สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 6/๒๕๕7
ดวยเมื่อวันศุกรที่ 29 สิงหาคม ๒๕๕7 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงาน
ใหญ- การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕7 สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่

๑

อํานาจหน#าที่และบทบาทของคณะกรรมการ กปน. ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบอํ า นาจหนาที่ แ ละบทบาทของ
คณะกรรมการ กปน. ดังนี้
1. อํานาจหน#าที่ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข#อบังคับ
2. อํานาจหน# าที่ ตามหลักการกํากับดู แลที่ ดี ไดแก- หลั กการที่ ดี 4 ประการ (Fiduciary
Duties) การยื่นบัญ ชีทรัพยสินและหนี้สิน การประชุม การแต-งตั้งคณะอนุกรรมการ กรรมการที่เปHนอิสระ
การประเมินผลคณะกรรมการ การสรรหาผูว-าการ กําหนดค-าตอบแทน และประเมินผลการดําเนินงานของ
ผู ว- า การ การกํ า หนดทิ ศ ทาง เปJ า หมาย และนโยบาย การติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของฝM า ยบริ ห ารเพื่ อ
ตรวจสอบและถ-วงดุล โดยเฉพาะระบบงานที่สําคัญ ๆ และการกําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการ (CG Policy
Statement)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2

พิจารณาการมอบอํานาจให#ปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาการมอบอํ านาจใหปฏิ บั ติ งานแทน
คณะกรรมการ กปน. ตามที่ไดมอบอํานาจไวแลว สรุปไดดังนี้
1. การบริหารงานบุคคล
- การกําหนดจํานวนอัตรา ตําแหน-งของพนักงาน ตลอดจนการแบ-งส-วนงานของ กปน. ให#
เป2นไปตามที่ผู#ว5าการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กปน. (ขอบังคับ ฉบับที่ 130 ขอ 7) โดย
มอบอํานาจใหผู#ว5าการมีอํานาจดําเนินการ ดังนี้
1) เปลี่ ย นชื่ อตํ าแหน- งในระดั บ เดี ยวกั น ใหเหมาะสมกั บ ลั กษณะงาน (ในระดั บ ต่ํ ากว- า
ผูอํานวยการฝMาย)
2) เปลี่ยนจํานวนตําแหน-ง อัตรากําลังในแต-ละหน-วยงานเพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณงาน
(ในระดับต่ํากว-าผูอํานวยการฝMาย)
3) การเปลี่ยนแปลงตามขอ 1. และ 2. ตองอยู-ภายใตกรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ กปน. ใหบรรจุพนักงานในแต-ละป]งบประมาณ
4) เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ใหรายงานคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ
2. การเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต5างประเทศ มอบอํานาจดังนี้
2.1 อนุมัติการเดินทาง
- ของประธานกรรมการ ในกรณีจําเป2นเร5งด5วน ใหนําเสนอ พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
กรรมการ กปน. เปHนผูอนุมัติ
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- ของกรรมการและผูว-าการ กปน. ในกรณี จํ าเป2 น เร5งด5วน ใหนํ าเสนอประธาน
กรรมการ กปน. เปHนผูอนุมัติ
- เมื่อกลับจากการเดินทางไปปฏิบัติงานในต-างประเทศแลว ใหจัดทํารายงานเสนอผู
มีอํานาจอนุมัติและคณะกรรมการ กปน. ทราบ
2.2 การเบิกเงินรับรองในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
- ของประธานกรรมการ ในกรณีจําเป2นเร5งด5วน ใหนําเสนอ พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
กรรมการ กปน. เปHนผูอนุมัติ
- ของกรรมการและผูว-าการ ในกรณี จําเป2นเร5งด5วน ใหนําเสนอประธานกรรมการ
กปน. เปHนผูอนุมัติ
3. การพัสดุ มอบอํานาจดังนี้
3.1 ให#คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ#าง มีหนาที่ ดังนี้
1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อพัสดุและการจาง ก-อนนําเสนอ
คณะกรรมการ กปน.
2) พิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อ จัดจาง ที่อยู-ในอํานาจของ
คณะกรรมการ กปน. ก-อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
3) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการสัญญาต-างๆ ตามที่เห็นสมควร
3.2 ใหผู# ว5 า การมี อํ า นาจในการเจรจาแกไขสั ญ ญาเพื่ อ การจ- า ยเงิ น ใหสอดคลองกั บ
งบประมาณตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ซึ่งการดําเนินการดังกล-าวอาจมีผลต-อการขยายเวลาทําการตาม
สัญญาหรือขอตกลง ทั้งนี้ ตองไม-กระทบถึงอํานาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง
และตองไม-เกินอํานาจของผูว-าการ ตามขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 100 ว-าดวย การพัสดุ พ.ศ.
2537 ขอ 92 และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานคณะกรรมการ กปน. ต-อไป
3.3 ใหผู#ว5าการมีอํานาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา กรณีมีการเพิ่มค-างานเพื่อ
ใชจ-ายสําหรับรายการที่อยู-ในวงเงินสํารองประเภท Provisional Sums ภายในวงเงินไม-เกิน 100 ลานบาท
ซึ่งอนุ โลมใชวงเงินตามอํานาจของผูว-าการตามขอบั งคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว-าดวยการพั สดุ พ.ศ. 2537
สําหรับการเปลี่ยนแปลงงานอื่นๆ ใหเปHนอํานาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางก-อน
นําเสนอคณะกรรมการ กปน.
4. เรื่องอื่นๆ
- การประเมินผลงานผู#บริหารระดับสูงของ กปน. มอบอํานาจใหผู#ว5าการ เปHนผูประเมิน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่

สรุปนโยบายและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กปน. ชุดที่ผ5านมา

3

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบสรุ ปนโยบายและผลการดํ าเนิ นงานของ
คณะกรรมการ กปน. ชุดที่ผ-านมา สรุปไดดังนี้
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Ι. นโยบายของคณะกรรมการ กปน.
1. ควรมีการทบทวนยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 ใหสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมดานต-าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ กปน.
2. ควรกําหนดภาระหนาที่ของ กปน. ที่สําคัญ ๆ เช-น การจ-ายน้ําตลอดเวลา 24 ชม. โดย
ไม-มีวันหยุด ดวยแรงดันที่เหมาะสม (8 เมตร) และน้ําประปาที่มีคุณภาพที่ดี ไดมาตรฐานองคกรอนามัยโลก
พรอมทั้งใหมียุทธศาสตรที่ถูกตองในการคงไวของภาระหนาที่
3. กําหนดยุทธศาสตรที่สามารถบรรลุวิสัยทัศนไดในทุก ๆ ดาน
4. ขยายกิจการและขอบเขตการใหบริการน้ําประปาทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่ กปน.
รับผิดชอบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอย-างทั่วถึง
5. ควรเร-งดําเนินการจัดตั้งบริษัทลูกใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหมีการศึกษาขอมูล และ
ความเปHนไปไดในเบื้องตนของธุรกิจที่ กปน. สามารถดําเนินการจัดตั้งเปHนบริษัทได
6. กปน. จะตองดําเนินกิจการโดยมุ-งไปที่
6.1 กิจการเดิมของ กปน.
6.2 การขยายกิจการไปทุกที่ เช-น การขายน้ํานอกพื้นที่ 3 จังหวัด
6.3 การดําเนินธุรกิจประปาในภูมิภาค (องคกรปกครองทองถิ่น)
6.4 การดําเนินธุรกิจประปาในต-างประเทศ
7. โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ-มน้ําเจาพระยาตอนบน
8. การเร- งรั ด การนํ า ระบบโอโซน (Ozone Treatment) และถ- า นกั ม มั น ต (Granular
Activated Carbon Treatment) เขามาใชในกระบวนการผลิตน้ําเพื่อใหน้ําประปามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
9. สําหรับการผลิตและจําหน-ายน้ําดื่มบรรจุขวดในเบื้องตน ใหดําเนินงานแบบ CSR แต-ก็
ควรเพิ่มยอดจําหน-ายน้ําดื่มบรรจุขวดใหสอดรับกับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นดวย
10. โครงการการบริหารจัดการน้ําดิบ สําหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม
11. การเร-งดําเนินการขายน้ําชายขอบ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีความตองการแหล-งน้ํา
ΙΙ. ผลงานที่ผ5านมา
1. ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555-2559) และ
แผนปฏิบัติงานป] 2557 ใหสอดคลองกับนโยบายและสถานการณในปlจจุบัน
2. ผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ําดิบ สําหรับอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม
3. เห็นชอบร-างปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510 ซึ่งไดมี
การปรับปรุงใหเปHนปlจจุบัน มีความคล-องตัวในการดําเนินกิจการ รวมถึงสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. โครงการผลิตน้ําประปาจากลุ-มน้ําเจาพระยาตอนบน ซึ่งไดศึกษาในเบื้องตนแลวเสร็จ
5. สํารวจเสนทางการวางท- อขยายเขตในพื้ นที่รับผิดชอบของ กปน. พบว-ามีระยะทาง
ค-อนขางมาก กปน. จึงตองจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการเปHน 4 ป] ตั้งแต-ป] 2558-2561
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6. ศึกษาการขยายเขตการใหบริการภายนอกพื้นที่ กปน. พบว-า ปlจจุบัน กปน. ไดวางท-อ
จ-ายน้ําสุดเขตจนถึงรอยต-อระหว-าง กปน. และ กปภ. แลวทุกเสนทาง ส-วนท-อประธานไดวางสุดเขตแลวบาง
เสนทาง
7. ขยายกําลังการผลิตน้ําดื่มปาปJาแลวเสร็จ
ΙΙΙ. เรื่องที่อยู5ระหว5างดําเนินงาน
1. การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
2. โครงการน้ําดื่มปาปJา
3. การเสริมแนวคันคลองปJองกันตลอดแนวคลองประปาเปHนการถาวร
4. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
5. การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน-ายน้ําของ กปน.ออกไปในเขตพื้นที่รอยต-อชาย
ขอบใกลเคียง หรือในพื้นที่ขององคกรปกครองส-วนทองถิ่นหรือในประเทศอาเซียน
6. โครงการศึกษาความคุมค-าของการใชทรัพยากรน้ํา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4

พิจารณาการแต5งตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการชุดต5าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. แต5งตั้ง
ผู#ทําหน#าที่ประธานกรรมการ กปน. และแต5งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการ กปน.

กปน. จึงไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต-งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ชุดต-างๆ ในคณะกรรมการ กปน. แต-งตั้งผูทําหนาที่ประธานกรรมการ กปน. และแต-งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการ
กปน. เพื่อมาช-วยกลั่นกรองงานก-อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม

อนุมัติใหแต-งตั้ง ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ#าง ประกอบดวย
1.1 นายมนัส
แจ-มเวหา
ประธานอนุกรรมการ
1.2 พลโท วีรัณ
ฉันทศาสตรโกศล
รองประธานอนุกรรมการ
1.3 นายสุรศักดิ์
ศตวิริยะ
อนุกรรมการ
1.4 นายพิเชษฐ
เนียมนัด
อนุกรรมการ
1.5 นางดวงใจ
ตันติจรัสชัย
อนุกรรมการ
1.6 นายวีรชาติ
โอฬาพิริยกุล
อนุกรรมการ
1.7 รองผูว-าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
1.8 รองผูว-าการ (วิศวกรรมและก-อสราง)
อนุกรรมการ
1.9 ผูช-วยผูว-าการ (ก-อสราง)
อนุกรรมการและเลขานุการ
1.10 ผูอํานวยการฝMายบริหารโครงการ
ผูช-วยเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาองคAกร ประกอบดวย
2.1 นายบวร
วงศสินอุดม
ประธานอนุกรรมการ
2.2 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย
รองประธานอนุกรรมการ
2.3 ผูว-าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
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2.4 รศ.บุญเกียรติ
ชีวะตระกูลกิจ
2.5 นางศิริพร
เหลืองนวล
2.6 นางอัญชนา
วิทยาธรรมธัช
2.7 นายวรารัตน
ชุติมิต
2.8 พลเรือตรี ธวัช
รุ-งสันเที๊ยะ
2.9 นายลือชัย
ดีถาวร
2.10 นางสาวสุชาดา
พณิชยกุล
2.11 รองผูว-าการ (การเงิน)
2.12 รองผูว-าการ (บริหาร)
2.13 รองผูว-าการ (แผนและพัฒนา)
2.14 รองผูว-าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2.15 รองผูว-าการ (ผลิตและส-งน้ํา)
2.16 รองผูว-าการ (วิศวกรรมและก-อสราง)
2.17 รองผูว-าการ (บริการ)
2.18 ผูช-วยผูว-าการ (แผนและพัฒนา)
2.19 ผูอํานวยการฝMายนโยบายและยุทธศาสตร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูช-วยเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประกอบดวย
3.1 นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
ประธานอนุกรรมการ
3.2 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย
รองประธานอนุกรรมการ
3.3 ผูว-าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
3.4 พลโท นพดล
ฟlกอังกูร
อนุกรรมการ
3.5 พลเรือตรี เจียมศักดิ์ จันทรเสนา
อนุกรรมการ
3.6 นายเกรียงไกร
สืบสัมพันธ
อนุกรรมการ
3.7 นายไชยณัฐ
เจติยานุวัตร
อนุกรรมการ
3.8 นายพีรวัฒน
ธีระกาญจน
อนุกรรมการ
3.9 นายสํารวย
มงคลพร
อนุกรรมการ
3.10 นายเกียรติ
อึงรัตนากร
อนุกรรมการ
3.11 นายวิสิทธิ์
วงศวิวัฒน
อนุกรรมการ
3.12 ผูช-วยผูว-าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
อนุกรรมการ
3.13 ผูช-วยผูว-าการ (สํานักผูว-าการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
3.14 ผูอํานวยการฝMายวิเคราะหเรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. ผูช-วยเลขานุการ
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
4.1 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย
4.2 นายบวร
วงศสินอุดม
4.3 รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
4.4 นายสุเทพ
นอยไพโรจน
4.5 นางพรรณขนิตตา
บุญครอง
4.6 นายวิเชียร
อุดมรัตนะศิลปt
4.7 รศ.ดร. อัศนีย
ก-อตระกูล

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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4.8 นายสมฤทัย
ทะสดวก
4.9 นายวิสิทธิ์
วงศวิวัฒน
4.10 นายอุลิช
มากไมตรี
4.11 รองผูว-าการ (แผนและพัฒนา)
4.12 รองผูว-าการ (ผลิตและส-งน้ํา)
4.13 ผูช-วยผูว-าการ (แผนและพัฒนา)
4.14 ผูอํานวยการฝMายบริหารความเสี่ยง

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูช-วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธAในการประปานครหลวง ประกอบดวย
5.1 พลโท วีรัณ
ฉันทศาสตรโกศล
ประธานกรรมการ
5.2 กรรมการผูแทนฝMายนายจาง ประกอบดวย
5.2.1 รองผูว-าการ (บริหาร)
5.2.2 ผูช-วยผูว-าการ (สํานักผูว-าการ)
5.2.3 ผูช-วยผูว-าการ (บัญชีการเงิน)
5.2.4 ผูช-วยผูว-าการ (บริการ 3)
5.2.5 ผูช-วยผูว-าการ (วิศวกรรม)
5.2.6 ผูช-วยผูว-าการ (ระบบส-งและจ-ายน้ํา)
5.2.7 ผูช-วยผูว-าการ (แผนและพัฒนา)
5.2.8 ผูช-วยผูว-าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5.2.9 ผูอํานวยการฝMายบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5.3 กรรมการผูแทนฝMายลูกจาง ประกอบดวย
5.3.1 นายสมชาย ศรีนิเวศน
5.3.2 นายสมภพ ปานสวัสดิ์
5.3.3 ว-าที่ ร.ท. เรืองศิลปt คชนินทร
5.3.4 ว-าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศ
5.3.5 นายเอกชัย ตั้งศรีวงศ
5.3.6 นายมารุต เผือกผ-อง
5.3.7 ดร.อาทร
สุนทรชื่น
5.3.8 นายธวัฒชัย สง-าเพ็ชร
5.3.9 นายอิทธิพงศ กฤตยอนันต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5.4 ผูอํานวยการฝMายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ

เลขานุการ

6. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ประกอบดวย
6.1 นายวุฒิพงศ
วิบูลยวงศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.2 นายอรินทร
จิรา
กรรมการตรวจสอบ
6.3 พลเรือโท ณเดโช
เกิดชูชื่น
กรรมการตรวจสอบ
6.4 ผูช-วยผูว-าการ (สํานักตรวจสอบ)
เลขานุการ
7. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ประกอบดวย
7.1 นายอรินทร
จิรา
ประธานอนุกรรมการ
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7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

พลเรือโท ณเดโช
เกิดชูชื่น
นายวุฒิพงศ
วิบูลยวงศ
ผูช-วยผูว-าการ (บริหาร)
ผูช-วยผูว-าการ (วิศวกรรม)
ผูช-วยผูว-าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
ผูอํานวยการฝMายวิเคราะหเรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน.

รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูช-วยเลขานุการ

8. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู#ว5าการการประปานครหลวง ประกอบดวย
8.1 นายมนัส
แจ-มเวหา
ประธานอนุกรรมการ
8.2 รศ.ดร. สุวัฒนา
จิตตลดากร
รองประธานอนุกรรมการ
8.3 พลโท วีรัณ
ฉันทศาสตรโกศล
อนุกรรมการ
8.4 ผูช-วยผูว-าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
เลขานุการ
9. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประกอบดวย
9.1 รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
9.2 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย
รองประธานอนุกรรมการ
9.3 นายประสาร
พิทักษวรรัตน
อนุกรรมการ
9.4 นายแพทยฆนัท
ครุธกูล
อนุกรรมการ
9.5 ดร.ชุติมา
เอี่ยมโชติชวลิต
อนุกรรมการ
9.6 ดร.สิตางศุ
พิลัยหลา
อนุกรรมการ
9.7 นายชูเกียรติ
เอี่ยมศิริ
อนุกรรมการ
9.8 นายจิระศักดิ์
คณานุกูล
อนุกรรมการ
9.9 นายลือชัย
ดีถาวร
อนุกรรมการ
9.10 นายณรงคฤทธิ์
ไชยวิโน
อนุกรรมการ
9.11 รองผูว-าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุกรรมการ
9.12 รองผูว-าการ (ผลิตและส-งน้ํา)
อนุกรรมการ
9.13 รองผูว-าการ (บริการ)
อนุกรรมการ
9.14 ผูช-วยผูว-าการ (วิศวกรรม)
อนุกรรมการ
9.15 ผูช-วยผูว-าการ (บริการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
9.16 ผูอํานวยการฝMายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ผูช-วยเลขานุการ
10. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
10.1 นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
ประธานอนุกรรมการ
10.2 รศ.ดร. สุวัฒนา
จิตตลดากร
รองประธานอนุกรรมการ
10.3 ผูว-าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
10.4 พลตรี ดร.สุภมนัส
ภารพบ
อนุกรรมการ
10.5 รศ.ดร.สุดา
สุวรรณาภิรมย
อนุกรรมการ
10.6 นาวาเอกทรงวุฒิ
บุญอินทร
อนุกรรมการ
10.7 นางสาวจุฑารสา
กาญจนสาย
อนุกรรมการ
10.8 ดร.สิตางศุ
พิลัยหลา
อนุกรรมการ
10.9 นางสาวสุชาดา
พณิชยกุล
อนุกรรมการ
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10.10 นายวิกรม
สุวรรณชมภู
10.11 รองผูว-าการ (บริหาร)
10.12 รองผูว-าการ (แผนและพัฒนา)
10.13 ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
(นายวรศักดิ์ ฉัตรแกว)
10.14 ผูช-วยผูว-าการ (ทรัพยากรบุคคล)
10.15 ผูอํานวยการฝMายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูช-วยเลขานุการ

11. แต- งตั้ ง พลเรื อ โท ณเดโช เกิ ด ชู ชื่ น ใหทํ า หนาที่ ป ระธานกรรมการ กปน. ในกรณี
ประธานกรรมการ กปน. ติดภาระกิจอื่นไม-สามารถเขาร-วมประชุมได
12. แต-งตั้ง นางสาวสุชาดา พณิชยกุล เปHนที่ปรึกษาประธานกรรมการ กปน.
เรื่องที่ 5

รับทราบวิสัยทัศนAในการบริหารจัดการ กปน. ของผู#ว5าการ

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ผูว-าการไดนําเสนอวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ กปน. สรุปไดดังนี้
1. กรอบแนวทางการดํ า เนิ น งานในอนาคต โดยมี แ นวทางการดํ า เนิ น งานภายใต
พระราชบัญ ญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11
นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะกรรมการ กปน. ศักยภาพการใหบริการ ผลประกอบการ แนวโนม
โอกาส อุปสรรค และสิ่งทาทายที่มีต-อ กปน. เพื่อกําหนดวิสัยทัศน แนวคิดการพัฒนา กลยุทธและนโยบายที่
สะทอนความสําเร็จในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
2. เส#นทางการพัฒนาองคAกร (Roadmap)
2510 - 2540 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบประปาใหสอดคลองกับการขยายตัว
ของเมือง
2541 - 2552 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร
2553 - 2556 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
2557 - 2560 องคกรประปาอันดับหนึ่งในกลุ-มประเทศอาเซียน “MWA ONE”
3. วิสัยทัศนA (VISION) “การประปานครหลวงเปนองคกรประปาอันดับหนึ่งในกลุ$มประเทศ
อาเซียน (MWA ONE in ASEAN)”
O – One Stop Service ยกระดับการใหบริการประปาแบบเบ็ดเสร็จสรางความพึงพอใจสูงสุด
N – Network พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบประปาอย-างมีประสิทธิภาพ
E – Environment ยกระดับความเชื่อมั่นสรางความเขมแข็งต-อสังคมและสิ่งแวดลอมโดยหลัก
ธรรมาภิบาล
4. แนวคิดในการพัฒนาให#บรรลุวิสัยทัศนA
4.1 แนวคิ ด การพั ฒ นาที่ 1 พั ฒ นาการประปานครหลวงกาวสู- การเปH น องคกรที่ มี
ส ม รรถ น ะ สู ง (High Performance Organization) รอ งรั บ ก ารเข าสู- ป ระ ช าค ม อ าเซี ย น (ASEAN
Community)
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กลยุทธที่ 1.1 สรางศั กยภาพความสามารถในการบริหารและพั ฒ นาทรัพยากร
บุคคล
กลยุทธที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองคความรู การวิจัยและพัฒ นามุ-งสูนวัตกรรมการประปา
กลยุทธที่ 1.3 ยกระดับการพัฒนากระบวนงานและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อ
กาวสู-การเปHนองคกรประปาอันดับหนึ่งในกลุ-มประเทศอาเซียน
กลยุทธที่ 1.4 สรางความมั่นคงทางการเงินอย-างมีเสถียรภาพ ควบคู-กับการบริหาร
สินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด
กลยุทธที่ 1.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรโดยมุ-งเนนการใชทรัพยากร
ใหคุมค-า
กลยุทธที่ 1.6 ยกระดับการสรางภาพลักษณ (Brand Image) องคกร
4.2 แนวคิดการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการใหบริการประปาแบบเบ็ดเสร็จสรางความพึง
พอใจสูงสุดแก-ประชาชน (One Stop Service)
กลยุ ท ธที่ 2.1 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพศู น ยบริ ก าร MWA Call Center 1125 และ
คลินิกน้ําสะอาด
กลยุทธที่ 2.2 ยกระดับการใหบริการงานประปาที่มีมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2.3 สรางความสัมพันธที่ดีกับประชาชนใหไดรับการบริการที่เหนือความ
คาดหวัง
4.3 แนวคิ ด การพั ฒ นาที่ 3 พั ฒนาโครงสรางพื้ นฐานระบบประปาอย- างมี ประสิ ทธิ ภาพ
(Network)
กลยุทธที่ 3.1 ขยายการใหบริการน้ําประปาครอบคลุมพื้นที่บริการ
กลยุทธที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐานระบบประปา
กลยุ ทธที่ 3.3 เตรียมความพรอมการพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานระบบประปาใน
อนาคต
4.4 แนวคิด การพั ฒ นาที่ 4 ยกระดั บ ความเชื่ อมั่ น สรางความเขมแข็ งต-อสังคมและ
สิ่งแวดลอมโดยหลักธรรมาภิบาล (Environment)
กลยุทธที่ 4.1 ยกระดับการดําเนินธุรกิจขององคกรดวยความรับผิดชอบต-อสังคม
ในวงกวาง (Societal Responsibility)
กลยุทธที่ 4.2 ยกระดับการดําเนินงานมุ-งเนนความรับผิดชอบต-อสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 4.3 การบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล
5. ความสําเร็จที่มุ5งหวัง: การดําเนินงานระยะสั้น
- ขยายระบบประปาใหครอบคลุมพื้นที่บริการ ป] 2558
- ยกระดับแรงดันน้ําใหอยู-ที่ 10 เมตร ภายในป] 2560
- ลดอัตราน้ําสูญเสียใหอยู-ที่รอยละ 18 ภายในป] 2560
- ผลสํารวจคะแนนความพึงพอใจของผูใชบริการไม-ต่ํากว-า 4.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.0) ภายในป]
2559
- ผลสํารวจคะแนนความผูกพันของบุคลากรเพิ่มขึ้นอย-างต-อเนื่อง
- สรางรายไดเสริมอย-างต-อเนื่องดวยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องงานประปา
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- ดําเนินงานลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปา ครั้งที่ 9
- ไดรับรางวัลการบริหารสู-ความเปHนเลิศ (TQC) ภายในป] 2559
6. ความสําเร็จที่มุ5งหวัง: การดําเนินงานระยะยาว
- สรางความมั่นคงทางการเงินอย-างมีเสถียรภาพ
- ใหองคกรมุ-งสู-การเปHนองคกรอันดับหนึ่งในอาเซียน
- สรางการยอมรับและพันธมิตรจากผูมีส-วนไดส-วนเสียทุกกลุ-ม
- กาวสู-การเปHนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
- พัฒนาระบบประปาใหมีเสถียรภาพรองรับวิกฤติการณต-าง ๆ
- การสรางการยอมรับสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
- บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย
7. เปWาหมายสูงสุดในช5วงการดําเนินงาน คือ รางวัลการบริหารสู-ความเปHนเลิศ (Thailand Quality
Class)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 6

รับทราบนโยบายการดําเนินงานของประธานกรรมการ กปน.

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 6/2557 เมื่ อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ประธานกรรมการ กปน. ไดมอบนโยบายการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. ขอใหผูบริหาร กปน. ไดนําวิสัยทัศนที่ผูว-าการไดมอบไว พรอมแผนงาน ไปช-วยขับเคลื่อน
ใหเกิดผลสัมฤทธิตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. คณะกรรมการ กปน. จะมุ-งเนนการดําเนินงานตามแนวทางและนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห- งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะการดํ า เนิ น งานที่ สุ จ ริ ต โปร- งใส และมี ธ รรมาภิ บ าล ซึ่ งจากการที่
รัฐวิสาหกิจมักถูกกล-าวถึงในเรื่องของปlญหาการทุจริต คอรรัปชั่นค-อนขางมาก ทั้งในเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง
การโยกยายตําแหน-งของผูบริหารและพนักงาน ที่อาจจะมีการวิ่งเตนจากบุคคลภายนอก จึงขอความร-วมมือให
ผูบริหารทุกระดับไดดูแลอย-างจริงจัง เพื่อไม-ใหเกิดความเสื่อมเสียต-อองคกร
3. กปน. ควรเร-งบริหารจัดการน้ําสูญเสียใหเปHนตามแผนงาน และเปJาหมายที่ตั้งไว เพราะน้ํา
สูญเสียก็คือรายไดหรือเม็ดเงินที่ กปน. จะสูญเสียไป
4. การขยายการใหบริการแก-ประชาชนในบริเวณชายขอบพื้นที่รับผิดชอบ หรือในพื้นที่ที่ไมคุมค-าต-อการลงทุน กปน. อาจร-วมมือกับองคกรปกครองส-วนทองถิ่น หรือหามาตรการที่ยืดหยุ-นเพื่อช-วยเหลือ
ประชาชนใหเขาถึงน้ําประปาได เช-น ผูใชน้ําที่อยู-ริมคลอง อาจจะลดขนาดท-อใหเล็กลงจากมาตรฐาน เพื่อให
สามารถใชน้ําไดเปHนการชั่วคราว ซึ่งจะเปHนการเยียวยาและคืนความสุขใหกับประชาชน
5. ในสถานการณปlจจุบัน คงตองขอให กปน. ตรึงอัตราค-าน้ําไวก-อน เพื่อเปHนการช-วยเหลือ
ประชาชน อีกทั้งผลประกอบการของ กปน. ยังมีผลกําไรค-อนขางมาก สําหรับการขอปรับอัตราค-าน้ําอาจจะ
ดําเนินการในช-วงที่ กปน. มีโครงการที่จะเสริมสรางเสถียรภาพ ความมั่นคงในระบบการผลิตและการจ-ายน้ํา
รวมไปถึงการจัดการระบบน้ําดิบ โดยจะตองสื่อสารและประชาสัมพันธอย-างต-อเนื่อง ใหประชาชนเขาใจและ
ยอมรับว-าน้ําเปHนทรัพยากรที่สําคัญ และมีปริมาณเริ่มลดนอยลง ประชาชนทุกคนตองช-วยกันดูแล
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6. ในป] 2558 คาดว- า จะเกิ ด ภั ย แลง เนื่ อ งจากป] นี้ มี ป ริ ม าณฝนนอยกว- า ปกติ จึ งขอให
ผูบริหารไดผนึกกําลังที่จะช-วยกันแกไขสถานการณ เพื่อให กปน. สามารถผ-านพนวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนี้ไปได
7. สําหรับพนักงานที่เปHนคนรุ-นใหม-ที่ กปน. รับมานั้น เปHนผูที่มีความรูความสามารถ ขอให
ช-วยกันดูแล สรางแรงจูงใจและส-งเสริมใหพนักงานไดแสดงศักยภาพของตนออกมา เพื่ อพั ฒนาองคกรใหดี
ยิ่งขึ้น
8. ขอใหผู บริ ห าร ร- วมแรงร- วมใจกั น พรอมทั้ งสรางความเขาใจ ร-ว มมื อ และสรางความ
สามัคคี กับ สร กปน. เพื่อรวมพลังให กปน . เปHนหนึ่งเดียวกัน ฟlนฝMาอุปสรรค และพัฒนาองคกรใหเปHนเลิศ
ไดตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต5าง ๆ
ประจําเดือน กันยายน 2557

7

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 6/2557 เมื่ อวั นที่ 29 สิ งหาคม 2557
เลขานุ การฯ ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต-างๆ ประจําเดือนกันยายน 2557
โดยคณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนกันยายน 2557 ใน
วันที่ 30 กันยายน 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 8

ขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตรAการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555-2559) และ
แผนปฏิบัติงาน ปZงบประมาณ 2558

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตรการ
บริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 – 2559) และแผนปฏิบัติงาน ป]งบประมาณ 2558 โดย
กปน. ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวน จํานวน 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 นําเสนอทิศทางการดําเนินงานขององคกร พรอมรับฟlงขอคิดเห็นและมุมมองดาน
ต-างๆ ของผูมีส-วนไดส-วนเสียที่มีต-อ กปน.
ครั้งที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตรฯ และทิศทางการดําเนินงานในช-วง
3-5 ป] นับจากปlจจุบัน ประกอบดวย คณะกรรมการ กปน. ผูบริหารระดับผูช-วยผูว-าการขึ้นไปและเทียบเท-า
ครั้งที่ 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับศูนย EVM 4 ศูนย ประกอบดวย ศูนยบริการ ศูนย
ผลิตน้ํา ศูนยส-งน้ํา และศูนยสนับสนุน
ผลการพิจารณาสรุปดังนี้
ส5วนที่ 1 การทบทวนยุทธศาสตรAการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) และ
แนวทางการดําเนินงานในช5วง 3-5 ปZถัดไป
1) การทบทวนวิสัยทัศนA (Vision) พันธกิจ (Mission) ค5านิยม (Values) ยังคงเดิม โดย
ใหความสําคัญกับแนวทางหลักตามยุทธศาสตรฯ กําหนด มุ-งเนนยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
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จัด การดานการใหบริการที่ เปH นเลิ ศ (Service Excellence) แก- ประชาชนดวยน้ํ าประปาที่ สะอาด ทั่ วถึ ง และ
เพียงพอ การพัฒนาระบบผลิตและส-งน้ํา ใหมีมาตรฐานสูง เพื่อสรางความมั่นคง และยั่งยืน การบริหารจัดการ
องคกรดวยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และความรับผิดชอบต-อสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อเตรียมความ
พรอมและกาวสู-การไดรับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับแนวหนาของ ASEAN ซึ่งขอปรับสมรรถนะหลัก/
ความสามารถพิเศษ “เปHนผูเชี่ยวชาญในการผลิตและบริการงานประปาที่มีคุณภาพในเมืองใหญ-”
2) การสร#างความยั่งยืนให# กับองคAกร คงกรอบแนวคิดพัฒนาองคกรใหเติบโตอย-างยั่งยืน
สนองตอบต-อความจําเปHนทางธุรกิจและการจัดการเชิงยุทธศาสตร ครอบคลุมความทาทายและความไดเปรียบเชิง
ยุ ท ธศาสตร มุ- งเนนเสริ ม ความมั่ น คง (Stability) สรางความเพี ย งพอ (Sufficiency) และสรางความยั่ ง ยื น
(Sustainability) ทั้งดานรายไดและโครงสรางองคกร
3) การระบุจุดบอดขององคAกร (Potential Blind Spot) รับทราบผลการระบุจุดบอดของ
องคกร ณ ป]งบประมาณ 2556
4) ความท# าทาย (Strategic Challenges) และความได# เปรี ยบเชิ งยุ ทธศาสตรA ฯ (Strategic
Advantages)
5) แนวทางดําเนินงานและขับเคลือ่ นยุทธศาสตรAฯ จากป]งบประมาณ 2558 เปHนตนไป
5.1) สรางความยั่งยืนทางดานรายได และโครงสรางองคกร
5.2) ขยายการใหบริการครอบคลุมพื้นที่บริการ และพื้นที่ชายขอบภูมิภาค
5.3) ดําเนินงานเพื่อสรางความสมดุลใหกับผูมีส-วนไดส-วนเสียทุกกลุ-ม
5.4) ลงทุนขยายกิจการประปาเพื่อสรางความมั่นคง เพียงพอ และมีเสถียรภาพ
5.5) เตรียมความพรอมองคกรรองรับการเปลี่ยนแปลงจากประชาคมอาเซียน
5.6) อื่ น ๆ พิ จารณาจั ดกลุ- มลู กคาใหม- ประชาสั มพั นธเชิ งรุ ก สรางความเขาใจใหกั บ
ประชาชน ตลอดจนองคกร/หน-วยงานภายนอกใหรับทราบกรอบแนวทางและ/หรือนโยบายการดําเนินงานที่สําคัญ
การใหบริการ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จัดตั้งบริษัทลูก ขยายการลงทุนขามเขตนครหลวง และกาวไปสู-ประเทศ
เพื่อนบาน รองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC)
6) ปรั บ วั ต ถุ ป ระสงคA เชิ งกลยุ ท ธA (Strategic Objective) ภายใตมุ ม มองดานการเงิ น
(Finance Perspective) มุ-งเนนการตอบสนองแนวความคิดสรางความยั่งยืน (Sustainability) มีทิศทางการ
เติบโตที่มั่นคงดานรายได ปรับเพิ่มกลยุทธย-อยเพิ่มเติม ดังนี้
เดิม
กลยุทธ F2 : การสรางรายไดใหเติบโตอย-างยั่งยืน
F2-1 รักษารายไดหลักใหเติบโตอย-างยั่งยืน
F2-2 สรางรายไดจากธุรกิจเสริม
กลยุทธ F3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
F3-1 บริหารตนทุนและค-าใชจ-ายอย-างมี
ประสิทธิภาพ
F3-2 บริหารสินทรัพยเพื่อเพิม่ มูลค-า

ปรับใหม5เป2น
กลยุทธ F2 : การสรางผลประกอบการใหเติบโตอย-างยั่งยืน
F2-1 รักษารายไดหลักใหเติบโตอย-างยั่งยืน
F2-2 สรางรายไดจากธุรกิจเสริม
F2-3 สรางรายไดจากการดําเนินงานอื่น
F2-4 บริหารตนทุนอย-างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ F3 : การบริหารสินทรัพยเพื่อเพิ่มมูลค-า
F3-1 บริหารตนทุนทางการเงิน
F3-2

เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานสินทรัพย
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ส5วนที่ 2 การทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปZงบประมาณ 2558
1) ปรับเปWาหมายการดําเนินงานที่สําคัญ
ทบทวนเปJาหมายการดําเนินงานหลัก ประกอบดวย จํานวนผูใชน้ํา ณ สิ้นป] จํานวนติดตั้ง
ประปาใหม- ปริมาณน้ําขาย และอัตราน้ําสูญเสีย โดยใชผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน (ตุลาคม 2556 –
มิถุนายน 2557) และประมาณการ 3 เดือนเปHนฐานวิเคราะหคาดการณ ปรับเปJาหมายฯ ป]งบประมาณ 2558
ดังตารางดานล-าง
ผลงาน
9 เดือน
2.156
56,805

รายการ
1) จํานวนผูใชน้ํา ณ สิ้นป]
2) จํานวนติดตั้งประปาใหม3) ปริมาณน้ําใชเฉลี่ย
4) ปริมาณน้ําผลิตจ-าย
5) ปริมาณน้ําจําหน-าย
- น้ําขาย
น้ําขายที่เพิ่มขึ้น
- น้ําสาธารณะและน้าํ อื่น ๆ
6) อัตราน้ําสูญเสีย
7) ราคาค-าน้ําเฉลี่ย
8) จํานวนพนักงานและลูกจาง
ณ สิ้นป]
9) อัตราส-วนจํานวนผูใชน้ํา :
พนักงาน 1 คน
10) จํานวนพนักงานบรรจุใหม11) รายไดรวม
12) ค-าใชจ-ายเพื่อการดําเนินงาน
13) EBITDA
14) กําไรสุทธิ

(ลานราย)
(ราย)
(ลบ..ม./ราย/
เดือน) 52.56
(ลาน ลบ.ม.) 1,337.1
(ลาน ลบ.ม.) 1,031.0
(ลาน ลบ.ม.) 1,010.7
(ล#าน ลบ.ม.)
(ลาน ลบ.ม.) 20.3
(%) 22.89
(บาท/ลบ.ม.) 12.0

คาดการณ
ป] 2557
2.170
75,000

เปJาหมาย ป]งบประมาณ 2558
เดิม
ปรับใหม- เพิ่ม (ลด) รอยละ
2.205
2.217
0.54
62,000 67,000
8.06

52.9
1,814.4
1,388.0
1,360.0
22.5
28.0
23.5
11.99

53.3
1,816.1
1,416.5
1,396.5
30.0
20.0
22.0
12.01

52.7
1,811.6
1,413.0
1,388.0
28.0
25.0
22.0
11.99

(1.12)
(0.25)
(0.25)
(0.61)
(6.67)
25.0
(0.17)

(คน)

5,254

5,358

5,454

5,677

4.09

(ราย)

410

405

404

391

(3.22)

87
14,506.5
5,050.5
9,456.0
6,105.3

200
19,528.3
7,168.0
12,360.3
6,898.5

171
20,020.1
7,875.8
12,144.3
6,809.2

423
19,870.5
7,570.8
12,299.7
6,821.9

147.37
(0.75)
(3.87)
1.28
0.19

(คน)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

หมายเหตุ : ขอมูลเปJาหมายป]งบประมาณ 2558 ขอทบทวนอีกครั้ง โดยใชฐานขอมูลจากผล
การดําเนินงานจริงป]งบประมาณ 2557
2) ปรับปรุงโครงการ / แผนงานให#สอดรับการทบทวนยุทธศาสตรAฯ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน ป]งบประมาณ 2558 ใหสอดรับการทบทวนยุทธศาสตรฯ และ
ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ไดจากส- ว นที่ 1 สรุ ป รวมมี 45 โครงการ ประกอบดวย โครงการใหม- 5 โครงการ ไมเปลี่ยนแปลง 6 โครงการ และปรับปรุง 34 โครงการ และปรับเปHนภารกิจประจํา 2 โครงการ โดยจําแนกตาม
ศูนย EVM ที่รับผิดชอบดังนี้
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แผนงาน / โครงการหลัก (หน-วย : โครงการ)
จัดทําพรอมตั้งงบประมาณ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ศูนยA EVM
(คณะ กก.กปน. เห็นชอบ 7 มี.ค. 2557)
(ทบทวนก-อนที่จะนํามาใชจริง)
ต-อเนื่องจากป] 57
ไม-เปลี่ยน ปรับปรุง ใหม- รวม ภารกิจ
ประจํา
- ศูนยผลิตน้ํา
5
2
4
6
- ศูนยส-งจ-ายน้ํา
1*
1
1
- ศูนยบริการ
6
6
6
- ศูนยสนับสนุน
30
4
24
4 32
2
รวม
42
6
34
5 45
2
หมายเหตุ : * โครงการถูกโอนไปใหศู นยผลิตน้ําตามโครงสรางศูนย EVM ที่ปรับใหม- และ
จัดทําโครงการใหม-บรรจุทดแทน
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตรการบริหาร การประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 –
2559) และการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ป]งบประมาณ 2558
2. เห็นชอบเปJาหมายการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําป]งบประมาณ 2558
เรื่องที่ 9 ขอความเห็ นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิ สาหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ปZงบประมาณ 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ
ประเมิ นคุ ณ ภาพรัฐวิส าหกิ จ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ป] งบประมาณ 2557
ประกอบดวย รายงานผลการดํ า เนิ น งาน (Organizational Performance Report : OPR) รายงานการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง (Organizational Self Assessment Report : SAR) และแผนปรับปรุงขององคกร
ตามระบบ SEPA (Roadmap) โดย กปน. ไดดําเนินการ สรุปดังนี้
1. ผลการประเมินตนเองหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) ป]งบประมาณ 2557 ไดคะแนนรวม
314.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน โดยมีคะแนนตามรายหมวดดังนี้
หมวด
1. การนําองคกร
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
3. การมุ-งเนนลูกคาและตลาด
4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
5. การมุ-งเนนบุคลากร
6. การมุ-งเนนการปฏิบัติการ

คะแนนเต็มตาม
เกณฑA
120
80
110
80
100
110

คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน
ตนเอง ปZงบประมาณ ปZงบประมาณ
2557
2556
63.5
54
44
38
60.5
49.5
44
38
50
45
52.5
41.5

2. สําหรับผลการประเมินตนเองหมวดผลลัพธ (หมวด 7) ป]งบประมาณ 2557 ยังไม-มี
การกําหนดค-าคะแนนฐานและค-าเกณฑประเมินผลฯ
3. กปน. นําจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (Strength and OFIs) ที่ไดจากการประเมิน
ตนเองป] งบประมาณ 2557 มาจัดทํ าร-างแผนปรับ ปรุงองคกรตามระบบ SEPA (Roadmap) เพื่ อนํ าเขาสูขั้นตอนการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ป]งบประมาณ 2558
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4. แผนปรั บปรุ งองคกรตามระบบ SEPA ป] งบประมาณ 2558 ไดจากการทบทวนแผน
ปรับปรุงฯ เดิมที่เสนอเปHนแผนดําเนินงานช-วงป] 2555-2559 ร-วมกับการวิเคราะหจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุงที่ไดจากการประเมินตนเองป]งบประมาณ 2557 เพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมสําหรับ
การดําเนินงานในช-วงป] 2558-2559 ประกอบดวย 6 โครงการ ดังนี้
• โครงการยกระดับการนําองคกรอย-างบูรณาการ
• โครงการยกระดับการบูรณาการแผนยุทธศาสตร
• โครงการบูรณาการระบบงานเกี่ยวกับลูกคา
• โครงการปรับปรุงระบบการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูอย-างบูรณาการ
• โครงการยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากร
• โครงการปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทํางาน และขอกําหนดที่สําคัญ
5. กปน. นําผลการดําเนินงานตามระบบ SEPA ประกอบดวย รายงานผลการดําเนินงาน
(Organizational Performance Report : OPR) รายงานการประเมิ น องคกรดวยตนเอง (Organizational
Self Assessment Report : SAR) และแผนปรับปรุงองคกรตามระบบ SEPA (Roadmap) เสนอ
5.1 ผูบริหารระดับนโยบาย (ระดับ 9 และเทียบเท-าขึ้นไป) พิจารณาใหความเห็นชอบ
แลว เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2557
5.2 คณะกรรมการขับ เคลื่อนองคกร (Steering Committee) ซึ่งประกอบดวย ผู ว-า
การและรองผู ว- า การในการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2557 เมื่ อ วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนองคกรฯ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
5.3 คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร มีมติเห็นชอบรายงานตามระบบ SEPA ที่
นํ า เสนอ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2557 เมื่ อวั น ที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมี ขอสั งเกตเกี่ ย วกั บ OFIs
Roadmap ซึ่งเห็นควรใหมีรายละเอียดใหครอบคลุมในทุกประเด็นที่สําคัญ เช-น การนํานวัตกรรมมาใชเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกร เปHนตน รวมทั้งการกําหนดกรอบระยะเวลา
และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สะทอนความสําเร็จไดอย-างชัดเจนและต-อเนื่อง โดยใหจัดลําดับความสําคัญของ
งาน/โครงการที่ตองปรับปรุง เพื่อจัดทําเปHนแผนงานกําหนดทิศทางและเปJาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนต-อไป
6. กปน. ไดปรั บ ปรุ ง OFIs Roadmap ตามขอสั ง เกตของคณะอนุ ก รรมการแผนและ
ยุทธศาสตร โดยจัดทํ าเปH นกลยุ ทธที่ส ะทอนความสําเร็จในการขับ เคลื่ อนการดําเนิ นงานตามระบบ SEPA
รูปแบบแผนระยะยาวครอบคลุมการดําเนินงานในช-วงยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 3 โดยไม-ไดจัดทําเปHนแผนงานราย
หมวดตามเกณฑ SEPA และนําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
7. คณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรฯ ไดพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2557 แลวมีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงองคกรเดิมที่ผ-านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน
องคกรฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากมีความชัดเจนและสามารถ
ถ-ายทอดใหหน-วยงานที่ เกี่ยวของนําไปปฏิ บัติ เพื่ อใหเกิดผลการดํ าเนิ นงานที่เปH นรูป ธรรม ทั้ งนี้ เห็ น ควรให
ฝMายติด ตามและประเมิน ผล นํ า OFIs Roadmap ที่ ป รับ ปรุงใหม-ใชเปH น กรอบแนวทางการดํ าเนิ น งานตาม
ระบบ SEPA ในช-วงป]งบประมาณ 2558-2559 และใชติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหพัฒนา กปน. ตาม
แนวทาง SEPA ไดอย-างเหมาะสมต-อไป
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มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบร5างเกณฑAประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ปZงบประมาณ 2558
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบร-างเกณฑประเมินผลการดําเนินงาน
ของ กปน. ป]งบประมาณ 2558 โดยยังคงเกณฑประเมินผลการดําเนินงานเช-นเดียวกับป]งบประมาณ 2557 แตปรั บน้ํ าหนั กตั วชี้ วัดตามกรอบการประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานรั ฐวิ สาหกิ จประจํ าป] 2558 ของ สคร. รวมทั้ ง
พิจารณากําหนดค-าเกณฑวัดตามเปJาหมายการดําเนินงานในแผนปฏิบัติงาน ป]งบประมาณ 2558 และสถิติผล
การดําเนินงาน ตลอดจนแนวโนมผลการดําเนินงาน โดย แบ-งเปHน 2 กลุ-มเกณฑวัด (รายละเอียดเกณฑประเมินผล
และคําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณของตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ) ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1 – 6 (รอยละ 40) เปHน
คะแนนจากผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของ กปน. ตามหมวด 1-6 (คะแนนเต็มตามระบบ SEPA = 600
คะแนน) ซึ่งเปHนเกณฑวัดเดิมเช-นเดียวกันกับป]งบประมาณ 2557 โดยพิจารณากําหนดค-าเกณฑวัดจากคะแนน
ประเมินป] 2557
2. ผลลัพธA หมวด 7 (รอยละ 60) ยังคงเกณฑวัดเดิมเช-นเดียวกันกับป]งบประมาณ 2557
เพื่อสะทอนผลลัพธที่สําคัญจากการดําเนินงานในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด ตามแนวทางของระบบ SEPA
ประกอบดวยผลลัพธ 6 ดาน ดังนี้
2.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ (รอยละ 14) กลุ-มเกณฑวัดนี้ ไดแก- คุณภาพน้ําประปา
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
2.2 ผลลัพธดานการมุ-งเนนลูกคา (รอยละ 5) กลุ-มเกณฑวัดนี้ ไดแก- ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
2.3 ผลลัพธดานการเงินและตลาด (รอยละ 12) กลุ-มเกณฑวัดนี้ ไดแก- กําไรสุทธิ (ก-อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส)
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
2.4 ผลลัพธดานการมุ-งเนนบุคลากร (รอยละ 4) กลุ-มเกณฑวัดนี้ ไดแก- ระดับความผูกพันต-อองคกรของบุคลากร
2.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ (รอยละ 13) กลุ-มเกณฑวัดนี้ ไดแก- อัตราน้ําสูญเสีย
- จํานวนครั้งที่หยุดสูบจ-ายน้ํา
2.6 ผลลัพธดานการนําองคกร (รอยละ 12) กลุ-มเกณฑวัดนี้ ไดแก- การส-งขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE
- การบริหารจัดการการใชน้ําอย-างรูคุณค-า (Demand Side Management : DSM)
- การพัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรม
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โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรฯ มีมติเห็นชอบร-างเกณฑประเมินผลฯ ดังกล-าวขางตน ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และใหนําส-ง สคร. ตามกําหนดต-อไป

เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสร#างมูลค5าเชิงเศรษฐศาสตรA (EVM) มาใช#
โดยเชื่อมโยงค5า EP กับผลตอบแทนของผู#ช5วยผู#ว5าการและเทียบเท5าขึ้นไป
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการนําระบบการบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลค-าเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใช โดยเชื่อมโยงค-า EP กับผลตอบแทนของผูช-วยผูว-าการ
และเทียบเท-าขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน ไดเห็นชอบในหลักการและ
เสนอแนวทางการดําเนินการ สรุปไดดังนี้
1. แนวทางการคํ า นวณผลตอบแทน (โบนั ส ) ตามแนวทางการเชื่ อ มโยงค- า EP กั บ
ผลตอบแทนของผูช-วยผูว-าการและเทียบเท-าขึ้นไป แบบไม-มีการปรับตัวคูณระหว-างตําแหน-งหลักกับตําแหน-ง
เฉพาะตัว
2. เห็นชอบใหนําสัดส-วน Fixed : Vary เท-ากับ 90:10 (จากผลสํารวจที่ผูช-วยผูว-าการและ
เทียบเท-าขึ้นไปส-วนใหญ-เลือก ซึ่งคิดเปHนรอยละ 65.11) ไปใชการเชื่อมโยงค-า EP กับผลตอบแทนของผูช-วย
ผูว-าการและเทียบเท-าขึ้นไป ป]งบประมาณ 2557 รวมทั้งใหมีการประเมินผลโครงการฯ เพื่อนํามาทบทวน /
ปรับปรุงหลักเกณฑใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต-อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบตามเสนอ และเห็นว-าเปHนโครงการนําร-องที่ดี ซึ่งจะเปHนจุดเริ่มตนในการสรางแรงจูงใจใหพนักงานสราง
ผลงาน และขับเคลื่อนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต-มีขอสังเกตว-าสัดส-วน Fixed : Vary ในการ
เชื่ อ มค- า EP กั บ ผลตอบแทน ควรพิ จ ารณากํ า หนดใหมี ค วามเหมาะสม เพื่ อ ใหเกิ ด ความแตกต- า งอย- า ง
มีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ไม-มีการเชื่อมโยงค-า EP กับผลตอบแทน รวมทั้งเสนอใหนํามาใช
เชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจําป]ดวย
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว-า เรื่องนี้เปHนเรื่องที่ละเอียดอ-อน จึง
ควรพิจารณาใหรอบคอบถึงหลั กเกณฑ ขอกําหนดและแนวทางการที่จะดําเนินการใหชัดเจนและเหมาะสม เพื่ อ
ปJองกันไม-ใหเกิดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. รับขอคิดเห็นของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ
บริหารไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 12 ขออนุมัติจ#างงานก5อสร#างวางท5อประปา และงานที่เกี่ยวข#อง สัญญา ปทส-03 (R)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหว-าจาง บริษัท โอ แอนด แอสโซซิเอท
จํากัด เปHนผูรับจางงานก-อสรางวางท-อประปาและงานที่เกี่ยวของ สัญญา ปทส-03 (R) โดยวิธี Pipe Jacking
ขนาดท-อ ∅ 1,000 มิลลิเมตร ความยาว 5,600 เมตร ในถนนเอกชัย จากถนนกาญจนาภิเษกถึงปลายท-อ
เดิม และขนาดท-อ ∅ 1,000 มิลลิเมตร ใกลซอยรุ-งศิริ 2 จากถนนบางขุนเทียนถึงคลองบางระแนะ ในวงเงิน
ค-างานตามสัญญา 248,313,703.-บาท(สองรอยสี่สิบแปดลานสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยสามบาท
ถวน) (ไม-รวมภาษีมูลค-าเพิ่ม) ซึ่งใชจ-ายจากเงินโครงการปรับปรุงระบบท-อประปา เพื่อเสถียรภาพของระบบ
จ-ายน้ํา ระยะเวลาทํางานตามสัญญา 630 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กปน. ใหเริ่มทํางาน
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ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการบริ ห ารไดเห็ น ชอบแลวในการประชุ มครั้ งที่ 8/2557 เมื่ อวั น ที่
8 พฤษภาคม 2557 โดยมีขอเสนอแนะให รองผูว-าการ (วิศวกรรมและก-อสราง) สั่งการฝMายควบคุมงาน ควบคุมการ
ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามเปJาหมายทุกประการ เพื่อปJองกันการขยายอายุสัญญา และใหนําเสนอคณะกรรมการ
กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต-อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 13 ขออนุมัติจ#างงานก5อสร#างวางท5อประปา และงานที่เกี่ยวข#อง สัญญา ปทส-07 (R)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหว-าจาง บริษัท วโรรัตน จํากัด
เปHนผูรับจางงานก-อสรางวางท-อประปาและงานที่เกี่ยวของ สัญญา ปทส–07 (R) โดยวิธี Pipe Jacking ใน
ถนนสุขสวัสดิ์ จากแยกบางปะแกว ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 27 ในวงเงินค-างานตามสัญญา 111,840,000.- บาท
(หนึ่งรอยสิบเอ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นบาทถวน) (ไม-รวมภาษีมูลค-าเพิ่ม) ซึ่งใชจ-ายจากเงินโครงการปรับปรุง
ระบบท-อประปา เพื่อเสถียรภาพของระบบจ-ายน้ํา ระยะเวลาทํางานตามสัญญา 360 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจาก กปน. ใหเริ่มทํางาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารไดเห็นชอบแลวในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2557 โดยมีขอเสนอแนะใหพิจารณาขอมูลเรื่องการ Break Down ใหสมเหตุสมผลและเตือนให
กปน. ระมัดระวังเรื่องการบริหารโครงการ การขยายอายุสัญญา การขยายเนื้องาน และการเพิ่มเงิน พรอมทั้ง
ใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต-อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาศึกษาหา
สาเหตุและรายละเอียดของขอมูลที่ผูรับจางเสนอราคาไดต่ํากว-าราคากลางที่ กปน. กําหนด โดยใหเปรียบเทียบ
เปHนรายการหรือรายหมวด เพื่อจะไดเห็นความแตกต-างที่ชัดเจนขึ้น
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ต ามเสนอ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการอย-างจริงจัง

เรื่องที่ 14 รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA
CG Policy Statement) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด#านธรรมาภิบาล (CG) และด#าน
ความรับผิดชอบต5อสังคม (CSR) ประจําปZงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 - 3 (ตุลาคม 2556 –
มิถุนายน 2557)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายกํ ากั บ ดู แลกิจ การของ กปน. (MWA CG Policy Statement) รายงานผลการดํ าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติงานดานธรรมาภิบาล (CG) และดานความรับผิดชอบต-อสังคม (CSR) ประจําป]งบประมาณ 2557
ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557) ดังนี้
1. รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA
CG Policy Statement) ประจําป]งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 - 3 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557)
ไดดําเนินการตามที่กําหนด
2. รายงานผลการดําเนินงานด#านธรรมาภิบาล (CG) ป]งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่
1- 3 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557) ประกอบดวยกิจกรรม 4 แผนงาน ไดแก- แผนงานสรางความ
ตระหนัก เรียนรู สื่อสารและทําความเขาใจ แผนงานสรางตนแบบและพัฒนาเครือข-ายธรรมาภิบาล แผนงาน
สรางกลไก มาตรการและพัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล และการต-อตานคอรัปชั่น แผนงานพัฒนาการ
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ดําเนิน งานสู- ความเปH นเลิศและสู-ส ากล การศึกษาเตรียมความพรอมองคกรเพื่ อเขาสู-ระดับ สากล สามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
3. รายงานผลการดําเนินงานด#านความรับผิดชอบต5อสังคม (CSR) ป]งบประมาณ 2557
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557) ประกอบดวย 4 โครงการใหญ- ไดแก- โครงการพัฒนา
ขีดสมรรถนะดาน CSR สู-สากล โครงการพัฒนาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบต-อสังคมในกระบวนงาน
ขององคกร โครงการเสริมสรางกลไกในการสื่ อสาร เผยแพร-การดําเนิ น งานดานความรับ ผิ ดชอบต- อสังคม
โครงการส-งเสริมและสนับสนุนการใชน้ําอย-างรูคุณค-า สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บาล ไดประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวัน ที่ 10 กรกฎาคม
2557 มีมติรับทราบ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต-อไป
ประธานกรรมการ กปน. ไดใหขอเสนอแนะว-าในหลักธรรมาภิบาล กปน. ควรพิจารณาเพิ่มเติม
หลักการต-อตานการคอรรัปชั่น (Anti – Corruption) ซึ่งเปHนนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแห-งชาติ (คสช.)
และตองการมุ-งเนนให กปน. ไม-กระทําการทุจริตหรือกระทําการอื่นใดเพื่อประโยชนของตน อันจะเปHนการส-งเสริม
ภาพลักษณของ กปน. ใหเปHนองคกรโปร-งใสอย-างยั่งยืน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของประธานกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

