สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 8/๒๕๕7
ดวยเมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕7 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงาน
ใหญ+ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕7 สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่

๑

รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีการพิ จารณาขอเสนอของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ@ายเลขานุการ คนร. แลวมีมติใน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ประเด็ น เรื่ อ งหลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจ+ ายเงิ น บริ จ าคเพื่ อประโยชนC
สาธารณะ
1.1 เห็นชอบในหลักการการพิจารณาอนุมัติเงินบริจาคของรัฐวิสาหกิจในกรณีใดๆ ก็ตาม
ใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจคํานึงถึงประโยชนCขององคCกรและประเทศที่ไดจากการบริจาคเปHนสําคัญ
1.2 เห็ น ชอบใหรั ฐ วิ ส าหกิ จ พิ จ ารณาปรั บ ลดงบประมาณที่ จ ะใชในการบริ จ าคใน
ปI ง บประมาณ 2558 ลงรอยละ 10 ของงบประมาณในปI ที่ ผ+ า นมา และแจงผลการดํ า เนิ น งานให
คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจทราบต+อไป
2. ประเด็นเรื่องการกําหนดสิทธิประโยชนCของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
2.1 เห็นชอบใหยกเลิกสิทธิประโยชนCในรูปแบบผลิตภัณฑCหรือบริการของรัฐวิสาหกิจและ
สิทธิประโยชนCพิเศษต+างๆ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
2.2 เห็นชอบใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนดหลักเกณฑCการเบิกจ+ายและวงเงินที่ชัดเจน
สําหรับสิทธิประโยชนCอื่น โดยตองพิจารณาใหเปHนประโยชนCต+อการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเท+านั้น
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว+า การจ+ายเงินบริจาคเพื่อประโยชนC
สาธารณะควรดําเนินการดวยความระมัดระวังตามความเหมาะสม และผูรับบริจาคควรเปHนนิติบุคคลหรือมูลนิธิที่
สามารถตรวจสอบได และให กปน. สรุปรายงานการบริจาคเงินเปรียบเทียบกับปIก+อนทุกไตรมาส
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 2

ขอทบทวนกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ กปน. และพิจารณาแผนปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ กปน. ประจําป1งบประมาณ 2558

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ทบทวนกระบวนการประเมิ น ผลของ
คณะกรรมการกปน. และพิจารณาแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กปน. ประจําปIงบประมาณ 2558 ซึ่งได
มี การปรับ ปรุงกระบวนการประเมิ น ผลคณะกรรมการ กปน. โดยเพิ่ มขั้ น ตอนการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ งานที่
กําหนดตัวชี้วัดและเปNาหมายที่ชัดเจน ในเดือนสิงหาคม
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบการทบทวนกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ กปน.
2. เห็นชอบแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กปน. ประจําปIงบประมาณ 2558
3. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผน ปIงบประมาณ 2557 ของคณะกรรมการ กปน.
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เรื่องที่

3

ขอทบทวนกระบวนการประเมินผลงานของผู4ว5าการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทบทวนกระบวนการประเมินผลงานของผูว+าการ
การประปานครหลวง ซึ่งไดมีการปรับปรุงขั้นตอนการนําเสนอแผนปฏิบัติงานประจําปIของผูว+าการ โดยให
เสนอต+อคณะกรรมการ กปน. โดยตรงตามหลักการกํากับดูแลที่ดี
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข อเสนอแนะว+ า หลั ก เกณฑC ก าร
ประเมินผลงานของผูว+าการ กปน. ตอนที่ 2 การบริหารตามแผนการดําเนินงาน ควรกําหนดค+าเกณฑCวัดเปHน
Output หรือ Outcome เพื่อใหเห็นผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และใหรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 4

ขอความเห็นชอบการพิจารณาแต5งตั้งพนักงานรักษาการแทนผู4ว5าการ กปน.
ตามที่ ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 มาตรา 34 กําหนดว+า “เมื่อผูว+าการ
ไม+ สามารถปฏิ บั ติหนาที่ ไดดวยเหตุ ใดเหตุหนึ่ง และขอบังคั บว+าดวยระเบี ยบปฏิ บั ติงานของการประปานครหลวงไม+ ได
กําหนดใหพนักงานตําแหน+งใดทําการแทนผูว+าการ หรือเมื่อตําแหน+งผูว+าการว+างลงและในระหว+างที่ยังมิไดแต+งตั้งผูว+าการ
ใหคณะกรรมการแต+ งตั้ งพนั กงานคนหนึ่ งเปH นผู ทํ าการแทน หรื อผู รั กษาการในตํ าแหน+ งผู ว+ าการ แลวแต+ กรณี เปH น
การชั่วคราว”
เพื่ อใหการบริ หารงานในตํ าแหน+ งผู ว+ าการ กปน. เปH นไปอย+ างต+ อเนื่ อง กปน. จึ งไดนํ าเสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต+งตั้งผูทําการแทนผูว+าการ กปน. ในกรณีที่ผูว+าการไม+สามารถปฏิบัติหนาที่
ไดดวยเหตุ ใดเหตุ ห นึ่ ง โดยเห็ นสมควรแต+ งตั้ งพนั กงานตํ าแหน+ งรองผู ว+ าการ รั กษาการแทนผู ว+ าการ โดยเรี ยง
ตามลําดับอาวุโส ดังนี้
1. นางสาวทิพวรรณ บุศยพลากร
รองผูว+าการ (การเงิน)
2. นายไตรรงคC
ขนอม
รองผูว+าการ (บริหาร)
3. นายสมศักดิ์
ภู+ธงชัยฤทธิ์
รองผูว+าการ (แผนและพัฒนา)
4. นายสมสิทธิ์
วรรณพิรุณ
รองผูว+าการ (บริการดานตะวันตก)
5. นายวิสุทธิ์
นพคุณทอง
รองผูว+าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
6. นายวิทยา
อินทชิต
รองผูว+าการ (วิศวกรรมและก+อสราง)
7. นายเชาวรินทรC กิ่งแกว
รองผูว+าการ (ผลิตและส+งน้ํา)
8. นางวัชรี
ประสาทเขตตCการ รองผูว+าการ (บริการดานตะวันออก)
ในการพิจารณา คณะกรรมการ กปน. มีขอสังเกตว+า ในกรณีจําเปHนตองมีผูมีความรูดานเทคนิค
เฉพาะดานเปH นผูทําการแทนผูว+าการ กปน. สามารถเสนอแต+งตั้งระดับรองผูว+าการที่มีความเชี่ยวชาญดานนั้ นๆ
รักษาการแทนโดยไม+จําเปHนตองเรียงตามลําดับอาวุโส
มติที่ประชุม เห็นชอบการแต+งตั้งพนักงานรักษาการแทนผูว+าการ กปน. ตามเสนอ โดยใหคําสั่งมีผลตั้งแต+
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เปHนตนไป และให กปน. รับขอสังเกตของคณะกรรมการ กปน.ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 5

รั บ ทราบการบรรยายเรื่ อ ง “เตรี ย มความพร4 อ มสู5 ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น”
โดยกรรมการ กปน. (นายอรินทร> จิรา)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการบรรยายเรื่อง “เตรียมความพรอมสู+
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยนายอรินทรC จิรา กรรมการ กปน. ซึ่งเปHนผูเชี่ยวชาญในวงการความร+วมมือ
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ระหว+างอาเซียนมาเปHนเวลานาน ณ หองประชุมป_ยราษฎรC สํานักงานใหญ+ กปน. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
ซึ่งมีประเด็นและขอคิดเห็นในเรื่องต+างๆ สรุปไดดังนี้
1. ขอเสนอแนะต+อภาครัฐเพื่อเตรียมความพรอมสู+ AEC
1) ควรใหความรูเรื่อง AEC แก+ภาคส+วนต+างๆที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาค
ประชาชน โดยมีศูนยCกลางขอมูลสําหรับภาคธุรกิจระดับเล็กและระดับกลาง
2) สนับสนุนและส+งเสริมการลงทุนต+างประเทศผ+านมาตรการต+างๆ เช+น มาตรการภาษี
และสิทธิประโยชนCต+างๆ
3) ผ+อนคลายกฎระเบียบ ควบคุมการถือเงินตราต+างประเทศและการนําเงินออกไปลงทุน
4) การวางแผนร+ว มกั น ระหว+ างภาครัฐ และเอกชน เพื่ อเตรี ยมการรองรั บ AEC ในปI
2558
5) พัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถดานภาษา และการทํางานใน
Multicultural Environment และการเสริมศักยภาพฝIมือแรงงาน
6) เร+ ง ลงทุ น พั ฒ นาระบบโครงสรางพื้ น ฐานและส+ ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม
7) เร+ ง จั ด ทํ า ขอตกลงเกี่ ย วกั บ มาตรฐานสิ่ ง แวดลอม และสุ ข อนามั ย ในการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม
8) สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ
2. ประเด็นทาทายต+อการรวมตัวเปHน AEC
1) ความแตกต+ างทางดานกฎหมาย กฎเกณฑC และกฎระเบียบในระดั บชาติและระดั บ
ภูมิภาค
2) การรักษาผลประโยชนCแห+งชาติเหนือผลประโยชนCส+วนรวม
3) ขาดความตระหนักรูเรื่อง AEC และประโยชนCของ AEC
4) อุปสรรคดานภาษา ความหลากหลายดานเศรษฐกิจและการทําธุรกิจ
3. บทสรุป
1) AEC นํามาซึ่งการขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนระหว+างกัน
2) AEC ช+วยยกระดับใหไทยกลายเปHนประเทศที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้น หรือเปHน ASEAN Hub
3) AEC ก+อใหเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย+างยากที่จะหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะต+อ SMEs
4) ธุ ร กิ จ ไทยตองพยายามเจาะกลุ+ ม ตลาดและกลุ+ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพ โดยใชแก+ น
ความสามารถ (core competence) เพื่ อสรางความไดเปรี ย บทางการแข+ งขั น ภาครัฐ และภาคเอกชนตอง
ร+วมมือกันในการเตรียมความพรอมและเร+งปรับตัวเพื่อรองรับการเป_ดเสรีอย+างเต็มรูปแบบ
4. ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมสู+ AEC ของ กปน.
1) กปน. ควรให4ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให4มีความสามารถด4านภาษามากขึ้น
2) ควรมี ม าตรการดู แลรั ก ษาพนั ก งานที่ มี ความสามารถไวกั บ องคC กรใหมากที่ สุ ด เพื่ อ
ปNองกันภาวะสมองไหลหรือคนเก+งถูกซื้อตัวไปยังองคCกร/ประเทศอื่น โดยการจัดสวัสดิการดูแลความเปHนอยู+
ของพนักงานและครอบครัวใหความมั่นใจต+อพนักงานว+าการประปานครหลวงกําลังเขาสู+มาตรฐานที่ดีขึ้นใน
ระดับสากล เพื่อสรางความภาคภูมิใจและความผูกพันต+อองคCกรของพนักงาน
3) ควรสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา โดยร+วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือคู+คาหรือ
Supplier ในการวิจัยคนควาใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การแข+งขัน และสรางความ
ยั่งยืนใหกับองคCกรต+อไป
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ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ กปน. ยังไดขอให กปน.ร+วมกันขับเคลื่อนการทํางานใหบรรลุ
เปN า หมายตามนโยบายของคณะรั ฐมนตรี รมว.มท. และ รมช.มท. ในคราวตรวจเยี่ ยม กปน. เมื่ อวั น ที่ 26
กันยายน 2557 ที่ผ+านมาโดยใหมีการดําเนินการ ดังนี้
• การเร+งซ+อมท+อแตกรั่วใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกแก+ประชาชน
• เนนสรางความร+วมมือกับหน+วยงานราชการที่เกี่ยวของ เช+น สํานักงานกรุงเทพมหานครใน
การขออนุญาตขุด เปลี่ยน/ซ+อมท+อ
• การเตรียมรับมือภาวะภัยแลงในปI 2558
• การสรางความร+วมมื อกับ การประปาส+วนภู มิภ าคในการใหบริการพื้ น ที่ช ายขอบให
ประชาชนมีน้ําประปาใชอย+างทั่วถึง
• ร+วมกันลดน้ําสูญเสียใหไดตามเปNาหมายที่วางไว
• ควรเพิ่มการสื่อสารขอมูลการใหบริการไปยังประชาชนอย+างเปHนรูปธรรมชัดเจน
• การเตรียมความพรอมดานแรงดันน้ําและคุณภาพน้ํารองรับการเขาสู+ AEC
ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ตองการเห็นผลงานในรอบ 3 เดือนแรกในช+วงปIใหม+นี้
ในส+ ว นที่ เกี่ ย วกั บ กปน. คื อ การปรั บ ปรุ งการให4 บ ริก ารให4 ส ะดวกคล5 องตั ว โดยขอให กปน. ตั้ งที มงาน
ปรับ ปรุงระเบี ยบขั้ นตอนการใหบริการประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วเป_ ดเผยได และเผยแพร+ขอมู ลดั งกล+ าวต+ อ
สาธารณะว+าแต+ละเรื่องมีระยะเวลาและขั้นตอนปฏิบัติงานเช+นใด เช+น การขอติดตั้งประปาใหม+ , การโอนเปลี่ยนชื่อ ,
การบรรจบมาตรคืนมีกําหนดแลวเสร็จภายในกี่วัน เปHนตน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 6

รั บทราบนโยบายการดํา เนิ น งานของประธานกรรมการ กปน.

ดวยในการประชุ ม คณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 8/2557 เมื่ อวัน ที่ 28 ตุ ล าคม 2557
ประธานกรรมการ กปน. ไดมอบนโยบายการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. ขอให เลขานุ การคณะกรรมการ กปน. เปH น ผู รับ ผิด ชอบในการประชาสัมพั น ธC ในเรื่อง
ต+ า ง ๆ ที่ ค ณะกรรมการ กปน. ไดประชุ ม ในแต+ ล ะครั้ ง เพื่ อใหพนั ก งาน กปน. และผู ปฏิ บั ติ งานทุ กคนได
รับทราบนโยบายของคณะกรรมการ กปน.
2. ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 คณะกรรมการ กปน. ไดกําหนดการประชุมเชิงสัญจร ในวันที่
25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ และจะตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ เพื่อเปHนการ
เพิ่มพูนความรูในกิจการประปาเชิงลึกใหแก+คณะกรรมการฯ พรอมทั้งประชุมร+วมกับหน+วยงานในสายงานผลิตดาน
ฝrsงตะวันตกและ สายงานบริการดานตะวันตก เพื่อรับทราบงานโครงการต+าง ๆ ที่ผ+านมา โครงการที่อยู+ในระหว+าง
ดําเนินการ และแผนการดําเนินงาน พรอมทั้งอุปสรรคปrญหาการทํางานในพื้นที่ดานตะวันตก และคณะกรรมการฯ
จะไดเสนอแนะ พรอมใหนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนินงานต+อไป
3. กปน. ควรมี ความมุ+ งมั่ นในการผลั กดั น MWA Waterworks Academy โดยอาจจะขยายหรื อ
ประสานความร+วมมือระหว+างประเทศเพื่อนบาน โดยการลงนามบันทึกความร+วมมือ (MOU) กับประเทศที่ กปน. ยังไม+
เคยลงนามดวย เช+น กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟ_ลิปป_นสC เปHนตน ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กปน. ไดขอให พลเรือโท
ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการ กปน. เปHนผูประสานงานกับการประปาของประเทศกัมพูชา เพื่อลงนาม MOU ร+วมกัน
4. เห็นควรเรียนเชิญคณะกรรมการ กปน. ทุกท+าน และหน+วยงานที่เกี่ยวของ หรือหน+วยงาน
ในประเทศที่ กปน. ไดเคยร+ว มลงนามใน MOU เขาร+ วมงาน 100 ปI การประปาไทย ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ในวั น ที่
14 พฤศจิกายน 2557 ณ พิพิธภัณฑCแห+งการเรียนรู การประปาไทย โรงงานผลิตน้ําสามเสน
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5. มติคณะกรรมการฯ ที่ผ+านมา อาจไม+เปHนปrจจุบัน และก+อใหเกิดปrญหาในการดําเนินงาน
เช+น เรื่องการกําหนดอายุมาตรวัดน้ํา เปHนตน ขอให กปน. พิจารณาทบทวนมติต+าง ๆ ดังกล+าว หากเห็นว+า
มีประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข ก็ใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณา เพื่อใหการดําเนินงานของ กปน.
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล+องตัว และมีความทันสมัย รองรับการเขาสู+ AEC
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 7

รับทราบปฏิ ทิ นกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ กปน. ชุ ดต5 างๆ
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 8/2557 เมื่ อ วัน ที่ 28 ตุ ล าคม 2557
เลขานุการฯ ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต+างๆ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557
โดยคณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนพฤศจิกายน 2557
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ ในช+วงเวลา 10.0012.00 น. คณะกรรมการ กปน. มีกําหนดการเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์และประชุมร+วมกับหน+วยงาน
ในสายงานผลิตดานฝrsงตะวันตกและสายงานบริการดานตะวันตก โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกรร+วม
เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ในครั้งนี้ดวย
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบ
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รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการติ ด ตามการดําเนิ น งานตาม
นโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนกันยายน 2557 สรุปไดดังนี้
งานที่อยู5ระหว5างดําเนินการแล4วเสร็จบางส5วน
1.1 การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
1.2 โครงการน้ําดื่มปาปNา
1.3 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
1.4 โครงการศึกษาความคุมค+าของการใชทรัพยากรน้ํา
1.5 การเสริมแนวคันคลองปNองกันตลอดแนวคลองประปาเปHนการถาวร
1.6 การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน+ายน้ําของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่รอยต+อ
ชายขอบใกลเคียง หรือ ในพื้นที่ขององคCกรปกครองส+วนทองถิ่นหรือในประเทศอาเซียน
1.7 การยกเลิกการเก็บค+าน้ําขั้นต่ํา
1.8 โครงการน้ําประปาดื่มได
1.9 การรณรงคCประหยัดน้ํา
1.10การใหความร+ ว มมื อ ระหว+ า ง กระทรวงมหาดไทย 1125 และหน+ ว ยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการเรื่อง One Stop Service
1.11โครงการพิพิธภัณฑCการประปาไทย
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดประชุมครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 มีมติรับทราบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การจั ด ตั้ งบริ ษัท ในเครื อฯ เพื่ อใหเกิ ด ความคล+ อ งตั ว และขณะนี้ ทราบว+า เรื่องอยู+
ระหว+างการพิจารณาของหน+วยงานที่เกี่ยวของนั้น หาก กปน. ยังไม+สามารถแกไขกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวของได การจัดตั้งบริษัทฯ ก็ยังไม+สามารถบรรลุวัตถุประสงคCดังกล+าว ดังนั้นขอให กปน. พิจารณาเรื่องนี้ให
ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
2. กปน. ควรศึ กษาความคุ มค+าในการลงทุ น โครงการฯ 9 และวิ เคราะหC สถานะทาง
การเงิน แหล+งเงินทุน พรอมกับการวิเคราะหCทางดานเทคนิควิศวกรรม ทั้งนี้ โครงการฯ อาจจะตองปรับเปลี่ยน
หรือทบทวนเนื่องจากปrจจุบันสถานการณCน้ําดิบคาดว+าอาจจะมีไม+เพียงพอ
3. หาก กปน. จะมีการปรับอัตราโครงสรางค+าน้ําประปา ควรประชาสัมพันธCและรณรงคC
ใหประชาชนตระหนักว+าทรัพยากรน้ํามีจํากัด ตองใชน้ําอย+างรูคุณค+า รวมทั้งสื่อสารใหประชาชนทราบดวยว+า
การนําน้ําดิบมาผลิตเปHนน้ําประปาที่สะอาด จัดส+งใหบริการประชาชนจนถึงบานนั้น กปน.ตองมีการลงทุ น
ในระบบท+อประธานและท+อจ+ายน้ําดวยค+าใชจ+ายที่สูงมาก เพื่อเปHนเหตุผลในการขอปรับอัตราค+าน้ําในอนาคต
4. การพิจารณายกเลิกการเก็บค+าน้ําประปาขั้นต่ํา จะส+งผลใหรายไดค+าน้ํา และปริมาณน้ํา
ขายลดลง จึงควรคํานึงถึงทางเลือกที่จะส+งผลกระทบนอยที่สุดต+อผลการดําเนินการในภาพรวมของ กปน.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การจําหน+ายน้ําดื่มบรรจุขวดปาปNา ในปrจจุบัน กปน. สามารถจัดจําหน+ายไดเพียงใน
สํ า นั ก งานใหญ+ แ ละสํ า นั ก งานประปาสาขาเท+ า นั้ น ทํ าใหรายไดยอดขายไม+ เพิ่ ม ขึ้ น ดั งนั้ น กปน. ควรทํ า
การตลาดในการรับจางผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดกับหน+วยงานภายนอก (OEM) ใหมากขึ้น เพื่อเปHนการเพิ่มรายไดจากการ
จําหน+าย ซึ่งจะไม+ขัดกับรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดไวว+าไม+ใหหน+วยงานของรัฐทําธุรกิจแข+งขันกับเอกชน สําหรับการ
ประชาสัมพันธCน้ําดื่มปาปNา กปน. อาจดําเนินการโดยผ+านการบริจาคใหกับสาธารณะประโยชนC ซึ่งจะเปHนการ
ส+งเสริมดาน CSR และภาพลักษณCที่ดีของ กปน. อีกดวย
2. กปน. ควรเร+งรัดการดําเนินการโครงการปรับปรุงกิจการแผนหลัก ครั้งที่ 9 เนื่องจากเปHน
โครงการที่จะสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในระบบประปา เพื่อรองรับกับการขอปรับขึ้นอัตราค+าน้ําของ กปน. ใน
อนาคต และขอให กปน. ศึกษาเพิ่มเติมในการเพิ่มกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์อีก 400,000 ลบ.ม. รวม
เปH น 800,000 ลบ.ม. และการสรางอุ โมงคC ส+ งน้ํ าจากโรงงานผลิ ตน้ํ ามหาสวั สดิ์ มาบรรจบกั บอุ โมงคC ส+ งน้ํ าทางฝrs ง
ตะวันออกไวในโครงการฯ 9 ดวย เพื่อใหมีปริมาณน้ํารองรับการใชน้ําที่เพิ่มขึ้น และสํารองน้ําไวใชในกรณีมีเหตุการณC
วิกฤตต+างๆ
3. ให กปน. เร+งรัดการยกเลิกการเก็บค+าน้ําขั้นต่ําใหกับผูใชน้ําประเภทบานพักอาศัยให
ทันเดือนมกราคม 2558 เพื่อเปHนของขวัญปIใหม+ใหกับประชาชน
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให กปน. รับ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ
ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 9

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-814/1 ครั้งที่ 6

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT- 814/1
ครั้งที่ 6 ใหกับ บริษัท หาดใหญ+ พี.เอส.เอ็ม.ก+อสราง จํากัด ซึ่งเปHนผูรับจางดําเนินการก+อสรางวางท+อประปาและ
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งานที่เกี่ยวของ จํานวน 1 เสนทาง ในถนนรัชดาภิเษก ช+วงจากถนนพระราม 9 ถึงบริเวณสะพานขามคลองบางซื่อ
วงเงินค+างานตามสัญญา 184,000,000 บาท โดยขยายอายุสัญญาจ4าง จํานวน 23 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญา
วันที่ 17 เมษายน 2558 เปP นสิ้ นสุ ดสั ญญาวั นที่ 10 พฤษภาคม 2558 เพื่ อชดเชยระยะเวลาที่ ผูรั บจาง
ไม+สามารถดําเนินการก+อสรางไดจริง ตั้งแต+วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เนื่องจากมี
ประกาศเรื่องการหามออกนอกเคหะสถานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห+งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 3/2557 ลง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และฉบับที่ 42/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แกไขหวงเวลา หามออก
นอกเคหะสถาน ต+ อมาไดมี ประกาศยกเลิ กการหามออกนอกเคหะสถานทั่ วราชอาณาจั กรตามประกาศฉบั บที่
64/2557 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นควรขยายอายุสัญญาจางตามที่เสนอและใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
เพื่อพิจารณาอนุมัติต+อไป
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
เรื่องที่ 10 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-736 ครั้งที่ 5
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL- 736
ครั้ งที่ 5ใหกั บ บริ ษั ท วรุ ตมC เอ็ นยิ เนี ยริ่ ง จํ ากั ด ซึ่ งเปH นผู รั บจางดํ าเนิ นการก+ อสรางวางท+ อประปาและงานที่
เกี่ ยวของ จํ านวน 1 เสนทาง ในถนนจันทนC ช+ วงจากถนนเจริญกรุงถึงถนนนางลิ้ นจี่ วงเงินค+างานตามสัญญา
250,080,000 บาท โดยขยายอายุสัญญาจ4าง จํานวน 44 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 สิงหาคม
2557 เปPน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2557 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ําในคลอง
ช+องนนทรี ของ สํานั กการระบายน้ํ ากรุงเทพมหานคร (สนน.กทม.) และชดเชยระยะเวลาที่ ผูรับจางไม+สามารถ
ดําเนินการก+อสรางไดตามประกาศเรื่องการหามออกนอกเคหะสถานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห+ งชาติ
(คสช.) ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และฉบับที่ 42/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
เรื่ อง แกไขหวงเวลา หามออกนอกเคหะสถาน ซึ่ งต+ อมาไดมี ป ระกาศยกเลิ กการหามออกนอกเคหะสถาน
ทั่วราชอาณาจักรตามประกาศฉบับที่ 64/2557 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นควรขยายอายุสัญญาจางตามที่เสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
เพื่อพิจารณาอนุมัติต+อไป
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบการปรับชดเชยเงินเดือนให4กับพนักงานที่ได4รับผลกระทบจากการปรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิ จารณาใหความเห็นชอบการปรับเงินเดือนชดเชย
ใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ สรุปไดว+า สืบเนื่องจากการที่ กปน. ไดปรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล มีผลตั้งแต+วันที่ 30 สิงหาคม 2556 และ ปรับ
อัตราเงินเดือนพนักงานที่ไดรับนอยกว+าอัตราแรกบรรจุ ใหไดรับเท+ากับอัตราแรกบรรจุ ส+งผลใหพนักงานปฏิบัติงาน
อยู+เดิมไดรับผลกระทบ ซึ่ง กปน. ไดพิจารณาแนวทางที่จะช+วยเหลือพนักงานมาอย+างต+อเนื่อง ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2556 คณะอนุกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบใหปรับเงินเดือนชดเชย
ใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบโดยอาศัยแนวทางตามหลักการของ ก.พ.
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2. เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2556 คณะกรรมการกิจการสัมพันธCใน กปน. ขอใหชะลอการเยียวยา
ตามแนวทาง ก.พ. ไวก+ อน และแต+ งตั้ งคณะทํ างานซึ่ งมี ผู แทนฝ@ ายนายจาง และ สร.กปน. (ผู แทนฝ@ ายลู กจาง)
ร+วมพิจารณาและไดเสนอแนวทางใหม+โดยใหปรับเงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานทุกคน 1-3 ขั้น ตามอายุงาน
3. เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2556 คณะกรรมการ กปน. พิจารณาแนวทางการปรับเงินเดือนชดเชยฯ
แลว มอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาใหรอบคอบและชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการ กลุ+มผูที่สมควรไดรับ
การชดเชย และอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ
4. ในระยะเดือนมี นาคม-เมษายน 2557 กปน. ไดมีหนั งสื อหารือไปยังกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เกี่ยวกับอํานาจในการปรับอัตราเงินเดือน
ชดเชย ซึ่งไดขอสรุปว+า การปรับเงินเดือนชดเชยฯ ถือเปHนการปรับปรุงค+าจาง กปน. ตองนําเสนอ ครส. และ ครม.
พิจารณาใหความเห็นชอบ พรอมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมว+า ขณะนี้ ครส. และ สคร. กําลังศึกษาแนวทาง เพื่อวางหลักเกณฑC
กลางสําหรับทุกรัฐวิสาหกิจ
5. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 คณะกรรมการ กปน. รับทราบตามขอ 4 โดยประธานกรรมการ
กปน. ไดแจงที่ประชุมว+า ไดนําเรื่องนี้เสนอหัวหนาฝ@ายเศรษฐกิจ (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) และไดบรรจุเรื่องนี้
เปHนแผนระยะสั้นเร+งด+วนของ กปน. ที่เสนอ คสช.
6. ในระยะเดื อนสิ งหาคม-กั น ยายน 2557 ครส. และ สคร. ขอขอมู ล กปน. เกี่ ยวกั บ
โครงสรางเงินเดือน อัตราแรกบรรจุใหม+พรอมปrญหา-อุปสรรค และจํานวนพนักงานจําแนกตามระดับเงินเดือน
และวุฒิการศึกษา ฯลฯ เพื่อใชประกอบการวิเคราะหCศึกษาวางแนวทางหลักเกณฑCกลาง
7. ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานประจําปI 2558 กปน. ไดแจงใหแต+ละหน+วยงานพิ จารณา
เลื่อนเงินเดือนพนักงานตามผลงาน และการไดรับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุดวย
8. กปน. ไดประชาสัมพันธCความคืบหนาการดําเนินการปรับเงินเดือนชดเชยใหพนักงานทราบ
ผ+านช+องทางสื่อต+าง ๆ อย+างต+อเนื่อง เช+น ข+าวประชาสัมพันธC Website ของ ฝบบ. Webboard กปน. เปHนตน
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
21 ตุ ล าคม 2557 ไดพิ จ ารณาแนวทางการปรั บ อั ต ราเงิน เดื อนตามหลั ก การของ ก.พ. และแนวทางที่
คณะกรรมการกิจการสัมพันธCฯ แลวมีความเห็นว+า เนื่องจากระยะเวลาไดล+วงเลยมานาน ประกอบกับเรื่อง
ดังกล+าวเปHนเรื่องที่ส+งผลกระทบต+อขวัญกําลังใจของพนักงาน อย+างไรก็ตาม ในการปรับอัตราเงินเดือนชดเชย
ควรพิจารณาจากภาพรวมขององคCกร และพิจารณาใหกับกลุ+มพนักงานที่ไดรับผลกระทบจริงๆ ซึ่งหลักการตาม
แนวทางของ ก.พ. เปHนหลักการที่มีความเปHนไปไดและเหมาะสมที่สุด คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติในที่ประชุม
ดังนี้
1. รับทราบความคืบหนาการปรับเงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบ
2. เห็นชอบให กปน. ดําเนินการปรับเงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบฯ โดยใช
แนวทางตามหลักการของ ก.พ. และใหนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจ ารณาเห็ น ชอบเพื่ อจะไดนํ าเสนอ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธC และคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบก+อนดําเนินการต+อไป
นายมนัส แจ+มเวหา กรรมการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบว+า สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดดําเนิ นการในเรื่องนี้ โดยไดนําส+งหลักเกณฑCการปรับชดเชยเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ ให
กระทรวงแรงงานพิจารณา ก+อนนําเสนอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธC (ครส.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อ
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พิจารณาอนุมัติ ตามลําดับ โดยรัฐวิสาหกิจต+างๆสามารถดําเนินการควบคู+ไปดวยได แต+การชดเชยจะตองไม+เกิน
กรอบวงเงินที่ สคร. กําหนด
มติที่ประชุม

1. เห็น ชอบให กปน. ปรับ เงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยใชแนวทางตามหลักการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) โดยใหมีผลตั้งแต+วันที่ 30 สิงหาคม 2556
2. ให กปน. นําเสนอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธC (ครส.) เพื่อพิจารณาต+อไป
เรื่องที่ 12 ขอความเห็นชอบรายงานการเบิกจ5ายงบลงทุน ประจําป1งบประมาณ 2557 รายไตรมาสและ
สะสม (ตุ ลาคม 2556 – กั นยายน 2557) และรับทราบผลการเบิ กจ5 ายงบลงทุ น ประจํ าป1
งบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม (ตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ+าย
งบลงทุน ประจําปIงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) และ
รับทราบผลการเบิกจ+ายงบลงทุน ประจําปIงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม (ตุลาคม 2556 – สิงหาคม
2557) โดยผลการเบิกจ+ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 สามารถเบิกจ+ายได จํานวน 3,857.8
ลานบาท คิดเปHน 86.0% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ+าย (ปIงบประมาณ 2556 เบิกจ+ายได 62.1%) รายละเอียด
ดังนี้
รายงานผลการเบิกจ5ายงบลงทุนสะสม 11 เดือน (ตั้งแต5เดือน ต.ค. 2556 – ส.ค. 2557)
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557
รายการ

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ5ายทั้งป1

แผนจ5าย

จ5ายจริง

%

หน+วย : ลานบาท
% วงเงิน
เบิกจ5ายทั้งป1

งบลงทุนปกติ

4,039.4

3,295.6

2,693.1

81.7

66.7

งบลงทุนโครงการ

1,401.1

1,187.8

1,164.7

98.1

83.1

5,440.5

4,483.4

3,857.8

86.0

70.9

รวม

สําหรับการเบิกจ+ายงบลงทุ น ปIงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสมงวด 12 เดือน
(ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) สามารถเบิกจ+ายไดจํานวน 4,878.0 ลานบาท คิดเปHน 89.7% ของ
วงเงินอนุมัติเบิกจ+าย (ปIงบประมาณ 2556 เบิกจ+ายได 76.1%) รายละเอียด ดังนี้
รายงานผลเบิกจ5ายงบลงทุนป1งบประมาณ 2557
สะสม ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557
รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ5ายทั้งป1

4,039.4
1,401.1
รวมทั้งสิ้น
5,440.5
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ5ายตามข4อตกลงวัดผลการดําเนินงาน
5,087.2
ค5าเกณฑ>วัดตามบันทึกข4อตกลงหลังปรับปรุง

หน+วย : ลานบาท
% วงเงิน
จ5ายจริง
เบิกจ5าย
ทั้งป1
3,488.1
86.4
1,389.9
99.2
4,878.0
89.7
4,878.0
95.9
B+
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รายงานผลเบิกจ5ายงบลงทุน ไตรมาส 1 – ไตรมาส 4
(เดือน ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557)
หน+วย : ลานบาท
รายการ

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ5าย
ทั้งป1

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(ต.ค. – ธ.ค. 2556)

(ม.ค. – มี.ค. 2557)

(เม.ย. – มิ.ย. 2557)

(ก.ค. – ก.ย. 2557)

แผน
จ5าย
จ5าย
จริง
4,039.4 376.1 408.9

แผน
จ5ายจริง
จ5าย
108.7
997.2
985.0

1,401.1

271.1

356.2

131.4

5,440.5

647.2

765.1 118.2

ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ5าย
ตามข4อตกลงวัดผลการ
ดําเนินงาน

647.2

765.1 100.0

งบลงทุน
ปกติ
งบลงทุน
โครงการ
รวม
ทั้งสิ้น

%

329.2

401.6

%

แผน
จ5ายจริง
จ5าย
98.8
912.5
903.4

แผน
จ5ายจริง
จ5าย
99.0 1,753.6 1,190.8

67.9
86.9

237.8

68.5

453.6

1,326.4 1,386.6

104.5 1,259.7

1,141.2

90.6

2,207.2

1,585.1 71.8

1,208.5

100.0

1,141.2

100.0

1,794.3

1,585.1 88.3

1,081.6

394.3

%

347.2

1,386.6

122.0

%

ผล
เบิกจ5าย
เฉลีย่
4 ไตรมาส

ค5าเกณฑ>วดั ตามบันทึกข4อตกลงหลังปรับปรุง

ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคC ก ร ไดประชุ ม ครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม
2557 มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ+ายงบลงทุนประจําปIงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและ
สะสม (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
2. รับทราบรายงานผลการเบิกจ+ายงบลงทุนประจําปIงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและ
สะสม (ตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557)
ในการพิจารณารายละเอียด ประธานกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะว+า กปน. ควรรวบรวมประเด็น
ปrญหาและอุปสรรคต+าง ๆ ที่ผ+านมา รวมทั้งพิจารณาถึงแนวทางการแกไขปrญหาดังกล+าวดวย
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ+ายงบลงทุน ประจําปIงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและสะสม
(ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
2. รับทราบรายงานผลการเบิกจ+ายงบลงทุนประจําปIงบประมาณ 2557 รายไตรมาสและ
สะสม (ตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557)

3. ให กปน. รับขอเสนอแนะของประธานกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 13 ขอความเห็ นชอบการทบทวนการปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานการบั ญชี ป1 งบประมาณ 2558 และ
รับทราบการทบทวนอายุการใช4งานและมูลค5าคงเหลือของสินทรัพย>หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ>
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบั ญชี ปI งบประมาณ 2558 และรับทราบการทบทวนอายุ การใชงานและมู ลค+ าคงเหลื อของสิ นทรัพยC หมวด
เครื่องจักรและอุปกรณC สรุปผลไดดังนี้
1. พิจารณาการทบทวนอายุการใช4งานและมูลค5าคงเหลือของสินทรัพย> (เมื่อสิ้นสุดอายุ
การใชงาน) ตามขอกํ าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่องที่ ดิ น อาคาร และ

97.1
B+
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อุปกรณC หน+วยงานเจาของสินทรัพยCไดยืนยันอายุการใชงานและมูลค+าคงเหลือของสินทรัพยC (เมื่อสิ้นสุดอายุ
การใชงาน) คงเดิม ยกเวนรายการ
1.1 สิ น ทรัพ ยC ห มวดเครื่องจัก รและอุ ป กรณC ประเภทสิ น ทรั พ ยC เครื่อ งสู บ น้ํ า-ปrƒ ม และ
ถังกรองน้ํา-อุปกรณCเครื่องกล ลดอายุการใชงาน จากเดิม 25 ปI เปHน 20 ปI และมูลค+าคงเหลือ (เมื่อสิ้นสุดอายุ
การใชงาน) ไม+เปลี่ยนแปลง
1.2 สิ น ทรั พ ยC ห มวดยานพาหนะ อายุ ก ารใชงาน 5, 8 ปI ค งเดิ ม และมู ล ค+ า คงเหลื อ
(เมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน) จากเดิม ไม+มี กําหนดเปHนอัตรารอยละ 5, 15 ของมูลค+าไดมา โดยประมาณการ
จากราคาที่ไดจากการจําหน+ายซาก
จากการทบทวนเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานและมูลค+าคงเหลือของสินทรัพยC (เมื่อสิ้นสุด
อายุ การใชงาน) ทั้ งสองรายการขางตน ตามมาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ ที่ 16 (ปรับ ปรุง 2552) มีผ ลทํ าให
การประมาณการค+าเสื่อมราคาสินทรัพยC ปIงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 27.10 ลานบาท
2. พิ จ ารณ าการเปลี่ ย นแปลงประมาณ การภาระหนี้ สิ น ผลประโยชน> พ นั ก งาน
ป1งบประมาณ 2557 จากประมาณการภาระหนี้สินผลประโยชนCพนักงานของที่ระลึกพนักงานทํางานครบ
25 ปI เปHนล„อคเก็จทองคําน้ําหนัก 5.5 กรัม และของที่ระลึกพนักงานเกษียณอายุ 60 ปI เปHนล„อคเก็จทองคํา
น้ําหนัก 1 บาท รวมเปHนค+าใชจ+ายจํานวนเงิน 7.25 ลานบาท ต+อมาคณะกรรมการพิจารณาจัดหาของที่ระลึก
มีมติเห็นชอบในปIงบประมาณ 2557 มอบของที่ระลึกใหพนักงานทํางานครบ 25 ปI เปHนล„อคเก็จทองคําน้ําหนัก
7.6 กรัม และของที่ระลึกพนักงานเกษียณอายุ 60 ปI เปHนล„อคเก็จทองคํา น้ําหนัก 2 บาท รวมเปHนค+าใชจ+าย
จํานวนเงิน 16.17 ลานบาท
จากการทบทวนเปลี่ยนแปลงประมาณการภาระหนี้สินผลประโยชนCพนักงาน ปIงบประมาณ
2557 ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรับ ปรุง 2552) มี ผ ลทํ าใหการประมาณการค+ าใชจ+ ายและ
ประมาณการภาระหนี้สินผลประโยชนCพนักงานในปIงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้น 8.92 ลานบาท (16.17 7.25 ลานบาท) โดยปรับปรุงรายการในงบการเงิน 2557
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคC กร ไดประชุ มครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยายน
2557 แลว มีมติดังนี้
1) ให กปน. ทบทวนผลการทบทวนอายุการใชงานและมูลค+าคงเหลือของสินทรัพยCหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณC ประเภทสินทรัพยCเครื่องสูบน้ํา-ปrƒม และถังกรองน้ํา-อุปกรณCเครื่องกล โดยมีขอสังเกต
ดังนี้
- ควรศึกษา ตรวจสอบ และเปรียบเทียบการประหยัดไดของเครื่องจักรและอุปกรณCที่มี
คุณภาพต่ํา อายุการใชงานนอย ราคาต่ํา กับคุณภาพสูง อายุการใชงานมาก ราคาสูง ซึ่งจะส+งผลกระทบกับทั้ง
ดานการเงินและผลการดําเนินงานขององคCกร โดยใหคํานึงถึงภาพพจนCองคCกรเปHนสิ่งสําคัญ
- ควรศึกษากฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายต+างๆ ในการจัดซื้อจัดจาง ตั้งแต+การจัดทํ า
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกอบการพิจารณาทบทวนอายุการใชงานของเครื่องจักร
และอุปกรณC
2) เห็นชอบผลการทบทวนอายุการใชงานและมูลค+าคงเหลือของสินทรัพยCหมวดยานพาหนะ
ตามขอ 1.2 และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต+อไป
3) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงประมาณการภาระหนี้สินผลประโยชนCพนักงาน ปIงบประมาณ
2557 และมอบอํานาจใหผูว+าการใหความเห็นชอบการปรับประมาณการภาระหนี้สินผลประโยชนCพนักงาน ตั้งแต+
ปIงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557) เปHนตนไป
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ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 คณะอนุ กรรมการฯ ไดมีมติ
รับทราบตามที่สายงานรองผูว+าการ (ผลิตและส+งน้ํา) ไดดําเนินการตามขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ แลว
ไดยืนยันการทบทวนอายุการใชงานของสินทรัพยCหมวดเครื่องจักรและอุปกรณC ประเภทสินทรัพยCเครื่องสูบน้ํา-ปrƒม
และถังกรองน้ํา-อุปกรณCเครื่องกล เห็นว+าส+วนใหญ+มีอายุการใชงานถึง 25 ปI โดยมีการบํารุงรักษาที่ต+อเนื่อง
และเหมาะสม จึงเห็นควรคงอายุการใช4งานของเครื่องจักรและอุปกรณ>ดังกล5าวเปPน 25 ป1 ซึ่งการทบทวน
นี้ไม+มีผลกระทบประมาณการค+าเสื่อมราคา ปIงบประมาณ 2558
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการทบทวนอายุการใชงานและมูลค+าคงเหลือของสินทรัพยCหมวดยานพาหนะ
ตามขอ 1.2 ซึ่งมีผลทําใหประมาณการค+าเสื่อมราคา ลดลงจํานวนเงิน 8.65 ลานบาท ทั้งนี้ มีผล
ตั้งแต+ปIงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557) เปHนตนไป

2. เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงประมาณการภาระหนี้ สิ นผลประโยชนC พนั กงาน (ของที่ ระลึ ก
พนักงานทํางานครบ 25 ปI และของที่ระลึกพนักงานเกษียณอายุ 60 ปI) ปIงบประมาณ 2557
และมอบอํ านาจใหผู ว+าการใหความเห็ นชอบการปรั บประมาณการภาระหนี้ สิ นผลประโยชนC
พนักงาน ตั้งแต+ปIงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557) เปHนตนไป
3. รับทราบการทบทวนอายุการใชงานและมูลค+าคงเหลือของสินทรัพยCหมวดเครื่องจักรและ
อุ ป กรณC ประเภทสิ น ทรั พ ยC เครื่ อ งสู บ น้ํ า -ปrƒ ม และถั งกรองน้ํ า -อุ ป กรณC เครื่ อ งกล ซึ่ งไม+ มี
ผลกระทบประมาณการค+าเสื่อมราคาปIงบประมาณ 2558
เรื่องที่ 14 ขอความเห็ นชอบความก4 าวหน4 าโครงการพั ฒนากระบวนงานและสร4างศั กยภาพการพั ฒนา
ธุรกิจเสริม (บริษัทในเครือ)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบความกาวหนาโครงการ
พัฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม (บริษัทในเครือ) โดย กปน. ไดดําเนินการ ดังนี้
1. คณะทํ างานจัด ตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง ไดเห็ น ชอบขอกําหนดและ
ขอบเขตของงาน (TOR) สําหรับงานจางที่ปรึกษาเพื่อจัดตั้งบริษัทในเครือของ กปน. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธC
2557 และผูว+าการ (ผวก.) ไดลงนามอนุมัติในหลักการใหดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2557
2. เนื่องจากงานจางที่ปรึกษาเปHนงานเฉพาะทางซึ่ง ป.ป.ช. กําหนดรูปแบบในการจัดทําราคา
กลาง (ราคาอางอิง) ไวเปHนแนวทางใหหน+วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนั้น จึงตองแต+งตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง (ราคาอางอิง) ซึ่ ง ผวก.ไดลงนามอนุ มัติ แต+ งตั้ งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิ ง)
เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2557 และคณะกรรมการฯ ไดจั ด ทํ า ราคากลางแลวเสร็ จ เสนอ รวก.(บ) ให
ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
3. ผวก. ไดลงนามอนุ มั ติ แ ต+ งตั้ งคณะกรรมการดํ า เนิ น การจางที่ ป รึ ก ษาฯ เมื่ อ วั น ที่ 20
พฤษภาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา (Short List) เพื่อเชิญชวนใหยื่นขอเสนอ
เขารั บ งานกั บ กปน. จํ านวน 6 ราย พรอมกํ าหนดหลักเกณฑC การพิ จารณา ขอเสนอดานเทคนิ คนํ าเสนอ
ผูว+าการใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
4. ฝ@ายจัดหาและพัสดุ (ฝจพ.) ไดออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาเขายื่นขอเสนอดานเทคนิค
และขอเสนอดานราคาและคัดเลือกเหลือจํานวน 6 ราย โดยกําหนดยื่นซองวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เมื่อ
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พนกําหนดเวลายื่นขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอจํานวน 3 ราย และจากการตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษาดาน
บุคลากร ตามขอกําหนดใน TOR ปรากฎว+าไม+มีผูยื่นขอเสนอที่ผ+านคุณสมบัติตามที่กําหนด
5. คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ ไดนําเสนอ ผวก.เพื่อรับทราบผลการคัดเลือก
และ ผวก. ไดลงนามอนุมัติยกเลิกการจางที่ ปรึกษาฯ เมื่ อวัน ที่ 21 สิงหาคม 2557 และให ฝพธ.ทบทวน
TOR ก+อนดําเนินการจัดจางครั้งที่ 2 ต+อไป
6. จากผลการดําเนิน งานตามขอ 4 ที่ ไม+มีผูยื่นขอเสนอที่ผ+านคุณสมบัติตามขอกําหนดใน
TOR เปHนผลใหการดําเนินงานตามโครงการฯ ล+าชากว+าแผนที่กําหนดไว ซึ่งเปHนเหตุสุดวิสัย นอกเหนือจากการ
ควบคุมของ กปน.
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคC ก ร ไดประชุ ม ครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม
2557 มีมติทบทวนโครงการพัฒ นากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒ นาธุรกิจเสริม (บริษัทในเครือ)
และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. กปน. ควรทบทวนขอกําหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ของ
งานจางที่ปรึกษาเพื่อจัดตั้งบริษัทในเครือ กปน. ทั้งนี้ เนื่องจากผูที่ยื่นขอเสนอเปHนบริษัทที่มีความน+าเชื่อถือ แต+
ยังไม+สามารถผ+านเกณฑCคุณสมบัติตามขอกําหนดใน TOR ของ กปน. ได
2. กปน. ควรทบทวนความจําเปHนในการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อจัดตั้งบริษัทในเครือของ กปน.
โดยดํ า เนิ น การเอง เพราะเห็ น ว+า กปน. จะมี ค วามเชี่ ย วชาญในงานประปาและรูถึ งความตองการอย+ า งไร
มากกว+าที่ปรึกษาที่เปHนบุคคลภายนอก
3. กปน. ควรศึกษาทบทวนการจัดตั้งบริษัทในเครือที่มาดําเนินธุรกิจใน 3 กลุ+มธุรกิจ ไดแก+
กลุ+ ม น้ํ า ดื่ ม (Drinking Water) กลุ+ ม วิ ศ วกรรมและบริ ก าร (Engineering and Service) และกลุ+ ม ผลิ ต และ
จัดหา (Water Supply) ว+ายังมีความเหมาะสมกับบริบทของ กปน. หรือไม+
4. กปน. อาจศึกษากฎ ระเบียบ วิธีการ ในกรณีที่จะดําเนินการร+วมคา (Joint Venture) กับ
หน+วยงานต+างๆ เช+น การดําเนินการ Joint Venture กับการประปาส+วนภูมิภาค เพื่อหารายไดเพิ่มนอกเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ กปน. เปHนตน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะว+า หาก กปน. จางที่ปรึกษา
มาดําเนินการจัดตั้งบริษัทอาจจะล+าชา กปน. ควรพิจารณาทบทวนแกไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. 2510 หรือออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ภายใตอํานาจของคณะกรรมการ กปน. เพื่อใหการจัดตั้งบริษัท
หรือดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการอย+างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว+า การดําเนินธุรกิจใน
กลุ+มผลิตและจัดหา ขอให กปน. พิจารณาดําเนินการดวยความรอบคอบและใหเกิดประโยชนCต+อประชาชนผูใช
น้ําอย+างแทจริง
มติที่ประชุม

รั บ ทราบและให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และขอสั ง เกตของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 15 ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ>ประหยัดน้ํา
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบรายงานผล
การดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณCประหยัดน้ํา โดย กปน. ไดดําเนินการ ดังนี้
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กิ จ กรรมที่ 1 คั ด เลื อ กผลงานวิ จั ย ที่ เปH น ประโยชนC ต+ อ แนวทางการดํ า เนิ น งานองคC ก ร
โดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการความรู เปHนผูพิจารณาคะแนนตามหลักเกณฑCที่กําหนด
แลวมีมติคัดเลือกผลงานเพื่อพิจารณาสนับสนุนต+อยอดผลงาน 4 ผลงาน ไดแก+
1) ระบบ Automatic Quality Greywater Diverter เพื่อการแยกน้ําเสียนอยกลับมาใชใหม+
แบบอัตโนมัติสําหรับบานเรือน
2) มิเตอรCช+วยประหยัดน้ํา
3) ตัดก+อนรั่ว เตือนก+อนแพง (Safe-A-Cut)
4) Smart Meter
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการต+อยอดโครงการดวยการใหความสนับสนุนแก+ผลงานที่ไดคัดเลือก
เพื่อดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเชิงลึก โดยคณะกรรมการวิจัยฯ ไดประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการที่มีความ
ประสงคCขอรับการสนับสนุนเพื่อต+อยอดการวิจัย จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย
1) โครงการศึ กษาและสรางเครื่องมื อเพื่ อแจงเตื อนเมื่ อท+ อน้ํ าประปาภายในแตกรั่ ว จาก
สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ต+อยอดจากผลงาน ตัดก+อนรั่ว เตือนก+อนแพง
2) โครงการระบบแยกน้ําเสียนอยกลับมาใชใหม+แบบอัตโนมัติสําหรับบานเรือนควบคุมโดย
ผู ใชงานและเซ็ น เซอรC อั จ ฉริ ย ะ จากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและสิ่ ง แวดลอม คณะวิ ศ วกรรมศาสตรC
มหาวิทยาลัยมหิดล ต+อยอดจากผลงาน ระบบ Automatic Quality Greywater Diverter
3) โครงการวิ จั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การน้ํ า ประปาภาคครั ว เรื อ น
(Information Technology for Water Supply Management of Household Sector) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานครต+อยอดจากผลงาน มิเตอรCอัจฉริยะ
คณะกรรมการวิจัยฯ มีมติเห็นชอบในหลักการจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการที่ 1 และ 2
และไดมอบเงินทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย ดังนี้
1) โครงการศึกษาและสรางเครื่องมือเพื่อแจงเตือนเมื่อท+อน้ําประปาภายในแตกรั่ว ซึ่งผูว+า
การอนุมัติใหสํานักงานประปาสาขาลาดพราวดําเนินการศึกษาวิจัย “โครงการวิจัยศึกษาและสรางเครื่องมือ
แจงเตือนเมื่อระบบประปาภายในแตกรั่ว โดยการตรวจจับ ปริมาณการใชน้ํ าที่ ผิดปกติ” วงเงิน 380,000
บาท
2) โครงการระบบแยกน้ําเสียนอยกลับมาใชใหม+แบบอัตโนมัติสําหรับบานเรือนควบคุมโดย
ผูใชงานและเซนเซอรCอัจฉริยะ ซึ่งผูว+าการอนุมัติใหดําเนินการจางที่ปรึกษาในโครงการนี้ วงเงิน 650,000
บาท
กิจกรรมที่ 3 รายงานความกาวหนาโครงการฯ ที่คัดเลือก ดังนี้
1) โครงการศึกษาและสรางเครื่องมือเพื่อแจงเตือนเมื่อระบบประปาภายในแตกรั่ว โดยการ
ตรวจจับปริมาณการใชน้ําที่ผิดปกติ มีระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน เริ่มดําเนินการเดือนกรกฎาคม 2557
และสิ้นสุดโครงการเดือนมิถุนายน 2558 การดําเนินงานในช+วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 มีดังนี้
- สสล. ประสานงานมหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ เพื่ อขออนุ เคราะหC ที่ ป รึก ษาและ
จัดเตรียมหองทดลองของคณะวิศวกรรมศาสตรCสําหรับทดสอบเครื่องมือตนแบบโครงการ
- เขียนโปรแกรมและศึกษาอุปกรณCเพื่อใชทําเครื่องมือตนแบบ
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2) โครงการระบบแยกน้ําเสียนอยกลับมาใชใหม+แบบอัตโนมัติสําหรับบานเรือน ควบคุมโดย
ผูใชงานและเซ็นเซอรCอัจฉริยะ อยู+ระหว+างการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา และคาดว+าจะดําเนินการแลวเสร็จใน
ปIงบประมาณ 2559
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคC ก ร ไดประชุ ม ครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม
2557 มี มติ เห็ น ชอบการดํ าเนิ น การโครงการวิ จัย และพั ฒ นานวัต กรรมอุ ป กรณC ป ระหยั ด น้ํ า ฯ 2 ผลงาน
ดังกล+าว และมีขอเสนอแนะว+า การดําเนิน โครงการวิจั ยและพั ฒ นานวัตกรรมตองตอบสนองนโยบายหรือ
สอดคลองกั บ ยุ ท ธศาสตรC ข ององคC ก ร อี ก ทั้ งควรเผยแพร+ ป ระชาสั ม พั น ธC สู+ ภ ายนอกองคC ก ร เช+ น การนํ า
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขององคCกรเขาร+วมประกวดหรือประชุมวิชาการกับหน+วยงานต+างๆ โดยให
กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะว+า กปน. ควรทบทวนการ
บริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ+ายงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของแต+ละโครงการ เพื่อใหเกิดความคล+องตัวในการ
ดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรม
มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณCประหยัดน้ําทั้ง 2 ผลงาน ดังกล+าวขางตน และ
ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิ จารณา
ดําเนินการ
เรื่องที่ 16 ขอความเห็น ชอบรายงานผลการศึ กษาการจั ดตั้งหน5 วยงานกํ ากั บดู แลด4 านการบริหาร
จัดการน้ําดิบอย5างมีประสิทธิภาพ
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาการ
จัดตั้งหน+วยงานกํากับดูแลดานการบริหารจัดการน้ําดิบอย+างมีประสิทธิภาพ โดย กปน. ไดแต+งตั้งคณะทํางานศึกษา
การบริหารจัดการน้ําดิบอย+างมีประสิทธิภาพ เพื่อมาศึกษาและกําหนดแนวทางการจัดตั้งหน+วยงานกํากับดูแล
ดานการบริหารจัดการน้ําดิบใหเกิดผลอย+างเปHนรูปธรรม โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
1. จากการรวบรวมขอมู ลการบริห ารจัด การทรัพยากรน้ําของประเทศ พบว+าการบริห าร
จัดการทรัพยากรน้ําของประเทศนั้นยังขาดประสิทธิภาพ ก+อใหเกิดปrญหาการขาดแคลนน้ํา และวิกฤตน้ําท+วม
ในทุกๆ ปI อันเนื่องดวยมาจากสาเหตุหลักคือการขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการทั่วทั้ ง
ประเทศ ไม+เปH นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดหน+วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ํามีหลายฉบับ มีความซ้ําซอนในการบังคับใชและมีความลาสมัย
2. ในปrจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําที่สําคัญ ที่รวบรวมไดมี 11 ฉบับ และ
หน+วยงานที่เกี่ยวของ เช+น คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห+งชาติ (กนช.) สํานักนโยบายและบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัยแห+งชาติ (สบอช.) กรมชลประทาน และคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (แต+งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห+งชาติ)
3. จากการขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การน้ํ า ของประเทศ จึ งทํ าใหเกิ ด สภาวะ
การขาดแคลนน้ํ า สําหรับ การอุปโภค บริโภค และภาคอุต สาหกรรมา คณะทํ างานฯ จึงพิ จารณาว+าการมี
หน+วยงานกํากับดูแลบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ที่มี
อํานาจในการประสานงานและจัดสรรใหไดมาซึ่งปริมาณน้ําที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการใชน้ําใน
ภาคส+วนต+างๆ และปริมาณน้ําตนทุน จะเปHนสิ่งดีที่มีประโยชนCต+อประเทศ ซึ่งจะเปHนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่สามารถเขาถึงน้ําไดมากขึ้น และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ คณะทํางานฯ จึงได
ศึกษาโครงสราง และอํานาจหนาที่ของหน+วยงานกํากับดูแลฯ เพื่อใหเห็นเปHนรูปธรรม
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4. กปน. เปHนหน+วยงานที่อยู+ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย การเสนอแนวคิดนี้
จึงตองเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต+อคณะรัฐมนตรี
อย+างไรก็ตาม เนื่องดวยคณะรักษาความสงบแห+งชาติ (คสช.) ไดมีการแต+งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและแผนงานการบริหาร
จัดการน้ําอย+างมีเอกภาพและบูรณาการ แนวคิดในการจัดตั้งหน+วยงานหลักในการกํากับดูแลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํ าเพื่ อการอุ ปโภคบริโภคและอุต สาหกรรมเปH นการเฉพาะ จึงเปH น ประเด็น สําคั ญ ประเด็ น หนึ่ งที่
อาจจะนําเสนอต+อคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเปHนไปไดในดําเนินการต+อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกร ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 มี
มติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาการจัดตั้งหน+วยงานกํากับดูแลดานการบริหารจัดการน้ําดิบอย+างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เรื่องที่ 17 ขอความเห็นชอบสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาความคุ4มค5าของการใช4ทรัพยากรน้ํา
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบสรุปผลการศึกษาโครงการ
ศึกษาความคุมค+าของการใชทรัพยากรน้ํา โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
1. กปน. ไดว+าจางมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห+งประเทศไทย เปHนที่ปรึกษาในโครงการศึกษาความ
คุมค+าของการใชทรัพยากรน้ํา โดยมีวัตถุประสงคCเพื่อศึกษาโครงสรางอัตราค+าน้ําเพื่อรองรับการลงทุน ปรับปรุง
กิจการประปาใหรองรับความตองการใชน้ํา และการขาดแคลนน้ําดิบที่มีคุณภาพในอนาคต พรอมจัดทําแผน
กลยุทธC แผนการสื่อสารประชาสัมพันธC เพื่อใหผูมีส+วนไดส+วนเสียเขาใจในความจําเปHนของการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประปา โดยเริ่มสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2557
รวมระยะเวลาดําเนินงาน 330 วัน
2. ที่ ป รึกษาไดดํ า เนิ น การในช+ ว ง 5 เดื อนแรกของปI งบประมาณ 2557 โดยไดทบทวน
ปริมาณความตองการใชน้ํา ความเพียงพอของน้ําดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณน้ําประปาสํารอง และจัดทําแผนกลยุทธC
การสื่อสาร เพื่อใหฝ@ายสื่อสารองคCกร กปน. นําไปประยุกตCกับแผนการดําเนินงานของฝ@ายสื่อสารองคCกร และ
จัดกลุ+มผูใชน้ําในเบื้องตน ซึ่งคณะกรรมการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
มีมติเห็นชอบผลการศึกษาเบื้องตนโครงการศึกษาความคุมค+าของการใชทรัพยากรน้ํา
3. สําหรับช+วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2557) ที่ปรึกษาไดดําเนินการดังนี้
3.1 จัดใหมีการรับฟrงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนปรับปรุงระบบประปา เพื่ อ
รองรับความเสี่ยงของคุณภาพน้ําประปา การขาดแคลนน้ํากรณี เกิดภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน และแนวทาง
สรางการรับรูใหกลุ+มเปNาหมายเขาใจถึงความจําเปHนที่ตองลงทุนปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดความเสี่ยง และ
ความจําเปHนที่ตองปรับปรุงระดับราคาค+าน้ําประปาเพื่อใหคุมค+ากับการลงทุน และส+งสัญญาณใหเกิดการใชน้ํา
อย+างรูคุณค+า โดยจัดใหมีการประชุมย+อย (Focus Group) กับผูมีส+วนไดส+วนเสียหลัก ผูกํากับนโยบาย และ
ผูทรงคุณวุฒิ รวม 12 ครั้ง โดยมีสรุปความเห็นและขอเสนอแนะสรุปใน 5 ประเด็น ดังนี้
1) โครงการลงทุนปรับปรุงระบบประปา
2) โครงสรางราคาค+าน้ําประปา
3) การขับเคลื่อนแผนการลงทุนของ กปน.
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4) แนวทางการสื่อสาร การสรางความเขาใจและการยอมรับต+อสังคม
5) ความเห็นของนิคมอุตสาหกรรมและผูใหบริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม
3.2 ที่ ป รึ ก ษาฯ ไดมี ห นั ง สื อ ที่ มวท 013/2557 ลงวั น ที่ 26 พฤษภาคม 2557
ขอขยายเวลาการดํ าเนิ น งานตามโครงการฯ เนื่ องจากที่ ป รึกษาไดรับ ผลกระทบจากเหตุ การณC ชุ มนุ มทาง
การเมือง ทําใหไม+สามารถเขารับฟrงความเห็นจากผูมีส+วนไดส+วนเสียของ กปน. และผูกํากับนโยบายของ กปน.
ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ ได และ กปน. ไดอนุมัติขยายอายุสัญ ญาตามโครงการฯ ออกไปอีก 45 วัน จากเดิ ม
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เปHนสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 โดยไม+มีค+าใชจ+าย
เพิ่มเติม
3.3 ในการประชุมระดับ นโยบายเมื่อวัน ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ผวก. ไดขอใหมีการ
ทบทวนแผนการลงทุ น ตามโครงการปรั บ ปรุ งกิ จ การประปาแผนหลั ก ครั้ งที่ 9 และโครงการผั น น้ํ า จาก
ฝrsงตะวันตกมา ฝrsงตะวันออก ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งส+งผลกระทบต+อการพิจารณากําหนดโครงสรางอัตรา
ค+าน้ํ าที่เหมาะสม ที่ป รึกษาจึงมีหนั งสือที่ มวท. 056/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ขอขยายอายุ
สัญญาออกไปอีก ซึ่ง กปน. พิจารณาแลวอนุมัติใหขยายอายุสัญญาออกไปอีก 60 วันนับจากวันที่ กปน. แจง
แผนการลงทุนตามโครงการที่ทบทวนใหม+ใหที่ปรึกษาทราบ โดยไม+มีค+าใชจ+ายเพิ่มเติม
3.4 ขณะนี้ กปน. อยู+ระหว+างการพิจารณาทบทวนแผนการลงทุนตามโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และโครงการอื่นที่เกี่ยวของ และคาดว+าจะแจงผลการทบทวนใหที่ปรึกษาฯ
ไดในเดือนตุลาคม 2557
4. จากการดําเนินงานตามขอ 3.2 3.3 และ 3.4 ส+งผลใหการดําเนินงานตามโครงการฯ
ล+าชากว+าแผนที่กําหนดไว ซึ่งเปHนเหตุสุดวิสัย นอกเหนือการควบคุมของที่ปรึกษา และส+งผลกระทบต+อเกณฑC
การประเมินผลงานของผูว+าการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกร ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
มีมติ รับทราบความกาวหนาสรุปผลการศึ กษาโครงการศึ กษาความคุ มค+าของการใชทรัพยากรน้ํ า และใหขอสั งเกตว+ า
จากการที่ กปน. ไดขยายอายุ สั ญญาออกไปแลว จึ งขอใหที่ ปรึ กษาฯ เร+ งดํ าเนิ นโครงการศึ กษาความคุ มค+ าของการใช
ทรัพยากรน้ําของ กปน. ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาความคุมค+าของการใชทรัพยากรน้ํา
เรื่องที่ 18 ขอความเห็นชอบการโอนหน5 วยงานฝ\ ายพั ฒนาทรัพยากรบุ คคล สังกัดสายงานรองผู4 ว5าการ
(บริหาร) ไปสังกัดผู4ว5าการ
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาขอความเห็ นชอบการโอนหน+ วยงานฝ@ าย
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัดสายงานรองผูว+าการ (บริหาร) ไปสังกัดสายงานผูว+าการ สรุปไดดังนี้
1. ปr จจุบันบทบาทในการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค+อนขางมาก
และการพัฒ นาองคCกร (Organization Development : OD) จําเปHน ตองใชแนวทางการพั ฒ นาบุ คลากรใน
ทุกดาน เปH นฐานในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหน+วยงานที่มีบทบาทดานการพัฒ นาบุคลากรควรมี
เอกภาพทั้งในดานการกํากับดูแล การใชงบประมาณ รวมไปถึงทิศทางการพัฒนา จึงสมควรปรับปรุงสายการ
บังคับบัญชาของหน+วยงานดังกล+าวใหมาอยู+ร+วมกัน
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2. กปน. จึงตรวจสอบหน+วยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ปรากฏดังนี้
2.1 ฝ@ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัดผูช+วยผูว+าการ (ทรัพยากรบุคคล) สายงานรองผูว+าการ
(บริหาร) มีกรอบอัตรากําลังรองรับ 44 อัตรา มีพนักงานถือครอง 47 อัตรา ลูกจางเหมาแรงงานเอกชน 10
คน มี หน+ วยงานในสั งกั ด ประกอบดวย ส+วนกลาง และหน+ว ยงานระดับ กอง จํานวน 4 หน+ วยงาน ซึ่งเปH น
หน+วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหลักสูตรฝ•กอบรมทั้งภายในและภายนอก 3 หน+วยงาน และใหบริการงาน
ฝ•กอบรม 1 หน+วยงาน
2.2 สถาบันพัฒนาวิชาการประปา สังกัดสายงานผูว+าการ มีกรอบอัตรากําลังรองรับ 26
อัตรา มีพนักงานถือครอง 21 อัตรา ลูกจางเหมาแรงงานเอกชน 8 คน มีหน+วยงานในสังกัดประกอบดวย
ส+ ว นกลาง และหน+ ว ยงานระดั บ กอง 2 หน+ ว ยงาน ซึ่ งเปH น หน+ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบดาน การประสานงาน
ต+างประเทศ และการจัดฝ•กอบรมใหกับหน+วยงานภายนอกทั้งในและต+างประเทศ 1 หน+วยงาน และหน+วยงาน
บริหารจัดการองคCความรู ดานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 1 หน+วยงาน
3. ขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 130 ว+าดวย ตําแหน+งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน
พ.ศ.2550 ขอ 7 กํ าหนดว+า “จํานวนอัตรา ตํ าแหน+ งของพนั กงาน ตลอดจนการแบ+ งส+ วนงานของการประปา
นครหลวงเปHนไปตามที่ผูว+าการกําหนด ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประปานครหลวง”
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการ และมีความเห็นว+า การโอนยายฝ@ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไปสังกัดสายงานผูว+าการ เพื่ อใหอยู+ร+วมกับสถาบัน พัฒ นาวิชาการประปาเปHนการคิดที่ออกนอกกรอบ โดย
จุดประสงคCเพื่ อมุ+งสู+ความเปHนหนึ่งในอาเซียน และเตรียมการยกระดับสถาบันพัฒ นาวิชาการในอนาคต ซึ่ง
รูปแบบนี้เปHนแนวทางเทียบเคียงกับกรมชลประทาน ที่นําสถาบันพัฒนาการชลประทานรวมกับหน+วยงานดาน
HRD จัดตั้งเปHน วิทยาลัยการชลประทาน ซึ่งมีความคลายคลึงกับของ กปน. นับเปHนขั้นตอนการพัฒนาองคCกร
อีกระดับหนึ่ง
ในที่ประชุม คณะกรรมการฯ กปน. ไดนําเสนอขอปรับปรุงโครงสรางผังบริหารของสายงาน
ผูว+าการ ในส+วนของฝ@ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ดังนี้
1. กําหนดตําแหน+งและหน+วยงานใหม+ คือ “ผูช+วยผูว+าการ (พัฒนาวิชาการประปา)” และ
“ส+วนเลขานุการ ผูช+วยผูว+าการ (พัฒนาวิชาการประปา)” สังกัดสายงานผูว+าการ อัตรากําลังรวม 3 อัตรา จาก
อัตรากําลังสํารองส+วนกลาง
2. โอนหน+วยงานและอัตรากําลัง สถาบันพัฒ นาวิชาการประปา จากสายงานผูว+าการมา
สังกัด ผูช+วยผูว+าการ (พัฒนาวิชาการประปา) และเปลี่ยนชื่อเปHน “ฝ@ายพัฒนาวิชาการประปา”
3. โอนหน+วยงานและอั ตรากําลังฝ@ายพัฒ นาทรัพยากรบุ คคล จากสายงานรองผูว+าการ
(บริหาร) ไปสังกัด ผูช+วยผูว+าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีความเห็นว+า การปรับปรุงโครงสรางผังบริหาร
ที่โอนหน+วยงานทั้งสองดังกล+าวขางตน มาขึ้นตรงกับผูช+วยผูว+าการจะเปHนการแบ+งเบาภาระหนาที่ของผูว+าการ และ
มีความเหมาะสม ทําใหสามารถขับเคลื่อนงานดานการพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและนวัตกรรมใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผลไดอย+ างรวดเร็ ว รองรั บการยกระดั บเปH นสถาบั นวิ ชาการประปาชั้ นนํ าในอาเซี ยน อย+ างไรก็ ตาม
การแต+ งตั้ งผู มาดํ ารงตํ าแหน+ งผู ช+ วยผู ว+ าการ (พั ฒ นาวิ ช าการประปา) ในครั้ งนี้ ขอให กปน. พิ จารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 เพื่อเปHนการบริหารจัดการบุคลากรใหเต็มศักยภาพ
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแต+วันที่ 29 ตุลาคม 2557
เรื่องที่ 19 ขออนุมัติผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิจารณาผลการดําเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ซึ่งไดมีมติในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ การยกเลิกหลักเกณฑCการสนับสนุนผูตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองใหมีวุฒิบัตรทาง
วิชาชีพ ดานการตรวจสอบภายใน (ฉบับปI 2555) เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑCใหม+ใหเหมาะสม
2. เห็นชอบ รายงานงบการเงินของ กปน. สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 (สํานักงานการตรวจเงินแผ+นดินสอบทานแลว) ซึ่งไม+พบสิ่งที่เปHนเหตุที่จะทําใหงบการเงิน
ไม+เปHนไปตามมาตรฐานบัญชีในสาระสําคัญ
3. เห็นชอบ การแต+งตั้งนางวิไล ฉัททันตCรัศมี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปHนผูเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ดานบัญชีการเงินประจําคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษาดานบัญชีการเงิน เนื่องจาก
เปHนผูมีความรูและประสบการณC โดยไดรับค+าตอบแทนเปHนรายครั้ง ในอัตรา 10,000.- บาทต+อครั้ง
4. เห็นชอบ แผนการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน กปน. ประจําปIงบประมาณ
2558 ประกอบดวย
1) การติดตามการรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
2) ติดตามการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงคู+มือการปฏิบัติงานของหน+วยงานต+าง ๆ
3) กําหนดแผนการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน กปน. ปIงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม

4) จัดการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 20 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในการประชุ มครั้ งที่ 7/2557 เมื่ อวั นที่ 13 ตุ ลาคม 2557 ซึ่ งไดมี มติ
เห็นชอบในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค>กร โดยไดปรับในรายละเอียดของหัวขอ การกํากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงอย5างสม่ําเสมอ และการสร4างให4การบริหารความเสี่ยงเปPนวัฒนธรรมองค>กร
2. กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย กปน. ไดทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งใหสอดคลองกั บ กฎบั ต รคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตลาด
หลั ก ทรั พ ยC แห+ งประเทศไทย และคํ าสั่ ง กปน. ที่ กก 7/2557 เรื่ อง แต+ งตั้ งคณะอนุ กรรมการชุ ดต+ างๆ ใน
คณะกรรมการการ กปน. ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557
3. ความเสี่ยงที่ยอมรับได4ระดับองค>กร (Corporate Risk Appetite) ซึ่งจะใชเปHนกรอบ
ในการบริหารความเสี่ยงประจําปIงบประมาณ 2558 โดยเพิ่มขอความตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในหมวด ลูกค4าและการตลาด ตามขอความที่ขีดเสนใต ดังนี้
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- กปน. ไม+ยอมรับการดําเนินการใดๆ ที่ต่ํากว+า มาตรฐานหรือเกณฑC ที่กําหนดไวทุกดาน
เช+น คุณภาพการใหบริการ คุณภาพน้ําประปา เสถียรภาพ ปริมาณน้ําและแรงดันน้ํา เปHนตน ซึ่งอาจส+งผล
กระทบต+อความพึงพอใจของผูใชน้ํา ยกเวน กรณีเกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย
4. คู5มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยทบทวนคู+มือบริหารความเสี่ยงฉบับพกพา
ใหเปH นปrจจุบัน และมีความสะดวกในการใชงานสําหรับหน+ วยงานในองคCกร ซึ่งปรับรวมเนื้อหาการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหอยู+ในฉบับเดียวกัน พรอมนี้ไดเพิ่มเติมเนื้อหาบางส+วนที่เกี่ยวของ เช+น
การบริหารความต+อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการบูรณาการระบบ
การควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบภายใน (Governance Risk and Compliance:
GRC) เปHนตน
5. รายงานผลการดําเนิน งานตามระบบการบริหารความต5อเนื่องทางธุรกิจ ของระบบ
น้ําดิบ ระบบผลิตน้ํา ระบบสูบส5งและระบบสูบจ5ายน้ํา ประกอบดวย ระบบน้ําดิบ - กรณีน้ําดิบดอยคุณภาพ
จากลิ่ ม ความเค็ ม สู ง โดยฝ@ า ยระบบส+ ง น้ํ า ดิ บ , ระบบผลิ ต น้ํ า - กรณี ไ ฟไหมและคลอรี น รั่ ว ไหล โดย
ฝ@ายโรงงานผลิ ต น้ํ าบางเขน และกรณี เกิด เหตุ วางระเบิ ด สถานี ไฟฟN า ย+อยของโรงสู บ น้ํ าดิ บ และอาคารจ+า ย
คลอรีน โดยฝ@ายโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์และธนบุรี และ ระบบสูบส5งและระบบสูบจ5ายน้ํา – กรณีหยุดสูบ
จ+ายน้ําที่สถานีสูบจ+ายน้ําลุมพินี โดยฝ@ายควบคุมการส+งและจ+ายน้ํา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เรื่องที่ 21 ขอความเห็นชอบการแต5งตั้งโยกย4ายพนักงานระดับผู4อํานวยการฝ\ายขึ้นไป
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบการแต+ ง ตั้ ง
นางผุ ส ดี ขอมทอง ตํ า แหน+ งผู เชี่ ย วชาญการประปานครหลวง ระดั บ 9 ไปดํ ารงตํ า แหน+ งผู ช+ ว ยผู ว+ าการ
(พัฒนาวิชาการประปา)
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ โดยใหมีผลตั้งแต+วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เปHนตนไป

เรื่องที่ 22 รับทราบรายงานวิเคราะห>การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 สิงหาคม 2557
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานวิเคราะหC การเงินและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 กปน. มีกําไรก+อน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต+างประเทศ เท+ากับ 7,318.8 ลานบาท สูงกว+าเปNาหมายตามเกณฑCประเมินผลการ
ดํ าเนิ น งานของ กปน. 547.0 ลานบาท และสู งกว+ าปI ก+ อน 402.4 ลานบาท เมื่ อ รวมผลกํ า ไรจากอั ต รา
แลกเปลี่ ย นฯ จํ านวน 15.1 ลานบาท ทํ าใหมี กําไรสุ ทธิ เท+ ากั บ 7,333.9 ลานบาท สู งกว+ า เปN าหมาย
481.1 ลานบาท แต+ต่ํากว+าปIก+อน 59.4 ลานบาท และมีกําไรทางเศรษฐศาสตรC (Economic Profit : EP)
เท+ากับ 1,686.7 ลานบาท สูงกว+าเปNาหมาย 374.2 ลานบาท และสูงกว+าปIก+อน 366.7 ลานบาท ประกอบดวย
รายได4รวม เท+ากับ 17,835.8 ลานบาท สูงกว+าเปNาหมาย 131.6 ลานบาท และสูง
กว+ าปI ก+อน 626.2 ลานบาท โดยมี รายไดค+ าน้ํ า ซึ่ งเปH นรายไดหลั กของ กปน. จํ านวน 14,871.3 ลานบาท
ต่ํากว+าเปNาหมาย 188.1 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปIก+อน พบว+า รายไดค+าน้ําสูงกว+าปIก+อน 139.6 ลาน
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บาท และมีปริมาณน้ําขายสะสม 11 เดือน เท+ากับ 1,239.6 ลาน ลบ.ม. ต่ํากว+าเปNาหมาย 14.4 ลาน ลบ.ม. แต+สูง
กว+าปIก+อน 12.2 ลาน ลบ.ม.
ค5าใช4 จ5ายรวม (รวม FX) เท+ ากั บ 10,501.9 ลานบาท ต่ํากว+าเปNาหมาย 349.5 ลาน
บาท แต+สูงกว+าปIก+อน 685.6 ลานบาท โดยมีตนทุนค+าน้ําต+อหน+วยน้ําขาย เท+ากับ 7.80 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว+า
เปNาหมาย 0.21 บาท:ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบผลงานกับปIก+อน พบว+า ตนทุนค+าน้ําต+อหน+วยน้ําขายสูงกว+าปIก+อน
0.46 บาท:ลบ.ม. โดยมี อั ต ราน้ํ าสู ญ เสี ย ลดลงเหลื อรอยละ 23.35 ต่ํ ากว+ าเปN าหมายและปI ก+อนซึ่ งเท+ ากั บ
23.43 และ 24.71
กํ า ไรสุ ท ธิ เท+ า กั บ 7,333.9 ลานบาท สู งกว+ า เปN า หมาย 481.1 ลานบาท เกิ ด จาก
ความสามารถ ในการสรางรายไดและการบริหารควบคุมค+าใชจ+ายทําไดดีกว+าเปNาหมาย เมื่อเปรียบเทียบกําไร
สุทธิปIนี้กับปIก+อน กําไรสุทธิต่ํากว+าปIก+อน 59.4 ลานบาท เกิดจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว+าปIก+อน
461.8 ลานบาท แมว+ารายไดรวมและการควบคุมค+าใชจ+ายทําไดดีกว+าปIก+อน โดยมีสัดส+วนค+าใชจ+ายต+อรายได
ดําเนินงานต่ํากว+าปIก+อน แต+อย+างไรก็ตาม กําไรสุทธิส+วนหนึ่งลดลงจากค+าน้ําดิบส+วนเกินที่ กปน.ตองรับภาระ
ในการนําส+งกรมชลประทาน จํานวน 55.6 ลานบาท โดยมีอัตราส+วน EBITDA Margin เท+ากับรอยละ 65.77
สู งกว+ า เปN า หมาย ซึ่ ง เท+ า กั บ รอยละ 63.21 และสู ง กว+ า ปI ก+ อ น ซึ่ ง เท+ า กั บ รอยละ 64.62 และมี อั ต รา
ผลตอบแทนต+อรายไดดําเนิน งาน (Net Profit Margin) เท+ากับ รอยละ 41.71 สู งกว+าเปN าหมาย ซึ่ งเท+ากั บ
รอยละ 39.14 แต+ต่ํากว+าปIก+อน ซึ่งเท+ากับรอยละ 43.44
ฐานะการเงิน :
กปน. มีสินทรัพยCรวม ณ 31 สิงหาคม 2557 เท+ากับ 62,938.1 ลานบาท โดยมีอัตราส+วน
หนี้สินรวมต+อส+วนทุน (D/E Ratio) เท+ากับ 0.18 เท+า มีค+าใกลเคียงกับเปNาหมาย แต+ต่ํากว+าปIก+อน ซึ่งเท+ากับ 0.16
เท+า และ 0.21 เท+า ตามลําดับ ประกอบกับอัตราส+วนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage
Ratio) เท+ากับ 124.36 เท+า สูงกว+าเปNาหมายและปIก+อน ซึ่งเท+ากับ 113.62 เท+า และ 74.54 เท+า ตามลําดับ
สะทอนถึงความเขมแข็งทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกร ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะหCการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 23 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนสิงหาคม
2557 และเดือนกันยายน 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนสิงหาคม 2557 และเดือนกันยายน 2557 สรุปไดดังนี้
1. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 กปน. มีภาระหนี้รวม 1,809.8 ลานบาท เปHนเงินกูสกุล
เยนทั้งจํานวน
2. ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กปน. มีภาระหนี้รวม 1,694.6 ลานบาท เปHนเงินกูสกุล
เยนทั้งจํานวน โดยในจํานวนนี้ไดปNองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแลวจํานวน 837 ลานบาท (รอยละ
49.3) คงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 860.6 ลานบาท (รอยละ 50.7)
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3. ปr 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+ า งประเทศ โดยเมื่ อ พิ จ ารณาจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นในเดื อนกั น ยายน 2557 พบว+ า ทั้ งค+ า เฉลี่ ย อั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินเยนและเงินบาทต+อดอลลารCสหรัฐฯ อ+อนค+าลงเมื่อเทียบกับค+าเฉลี่ยของเดือนก+อนหนา ทั้งนี้
อัตราแลกเปลี่ยนค+าเงินเยนต+อดอลลารCสหรัฐฯ อ+อนค+าลงในอัตราที่มากกว+าอัตราแลกเปลี่ยนค+าเงินบาทต+อ
ดอลลารCสหรัฐฯ ส+งผลใหค+าเงินบาทแข็งค+าขึ้นเมื่อเทียบกับค+าเงินเยน จากขอพิจารณาดังกล+าว การแข็งค+า
ของค+าเงินบาทต+อเยนจะส+งผลใหภาระหนี้สกุลเยนเมื่อแปลงค+าเปHนสกุลบาทมีมูลหนี้ที่ลดลง ซึ่ง กปน. ควรเร+ง
ชําระหนี้ คืน อย+ างไรก็ ดี เนื่ องจากเงิน กู JICA สัญ ญาเลขที่ TXXXII-1 อยู+ ระหว+ างการเบิ กเงิน กู และมี อัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ํา ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตาม
ความเหมาะสมต+อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกร ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 มี
มติรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเดือนสิงหาคม 2557 และเดือน
กันยายน 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 24 รับทราบรายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู4ใช4บริการของ กปน. ป1งบประมาณ 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู ใช บริ ก ารของ กปน. ป* งบประมาณ 2557 โดยภาควิ ช าการตลาด คณ ะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ซึ่งเป4นที่ปรึกษาไดดําเนินการและสรุปผลคะแนนความพึงพอใจเท6ากับ 4.349 จาก
คะแนนเต็ม 5.000 อยู6ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนนสูงกว6าป* 2556 เล็กนอย (4.259) สรุปผลคะแนนใน
แต6ละดาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทความพึงพอใจ
คุณภาพการบริการทั่วไป
คุณภาพการบริการที่สํานักงานประปาสาขา
คุณภาพการบริการ 3จ. (จอด จ6าย จร)
คุณภาพการบริการศูนย2บริการประชาชน 1125
คุณภาพการบริการวางท6อ/ซ6อมท6อประปา
ภาพลักษณ2ของ กปน.
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
4.112
4.557
4.678
4.238
4.275
4.310
4.349

พรอมนี้ ที่ปรึกษาฯ ไดจัดทําขอเสนอแนะที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจดวยแลว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกร ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 มี
มติรับทราบรายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการของ กปน. ปIงบประมาณ 2557
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรศึกษาและนํ าเทคโนโลยีใหม+ ๆ มาพัฒ นาการใหบริการแก+ผูใชบริการ เช+น
การใช application หรือโปรแกรมที่ช+วยเสริมการบริการที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ของผูใชบริการใหสูงขึ้น
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2. กปน. ควรเร+งรัดการประกาศเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เช+น การติดตั้ง
ประปาใหม+ หรือการเปลี่ยนมาตร ฯลฯ รวมทั้งการประกาศเปHน Service Level Agreement ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อใหผูใชน้ํามีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในความมีประสิทธิภาพของการบริการงานประปา
3. เพื่อเปHนการสรางภาพลักษณC ที่ดีขององคCกร กปน. ควรใหความสําคัญ กับการจัดการ
พื้นที่วางท+อ/ซ+อมท+อ รวมทั้งการทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ก+อสราง โดยอาจจะใชรถของผูรับเหมาหรือรถ
ของ กปน. ในการรดน้ําทําความสะอาดพื้นที่ดังกล+าว ทั้งนี้ ใหทุกสายงานที่เกี่ยวของมีหนาที่รับผิดชอบดูแลใน
ส+วนนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และที่ปรึกษาฯ ไปพิจารณา
ปรับปรุงการใหบริการต+อไป

เรื่องที่ 25 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ>ใน กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิน งานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธCใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. รับทราบ ความคืบหนาการปรับเงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดย กปน. ไดสอบถามกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
และไดรับคําตอบว+า ขณะนี้อยู+ในระหว+างการรวบรวมขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําระบบโครงสราง
เงินเดือน
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ> ฯ มอบหมายใหฝ@ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธCถึงความคืบหนาในการดําเนินการใหพนักงานทราบต+อไป
2. รับทราบ การเพิ่มการสะสมวันลาพักผ+อนประจําปIจาก 30 วัน เปHน 45 วัน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ>ฯ มอบหมายใหฝ@ายบริหารทรัพยากรบุคคลติดตามการตอบขอ
หารือของ ฝกม. เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ก+อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต+อไป
3. รับ ทราบ การสอบสวนการดํ าเนิ น การ กรณี ก ารทุ จ ริต หน+ ว ยงาน สสป. และการยาย
พนักงานไปอยู+หน+วยงานที่ตองไดรับผลกระทบ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการลงโทษทางวินัยและ
ความรับผิดทางละเมิดฯ ไดตัดสินให นายภาคภูมิ ครองแกว และ น.ส.พรทิพยC ภู+ปลื้ม ออกจากงาน และขณะนี้
อยู+ในระหว+างการสรรหาพนักงานมาปฏิบัติงานแทน
4. รับทราบ การแกไขปรับปรุงระเบียบ กปน. ฉบับที่ 30 ว+าดวยกําหนดวันเวลาปฏิบัติงาน
และหลั ก เกณฑC ก ารจ+ า ยค+ า ล+ ว งเวลา ค+ า ทํ า งานในวั น หยุ ด เงิ น เพิ่ ม พิ เศษสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านเปH น กะ
พ.ศ. 2544 โดยใหขอเสนอแนะว+า ควรกําหนดวัน อ+านมาตรวัดน้ํ าใหเปH นมาตรฐานเดียวกัน แลวปรับ ลด
จํานวนพนักงานหรือตัวแทนลงใหเหมาะสม เพื่อใหทุกสาขาออกบิลค+าน้ําประปาไดพรอมกัน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ>ฯ มอบหมายใหผูช+วยผูว+าการ (บริการ 3) ประสานงานนําเรียน
รองผูว+าการ (บริการดานตะวันตก) และรองผูว+าการ (บริการดานตะวันออก) เพื่ อพิจารณาปรับตารางการ
ปฏิ บั ติ งานอ+ า นมาตรวั ด น้ํ า และกํ า หนดวั น หยุ ดใหเหมาะสม แลวนํ า เสนอคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธC ฯ
พิจารณาในการประชุมครั้งต+อไป
5. รับทราบ การเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กปน. อีกรอยละ 2

-24-

6. รับทราบ การขอความร+วมมือพนักงานใหแต+งกายชุดเครื่องแบบทุกวันจันทรC
7. รั บ ทราบ การเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ยC แ ละนํ า เสนอพระราชกรณี ย กิ จ โดยจั ด
กิจกรรมบรรยายใหแก+พนักงาน กปน.
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ>ฯ มอบหมายใหรองผูว+าการ (บริหาร) ดําเนินการต+อไป
8. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธCฯ ครั้งที่ 10/2557 วันจันทรC
ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 606 ชั้น 6 สํานั กงานใหญ+ กปน. โดยขอให
คณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแต+งชุดเครื่องแบบโดยพรอมเพรียงกัน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรเร+งรัดเรื่องการเพิ่มการสะสมวันลาพักผ+อนประจําปIจาก 30 วันเปHน 45 วัน
และติดตามการเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กปน. อีกรอยละ 2 ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
2. จากกรณีก ารทุจ ริต ของพนัก งานสํา นักงานประปาสาขาสมุท รปราการ (สสป.) กปน.
ควรศึกษาหาสาเหตุและแนวทางหรือวางระบบปNองกันการทุจริตที่รัดกุม เพื่อไม+ใหเกิดกรณีเช+นนี้อีก
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 26 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิน การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต+างๆ
ดังนี้
1. เห็นชอบ การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดที่ผ+านมา
เพื่อใชเปHนแนวปฏิบัติของสํานักตรวจสอบ จํานวน 20 ขอ
2. เห็ น ชอบ ผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 4/2557 และ
ประจําปIงบประมาณ 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว+า กปน. ไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกํากับดูแล
กิจการอย+างต+อเนื่อง มีการรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีการปฏิบัติ
อย+างถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดไว
3. เห็นชอบ รายงานการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจําปI
งบประมาณ 2557 ซึ่งไดมีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติอย+างต+อเนื่อง
4. เห็นชอบ รายงานความคืบหนาของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด
3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2557) จํานวนรวมทั้งสิ้น 19 กิจกรรม ผลการตรวจสอบโดยรวมหน+วยรับ
ตรวจมี การดํ าเนิ น งานอยู+ในเกณฑC ดี มีการดํ าเนิน การในส+ วนที่ เกี่ ยวกั บ การบริห ารความเสี่ย ง การควบคุ ม
ภายใน การกํากับดูแล และการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สําหรับความคืบหนากิจกรรมตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบฯ ตั้งแต+เดือนตุลาคม 2556- กันยายน 2557 (สะสม 12 เดือน) สามารถ
ดําเนินการไดทั้งหมด รวม 35 กิจกรรม (แผนการตรวจสอบกําหนดกิจกรรมตรวจสอบที่ตองดําเนินการ รวม
ทั้งสิ้น 36 กิจกรรม ไดปรับลดกิจกรรมตรวจสอบ 1 กิจกรรม คือ การสอบทานรายงานในงบการเงิน ครั้งที่ 4
เพื่อไปรวมตรวจสอบในกิจกรรมการบริหารงานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับท+อ) พรอมทั้งสอบทานการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 14 แผน
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ผลการติด ตามการปฏิ บั ติ ของหน+ วยรับ ตรวจตามขอเสนอแนะของสํานั กตรวจสอบ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวน 5 ขอ จากการติดตามถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ดําเนินการแลวเสร็จ
5. รับทราบ รายงานการบริหารความเสี่ยงขององคCกร ปIงบประมาณ 2557 สรุปผลการ
ดําเนินการ ดังนี้
5.1 ผลการประเมินความเสี่ยงปIงบประมาณ 2557 และการระบุประเมินความเสี่ยง
ตนปIงบประมาณ 2558 โดยใชขอมูลเบื้องตนจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในประจําสายงานทั้ง 8 สายงาน สรุปได 22 สาเหตุความเสี่ยง
5.2 แผนบริหารความเสี่ยง ปIงบประมาณ 2558 มีความเสี่ยงที่ตองบริหารจัดการรวม
สาเหตุ ค วามเสี่ ย ง 14 โดยหน+ ว ยงานเจาของความเสี่ ย ง (Risk Owner) ไดจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปIงบประมาณ 2558 จํานวน 11 แผน ซึ่งเปHนแผนที่ดําเนินการต+อเนื่องจากปIงบประมาณ 2557 จํานวน 9
แผน (แผนที่ 1-9) และแผนที่จัด ทําจากความเสี่ยงที่ระบุขึ้น ใหม+ในปIงบประมาณ 2558 จํานวน 2 แผน
(แผนที่ 10-11) คือ แผนการเตรียมความพรอมบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และแผนการ
เตรียมการเพื่อเขาประกวดรางวัล TQC ปIงบประมาณ 2558-2559
5.3 รายงานผลการติดตามความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง ปIงบประมาณ 2557
(งวดเดือน ตุลาคม 2556- สิงหาคม 2557) สายงานต+าง ๆ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง รวม 14 แผน สรุปผลงานไดดังนี้
• ผลงานดีกว+าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ดีกว+าแผน จํานวน
2 แผน คือ แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย และการเตรียมความพรอมพัฒนาบุคลากรรองรับ
การเป_ดเสรีประชาคมอาเซียน
• ผลงานอยู+ ในระดั บ ความเสี่ย งที่ ย อมรับได (Risk Appetite) เปH น ไปตามแผน
จํานวน 12 แผน
• ผลงานเกิ น กว+ า ระดั บ เบี่ ย งเบนที่ ย อมรั บ ได (Risk Tolerance) ต่ํ า กว+ า แผน
จํานวน 1 แผน คือ แผนเร+งรัดการเบิกจ+ายงบลงทุน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 แผนเร+งรัดการเบิกจ+ายงบลงทุน ผลงานอยู+ใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) เปHนไปตามแผนแลว
6. รับทราบ รายงานผลการดําเนิน การเกี่ยวกั บการควบคุมภายใน ประจําปIงบประมาณ
2557 สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้
6.1 ผลงานต+ อเนื่ องจากแผนการดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการควบคุ มภายใน ปI งบประมาณ
2556 สรุปผลการประเมิ นการควบคุ มภายในของ กปน. ในภาพรวม ปI งบประมาณ 2556 สรุ ปไดว+า การ
ควบคุมภายในของ กปน. ปIงบประมาณ 2556 เปHนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงคCของการควบคุมภายใน
6.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปIงบประมาณ
2557
1) การทบทวนคําสั่งแต+งตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ของหน+วยงาน
ระดับ ฝ@าย/กองไม+สังกัดฝ@าย
2) การดํ าเนิ นงานตามแผนการประเมิ นการควบคุมดวยตนเอง (CSA) ของแต+ล ะ
หน+วยงาน และแผนปรับปรุงการควบคุม ปIงบประมาณ 2557
3) สรุปผลการทบทวนคู+มือปฏิบัติงานของหน+วยงานต+าง ๆ และการจัดทําคู+มือปฏิบัติงานใหม+
4) รายงานการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน+วยงานระดับฝ@ายและกองไม+สังกัดฝ@าย
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5) การจัดการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับระบบการควบคุมภายใน ฝ@ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6.3 ผลดําเนินงานอื่นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
1) การทบทวนนโยบายการควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
2) โครงการประกวดการประเมิ นการควบคุ มดวยตนเอง (CSA) ดี เด+ น ปI งบประมาณ
2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 27 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. รับทราบความเสี่ยงดานปริมาณ – คุณภาพน้ําดิบ และดานการผลิตน้ํา โดยสายงานผลิตและ
ส+งน้ําไดรายงานสถานการณCปrจจุบันและขอมูลเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้
1.1 ปrญหาการขาดแคลนน้ําของลุ+มน้ําเจาพระยาและลุ+มน้ําแม+กลอง
1.2 ปrญหาจากการร+วมสํารวจสภาพการส+งน้ําจากฝrsงตะวันตกผ+านคลองจรเขสามพัน
ผ+านท+าจีนและคลองพระยาบันลือสู+เจาพระยา
1.3 แผนการเดินทางร+วมรับฟrงปrญหาการส+งน้ําเขาสถานีสูบน้ําดิบสําแล และประเมิ น
สถานการณCที่ศูนยCประเมินผลฯ จังหวัดชัยนาท
1.4 กระบวนการผลิตน้ําในสภาวะปrจจุบัน
1.5 การเตรียมการสํารองน้ําในกระบวนการผลิต เพื่อบริการผูใชน้ํา
1.6 การเตรียมศูนยCอํานวยการเพื่อแกไขปrญหาวิกฤตการณCน้ําและคุณภาพน้ํา กปน. เพื่อ
รองรับสถานการณCกรณีลิ่มความเค็มรุกล้ําแหล+งน้ําดิบฝrsงตะวันออก
2. รับทราบความเสี่ยงดานบริการ โดยสายงานบริการดานตะวันออก ไดมีการเตรียมการลด
ผลกระทบต+อผูใชน้ํา กรณีคุณภาพน้ําประปาไม+ไดมาตรฐานจากน้ําเค็มรุกล้ํา
3. รับทราบความเสี่ยงจากการก+อสรางสาธารณูปโภคอื่น โดยสายงานวิศวกรรมและก+อสราง
ไดเตรียมรับความเสี่ยงที่จะกระทบแนวเสนท+อ จากการก+อสรางรถไฟฟNาสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม+-คูคต)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอเสนอแนะให กปน. พิ จารณาดําเนินการในเรื่อง
ต+างๆ ดังนี้
1. สายงานผลิ ตและส5 งน้ํ า ควรบริ หารความเสี่ ยงเชิ งรุ ก กรณี สถานการณC ภั ยแลงรุ นแรง
ไดแก+
1.1 ศึกษาและจัดทําแผนระยะยาว เพื่อเพิ่มปริมาณการสํารองน้ําประปา เช+น การเพิ่มถัง
เก็บน้ําใส ใหได 15-20% ของความตองการใชน้ํา รวมถึงการสนับสนุนใหผูใชน้ํามีถังเก็บน้ําสํารอง
1.2 ศึ ก ษาแนวทางการทํ า ขอตกลงในการจั ด สรรน้ํ า จากเขื่ อ นแม+ ก ลองกั บ
คณะกรรมการลุ+มน้ําแม+กลอง เพื่อใหสามารถผันน้ํามาใชในกรณีฉุกเฉินไดโดยไม+เกิดขอโตแยงในอนาคตและ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ําจากเขื่อนแม+กลองมาเจาพระยาโดยผ+านคลองประปาฝrsงตะวันตก
1.3 ศึกษาสถานการณCจําลอง (Scenario) กรณีลิ่มความเค็มยาวนาน โดยพิจารณาปrจจัยที่
เกี่ยวของ พรอมเตรียมมาตรการรองรับ และการแจงเตือนใหผูใชน้ําทราบสถานการณCล+วงหนาเปHนระยะ
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2. สายงานวิ ศวกรรมและก5 อสร4 าง ประสานงานกั บหน+ วยงานก+ อสรางสาธารณู ปโภคอื่ น
โดยเฉพาะขอมูลเชิงวิศวกรรมของท+อประปาที่อยู+ในแนวโครงการก+อสรางรถไฟฟNา รวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับ
กรณีเกิดท+อประปาแตกรั่วซึ่งหากเปHนท+อขนาดใหญ+อาจส+งผลกระทบเปHนวงกวาง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 28 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน ตุลาคม 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือน ตุลาคม 2557 ที่ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2557 ซึ่งมีมติที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
1. รับทราบ การบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน. ประกอบดวย
1.1 อัตราน้ําสูญเสียและแรงดันน้ําเฉลี่ยแยกตามพื้นที่บริการ ปIงบประมาณ 2557
สะสมถึง เดือน กันยายน 2557
พื้นที่
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5
กปน.

เปmาหมายอัตราน้ําสูญเสีย ผลการดําเนินงานอัตราน้ําสูญเสีย แรงดันน้ําเฉลี่ย (เมตร)
23.60 %
23.61 %
8.39
19.01 %
20.87 %
8.69
16.57 %
16.38 %
12.19
32.59 %
30.86 %
7.93
22.62 %
22.46 %
8.80
23.50 %
23.39 %
9.26
1.2 แผนงานและกลยุทธCการเพิ่มแรงดันจุดวัด IRDP 28 จุด ของ กปน. ดังนี้
- การเพิ่มแรงดันสถานีสูบจ+ายน้ํา
- การปรับปรุงท+อประธาน
- การปรับระบบท+อประธานและขยายอิทธิพลสถานีสูบจ+ายน้ํา
1.3 หลักการดําเนินงานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย (WLMA)

2. เลื่อนการนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนแม+บทบูรณาการน้ําสูญเสียของ กปน.
ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป เนื่องจากเปHนเรื่องสําคัญ จําเปHนตองใชเวลาในการอภิปราย
และใหขอเสนอแนะ
3. คณะอนุ กรรมการฯ มี มติ เห็ น ชอบแนวทางการจั ด สั มมนาเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียจํานวน 2 ครั้ง ประกอบดวย
3.1 การสัมมนาระดับนโยบายภายในสัปดาหCสุดทายของเดือนพฤศจิกายน 2557
เพื่อกําหนดกรอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
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3.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในเดือนธันวาคม 2557 เพื่อนํากรอบแนวทางไป
ปฏิบัติจริง
4. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให กปน. ดําเนินการ ดังนี้
4.1 ใหรวบรวมขอมูลเสนทางการปรับปรุงท+อเก+าชํารุดหมดสภาพที่มีอัตราน้ําสูญเสีย
สูงและไม+สามารถดําเนินการปรับปรุงได
4.2 ใหสรุป ขอมู ล พื้ น ที่ เฝN าระวังน้ํ า สู ญ เสี ย (DMA) ทั้ งหมดของ กปน. ที่ มี อัต ราน้ํ า
สูญเสียมากกว+า 20% แยกรายสํานักงานประปาสาขาและเร+งจัดทําแผนลดน้ํา
สูญเสียในปIงบฯ 2558
4.3 ใหศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแรงดันน้ํา เพื่อใหบริการผูใชน้ําในเขตพื้นที่
ชั้ น ในและพื้ น ที่ ป ลายน้ํ า ไดอย+ า งมี เสถี ย รภาพ รวมถึ งมาตรฐานการคํ า นวณ
แรงดันน้ําในท+อจ+ายน้ําและท+อประธาน
4.4 ใหเร+งรัดจัดซื้อเครื่องมือสํารวจหาจุดรั่วประเภท in-pipe survey
5. คณะอนุกรรมการฯ จะไปเยี่ยมชมการดําเนินงานของฝ@ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ํา
สูญเสีย ฝ@ายควบคุมการส+งและจ+ายน้ํา และพื้นที่บริการ 4 ในวันจันทรCที่ 3 พฤศจิกายน 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 29 รับทราบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ป1งบประมาณ 2558
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบแนวทางการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล
ปIงบประมาณ 2558 สรุปไดดังนี้
1) ค5าใช4จ5ายบุคลากร :
กปน. ไดวิเคราะหC ค+าใชจ+ายบุ คลากร (เงิน เดื อน สวัสดิ การ และค+าล+ วงเวลา (ไม+รวม
โบนั ส )) พบว+า มี ค+าเฉลี่ ยอยู+ ที่ 52,000 บาทต+ อคนต+ อเดือน โดยขอมูล นี้ ไดนํ ามาพิ จารณาในการบริห าร
อัตรากําลังในมุมมองดานค+าใชจ+ายบุคลากร ซึ่งจะวางแนวทางการบริหารจัดการไว ดังนี้
- สัดส+วนค+าใชจ+ายบุคลากรต+อรายไดดําเนินงาน ไม+เกินรอยละ 15
- สัดส+วนค+าใชจ+ายบุคลากรต+อค+าใชจ+ายดําเนินงาน ไม+เกินรอยละ 40
ทั้งนี้ ในปIงบประมาณ 2557 ปรากฏผลการดําเนินงานรอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2556 –
สิงหาคม 2557) กปน. มีสัดส+วนค+าใชจ+ายบุคลากรต+อรายไดดําเนินงาน รอยละ 13.5 และสัดส+วนค+าใชจ+าย
บุคลากรต+อค+าใชจ+ายดําเนินงาน รอยละ 37.9
สําหรับปIงบประมาณ 2558 กปน. กําหนดแผนบรรจุพนักงานใหม+ไวจํานวนรวม 244
อัตราทําใหสิ้นปIงบประมาณ จะมีจํานวนพนักงาน 4,299 คน และลูกจางเหมาแรงงานเอกชน 1,185 คน
รวม 5,484 คน คาดการณC สัด ส+วนค+าใชจ+ายบุ คลากรต+อรายไดดําเนิ นงาน ที่ รอยละ 14.5 และสั ดส+ วน
ค+าใชจ+ายบุคลากรต+อค+าใชจ+ายดําเนินงาน ที่เปHนรอยละ 36.4
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2) สัดส5วนการจ4าง Outsource :
ในระยะที่ผ+านมา กปน. มี การบริหารจัดการอัตรากําลังที่ประมาณรอยละ 25 - 30 ของ
จํานวนพนักงาน โดยขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีพนักงาน 4,185 คน ลูกจางฯ 1,162 คน คิด
เปHนรอยละ 27.76 ของจํานวนพนักงาน ทั้งนี้ ในดานประสิทธิภาพของลูกจางฯ กปน. กําหนดใหหน+วยงาน
ตนสังกัดตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางฯ เปHนประจําทุกเดือน
3) การทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) :
การทบทวนการนํ า คะแนนผลการทดสอบภาษาอั งกฤษ (TOEIC) มากํ า หนดเปH น
คุ ณ สมบั ติ ข องผู สมั ค รเปH น พนั ก งาน โดยใหพิ จ ารณาเฉพาะในบางตํ า แหน+ ง นั้ น กปน. จะไดนํ า เสนอ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลคุณวุฒิระดับปริญญาเพื่อบรรจุเปHนพนักงานพิจารณา ต+อไป
4) การบริหารทรัพยากรบุคคลตามช5วงอายุ (Generation) :
กปน. ไดตรวจสอบขอมูลพนักงานในแต+ละช+วงอายุ สามารถแบ+งตาม Generation ไดดังนี้
Generation
Baby Boomer
X
Y
รวม

อายุ
50 ปIขึ้นไป
35 – 49 ปI
18 – 34 ปI

จํานวน
รอยละ
873
21.53
1,831
45.15
1,351
33.32
4,055
100.00
ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557

โดยการบริหารจัดการ กปน. ไดมีการถ+ายทอดความรูจากพนักงานที่จะเกษียณอายุผ+าน
ทาง KM/LO การสอนงาน การเปH น พี่ เลี้ ย ง นอกจากนี้ ยั งมี ก ารเตรี ย มความพรอมของกลุ+ ม พนั ก งานที่ มี
ศักยภาพสูง โดยดําเนินการใน 2 โครงการ คือ
•

•

โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน+งงานยุทธศาสตรC เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารให
มีความพรอมรองรับการแต+งตั้งเลื่อนระดับตําแหน+งในตําแหน+งที่มีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรCขององคCกร (ตําแหน+งบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการฝ@ายขึ้นไป)
โครงการส+งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (HIPPs) เพื่อพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ
ใหมีความพรอมรองรับการเติบโตเปHนผูบริหารหรือผูที่มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
ต+อไป

5) นโยบายการรับลูกจ4างฯ / ตัวแทนฯ ที่มีอายุงาน 10 ป1ขึ้นไป :
ขณะนี้อยู+ระหว+างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองลูกจางเหมาแรงงานเอกชนและ
ตัวแทนของ กปน. ซึ่งในเบื้องตนกําหนดใหมีการสอบสัมภาษณC
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 มีมติรับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
1) ในการเก็ บ ขอมู ล เพื่ อใชในการวิ เคราะหC การดํ าเนิ น งานดานทรั พ ยากรบุ ค คล กปน.
ควรแยกเก็บขอมูลสัดส+วนพนักงานจําแนกเปHนแต+ละตําแหน+ง และสายงาน ทั้งที่เปHนตําแหน+งงานหลัก (Core
Business) และตําแหน+งงานสนับสนุน (Support Business)
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2) ตามหลักการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จํานวนพนักงานและจํานวนลูกจางควร
ลดลงทุ กปI เนื่ องจากความสามารถของบุ ค ลากรตองสู งตามอั ต ราเงิน เดื อนที่ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อควบคุ มสั ด ส+ ว น
ค+าใชจ+ายบุคลากรในระยะยาว โดยควรมีการทบทวนหาแนวทางการลดจํานวนบุคลากรลง
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหรับขอเสนอแนะคณะอนุกรรมการฯไปพิจารณาดําเนินการต+อไป

เรื่องที่ 30 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการธรร
มาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) จากการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ซึ่งมี
มติในเรื่องต+าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน.
(MWA CG Policy Statement) ประจําปIงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
2. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานธรรมาภิบาล (CG) ประจําปI
งบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
3. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบต+อสังคม
(CSR) ประจําปIงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
4. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธC ประจําปIงบประมาณ 2557
(ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
คณะอนุ กรรมการฯ มี ขอเสนอแนะว+า ควรประเมินผลลัพธC ของการจัดทํ าข+าวที่ ผ+ านมาว+ า
มีประสิทธิภาพในการเขาถึงผูรับมากนอยเพียงใด นอกจากนั้น ในการจัดกิจกรรมต+างๆ ไดรับความพึงพอใจจาก
กลุ+มเปNาหมายอย+างไร ประสบความสําเร็จหรือไม+ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการดําเนินงานประชาสัมพันธC
ต+อไป
5. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานของ กปน. ที่สอดคลองตามนโยบาย คสช. รัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย โดย กปน. ไดจัดทําปNาย “การประปานครหลวง ร+วมต+อตานคอรCรัปชั่น” เผยแพร+ทั้งที่
สํานักงานใหญ+และสถานที่ทําการต+างๆ ของ กปน.
6. รับทราบ แผนประชาสัมพันธC ประจําปIงบประมาณ 2558
คณะอนุกรรมการฯ มี ขอเสนอแนะให กปน. ปรับปรุงแผนประชาสัมพั นธCปI 2558 ใน
ประเด็นต+างๆ และนํามาเสนอในการประชุมครั้งต+อไป
7. รับทราบ การลงนามรับรองตนเองในแบบรายงานการไม+มีความขัดแยงทางผลประโยชนC
และอนุ กรรมการที่แต+ งตั้งจากบุ คคลภายนอกไดลงนามในแบบรายงานการไม+ มีความขัดแยงทางผลประโยชนC
เรียบรอยแลว
8. เห็ น ชอบ กํ าหนดวั น ประชุมคณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จกรรมเพื่ อ
สังคม (CSR) ประจําปIงบประมาณ 2558
9. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เสนอแนะใหมีการ
แต+งตั้งคณะทํางานย+อยเพื่อช+วยกลั่นกรองงานดาน CG ดาน CSR ดานประชาสัมพันธC และพิพิธภัณฑC โดยให
เลขานุการเสนอรายชื่อคณะทํางานเวียนใหคณะอนุกรรมการฯ ไดรับทราบและพิจารณาก+อนการประชุมครั้ง
ต+อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 31 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข4องกับ กปน.
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2541 ใหส+ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตรวจสอบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ทุ ก ๆ สั ป ดาหC เพื่ อรวบรวมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ย วของหรื อ อาจมี ผ ลต+ อ การ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเปHนปrจจุบัน เพื่อแจงใหที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ทราบ และใชเปHนขอมูลตัดสินใจเรื่องต+างๆ นั้น
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
- ร+างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว+าดวยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ….
2. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
- ขอความเห็นชอบหลักการใหขาราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการการเมื อง พ.ศ. 2535 และกรรมการผูช+วยรัฐมนตรีตองไม+กระทําการใด ๆ
อันเปHนการกระทําที่เปHนการขัดกันแห+งผลประโยชนC
3. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
- มาตรการแกไขปrญหาผลกระทบจากภัยแลง ปI 2557/2558
- การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยCดํารงธรรม
4. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
- การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ+ายประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ กปน.

เรื่องที่ 32 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ+านมา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เมื่ อวัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 นายเจริญ ภั สระ ประธานกรรมการ กปน. พรอม
คณะกรรมการ กปน. ผูว+าการ ร+วมใหการตอนรับ นายจิรชัย มูลทองโร+ย ประธานกรรมการ กปภ. ที่เขาพบ
เพื่ อหารือเกี่ย วกั บ การบู รณาการการทํ างานร+วมกั น เพื่ อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เกี่ ย วกั บ การใหบริการ
น้ําประปาแก+ประชาชนอย+างทั่วถึง
- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ประธานกรรมการ กปน. นําคณะกรรมการ กปน. และ
ผูบริหาร สํารวจแนวเสนทางการผันน้ําจากฝrsงตะวันตกมายังฝrsงตะวันออก ร+วมกับผูบริหารจากกรมชลประทาน
เตรียมพรอมรับมือสถานการณCภัยแลงในปIหนา โดยไดหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ํา ตลอดจนการ
สรางความเขาใจใหแก+ประชาชน
- เมื่ อวั น ที่ 3 ตุ ลาคม 2557 นายธนศั กดิ์ วัฒ นฐานะ ผู ว+าการ กปน. พรอมคณะ
ผูบริห าร กปน. มอบกระเชาแสดงความยิน ดีในนามของคณะกรรมการ กปน. และในนามองคCกร เนื่ องใน
โอกาสวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบรอบ 12 ปI
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- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ประธานกรรมการ กปน. แวะเยี่ยมใหกําลังใจทีมงาน
ซ+อมท+อ สสน. ระหว+างเดินทางผ+านบริเวณใตทางด+วนเยื้องรานชัยโภชนา ถ. สามัคคี จ. นนทบุรี ที่กําลังซ+อม
ท+อขนาดเสนผ+านศู นยCกลาง 30 ซม. ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทรุดตั วของดิน ทั้งนี้ ประธานฯ ไดกล+าวแสดง
ความห+วงใยในสวัสดิภาพการทํางานที่ยากลําบากของผูปฏิบัติงานภาคสนาม
- เมื่ อวัน ที่ 17 ตุ ลาคม 2557 พล.ร.ท. ณเดโช เกิด ชูชื่ น กรรมการ กปน. ผูว+าการ
กปน. และนายไตรรงคC ขนอม รวก. (บ) ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการจัดงานทอดกฐิน และผาป@ า
สามัคคี ประจําปI 2557 พรอมคณะผูบริหาร พนักงาน กปน. และผูแทนคณะกรรมการลุ+มน้ําแม+กลอง ร+วมถวาย
ผากฐิ นและกองผาป@ า ณ วั ดหนองกะพง ต. เหมื องใหม+ อ. อั มพวา จ.สมุ ทรสงคราม โดยไดยอดเงิ นบริ จาค
รวมทั้งหมด 2.2 ลานเศษ
- เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2557 ประธานกรรมการ กปน. เป_ ด การอบรมหลั ก สู ต ร
“เตรีย มความพรอมสู+ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) โดยมี ผู ว+ าการ กปน. และผู บริห ารระดั บ ผู ช+ ว ย
ผูว+าการฯ ขึ้นไปเขาร+วมอบรม ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก นายอรินทรC จิรา กรรมการ กปน. เปHนวิทยากรบรรยาย
เพื่ อ ร+ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นองคC ก รใหบรรลุ ผ ล ตลอดจนปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานบริ ก ารใหดี ยิ่ ง ขึ้ น รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงในการเขาสู+ AEC และตอบสนองความตองการของกลุ+มผูใชน้ํารายใหม+ต+อไปในอนาคต
- เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
• ประธานกรรมการ กปน. และคณะกรรมการ กปน. พรอม ผู ว+ าการ กปน. วางพวง
มาลาถวายบั งคมพระบรมราชานุ ส าวรี ยC พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกลาเจาอยู+ หั ว เนื่ อ งในโอกาส
วันป_ยมหาราช รวมทั้ง คณะผูบริหาร พนักงานและผูปฏิบัติงาน กปน. ไดเขาร+วมในพิธีดังกล+าว เพื่อเปHนการ
นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู+หัว ผูพระราชทานกําเนิดกิจการ
ประปาไทยและเพื่อความเปHนสิริมงคล
• ประธานกรรมการ กปน. พรอมคณะกรรมการ กปน. และผู บริ ห าร เยี่ ย มชม
การบริหารจัดการน้ําเขื่อนเจาพระยา จ. ชัยนาท เพื่อติดตามและดูสภาพการระบายน้ําทายเขื่อนเจาพระยา
พรอมหารือกับผูบริหารจากกรมชลประทาน เพื่อร+วมกันแกไขวิกฤติน้ําแลงที่ จะเกิดขึ้นในปIหนา รวมทั้ งได
เดินทางไปสํารวจบริเวณจุดบรรจบของแม+น้ําเจาพระยาและแม+น้ําป@าสัก จ. พระนครศรีอยุธยา และเยี่ยมชม
ระบบเฝNาระวังคุณภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ และระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ํา ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
มติที่ประชุม

รับทราบ

