันตกดวยระบบปaดมาใชในการผลิตน้ําประปา
เพราะแหล-งน้ําจากฝ]`งตะวันตกมีคุณภาพดีและมีปริมาณมากพอที่จะสรางความยั่งยืนของระบบการผลิตน้ําประปาใน
อนาคต และความร-วมมือกับหน-วยงานอื่นในการบริหารจัดการน้ําดิบสําหรับอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรม
3. การประกั นความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ กปน. และการประกั นความเสี ยหายของ
กปน.
กปน. ควรพิ จารณาแนวทางการจั ดทํ าประกั น ความเสี่ ยงในเรื่ องความรั บ ผิ ดชอบของ
คณะกรรมการ กปน. และความเสียหายของ กปน. ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงขององคกร
4. การปรับปรุงคณะอนุกรรมการชุดต$างๆ ในคณะกรรมการ กปน.
เนื่ องจากคณะอนุ กรรมการฯ เปG นผู มี หนาที่ กลั่ นกรองงานก- อนนํ าเสนอคณะกรรมการฯ
ดั งนั้ น เพื่ อใหคณะอนุ กรรมการสามารถปฏิ บั ติ หนาที่ ไดอย- างสมบู รณ จึ งเห็ นควรพิ จารณาปรับปรุง/เพิ่ ม/ลด
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต-างๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ควรสนับสนุนใหพนักงานระดับ 6 – 8 ไดมีโอกาสเขาร-วมในคณะอนุกรรมการชุดต-างๆ
ใหมากขึ้น เพื่อส-งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
5. การทาสีถังสูง เพื่อส$งเสริมภาพลักษณ&ที่ดีของ กปน.
ป]จจุบัน ตราสัญลักษณ “พระแม-ธรณีบิดมวยผม” และตัวหนังสือคําขวัญที่ปรากฏบนถังสูง
ของ กปน. มีสภาพสีเก-าไม-สวยงาม จึงขอให กปน. พิจารณาทาสีใหม-เพื่อภาพลักษณที่ดีขององคกร พรอมนี้น-าจะ
ปรับปรุงคําขวัญที่ติดบนถังสูง เช-น จากเดิม “ประปาเพื่อประชาชน” เปGน “ประปาของประชาชน” เพื่อใหผูมีส-วน
ไดส-วนเสียรูสึกรัก หวงแหนและคิดว-าตนเองเปGนส-วนหนึ่งของ กปน.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดมีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาเร-งรัด
ปรับปรุงกระบวนการทํางานอย-างจริงจังและเปGนรูปธรรม ตั้งแต-การออกแบบ การจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนการ
ควบคุ มงานก- อ สรางใหสามารถดํ า เนิ น การบรรลุ เปS า หมายตามแผนงานที่ ตั้ งไว รวมถึ งใหนํ าแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อลดการขอขยายอายุสัญ ญางานก-อสรางที่กรรมการอิสระไดใหขอเสนอแนะไปปฏิบัติ เพื่อใหการ
บริหารโครงการและงานก-อสรางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการสรางคุณค-าใหเกิดแก-องคกร
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให กปน. นําผลการประชุมของกรรมการที่เปGนอิสระและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ กปน. ขางตนไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่

3

รายงานการตรวจเยี่ยมฝCายควบคุมการส$งและจ$ายน้ําของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมฝdายควบคุมการส-ง
และจ-ายน้ําของคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะในการ
ตรวจเยี่ยม ดังนี้
1. ขอใหมี การซ-อมบํ ารุงระบบอุ โมงคและท- อส-งน้ํ าอย- างสม่ํ าเสมอและทั่ วถึง เพื่ อปS องกั น
ความเสียหายอันเกิดจากการแตกรั่ว
2. กปน. ควรประสานงานเชิงรุกในการแจงขอมูลแนวอุโมงคและท-อส-งน้ําของ กปน. ใหกับ
หน-วยงานที่เกี่ยวของ/ผูรับเหมางานก-อสรางที่ใชพื้นที่ทับซอนหรือใกลแนวดังกล-าว
3. กปน. ควรเพิ่มแรงดันน้ําใหไดตามความตองการของผูใชน้ํา เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา ถึงแมว-าจะทําใหน้ําสูญเสียเพิ่มขึ้นบาง และในป;ต-อไปการเจรจาเกณฑวัดในเรื่องน้ําสูญเสียอาจจะให
ความสําคัญหรือน้ําหนักในการประเมินผลเรื่องนี้นอยลง
4. การพัฒ นาตู RTU ควรใชชิป (Chip) คุณภาพสูง และควรติดตั้งระบบระบายความรอน
ใหกับเครื่อง RTU เนื่องจากติดตั้งอยู-ในที่โล-งกลางแจง ซึ่งมีความรอนสูงมาก
5. กปน. ควรรวบรวมองคความรูดานการบริหารจัดการระบบควบคุมการส-งและจ-ายน้ําใน
ลักษณะของเอกสาร (document) เพื่อเปGนการถ-ายทอดใหบุคลากรรุ-นหลังไดเรียนรูและสามารถสรางคุณค-า
และรายไดจากการขายองคความรูนี้ใหกิจการประปาอื่นในภูมิภาค
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

รายงานสถานการณ&ที่คาดว$าจะมีผลกระทบต$อยุทธศาสตร& นโยบาย และการดําเนินงาน
ของ กปน.

4

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 4/2557 เมื่ อวัน ที่ 25 เมษายน 2557
ผูว-าการรายงานสถานการณที่คาดว-าจะมีผลกระทบต-อยุทธศาสตร นโยบาย และการดําเนินงานของ กปน. ต-อ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ สรุปดังนี้
1. การติดตามสถานการณ&น้ํา
ผูว-าการพรอมคณะผูบริหาร และเจาหนาที่จากหน-วยงานที่เกี่ยวของไดเดินทางไปติดตาม
สถานการณน้ําและรับฟ]งการบริหารจัดการน้ําจากผูบริหารเขื่อนต-างๆ ดังนี้
วันที่
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ 2557
วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2557
วันที่ 4 เมษายน 2557
วันที่ 11 เมษายน 2557

สถานที่
เขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท
เขื่อนปdาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
มอบเงิ น สมทบกองทุ น สวั ส ดิ ก ารเจาหนาที่ ก รมชลประทาน จํ า นวน
300,000 บาท แก-อธิบดีกรมชลประทาน ในความร-วมมือบริหารจัดการ
น้ําเพื่อแกไขป]ญหาน้ําทะเลหนุน ณ กรมชลประทาน สามเสน
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2. คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให*เป7นประชาธิปไตยที่ สมบูรณ&
อันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป7นประมุข (กปปส.) นํามวลชนเดินทางมา กปน.
เมื่ อวั น ที่ 18 เมษายน 2557 กปปส. นํ า มวลชนเดิ น ทางมากล- า วปราศรัย เชิ ญ ชวน
พนั กงานเขาร- ว มชุ ม นุ ม บริ เวณลานหนาอาคารอเนกประสงค สํ า นั กงานใหญ- กปน. โดยสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการประปานครหลวงไดนําพนักงานจํานวนหนึ่งมาตอนรับ พรอมนําแกนนํา กปปส. ประกอบดวย
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายถาวร เสนเนียม เรือตรีแซมดิน เลิศบุ ศย นายเอกนั ฎ พรอมพันธุ และ
นายอิ ส ระ สมชั ย เขาพบผู บริ ห าร ณ หองประชุ ม ปa ย ราษฎร ซึ่ ง กปน. ไดประสานกั บ กํ า ลั งทหารที่ ม า
ประจํ าการภายใน กปน. ร- วมรั กษาความปลอดภั ย ในอาคารสถานที่ ด วยและไดรายงานขอมู ล เบื้ องตนให
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบแลว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
คณะกรรมการ กปน. ไดซักถามในรายละเอียดแลว มีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาดําเนิน
การศึกษาป]ญหาการเกิดสถานการณน้ําเค็มที่มีผลกระทบต-อน้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําของ กปน. โดยละเอียด
เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางการปSองกันและแกไขไดอย-างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 5

รับทราบการดําเนินงานและแนวทาง / นโยบายการหารายได*เสริมของประธานกรรมการ กปน.

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวัน ที่ 25 เมษายน 2557
ประธานกรรมการ กปน. ไดแจงในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของประธานกรรมการ กปน. พรอม
ทั้งมอบแนวทางและนโยบายการหารายไดเสริม ดังนี้
1. ประธานกรรมการ กปน. ไดเดินทางร-วมทําบุญทอดผาปdาสามัคคี ณ วัดพิมพาราม อําเภอ
ปากช-อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 โดย กปน. ไดบริจาคเงินสนับสนุนการทอดผาปdา
เพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพประชาชนอําเภอปากช-อง ซึ่งมีวัต ถุป ระสงคเพื่อดูแลสุขภาพใหแกผูสูงอายุ ผูปdวยที่ขาดแคลน เจาหนาที่ อสม. จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย สนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ-มพัฒนาสตรี สนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่เปGนการดูแล
สุขภาพประชาชนในชุมชนอําเภอปากช-อง
2. ประธานกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ ไดเดินทางไปหาช-องทางการขยายกิจการ
ของ กปน. ระหว-างวันที่ 3-5 เมษายน 2557 ณ การประปาย-างกุง สาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร เพื่อเปGน
การสานความสัมพันธระหว-าง กปน. กับการประปาย-างกุง (YCDC) และขยายผลของการลงนามในบันทึกขอหารือ
(MOD) ซึ่งในเรื่องนี้ กปน. ควรต-อยอดการทําบั นทึ กขอตกลง / บั นทึ กความร-วมมือ (MOU) กับ การประปา
ย-างกุง เนื่องจากการประปาย-างกุงตองการผูเชี่ยวชาญจาก กปน. เพื่อไปช-วยดูระบบน้ําประปา เพราะป]จจุบั น
การประปาย-างกุงสามารถจ-ายน้ําประปาไดเพียงวันละ 7 แสน ลบ.ม. ในขณะที่มีความตองการถึงวันละ 2 ลาน
ลบ.ม. จึงเห็นว-าเป็นช-องทางที่ กปน. จะดําเนินธุรกิจได โดย กปน. ตองเร-งจัดตั้งบริษัทลูกมาดําเนินการ
3. เนื่องจากในช-วงนี้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น จึงเห็นควรให กปน. เร-งขายน้ํา เพื่อเพิ่มรายไดชดเชย
กับรายไดที่ลดลงในช-วงเดือนที่ผ-านมา
4. กปน. ควรเร-งดําเนินการขายน้ําชายขอบ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีความตองการ
แหล-งน้ํา และควรศึกษารายละเอียดและความตองการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม หากมีโอกาสอาจจัดตั้งบริษัท
ผลิตน้ําประปาในเขตอุตสาหกรรม เพื่อเปGนการหารายไดเสริมให กปน.
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5. ประธานกรรมการ กปน. ไดประชุมหารือร-วมกับหน-วยงานเกี่ยวของกับการใชน้ํา ไดแกการประปาส- วนภู มิภ าค East Water กรมทรัพยากรน้ํ า กรมทรัพยากรน้ํ าบาดาล สภาอุ ต สาหกรรมแห- ง
ประเทศไทย กรมชลประทาน และสมาคมทรัพยากรน้ําแห-งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ํา
เพื่ อ อุ ป โภค-บริ โ ภคและอุ ต สาหกรรมอย- า งบู ร ณาการ ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 23 เมษายน 2557
ณ โรงงานผลิตน้ําบางเขน กปน. ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นพองกันที่จะจัดตั้งคณะทํางานร-วมกันในการบริหาร
จัดการน้ําดิบ เพื่ออุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรมในขอบเขตทั่วประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับแนวทางและนโยบายของประธานกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 6

รั บ ทราบปฏิ ทิ น กิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต$ า งๆ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2557

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวัน ที่ 25 เมษายน 2557
เลขานุการฯ ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบปฏิ ทินกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต-างๆ ประจําเดือนพฤษภาคม 2557
โดยคณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ในเดือนพฤษภาคม 2557
คือในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 7

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2557 สรุปไดดังนี้
งานที่อยู$ระหว$างดําเนินการ หรือดําเนินการแล*วเสร็จบางส$วน
1.1 การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
1.2 การปรับปรุง พรบ. ขอบังคับ กฎระเบียบ ของ กปน. ใหมีความเหมาะสม
1.3 การจัดทําระเบียบว-าดวยการดําเนินกิจการน้ําดื่มบรรจุภัณฑ
1.4 การเสริมแนวคันคลองปSองกันตลอดแนวคลองประปาเปGนการถาวร
1.5 โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ-มน้ําเจาพระยาตอนบน
1.6 โครงการบริหารจัดการน้ําดิบสําหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม
1.7 การวางแผนลงทุนผลิตน้ําประปาโดยมีแหล-งน้ําที่มีความยั่งยืน
1.8 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
1.9 การนําระบบโอโซนเขามาใชกับการผลิตน้ํา
1.10 การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน-ายน้ําของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่รอยต-อชาย
ขอบใกลเคียง หรือในพื้นที่ขององคกรปกครองส-วนทองถิ่นหรือในประเทศอาเซียน
1.11 การบริหารจัดการน้ําสูญเสียอย-างเปGนระบบและมีประสิทธิภาพ
1.12 แผนงานการใหบริการที่รวดเร็วและประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการของ กปน.
1.13 การดําเนินงานของคณะทํางานส-งเสริมพัฒนาการผลิตและจําหน-ายน้ําดื่มบรรจุขวดของ
การประปานครหลวง
1.14 การขออนุมัติจัดทําหนังสือองคความรูของกิจการประปา
1.15 การบริหารงานของสํานักคณะกรรมการ กปน.
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 แลวมีมติ
รับทราบ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให กปน. เร-งรัดจัดตั้งบริษัทในเครือ/ บริษัทลูกของการประปานครหลวง ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
2. กปน. ควรศึ กษาความเหมาะสมและความเปG นไปไดในการนํ าน้ํ าดิ บเพื่ อใชในการผลิ ต
น้ําประปาจากแหล-งน้ําฝ]`งตะวันตก โดยเฉพาะจากเขื่อนแม-กลอง เนื่องจากเปGนแหล-งน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ
มากกว-าทางฝ]`งตะวันออก
3. ให กปน. เร-งรัดการนําระบบโอโซนเขามาใชในกระบวนการผลิตน้ําเพื่อใหน้ําประปามีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น
4. สํ าหรั บ การผลิ ตและจํ าหน- ายน้ํ าดื่ มบรรจุ ขวด ในเบื้ องตนอาจจะพิ จารณาแนวทางการ
ดําเนินงานแบบ CSR แต-อย-างไรก็ตาม ก็ควรที่จะตองมีการเพิ่มยอดขาย เนื่องจาก กปน. ไดเพิ่มกําลังการผลิตไวแลว
หากจําเปGนตองปรับปรุงสายการผลิตใหสอดรับกับกําลังการผลิต ก็ให กปน. เร-งดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

ขอความเห็นชอบรายงานผลการสํารวจเส*นทางวางท$อขยายเขตในพื้นที่รับผิดชอบ
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กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิจารณาใหความเห็ นชอบรายงานผลการสํ ารวจ
เสนทางวางท-อขยายเขตในพื้นที่รับผิดชอบ สรุปไดดังนี้
1. กปน. ไดดําเนินการสํารวจพื้นที่ที่ยังไม-มีท-อประปาวางผ-านจากระบบแผนที่ GIS จากการ
แจงของหน-วยงานทองถิ่น และจากการลงทะเบียนรับแจงความตองการของประชาชนเมื่อป; 2554 - 2556
รวมระยะทางประมาณ 1,920 กิโลเมตร จํานวน 30,250 ครัวเรือน และในป; 2555 - 2556 ไดวางท-อ
ใหบริการ รวมระยะทาง 295 กิโลเมตร จํานวน 6,644 ครัวเรือน คงเหลือที่จะดําเนินการในป; 2557 รวม
ระยะทาง 1,625 กิโลเมตร จํานวน 23,606 ครัวเรือน
2. ต- อมาในป; 2557 กปน. ไดดํ า เนิ น การสํ า รวจพื้ น ที่ ค งเหลื อ รวมระยะทาง 1,625
กิโลเมตร อีกครั้ง สรุปผลการสํารวจไดดังนี้
ก$อนสํารวจ
สํารวจเส*นทางแล*ว
จังหวัด
ระยะเวลา
ระยะทาง จํานวน จํานวน ระยะทาง จํานวน วงเงินค$างาน
(กม) ครัวเรือน เส*นทาง (กม) ครัวเรือน (ล*านบาท)
3,450
486
405
กรุงเทพมหานคร พ.ย.56 - ธ.ค.56 351
4,917
993
8,696
502
606 11,083
สมุทรปราการ พ.ย.56 - ม.ค.57 579
1,581
นนทบุรี
พ.ย.56 - ม.ค.57 695 11,460 802
533
9,892
607
รวม
1,625 23,606 1,790 1,544 25,892 2,581

3. เนื่องจากมีเสนทางที่ตองดําเนินการก-อสรางเปGนจํานวนมาก กปน. จึง จําเปGนตองจัดสรร
งบประมาณสําหรับดําเนินการโดยแยกเปGน 4 ป; ตั้งแต-ป; 2558-2561 ดังนี้
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พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
รวม

ระยะทาง วงเงินดําเนินการ
จํานวน
(ล*านบาท)
(เส*นทาง) (กิโลเมตร)
171
226
431
856
566
766
531
447
806
232
305
578
1,790
1,544
2,581

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มี
มติเห็นชอบ และใหผูช-วยเลขานุการคณะทํางานโครงการขยายเขตบริการใหเต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง (ผอ.กธบ.
สสพ.) จัดเตรียมเอกสารและขอมูลสนับสนุนถึงสาเหตุที่ไดแบ-งระยะเวลาในการดําเนินการออกเปGน 4 ป;นั้น
ว-าเหมาะสมสอดคลองกับ นโยบายในการบริการประชาชน และเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน ของ กปน.
หรือไม-อย-างไร โดยให รวก.(ก) ประสานงานกับ รวก.(ว) และ รวก.(ง)
กปน. ไดจัดทําขอมูลสนับสนุนตามที่คณะอนุกรรมการบริหารไดสั่งการแลว
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. จัดทํารายละเอียดของเสนทางวางท-อขยายเขตที่ไดสํารวจ
พรอมเหตุผลในการแบ-งเสนทางเพื่อดําเนินการวางท-อออกเปGน 4 ป; ตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารไดใหความเห็นไว เปGนรูปเล-มของผลการศึกษาแลวเสนอต-อคณะกรรมการ กปน. เพื่อ
ใชเปGนขอมูลอางอิงต-อไป

เรื่องที่ 9

ขอความเห็นชอบผลการศึกษาเบื้องต*นในการดําเนินงานโครงการขยายเขตการให*บริการ
น้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการศึกษาเบื้องตนใน
การดําเนิ นงานโครงการขยายเขตการใหบริการน้ํ าประปาภายนอกพื้ นที่ กปน. โดย กปน. ไดแต-งตั้งคณะทํ างาน
พิจารณาแนวทางการจําหน-ายน้ําประปาในพื้นที่รับผิดชอบช-วงบริเวณรอยต-อระหว-างการประปานครหลวง (กปน.)
กับการประปาส-วนภูมิภาค (กปภ.) มี รวก.(ว) เปGนประธานคณะทํางาน ฯ และ คณะทํางานพิจารณาแนวทางการ
จําหน-ายน้ําประปาฯ ไดแต-งตั้งคณะทํางานย-อยพิ จารณาแนวทางการจําหน- ายน้ําประปาในพื้ นที่รับผิดชอบช-วง
บริเวณรอยต-อระหว-าง กปน. กับ กปภ. จํานวน 2 คณะ ดังนี้
คณะทํ า งานย$ อ ยที่ 1 พื้ น ที่ รอยต- อบริ เวณพื้ น ที่ ส าขานนทบุ รี บางบั วทอง มหาสวั ส ดิ์
บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตากสิน และสุขสวัสดิ์ โดยมี ชวก. (ก 4) เปGนประธานคณะทํางาน
คณะทํางานย$อยที่ 2 พื้นที่รอยต-อบริเวณพื้นที่สาขาสมุทรปราการ สุวรรณภูมิ มีนบุรี บางเขน
และประชาชื่น โดยมี ชวก. (ก 1) เปGนประธานคณะทํางาน
ในการดําเนินการ กปน. ไดรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาความเหมาะสม และประสานงานความ
ร-วมมือกับหน-วยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ประชุมร-วมกับ กปภ. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เพื่อหารือการใหบริการน้ําประปา
ในเขตพื้นที่รอยต-อระหว-าง กปน. และ กปภ. โดยมีมติใหแต-ละหน-วยงานจัดตั้งคณะทํางานร-วมเพื่อดําเนิน
การศึกษารายละเอียดขั้นตอนแนวทางและแผนงานสําหรับการจ-ายน้ําขามเขตดังกล-าว
2) กปน. และ กปภ. ไดประชุมหารือร-วมกับคณะอนุกรรมาธิการพลังงาน ในการหาแนว
ทางการแกไขป]ญหาการใหบริการน้ําประปากับประชาชนในบริเวณต-างๆ เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําประปาได
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อย-างทั่วถึง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ซึ่งการประชุมดังกล-าวมีผูบริหารของ กปน. ประกอบดวย ผวก.
กปน. รวก.(ว) และ รวก.(พ) และผูบริหารของ กปภ. ประกอบดวย ผวก. กปภ. และผูบริหารที่เกี่ยวของ โดย
คณะผูบริหารของ กปน. ไดรายงานใหที่ประชุมรับ ทราบถึงศักยภาพในการจ-ายน้ําของ กปน. ซึ่งป]จจุบันมี
ความพรอมทั้งปริมาณน้ําและระบบท-อประปาในการใหบริการ โดยมีรายละเอียดตามแผนที่นําเสนอในที่ประชุม
3) คณะทํ างานฯ ไดมี การประชุ มจํ านวน 2 ครั้ ง เมื่ อวั นที่ 6 กุ มภาพั นธ 2557 และ 3
มีนาคม 2557 แลว มีผลการศึกษาเบื้องตน ดังนี้
1. ขอมู ล ระบบท- อ และศั ก ยภาพในการจ- า ยน้ํา ของ กปน. บริ เ วณรอยต- อ กั บ พื้ น ที่
กปภ. ซึ่ งป] จจุ บั น กปน. ไดวางท- อจ- ายน้ํ าสุ ดเขตจนถึ งรอยต- อระหว-าง กปน. และ กปภ. แลวทุ กเสนทาง ส- ว นท- อ
ประธานไดวางสุดเขตแลวบางเสนทาง
2. ขอมูลใหบริการน้ําประปานอกพื้นที่ กปน. ซึ่งป]จจุบันมีผูใชน้ําจํานวน 1,495 ราย
ปริมาณน้ําขายเฉลี่ย 288,506 ลูกบาศกเมตรต-อเดือน รายไดค-าน้ําเฉลี่ย 3,566,320.45 บาทต-อเดือน
3. แนวทางการใหบริการน้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน. เบื้องตนยังคงยึดแนวทางการ
ใหบริการที่ใชดําเนินการมาตั้งแต-ป; 2547 และ 2552
4. สําหรับแนวทางการใหบริการน้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน. ในอนาคต กปน. และ
กปภ. จะศึกษาความเหมาะสมและกําหนดรูปแบบความเปGนไปได ป]จจุบันไดแต-งตั้งคณะทํางานร-วมกันแลว
4) กปน. มีหนังสือที่ มท 5450-1-1.1/4990 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557 แจง กปภ.
ทราบรายชื่อคณะทํ างานร-วมเพื่ อดํ าเนิน งานศึกษารายละเอีย ดขั้น ตอนแนวทางและแผนงานเกี่ ยวกับ การ
ใหบริการน้ําประปาในเขตพื้นที่รอยต-อระหว-าง กปน. และ กปภ.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบผลการศึกษาเบื้องตนในการดําเนินงานโครงการขยายเขตการใหบริการน้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน.
โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมในดานกฏหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานขยายเขตการใหบริการน้ําประปาภายนอกพื้นที่
กปน. ซึ่ งประธานอนุ ก รรมการ ฯ เสนอใหดํ า เนิ น การเพิ่ ม เติ ม โดยให ฝกม. สอบถามไปยั งกฤษฎี ก าถึ ง
ขอพิจารณาดานกฎหมาย และพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อดําเนินกิจการนอกพื้นที่
กปน. ต-อไป
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบ โดย ให กปน. จั ด ทํ า รายละเอี ย ดของผลการศึ ก ษาฯ เปG น รู ป เล- ม แลวเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อใชเปGนขอมูลอางอิงต-อไป

เรื่องที่ 10 ขอความเห็ น ชอบแนวทางการดํ า เนิ น งานโครงการแผนน้ํ า ประปาปลอดภั ย (Water
Safety Plan)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน
โครงการแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) โดยไดมีคําสั่งแต-งตั้งคณะทํางาน จํานวน 2 ชุด คือ
1) คณะกรรมการกํากับแผนน้ําประปาปลอดภัย (MWA’s WSP Steering Committee) มี
ผูว-าการเปGนประธาน
2) คณะทํ า งานและติ ด ตามแผนน้ํ าประปาปลอดภั ย (MWA’s WSP Working Group) มี
ผูช-วยผูว-าการ (แผนและพัฒนา) เปGนประธาน
โดยคณะทํางานทั้งสองชุดไดประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 กับตัวแทน
คณะทํ างาน WSP ชุดเดิ ม หลังจากนั้ นคณะทํ างานฯ ชุ ด working group ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
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28 กุมภาพันธ 2557 แลวมีมติเห็นชอบกรอบ/แนวทางการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ WSP
ในป;งบประมาณ 2557 แผนปฏิบัติการระยะสั้น (2558-2560) และแผนปฏิบัติการระยะยาว
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่ อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มี มติ
เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานโครงการแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ของป;งบประมาณ 2557
และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต-อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาโครงการตอบสนองความต*องการและความคาดหวัง
ของลูกค*า (Voice of Customer : VOC)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการศึกษา
โครงการตอบสนองความตองการและความคาดหวั งของลู ก คา (Voice of Customer : VOC) โดยใน
ป;งบประมาณ 2557 กปน. ไดทบทวนแนวทางการแบ-งกลุ-มลูกคา และศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อหาความ
ตองการและความคาดหวังของลูกคา รวมทั้งทบทวนความตองการและความคาดหวังของลูกคาจากผลการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ ไดแก- รายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ป; 2556
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ป; 2556 โครงการสํารวจเสียงของลูกคา ป; 2556 และการ
สนทนากลุ-มย-อยกับผูมีส-วนไดส-วนเสีย ป; 2557 แลวไดนํามาจัดทํารายงานผลการศึกษาโครงการตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของลูกคา (VOC) สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. ทบทวนแนวทางการแบ$งกลุ$มผู*ใช*น้ําที่มีความสําคัญของ กปน.
จากรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ป; 2556 กปน. ได
แบ-งกลุ-มลูกคาโดยพิจารณาจากความตองการ ปริมาณ และพฤติกรรมการใชน้ําที่แตกต-างกันในแต-ละกลุ-ม เพื่อ
ตอบสนองใหตรงกับความตองการของผูใชน้ําแต-ละกลุ-ม ซึ่งสามารถแบ-งลูกคาออกเปGน 2 กลุ-ม คือ
1) กลุ-มลูกคารายเล็ก คือ ผูใชน้ําที่ติดตั้งมิเตอรขนาดเสนผ-านศูนยกลางไม-เกิน 1 นิ้ว
2) กลุ-มลูกคารายใหญ- คือ ผูใชน้ําที่ติดตั้งมิเตอรขนาดเสนผ-านศูนยกลางตั้งแต- 1 ½ นิ้ว ขึ้นไป
สําหรับ ป; 2557 กปน. ไดศึ กษาทบทวนแนวทางการแบ- งกลุ-มผู ใชน้ํ าเดิ มแลวเห็ น ว- า
เพื่อให กปน. สามารถส-งมอบผลิตภัณฑและบริการใหลูกคาไดตรงกับความตองการ และสามารถวางแผนใน
การจัดสรรทรัพยากรต-างๆ เพื่อออกแบบกิจกรรมสนับสนุนลูกคาไดอย-างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสรางความ
พึงพอใจแก-ลูกคา รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มให กปน. จึงเห็นควรแบ-งส-วนตลาดและกลุ-ม
ลูกคาของ กปน. เปGนดังนี้
ส$วนตลาด แบ-งตามวัตถุประสงคของการใชน้ํา แบ-งเปGน 2 ส-วนคือ 1) ที่อยู-อาศัย
หรือไม-ใช-เชิงพาณิชย และ 2) เชิงพาณิชย
กลุ$มลูกค*า แบ-งตามความตองการ ปริมาณ และพฤติกรรมการใชน้ํา คือ
1) กลุ-มลูกคารายเล็ก คือ ผูใชน้ําที่ติดตั้งมิเตอรขนาดเสนผ-านศูนยกลางไม-เกิน 1 นิ้ว
2) กลุ-มลูกคารายใหญ- คือ ผูใชน้ําที่ติดตั้งมิเตอรขนาดเสนผ-านศูนยกลางตั้งแต- 1 ½ นิ้ว ขึ้นไป
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กลุ-มลูกคารายเล็ก
ที่อยู-อาศัย /
ไม-ใช-เชิงพาณิชย กลุ-มลูกคารายใหญกลุ-มลูกคารายเล็ก
เชิงพาณิชย

กลุ-มลูกคารายใหญ-

ผูใชน้ําที่ติดตั้งมิเตอรขนาดเสนผ-านศูนยกลางไม-เกิน
1 นิ้ว
ผูใชน้ําที่ติดตั้งมิเตอรขนาดเสนผ-านศูนยกลางตั้งแต1 ½ นิ้ว ขึ้นไป
ผูใชน้ําที่ติดตั้งมิเตอรขนาดเสนผ-านศูนยกลางไม-เกิน
1 นิ้ว
ผูใชน้ําที่ติดตั้งมิเตอรขนาดเสนผ-านศูนยกลางตั้งแต1 ½ นิ้ว ขึ้นไป

2. ศึกษาและวิเคราะห&แนวทางการหาความต*องการและความคาดหวังของลูกค*า (VOC)
พร*อมทั้งทบทวนความต*องการและความคาดหวังของลูกค*า
จากการทบทวนผลการดํ า เนิ น งานดานการรั บ ฟ] ง และคนหาเสี ย งของลู ก คา ไดแกโครงการสํ ารวจความพึ งพอใจของผู ใชบริการ ป; 2556 โครงการสํารวจเสี ยงของลูกคา ป; 2556 และ
การสนทนากลุ-มย-อยกับผูมีส-วนไดส-วนเสีย ป; 2557 สามารถสรุปผลการทบทวนไดดังนี้
1) วิธีการและช$องทางการรับฟeงเสียงของลูกค*า ยังคงใชการรับฟ]งเสียงของลูกคาผ-าน
14 ช-องทาง คือ โทรศัพท ระบบรับจดหมายรองเรียน e-mail เคานเตอรบริการลูกคา ตูรับฟ]งความ
คิดเห็น พนักงานเขาพบ ระบบ LiveChat Webboard Facebook/Twitter การดําเนินโครงการ CRM
รถบริการเคลื่ อนที่ โครงการสํ ารวจความพึ งพอใจ การออกบู ธ กิ จกรรม งานวิจั ย /สิ่ งพิ มพ ซึ่ งจากการ
วิเคราะหขอมูลพบว-า ช-องทางต-างๆ มีความหลากหลายเพียงพอ และครอบคลุมการเขาถึงกลุ-มของลูกคา
อดีต ป]จจุบัน และอนาคต
2) การรั บ ฟe ง เสี ย งของลู ก ค* า เพื่ อ สอบถามความต* อ งการและความคาดหวั ง
ดําเนินการ ป;ละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 การสนทนากลุ-มย-อย (Focus Group) ดําเนินการในช-วง 6 เดือนแรก
ของป;งบประมาณ เพื่อใชเปGนป]จจัยนําเขาในการดําเนินโครงการ CRM และโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
ครั้งที่ 2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ เพื่อใชเปGนป]จจัยนําเขาในการ
แบ-งกลุ-มลูกคาในป;งบประมาณถัดไป
3) ผลการทบทวนความต*องการและความคาดหวังสําหรับกลุ$มลูกค*าแต$ละกลุ$ม
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการแผนและยุ ทธศาสตร ไดประชุ มครั้ งที่ 4/2557 เมื่ อวันที่ 8 เมษายน
2557 มี มติ เห็ นชอบรายงานผลการศึ กษาโครงการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลู กคา (Voice of
Customer : VOC) และให กปน. รับขอสังเกตเกี่ย วกับ การแบ-งส-ว นตลาดและกลุ-ม ลูก คาของ..กปน. ควรแบ-ง
ส-ว นตลาดและกลุ -ม ลูก คาใหมีห ลายกลุ -ม และมีรายละเอี ยดมากขึ้ น เพื่ อศึ กษาความตองการปริ มาณ และ
พฤติกรรมการใชน้ําที่แตกต-างกันในแต-ละกลุ-ม จะทําให กปน.สามารถตอบสนองใหตรงกับความตองการของผูใชน้ํา
แต-ละกลุ-มไดดียิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร ไป
พิจารณาดําเนินการต-อไป
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เรื่องที่ 12 ขอความเห็ น ชอบรายงานการศึ กษาความเหมาะสมและความเป7 นไปได* ในการนํ าระบบ
Advanced Water Treatment Plant มาใช*ที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิ จารณาใหความเห็นชอบรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมและความเปG น ไปไดในการนํ าระบบ Advanced Water Treatment Plant มาใชที่ โรงงานผลิ ต น้ํ า
มหาสวัสดิ์ โดยในป;งบประมาณ 2557 กปน. ไดแต-งตั้งคณะทํางานปรับปรุงระบบผลิตน้ําของ กปน. ใหเปGน
แบบ Advanced Water Treatment Plant และคณะทํางานฯ ไดร-วมกับทีมที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบโอโซน ศึกษาแนวทางในการนําระบบผลิต
น้ําประปาสมัยใหม-มาปรับใชกับระบบผลิตน้ําเดิมของ กปน. และไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุdน และ
ประเทศเกาหลีใต ในโรงงานผลิตน้ําประปาที่ใชระบบผลิตน้ําแบบ Advanced Water Treatment Plant เพื่อ
ใชเปGนตนแบบในการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําและคุณภาพน้ําใหดีขึ้น
คณะทํางานฯ ไดมีขอสรุปผลการศึกษาที่จะนําระบบ Advanced Water Treatment Plant
มาปรับใชในกระบวนการผลิตน้ําประปา โดยเพิ่มระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยการใชโอโซนในการย-อยสลายสิ่ง
สกปรกที่ ป นเปŠ‹ อนอยู- ในน้ํ า (Ozone Treatment) และดูด ซับ สิ่ งสกปรกที่ ถูกย-อยสลายแลวดวยถ-านกัมมั น ต
แบบเกล็ ด (Granular Activated Carbon treatment : GAC Treatment) ซึ่ ง ประโยชนของระบบโอโซน
สามารถกําจัดสี กลิ่น และลดปริมาณสารตั้งตน(THMFP) ที่ทําใหเกิดสารในกลุ-ม THMs ซึ่งเปGนสารที่ก-อใหเกิด
โรคมะเร็งได โดยคณะทํ างานฯ ไดสรุปแนวความคิดในการนําระบบโอโซนมาใชในระบบผลิตน้ําประปาของ
กปน. แบ-งเปGน 2 โครงการ คือ
(1) โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําของโรงงานผลิตน้ําสามเสน 1 ในป;งบประมาณ 2557 ที่
กําลังผลิต 80,000 ลบ.ม.ต-อวัน วงเงินงบประมาณ 45 ลานบาท โดยในเฟสแรกทําการปรับปรุงโดยเพิ่มระบบ
การจ-ายโอโซนในน้ําดิบ (Pre Ozonation) แทนการจ-ายคลอรีนในน้ําดิบ (Pre Chlorination) เพื่อลดสารตั้งตน
ที่ทําใหเกิดสารในกลุ-ม THMs ซึ่งมีความเหมาะสมในการบําบัดน้ําดิบที่มีการปนเปŠ‹อนสิ่งสกปรกสูง เช-นน้ําจาก
แม-น้ําเจาพระยา และจะมีการพัฒนาต-อเนื่องใหเปGนระบบเต็มรูปแบบในเฟสที่ 2 ในป;งบประมาณ 2558 วงเงิน
งบประมาณ 297 ลานบาท โดยเพิ่มระบบ GAC Treatment พรอมทั้งปรับปรุงระบบ Ozone Treatment ให
สามารถจ-ายไดทั้งแบบ Pre Ozonation หรือแบบ Post Ozonation ที่ อยู-ห ลังระบบกรองน้ํ า (หลังบ- อกรอง
ทราย) ซึ่งการวางระบบแบบนี้มีค-าใชจ-ายในการเดินระบบไม-สูงมาก แต-น้ําประปาที่ผลิตไดมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
(2) โครงการก-อสรางระบบผลิตน้ําแบบ Advanced Water Treatment Plant ที่โรงงานผลิต
น้ํามหาสวัสดิ์ เฟส 5 ที่ กําลังผลิต 400,000 ลบ.ม.ต-อวัน ในแผนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลั ก
ครั้งที่ 9 เปGนการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว-างทางเลือกที่ 1 การก-อสรางระบบ Post Ozonation
ภายใตพื้ น ที่ จั ด สรรสํ า หรั บ โรงงานผลิ ต น้ํ า มหาสวั ส ดิ์ เ ฟส 5 และทางเลื อ กที่ 2 การก- อ สรางระบบ Post
Ozonation ภายใตพื้นที่จัดสรรสําหรับโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์เฟส 5 และใชพื้นที่เฟส 6 บางส-วน ซึ่งไดขอ
สรุปว-า ทางเลือกที่ 1 คือ การก$อสร*างระบบโอโซนในพื้นที่จัดสรรสําหรับเฟส 5 มีความเหมาะสมในด*าน
บริหารโครงการมากกว$า เนื่องจาก กปน. สามารถดําเนินงานตามแผนแม-บทฯ ที่วางไวสําหรับการขยายกําลัง
การผลิตน้ําไวที่ 3,200,000 ลบ.ม.ต-อวัน (เมื่อครบ 8 เฟส) ขณะที่ผลการศึกษาดานเทคนิคและตนทุนการผลิต
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง 2 ทางเลื อก ไม- แตกต- า งกั น ยกเวนค- า ก- อสรางสํ าหรับ ทางเลื อกที่ 1 จะสู งกว-า เนื่ องจากตอง
ก-อสรางระบบ Post Ozonation บน Reservoir แต- มีขอดี ที่สามารถรักษาพื้น ที่ ที่จัด สรรไวสําหรับ การขยาย
กําลังการผลิตในอนาคตได
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จากผลการศึกษา (รายงานฉบั บสมบู รณคณะทํ างานปรับ ปรุงระบบผลิต น้ํ าของการประปา
นครหลวงใหเปG น แบบ Advanced Water Treatment Plant) พบว- า โครงการก- อ สรางระบบผลิ ต น้ํ า แบบ
Advanced Water Treatment Plant ที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ เฟส 5 มีค-าก-อสรางเปGนเงิน 6,107 ลาน
บาท (เพิ่ ม ขึ้ น จากระบบ conventional จํ า นวน 3,100 ลานบาท) และมี ค- า ใชจ- า ยในการเดิ น ระบบ
(Operating cost) จํานวน 1.265 บาทต-อลบ.ม. (เพิ่มขึ้นจากระบบ conventional จํานวน 0.564 บาทต-อ
ลบ.ม.) เพื่อใชเปGนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนาระบบผลิตน้ําของ กปน. ในอนาคต และการนํา
ระบบโอโซนมาใชกับระบบผลิตน้ําของการประปานครหลวงเปGนเพียงการศึกษาในกรอบของระบบผลิตน้ําที่ทําให
คุณภาพน้ํามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยยังมิไดศึกษาความเหมาะสมในดานการสูบจ-ายน้ํา และความคุมค-าในการดาน
การลงทุน ซึ่งจะไดศึกษาพรอมไปกับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ต-อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร ไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน
2557 มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเปGนไปไดในการนําระบบ Advanced Water
Treatment Plant มาใชที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ และใหขอสังเกตว-า กปน. ควรศึกษาความเปGนไปไดของ
โครงการ (Project Feasibility Study) เพิ่มเติมรายละเอียดใหครอบคลุมในทุกๆ ดาน เช-น ดานการเงิน ดาน
การลงทุน ดานเศรษฐศาสตร ดานลูกคา ตนทุนค-าน้ํา ราคาค-าขายน้ํา เปGนตน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอและให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร ไป
พิจารณาดําเนินการต-อไป

เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบรายงานข*อเสนอเบื้องต*น (Project Proposal) โครงการ ปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานขอเสนอเบื้องตน
(Project Proposal) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 โดยในการดําเนินงานโครงการ ฯ กปน.
ไดประเมินศักยภาพและสถานการณต-าง ๆ ที่จะตองเตรียมการรองรับกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นแลว จึงไดกําหนด
กรอบแนวคิดโครงการ (Conceptual Project) ดังนี้
1) เสริมสรางความเพียงพอและคุณภาพใหแก-ระบบประปา โดยมุ-งเนนการขยายกําลังการผลิตน้ํา
ของโรงงานผลิตน้ําใหมีความสามารถในการผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับปริมาณความตองการใชน้ําที่สูงขึ้น
และยกระดับการผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยนํากระบวนการผลิตน้ําขั้นสูง (Advanced Water Treatment
Plant) มาใชในขั้นตอนกระบวนการผลิต
2) เสริมสรางความมั่นคงและเพิ่มความเสถียรภาพใหแก-ระบบประปา โดยมุ-งเนนเพิ่มเสนทาง
ลําเลียงน้ําประปาในระบบส-งน้ําดวยการสรางอุโมงคส-งน้ําเพิ่มขึ้น และเสริมเสถียรภาพระบบจ-ายน้ําโดยก-อสราง
สถานีสูบจ-ายน้ําแห-งใหม3) เสริมสรางความยั่งยืนใหระบบประปาสามารถรับมือกับสถานการณต-าง ๆ ได โดยมุ-งเนนการ
ขยายถังเก็บน้ําใสใหมีปริมาตรเพิ่มขึ้น พรอมกับการวางท-อประปาขนาดต-าง ๆ ใหครอบคลุมพื้นที่บริการพรอมรับ
กับการขยายตัวของเมือง เพิ่มประสิทธิภาพใหมีแรงดันน้ําที่สูงขึ้นสรางความพึงพอใจใหแก-ผูใชน้ําในระยะยาว
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ถื อเปG นโครงการลงทุ นขนาดใหญ- และส-งผล
กระทบต- อสถานะการเงินขององคกร กปน. จึ งจํ าเปG นตองพิ จารณาเนื้ องานและวงเงินการลงทุ นอย- างเหมาะสม
รอบคอบมากที่ สุ ดเพื่ อที่ จะลงทุ นโครงการใหเกิ ดประโยชนสูงสุ ดแก- องคกรในระยะยาว ดั งนั้ น จึ งไดศึ กษาและ
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รวบรวมขอมูลที่สําคัญเพื่อใชในการวิเคราะหความเหมาะสมโครงการเพื่อจะกําหนดเนื้องานบรรจุในโครงการดังกล-าว
ทั้งนี้ กปน. ไดพิจารณาขอมูลต-าง ๆ ดังนี้
1) แผนงานโครงการตามแผนแม-บทการประปานครหลวง
2) ศักยภาพและขอจํากัดโครงสรางพื้นฐานระบบประปาป]จจุบัน
3) ทิศทางการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองในอนาคต
4) การคาดการณความตองการใชน้ําประปา
5) การศึกษาและประเมินทางเลือกระบบโครงสรางพื้นฐานระบบประปา
สําหรับขอบเขตการดําเนินงานและค-าใชจ-ายตามแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผน
หลัก ครั้งที่ 9 มีวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 35,299.0 ลานบาท ซึ่งจะใชระยะเวลาดําเนินการ 7 ป; เริ่ม
ตั้ งแต- ป; 2558 ถึ ง ป; 2564 ซึ่ งแหล- งเงิ น ลงทุ น โครงการนั้ น อยู- ร ะหว- า งการวิ เคราะหแหล- งเงิ น ทุ น ใน 2
ทางเลือก
แนวทางเลือกที่ 1: ใชเงินรายได และเงินกูในประเทศ
แนวทางเลือกที่ 2: กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
ขณะนี้อยู-ระหว-างการศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมการเลือกแหล-งเงินลงทุนโครงการ
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการแผนและยุ ทธศาสตร ไดประชุ มครั้งที่ 4/2557 เมื่ อวันที่ 8 เมษายน
2557 มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่สําคัญ เพื่อใชในการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ
พรอมทั้ งทบทวนขอบเขตงานโครงการฯ จั ดทํ าเปG นเล- มรายงานขอเสนอเบื้ องตน (Project Proposal) โครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 14 ขอความเห็นชอบผลการดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ&ประหยัดน้ํา
และหลักเกณฑ&ในการคัดเลือกผลงานวิจัย
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบผลการดํ า เนิ น การ
โครงการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมอุ ป กรณประหยั ด น้ํ า และหลั ก เกณฑในการคั ด เลื อกผลงานวิ จั ย ทั้ งนี้
สืบเนื่องจากในป;งบประมาณ 2556 กปน. ไดจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอุปกรณประหยัดน้ํา ภายใต
โครงการการรณรงคการใชน้ํ า อย- างรูคุ ณ ค- า (Demand Side Management) ซึ่ งมี นั กเรีย น นิ สิต นั กศึ กษา
และพนั ก งาน ร- ว มส- งผลงานเขาประกวดจํ า นวน 31 ผลงาน ไดรั บ รางวั ล จํ า นวน 12 รางวั ล และใน
ป;งบประมาณ 2557 กปน. จะสนับสนุนทุนวิจัยแก-ผลงานที่ไดรับการพิจารณาต-อยอด โดยมีแนวทางในการ
พิจารณาดังนี้
1) นํ า ผลงานที่ ส ามารถใชงานไดจริ ง ไปเผยแพร- สู- ชุ ม ชนเพื่ อ เปG น แนวทางในการนํ า มา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ส-งเสริมใหมีการใชน้ําอย-างประหยัดและลดการสูญเสีย
2) พิ จ ารณาผลงานที่ มี ศักยภาพ ที่ ส ามารถนํ ามาต- อยอดดวยการวิจั ย และพั ฒ นา เพื่ อให
เหมาะสมกับการนําไปใชและเกิดประโยชนอย-างแทจริงกับ กปน.
ทั้งนี้ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการองคความรูไดพิจารณาผลงานที่ไดรับ
รางวัล แลว พบว-า ไม-มีผลงานใดสามารถนําไปใชงานไดทั น ที สําหรับแนวทางการดําเนิ น งานที่ 2 ไดมี การ
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กําหนดหลักเกณฑเพื่อพิจารณาผลงานที่มีศักยภาพ สามารถนํามาต-อยอดดวยการวิจัยและพัฒนา และใหความ
เห็นชอบแผนการดําเนินงาน ดังนี้
หลั ก เกณ ฑ& ใ นการพิ จ ารณ าคั ด เลื อ กผลงานเพื่ อ ต$ อ ยอดด* ว ยการวิ จั ย และพั ฒ นา
ประกอบดวย
1. มี ความพรอมและสามารถนํ าไปพั ฒนาต- อยอดเปG นงานวิจัยหรือนวัตกรรม คะแนนเต็ม 5
คะแนน
2. สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในอนาคต คะแนนเต็ม 5 คะแนน
3. สามารถสรางประโยชนใหแก- กปน. และนํ าไปสู-การประยุ กตใชงานอย-างเปG นรูป ธรรม
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ทั้งนี้ กําหนดผลงานที่มีคะแนนไม-นอยกว-า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน จึงจะ
ไดรับการคัดเลือกเพื่อเขาสู-กระบวนการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อต-อยอดโครงการต-อไป
เพื่อใหการดําเนินงานเปGนไปตามแผนฯ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการองค
ความรูไดพิจารณาคัดเลือกผลงานตามเกณฑที่กําหนด และมีมติคัดเลือกผลงาน 4 ผลงาน เพื่อใหการสนับสนุน
ทุนวิจัย โดยใหจัดทําขอเสนอโครงการส-งเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในการต-อยอดผลงานต-อไป ดังนี้
1) ระบบ Automatic Quality Greywater Diverter เพื่อการแยกน้ําเสียน*อยกลับมาใช*
ใหม$ แบบอั ต โนมั ติ สํ าหรั บ บ* านเรื อน ของภาควิ ช าวิ ศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดลอม คณะวิ ศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2) ตัดก$อนรั่ว เตือนก$อนแพง โดยการติดตั้งอุปกรณแจงเตือน ของสํานักงานประปาสาขา
ลาดพราว
3) มิ เตอร& อั จฉริ ยะ (Smart Meter) ของภาควิ ชาวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร คณะวิ ศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
4) มิเตอร&ช$วยประหยัดน้ํา ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผูที่ผ-านการคัดเลือกไดส-งขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 3 โครงการ เพื่อเขารับการพิจารณา
จากคณะกรรมการวิจัยฯ สรุปผลการพิจารณาดังนี้
1) โครงการระบบแยกน้ําเสียน*อยกลับมาใช*ใหม$แบบอัตโนมัติสําหรับบ*านเรือน ควบคุม
โดยผู* ใช* งานและเซ็ น เซอร& อั จ ฉริย ะ ของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและสิ่ งแวดลอม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ต-อยอดจากผลงาน “ระบบ Automatic Quality Greywater Diverter”
2) โครงการศึกษาและสร*างเครื่องมือเพื่อแจ*งเตือนเมื่อท$อน้ําประปาภายในแตกรั่ว ของ
สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ต-อยอดจากผลงาน “ตัดก-อนรั่ว เตือนก-อนแพง”
3) โครงการวิ จั ยเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการบริ หารจั ด การน้ํ าประปาภาคครั วเรื อน
(Information Technology for Water Supply Management of Household Sector) ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ต-อยอดจากผลงาน “มิเตอรอัจฉริยะ”
ทั้งนี้ ผูเสนอโครงการทั้ง 3 โครงการ ตองปรับแกขอเสนอโครงการก-อนดําเนินการดังนี้
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- โครงการระบบแยกน้ําเสียน*อยกลับมาใช*ใหม$แบบอัตโนมัติสําหรับบ*านเรือน ควบคุมโดย
ผู*ใช*งานและเซ็นเซอร&อัจฉริยะ และโครงการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ําประปาภาค
ครัวเรือน ใหนําเสนอคณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต-อไป
- โครงการศึกษาและสร*างเครื่องมือเพื่อแจ*งเตือนเมื่อท$อประปาภายในแตกรั่ว ใหนําเสนอ
ผูว-าการเพื่อพิจารณาอนุมัติใหหน-วยงานดําเนินการวิจัยต-อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร ไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน
2557 มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานผลการดํ า เนิ น การโครงการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมอุ ป กรณประหยั ด น้ํ า
ประกอบดวยหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผลงาน แผนการดําเนินงาน และผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
เพื่ อ ต- อยอดดวยการวิ จั ย และพั ฒ นา พรอมทั้ งใหขอสั งเกตว- า ในการดํ า เนิ น งานโครงการวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมในเรื่องต-างๆ อาจพิจารณาหน-วยงานวิจัยในรูปแบบของมูลนิธิ เพื่อใหเกิดความคล-องตัวในการดําเนินงาน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตรไป
พิจารณาดําเนินการต-อไป

เรื่องที่ 15 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ&ในการคัดเลือกชุมชนที่จะเข*าร$วมโครงการอนุรักษ& ดูแลแหล$งน้ํา
ธรรมชาติ โดยบูรณาการร$วมกับชุมชน
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบหลักเกณฑในการคัดเลือกชุมชนที่จะ
เขาร-วมโครงการอนุรักษ ดูแลแหล-งน้ําธรรมชาติ โดยบูรณาการร-วมกับชุมชน ซึ่ง กปน. โดยฝdายทรัพยากรน้ําและ
สิ่ งแวดลอม (ฝนส.) และคณะทํ างานโครงการการประปานครหลวงรั ก ษปd าตนน้ํ า เพื่ อ เฉลิ มพระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู-หัว (กปน. รักษปdาตนน้ําฯ) ไดดําเนินการสํารวจความตองการและกําหนดหลักเกณฑใน
การพิ จารณาชุ มชน ที่ จะเขาร-วมโครงการแลว มีชุ มชนในพื้ นที่ เปS าหมายที่ เสนอขอเขาร-วมโครงการ จํ านวน 3
ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนบานบางเคียน ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
2. ชุมชนบานสันปdาป•วย หมู- 5 ต.บานนา อ.สามเงา จ.ตาก
3. ชุมชนบานรินหลวง หมู- 3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมโดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาชุมชนที่จะเขาร-วมโครงการ จํานวน 6 ขอ ไดแก1. สถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่ของปdาชุมชน
2. ความสําคัญของปdาชุมชนต-อวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน
3. สภาพแวดลอมความสมบูรณของปdาชุมชนที่เหมาะสม
4. การมีส-วนร-วม ความร-วมมือของชาวบานในชุมชน
5. การสนับสนุนจากผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ตั้งปdาชุมชน
6. การเรียนรูดานการอนุรักษธรรมชาติ ดูแลรักษาปdาของชุมชน
คณะทํางานโครงการฯ ไดพิจารณาชุมชนที่จะเขาร-วมโครงการ พรอมทั้งไดประเมินผลตาม
หลักเกณฑที่กําหนดแลว ปรากฎว-า ชุมชนบานรินหลวง หมู- 3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม- มีความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑที่จะไดเขาร-วมดําเนินการในกิจกรรมของโครงการอนุรักษดูแลแหล-งน้ําธรรมชาติโดย
บูรณาการร-วมกับชุมชน
ทั้ง นี้ คณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บ าล ไดประชุ ม ครั้ งที่ 4/2557 เมื่ อวั น ที่ 21 เมษายน
2557 มี มติ เห็ นชอบหลักเกณฑในการคั ดเลือกชุ มชนจะเขาร-วมโครงการ และรายงานผลการดําเนิ นการ
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โครงการอนุ รักษดูแลแหล-งน้ําธรรมชาติโดยบูรณาการร-วมกับ ชุมชน และใหนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน.
ต-อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 16 ขอความเห็นชอบผลการศึกษาเบื้องต*นโครงการศึกษาความคุ*มค$าของการใช*ทรัพยากรน้ํา
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการศึกษาเบื้องตน
โครงการศึกษาความคุมค-าของการใชทรัพยากรน้ํา โดยคณะทํางานศึกษาความคุมค-าของการใชทรัพยากรน้ํา ได
ว-าจางมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห-งประเทศไทย เปGนที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาความคุมค-าของ
การใชทรัพยากรน้ํา และที่ปรึกษาไดจัดทําเปGนรายงานผลการศึกษาเบื้องตน ซึ่งไดจากการทบทวนปริมาณ
ความตองการใชน้ํา ความเพียงพอของน้ําดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณน้ําประปาสํารอง แลวมีผลการศึกษาเบื้องตน
สรุปดังนี้
1. แผนกลยุทธ&การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ& มีวัตถุประสงคเพื่อสรางทัศนคติของผูใช
น้ําและผูมีส-วนไดเสียใหมีความศรัทธาในการดําเนินการของ กปน. สะทอนภาพลักษณที่ห-วงใยคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนผูใชน้ํา ใส-ใจในคุณค-าของน้ํา ส-งเสริมใหมีการใชน้ําอย-างรูคุณค-าและคุมค-า กปน. จําเปGนตอง
ลงทุนพัฒนาระบบประปาใหพอเพียงและบริการไดต-อเนื่องแมในยามที่มีพิบัติภัย และพึ่งพาตนเองไดในการ
ลงทุน โดยมีกลุ-มเปSาหมายที่สื่อสาร คือ ผูใชน้ําทั่วไป ผูใชน้ํารายใหญ-ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สมาคม
ผูบริโภค หรือองคกรสาธารณะ ผูบริหารและพนักงาน กปน. ผูกํากับดูแล กปน. ผูกําหนดนโยบาย และ
นักวิชาการ นอกจากนี้ที่ปรึกษายังไดกําหนดประเด็นเนื้อหาหลัก (Key Message) ที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ
ไปยังกลุ-ม เปSาหมายเปGน 7 ประเด็น
2. แนวคิดในการแบ$งกลุ$มผู*ใช*น้ําอย$างเหมาะสมของการประปานครหลวง ในระยะแรก แบ-ง
ออกเปGน 5 กลุ-ม ตามพฤติกรรมการใชน้ํา คือ
1) กลุ-มที่พักอาศัย
2) กลุ-มธุรกิจ
3) กลุ-มอุตสาหกรรม
4) กลุ-มหน-วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ
5) กลุ-มองคกรและสถาบันต-างๆ
เมื่ อวิ เคราะหลั ก ษณะหรื อพฤติ กรรมในแต- ล ะกลุ- มแลว จะเห็ น ว- า แต- ล ะกลุ- มมี ลั ก ษณะที่
แตกต-างกัน และมีขนาดพอเพียงที่จะแยกเปGนกลุ-มตามพฤติกรรมการซื้อ หรือความสามารถในการจ-ายค-าน้ํา
หรือประเภทของธุรกรรมที่ใชน้ํา หรือวัตถุประสงคในการใชน้ําเพื่อนําไปบริการต-อ ซึ่งการจัดกลุ-มผูใชน้ําใน
ลักษณะนี้จะทําให กปน. สามารถวางแผนบริหารจัดการกับลูกคาแต-ละกลุ-มไดมีประสิทธิภาพและตรงตาม
พฤติกรรมของกลุ-มผูใชน้ําไดดีขึ้น
จากผลการศึกษาของที่ปรึกษาทั้งในส-วนของแผนการสื่อสารและการจัดกลุ-มผูใชน้ําดังกล-าว
เปGนผลการศึกษาขั้นตน ซึ่งจะตองนําไปประกอบกับการทบทวนประมาณการต-าง ๆ การวิเคราะหโครงสราง
ตนทุน การวิเคราะหองคประกอบของตนทุนผันแปร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ การวิเคราะหความ
ยืดหยุ-นของอุปสงคตามโครงสรางอัตราค-าน้ําใหม- ประมาณการกระแสเงินสดตามโครงสรางอัตราค-าน้ําใหมการสํ ารวจความตองการใชน้ําของผูใชน้ํารายใหญ- ภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้ ยังอยู-ในระหว-างดํ าเนิ นการศึกษา
รวบรวมขอมูล เพื่อนํามาจัดทําโครงสรางอัตราค-าน้ําที่เหมาะสมต-อไป รวมทั้งการจัดทําแผนกลยุทธในการ
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นําเสนอแก-กลุ-มเปSาหมาย การดําเนินการตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการในการนําเสนอแนวคิดเพื่อสราง
ความเขาใจใหกับกลุ-มเปSาหมาย เห็นความจําเปGนของ กปน. ที่ตองปรับปรุงโครงสรางอัตราค-าน้ําประปา ตาม
แนวทางการสรางการยอมรับที่ไดคําแนะนําจากการรับฟ]งความเห็น การรับฟ]งความเห็นจากคณะกรรมการ
กปน. และผูมีส-วนไดส-วนเสีย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบและมีขอเสนอแนะให รองผูว-าการทุกสายงาน พิจารณารายละเอียดขอมูล ผลการวิจัยของที่ปรึกษา
(มูลนิธิเพื่อการวิจัยแห-งประเทศไทย) เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปGนจริง และเปGนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความน-าเชื่อถือของขอมูลมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามเสนอ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 17 ขอความเห็ น ชอบรายงานผลการศึ ก ษาเกณฑ& ร างวั ลคุ ณ ภาพแห$ งชาติ (Thailand
Quality Award : TQA) และกําหนดกรอบเวลาในการเสนอผลการดําเนินงานเพื่อให*
ได*รับรางวัลการบริหารสู$ความเป7นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาเกณฑ
รางวั ล คุ ณ ภาพแห- งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และกํ า หนดกรอบเวลาในการเสนอผลการ
ดําเนินงานเพื่อใหไดรับรางวัลการบริหารสู-ความเปGนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) โดยมีสาระสําคัญ
ประกอบดวย
1. ที่มาของเกณฑ&รางวัลคุณภาพแห$งชาติ ประโยชน&ต$อองค&กร เปyาหมายและทิศทางของ กปน.
รางวัลคุณภาพแห-งชาติ (TQA) เปGนรางวัลที่มีพื้นฐานดานเทคนิคและกระบวนการตัดสิน
รางวัล เช-น เดี ยวกั บ รางวัล คุณ ภาพแห- งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Malcolm Baldrige National
Quality Award (MBNQA) ซึ่งเปGนเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ขีดความสามารถ และ
ผลลัพธขององคกรใหเปGนระบบอย-างมีประสิทธิผล สามารถใชเปGนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานของ
องคกรเพื่อส-งมอบคุณค-าที่ดีขึ้นใหแก-ลูกคาและผูมีส-วนไดส-วนเสีย ซึ่งส-งผลต-อความยั่งยืน ขององคกร เพิ่ ม
โอกาสในการเรียนรูในระดับองคกรและระดับบุคคล รวมทั้งเปGนการสรางชื่อเสียงใหแก-องคกร
กปน. ไดวางเปSาหมายตําแหน-งองคกร (Positioning) ที่จะไดรับการยอมรับดานการใหบริการ
ที่เปGนเลิศในประเทศไวในยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 – 2559) ซึ่งต-อมาได
ทบทวนการวางเปS าหมายตําแหน-งองคกร (Positioning) ใหม- ที่ จ ะไดรับ รางวั ลการบริหารสู- ความเปG น เลิ ศ
(TQC) ภายในป; 2559 และรางวัลคุณภาพแห-งชาติ (TQA) สิ้นสุดแผนยุทธศาสตรการบริหารฯ ฉบับที่ 4
2. สรุปเกณฑ&รางวัลคุณภาพแห$งชาติ
เกณฑรางวัลคุ ณภาพแห- งชาติ แบ- งการพิ จารณาออกเปG น 7 หมวด มี คะแนนรวม 1,000
คะแนน การพิ จารณาใหรางวัล คุ ณภาพแห- งชาติไม- แบ-งประเภทและไม- จํากั ดจํานวนรางวัล โดยองคกรที่ มี
คะแนนผลการตรวจประเมิ น สู งกว- า 650 คะแนน จะไดรั บ รางวั ล คุ ณ ภาพแห- งชาติ (Thailand Quality
Award: TQA) ส-วนองคกรที่มีคะแนนไม-ถึงเกณฑดังกล-าว แต-สูงกว-า 350 คะแนน จะไดรับรางวัลการบริหาร
สู-ความเปGนเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประกอบดวย
- บทนํา : โครงร-างองคกร (Organizational Profile)
- หมวด 1 การนําองคกร (Leadership)
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- หมวด 2
- หมวด 3
- หมวด 4
Knowledge Management)
- หมวด 5
- หมวด 6
- หมวด 7

การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning)
การมุ-งเนนลูกคา (Customer Focus)
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (Measurement, Analysis, and
การมุ-งเนนบุคลากร (Workforce Focus)
การมุ-งเนนการปฏิบัติการ (Operations Focus)
ผลลัพธ (Results)

3. กรอบเวลาการดําเนินการในป/งบประมาณ 2557 - 2559
กปน. ไดศึกษากรอบเวลาการสมัครขอรับรางวัลของป;งบประมาณ 2557 จากสํานักงาน
รางวัลคุณภาพแห-งชาติแลว ไดนํามาจัดทําแผนระยะยาว (2557 – 2559) เพื่อรับรางวัลการบริหารสู-ความ
เปG น เลิ ศ (TQC) โดยในป; งบประมาณ 2557 เปG น การเตรี ย มการและจั ด ทํ า รายงานวิ ธี ก ารและผลการ
ดําเนินงานของ กปน. เพื่อเตรียมสมัครในป; 2558 ซึ่งจะเริ่มส-งใบรับรองคุณสมบัติในเดือนมีนาคมและยื่นใบ
สมัครในเดือนมิถุนายน 2558 สํานักงานรางวัลคุณภาพแห-งชาติจะประกาศรายชื่อองคกรที่ไดรับรางวัลใน
เดื อนมกราคมของป; ถัด ไป พรอมทั้ งส- งรายงานปS อ นกลั บ (Feedback Report) ให กปน. ประมาณเดื อ น
มีนาคม 2559 เพื่อนํามาเปGนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน ในกรณีที่ไดรับรางวัลการบริหารสู-ความ
เปGนเลิศ TQC กปน. จะดําเนินการปรับปรุงองคกรและสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห-งชาติ (TQA) ต-อไป แตหากไม-ไดรับรางวัล กปน. จะดําเนินการปรับปรุงองคกรและสมัครขอรับรางวัลบริหารสู-ความเปGนเลิศ (TQC)
อีกครั้งในป; 2559
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการแผนและยุ ท ธศาสตร ไดประชุ ม ครั้ งที่ 4/2557 เมื่ อ วั น ที่ 8
เมษายน 2557 มีมติเห็น ชอบรายงานผลการศึกษาเกณฑรางวัลคุณ ภาพแห- งชาติ (Thailand Quality
Award : TQA) และกําหนดกรอบเวลาในการเสนอผลการดําเนินงานเพื่อใหไดรับรางวัลการบริหารสู-ความ
เปGนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) พรอมทั้งใหขอสังเกต ดังนี้
1. กปน. ควรทบทวนการวางเปSาหมายตําแหน-งองคกร (Positioning) ที่จะไดรับรางวัลการ
บริหารสู-ความเปGนเลิศ (TQC) ภายในป; 2559 และรางวัลคุณภาพแห-งชาติ (TQA) ในช-วงใกลสิ้นสุดแผน
ยุทธศาสตรการบริหารฯ ฉบับที่ 4
2. กปน. ควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการยื่นขอรับรางวัลการบริหารสู-ความเปGน
เลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ระหว-างในลักษณะภาพรวมทั้ง กปน. หรือหน-วยงานย-อยของ กปน.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอและให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตรไป
พิจารณาดําเนินการต-อไป

เรื่องที่ 18 ขอความเห็นชอบแผนงานการขยายความร$วมมือกับประเทศเพื่อนบ*านอาเซียน ระยะยาว 5 ป/
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการขยายความ
ร-วมมือกับประเทศเพื่อนบานอาเซียน ระยะยาว 5 ป; โดยที่ผ-านมา กปน. ไดมีการลงนาม MOU กับประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการส-งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองคความรูทางวิชาการประปา
ระหว-างกันเปGน สําคัญ เพื่อพัฒ นาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรระหว-างหน-วยงาน ซึ่งไดดําเนินการลงนาม
MOU ไปแลวตั้งแต-ป; 2554 – ป]จจุบัน จํานวน 6 ประเทศ ไดแก- เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุdน
และเกาหลีใต
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จากการศึ ก ษาขอมู ล เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางการขยายความร- ว มมื อ ไปยั งประเทศต- า ง ๆ ใน
ประชาคมอาเซียนแลว ไดจัดกลุ-มประเทศเปSาหมายที่ลงนาม MOU เปGน 3 กลุ-มประเทศ ประกอบดวย
กลุ-มที่ 1 : กลุ-มประเทศที่มีศักยภาพ และความพรอมต-อการเปGนศูนยกลาง การพัฒนางาน
ประปา ไดแก- สิงคโปร และ มาเลเซีย
กลุ-มที่ 2 : กลุ-มประเทศพัฒ นางานประปาในระดับกลาง มีทิศทางการเติบโตและแนวโนม
การพัฒนางานประปาที่ชัดเจน ไดแก- อินโดนีเซีย ฟaลิปปaนส และบรูไน ดารุสซาลาม
กลุ-มที่ 3 : กลุ-มประเทศกําลังพั ฒ นาระบบงานประปา ไดแก- กัมพูชา ลาว เมียนม- าร และ
เวียดนาม (กลุ-มประเทศ CLMV)
ทั้งนี้ กําหนดเปSาหมายที่ จ ะลงนาม MOU กับประเทศต-า ง ๆ จํานวน 5 ประเทศ ไดแก1. เมียนมาร มีแผนลงนามร-วมกับ YCDC (จากเดิมลงนาม MOD)
2. ฟaลิปปaนส มีแผนลงนามร-วมกับ การประปา Maynilad
3. กั ม พู ช า มี แผ น ล งน าม ร- ว ม กั บ Phnom Penh Water Supply Authority
(PPWSA)
4. บรูไน ดารุสซาเลม มีแผนลงนามร-วมกับ Public Works Department , Brunei Darussalam
5. สิงคโปร มีแผนลงนามร-วมกับ PUB
ขณะนี้อยู-ระหว-างประสานงาน โดยกําหนดเปSาหมายการลงนามใหแลวเสร็จภายในป; 2561
และมีแผนปฏิบัติงานการขยายความร-วมมือกับประเทศเพื่อนบานอาเซียน ระยะ 5 ป; ตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม
จาก MOU ดั งกล- า ว กปน. สามารถพั ฒ นาความสั ม พั น ธเพื่ อ ต- อ ยอดเปG น หน- ว ยงานผู ให
คําปรึกษาและพัฒนาเชิงธุรกิจประปา ใน 2 ช-วงชั้น คือ
1) โอกาสเชิงธุรกิจในขอบเขตการลงนาม (MOU) เช-น การจัดหลักสูตรฝ”กอบรมดานงาน
ประปา การเปGนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว-างประเทศ รวมทั้งการเปG น
ผูศึกษา/วิจัยในโครงการต-าง ๆ
2) โอกาสเชิงธุรกิจนอกขอบเขตการลงนาม MOU เช-น การใหบริการจัดทําแผนแม-บทดาน
การประปา การรับจางจัดวางระบบและพัฒนาเทคโนโลยีดานการประปา รวมทั้งการสัมปทานพื้นที่เพื่อผลิต
น้ําประปาขายในพื้นที่ต-าง ๆ
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการแผนและยุทธศาสตร ไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่ อวันที่ 8 เมษายน
2557 มีมติเห็นชอบแผนงานการขยายความร-วมมือกับประเทศเพื่อนบานอาเซียน ระยะยาว 5 ป; และใหขอสังเกต
ดังนี้
1. กปน. ควรขยายความร- วมมื อกั บ กลุ- มประเทศอาเซี ยน+6 ไดแก- ญี่ ปุd น เกาหลี ใต จี น
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย ทั้งการแลกเปลี่ยนองคความรูและแสวงหาช-องทางการดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย
2. ควรจัดตั้งหน-วยงานพรอมบุคลากรดานบริหารธุรกิจ เพื่อรับผิดชอบดูแลงานดานธุรกิจใหกับ
กปน. อย-างชัดเจน
3. ควรศึ กษาเพิ่ มเติ มดานการลงทุ นพรอมจั ดทํ าแผนดํ าเนิ นงานกั บกลุ- มประเทศเพื่ อนบาน
อาเซียนในลักษณะความร-วมมือระหว-างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP)

-20-

4. ควรดําเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรองคความรูหรือเทคโนโลยีของ กปน. เพื่อ
สรางโอกาสในการขายทรัพยสินทางป]ญญา (Intellectual Property)
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตรไป
พิจารณาดําเนินการต-อไป

เรื่องที่ 19 ขอความเห็ น ชอบแนวทางการดํ าเนิ น งานจั ด ทํ า MWA Call Center 1125 สองภาษา
(ภาษาอังกฤษ)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน
จัดทํา MWA Call Center สองภาษา (ภาษาอังกฤษ) โดย กปน. ไดศึกษาแนวทางการใหบริการทางโทรศัพทของ
หน-วยงานภายนอก ไดแก- การไฟฟSานครหลวง (กฟน.) กรมสรรพากร และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จํากัด (DTAC) และจากการศึกษาเปรียบเทียบดังกล-าว จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ Call Center เพื่อ
รองรับการใหบริการแบบสองภาษา ดังนี้
แนวทางการดําเนินงานในป/ 2557
1) เพิ่ม Menu เพื่อทักทาย/กล-าวตอนรับลูกคาต-างชาติ
2) เมนูรับสาย กด 9 เพื่อโอนไปยังเจาหนาที่ผูมีทักษะภาษาอังกฤษ
3) รับเจาหนาที่ บริการทางโทรศั พทที่ มีทักษะภาษาอังกฤษและเพิ่ มแรงจู งใจในอั ตราการ
ว-าจาง
4) อบรมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร “English Communication for Telephone”
สําหรับเจาหนาที่ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู-บาง และหลักสูตร “English Communication skill for Call Center”
สําหรับเจาหนาที่ที่ไม-มีทักษะภาษาอังกฤษ
แนวทางการดําเนินงานในระยะต$อไป (ป/ 2558)
1) เพิ่มเมนูอัตโนมัติ สําหรับลูกคาต-างชาติในเรื่องทั่วไป
2) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและขอมูลพื้นฐานต-าง ๆ ใหรองรับเมนูภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เรื่องที่ 20 ขอความเห็ นชอบรายงานการวิ เคราะห& ความเสี่ ยงและการบริ หารความต$ อเนื่ องทางธุ รกิ จ
(BCM) สําหรับระบบ Call Center
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาใหความเห็ นชอบรายงานการวิเคราะห
ความเสี่ ยงและการบริหารความต- อเนื่ องทางธุ รกิ จ (BCM) สํ าหรั บระบบ Call Center โดย กปน. ไดวิ เคราะห
ผลกระทบทางธุรกิจในดานต-างๆ ของ 1125 หากการใหบริการของ 1125 หยุดชะงักลง พบว-า บริการสําคัญที่
หากหยุดชะงัก จะส-งผลต-อการดําเนินการ ภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกร คือ บริการรับแจงเหตุท-อประปา
แตกรั่ว/น้ําไหลอ-อน/หยุดไหล และบริการรับเรื่องรองเรียน จากนั้นไดกําหนดระยะเวลาเปSาหมายในการฟŠ‹นคืนสภาพ
(Recovery Time Objective : RTO) และระดับการใหบริการขั้นต่ําที่ยอมรับไดในแต-ละกิจกรรม ระบุภัยคุกคาม
และประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบดานชื่อเสียง ดานการเงิน ดาน
กฎหมาย/ระเบียบ ดานการดําเนินงาน และดานความปลอดภัยและสุขอนามัย อาชีวอนามัย สรุปผลการประเมินได
ดังนี้
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เหตุการณ&/ภัยคุกคาม
อัคคีภัย
อุทกภัย
จราจล ชุมนุมประท*วง
โรคระบาด
ไฟฟyาขัดข*อง
ระบบโทรศัพท&ขัดข*อง

โอกาส
ต่ํา
ต่ํามาก
ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง

ระดับความเสี่ยง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

ดังนั้น เพื่อความต-อเนื่องในการใหบริการ Call Center 1125 กปน. จึงไดพิจารณาจัดทําแผน
บริหารความต-อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ประกอบดวย
1. โครงสรางการบริหารงานในสถานการณฉุกเฉิน การประกาศใชแผน บทบาทหนาที่ของทีม
BCP
2. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแนวทางการอพยพไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (กรณี
ปaดลอมพื้นที่ กปน.)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบการวิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความต-อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) สําหรับ Call Center ตามที่
กปน. เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เรื่องที่ 21 พิจารณาทบทวนคําสั่ง กปน. ที่ 391/2543 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2543 เรื่อง หลักเกณฑ&
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานประจําป/
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาทบทวนคําสั่ง กปน. ที่ 391/2543 ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2543 เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานประจําป; โดยคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธใน กปน. ไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ไดพิจารณาทบทวนคําสั่งดังกล-าว
ขางตนแลว มีความเห็นว-า กปน. สมควรนําหลักเกณฑเดิมตามคําสั่ง กปน. ที่ 384/2533 มาปรับใชในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานที่เกษียณอายุการทํางาน เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ และ/หรือเงินชดเชย (เงิน
ตอบแทนความชอบในการทํ างาน) ในวันสิ้ นป; งบประมาณก- อนที่ จะพนจากตํ าแหน- งได ตามมาตรา 95 แห- ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
มติที่ประชุม

ให กปน. นําเสนอคณะอนุกรรมการติดตามงานและใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ทบทวนขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องนี้อีกครั้งก-อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.

เรื่องที่ 22 ขอความเห็ น ชอบการกํ าหนดเกณฑ& ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งาน (KPI) ศู น ย& EVM ของ
กปน. ตามแผนปฏิบัติงานศูนย& EVM ป/งบประมาณ 2557
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ นชอบการกํ าหนดเกณฑ
ประเมินผลการดําเนินงาน (KPI) ศูนย EVM ของ กปน. ตามแผนปฏิบัติงานศูนย EVM ป;งบประมาณ 2557
สรุปไดดังนี้
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1. กปน. ไดนํา EVM มาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกรตั้งแต-ป;งบประมาณ 2549 จนถึง
ป]จจุบัน โดยไดดําเนินการในรูปแบบศูนย EVM ซึ่งแบ-งเปGน 3 ศูนย ประกอบดวย ศูนยผลิตและส-งน้ํา ศูนยสนับสนุน
และศูนยบริการ
2. ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555–2559) กปน. ไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรในระดับศูนย EVM (EVM Center’s Strategic Plan) ที่มีศูนย EVM เปGนผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบ
รอง หรือร-วมกับหน-วยงานอื่นในการดําเนินการต-าง ๆ ตามกรอบโครงการและแผนงานรองรับยุทธศาสตรฯ และไดมี
การทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 และแผนปฏิบัติงานป;งบประมาณ 2556 แลว ไดมีการ
กระจายเปS าหมายการดําเนินงานลงสู-ศูนย EVM โดยนําป] จจัยขับเคลื่อนมูลค-า (Key Value Drivers) จํานวน 6
กลยุทธ มาเปGนเกณฑในการกําหนดตัวชี้วัดของศูนย EVM
3. คณะประสานงานโครงการนําระบบ EVM มาใชพัฒนา กปน. ไดจัดทําร-างเกณฑประเมินผลการ
ดําเนินงานของศู นย EVM ทั้ง 3 ศู นย แลวเสร็จ (รายละเอี ยดตามเอกสารที่ นําเสนอในที่ ประชุม) และผ-านความ
เห็นชอบของผูบริหารศูนย EVM แลว พรอมทั้งนําเสนอผูบริหารระดับนโยบายใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่
2/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่
26 มีนาคม 2557
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 23 ขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร& (Strategic Improvement
Plan : SIP) ป/งบประมาณ 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ
เชิงยุทธศาสตร (Strategic Improvement Plan : SIP) ป;งบประมาณ 2557 โดยคณะผูบริหารของ กปน. ได
พิจารณาสถานการณที่ส-งผลกระทบต-อการดําเนินงานของ กปน. สรุปประเด็นสําคัญได 2 ประเด็นคือ
ประเด็นที่ 1 ปริมาณน้ําขาย ไตรมาสที่ 1/2557 ต่ํากว-าเปSาหมายที่คาดการณไวมาก จาก
ป]ญหาสภาวะอากาศหนาวเย็นยาวนาน ประกอบกับสถานการณการชุมนุมทางการเมือง
ประเด็นที่ 2 ป]ญหาคุณภาพน้ําดิบ จากสถานการณน้ําทะเลหนุนสูงทําใหค-าความเค็ม (คลอไรด)
ในแม-น้ําเจาพระยาสูงผิดปกติ ตั้งแต-วันที่ 9 กุมภาพันธ 2557 ที่ผ-านมา ส-งผลกระทบอย-างมากต-อผูใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรมและสถานพยาบาล
กปน. ไดประชุมหน-วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินสถานการณ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
องคกรทั้ งดานการเงิน และมิ ใช- การเงิน และแนวทางการจั ด ทํ าแผนปรับ ปรุงประสิ ทธิภ าพเชิ งยุท ธศาสตร
(Strategic Improvement Plan) ป;งบประมาณ 2557 เพื่อรองรับสถานการณทั้ง 2 ประเด็นดังกล-าว พรอม
ทั้งจัดทําแผนผังกระบวนการจัดทําแผนปรับปรุงฯ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหาร (ผูว-าการและรอง
ผูว-าการ) และประธานศูนย EVM บริการ ศูนย EVM ผลิตและส-งน้ํา ศูนย EVM สนับสนุน เลขานุการศูนยฯ และ
ผูเกี่ยวของแลวเมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดของแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร
(SIP) และแผนผังกระบวนการฯ ตามเอกสารที่ไดนําเสนอในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร ไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน
2557 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
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1. แผนผังกระบวนการจัดทําแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร (Strategic Improvement
Plan) ป; 2557
2. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร (Strategic Improvement Plan) ป; 2557 กรณีที่ 1
ปริ ม าณน้ํ า ขายไตรมาสที่ 1 ต่ํ า กว- า เปS า หมายที่ ค าดการณไว และกรณี ที่ 2 ป] ญ หาคุ ณ ภาพน้ํ า ดิ บ จาก
สถานการณน้ําทะเลหนุน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 24 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มค$างานวงเงินสํารอง Provisional Sums เพื่อใช*จ$ายสําหรับ
รายการที่อยู$ในวงเงินสํารองประเภท Provisional Sums สัญญา G-BK-8 (Supplementary
Agreement No.4)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิจารณาอนุ มัติเปลี่ยนแปลงสัญ ญาเพิ่มค-างาน
วงเงินสํารอง Provisional Sums เพื่อใชจ-ายสําหรับรายการที่อยู-ในวงเงินสํารองประเภท Provisional Sums
สั ญ ญา G-BK-8 (Supplementary Agreement No.4) โดยเพิ่ ม ค- า งานวงเงิ น สํ า รอง Provisional Sums
สําหรับค-าภาษีนําเขา จํานวน 36,900,000 บาท ตามค-าใชจ-ายที่เกิดขึ้นจริงในเงื่อนไขที่สัญญากําหนด โดย
ไม-เปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา และหากมีค-าใชจ-ายจริงเกินวงเงินที่ขออนุมัติเพิ่มในครั้งนี้ ก็ใหมีการขอ
เพิ่มวงเงินใหม-เปGนครั้งๆ ไป ซึ่งตามขอบังคับ กปน. ฉบับ 136 ว-าดวยการพัสดุ พ.ศ. 2556 (แกไขเติมฉบับที่
100 ครั้ ง ที่ 3) ขอ 92 วรรค 1 ระบุ ว- า “สั ญ ญาหรื อ ขอตกลงเปG น หนั ง สื อ ที่ ไดลงนามแลว จะแกไข
เปลี่ยนแปลงมิได เวนแต-การแกไขนั้นจะเปGนความจําเปGนโดยไม-ทําใหการประปานครหลวงตองเสียประโยชน
หรือเปGนการแกไขเพื่อประโยชนแก-การประปานครหลวง ใหผูว-าการพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได
ภายในวงเงินที่เปGนอํานาจสั่งการของผูว-าการ ในกรณีที่การแกไขเปลี่ยนแปลงอยู-ในวงเงินที่เปGนอํานาจสั่งการ
ของคณะกรรมการ ใหผูว-าการเปGนผูอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได หากวงเงินที่เพิ่มขึ้นไม-เกิน 15,000,000
บาท แต-หากวงเงินสูงเกินกว-า 15,000,000 บาท ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา”
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2557
มติที่ประชุม

ให กปน. ทบ ทวนเงื่ อ นไขของสั ญ ญ าในส- ว นของภ าษี นํ า เขาอี ก ครั้ ง แลวเสน อ
คณะอนุกรรมการบริหารกลั่นกรองก-อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.

เรื่องที่ 25 ขออนุมัติจัดซื้อสารส*มน้ํา (เฉพาะเนื้อสารส*ม) จํานวน 64,950 ตัน สัญญาเลขที่ ซท.
6/2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อสารสมน้ํา (เฉพาะเนื้อสารสม)
จํานวน 64,950 ตัน สัญญาเลขที่ ซท. 6/2557 จากบริษัท ท-าไทย จํากัด ทั้ง 2 รายการ ตามรายละเอียด
ดังนี้
รายการที่ 1 จั ด ซื้ อ สารสมน้ํ า (เฉพาะเนื้ อ สารสม) จํ า นวน 42,000 ตั น ตั น ละ
4,265.- บาท เปGนเงิน 179,130,000.- บาท สําหรับจัดสรรใหโรงงานผลิตน้ําบางเขน
รายการที่ 2 จั ด ซื้ อ สารสมน้ํ า (เฉพาะเนื้ อ สารสม) จํ า นวน 22,950 ตั น ตั น ละ
4,265.- บาท เปGนเงิน 97,881,750.- บาท สําหรับจัดสรรใหโรงงานผลิตน้ําสามเสน และโรงงานผลิตน้ํา
มหาสวัสดิ์และธนบุรี
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รวมจัดซื้อ 2 รายการ เปGนเงินทั้งสิ้น 277,011,750.- บาท (สองรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานหนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) ไม-รวมภาษีมูลค-าเพิ่ม กําหนดส-งมอบตามเงื่อนไขของฝdายโรงงานผลิตน้ํา
บางเขน
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการบริหารไดเห็ นชอบแลวในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่ อวันที่ 23
เมษายน 2557
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 26 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ$ายงบลงทุนประจําป/งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 3
และรับทราบผลการเบิกจ$ายงบลงทุน ประจําป/ งบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม 6
เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) และสะสม 5 เดือน (ตุลาคม 2556 – กุมภาพั นธ&
2557)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ-าย
งบลงทุ นประจําป;งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 3 และรับทราบผลการเบิ กจ-ายงบลงทุ น ประจําป; งบประมาณ
2557 รายไตรมาสและสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) และสะสม 5 เดือน (ตุลาคม 2556 –
กุมภาพันธ 2557) โดยในงวดสะสม 5 เดือน กปน. สามารถเบิกจ-ายได 1,529.4 ลานบาท คิดเปGน 28.1%
ของวงเงินอนุมัติเบิกจ-าย หรือคิดเปGน 101.9% เมื่อเทียบกับแผนจ-าย
สําหรับการเบิกจ-ายงบลงทุนป;งบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม 6 เดือน (ตุลาคม
2556 – มีนาคม 2557) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 กปน. สามารถเบิกจ-ายได 2,151.7 ลานบาท คิด
เปGน 39.5% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ-าย (ป;งบประมาณ 2556 เบิกจ-ายได 27.8%) รายละเอียดดังนี้
1) รายงานผลการเบิกจ$ายงบลงทุนสะสม 6 เดือน (ตั้งแต$เดือน ต.ค. 2556 – มี.ค. 2557)
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
รายการ

*วงเงินอนุมัติเบิกจ-ายทั้งป; แผนจ-าย

จ-ายจริง

หน-วย : ลานบาท
% วงเงิน
%
เบิกจ-ายทั้งป;

งบลงทุนปกติ

4,039.4 1,373.3 1,393.9 101.5

34.5

งบลงทุนโครงการ
รวม

1,401.1 600.3 757.8 126.2
5,440.5 1,973.6 2,151.7 109.0

54.1
39.5

* หมายเหตุ : แผนจายอยูระหวางการขออนุมัติจาก สศช.

การเบิกจ-ายงบลงทุนตั้งแต-เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 เบิกจ-ายสูงกว-าแผนจ-าย
9.0% แยกเปGน การเบิกจ-ายงบลงทุนปกติ สูงกว-าแผนจ-าย 1.5% และการเบิกจ-ายงบลงทุนโครงการ สูงกว-า
แผนจ-าย 26.2% โดยมีรายการที่จ-ายต่ํากว-าแผนจ-ายดังนี้
- แผนงานผลิตและส$งน้ํา จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 1.7 ลานบาท
- แผนงานบริการ จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 118.1 ลานบาท
- งานคอมพิวเตอร& จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 3.7 ลานบาท
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- แผนงานในความรับผิดชอบของ ฝบค. จ-ายต่ํากว-าแผนจ-าย 21.3 ลานบาท เปGนงาน
ปรับปรุงระบบส-งน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและปSองกันน้ําท-วมเปGนการถาวร
2) รายงานผลการเบิกจ$ายงบลงทุนรายไตรมาส
รายการ

วงเงินอนุมัติเบิกจ$าย
ทั้งป/

ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.
2556)
แผน
จ$ายจริง %
จ$าย
4,039.4 376.1 408.9 108.7
1,401.1 271.1 356.2 131.4

งบลงทุนปกติ
งบลงทุน
โครงการ
รวมทั้งสิ้น

หน-วย : ลานบาท
ไตรมาส 2 ( ม.ค. – มี.ค.
2557)
แผนจ$าย จ$ายจริง
%
997.2
329.2

985.0 98.8
401.6 122.0

5,440.5 647.2 765.1 118.2 1,326.4 1,386.6 104.5

ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ$ายตาม
ข*อตกลงวัดผลการดําเนินงาน

647.2 765.1 100.0 1,208.5 1,386.6 100.0

3) จากผลการเบิกจ-ายงบลงทุน ไตรมาสที่ 2 มีผลการเบิกจ-ายสูงกว-าแผนจ-ายไตรมาสที่ 2
จํานวน 178.1 ลานบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ-ายงบลงทุนประจําป;งบประมาณ 2557
ของไตรมาสที่ 3 จาก 1,259.7 ลานบาท เปG น 1,081.6 ลานบาท (1,259.7 – 178.1 ลานบาท) ซึ่ ง
เปGนไปตามขอตกลงวัดผลการดําเนินงานประจําป; 2557 สรุปไดดังนี้
หน-วย : ลานบาท
รายการ

งบลงทุน
ปกติ
งบลงทุน
โครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ$ายทั้งป/

ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.
ไตรมาส 2 ( ม.ค. – มี.ค.
2556)
2557)
แผน
จ$าย
แผนจ$าย จ$ายจริง
%
%
จ$าย
จริง
4,039.4 376.1 408.9 108.7 997.2 985.0 98.8

1,401.1 271.1 356.2 131.4

329.2

401.6 122.0

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

แผนจ$าย

แผนจ$าย

912.5 1,753.6
347.2

453.6

5,440.5 647.2 765.1 118.2 1,326.4 1,386.6 104.5 1,259.7 2,207.2

ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
647.2 765.1 100.0 1,208.5 1,386.6 100.0 1,081.6 2,207.2
เบิกจ$ายตามข*อตกลงวัดผล
การดําเนินงาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติ
เห็ น ชอบ และการประชุ มครั้งที่ 7/2557 เมื่ อวัน ที่ 23 เมษายน 2557 มี มติ เห็ น ชอบปรั บ ปรุ งแผนการ
เบิ กจ- ายงบลงทุ น ประจํา ป; งบประมาณ 2557 ไตรมาส 3 และรับ ทราบผลการเบิ กจ- ายงบลงทุ น ประจํา ป;
งบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีน าคม 2557) และใหนําเสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยมีขอสังเกต ดังนี้
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1. ใหวางแผนการเบิกจ-ายงบลงทุนป;งบประมาณ 2558 ในเชิงรุก เพื่อใหผลการเบิกจ-าย
เปGนไปตามเปSาหมายได 100% ภายในเดือนสิงหาคม 2558 โดยกําหนดใหเปGน KPI ของหน-วยงานระดับฝdาย
เจาของงบประมาณและหน-วยงานที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจาง
2. ให รวก. (ว) ศึ กษาความเปG น ไปไดของการจางออกแบบงาน กั บ สถาบั น การศึ กษาใน
รูปแบบ G2G (Government to Government) เพิ่มเติม
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ-ายงบลงทุนประจําป;งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 3
2. รับทราบผลการเบิกจ-ายงบลงทุน ประจําป;งบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม 6
เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)
3. รับทราบผลการเบิกจ-ายงบลงทุนสะสม 5 เดือน (ตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ 2557)

เรื่องที่ 27 ขอความเห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห& ก ารเงิน และผลการดํ าเนิ น งานการติ ด ตามผลงาน
ค$ากําไรทางเศรษฐศาสตร& (EP) ระดับองค&กรและศูนย& EVM และการติดตามประเมินผล
โครงการลงทุนสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และรับทราบรายงาน
วิเคราะห&การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ&
2557
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห
การเงินและผลการดําเนินงาน การติด ตามผลงานค-า กําไรทางเศรษฐศาสตร (EP) ระดับ องคกร และศูน ย
EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ
รับทราบรายงานวิเคราะหการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพัน ธ
2557 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 กปน. มีกําไรก-อน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต-างประเทศ เท-ากับ 3,168.2 ลานบาท สูงกว-าเปSาหมายตามร-างเกณฑประเมินผล
การดําเนินงานของ กปน. 392.9 ลานบาท คิดเปGนรอยละ 14.2 และสูงกว-าป;ก-อน 110.9 ลานบาท คิด
เปG น รอยละ 3.6 เมื่ อรวมผลกํ าไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นฯ จํ านวน 2.9 ลานบาท ทํ าใหมี กําไรสุ ท ธิเท- า กั บ
3,171.1 ลานบาท สูงกว-าเปSาหมาย 329.0 ลานบาท คิดเปGนรอยละ 11.6 แต-ต่ํากว-าป;ก-อน 270.5 ลาน
บาท คิดเปGนรอยละ 7.9 และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit : EP) เท-ากับ 698.3 ลานบาท สูง
กว-าเปSาหมาย 295.6 ลานบาท และสูงกว-าป;ก-อน 134.7 ลานบาท
สํ า หรั บ การวิ เคราะหการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน การติด ตามผลงานค-า กํ า ไรทาง
เศรษฐศาสตร (EP) ระดับองคกร และศูนย EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน สําหรับงวด 6
เดือ น สิ ้น สุด วัน ที ่ 31 มีน าคม 2557 กปน. มี กําไรก- อนอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต- า งประเทศ เท- ากั บ
3,887.5 ลานบาท สูงกว-าเปSาหมายตามร-างเกณฑประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. 420.7 ลานบาท
คิดเปGน รอยละ 12.1 และสูงกว-าป; ก-อน 153.8 ลานบาท คิดเปG นรอยละ 4.1 เมื่ อรวมผลกําไรจากอั ตรา
แลกเปลี่ยนฯ จํานวน 1.8 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิเท-ากับ 3,889.3 ลานบาท สูงกว-าเปSาหมาย 355.7
ลานบาท คิ ด เปG น รอยละ 10.1 แต- ต่ํ า กว- า ป; ก- อ น 285.4 ลานบาท คิ ด เปG น รอยละ 6.8 และมี กําไรทาง
เศรษฐศาสตร (Economic Profit : EP) เท-ากับ 906.9 ลานบาท สูงกว-าเปSาหมาย 287.0 ลานบาท และสูงกว-า
ป;ก-อน 170.2 ลานบาท ประกอบดวย
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รายได*รวม เท-ากับ 9,395.0 ลานบาท ต่ํากว-าเปSาหมาย 70.7 ลานบาท แต-สูงกว-าป;
ก- อ น 192.9 ลานบาท โดยมี รายไดค- าน้ํ าซึ่ งเปG นรายไดหลั กของ กปน. จํ านวน 7,857.5 ลานบาท ต่ํ ากว- า
เปS าหมาย 210.7 ลานบาทและต่ํ ากว-าป; ก-อน 24.4 ลานบาท ส- งผลใหปริมาณการใชน้ํ าเฉลี่ ยต-อรายต่ํากว- า
เปSาหมายและป;ก-อน และมีปริมาณน้ําขายเท-ากับ 655.3 ลาน ลบ.ม. ต่ํากว-าเปSาหมาย 16.3 ลาน ลบ.ม. และต่ํา
กว-าป;ก-อน 2.9 ลาน ลบ.ม.
ค$าใช*จ$ายรวม (รวม FX) เท-ากับ 5,505.7 ลานบาท ต่ํากว-าเปSาหมาย 426.4 ลาน
บาท แต- สู งกว-าป; ก-อน 478.3 ลานบาท โดยมี ต นทุ นค- าน้ํ าต-อหน- วยน้ํ าขาย เท- ากับ 7.74 บาท:ลบ.ม. ต่ํ ากว- า
เปSาหมาย 0.47 บาท:ลบ.ม. เกิดจากค-าเสื่อมราคา ค-าใชจ-ายบุคลากร ค-าไฟฟSา ค-าซ-อมแซมและบํารุงรักษา และ
ค-าโฆษณาประชาสัมพันธ ต่ํากว-าเปSาหมาย
กําไรสุทธิ เท- ากับ 3,889.3 ลานบาท สูงกว-าเปSาหมาย 355.7 ลานบาท คิดเปGนรอยละ
10.1 เกิดจากการบริหารควบคุมค-าใชจ-ายทําไดดีกว-าเปSาหมาย แมว-ารายไดรวมลดลง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกํา ไร
สุ ท ธิ ป; นี้ กั บ ป; ก- อ น กําไรสุทธิต่ํากว-าป; ก-อน 285.4 ลานบาท คิดเปGนรอยละ 6.8 เกิดจากกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนต่ํากว-าป;ก-อน 439.2 ลานบาท แมว-ารายไดรวมและการควบคุมค-าใชจ-ายทําไดดีกว-าป;ก-อน โดยมี
สัด ส-วนค- าใชจ- ายต-อรายไดรวมต่ํากว-าป;ก-อน ดานอั ตราส- วน EBITDA Margin เท- ากับรอยละ 65.58 สู งกว- า
เปSาหมาย ซึ่งเท-ากับรอยละ 62.48 และสูงกว-าป;ก-อน ซึ่งเท-ากับรอยละ 65.27 และมีอัตราผลตอบแทนต-อรายได
ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท-ากับรอยละ 41.87 สูงกว-าเปSาหมาย ซึ่งเท-ากับรอยละ 37.57 แต-ต่ํากว-าป;
ก-อน ซึ่งเท-ากับรอยละ 45.86
ฐานะการเงิน :
กปน.มีสินทรัพยรวม ณ 31 มีนาคม 2557 เท-ากับ 60,442.9 ลานบาท โดยมีอัตราส-วน
หนี้สินรวมต-อส-วนทุน (D/E Ratio) เท-ากับ 0.21 เท-า สูงกว-าเปSาหมายซึ่งเท-ากับ 0.20 เท-า แต-ต่ํากว-าป;ก-อนซึ่ง
เท- ากั บ 0.24 เท- า ประกอบกั บอั ตราส- วนแสดงความสามารถในการชํ าระดอกเบี้ ย (Interest Coverage Ratio)
เท-ากับ 119.27 เท-า สูงกว-าเปSาหมายและป;ก-อน ซึ่งเท-ากับ 113.62 เท-า และ 74.54 เท-า ตามลําดับ สะทอน
ถึงความเขมแข็งทางการเงิน
ผลการดําเนินงานด*าน EVM :
กปน. มีกําไรสุทธิ จํานวน 3,889.3 ลานบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตร จะไดกําไร
สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จํานวน 2,736.7 ลานบาท สูงกว-าเปSาหมายและป;ก-อน เมื่อ
หักค-าใชจ-ายทุนทรัพย (Capital Charge:CC) จํานวน 1,829.8 ลานบาท ส-งผลใหกําไรทางเศรษฐศาสตร
(EP) มีค-าเท-ากับ 906.9 ลานบาท สูงกว-าเปSาหมาย 287.0 ลานบาท และสูงกว-าป;ก-อน 170.2 ลานบาท
ประกอบดวย
ศูนยผลิตและส-งน้ํา มีกําไรทางเศรษฐศาสตร ติดลบ 726.4 ลานบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว-าเปSาหมาย 76.9 ลานบาท แต-ต่ํากว-าป;ก-อน 8.2 ลานบาท
ศูนยสนับสนุน มี กําไรทางเศรษฐศาสตร ติดลบ 469.0 ลานบาท ผลการดําเนิน งาน
ดีกว-าเปSาหมาย 167.7 ลานบาท แต-ต่ํากว-าป;ก-อน 64.5 ลานบาท
ศู น ยบริการ มี กําไรทางเศรษฐศาสตร 2,102.3 ลานบาท ผลการดํ าเนิ น งานดี กว- า
เปSาหมาย 42.4 ลานบาท และดีกว-าป;ก-อน 242.9 ลานบาท
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การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย& EVM :
ผลการประเมินตามค-าเกณฑวัด ป; 2557 ศูนยผลิตและส-งน้ําไดคะแนน 4.9106 อยู-ระดับ
เกณฑ A- ศูนยสนับสนุนไดคะแนน 5.0000 อยู-ระดับเกณฑ A และศูนยบริการไดคะแนน 4.8513 อยูระดับเกณฑ Aการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน :
ครงการฯ 8 มีความกาวหนาโครงการ รอยละ 71.4
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติ
เห็ นชอบรายงานวิเคราะหการเงิน และผลการดํ าเนิ นงาน สําหรับ งวด 5 เดือน สิ้น สุด วัน ที่ 28 กุมภาพั น ธ
2557 และไดประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะหการเงิน
และผลการดําเนินงาน การติดตามผลงานค-ากําไรทางเศรษฐศาสตร (EP) ระดับองคกร และศูนย EVM และการ
ติดตามประเมินผลโครงการลงทุน สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีขอเสนอแนะให
กปน. เร-งรัดการดําเนินงานของโครงการฯ 8 ใหเปGนไปตามแผนงานโครงการตามที่ ครม. อนุมัติ เพื่อใหงาน
ก-อสรางแลวเสร็จก-อใหเกิดสินทรัพย สรางรายไดคืนทุนแก- กปน. ตามแผนงาน
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานวิเคราะหการเงินและผลการดําเนินงาน การติดตามผลงานค-ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร (EP) ระดับองคกร และศูน ย EVM และการติดตามประเมิน ผลโครงการ
ลงทุน สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
2. รับทราบรายงานวิเคราะหการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่
28 กุมภาพันธ 2557
3. ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 28 รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น การตามเกณฑ& ก ารประเมิ น ผลงานผู* ว$ า การ กปน.
ป/งบประมาณ 2557 ช$วง 5 เดือนแรก (พฤศจิกายน 2556 – มีนาคม 2557) สําหรับ
เกณฑ&การประเมินผลที่วัดความสําเร็จของกิจกรรม หรือวันที่ในการจัดทํา
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ
การประเมินผลงานผูว-าการ กปน. ป;งบประมาณ 2557 ช-วง 5 เดือนแรก (พฤศจิกายน 2556 – มีนาคม
2557) โดยมีเกณฑการประเมินผลที่วัดความสําเร็จตามวันที่ในการจัดทํา ประกอบดวย
1. โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ําดิบอย-างมีประสิทธิภาพ : วัดการจัดทําแผนฯ แลวเสร็จ
2. โครงการนําระบบโอโซนและถ-านผงกัมมันตมาใชในกระบวนการผลิตน้ําประปา
2.1 งานติ ดตั้งระบบโอโซนมาใชปรับปรุงคุ ณภาพน้ํ าที่ โรงงานผลิตน้ํ าสามเสน 1 : วั ด
วันที่จัดทํา TOR แลวเสร็จ
3. โครงการพัฒนาระบบผลิตและจ-ายน้ําใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพสูง
3.1 ปรับปรุงระบบอัตโนมัติในระบบการผลิตและจ-ายน้ําหลัก ไดแก- ระบบน้ําดิบ
ระบบผลิตน้ํา ระบบส-งและจ-ายน้ํา ระบบคุณภาพน้ํา โดยจัดทํา TOR งานจาง
ปรับปรุงระบบอัตโนมัติในแต-ละระบบดังกล-าว : วัดวันที่จัดทํา TOR แลวเสร็จ
ทุกระบบงาน
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3.2 พั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ การการเดิ น เครื่ อง (Operation) และระบบการซ- อ มบํ า รุ ง
(Maintenance)
3.2.1

ระบบปฏิ บั ติ การการเดิ น เครื่ อง(Operation) โดยจั ด ทํ า คู- มือและ
แผนปฏิบัติงานรองรับเหตุการณปกติ และผิดปกติ : วัดวันที่จัดทํา
คู-มือแลวเสร็จ

3.2.2

ระบบการซ-อมบํารุง (Maintenance) โดยดําเนินการจัดฝ”กอบรม
ใหความรูกับพนักงานตามแผนยุทธศาสตรการซ-อมบํารุงถึงระดับ 3
(Total Productivity Maintenance : TPM) : วั ด วั น ที่ ดํ าเนิ น การ
ฝ”กอบรมแลวเสร็จ
4. โครงการพั ฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม (บริษัทในเครือ) : วัด
วันที่จัดทํา TOR แลวเสร็จ
โดยทุกเกณฑวัดดังกล-าวขางตน กปน. ไดดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดทุกโครงการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติ
เห็ น ชอบและใหนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. โดยมี ข อเสนอแนะจากการพิ จารณารายละเอี ยดขอ 3.2.1
ระบบปฏิบัติการการเดินเครื่อง (Operation) ว-า “ระบบงานที่ไดมีการจัดทําคู-มือฯ แลวเสร็จ ควรเพิ่มเติมขอมูล
ว-าไดมีการทบทวนและปรับปรุงคู-มือครั้งหลังสุดเมื่อใด”
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 29 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนกุมภาพันธ&
2557 และเดือนมีนาคม 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2557 และเดือนมีนาคม 2557 สรุปไดดังนี้
1. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 กปน. มีหนี้เงินกูรวม 1,534.4 ลานบาท ประกอบดวย
เงิน กูต-างประเทศสกุลเยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ ไดปS องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแลวจํานวน
995.1 ลานบาท หรือรอยละ 64.9 ของเงินกูสกุลเงินเยน คงเหลือจํานวน 539.3 ลานบาท หรือรอยละ
35.1 ของเงินกูสกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค-าเงินเยน
2. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 กปน. มีหนี้เงินกูรวม 1,920.6 ลานบาท ประกอบดวย
เงินกูสกุลเยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ไดปSองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแลวจํานวน 936.2 ลาน
บาท หรือรอยละ 48.7 ของเงินกูสกุลเงินเยน คงเหลือจํานวน 984.4 ลานบาท หรือรอยละ 51.3 ของเงินกู
สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค-าเงินเยน
ป]จจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกูที่ ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต-างประเทศ
โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว-า ในเดือนมีนาคม 2557 ทั้งค-าเงินเยนและค-าเงินบาททรงตัวเมื่อ
เทียบกับดอลลารสหรัฐฯ จากขอพิจารณาดังกล-าวพบว-า ค-าเงินบาททรงตัวเมื่อเทียบกับค-าเงินเยน ทั้งนี้ กปน.
จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต-อไป
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2557 และครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 30 รับทราบความก*าวหน*าผลการดําเนินงานการศึกษาการบริหารจัดการน้ําดิบอย$างมีประสิทธิภาพ
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบความกาวหนาผลการดํ า เนิ น งาน
การศึกษาการบริหารจัดการน้ําดิบอย-างมีประสิทธิภาพ โดย กปน. ไดมีโครงการบริหารจัดการระบบส-งน้ําดิบ
อย-างมีประสิทธิภาพ แผนงานที่ 3 : การจัดตั้งหน-วยงานกํากับดูแลดานการบริหารจัดการน้ําดิบ และไดบรรจุอยูในแผนปฏิ บั ติ งาน ประจํ าป; งบประมาณ 2557 ซึ่ งมี วั ตถุ ประสงคเพื่ อศึ กษาและกํ าหนดแนวทางการจั ดตั้ ง
หน-วยงานกํากับดูแลดานการบริหารจัดการน้ําดิบใหเกิดผลอย-างเปGนรูปธรรม โดยโครงการนี้ ไดมีการดําเนินการ
แลว ดังนี้
1. มีคําสั่งแต-งตั้งคณะทํางานศึกษาการบริหารจัดการน้ําดิบอย-างมีประสิทธิภาพ ตามคําสั่ง
การประปานครหลวงที่ 47/ 2557 สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2557 เพื่อดําเนินการโครงการฯ
2. คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมพิจารณาการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งหน-วยงาน
กํากับดูแลดานการบริหารจัดการน้ําดิบ และจัดทําแผนการดําเนินงานในการศึกษาการบริหารจัดการน้ําดิบ
อย-างมีประสิทธิภาพ
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการบริหารไดประชุมครั้ งที่ 6/2557 เมื่ อวั นที่ 26 มี นาคม 2557 มี มติ
รับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 31 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้
1. การประชุม คณะอนุก รรมการบริห ารความเสี ่ย ง ครั้งที ่ 3/2557 เมื ่อ วัน ที ่ 17
มีนาคม 2557 ซึ่งมีมติรับทราบเรื่องต-างๆ ดังนี้
1.1 รับทราบแนวทางการผลิต และผัน น้ํา เพื่อรองรับ กรณีน้ําดิบ มีค-าความเค็มสูง
โดยสายงานผลิตและส-งน้ํา ไดนําเสนอการผลิตและผันน้ําในช-วงที่เกิดป]ญหาน้ําเค็มรุกล้ําแหล-งน้ําดิบ ดังนี้
1) แนวทางการดําเนินงานในการผลิตน้ําทดแทนกันระหว-างโรงงานผลิตน้ํา
ของ กปน.
2) การผันน้ําในพื้นที่โรงงานผลิตน้ําธนบุรีเพื่อโรงพยาบาลศิริราชและโรงไฟฟSา
พระนครใต
1.2 รับทราบแนวทางการจัดหาแหล-งน้ําดิบสํารอง เพื่อแกป]ญหาลิ่มน้ําเค็ม รุกล้ําใน
แม-น้ําเจาพระยา ซึ่ง กปน. มีแนวคิดเปGน 3 ทางเลือก ดังนี้
แนวคิดที่ 1 โครงการผั นน้ํ าดิ บ จากฝ]` งตะวัน ตกมายังฝ]`งตะวัน ออกของแม- น้ํ า
เจาพระยา
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แนวคิดที่ 2 โครงการก- อ สรางอุ โมงคเชื่ อ มน้ํ า ประปาจากโรงงานผลิ ต น้ํ า
มหาสวัสดิ์สู-โรงงานผลิตน้ําบางเขน
แนวคิดที่ 3 โครงการยายจุ ดรับน้ํ าดิ บแม- น้ํ าเจาพระยาไปที่ บริ เวณคลองโผงเผง
จ. อยุธยา
พรอมทั้งไดจัดทําสรุปเปรียบเทียบขอดีขอเสียของแนวทางเลือกการหาแหล-งน้ํา
สํารอง
1.3 รับทราบการจัดทําโครงการประชาสัมพัน ธเพื่อสรางความตระหนักต-อคุณภาพของ
แหล-งน้ําดิบ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอเสนอแนะ ให กปน. ดําเนินการ ดังนี้
1. สื บ เนื่ องจากการนํ าเสนอแนวทางการดํ า เนิ น การของ กปน. ในสถานการณภั ย แลง
เพื่ อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้ นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ อาจส-งผลกระทบต- อการผลิตน้ํ าประปา จึงมอบ
หมายความรับผิดชอบดําเนินการและนําเสนอเปGนวาระเร-งด-วน ในการประชุมครั้งต-อไป ดังนี้
1.1 ให รวก.(ผ) นํ า เสนอผลการศึ ก ษาความเปG น ไปไดที่ จ ะใชน้ํ า ดิ บ จากแหล- งอื่ น
นอกเหนือจากแม-น้ําเจาพระยา เช-น เขื่อนปdาสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด-านปราการชล เขื่อนในภาคตะวันออก แม-น้ําบาง
ปะกง เปGนตน
1.2 ให ชวก.(สก) จัดทําแนวทางประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อเร-งสรางความเขาใจและความ
ตระหนักเรื่องป]ญหาการขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา โดยผลักดันใหเปGนวาระแห-งชาติในเรื่องความ
มั่นคงของทรัพยากรน้ํา เพื่อใหทั้งภาครัฐบาลและภาคประชาชน ใหการสนับสนุนในการลงทุนโครงการขนาด
ใหญ-รองรับสถานการณภัยแลง
2. ให รวก.(พ) พิจารณาโครงการสรางโรงงานผลิตน้ําไทรนอย ในโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ซึ่งนําระบบโอโซน (Ozone Treatment) มาใชในกระบวนการผลิตน้ํา ใหมีรูปแบบการ
บริ หารจั ดการคุ ณภาพน้ํ าประปาในพื้ นที่ เฉพาะ (Area Management) รวมถึ งศึ กษาความเปG นไปไดในการสราง
โรงงานผลิตน้ําเพิ่มทางฝ]`งตะวันออกของ กทม. เพื่อเสริมเสถียรภาพ
2. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
มีมติรับทราบเรื่องต-างๆ ดังนี้
2.1 รับทราบผลการศึ กษาศั กยภาพ และแนวทางแกไขวิ กฤตการณดานแหล- งน้ํ าดิ บในฝ]` ง
ตะวันออก โดยสายงานผลิตและส-งน้ํา ไดนําเสนอการศึกษาศักยภาพของแหล-งสํารองน้ําดิบเพื่อใชในกรณีเกิด
วิกฤติดานแหล-งน้ําดิบ ดังนี้
1) แหล- ง สํ า รองน้ํ า ดิ บ ของ กปน. – สระเก็ บ น้ํ า พระราม 9 ยั ง ไม- มี ศั ก ยภาพ
เพียงพอในการเปGนแหล-งน้ําดิบสํารองของ กปน. เวนแต-จะมีการปรับปรุงระบบทั้งในเชิงโครงสรางและการ
บริหารจัดการน้ํา โดยการเพิ่มความจุของสระและผันน้ําผ-านคลองระพีพัฒนแยกตก ผ-านคลองระบายน้ําเขาสูสระเก็บน้ําพระราม 9
2) การพัฒนาแหล-งน้ําในพื้นที่ราบ
- พื้นที่ก-อสรางแหล-งกักเก็บน้ําบนที่ราบบริเวณลุ-มน้ําเจาพระยา พื้นที่รอยต-อ
ของ อ. สามโคก จ.ปทุมธานี และ อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา เปGนพื้นที่ไม-ต-อเนื่อง และการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองกีดขวางระบบเชื่อมโยงและระบบลําเลียงน้ํา
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- พื้นที่ก-อสรางแหล-งกักเก็บน้ําบนที่ราบบริเวณลุ-มน้ําแม-กลอง มีปริมาณน้ํา
หลงเหลือที่ กปน. จะใชน้ําเพิ่มได 30 ลบ.เมตร/วินาที จากเดิม 45 ลบ.เมตร/วินาที รวมเปGน 75 ลบ.เมตร/
วินาที ซึ่งจะตองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเปGนไปไดของโครงสรางระบบผันน้ําของ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรพิจารณาจัดทําแผนภาพ (Map) ของความเสี่ยงจากสถานการณภัยแลง ภัยคุกคาม
จากน้ําเค็ม ซึ่งประกอบดวย ป]จจัยเสี่ยง ผลกระทบในระดับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น และการตอบสนองความเสี่ยง
ดังกล- าว ทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว เพื่ อเสนอต- อคณะกรรมการ กปน. พิ จ ารณานํ าเสนอคณะรัฐ มนตรี
กําหนดเปGนนโยบายระดับชาติต-อไป
2. กปน. ควรศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมและความคุมค-าของการใชแหล-ง น้ําดิบใน
ฝ]`งตะวั น ตก กับ ฝ]` งตะวัน ออก ทั้ งลุ-มน้ํ า เจาพระยา และลุ- มน้ํ าปd าสั ก ในการแกไขวิกฤตการณน้ํ าเค็ ม เพื่ อ
เตรียมการหากอนาคตมีป]จจัยที่เอื้ออํานวยใหนําน้ํามาใชได กปน. ก็จะสามารถเริ่มดําเนินการไดทันที
2.2 รับ ทราบรายงานการพิ จ ารณาโครงการก- อ สรางโรงงานผลิ ต น้ํ า ไทรนอย ใน
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 รวมถึงการศึกษาความเปGนไปไดในการสรางโรงงานผลิตน้ํา
เพิ่มทางฝ]`งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเบื้องตน ไดแก1) โครงการก-อสรางโรงงานผลิตน้ําไทรนอย
2) การศึกษาความเปGนไปไดในการสรางโรงงานผลิตน้ําเพิ่มทางฝ]`งตะวันออก
ของกรุงเทพมหานครเบื้องตน
2.3 รับทราบการจัดทําแนวทางประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อเร-งสรางความเขาใจและความ
ตระหนักเรื่องป]ญหาการขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รั บขอเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ ยงไปพิ จารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 32 รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ&ด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน. ครั้งที่ 3/2557
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการประชุมของคณะอนุ กรรมการ
กําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
โดยไดมีมติในเรื่องต-างๆ ดังนี้
1. รับทราบความกาวหนาการจัดทํา IT Guideline โดยคณะทํางานฯ ไดแบ-งทีมรวบรวม
จั ด ทํ า (ร- าง) IT Guideline และมี ค วามกาวหนาของงาน 40% และกํ า หนดการจั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การ
(Workshop) ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) การประชุมเชิ งปฏิ บัติ การ (Workshop) ของกลุ- มผู บริหารระดั บสู ง โดยนายสงวน
ตรีเจริญวิวัฒน ประธานอนุกรรมการฯ และ ผศ.ดร.สุภาภรณ เกียรติสิน รองประธานอนุกรรมการฯ จะนําทีม
Facilitators มาดําเนินการ Workshop ใหกับ กปน.
2) การนํา IT Guideline ไปใชงานจริง ตองไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ ก-อน
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2. รั บ ทราบความกาวหนาโครงการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กปน. (พ.ศ.
2555-2557) โดยมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ, โครงการที่ดําเนินการเร็วกว-าแผน
จํานวน 1 โครงการ และโครงการที่ดําเนินการเปGนไปตามแผน จํานวน 6 โครงการ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) โครงการจางสํารวจพิ กัดประตูน้ําในระบบ DMA และตําแหน- งหัวดับเพลิง (GIS) ขอ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสุ-มตรวจพิกัดที่สํารวจ 5% อางอิงจากแหล-งใด และหากพบ Error ควรระบุค-าที่ กปน.
จะยอมรับ
2) ควรรายงานความกาวหนาโครงการที่ของบประมาณเพิ่มเติม เช-น โครงการจัดซื้อ
ระบบคลังขอมูล (Enterprise Data Warehouse) แบบ Fast Data ดวย และไม-ตองรายงานโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 33 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะทํางานประชาสัมพันธ&และความรับผิดชอบต$อสังคม
(CSR)
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งาน
ประชาสัมพันธและความรับผิดชอบต-อสังคม (CSR) โดยคณะทํางานฯ ไดมีการประชุมแลวทั้งสิ้น 5 ครั้ง และ
ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ เพื่อใหการดําเนินงานเปGนไปตามแผนและ
บรรลุเปSาหมายไดอย-างมีประสิทธิภาพ ซึ่งฝdายสื่อสารองคกรไดรวบรวมขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ จัดทํา
เปGนบทสรุปสําหรับผูบริหาร และไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธเปGนเอกสารจํานวน 2 เล-ม ตาม
ขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ ดังนี้
1. แผนแม-บทการประชาสัมพันธ
2. โครงการประชาสัมพันธสรางความตระหนักต-อคุณภาพแหล-งน้ําดิบและคู-มือการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติของ กปน.
คณะทํางานฯ ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบเอกสารทั้ง 2 เล-มแลว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติ
รับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 34 รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA
CG Policy Statement) ผลการดําเนินงานด*านธรรมาภิบาล (CG) และด*านความรับผิดชอบ
ต$อสังคม (CSR) ประจําป/งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2557)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม
นโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) รายงานผลการดําเนินงานดานธรรมาภิบาล
(CG) และผลการดํ าเนิ นงานดานความรั บผิ ดชอบต- อสั งคม (CSR) ประจํ า ป; งบประมาณ 2557 ไตรมาส 2
(มกราคม – มีนาคม 2557) ดังนี้
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1. รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA
CG Policy Statement) ประจําป;งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม – มีนาคม 2557) ดําเนินการ
แลวเสร็จตามที่กําหนด
2. รายงานผลการดําเนินงานด*านธรรมาภิบาล (CG) ป;งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2557) ประกอบดวยกิจกรรม 4 แผนงาน ไดแก- แผนงานสรางความตระหนัก เรียนรู
สื่ อสารและทํ า ความเขาใจ แผนงานสรางตนแบบและพั ฒ นาเครื อข- ายธรรมาภิ บ าล แผนงานสรางกลไก
มาตรการและพัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล และการต-อตานคอรัปชั่น แผนงานพัฒนาการดําเนินงาน
สู-ความเปGนเลิศและสู-สากล การศึกษาเตรียมความพรอมองคกรเพื่อเขาสู-ระดับสากล สามารถดําเนินการได
ตามแผนที่กําหนด
3. รายงานผลการดําเนินงานด*านความรับผิดชอบต$อสังคม (CSR) ป;งบประมาณ 2557
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2557) ประกอบดวย 4 โครงการใหญ- ไดแก- โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะดาน
CSR สู- สากล โครงการพั ฒนาการดํ าเนิ นงานดานความรับผิ ดชอบต- อสั งคมในกระบวนงานขององคกร โครงการ
เสริมสรางกลไกในการสื่อสาร เผยแพร-การดําเนินงานดานความรับผิดชอบต-อสังคม โครงการส-งเสริมและสนับสนุน
การใชน้ําอย-างรูคุณค-า ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บ าล ไดประชุ ม ครั้ งที่ 4/2557 เมื่ อ วั น ที่ 21 เมษายน
2557 มีมติรับทราบ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต-อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

