สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 7/๒๕๕7
ดวยเมื่ อวั นอั งคารที่ 30 กั นยายน ๒๕๕7 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุ ม ๖๐๖ อาคาร
สํานักงานใหญ( การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕7 สรุปผลการประชุมได
ดังนี้
เรื่องที่

๑

ภาพรวมการดําเนินงานน้ําสูญเสียของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบภาพรวมการดําเนินงานน้ําสูญเสียของ
กปน. รายละเอียดตามที่นําเสนอในที่ประชุม
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอใหเร(งรัดการดําเนินงานลดน้ําสูญเสียโดยการเปลี่ยนท(อใหไดตามงบประมาณที่ตั้งไว
ซึ่งควรปรับปรุงวิธีการและแนวทางการประสานงานขออนุญาตก(อสรางใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามเป<าหมาย
2. ขอใหจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ งานและเป< า หมายการดํ าเนิ น งานดานลดน้ํ า สูญ เสี ยใหชั ด เจน
มีการประเมินผลเป?นรายไตรมาส
3. การดําเนินงานดานลดน้ําสูญเสียใหมุ(งเนนในพื้นที่บริการ 4 (สาขาบางกอกนอย ตากสิน
ภาษีเจริญและสุขสวัสดิ์) ซึ่งมีปริมาณน้ําสูญเสียสูงกว(าพื้นที่บริการอื่นๆ
4. การบริหารจัดการแรงดันน้ําและน้ําสูญเสียขอใหมุ(งเนนเรื่องความเที่ยงตรงของเครื่องวัด
ทั้งในระบบผลิตและของผูใชน้ํารายใหญ(ควบคู(กับการเปลี่ยนท(อดวย
5. ควรจัดใหมีการสัมมนาผูเกี่ยวของดานลดน้ําสูญเสีย 2 ครั้ง คือ
- สัมมนาระดับปฏิบัติการเพื่อสะทอนปGญหาและขอจํากัดดานการลดน้ําสูญเสียทั้งระบบ
- สัมมนาระดับนโยบายเพื่อรับทราบปGญหาและกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ
น้ําสูญเสียขององคHกร
6. การศึ ก ษาดู ง านดานลดน้ํ า สู ญ เสี ย ในต( า งประเทศควรไปศึ ก ษากิ จ การประปาที่ มี
เทคโนโลยีและบุคลากรใกลเคียงกับ กปน. แต(สามารถบริหารจัดการน้ําสูญเสียไดผล
ดีกว(า
7. ควรกําหนดใหสํานักงานประปาสาขามีนบุรีเป?นตนแบบในการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
ตามระบบที่ กปน. คาดหวัง เนื่องจากปริมาณน้ําสูญเสียต่ํา
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 2

พิจารณาทบทวนการแต.งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต.างๆ ในคณะกรรมการของ กปน.

ประธานกรรมการ กปน. ขอพิจารณาทบทวนการแต(งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุด
ต(างๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

ทบทวนการแต(งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต(างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จํานวน
5 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค3กร ชุดใหม(ประกอบดวย
1.1 นายบวร
วงศHสินอุดม
ประธานอนุกรรมการ
1.2 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมยH
รองประธานอนุกรรมการ
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1.3 ผูว(าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
1.4 รศ.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
อนุกรรมการ
1.5 นางศิริพร
เหลืองนวล
อนุกรรมการ
1.6 นางอัญชนา วิทยาธรรมธัช
อนุกรรมการ
1.7 นายวรารัตนH ชุติมิต
อนุกรรมการ
1.8 พลเรือตรี ธวัช รุ(งสันเที๊ยะ
อนุกรรมการ
1.9 นายลือชัย
ดีถาวร
อนุกรรมการ
1.10 นางสาวสุชาดา พณิชยกุล
อนุกรรมการ
1.11 นายยงยุทธ3 อภัยจิรรัตน3
อนุกรรมการ
1.12 รองผูว(าการ (การเงิน)
อนุกรรมการ
1.13 รองผูว(าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
1.14 รองผูว(าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
1.15 รองผูว(าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุกรรมการ
1.16 รองผูว(าการ (ผลิตและส(งน้ํา)
อนุกรรมการ
1.17 รองผูว(าการ (วิศวกรรมและก(อสราง)
อนุกรรมการ
1.18 รองผู7ว.าการ (บริการด7านตะวันตก)
อนุกรรมการ
1.19 รองผู7ว.าการ (บริการด7านตะวันออก)
อนุกรรมการ
1.20 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง อนุกรรมการ
1.21 ผูช(วยผูว(าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการและเลขานุการ
1.22 ผูอํานวยการฝRายนโยบายและยุทธศาสตรH
ผูช(วยเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ชุดใหม(ประกอบดวย
2.1 นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
ประธานอนุกรรมการ
2.2 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมยH
รองประธานอนุกรรมการ
2.3 ผูว(าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
2.4 พลโท นพดล ฟGกอังกูร
อนุกรรมการ
2.5 พลเรือตรี เจียมศักดิ์ จันทรHเสนา
อนุกรรมการ
2.6 นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย
อนุกรรมการ
2.7 นายเกรียงไกร สืบสัมพันธH
อนุกรรมการ
2.8 นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร
อนุกรรมการ
2.9 นายพีรวัฒนH ธีระกาญจนH
อนุกรรมการ
2.10 นายสํารวย
มงคลพร
อนุกรรมการ
2.11 นายเกียรติ
อึงรัตนากร
อนุกรรมการ
2.12 นายวิสิทธิ์
วงศHวิวัฒนH
อนุกรรมการ
2.13 ผูช(วยผูว(าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
อนุกรรมการ
2.14 ผูช(วยผูว(าการ (สํานักผูว(าการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
2.15 ผูอํานวยการฝRายวิเคราะหHเรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. ผูช(วยเลขานุการ
3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม(ประกอบดวย
3.1 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมยH
3.2 นายบวร
วงศHสินอุดม

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
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3.3 รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
3.4 ผู7ว.าการการประปานครหลวง
3.5 นายสุเทพ
นอยไพโรจนH
3.6 นางพรรณขนิตตา บุญครอง
3.7 นายวิเชียร
อุดมรัตนะศิลปU
3.8 รศ.ดร. อัศนียH ก(อตระกูล
3.9 นายสมฤทัย ทะสดวก
3.10 นายวิสิทธิ์
วงศHวิวัฒนH
3.11 นายอุลิช
มากไมตรี
3.12 นายยงยุทธ3 อภัยจิรรัตน3
3.13 รองผูว(าการ (แผนและพัฒนา)
3.14 รองผูว(าการ (ผลิตและส(งน้ํา)
3.15 ผูช(วยผูว(าการ (แผนและพัฒนา)
3.16 ผูอํานวยการฝRายบริหารความเสี่ยง

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูช(วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ3ในการประปานครหลวง ชุดใหม(ประกอบดวย
5.1 พลโท วีรัณ
ฉันทศาสตรHโกศล
ประธานกรรมการ
4.2 กรรมการผูแทนฝRายนายจาง ประกอบดวย
5.2.1 รองผูว(าการ (บริหาร)
กรรมการ
5.2.2 ผูช(วยผูว(าการ (สํานักผูว(าการ)
กรรมการ
5.2.3 ผูช(วยผูว(าการ (บัญชีการเงิน)
กรรมการ
5.2.4 ผูช(วยผูว(าการ (บริการ 3)
กรรมการ
5.2.5 ผูช(วยผูว(าการ (วิศวกรรม)
กรรมการ
5.2.6 ผูช(วยผูว(าการ (ระบบส(งและจ(ายน้ํา)
กรรมการ
5.2.7 ผูช(วยผูว(าการ (แผนและพัฒนา)
กรรมการ
5.2.8 ผูช(วยผูว(าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการ
5.2.9 ผูอํานวยการฝRายบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
4.3 กรรมการผูแทนฝRายลูกจาง ประกอบดวย
4.3.1 นายสมภพ ปานสวัสดิ์
กรรมการ
4.3.2 นายเอกชัย ตั้งศรีวงศH
กรรมการ
4.3.3 ดร.อาทร สุนทรชื่น
กรรมการ
4.3.4 นายอรรถพล วรรณประเวศ
กรรมการ
4.3.5 ว(าที่ ร.ท. เรืองศิลปU คชนินทรH
กรรมการ
4.3.6 ว(าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศH
กรรมการ
4.3.7 นายมารุต เผือกผ(อง
กรรมการ
4.3.8 นายธวัฒชัย สง(าเพ็ชร
กรรมการ
4.3.9 นายอิทธิพงศH กฤตยอนันตH
กรรมการ
4.4 ผูอํานวยการฝRายสวัสดิการและกิจการสัมพันธH
เลขานุการ
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5. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ชุดใหม(ประกอบดวย
5.1 รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
5.2 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมยH
รองประธานอนุกรรมการ
5.3 ผู7ว.าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
5.4 นายประสาร พิทักษHวรรัตนH
อนุกรรมการ
5.5 นายแพทยHฆนัท ครุธกูล
อนุกรรมการ
5.6 ดร.ชุติมา
เอี่ยมโชติชวลิต
อนุกรรมการ
5.7 ดร.สิตางศุH
พิลัยหลา
อนุกรรมการ
5.8 นายชูเกียรติ เอี่ยมศิริ
อนุกรรมการ
5.9 นายจิระศักดิ์ คณานุกูล
อนุกรรมการ
5.10 นายลือชัย
ดีถาวร
อนุกรรมการ
5.11 นายณรงคHฤทธิ์ ไชยวิโน
อนุกรรมการ
5.12 รองผูว(าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุกรรมการ
5.13 รองผูว(าการ (ผลิตและส(งน้ํา)
อนุกรรมการ
5.14 รองผู7ว.าการ (บริการด7านตะวันตก)
อนุกรรมการ
5.15 รองผู7ว.าการ (บริการด7านตะวันออก)
อนุกรรมการ
5.16 ผูช(วยผูว(าการ (วิศวกรรม)
อนุกรรมการ
5.17 ผู7เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อนุกรรมการ
(นายสมชัย ชัยอนุรักษ3)
5.18 ผูช(วยผูว(าการ (บริการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
5.19 ผูอํานวยการฝRายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ผูช(วยเลขานุการ
เรื่องที่

3

รายงานผลการดําเนินงานของผู7ว.าการ กปน. ประจําปIงบประมาณ 2557 ช.วงไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2557)

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบผลการดํ าเนิ นงานของผู ว( าการ กปน.
ช(วงไตรมาสที่ 3 ประจําปYงบประมาณ 2557 (เมษายน – มิถุนายน 2557) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่
นําเสนอในที่ประชุม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูว(าการ กปน. ไดมีมติรับทราบแลวในการประชุม
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 4

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของผู7ว.าการ กปน. ปIงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 กันยายน 2558)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของผูว(าการ
กปน. ประจําปYงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ในที่ประชุม
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลงานผู ว( า การ กปน. ไดมี ม ติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2557
เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2557 ใหผู ว( าการทบทวนแผนปฏิ บั ติ งานตามขอเสนอแนะเพื่ อ ใหการนํ า เสนอ
แผนปฏิ บั ติงานของผู ว(าการมีความชั ดเจน โดยควรมีขอมู ลของการวิเคราะหH SWOT การพิ จ ารณาผลการ
ดําเนินงานที่ผ(านมา และแนวทางการดําเนินการในอนาคต รวมถึงงบประมาณที่จะตองใช และแผนดังกล(าว
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จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรHและแผนปฏิบัติการประจําปYขององคHกรดวย พรอมทั้งไดใหขอสังเกตว(าในแนว
ทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี นั้ น แผนปฏิ บั ติ งานของผู ว( าการควรนํ าเสนอใหคณะกรรมการ กปน. พิ จารณาโดยตรง เมื่ อ
คณะกรรมการ กปน. ใหความเห็นชอบแลว คณะอนุกรรมการฯ จึงนํามาพิจารณากําหนดเกณฑHประเมินผลงานผูว(า
การภายใตกรอบแผนปฏิบัติงานดังกล(าว
โดยผูว(าการไดแกไขแผนปฏิบัติงานแลวเสร็จ ตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. เห็นว(า เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบัน
พัฒนาวิชาการประปามีความกาวหนาอย(างเป?นรูปธรรมตามแผนงานที่ตั้งเป<าหมายไว จึงขอใหปรับแผนงาน
การพัฒนาองคHกรกาวสู(การเป?นองคHกรที่มีสมรรถนะสูง ขอ 4.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณHที่
เป?น ประโยชนH แก(งานประปา โดยขอใหเพิ่มเติมกิจกรรม “การขับเคลื่อนการดําเนิ นงานของสถาบัน พัฒ นา
วิชาการประปา”
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอและใหผูว(าการรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 5

รับทราบนโยบายและมติของคณะรักษาความสงบแห.งชาติ และคณะรัฐมนตรีในส.วน
ที่เกี่ยวข7องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ใหส(วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาหH เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของหรืออาจมีผลต(อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเป?นปGจจุบัน เพื่อแจงใหที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใชเป?น
ขอมูลประกอบตัดสินใจเรื่องต(างๆ นั้น
กปน. ไดนํ า เสนอคํ า แถลงนโยบายและมติ ข องคณะรั ก ษาความสงบแห( ง ชาติ และ
คณะรัฐมนตรีในส(วนที่เกี่ยวของกับ กปน. ในเดือนกันยายน 2557 ดังนี้
1. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ3 จันทร3โอชา แถลงต.อสภานิติ
บัญญัติแห.งชาติ เมื่อวันศุกร3ที่ 12 กันยายน 2557 ในส(วนที่เกี่ยวของกับ กปน. 7 เรื่อง ดังนี้
1.1 การปกป<องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยH
1.2 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
1.3 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.5 การพัฒ นาและส(งเสริมการใชประโยชนHจากวิทยาศาสตรH เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
1.6 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหว(างการอนุรักษHกับ
การใชประโยชนHอย(างยั่งยืน
1.7 การส(งเสริมการบริหารราชการแผ(นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป<องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2. พล.อ.ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน7า คสช. มอบนโยบาย เมื่อวันที่
18 กันยายน 2557 ให7แก. ผู7บัญชาการเหล.าทัพ หัวหน7าส.วนราชการ ผู7ว.าราชการจังหวัด และหัวหน7า
หน.วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยสรุปมีดังนี้
2.1 ขอใหขาราชการทุกระดับระวังปGญหาทุจริตคอรHรัปชั่น
2.2 การใชงบประมาณ ขอใหยึดหลักการทํางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2.3 ใหทุกหน(วยงานจัดทําแผนการใชงบประมาณอย(างมีคุณภาพ และลงถึงประชาชน
อย(างทั่วถึงมากที่สุด ตามลําดับความเดือดรอน
2.4 ใหปรับปรุงงบประมาณที่ใชในการจัดสัมมนาภายในประเทศเป?นหลัก ไปต(างประเทศ
เท(าที่จําเป?น
2.5 พยายามลงพื้ น ที่ เขาถึ งประชาชนทุ ก ระดั บ ดวยความเป? น ธรรมชาติ ไม( แต( งกาย
หรูหรา
2.6 ขอใหยกเลิกการติดรูปตอนรับในสถานที่ราชการ หรือสถานที่ต(างๆ โดยขอใหเปลี่ยน
มาติดค(านิยม 12 ประการ แทน
3. คณะรั ฐ มนตรี ได7 มี ม ติ ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2557 และวั น ที่ 23
กันยายน 2557 ซึ่งมีเรื่องที่ควรทราบและเกี่ยวข7องกับ กปน. ดังนี้
3.1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
- แต.งตั้งข7าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบการแต(งตั้งขาราชการการเมืองในส(วนที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. นายอนุชา โมกขะเวส เป?น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว(าการกระทรวงมหาดไทย
2. นายศิวะ แสงมณี เป?น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว(าการกระทรวงมหาดไทย
3. พลตํารวจตรี ธารา ปุณศรี เป?น เลขานุการรัฐมนตรีว(าการกระทรวงมหาดไทย
4. นายจาดุร อภิชาตบุตร เป?น ผูช(วยเลขานุการรัฐมนตรีว(าการกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ ตั้งแต(วันที่ 16 กันยายน 2557 เป?นตนไป
3.2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
- เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปIงบประมาณ 2558
1. คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ประมาณการงบทําการประจําปYงบประมาณ 2558
2. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปYงบประมาณ
2558 วงเงิน ดํ า เนิ น การจํ า นวน 1,397,412 ลานบาท และวงเงิน เบิ ก จ( า ยลงทุ น จํ า นวน 657,901
ลานบาท
3. ใหรัฐวิส าหกิ จรายงานความกาวหนาของการดําเนิ น งานและการเบิ กจ(ายลงทุ น
ประจําปYงบประมาณ 2558 ให สศช. ทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอย(างเคร(งครัด
4. การแบ.งงานในการกํากับดูแลของรัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี
ช.วยว.าการกระทรวงมหาดไทย โดย
4.1 พลเอกอนุ พงษ3 เผ.าจินดา รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทย กํากับดูแล กรมการ
ปกครอง กรมส(งเสริมการปกครองทองถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการปกครอง การไฟฟ<าส(วนภูมิภาค
(กฟภ.) และการประปาส(วนภูมิภาค (กปภ.)
4.2 นายสุธี มากบุ ญ รัฐมนตรีช.วยว.าการกระทรวงมหาดไทย กํ ากับ ดูแล กรมที่ดิ น
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ<านครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง
(กปน.) และองคHการตลาด
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ใหความเห็นว(า นโยบายของรัฐบาลส(วนใหญ(
กปน. มี การดํ าเนิ น การไดสอดคลองอยู( แ ลว แต( เพื่ อใหมี การขั บ เคลื่ อนไปสู( การปฏิ บั ติ ใหเกิ ด ผลอย( างเป? น
รูปธรรม พรอมทั้งมีการติดตามผล คณะกรรมการฯ จึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
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1. ในการเชิ ดชูส ถาบั นพระมหากษั ตริยH กปน. ควรขอความอนุ เคราะหHจ ากหน(วยงานที่ มี
บุคลากรที่ มีความรูมาบรรยายสรุป พระราชกรณี ยกิ จของพระบาทสมเด็ จพระเจาอยู( หัวใหพนั กงาน กปน.
ไดรับทราบอย(างทั่วถึง
2. การลดความเหลื่ อมล้ํ าของสั งคมและสรางโอกาสเขาถึงบริ การของรัฐ กปน. สามารถ
ดําเนินการอย(างเป?นรูปธรรมไดดวยการลดค(าติดตั้งประปาใหม( 10%
3. สําหรับการเร(งขยายพื้นที่ใหบริการอย(างทั่วถึง ขอให กปน. ตั้งงบลงทุนแต(ละปYรองรับให
เพียงพอและเร(งดําเนินการพรอมติดตามประเมินผลใหเป?นไปตามแผนที่กําหนดไว
4. กปน. ควรพิจารณายกเลิกการเก็บค(าน้ําประปาขั้นต่ํา แต(เพื่อใหเกิดความรอบคอบในการ
กําหนดหลักเกณฑH ขอให กปน. ไปพิ จารณาผลกระทบต(างๆ ที่เกี่ยวของ แลวเร(งนํ าเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณาก(อนครบวาระ 100 ปY การประปาไทย
5. กปน. ควรรณรงคH ก ารประหยั ด น้ํ า เร( งดํ า เนิ น โครงการลดน้ํ า สู ญ เสี ย และโครงการ
Demand Side Management พรอมประสานกับหน(วยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการน้ํา เนื่องจากน้ํา
เป?นแหล(งวัตถุดิบของ กปน. และทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะมีปGญหามากขึ้น
6. กปน. ควรเร(งดําเนินการโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 เพราะถือเป?น
การดําเนินการเพื่อตอบสนองการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. ขอให กปน. พิ จ ารณางบประมาณสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาและนวั ต กรรม และ
ประสานความร(วมมือกับมหาวิทยาลัยต(างๆ ดวย
8. กปน. ควรประสานและบูรณาการความร(วมมือระหว(าง กระทรวงมหาดไทย 1125 และ
หน(วยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการเรื่อง One Stop Service และขอใหดําเนินงานดวยหลักธรรมาภิบาล
ตามที่ประธานฯ ไดมอบนโยบายใหกับผูบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
9. การดําเนินโครงการพิพิธภัณฑHแห(งการเรียนรูการประปาไทย สามารถตอบสนองนโยบาย
การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได จึงขอใหเร(งดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑH
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมขอความร(วมมือจากพนักงานใหแต(งกายชุดเครื่องแบบทุกวันจันทรH และรณรงคH
การแต( ง กายดวยผาไทยทุ ก วั น อั ง คาร สํ า หรั บ เสื้ อ ยื ด โปโลสี ฟ< า ใหสวมใส( เ ฉพาะวั น ศุ ก รH เพื่ อ ปลู ก ฝG ง
ความมีระเบียบวินัยของพนักงานในองคHกร
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต(อไป
เรื่องที่ 6

รับทราบภาพรวมของการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (สพป.)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบภาพรวมการดําเนิน งานของสถาบั น
พัฒนาวิชาการประปา (สพป.) รายละเอียดตามที่นําเสนอในที่ประชุม
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะว(า จากการที่ กปน. กําหนด
วิสัยทัศนHเป?นผูนําดานกิจการประปาในอาเซียน ซึ่งวิสัยทัศนHดังกล(าวจะตองขับเคลื่อนอย(างจริงจังโดยเฉพาะ
การวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรมดานกิจการประปา พรอมทั้งควรมีบทบาทชัดเจนในเชิงวิชาการ ที่จะจัดทํา
เป?นศูนยHกลางการเรียนรู การจัดประชุม สัมมนา ที่รวบรวมองคHความรูเกี่ยวกับกิจการประปา หรือที่เรียกว(า
MWA Academy รวมไปถึ งการขยายความร(วมมื อออกไปในระดั บ นานาชาติ ดั งนั้น สถาบั นพั ฒนาวิชาการ
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ประปาควรปรับปรุงโครงสรางผังบริหารใหรองรับการยกระดับเป?นสถาบันชั้นนําของอาเซียน เพื่อรองรับวิสัยทัศนH
ดังกล(าว โดยอาจจัดตั้งเป?นหน(วยงานระดับรองผูว(าการหรือผูช(วยผูว(าการ สังกัดผูว(าการ และควรมีกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการทั้ง 3 ดาน คือ การฝuกอบรม (Training) สถาบันสอนเกี่ยวกับกิจการประปา (Schooling) และงานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม (R&D) ซึ่งการจัดระบบงานใหเขมแข็งดังกล(าวจะสามารถตอบโจทยHการเขาสู(อาเซียนได
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมว(า กปน. ควรเนนหลักสูตรช(างประปา
เพราะบุคลากรของ กปน. มีทักษะและความเชี่ยวชาญดานนี้เป?นพิเศษอยู(แลว
มติที่ประชุม

รับทราบ พรอมทั้งให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
และขอใหเร(งนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารและพั ฒ นาทรัพยากรบุ คคลในการประชุ ม
เดือนตุลาคม 2557

เรื่องที่ 7

รับทราบนโยบายของรัฐมนตรี ว.าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุ พงษ3 เผ. าจิ นดา) และ
รัฐมนตรีช.วยว.าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐมนตรีว(าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษH เผ(าจินดา) และรัฐมนตรีช(วยว(าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ในการมาตรวจเยี่ยมกิจการ
กปน. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ดังนี้
1. นโยบายของรัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ3 เผ.าจินดา)
1.1 จากการนําเสนอแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญของ กปน. ภายใตหลักการ Triple S
คื อ Sustainability สรางความยั่ ง ยื น Stability สรางเสถี ย รภาพความมั่ น คง และ
Sufficiency สรางความเพียงพอ นั้น รมว.มท. เสนอใหเพิ่มเติมอีก 1 S คือ Sanitary คือ
น้ําประปาที่เปzดจากก{อกสามารถดื่มได เพราะปGจจุบันคุณภาพน้ําประปาของ กปน. ได
มาตรฐานองคHการอนามัยโลกสามารถดื่มไดแลว ดังนั้น ควรสื่อสารสรางความเขาใจกับ
ผูใชน้ําในประเด็นนี้
1.2 กปน. ตองเตรียมมาตรการรองรับการแพร(กระจายข(าวในเชิงไม(สรางสรรคHเนื่องจากใน
ยุคปGจจุบันการสื่อสารรวดเร็วมาก
1.3 กปน. ตองขยายพื้ น ที่ บ ริ การใหทั่ วถึ ง และครอบคลุ มพื้ น ที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อช( ว ยให
ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงน้ําประปา
1.4 การซ(อมท(อแตกรั่ว ทั้งในกรณีการซ(อมบํารุงตามแผนงาน หรือกรณีท(อแตกรั่วกะทันหัน
ตองสื่อสารสรางความเขาใจใหประชาชนไดรับรูอย(างทั่วถึง
1.5 กปน. จะตองรักษาภาพลักษณHในการวางท(อใหไดมาตรฐาน
1.6 การปรับปรุงระบบท(อประปาหรือวางท(อประปา ควรบูรณาการไปพรอมกับหน(วยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ เช(น กฟน. กทม. เป?นตน เฉพาะในกรณีนี้หากมีความจําเป?นตองแกไขกฎระเบียบ
ใหมีความยืดหยุ(น ตองเร(งรัดดําเนินการใหแลวเสร็จก(อนสิ้นปY
1.7 กปน. ตองเตรี ย มความพรอมที่ จ ะเขาสู( AEC ทั้ งในเรื่ องของคุ ณ ภาพและแรงดั น น้ํ า
รวมถึงการใหบริการ
2. นโยบายของรัฐมนตรีช.วยว.าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ)
2.1 กปน. ตองเตรียมความพรอมรับภาวะภัยแลงที่มีแนวโนมว(าจะเกิดขึ้นปY 2558 เนื่องจาก
ปริมาณน้ําดิบมีไม(มาก จึงขอให กปน. พิจารณาหาแหล(งน้ําดิบ และแนวทางแกไขปGญหา
ทั้งในเรื่องความเพียงพอ การผลักดันน้ําเค็ม และความพรอมในการใหบริการประชาชน
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2.2 ขอให กปน. บูรณาการการทํางานร(วมกับ กปภ. ถึงแมกฎหมายจะมีขอจํากัด แต( กปภ.
และ กปน. ควรจะร( ว มมื อ กั น เพื่ อ เสริ ม ความช( ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ซึ่ ง จะเป? น
ประโยชนHต(อทั้งสองหน(วยงานและประชาชนในเขตพื้นที่รอบขาง
2.3 การแกไขปGญหาน้ําสูญเสีย ขอใหทุกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบช(วยกันดูแลดวยความฉับไว ซึ่ง
จะเป?นประโยชนHสูงสุดต(อ กปน. เพราะถาลดการสูญเสียลงได กําไรจะเพิ่มขึ้น และจะทํา
ใหการบริหารจัดการลงทุนของ กปน. ดียิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนก็ชื่นชม
2.4 ศูนยHบริการรับแจงเหตุกรณีต(างๆ หากดําเนินการแกไขปGญหาไดรวดเร็ว รวมถึงสามารถ
ใหบริการประชาชนไดมากขึ้ น ไม( ว(าจะเป? น กรณี ท(อแตกหรือน้ํ าประปาในบานรั่ว จะ
สามารถสรางประโยชนHและชื่อเสียงใหกับ กปน. ไดเพิ่มขึ้น
รัฐมนตรีว(าการกระทรวงมหาดไทย กล(าวสรุปว(า จุดประสงคHและความคาดหวังสูงสุดของ
ผูมีส(วนไดส(วนเสีย คือ กปน. สามารถใหบริการประชาชนไดดี น้ําประปามีคุณภาพ ราคาถูก และทั่วถึง พรอม
ทั้งมีการเตรียมความพรอมในทุกดานสําหรับอนาคต ซึ่งเชื่อมั่นว(า กปน. สามารถทําได
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับนโยบายดังกล(าวขางตนไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

รั บทราบแนวทางการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการ กปน.

8

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
ประธานกรรมการ กปน. ไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ กปน.
โดยไดขอใหคณะกรรมการ กปน. และผู บริห าร ร(วมกั น พิ จารณาโครงการสําคั ญ ที่ ควรเร(งดํ าเนิ น การหรื อ
ขับเคลื่อนเป?นกรณีพิเศษ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพต(อการดําเนินงานของ กปน. ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กปน.
เห็นควรเร(งดําเนินการโครงการต(าง ๆ ดังนี้
1. การแกไข พ.ร.บ. ซึ่ ง ทราบว( า กปน. ไดดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แกไข และนํ า เสนอ
กระทรวงมหาดไทยแลว จึงขอให กปน. ติดตามเรื่องนี้ดวย
2. โครงการการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย ซึ่ ง เป? น ประเด็ น ที่ ทั้ ง รั ฐ มนตรี ช( ว ยว( า การ
กระทรวงมหาดไทย และ สคร. ใหความสนใจ กปน. จึงควรมีโครงการที่ชัดเจนเป?นรูปธรรมที่จะลดน้ําสูญเสีย
ใหไดตามเป<าหมายหรือต่ํากว(าเป<าหมายที่ตั้งไว
3. โครงการ Master Plan ต( าง ๆ โดยเฉพาะอย( า งยิ่ง โครงการปรับ ปรุงกิ จ การประปา
แผนหลัก ครั้งที่ 9 ควรเร(งดําเนินการเพื่อสรางเสถียรภาพใหกับระบบประปา
4. โครงการพิ พิธภัณฑHแห( งการเรียนรูการประปาไทย ที่จะเป? นแหล( งเรียนรูของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
5. การกําหนดจํานวนอัตราตําแหน(งผูเชี่ยวชาญ กปน. หรือตําแหน(ง ระดับ 6-10 ทั้งใน
อัตราประจําและอัตราเฉพาะตัวของแต(ละสายงาน เห็นควรระบุจํานวนอัตราดังกล(าวใหชัดเจน พรอมทั้งให
กําหนดโครงสรางและหนาที่ในการปฏิบัติงานไวดวย เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานไดเต็มประสิทธิภาพ
6. กปน. ควรพิ จ ารณาใหมี โครงสรางและรูป แบบกองทุ น แก( พนั กงานและผู ปฏิ บั ติ งาน
ทุกระดับ เพื่อเป?นขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน
7. กปน. ควรทบทวนและสนั บสนุน เรื่องการปรับโครงสรางเงิน เดือนของผูบริห าร และ
พนักงานทุกระดับ รวมถึงการเยียวยาพนักงานกลุ(มผูที่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
เพื่อใหโครงสรางเงินเดือนของ กปน. มีความทัดเทียมกับหน(วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นหรือเอกชน
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. พิจารณาดําเนินการตามที่ประธานแจง
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รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต.าง ๆ ประจําเดือน
ตุลาคม 2557

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวัน ที่ 30 กั นยายน 2557
เลขานุการฯ ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบปฏิ ทินกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต(างๆ ประจําเดือนตุลาคม 2557
โดยคณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนตุลาคม 2557 ใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 และเห็นควรเรียนเชิญ นายอรินทรH จิรา กรรมการ กปน. ซึ่งเป?นผูเชี่ยวชาญดาน
AEC มาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ AEC ใหกับผูบริหารระดับผูช(วยผูว(าการขึ้นไป ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557
ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 10 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-737 ครั้งที่ 4
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL- 737
ครั้งที่ 4 ใหกับ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จํากัด ซึ่งเป?นผูรับจางดําเนินการก(อสรางวางท(อประปาและงาน
ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 เสนทาง ในถนนสุขุมวิท 71 ช(วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระราม 9 วงเงินค(างานตามสัญญา
256,997,494.00 บาท โดยขยายอายุสัญญาจ7าง จํานวน 23 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มกราคม
2558 เปdน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 กุมภาพั นธ3 2558 เพื่อชดเชยระยะเวลาที่ผูรับจางไม(สามารถดําเนิ นการ
ก(อสรางไดตามสภาวะตั้งแต(วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากมีประกาศเรื่องการหามออกนอกเคหะสถานตาม
ประกาศคณะรั กษาความสงบแห( งชาติ (คสช.) ฉบั บที่ 3/2557 ลงวั นที่ 22 พฤษภาคม 2557 และฉบั บที่
42/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แกไขหวงเวลา หามออกนอกเคหะสถานถึงวันที่ 13 มิถุนายน
2557 ซึ่งต(อมาไดมีประกาศยกเลิกการหามออกนอกเคหะสถานทั่วราชอาณาจักรตามประกาศฉบับที่ 64/2557
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดมีมติเห็นชอบ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยมีขอเสนอแนะใหนําใบรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน
(Daily Report) ของผูควบคุมงานมาแนบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ กปน.
ซึ่ง กปน. ไดแนบเอกสารดังกล(าวประกอบการเสนอขออนุมัติในครั้งนี้แลว
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
เรื่องที่ 11 รายงานผลการประกวดราคาด7วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3งานก.อสร7างวางท. อประปา
และงานที่เกี่ยวข7อง เลขที่ PITL-744(R)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณารายงานผลการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสHงานก(อสรางวางท(อประปาและงานที่เกี่ยวของ เลขที่ PITL-744 (R) ซึ่งประกอบดวย 2 โครงการ
ดังนี้
โครงการที่ 1 ( PITL-744/1 (R) ) งานก(อสรางวางท(อประปาขนาด ∅ 1,000 มม. ในถนน
รั ชดาภิ เษก ช( วงจากบริ เวณสะพานขามคลองบางซื่ อถึ งถนนลาดพราว โดยมี หางหุ นส( วนจํ ากั ด ดี .วี .เอส.
คอนสตรั คชั่ น เสนอราคาต่ํ าสุ ด ในวงเงิ นค( างานตามสั ญ ญา 81,800,000.-บาท (ไม( รวมภาษี มู ลค( าเพิ่ ม)
ระยะเวลาทํางานตามสัญญา 510 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน
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โครงการที่ 2 ( PITL-744/2 (R) ) งานก(อสรางวางท(อประปาขนาด ∅ 1,000 มม. ใน
ถนนสรงประภา ช(วงจากปลายท(อประธานเดิม ∅ 1,000 มม. บริเวณคลองประปา ถึงซอยวัดเวฬุวนาราม
(วัดไผ(เขียว) โดยมี บริษัท วโรรัตนH จํากัด เป?นผูเสนอราคาต่ําสุด ในวงเงินค(างานตามสัญญา 42,790,000.บาท (ไม(รวมภาษีมูลค(าเพิ่ม) ระยะเวลาทํางานตามสัญญา 240 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่ม
งาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง ไดประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
9 กันยายน 2557 มีมติเห็นสมควรใหยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และใหทบทวนเงื่อนไขเพื่อประกวดราคาใหม(
โดยมีขอสังเกตดังนี้
1. การกํ าหนดราคากลางและราคาที่ บริ ษั ทเสนอโดยไม( รวมภาษี มู ลค( าเพิ่ ม เป? นการปฏิ บั ติ
ที่ไม(เป?นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว(าดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสH พ.ศ.2549 และแนวทาง
ที่คณะกรรมการว(าดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสH (กวพ.อ.) เคยวินิจฉัยไว
2. การประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสHโดยแยกออกเป?นรายโครงการ ยังไม(สมควร
ดําเนินการ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว(า หากในการดําเนินงานของ กปน.
ไม(เป?นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว(าดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสH พ.ศ.2549 และแนวทางที่
กวพ.อ. ไดเคยกําหนดไว กปน. ควรที่จะตองทบทวนแนวการปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อป<องกันปGญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และในกรณีนี้ กปน. สามารถยกเลิกไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน TOR
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง และ
ให กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต(อไปตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด พรอมรับขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 12 ขออนุมัติผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการดํ า เนิ น การของ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ซึ่งไดมีมติใน
เรื่องต(างๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปY 2557
2. เห็นชอบ หลักเกณฑHปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนผูตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองใหมี
วุฒิบัตรทางวิชาชีพดานการตรวจสอบภายใน ของสํานักตรวจสอบ (ฉบับปรับปรุง)
ในการพิจารณารายละเอียด เรื่องหลักเกณฑHปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนผูตรวจสอบภายในพัฒนา
ตนเองใหมี วุฒิ บั ตรทางวิ ชาชี พดานการตรวจสอบภายใน ของสํ านั กตรวจสอบ (ฉบั บปรับปรุง) คณะกรรมการฯ
มีความเห็นว(า เพื่ อความเป? นธรรมแก(พนักงานทุกคนในองคH กร กปน. ควรมีหลักเกณฑH ที่ชั ดเจนในการสนับสนุ น
พนักงานรวมทั้งผูตรวจสอบภายในที่จะพัฒนาตนเองใหมีวุฒิบัตรทางวิชาชีพที่จําเป?นตองใชงานในหน(วยงานของ
กปน.
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปY 2557
2. ให กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ซึ่งไดมีมติในเรื่องต(างๆ
ดังนี้
1. อนุมัติ กฎบัตรหน(วยตรวจสอบภายใน ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปY 2557 และคู(มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุง ปY 2557 เล(ม 1 และ เล(ม 2
2. อนุมัติ แผนการตรวจสอบประจําปYงบประมาณ 2558
3. เห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากร สํานักตรวจสอบ ปYงบประมาณ 2558 รวมถึงสนับสนุน
การเขาร(วมประชุมสัมมนาต(างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณHระดับสากล โดยใชเงินสํารองงบทําการ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอคิดเห็น ดังนี้
1. กฎบัตรหน(วยตรวจสอบภายใน ของ กปน. ฉบับปรับปรุงปY 2557 ในส(วนของโครงสราง
หน( วยตรวจสอบภายใน หั วหนาหน( วยงานตรวจสอบภายใน ขอใหคงตํ าแหน( งระดั บผู ช( วยผู ว( าการ โดยไม( มี
เปลี่ยนแปลง จนกว(าจะมีภารกิจและเนื้องานที่เหมาะสม อีกทั้งมีความพรอมในการยกระดับเป?นรองผูว(าการ
2. การเขาร(วมประชุมสัมมนาต(างประเทศ ขอใหชะลอออกไปก(อน ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห(งชาติ (คสช.)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. รับขอคิดเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 14 ขอความเห็ น ชอบปรั บ ปรุ งแผนการเบิ ก จ. า ยงบลงทุ น ประจํ า ปI งบประมาณ 2557
ไตรมาส 4 และรั บ ทราบผลการเบิ ก จ. า ยงบลงทุ น ประจํ า ปI ง บประมาณ 2557
รายไตรมาสและสะสม ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557 และรายไตรมาสและสะสม
ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาขอความเห็ น ชอบปรับ ปรุงแผนการ
เบิกจ(ายงบลงทุน ประจําปY 2557 ไตรมาส 4 และรับทราบผลการเบิกจ(ายงบลงทุน ประจําปY 2557 ราย
ไตรมาสและสะสม ตุลาคม 2556-มิถุนายน 2557 และรายไตรมาสและสะสมตุลาคม 2556 – กรกฎาคม
2557 โดยผลการเบิกจ(ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สามารถเบิกจ(ายได จํานวน 3,292.9
ลานบาท คิดเป?น 60.5% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ(าย (ปYงบประมาณ 2556 เบิกจ(ายได 46.8%) รายละเอียด
ดังนี้
หน(วย : ลานบาท

รายการ

วงเงินอนุมัติเบิกจ.ายทั้งปI แผนจ.าย

จ.ายจริง

%

% วงเงินเบิกจ.ายทั้งปI

งบลงทุนปกติ

4,039.4

2,285.8 2,297.3 100.5

56.9

งบลงทุนโครงการ
รวม

1,401.1
5,440.5

947.5 995.6 105.1
3,233.3 3,292.9 101.8

71.1
60.5
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รายงานผลการเบิกจ.ายงบลงทุน ไตรมาส 1 – ไตรมาส 3 (เดือน ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557)
หน(วย : ลานบาท
รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1
(ต.ค. – ธ.ค. 2556)

ไตรมาส 2
( ม.ค. – มี.ค. 2557)

ไตรมาส 3
( เม.ย. – มิ.ย. 57)

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ.าย
ทั้งปI

แผน
จ.าย

4,039.4
1,401.1
5,440.5

376.1
271.1
647.2

408.9 108.7
997.2
985.0 98.8
356.2 131.4
329.2
401.6 122.0
765.1 118.2 1,326.4 1,386.6 104.5

647.2

765.1 100.0 1,208.5 1,386.6 100.0 1,081.6 1,141.2 100.0

ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ.าย
ตามข7อตกลงวัดผลการ
ดําเนินงาน

จ.ายจริง

%

แผนจ.าย

จ.ายจริง

%

แผนจ.าย

จ.ายจริง

%

912.5 903.4
347.2 237.8
1,259.7 1,141.2

99.0
68.5
90.6

จากผลการเบิ กจ( ายงบลงทุ น 3 ไตรมาส กปน. จึงขอปรับ ปรุ งแผนการเบิ กจ( ายงบลงทุ น
ประจําปYงบประมาณ 2557 ของไตรมาส 4 โดยปรับปรุงตามข7อตกลงวัดผลการดําเนินงาน ดังนี้
หน(วย : ลานบาท
รายการ

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ.าย
ทั้งปI

งบลงทุน
4,039.4
ปกติ
งบลงทุน
1,401.1
โครงการ
รวม
5,440.5
ทั้งสิ้น
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ.ายตามข7อตกลง
วัดผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.
2556)
แผน
%
จ.ายจริง
จ.าย

ไตรมาส 2 ( ม.ค. – มี.ค.
2557)

ไตรมาส 3 ( เม.ย. – มิ.ย.
2557)

แผนจ.าย

จ.ายจริง

%

แผนจ.าย

จ.ายจริง

%

ไตรมาส 4
แผนจ.าย

376.1

408.9

108.7

997.2

985.0

98.8

912.5

903.4

99.0

1,753.6

271.1

356.2

131.4

329.2

401.6

122.0

347.2

237.8

68.5

453.6

647.2

765.1

118.2

1,326.4 1,386.6

104.5

1,259.7 1,141.2

90.6

2,207.2

647.2

765.1

100.0

1,208.5 1,386.6

100.0

1,081.6 1,141.2

100.0

2,147.6

สําหรับการเบิกจ(ายงบลงทุนปYงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม 10 เดือน (ตุลาคม
2556 – กรกฎาคม 2557) สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สามารถเบิกจ(ายได จํานวน 3,568.5 ลาน
บาท คิดเป?น 65.6% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ(าย (ปYงบประมาณ 2556 เบิกจ(ายได 54.8%) รายละเอียดดังนี้
หน(วย : ลานบาท
วงเงินอนุมัติ
เบิกจ.ายทั้งปI

แผนจ.าย

จ.ายจริง

%

% วงเงิน
เบิกจ.ายทั้งปI

งบลงทุนปกติ

4,039.4

2,691.7

2,500.5

92.9

61.9

งบลงทุนโครงการ
รวม

1,401.1
5,440.5

1,100.4
3,792.1

1,068.0
3,568.5

97.1
94.1

76.2
65.6

รายการ
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การเบิกจ(ายงบลงทุนตั้งแต(เดือน ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557 เบิกจ(ายต่ํากว(าแผน
จ(าย 5.9% แยกเป?น การเบิกจ(ายงบลงทุนปกติ ต่ํากว(าแผนจ(าย 7.1% และการเบิกจ(ายงบลงทุนโครงการ
ต่ํากว(าแผนจ(าย 2.9%
รายงานผลการเบิกจ.ายงบลงทุน ไตรมาส 1 – ไตรมาส 4 (เดือน ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)
หน(วย : ลานบาท

รายการ

งบลงทุน
ปกติ
งบลงทุน
โครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ.าย
ทั้งปI

ไตรมาส 1
(ต.ค. – ธ.ค. 2556)
แผน
จ.าย

จ.าย
จริง

%

ไตรมาส 2
( ม.ค. – มี.ค. 2557)
แผน
จ.าย

จ.ายจริง

ไตรมาส 3
( เม.ย. – มิ.ย. 57)
%

ไตรมาส 4
( ณ ก.ค. 57)

แผนจ.าย

จ.ายจริง

%

แผนจ.าย
(ก.ค.ก.ย.57)

จ.าย
จริง
(ก.ค.
57)

%

4,039.4

376.1

408.9

108.7

997.2

985.0

98.8

912.5

903.4

99.0

1,753.6

203.2

11.6

1,401.1

271.1

356.2

131.4

329.2

401.6

122.0

347.2

237.8

68.5

453.6

72.4

16.0

5,440.5

647.2

765.1

118.2

1,326.4

1,386.6

104.5

1,259.7

1,141.2

90.6

2,207.2

275.6

12.5

647.2

765.1

100.0

1,208.5

1,386.6

100.0

2,147.6

275.6

12.8

ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ.ายตามข7อตกลง
วัดผลการดําเนินงาน

1,081.6 1,141.2

100.0

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพั ฒนาองคHกร ไดประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการเบิกจ(ายงบลงทุนประจําปYงบประมาณ 2557 ไตรมาส 4 และรับทราบผลการ
เบิกจ(ายงบลงทุนประจําปYงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสมตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557 และรายงาน
ผลการเบิกจ(ายงบลงทุนประจําปYงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสมตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการปรับปรุงแผนการเบิกจ(ายงบลงทุนประจําปYงบประมาณ 2557 ไตรมาส 4
2. รับทราบผลการเบิกจ(ายงบลงทุน ประจําปYงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม
ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557
3. รับทราบผลการเบิกจ(ายงบลงทุน ประจําปYงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม
ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557
เรื่องที่ 15 ขอความเห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห3 ก ารเงิน และผลการดํ าเนิ น งานการติ ด ตามผลงาน
ค.ากําไรทางเศรษฐศาสตร3 (EP) ระดับองค3กรและศูนย3 EVM สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และรับทราบรายงานวิเคราะห3การเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบรายงานวิ เคราะหH
การเงินและผลการดําเนินงานการติดตามผลงานค(ากําไรทางเศรษฐศาสตรH (EP) ระดับองคHกรและศูนยH EVM
สํ า หรับ งวด 9 เดือ น สิ ้น สุด วัน ที ่ 30 มิ ถุ นายน 2557 และรั บทราบรายงานวิ เคราะหH การเงิ นและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กปน. มีกําไรก(อน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต(างประเทศ เท(ากับ 6,105.3 ลานบาท สูงกว(าเป<าหมายตามเกณฑHประเมินผลการ
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ดําเนินงานของ กปน. 625.7 ลานบาท คิดเป?นรอยละ 11.4 และสูงกว(าปYก(อน 277.9 ลานบาท คิดเป?น
รอยละ 4.8 เมื่ อ หั ก ผลขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นฯ จํ า นวน 6.7 ลานบาท ทํ าใหมี กํ า ไรสุ ท ธิ เท( า กั บ
6,098.6 ลานบาท สูงกว(าเป<าหมาย 538.0 ลานบาท คิดเป?นรอยละ 9.7 แต(ต่ํากว(าปYก(อน 224.7 ลานบาท
คิดเป? นรอยละ 3.6 และมี กําไรทางเศรษฐศาสตรH (Economic Profit : EP) เท( ากั บ 1,487.4 ลานบาท สู งกว( า
เป<าหมาย 418.3 ลานบาท และสูงกว(าปYก(อน 246.5 ลานบาท
ผลการดําเนินงานด7าน EVM กปน. มีกําไรสุทธิ จํานวน 6,098.6 ลานบาท เมื่อปรับปรุง
รายการทางเศรษฐศาสตรH จะไดกํ า ไรสุ ท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานหลั ง หั ก ภาษี (NOPAT) จํ า นวน 4,291.8
ลานบาท สูงกว(าเป<าหมายและปY ก(อน เมื่อหั กค(าใชจ(ายทุ นทรัพยH (Capital Charge:CC) จํานวน 2,804.4
ลานบาท ส(งผลใหกําไรทางเศรษฐศาสตรH (EP) มีค(าเท( ากั บ 1,487.4 ลานบาท สูงกว(าเป<าหมาย 418.3
ลานบาท และสูงกว(าปYก(อน 246.5 ลานบาท ประกอบดวย
ศูนยHผลิตและส(งน้ํา มีกําไรทางเศรษฐศาสตรH ติดลบ 1,096.2 ลานบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว(าเป<าหมาย 92.7 ลานบาท แต(ต่ํากว(าปYก(อน 10.4 ลานบาท
ศูนยHสนับสนุน มี กําไรทางเศรษฐศาสตรH ติดลบ 732.5 ลานบาท ผลการดําเนิน งาน
ดีกว(าเป<าหมาย 241.6 ลานบาท แต(ต่ํากว(าปYก(อน 121.3 ลานบาท
ศู น ยH บ ริการ มี กําไรทางเศรษฐศาสตรH 3,316.1 ลานบาท ผลการดํ าเนิ น งานดี กว( า
เป<าหมาย 84.0 ลานบาท และดีกว(าปYก(อน 378.2 ลานบาท
การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย3 EVM ผลการประเมินตามค(าเกณฑHวัด ปY 2557
ศูนยHผลิตและส(งน้ําไดคะแนน 4.7903 อยู(ระดับเกณฑH AศูนยHสนับสนุนไดคะแนน 5.0000 อยู(ระดับเกณฑH A
ศูนยHบริการไดคะแนน 4.8027 อยู(ระดับเกณฑH Aสํ า หรับ การวิ เคราะหH การเงิน และผลการดํ า เนิ น งาน สํ า หรับ งวด 10 เดื อ น สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 กรกฎาคม 2557 โดยสรุป กปน. มีกําไรก(อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต(างประเทศ เท(ากับ 6,694.9 ลานบาท
สูงกว(าเป< าหมายตามเกณฑH ประเมินผลการดํ าเนิ นงานของ กปน. 563.5 ลานบาท และสูงกว( าปY ก(อน 299.8
ลานบาท เมื่ อรวมผลกํ าไรจากอั ตราแลกเปลี่ ยนฯ จํานวน 8.1 ลานบาท ทํ าใหมี กําไรสุ ทธิเท( ากับ 6,703.0
ลานบาท สู งกว(าเป< าหมาย 490.6 ลานบาท แต( ต่ํ ากว(าปY ก(อน 180.2 ลานบาท และมี กําไรทางเศรษฐศาสตรH
(Economic Profit : EP) เท( ากั บ 1,574.9 ลานบาท สู งกว( าเป< าหมาย 380.9 ลานบาท และสู งกว( า ปY ก( อ น
282.1 ลานบาท ประกอบดวย
รายได7รวม เท(ากับ 16,140.1 ลานบาท สูงกว(าเป<าหมาย 61.1 ลานบาท และสูงกว(าปY
ก(อน 488.8 ลานบาท โดยมีรายไดค(าน้ํา ซึ่งเป?นรายไดหลักของ กปน. จํานวน 13,506.6 ลานบาท ต่ํากว(า
เป< าหมาย 190.1 ลานบาท โดยมี ป ริ ม าณน้ํ า ขายในเดื อน ก.ค.57 เท( า กั บ 115.3 ลาน ลบ.ม. เท( า กั บ
เป<าหมาย แต(สูงกว(าปYก(อน 3.0 ลาน ลบ.ม. และมีปริมาณน้ําขายสะสม 10 เดือน เท(ากับ 1,126.0 ลาน ลบ.ม.
ต่ํากว(าเป<าหมาย 14.5 ลาน ลบ.ม. แต(สูงกว(าปYก(อน 8.2 ลาน ลบ.ม.
ค.าใช7จ.ายรวม (รวม FX) เท(ากับ 9,437.1 ลานบาท ต่ํากว(าเป<าหมาย 429.5 ลานบาท
แต(สูงกว(าปYก(อน 669.0 ลานบาท โดยมีตนทุนค(าน้ําต(อหน(วยน้ําขาย เท(ากับ 7.72 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว(าเป<าหมาย
0.29 บาท:ลบ.ม.
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กํ าไรสุ ท ธิ เท( ากั บ 6,703.0 ลานบาท สู งกว( าเป< า หมาย 490.6 ลานบาท เกิ ด จาก
ความสามารถในการสรางรายไดและการบริหารควบคุมค(าใชจ(ายทําไดดีกว(าเป<าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกําไรสุทธิ
ปYนี้กับปYก(อน กําไรสุทธิต่ํากว(าปYก(อน 180.2 ลานบาท เกิดจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว(าปYก(อน 480.0
ลานบาท แมว(ารายไดรวมและการควบคุมค(าใชจ(ายทําไดดีกว(าปYก(อน โดยมีสัดส(วนค(าใชจ(ายต(อรายไดดําเนินงาน
ต่ํากว(าปYก(อน แต(อย(างไรก็ตาม กําไรสุทธิส(วนหนึ่งลดลงจากค(าน้ําดิบส(วนเกินที่ กปน.ตองรับภาระในการนําส(ง
กรมชลประทาน จํ านวน 50.0 ลานบาท โดยมี อั ต ราส( ว น EBITDA Margin เท( ากั บรอยละ 65.91 สู งกว( า
เป< าหมาย ซึ่ งเท( ากับรอยละ 63.12 และสูงกว( าปY ก(อน ซึ่งเท( ากั บรอยละ 65.04 และมี อัตราผลตอบแทนต( อ
รายไดดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท(ากับรอยละ 42.13 สูงกว(าเป<าหมาย ซึ่งเท(ากับรอยละ 39.02 แต(
ต่ํากว(า ปYก(อน ซึ่งเท(ากับรอยละ 44.47
ฐานะการเงิน :
กปน. มี สิ น ทรั พ ยH ร วม ณ 31 กรกฎาคม 2557 เท( า กั บ 62,091.0 ลานบาท โดย
มี อัต ราส( ว นหนี้ สิ น รวมต( อส( วนทุ น (D/E Ratio) เท( ากั บ 0.17 เท( า มี ค(าใกลเคี ยงกั บเป< าหมาย แต( ต่ํ ากว( าปY ก( อน
ซึ่งเท( ากั บ 0.16 เท( า และ 0.21 เท( า ตามลํ าดั บ ประกอบกั บอัตราส(วนแสดงความสามารถในการชํ าระดอกเบี้ ย
(Interest Coverage Ratio) เท( ากั บ 121.41 เท( า สู งกว( าเป< าหมายและปY ก( อน ซึ่ งเท( ากั บ 113.62 เท( า และ
74.54 เท(า ตามลําดับ สะทอนถึงความเขมแข็งทางการเงิน
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคH กร ไดประชุ มครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยายน
2557 มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะหHการเงินและผลการดําเนินงานการติดตามผลงานค(ากําไรทางเศรษฐศาสตรH
(EP) ระดับองคHกรและศูนยH EVM สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และรายงานวิเคราะหH
การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
มติที่ประชุม 1. เห็ นชอบรายงานวิ เคราะหH การเงิ นและผลการดํ าเนิ นงาน การติ ดตามผลงานค( ากํ าไรทาง
เศรษฐศาสตรH(EP) ระดับองคHกร และศูนยH EVM สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2. รับทราบรายงานวิเคราะหHการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 กรกฎาคม 2557 ต(อไป
เรื่องที่ 16 ขอความเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบปรับ เพิ่ ม อั ต ราเงิ น
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง
กําหนดว(า “ทุกครั้งที่มีการจ(ายค(าจาง ใหลูกจางจ(ายเงินสะสมเขากองทุนโดยใหนายจางหักจากค(าจาง และให
นายจางจ(ายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน แต(ขอบังคับนั้นจะตองกําหนดให
หักค( าจางเป?น เงิน สะสมเขากองทุน ในอัตราไม(ต่ํ ากว(ารอยละสองแต(ไม(เกิน รอยละสิบ หาของค(าจาง และให
นายจางจ(ายเงินสมทบเขากองทุนตามจํานวนลูกจางในอัตราไม(ต่ํากว(าเงินสะสมของลูกจาง”
2. ปG จจุ บั น กปน.จ( า ยสมทบเขากองทุ นสํ ารองเลี้ ยงชี พ ฯ ตามหนั งสื อสํ านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ (สคร.) กระทรวงการคลัง ที่ กค 0808.2/3533 ลงวันที่ 16 สิ งหาคม
2553 กําหนดใหจ(ายเป?น 3 อัตรา ดังนี้
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2.1

พนักงานที่มีอายุตั้งแต( 10 ปYลงมา ใหจ(ายเงินสมทบเขากองทุนในอัตราไม(เกิน
รอยละ 9 ของเงินเดือน
2.2 พนักงานที่มีอายุตั้งแต( 10 ปYขึ้นไปจนถึง 20 ปY ใหจ(ายเงินสมทบเขากองทุน
ในอัตราไม(เกินรอยละ 10 ของเงินเดือน
2.3 พนักงานที่มีอายุงานเกินกว(า 20 ปYขึ้นไป ใหจ(ายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรา
ไม(เกินรอยละ 11 ของเงินเดือน
3. ในการประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ เมื่ อ วั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2556
คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นว(า ตามสภาวการณHปGจจุบัน ตลาดการลงทุนมีความผันผวนเป?นอย(างมาก
ซึ่งเป?นผลกระทบจากทางดานเศรษฐกิจและการเมือง ส(งผลต(อการบริหารงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ทําให
ไดรับผลประโยชนHตอบแทนนอยกว(าที่คาดหวังไวเมื่อยามเกษียณ อันเป?นผลใหพนักงานที่เป?นสมาชิกกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพฯ ขาดขวัญ กําลังใจ และไม(มั่นใจ โดยเกรงว(าเมื่อยามเกษียณ จะไดรับเงินไม(เพี ยงพอต(อการดํ ารงชี พ
อย(างมีคุณภาพ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นควรขอให กปน.ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ
อีกรอยละ 2 ของเงินเดือนทุกอัตรา เพื่อเป?นการสรางขวัญ กําลังใจแก(พนักงาน โดยขอปรับเพิ่มเป?น ดังนี้.3.1 สมาชิก ที ่ม ีอายุ งานตั้ งแต( 10 ปY ลงมา เดิ มจ( ายเงิ น สมทบในอั ต รารอยละ 9
ขอปรับเพิ่มเป?นรอยละ 11
3.2 สมาชิกที่มีอายุงานตั้งแต( 10 ปYขึ้นไป จนถึง 20 ปY เดิมจ(ายเงินสมทบในอัตรารอยละ 10
ขอปรับเพิ่มเป?นรอยละ 12
3.3 สมาชิ กที่ มี อายุ งานเกิ น 20 ปY ขึ้ น ไป เดิ ม จ( ายเงิ น สมทบในอั ต รารอยละ 11
ขอปรับเพิ่มเป?นรอยละ 13
4. เงิน สมทบเขากองทุน ฯ ที ่ข อปรับ เพิ ่ม อีก รอยละ 2 ของเงิน เดือ นทุก อัต รา กปน.
จะจัดสรรเงินสมทบเพิ่มประมาณ 2,162,230.-บาท/เดือน หรือ ประมาณ 25,946,760.- บาท/ปY
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ไดประชุ ม ครั้ งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ อีกรอยละ 2 ทุกอัตรา
โดยมี ขอเสนอแนะให กปน. พิ จารณาดู แล ใหความรูแก( พนั กงานที่ อยู(กองทุ นบํ าเหน็ จ อันเป? นการสรางขวั ญ
กําลังใจแก(พนักงานกองทุนบําเหน็จดวย
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง ตามเสนอ
และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไป
พิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 17 ขอความเห็นชอบผลการศึกษาโครงการขยายเขตการให7บริการน้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาใหความเห็ นชอบผลการศึ กษาโครงการ
ขยายเขตการใหบริการน้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน. โดย กปน. ไดพิจารณาแนวทางการจําหน(ายน้ําประปาใน
พื้นที่รับผิดชอบช(วงบริเวณรอยต(อระหว(างการประปานครหลวง (กปน.) กับ การประปาส(วนภูมิภาค (กปภ.) จากการ
พิจารณาขอมูลระบบท(อประปาและศักยภาพในการจ(ายน้ําของ กปน. รวมถึงพระราชบัญญั ติและขอกฎหมายที่
เกี่ยวของ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและกําหนดรูปแบบความเป?นไปไดร(วมกันสําหรับแนวทางการใหบริการน้ําประปา
ภายนอกพื้นที่ กปน. สรุปผลการศึกษาได ดังนี้
1. แนวทางที่ เหมาะสมในการใหบริ การน้ํ าประปาในเขตพื้ นที่ รอยต( อระหว(าง กปน. และ
กปภ.
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1.1 พื้ น ที่ ใดในปG จ จุ บั น ที่ กปน. และ กปภ. มี ก ารจ( า ยน้ํ า ประปาขามเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบใหคงสภาพการจําหน(ายน้ําประปาดังกล(าวไดแต(จะไม(มีการขยายพื้นที่จําหน(ายน้ําดังกล(าวเพิ่มขึ้นอีก
1.2 กรณีที่การขยายเขตจําหน(ายน้ําใหม(ในพื้นที่ที่มีเขตติดต(อกัน การจําหน(ายน้ําจะ
อยู(ในความรับผิดชอบของหน(วยงานใดใหเป?นไปตามเขตการปกครอง
1.3 กรณีที่มีความจําเป?นจะตองมีการซื้อน้ําประปาระหว(าง กปน. และ กปภ. ใหทั้ง
สองหน(วยงานคิดราคาแลกเปลี่ยนกันในราคาเหมาที่ราคาลูกบาศกHเมตรละ 10.50 บาท
1.4 กรณีพื้นที่หมู(บานซึ่งมีลักษณะเป?นโครงการเดียวกัน แต(พื้นที่จําหน(ายน้ําอยู(ใน
ความรับผิดชอบของ กปน. และ กปภ. ใหดําเนินการพิจารณาตกลงกําหนดว(าจะใหอยู(ในความรับผิดชอบของ
หน(วยงานใด เป?นกรณีๆ ไป
1.5 หาก กปภ. ไม(สามารถใหบริการประชาชนในพื้นที่บริเวณรอยต(อได ก็สามารถ
ขอรับการสนับสนุนจาก กปน. เพื่อแกปGญหาดังกล(าว โดย
1) กปภ. รับซื้อน้ําโดยตรงจาก กปน. เพื่อจ(ายน้ําเสริมเขาระบบท(อจ(ายของ กปภ.
2) กปภ. พิจารณา อนุญาตให กปน. วางท(อเขามาใหบริการผูใชน้ําที่อยู(ในพื้นที่
กปภ. ได จนกว(า กปภ. จะสามารถขยายเขตจ(ายน้ําไปใหบริการตามปกติ
2. ผลการดําเนินงานเพิ่มจุดบริการน้ําประปาในเขตพื้นที่รอยต(อระหว(าง กปน. และ กปภ.
กปน. ไดประสานงานกั บ กปภ. โดยสามารถเพิ่ มจุดจํ าหน( ายขามเขตไดทั้ งสิ้ น 4 จุ ด
ไดแก( บริเวณถนนหทัยราษฎรHติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด 12 นิ้ว บริเวณถนนเฉลิมพงษH (แยกจากถนนสายไหม)
ติ ด ตั้ ง มาตรวั ดน้ํ า 12 นิ้ ว และบริ เวณถนนพหลโยธิ น ตั ด กั บ ถนนลํ าลู กกา กั บ บริ เวณหนาหมู( บ านวั งทอง
ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งกําลังอยู(ระหว(างประสานงานติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด 12 นิ้ว โดยทั้ง 4 จุด ที่กล(าวมาแลว คาด
ว(าจะมีปริมาณน้ําจําหน(ายขามเขตเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นเดือนละ 249,237 ลบ.ม. คิดเป?นรายไดค(าน้ําที่เพิ่มขึ้นเดือนละ
2,995,250 บาท
3. การขยายเขตการใหบริการน้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน.
กปน. ไดทําการศึกษาพระราชบัญญัติ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว สรุปไดว(า กปน.
ไม(สามารถขยายการใหบริการน้ําประปาเพื่อจําหน(ายน้ําประปาออกนอกเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการไดเพราะเป?นการดําเนินการโดยปราศจากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ที่ กํ า หนดไวตามมาตรา 6(2) เวนแต( จ ะไดรั บ อนุ ญ าตหรื อ ไดรั บ
สัมปทานจากหน(วยงานที่มีอํานาจและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เช(น การประปาส(วนภูมิภาค หรือองคHกร
ปกครองส(วนทองถิ่น เช(น เทศบาล องคHการบริหารส(วนตําบล องคHการบริหารส(วนจังหวัด เป?นตน ดังนั้นหาก
จะแกปG ญ หาเรื่ อ งขอกํ า หนดอํ า นาจบางอย( า งซึ่ งจํ า กั ด อํ า นาจไวไม( ให กปน. สามารถทํ าไดควรจะแกไข
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณHปGจจุบัน โดยทํา
การแกไขวัตถุประสงคH พื้นที่ในการดําเนินการ และบทบัญญัติบางประการที่อาจไม(เอื้ออํานวยกับการบริหารใน
ยุคของการทําธุรกิจในรูปแบบใหม( เป?นตน
ในกรณีจัดตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของ กปน. สรุปไดว(าบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ
ของ กปน. ยั งคงถู กจํ ากั ดใหตองดํ า เนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงคH ต ามมาตรา 6 ประกอบกั บ มาตรา 13 ของ
พระราชบัญญั ติกปน. พ.ศ.2510 เมื่อ กปน. ไม(สามารถผลิต จัดส(ง และจําหน(ายน้ําประปานอกเขตทองที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการได ดังนั้น บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ กปน.
ก็ไม.สามารถกระทําได7 แต(หากเป?น กรณี ที่ไดรับ อนุญ าตหรือไดรับ สัมปทานจากหน(วยงานที่มีอํานาจและมี
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เช(น การประปาส(วนภูมิภาค หรือองคHกรปกครองส(วนทองถิ่น เช(น เทศบาล
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องคH ก ารบริ ห ารส( ว นตํ าบล หรือ องคH การบริห ารส( ว นจั งหวั ด ใหดํ า เนิ น การเพื่ อประโยชนH แก( พื้ น ที่ ที่อ ยู( ใน
ขอบเขตแห( งความรั บ ผิ ด ชอบของหน( ว ยงานนั้ น กรณี นี้ เ ห็ น ว( า บริ ษั ท ลู ก หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ของ กปน.
จะดํ าเนิ นการในลักษณะเชิ งธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ องตามวั ตถุ ประสงคH ของมาตรา 6(3) ของพระราชบั ญญั ติ การประปา
นครหลวง พ.ศ. 2510 สามารถกระทําได
ทั้งนี้แนวทางการจัดตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของ กปน. ในปGจจุบัน คณะทํางานจัดตั้ง
บริ ษั ท ในเครื อ ของ กปน. โดยมี ร องผู ว( า การ (แผนและพั ฒ นา) เป? น ประธานคณะทํ า งานฯ อยู( ร ะหว( า ง
ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป?นไปได
4. กปน. ไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานผลการศึ ก ษาโครงการขยายเขตการใหบริ ก าร
น้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน. แลวเสร็จ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคHกร ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2557 มี มติเห็ นชอบตามที่เสนอ โดยมี ขอสังเกตให กปน. กํ าหนดแผนงานโครงการขยายเขตการใหบริการ
น้ําประปาภายนอกพื้นที่ กปน. อย(างชัดเจน และอยู(ภายใตพระราชบัญญัติหรือขอกฎหมายที่เกี่ยวของ อีกทั้ง
ควรประสานความร(วมมือของทั้ง กปน.และ กปภ. ใหครอบคลุมการดําเนินงานในเรื่องต(างๆ เช(น การกําหนด
ปริมาณและราคาค( าน้ํ าระหว(าง กปน. กั บ กปภ. ที่ เหมาะสม หรือการกํ าหนดตั วชี้ วัดผลการปฏิ บั ติ งาน
(Key Performance Indicator : KPI) ของทั้ง กปน. และ กปภ. เพื่อเป?นการดูแลรับผิดชอบผูใชน้ําภายนอก
พื้นที่ กปน. เป?นตน
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามที่ เ สนอ และให กปน. รั บ ขอสั ง เกตของคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคH ก ร
ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 18 ขอความเห็นชอบรายงานข7อเสนอเบื้องต7น (Project Proposal) โครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลักครั้งที่ 9 ฉบับทบทวนใหม.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานขอเสนอเบื้องตน
(Project Proposal) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ฉบับทบทวนใหม( เนื่องจากเป?นโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ(และส(งผลกระทบต(อสถานะการเงินขององคHกรโดยตรง กปน. จึงจําเป?นตองพิจารณาเนื้องาน
และวงเงินการลงทุนอย(างเหมาะสมและรอบคอบมากที่สุดเพื่อที่จะลงทุนโครงการใหเกิดประโยชนHสูงสุดแก(
องคHกรในระยะยาว โดยสรุปได ดังนี้
กรอบแนวคิด (Conceptual Project)
1) เสริมสร7างความเพียงพอให7แก.ระบบประปา โดยมุ(งเนนการขยายกําลังการผลิตน้ําของ
โรงงานผลิตน้ําใหมีความสามารถในการผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับปริมาณความตองการใชน้ําที่สูงขึ้น
2) เสริมสร7างความมั่นคงและเพิ่มความเสถียรภาพให7แก.ระบบประปา โดยมุ(งเนนเพิ่ม
เสนทางลําเลียงน้ําประปาในระบบส(งน้ําดวยการสรางอุโมงคHส(งน้ําเพิ่มขึ้นและเสริมเสถียรภาพระบบจ(ายน้ําโดย
ก(อสรางสถานีสูบจ(ายน้ําแห(งใหม(
3) เสริมสร7างความยั่งยืนให7ระบบประปาสามารถรับมือกับสถานการณ3ต.าง ๆ ได7 โดย
มุ(งเนนการขยายถังเก็บน้ําใสใหมีปริมาตรเพิ่มขึ้น พรอมกับการวางท(อประปาขนาดต(าง ๆ ใหครอบคลุมพื้นที่
บริการพรอมรับกับการขยายตัวของเมืองเพิ่มประสิทธิภาพใหมีแรงดันน้ําที่สูงขึ้นสรางความพึงพอใจใหแก(ผูใชน้ํา
ในระยะยาว
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ขอบเขตการดําเนินงานและค.าใช7จ.าย
สํ าหรั บแผนงานโครงการปรั บปรุงกิ จการประปาแผนหลั ก ครั้ งที่ 9 ไดมุ( งเนนการสรางความ
เพียงพอและยกระดับคุณภาพน้ําประปา ความมั่นคง รวมทั้งความยั่งยืนในระบบโครงสรางพื้นฐานระบบประปา
โดยวงเงินลงทุนโครงการดังกล(าว รวมทั้งสิ้นประมาณ 27,448.0 ลานบาท ใชระยะเวลาดําเนินการ 7 ปY เริ่มตั้งแต(
ปY 2559 ถึง ปY 2565
แหล.งเงินลงทุนโครงการ อยู(ระหว(างการวิเคราะหHแหล(งเงินโครงการใน 2 ทางเลือก
แนวทางเลือกที่ 1: เงินรายได กปน.
แนวทางเลือกที่ 2: เงินรายได กปน. + เงินกู (ภายใน และ/หรือ ต(างประเทศ)
ขณะนี้อยู(ระหว(างการศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาแหล(งเงินโครงการให
เกิดความเหมาะสมและมีความคุมค(ามากที่สุด
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคHกร ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2557 มี มติ เห็ น ชอบรายงานขอเสนอเบื้ องตนฯ โดยมี ขอสั งเกตให กปน. พิ จ ารณาดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
โครงการก( อสรางโรงงานผลิ ต น้ํ าแห( งใหม( (ไทรนอย) ซึ่ งเป? น โครงการจํ า เป? น และมี ลํ าดั บ ความสํ าคั ญ มาก
ซึ่ง กปน.ควรพิจารณาศึกษาและดําเนินการเสนอขออนุมัติโครงการฯ นี้ พรอมกับโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
มติที่ประชุม เห็นชอบในเบื้องตน ตามรายงานขอเสนอฯ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาองคHกรไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 19 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในการประชุ มครั้ งที่ 6/2557 เมื่ อวั นที่ 16 กั นยายน 2557 ซึ่ งไดมี มติ
เห็นชอบในเรื่องต(างๆ ดังนี้
1. ผลการประเมิ นความเสี่ ยง ปI งบประมาณ 2557 และการระบุ -ประเมิ นความเสี่ ยงต7 น
ปIงบประมาณ 2558 สรุปไดดังนี้
(จํานวนสาเหตุความเสี่ยง)
ผลการทบทวนระดับความเสี่ยง ปIงบประมาณ ผลการระบุ-ประเมินความเสี่ยงใหม.
ระดับ
2557
ปIงบประมาณ 2558
รวม
ความเสี่ยง
ต7นปI
กลางปI
ปลายปI
สูงมาก
1
1
สูง
4
1
2
2
4
ปานกลาง
16
17
9
9
ต่ํา
2
8
8
รวม
20
20
20
2
22
โดยสาเหตุ ความเสี่ ย งตั้ งแต( ร ะดั บ ความเสี่ ย งปานกลางขึ้ น ไป ไดมี แผนบริห ารความเสี่ ย ง
ต(อเนื่อง ในปYงบประมาณ 2558 ส(วนสาเหตุความเสี่ยงที่บริหารจัดการใหลดระดับลงมาอยู(ในระดับที่ยอมรับ
ได (ระดับต่ํา) จะทําการควบคุมภายในเพื่อไม(ใหระดับความเสี่ยงสูงขึ้นอีก
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2. แผนบริหารความเสี่ยง ปIงบประมาณ 2558 ไดมีความเสี่ยงที่ตองบริหารจัดการรวม 14
สาเหตุความเสี่ยง (สูงมาก 1, สูง 4, ปานกลาง 9) โดยหน(วยงานเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ไดจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ปYงบประมาณ 2558 จํานวน 11 แผน ซึ่งเป?นแผนที่ดําเนินการต(อเนื่องจากปYงบประมาณ
2557 จํานวน 9 แผน (แผนที่ 1-9) และแผนที่จัดทําจากความเสี่ยง ที่ระบุขึ้นใหม(ในปYงบประมาณ 2558
จํานวน 2 แผน (แผนที่ 10-11) ดังนี้
แผนบริหารความเสี่ยง

ผู7รับผิดชอบ
(สายงาน)
ผลิตและส(งน้ํา
ผลิตและส(งน้ํา

1) การเตรียมพรอมรับผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ําดิบไม(เพียงพอ
2) การซ(อมโครงสรางถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2
3) การเตรียมความพรอมกรณีสถานีไฟฟ<าย(อย (substation) ของ สถานีสูบจ(ายน้ํา
ผลิตและส(งน้ํา
ขัดของ
4) การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
บริการ
5) การทบทวนการบริหารความต(อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ดาน IT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ความปลอดภัยและความพรอมใชงานของขอมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7) การเร(งรัดการเบิกจ(ายงบลงทุน
การเงิน
8) การปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนา
บริหาร
ธุรกิจเสริม เชิงรุก และการเปzดเสรีประชาคมอาเซียน
9) การสรางความพรอมบุคลากรเพื่อสืบทอดตําแหน(งงานสําคัญ
บริหาร
10) การเตรียมความพรอมบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
บริหาร
11) การเตรียมการเพื่อเขาประกวดรางวัล TQC ปYงบประมาณ 2558-2559
แผนและพัฒนา
3. การทบทวนแผนน้ําประปาปลอดภัย และผลการดําเนินงานโครงการแผนน้ําประปา
ปลอดภัย (Water Safety Plans) ปIงบประมาณ 2557 ดังนี้
3.1 คณะทํ างานแผนน้ํ าประปาปลอดภั ย ไดพิ จารณาทบทวนแผนน้ํ าประปาปลอดภั ย
ปYงบประมาณ 2556 การประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุม รวมทั้งกําหนดแผนงานสําหรับมาตรการที่
ตองทําเพิ่มเติมในปYงบประมาณ 2557 - 2559 และแผนระยะยาว จัดทําเป?นเอกสารสรุปการดําเนินงาน
โครงการแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ปYงบประมาณ 2557 ซึ่งไดผ(านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับแผนน้ําประปาปลอดภัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
3.2 การดํ าเนิ นการตามแผนน้ํ าประปาปลอดภั ยตามหลั กการขององคH การอนามั ยโลก
ในปYงบประมาณ 2557 สรุปไดดังนี้
- แต(งตั้งคณะทํางานจํานวน 3 ชุด ไดแก( คณะกรรมการกํากับแผนน้ําประปาปลอดภัย
(MWA’s WSP Steering Committee) คณะทํ างานและติดตามแผนน้ํ าประปาปลอดภั ย (MWA’s WSP Working
Group) ตามคํ าสั่ ง กปน. ที่ 25/2557 และคณะทํ า งานแผนน้ํ า ประปาปลอดภั ย (Water Safety Plans
Team)
- กําหนดกรอบการดําเนินงานประจําปY ซึ่งคณะกรรมการ กปน. มีมติเห็ นชอบแนวทาง
การดําเนินงานโครงการแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) แลว
- จัด อบรมเชิงปฏิ บั ติ การเรื่อง Water Safety Plans ใหแก( ผู บริห าร คณะทํ างาน
แผนน้ําประปาปลอดภัย ทั้ง 5 ดาน และผูเกี่ยวของ พรอมนี้ กปน. ไดส(งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 5 ท(าน เขา
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รั บ
การฝu กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การระดั บ นานาชาติ ในหลั กสู ต ร “Urban Water Safety Plan Master
Trainer Workshop” จากการประสานงานระหว(าง กปน. และ World Health Organization (WHO)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาในเรื่องต(างๆ ดังนี้
1. การที่ กปน. ยังไม(มีแหล(งน้ําดิบเป?นของตัวเอง จึงควรเพิ่มมาตรการเชิงรุก ทั้งในระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยนํ า ผลการศึ กษาดานแหล( งน้ํ าดิ บ มาเป? น ขอมู ล ในการพิ จ ารณากํ า หนด
แผนการดําเนินงาน รวมทั้ง ควรมีการจัดทําระบบวิเคราะหHสมดุลน้ํา
2. กปน. ควรมีการต(อยอดระบบช(วยตัดสินใจเกี่ยวกับระบบจ(ายน้ําจากนวัตกรรมที่มีอยู(
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 20 รับทราบรายงานความขัดแย7งทางผลประโยชน3ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
ผู7ปฏิบัติงาน กปน. ประจําปIงบประมาณ 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนH
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูปฏิบัติงาน กปน. ประจําปYงบประมาณ 2557 สรุปไดดังนี้
1. คณะกรรมการ กปน. จํานวน 11 คน (รวมผูว(าการ) รายงานเป? นผูไม(มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนHครบถวน
2. คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุ ดต( างๆ ที่ เป? น บุ คคลภายนอก จํานวน 37 คน
รายงานเป?นผูไม(มีความขัดแยงทางผลประโยชนHครบถวน
3. ผูปฏิบั ติงานของ กปน. ตามอัตราถือครอง ณ 31 สิงหาคม 2557 จํานวน 4,191 คน
รายงานเป?นผูไม(มีความขัดแยงทางผลประโยชนHครบถวน
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 21 รับทราบการติ ด ตามความเสี่ ยงของอั ต ราดอกเบี้ ยและอั ต ราแลกเปลี่ ยน สํ าหรับเดื อน
มิถุนายน 2557 และเดือนกรกฏาคม 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนมิถุนายน 2557 และเดือนกรกฎาคม 2557 สรุปไดดังนี้
1. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กปน. มีภาระหนี้รวม 1,950.3 ลานบาท เป?นเงินกูสกุล
เยนทั้ งจํ านวน โดยในจํ านวนนี้ ไดป< องกั น ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ยนแลวจํา นวน 950.6 ลานบาท
(รอยละ 48.7) คงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 999.7 ลานบาท (รอยละ 51.3)
2. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กปน. มีภาระหนี้รวม 1,895.2 ลานบาท เป?นเงินกู
สกุลเยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ไดป<องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแลวจํานวน 923.8 ลานบาท
(รอยละ 48.7) คงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 971.4 ลานบาท (รอยละ 51.3)
3. ปG จ จุ บั น กปน. ยั ง คงเหลื อ เงิ น กู ที่ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต(างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนกรกฎาคม 2557 พบว(า ทั้งค(าเฉลี่ยอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินเยนและเงินบาทต(อดอลลารHสหรัฐฯ แข็งค(าขึ้นเมื่อเทียบกับค(าเฉลี่ยของเดือนก(อนหนา ทั้งนี้
อัต ราแลกเปลี่ ย นค( าเงิน บาทต( อดอลลารH ส หรัฐ ฯ แข็ งตั ว ในอั ต ราที่ ม ากกว(าอั ต ราแลกเปลี่ ย นค( า เงิน เยนต( อ
ดอลลารHสหรัฐฯ ส(งผลใหค(าเงินบาทแข็งค(าขึ้นเมื่อเทียบกับค(าเงินเยน
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จากขอพิ จารณาดังกล(าว กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่ อดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต(อไป
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคH กร ไดประชุ มครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยายน
2557 มีมติรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเดือนมิถุนายน 2557
และเดือนกรกฎาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 22 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิน การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต(างๆ
ดังนี้
1. เห็ นชอบ แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปYงบประมาณ 2558 โดย
กํ าหนดประชุ มเป? น วั น อั งคารที่ 2 ของเดื อน ยกเวน เดื อนพฤศจิ กายน 2557 กํ า หนดเป? น วัน ศุ กรHที่ 14
พฤศจิกายน 2557
2. รับทราบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 3/2557 (เมษายน –
มิถุนายน 2557)
3. รับ ทราบ ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุ ค คลและทั้ งคณะ
ผลการประเมินหน(วยตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ (รายบุคคล)
ระดับคะแนนเฉลี่ย = 4.80 = ดีเยี่ยม
- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ (ทั้งคณะ)
ระดับคะแนนเฉลี่ย = 4 = มีแนวปฏิบัติที่ดี
- ผลการประเมินหน(วยตรวจสอบภายใน (โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ)
ระดั บคะแนนเฉลี่ย = 4.83 = มีป ระสิทธิภ าพในการปฏิ บัติ งานดี เยี่ย ม สามารถ
สนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการกํากับดูแลงานของ กปน.
4. เห็นชอบ ผลการประเมินตนเองของหน(วยตรวจสอบภายใน ประจําปYงบประมาณ 2557
พรอมแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ ประจําปY 2558
5. เห็นชอบ รายงานความคืบหนาของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด
3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2557) จํานวน 9 กิจกรรม ผลการตรวจสอบโดยรวมหน(วยรับตรวจ มีการ
ดําเนินงานอยู(ในเกณฑHดี มีการดําเนินการในส(วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับ
ดูแล และ การปฏิ บัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบั งคับ และผลการติดตามการปฏิบั ติของหน(วยรับ ตรวจตาม
ขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จํานวน 19 ขอ จากการติดตามถึงวันที่ 29
สิงหาคม 2557 พบว(าอยู(ระหว(างดําเนินการ 3 ขอ
มติที่ประชุม รับทราบ
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เรื่องที่ 23 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ3ใน กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิน งานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธHใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต(างๆ ดังนี้
1. รับ ทราบ การปรับ ปรุ งสวัส ดิ การดานค( ารักษาพยาบาลใหผู ปฏิ บั ติ งานหรือบุ คคลใน
ครอบครัวที่ เขารับ การรักษาพยาบาลประเภทผูปR วยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนหรือคลินิ กเวชกรรม
ใหไดรั บ ค( า รั กษาพยาบาลเท( าที่ จ( า ยจริ ง แต( เมื่ อรวมกั น แลวตองไม( เกิ น ปY งบประมาณละ 3,600 บาทต( อ
ครอบครัว ซึ่งขณะนี้อยู(ระหว(างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. รับทราบ การพิจารณาเพิ่มการสะสมวันลาพักผ(อนประจําปYจาก 30 วัน เป?น 45 วัน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ3ฯ มอบหมายใหฝRายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบบ.) จัดทํา
ขอมูลพนักงานเกษียณที่เขาข(ายเงื่อนไขและหลักเกณฑHตามมติเดิมที่เห็นชอบการเพิ่มวันลาสะสมให “พนักงาน
ซึ่งปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุ ในปYที่เกษียณอายุใหพนักงานสะสมวันหยุดพักผ(อนประจําปYไดไม(เกิน 3 ปY
และไม(เกิน 45 วันทําการ” เปรียบเทียบกับขอเสนอแนะของกรรมการฝRายนายจางที่กําหนดให “พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานเกิน 20 ปYขึ้นไป ใหสะสมวันลาไดไม(เกิน 45 วัน” เพื่อคํานวณเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ตองใช
จ(าย โดยนําเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต(อไป
3. รับทราบ การปรับเงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุ
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ3 ฯ พิ จ ารณาแลวมี ค วามเห็ น ว( า เรื่ อ งนี้ อ ยู( ร ะหว( า ง
ดํ า เนิ น การ ควรชี้ แ จงทํ า ความเขาใจใหพนั ก งานไดรั บ ทราบ โดยคณะกรรมการ กปน. ไดประชุ ม ครั้ ง ที่
13/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมติใหคณะอนุกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนหลักเกณฑHและ
แนวทางการปรับ ชดเชยเงินเดือนใหกับ พนั กงานที่ ไดรับผลกระทบใหม(อีกครั้ง และนํ าเสนอคณะกรรมการ
กปน. เพื่อพิจารณาต(อไป
4. รับทราบ การสอบสวนดําเนินการ กรณีการทุจริตหน(วยงาน สสป. และการยายพนักงาน
ไปอยู( ห น( ว ยงานที่ ต องไดรั บ ผลกระทบ ซึ่ งคณะกรรมการที่ เกี่ ย วของจะมี ก ารประชุ ม หาขอยุ ติ ในวั น ที่ 5
กันยายน 2557
5. เห็ น ชอบ การจั ด งานเลี้ ย งอํ า ลาใหกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธH ฯ ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ
ในปYงบประมาณ 2557
6. เห็ น ชอบ การกํ า หนดวั น ประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธH ฯ ครั้ งที่ 9/2557
ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 น.
ในที ่ป ระชุม เลขานุก ารฯ รายงานเพิ ่ม เติม ว(า ในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่
5/2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ไดมีมติรับทราบ การที่ กปน. ไดมีหนังสือสอบถามไปที่กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในเรื่องการปรับ
เงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแลว และไดรับหนังสือ
ตอบชี้แจงแนวทางปฏิบัติและอํานาจในการปรับเงินเดือนชดเชย สรุปไดดังนี้
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1. กรณีการชดเชยผูไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราแรกบรรจุของรัฐวิสาหกิจ ถือเป?น
การปรับปรุงค(าจาง ซึ่งตองดําเนินการตามมาตรา 13 วรรคสามแห(ง พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธH พ.ศ.
2543
2. สคร. และ กรมสวัสดิการฯ ในฐานะเลขานุการ ครส. อยู(ระหว(างการศึกษาแนวทางการชดเชย
ผูไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราแรกบรรจุ เพื่อกําหนดกรอบหลักเกณฑHกลางในการดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. เสนอเรื่องการเพิ่มการสะสมวันลาพักผ(อนประจําปYจาก 30 วัน เป?น
45 วัน ต(อคณะกรรมการกิจการสัมพันธHพิจารณาก(อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต(อไป

เรื่องที่ 24 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต(างๆ ดังนี้
1. รับทราบคําสั่งแต(งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยงองคHกร ของ กปน.
3. รับทราบรายงานผลการเฝ<าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือน
สิงหาคม 2557 จํานวน 10 รายการ ดังนี้
3.1 ผลงานอยู(ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Target) จํานวน 8 รายการ
3.2 ผลงานอยู( ในระดั บที่ ต องติ ดตามเฝ< าระวั งอย( างใกลชิ ด (Trigger) 1 รายการ ไดแก(
ปริมาณน้ําขาย
3.3 ผลงานอยู( ในระดั บที่ ต องจั ดการทั นที (Threshold) 1 รายการ ไดแก( ตนทุ นการ
บริหารความเสี่ยงดานการเงินสัญญาเงินกู JICA เลขที่ TXXXII-1 (Principal II)
4. รั บทราบกํ าหนดการประชุ มคณะอนุ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง โดยกํ าหนดเป? นวั น
พฤหัสบดี สัปดาหHที่ 2 ของเดือน (เดือนเวนเดือน) เวลา 14.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 25 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน กันยายน 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนกันยายน 2557 ตามที่ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ซึ่งไดมีมติและขอเสนอแนะดังนี้
1. รับทราบการบริหารจัดการน้ําสูญเสียปGจจุบันของ กปน. ที่ไดนําเสนอ ดังนี้
1.1 กปน. มีการดําเนินงานการจัดการน้ําสูญเสียประจําปY โดยมีการอางอิงจากมาตรฐาน
การดําเนินงานขององคHการ IWA หรือ International Water Association
1.2 อัตราน้ําสูญเสียและแรงดันน้ําแยกตามพื้นที่บริการ ปYงบประมาณ 2557 สะสมถึง
เดือนกรกฎาคม 2557
1.3 ปGญหาและขอจํากัดของการดําเนินงานดานลดน้ําสูญเสียในปGจจุบัน
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2. ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
2.1 กปน. ควรนําเสนอขอมูลน้ําสูญเสียและแรงดันน้ําในแต(ละพื้นที่สาขา เปรียบเทียบ
ผลงานเดือนก(อนหนา
2.2 กปน. ควรพิ จารณาจั ดงานสั มมนาการบริ หารจั ดการน้ํ าสู ญ เสี ยระดั บนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ
2.3 กปน. ควรนําเสนอขอมูลแรงดันน้ํา โดยใชขอมูลแรงดันน้ําจากจุดวัดแรงดันน้ําท(อประธาน
28 จุด
2.4 กปน. ควรพิจารณาจัดทําแผนที่เสนชั้นความสูงแรงดันน้ําของ กปน.
3. รั บทราบกํ าหนดใหมี การประชุ มประจํ าเดื อนของคณะอนุ กรรมการฯ ในวั นพุ ธ สั ปดาหH ที่ สอง
ของทุกเดือน
4. ใหเลขานุการฯ นําเสนอเรื่องแผนแม(บทบูรณาการน้ําสูญเสียของ กปน. ต(อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
5. ใหเชิญ ชวก.(ก1-5) และ ชวก.(สจ) เขาร(วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 26 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ซึ่งมีมติใน
เรื่องต(าง ๆ ดังนี้
1. รับ ทราบ แผนปฏิบัติง านดานบริห ารทรัพ ยากรบุคคลตามยุทธศาสตรHดานการเรียนรู
และพัฒนาองคHกร ของ กปน. ปYงบประมาณ 2558
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรมี ก ระบวนการคั ด กรองพนั ก งานที่ เขาร( ว มโครงการสรางความพรอม
บุคลากรเพื่อสืบทอดตําแหน(งสําคัญ และโครงการพนักงานที่มีศักยภาพ ที่ชัดเจนและมีการสื่อสารใหพนักงาน
ทราบ
2. ดานการฝuกอบรมพนักงาน (Training) ควรเนนการพัฒนาทั้งในดานทักษะทางการ
บริหาร และการฝuกอบรมใหพนักงานกลุ(มปฏิบัติงาน ใหปฏิบัติงานไดอย(างมีประสิทธิภาพ และควรมีการจัดทํา
IDP ใหระดับผูช(วยผูว(าการดวย
3. ในดานวัฒนธรรมองคHกร กปน. ควรมีการกําหนดคําขวัญ สั้นๆ โดยดึงคุณลักษณะ
ที่องคHกรประสบความสําเร็จ เช(น ดานการใหบริการ แลวมีการถ(ายทอดใหพนักงานรับรูเพื่อใหพนักงานยึดถือ
ร(วมกันในองคHกร
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2. รับทราบ แผนฝuกอบรมพนักงาน กปน. ประจําปYงบประมาณ 2558
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรมีการเพิ่มจํานวนพนักงานที่อบรมหลักสูตรในดานธรรมาภิบาล (CG) และ
การต(อตานคอรัปชั่นใหมากกว(าเดิมโดยพิจารณาจากสัดส(วนของพนักงานที่มีจํานวนกว(าสี่พันคนเพื่อใหสอดรับ
กับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เนนการต(อตานคอรัปชั่น
2. ควรมี แผนฝu ก อบรมดาน CG และการต( อตานคอรั ป ชั่ น ที่ ชั ด เจน มี การแบ( งกลุ( ม
พนั กงานเขาอบรมโดยเฉพาะกลุ( มเสี่ยงที่ มีโอกาสเรียกรับผลประโยชนH เขารับการอบรมก(อน และสํ าหรับกลุ( ม
พนักงาน ที่เป?นเครือข(ายต(อตานคอรัปชั่น นั้น ใหมีการประเมินผลงานดวย ว(าสามารถช(วยองคHกรไดมากนอย
เพียงใด
3. การส(งพนักงานไปอบรมหลักสูตรภายนอกควรใหโอกาสพนักงานระดับหัวหนาส(วน
หรือระดับ ผู อํ านวยการกองที่ ยังมี เหลืออายุงานหลายปY ก(อนเกษี ย ณเพื่ อเป? น เครือข(ายสรางสั มพั นธH ในการ
ทํางานในอนาคต โดยมีคุณสมบัติ High Performance ซึ่งจะเป?นประโยชนHต(อองคHกรมากกว(า
4. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑHใหชัดเจนเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเลื่อนตําแหน(ง
แต( ล ะระดั บ ว( า จะตองผ( า นการอบรมหลั กสู ต รใดบางเพื่ อป< อ งกั น การอบรมซ้ํ าซอน รวมทั้ งหลั ก สู ต รของ
พนักงานกลุ(มที่เป?น Successor ดวย
5. กปน. ควรใหความสํ า คั ญ กั บ การอบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การลดน้ํ า สู ญ เสี ย และ
การเพิ่มแรงดันในระบบท(อจ(ายน้ํา เพราะถือเป?นนโยบายหลักที่สําคัญของ กปน.
3. รับทราบ แผนปฏิบัติงานของฝRายสวัสดิการและกิจการสัมพันธH ประจําปYงบประมาณ 2558
คณะอนุ ก รรมการฯ มี ขอเสนอแนะว(า ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ตในการทํ างานของ
บุคลากรควรมีตัวชี้วัดแต(ละกิจกรรมที่จะสรางองคHกรแห(งความผาสุกดวย
4. รับทราบ ภาพรวมกรอบอัตรากําลังรวมของ กปน. จํานวน 4,930 อัตรา และกรอบ
อัตราตําแหน(งสําหรับพนักงานบรรจุใหม( ปYงบประมาณ 2558 จํานวน 217 อัตรา คงคางจากการบรรจุ
ของปYงบประมาณ 2557 อีกจํานวน 27 อัตรา รวมเป?นพนักงานที่จะบรรจุใหม(ทั้งหมดในปYงบประมาณ
2558 จํานวน 244 อัตรา
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการบรรจุ พ นั ก งานใหม( 1 คนจนถึ งเกษี ย ณอายุ กปน. ควรมี ก ารคิ ด อั ต รา
ค(าใชจ(าย : คน ว(ามีค(าใชจ(ายเท(าใดเพื่อเป?นขอมูลประกอบในการพิจารณาบรรจุพนักงานใหม(
2. ควรพิจารณาสัดส(วนในการจาง Outsource และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานดังกล(าว เนื่องจาก กปน. เป?นรัฐวิสาหกิจที่เนนงานบริการจะไดไม(เสียภาพลักษณHองคHกรรวมทั้ง
ควรมีแนวทางการสรางความผูกพันองคHกรใหกับผูปฏิบัติงานกลุ(มนี้ดวย
3. ควรมีการทบทวนการกําหนดคุณสมบัติผูสมัครเป?นพนักงาน กปน.ที่มีการกําหนด
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอั งกฤษ TOEIC ไม( น อยกว( า 500 คะแนน รองรั บ บริ บ ทการเขาสู( ป ระชาคม
อาเซียนนั้น อาจไม(เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานในบางสายงาน
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4. กปน. ควรมี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลใหสอดคลองกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
พนักงานตาม Generation เพื่อลดช(องว(างในการปฏิบัติงานร(วมกันและเกิดประโยชนHสูงสุดทั้งต(อพนักงานและ
องคHกร
5. นโยบายการรับลูกจาง/ตัวแทนคุณวุฒิต่ํากว(าปริญญาตรี (ตามสัญญาจาง) ที่มีอายุ
งาน 10 ปYขึ้นไปบรรจุเป?นพนักงาน ควรมีการทดสอบความรูความสามารถดวย
5. รั บ ทราบ ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ งานปY งบประมาณ 2557 จํ า นวน 5
โครงการ
1. แผนการดําเนินงานโครงการสรางความพรอมบุคลากรเพื่อสืบทอดตําแหน(งสําคัญ
(Successors to Key Position)
2. แผนการดํ าเนิ น งานโครงการส(งเสริมพนั กงานที่ มีศักยภาพ (High Performance
and Potential Staffs : HiPPS)
3. แผนการดําเนินงานโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคHกร
4. โครงการบริหารสายอาชีพ (Career Management)
5. โครงการพัฒนาความสามารถดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 27 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บทราบผลการดํ าเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการ
ธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จ กรรมเพื่ อสั งคม (CSR) ในการประชุ ม ครั้ งที่ 7/2557 เมื่ อวั น ที่ 10 กั น ยายน
2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต(าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ ภาพรวมการดําเนินงานดานธรรมาภิบาลของ กปน.
คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาในรายละเอียด และไดกล(าวชมเชย กปน. ว(ามีการ
ดําเนินการกิจกรรมดานธรรมาภิบาลอย(างหลากหลาย และเป?นตัวอย(างที่ดีต(อรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
2. รับทราบ แผนปฏิบัติงานดานธรรมาภิบาล ประจําปY 2558
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะว(าตามที่ กปน. ไดกําหนดเป<าหมายของโครงการฯ
ตองไดรับการยอมรับดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน กปน. ควรดําเนินงานใหชัดเจนที่จะบรรลุ
ตามเป<าหมายที่ตั้งไว อาทิ ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ และกิจกรรมที่ดําเนินงานตองชัดเจน ในขณะเดียวกัน
กปน. ควรศึ กษาการทํ า Benchmark กั บองคH กรที่ มี ประสิ ทธิภาพดานการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดีในต(างประเทศ
ส(วนเป<าหมายที่จะขอรับรางวัลองคHกรดานธรรมาภิบาลในระดับสากล นั้น จากผลการดําเนินงานที่ผ(านมา กปน.
มีการดําเนินการดานธรรมาภิบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กปน. ควรส(งผลงานดานธรรมาภิบาล เขาร(วม
ประกวดในงานระดับอาเซียนต(าง ๆ เช(น งาน Enterprise Asia ที่สิงคโปรH เป?นตน เพราะนอกจากการไดรับรางวัล
แลว กปน. จะไดรั บ ประโยชนH จ ากคํ า แนะนํ า ของผู ประเมิ น ซึ่ งสามารถนํ า มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ดําเนินงานดานธรรมาภิบาลใหเป?นสากลยิ่งขึ้นต(อไป
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3. รับทราบ ภาพรวมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบต(อสังคมของ กปน.
คณะอนุ ก รรมการฯ มี ขอเสนอแนะว( า กปน. ควรมุ( งเนนการดํ าเนิ น งานดาน CSR
ใหชัดเจนว(าจะส(งเสริมเรื่องใดเป?นหลัก และควรจัดทําแผนประชาสัมพันธH เพื่อใหประชาชนไดรับรูและจดจําได
ว( า เป? น การดํ า เนิ น งานดาน CSR ของ กปน. เพื่ อ เป? น การส( งเสริ ม ภาพลั ก ษณH ในดานนี้ ในขณะเดี ย วกั น
การดําเนินงานควรกําหนดวงเงินงบประมาณเป?นสัดส(วนของค(าใชจ(าย และควรตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปY
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความใส(ใจที่องคHกรมีความรับผิดชอบต(อสังคมอย(างยั่งยืน
4. รับทราบ แผนปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบต(อสังคม ประจําปY 2558
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะว(า แผนปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบต(อสังคม
ยังไม(ชัดเจน กปน. ควรกําหนดรูปแบบการดําเนินงานในแต(ละปYใหชัดเจน สอดคลองกับยุทธศาสตรH พรอมทั้ง
กําหนดเป<าหมาย และวัตถุประสงคHใหเป?นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับงบประมาณที่ตั้งไว โดยมี
ความเห็ น เพิ่ ม เติ มว( าโครงการช( างประปาชุ ม ชน ควรมี ก ารต( อยอดโครงการกั บ เด็ ก ๆ ตามโรงเรี ย น เช( น
โครงการ “ประปานอย” หรือ”ช( างชุ มชนตั วนอย” เป? น ตน สํ าหรั บ งาน CSR DAY ในวัน ที่ 24 กั น ยายน
2557 ควรมีการเปzดตัว “โครงการช(างประปาชุมชน” โดยอาจจัดเป?นขบวนมอเตอรHไซดHเพื่อเปzดตัวโครงการฯ
ดังกล(าว
5. รับทราบ แผนแม(บทการประชาสัมพันธH (ประจําปY 2558 – 2559)
คณ ะอนุ ก รรมการฯ มี ข อเสนอแนะว( า กปน. ควรเพิ่ ม ช( อ งทางในการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธHกับผูใชน้ําผ(านทาง Social Network เช(น Line Facebook เป?นตน
6. รับทราบ การประชาสัมพั นธHกิจกรรมของ กปน. ตาม Road Map ของกระทรวงมหาดไทย
ที่สอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห(งชาติ (คสช.)
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะว(า กปน. ควรรณรงคHการต(อตานคอรHรัปชั่น โดย
เนนรณรงคHใหผูบริหาร พนักงาน และผูปฏิบัติงานในองคHกรไดตระหนักในเรื่องการต(อตานคอรHรัปชั่น
7. รับทราบ พิพิธภัณฑHแห(งการเรียนรู การประปาไทย
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะว(าพิพิธภัณฑHแห(งการเรียนรู การประปาไทย เป?น
ตึกที่มีสถาปGตยกรรมที่มีความสวยงามมาก ซึ่งควรเผยแพร(และประชาสัมพันธHสู(สังคม ควบคู(กับการใหความรู
เกี่ยวกับประวัติศาสตรHความเป?นมา ของ กปน. และควรเร(งดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑHใหแลวเสร็จโดยเร็ว
8. รับทราบ แผนสนันสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน (Small Grants Programme –
SGP) กับกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility – GEF)
คณะอนุ กรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ให กปน. พิ จารณาความเหมาะสมในการสนั บสนุ น
ชุมชนตามลุ(มน้ําต(างๆ ในการอนุรักษHสิ่งแวดลอมดานแหล(งน้ํา
9. เห็นชอบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) ในวันศุกรHสัปดาหHที่ 2 ของเดือน เวลา 13.30 น. โดยการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่
8/2557 ตรงกับวันศุกรHที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 28 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ(านมา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รศ. สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน. ไดมอบ
รางวัลใหผูชนะการประกวดนวัตกรรม กปน. ประจําปY 2557 ซึ่งไดจัดขึ้นเพื่อพั ฒ นาต(อยอดการปรับ ปรุง
การบริหารงาน กปน. ใหมีป ระสิทธิภาพ สรางเสถีย รภาพดานการผลิต น้ําประปาที่มั่น คง และเพียงพอต( อ
ความตองการใชน้ํา รวมทั้งงานบริการที่สรางความพึงพอใจแก(ผูใชน้ํา
- เมื่ อวัน ที่ 10 สิงหาคม 2557 นายเจริญ ภั สระ ประธานกรรมการ กปน. พรอม
คณะกรรมการ กปน. ผูว(าการ และผูบริหาร กปน. เขาร(วมพิธีเปzดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 100 ปY การประปาไทย
มินิมาราธอน
- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ประธานกรรมการ กปน. และ ผูว(าการ กปน. พรอม
ผูบริห าร กปน. ร(วมหารือกับ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิส าหกิ จ กปน. และกรรมการ สร. กปน. เพื่ อหา
แนวทางที่จะร(วมแรงร(วมใจกันพั ฒ นาองคHกรแบบควบคู( ดวยความปรองดองและสมานฉันทH เพื่ อให กปน.
กาวหนาไปสู(การเป?นองคHกรที่เป?นเลิศในการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน
- กปน. คืนความสุข ลดค.าติดตั้งประปาใหม. 10% คณะกรรมการ กปน. ไดหารือถึง
แนวทางการคื น ความสุ ข ใหกั บ ประชาชนตามนโยบายคณะรั ก ษาความสงบแห( ง ชาติ (คสช.) และเป? น
การร(วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปY ประปาไทย ดวยการลดค(าติดตั้งประปาใหม( 10% ตั้งแต(วันที่
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2559
- เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2557 ประธานกรรมการ กปน. เปz ด อบรมหลั ก สู ต ร
“การกํากับ ดูแลตามแนวทาง GRC (Governance-Risk Management-Compliance) โดยมีคณะกรรมการ
กปน. ผูว(าการฯ และผูบริหารระดับสูง เขาร(วมรับฟGงบรรยาย
- เมื่อวันที่ 17 กัน ยายน 2557 ประธานกรรมการ กปน. มอบนโยบายแก(ผูบริหาร
ระดับสูง
- เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พรอมคณะฯ และผูบริหาร เขาร(วมกิจกรรม CSR DAY 2014
- เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 มท.1 มท.2 ตรวจเยี่ยม กปน. พรอมมอบนโยบาย
ใหกับ กปน. โดยมีประธานฯ กรรมการ กปน. ผูว(าการฯ และผูบริหารใหการตอนรับ
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