สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 9/๒๕๕7
ดวยเมื่ อวั น อั งคารที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕7 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุ ม 1 ชั้ น 2
ตึกอํานวยการ โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่
9/๒๕๕7 สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่

๑

รายงานการเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ และผลการประชุมสายงานผลิตและส)งน้ํา และ
สายงานบริการด+านตะวันตกของคณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค0กรและ
ผู+บริหาร กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
และการประชุมร6วมระหว6างคณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค8กร ผูบริหารสายงานผลิตและ
ส6งน้ํา สายงานบริการดานตะวันตกและผูบริหาร กปน. โดยมีผลการประชุมและขอเสนอแนะดังนี้
1. ความก+าวหน+าการดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 และ
ป;ญหา/อุปสรรคของการดําเนินโครงการที่ล6าชา
ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
- สัญ ญาที่ ล6าชาส6ว นใหญ6 เป? นผู รับ จางรายเดิม กปน. ควรมี มาตรการดําเนิ น การเพื่ อ
ป@องกันไม6ใหบริษัทฯ เหล6านี้กลับมารับงานในโครงการใหม6ๆ ของ กปน. อีกในอนาคต สําหรับการตัดสินใจแกไข
ป;ญหาต6างๆ ควรดําเนินการใหรวดเร็วขึ้น เพื่อป@องกันกรณีลงทุนไปแลวไม6มีรายไดคืนกลับมา รวมถึงตองเร6งรัด
โครงการที่ไดลงทุนไปแลว ใหสามารถดําเนินการต6อไปไดอย6างมีประสิทธิภาพ
- การเพิ่มกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์มีความจําเป?นเพราะเป?นการเตรียม
ความพรอมในการบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ8ภัยแลงที่อาจเกิดขึ้นในปHต6อไป อีกทั้งปริมาณน้ําทางฝ;Jง
ตะวันตกยังมีเพียงพอที่จะทดแทนการหาแหล6งน้ําดิบแห6งใหม6 และเห็นว6า กปน. ควรเร6งแกไขป;ญหาสัญญา
E-RW/TR(BK)/(MS-8(R)) โดยเร็ว เนื่องจากเนื้องานหลักส6วนใหญ6ของสัญญาแลวเสร็จ ทั้งนี้ ใหเร6งรัดโครงการ
นี้เป?นกรณีพิเศษพรอมรายงานความกาวหนาต6อใหคณะกรรมการ กปน. และขอใหควบคุมดูแลทรัพย8สินที่ผู
รับจางไดติดตั้งไปแลวดวย
- ป; ญ หาอุ ป สรรคของสั ญ ญาอื่ น ๆ ตามที่ นํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม ขอใหผู ว6 า การเร6 ง รั ด
ดําเนินการ โดยอาจตั้งคณะทํางานขึ้นมาดูแลการบริหารโครงการตามสัญญาต6างๆ อย6างใกลชิด พรอมทั้งให
พิจารณาประเด็นขอกฎหมายใหครอบคลุมดวย
2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 มีความล6าชาจากการสรุปความชัดเจน
ของเนื้องานในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
- ขอให กปน. ทบทวนแผนแม6บทของ กปน. ใหสอดคลองกับสถานการณ8ในป;จจุบัน
- ให กปน. เร6งรัดดําเนินการศึกษาขอมูล พรอมสรุปผลการดําเนินการของโครงการฯ 9
ควบคู6กับ โครงการฯ 9/1 เพื่อใหการดําเนินงานเป?นไปตามแผนที่วางไว
- มอบหมายใหคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค8 ก รติ ด ตามและเร6 ง รั ด การดํ า เนิ น งาน
โครงการฯ
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3. การเชื่ อ มต) อระบบส) งและจ) ายน้ํ าของโรงงานผลิ ต น้ํ ามหาสวั สดิ์ ที่ เกิ ด ป; ญ หาจาก
ความเดือดรอนของผูใชน้ําบริเวณพื้นที่ซอยกันตนา ในกรณีระบบไฟฟ@าขัดของที่สถานีสูบจ6ายน้ํา โรงงานผลิตน้ํา
มหาสวัสดิ์
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะให กปน. เร6งรัดการดําเนินการก6อสรางท6อขนาด ø 1,800 มม.
เชื่อมต6อระหว6างท6อส6งน้ําขนาด ø 3,200 มม. กับท6อจ6ายน้ําขนาด ø 1,800 มม.
4. การบริหารจั ดการน้ํ าสู ญเสี ยภาคตะวั นตก ที่ มีป; ญ หาเกิ ด จากแรงดั น น้ํ า เฉลี่ ย ในพื้ น ที่
ค6อนขางต่ําประกอบกับอัตราการใชน้ําเฉลี่ยต6อรายต่ําเนื่องจากผูใชน้ําในพื้นที่มีลักษณะเป?นที่พักอาศัย (พื้นที่
บริการ 5 มีอัตราการใชน้ําเฉลี่ยต6อรายต่ําที่สุด) รวมทั้งการปรับปรุงท6อไม6ไดรับอนุญาตใหเขาพื้นที่ดําเนินการ
จากหน6วยงานที่เกี่ยวของ
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
- กปน. ควรตั้งเป@าหมายลดน้ําสูญเสียในพื้นที่บริการดานตะวันตก ใหลดลงอีกประมาณ
3% โดยระดมทรัพยากรมาร6วมกันบริหารจัดการ
- เห็นควรเพิ่มงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการน้ําสูญเสียประจําปH 2559 – 2560 ให
มากขึ้น
5. การใช+พื้นที่ทํางานของสํานักงานประปาสาขาบางกอกน+อย (สสบ.) และสํานักงานประปา
สาขามหาสวัสดิ์ (สสมส.) เนื่องจาก สสบ. มีแผนการยายสํานักงานไปอยู6ที่เดิมบริเวณโรงงานผลิตน้ําธนบุรี
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะให กปน. กําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ (ตามเอกสารที่นําเสนอ)
ใหมีประสิทธิภาพ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอให กปน. เร6งแกไขป;ญหาความล6าชาของสัญญาในโครงการฯ 8 ที่มีผลต6อการเพิ่ม
กําลังสูบน้ําดิบที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใหมีน้ําดิบเพิ่มอีกประมาณวันละ 200,000
ลูกบาศก8เมตร สําหรับรองรับกับสถานการณ8ภัยแลงที่จะเกิดขึ้น
2) ขอให กปน. เร6งดําเนินการโครงการฯ 9 ตามที่คณะกรรมการ กปน. ไดมีมติเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สําหรับการก6อสรางโรงงานผลิตน้ําแห6งใหม6
(ไทรนอย) ขอใหจัดทําเป?นโครงการฯ 9/1 และใหพิจารณาเพิ่มเติมเนื้องานอีก 2 งาน คือ
1. ขยายกํ า ลั งการผลิ ต น้ํ า ที่ โ รงงานผลิ ต น้ํ า มหาสวั ส ดิ์ เพิ่ ม ขึ้ น วั น ละ 400,000
ลูกบาศก8เมตร
2. สรางอุโมงค8ส6งน้ําเชื่อมจากโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ไปฝ;Jงตะวันออก
โดยให กปน. เร6งจัดทํารายละเอียดในโครงการฯ 9/1 แลวนําเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค8กร เพื่อใหสามารถดําเนินการควบคู6ไปกับงานโครงการฯ 9 ได
3) ขอให กปน. เร6 งลดน้ํ าสู ญ เสี ย ภาคตะวั น ตกใหได 3% เพื่ อใหการลดน้ํ า สู ญ เสี ย ใน
ภาพรวมสามารถลดลงไดตามเป@าหมายที่ผูว6าการตั้งไว
4) สําหรับการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใชเป? นสํานักงานของ สสบ. ซึ่งเป?นที่ทําการเดิมบริเวณ
โรงงานผลิตน้ําธนบุรี ขอใหพิจารณาแบ6งพื้นที่ของสองหน6วยงานใหชัดเจน เนื่องจากโรงงานผลิตน้ําตองเป?นพื้นที่
ควบคุมความปลอดภัย โดยอาจจัดทําเป? นรั้วเหล็กในลักษณะโปร6ง ไม6สูงมากกั้นเขตระหว6างสาขากับโรงงาน
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ผลิตน้ํา และการก6อสรางอาคารสถานที่ สสบ.ใหพิจารณาความเหมาะสมในการใชงานใหมีประสิทธิภาพ พรอม
สวยงามดวย
สําหรับกองบํารุงรักษาและคลังพัสดุของ สสมส. ที่อยู6ร6วมกับสํานักงานประปาสาขาบาง
บัวทอง (สสบท.) ขอใหยายมาใชสํานักงานชั่วคราวของที่ปรึกษาสายงานวิศวกรรมและก6อสรางในบริเวณพื้นที่
โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์แทน
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และที่ประชุมร6วมฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการต6อไป

เรื่องที่ 2

รั บทราบนโยบายการดํา เนิ น งานของประธานกรรมการ กปน.

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ประธานกรรมการ กปน. ไดมอบนโยบายการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. ในกรณี ที่ กปน. มีการก6อสรางร6วมกับหน6วยงานภายนอก ขอให กปน. ประสานงานกับ
หน6 วยงานที่เกี่ย วของดังกล6าวล6วงหนา และพิจารณาการจัด ทําสัญ ญาในลั กษณะ Open End ว6าสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม6 เพื่อใหเกิดความคล6องตัวในการปฏิบัติงานร6วมกัน และขอให กปน. ดูแลเรื่องนี้เป?นกรณี
พิเศษ โดยอาจพิจารณากําหนดเป?น KPI ของหน6วยงานภายในที่เกี่ยวของ
2. ขอให กปน. สํ ารวจความตองการใชน้ํ าในบริเวณพื้ น ที่ ที่มีอาคารสู ง โดยเฉพาะในเขต
กทม. เพราะในป;จจุบันมีการก6อสรางอาคารสูงค6อนขางมาก กปน.จะตองมีระบบการส6งจ6ายน้ําที่เพียงพอกับ
ความตองการของผูใชน้ํ า นอกจากนี้ ควรมี หั วดับ เพลิ งในบริเวณพื้ น ที่ อาคารสู ง เพื่ อแกไขป; ญ หากรณี เกิ ด
อัคคีภัย
3. การที่ กปน. จางบุ คคลภายนอก (outsource) มาอ6 า นมาตรและบั น ทึ กยอดการใชน้ํ า
ถือว6ามีความเสี่ยงที่ จะเกิดการทุ จริต ระดับ หนึ่ ง เพื่อเป? นการป@ องกั นป; ญ หาที่อาจจะเกิดขึ้น กปน. ควรเพิ่ ม
พนักงานปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบ เพื่อสุ6มตรวจการอ6านมาตรวัดน้ํา โดยเฉพาะผูใชน้ํารายใหญ6 และให สตส.
สอบทานระบบดังกล6าวใหมีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน และขอให กปน. เร6งบรรจุพนักงานเพื่อมาดําเนินการ
ในเรื่องนี้โดยเร็ว
4. กปน. ควรพิ จ ารณาหน6 วยงานที่ มีศักยภาพ เช6 น GISTDA ซึ่งมีเทคโนโลยีด านอวกาศที่
ทันสมัยมาร6วมดําเนินการสํารวจตรวจสอบแนวท6อประธาน เพื่อใหมีขอมูลที่ถูกตองและชัดเจน ทั้งขนาดและ
ความลึ ก ของท6 อ สํ า หรั บ เป? น ขอมู ล ใหกั บ หน6 ว ยงานภายนอก ในกรณี ที่ มี ก ารก6 อ สรางถนนหรื อ โครงการ
สาธารณูปโภคต6าง ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. ดําเนินการตามที่ประธานกรรมการแจงต6อไป

เรื่องที่

รับทราบปฏิ ทิ นกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ กปน. ชุ ดต) างๆ
ประจําเดือน ธันวาคม 2557

3

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 9/2557 เมื่ อวั นที่ 25 พฤศจิ กายน 2557
เลขานุ การฯ ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทินกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต6างๆ ประจําเดือนธันวาคม 2557
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนธันวาคม 2557 ในวันที่
23 ธันวาคม 2557
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มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2557 สรุปไดดังนี้
งานที่ดําเนินการแล+วเสร็จ
1. การจัดตั้งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง
2. การยกเลิกการเก็บค6าน้ําขั้นต่ํา
3. โครงการน้ําประปาดื่มได
4. การใหความร6 ว มมื อ ระหว6 า ง กระทรวงมหาดไทย 1125 และหน6 ว ยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการเรื่อง One Stop Service
งานที่อยู)ระหว)างดําเนินการหรือดําเนินการแล+วเสร็จบางส)วน
1. โครงการน้ําดื่มปาป@า
2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
3. โครงการศึกษาความคุมค6าของการใชทรัพยากรน้ํา
4. การเสริมแนวคันคลองป@องกันตลอดแนวคลองประปาเป?นการถาวร
5. การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน6ายน้ําของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่รอยต6อ
ชายขอบใกลเคียงหรือในพื้นที่ขององค8กรปกครองส6วนทองถิ่นหรือในประเทศอาเซียน
6. การรณรงค8ประหยัดน้ํา
7. โครงการพิพิธภัณฑ8การประปาไทย
8. การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 มีมติรับทราบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. นอกเหนือจากการจัดกิ จกรรมส6 งเสริมการประหยัดน้ํ าในสถาบั นการศึกษาแลว กปน.
ควรขยายขอบเขตการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูใชน้ําดวย
2. กปน. ควรทํ า การวิ จั ย หรื อเสนอแนะวิ ธี ก ารนํ า น้ํ า ที่ ใชแลวในครัว เรื อนมาบํ า บั ด เพื่ อ
นํากลับไปใชในกิจกรรมอื่นๆ เช6น รดน้ําตนไม เป?นตน แลวเผยแพร6ใหประชาชนนําไปใช เพื่อใหมีส6วนร6วม
ในการใชน้ําอย6างรูคุณค6า
3. ควรพิจารณาแนวทางดําเนินการอื่นๆ ในเรื่องของ Demand Side Management : DSM
เช6น การใหใบรับรองผลิตภัณฑ8ประหยัดน้ํา เป?นตน เพื่อรณรงค8ใหประชาชนไดรูถึงคุณค6าของน้ําประปาดวย
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให กปน. พิจารณาการจัดตั้งบริษัทในเครือ โดยใหบุคลากรของ กปน. ดําเนินการเอง
เพราะเห็นว6าพนักงาน กปน. มีความเชี่ยวชาญในงานประปาและรูจักบริบทขององค8กร รวมถึงกฎระเบียบต6างๆ
ของ กปน. เป?นอย6างดีมากกว6าบริษัทที่ปรึกษาที่เป?นบุคคลภายนอก
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2. กปน. ควรศึ ก ษาขอกฎหมายและจั ด ตั้ ง หน6 ว ยธุ ร กิ จ (Business Unit : BU) เพื่ อ หา
ช6องทางการจัดจําหน6ายน้ําดื่มปาป@าเพิ่มขึ้น โดยในเบื้องตนอาจพิจารณาแนวทางการรับจางผลิตน้ําดื่มบรรจุ
ขวด (Original Equipment Manufacturer : OEM) ใหกั บ หน6 ว ยงานต6 างๆ โดยขอใหกํ า หนดกลยุ ท ธ8 ท าง
การตลาดดวย เพื่อเป?นการพัฒนาแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถนําไปต6อยอดโครงการอื่นในอนาคตได
3. งานเสริมสรางเสถี ย รภาพและป@ องกั น น้ํ าท6 ว มตามแนวคลองประปา กปน. ควรศึ กษา
วิธีการติดตั้งแผงลดแรงดันน้ํา ใตคลองประปาในช6วงภาวะน้ําท6วม เนื่องจากเป?นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ
ประหยัดงบประมาณ
4. ขอให กปน. เร6งดําเนินการการขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน6ายน้ําของ กปน. ออกไป
ในเขตพื้นที่รอยต6อชายขอบใกลเคียง เพื่อเป?นการช6วยเหลือประชาชนใหมีน้ําประปาที่มีคุณภาพใช และยังเป?น
การเพิ่มรายไดใหกับ กปน. ดวย
5. การรณรงค8 ประหยั ดน้ํ าเป? นเรื่องที่ รัฐมนตรีว6าการกระทรวงมหาดไทยใหความสนใจเป? นอย6างมาก
กปน. จึงควรพิจารณาดําเนินการเป?นกรณีพิเศษ เช6น การติดตั้งผลิตภัณฑ8ประหยัดน้ําใหกับโรงเรียนหรือชุมชน
ต6างๆ เป?นตน
6. กปน. ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ8 แ ห6 งการเรี ย นรู การประปาไทยใหมี ความ
น6าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยในแต6ละปHอาจจัดเป?นกิจกรรมเพื่อสังคม เช6น ประสานงานกับสถาบันการศึกษาต6างๆ เพื่อ
เชิญชวนใหมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ8 หรือจัดทัศนศึกษาดูงานในวันเด็ก ดวยการจัดรถรับ-ส6งเสนทางระหว6างพิพิธภัณฑ8
กิจการประปาไทยกับทํ าเนี ยบรัฐบาล หรือจัดนิ ทรรศการสั ปดาห8 เทิดพระเกี ยรติองค8พระบาทสมเด็จพระเจาอยู6 หั ว
รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 เป?นตน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ
ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 5

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-807 ครั้งที่ 8

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-807
ครั้งที่ 8 ใหกับ บริษัท บี ซี ดี ซี จํากัด ซึ่งเป?นผูรับจางงานก6อสรางวางท6อประปาพรอมงานที่เกี่ยวของ ใน
ถนนพหลโยธิน และถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต6ซอยราชครูถึงสถานีสูบจ6ายน้ําพหลโยธิน วงเงินค6างานตาม
สัญญา 182,800,000.00 บาท ระยะเวลาก6อสราง 420 วัน โดยขยายอายุสัญญาจ+างในครั้งนี้ จํานวน
45 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เปGนสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มกราคม 2558 เพื่อ
ชดเชยระยะเวลาที่ผูรับจางไม6สามารถดําเนินการก6อสรางได เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและมีประกาศ
เรื่องการหามออกนอกเคหะสถานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห6งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่
22 พฤษภาคม 2557 และฉบับที่ 42/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แกไขหวงเวลา หามออก
นอกเคหะสถาน ต6อมาไดมีประกาศยกเลิกการหามออกนอกเคหะสถานทั่วราชอาณาจักรตามประกาศฉบับที่
64/2557 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง ไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นควรขยายอายุสัญญาจาง จํานวน 45 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่
1 ธันวาคม 2557 เป?นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มกราคม 2558 ตามที่เสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการ
กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต6อไป โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว6า ผลกระทบจากเหตุการณ8ทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต6วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ผูรับจางไดแจงเหตุให กปน. ทราบ
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เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นั้น อยู6ภายในกําหนด 15 วันนับแต6เหตุการณ8ชุมนุมทางการเมืองไดสิ้นสุดลง
และ กปน. ไดพิจารณาขยายระยะเวลาก6อสรางชดเชยใหเฉพาะเหตุการณ8ที่เกิดใกลและมีผลกระทบกับงาน
ก6อสรางของ กปน. ซึ่งเป?นไปตามขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว6าดวยการพัสดุ พ.ศ. 2537 ขอ 95
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข อเสนอแนะให กปน. เร6 งรั ด การ
ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามสัญ ญา โดยอาจมีการประชุมร6วมกับ ผูรับ จางเพื่อรับทราบป;ญ หาและอุปสรรค
และกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินงานก6อสราง เพื่อใหเกิดผลกระทบกับประชาชนนอยที่สุด
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ต ามเสนอ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 6

ขอความเห็นชอบการทบทวนการจัดเก็บอัตราค)าน้ําประปาขั้นต่ํา

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการทบทวนการจัดเก็บ
อัตราค6าน้ําประปาขั้นต่ํา โดยสรุปผลการพิจารณา ไดดังนี้
1. กปน. พิจารณายกเลิกการเก็บค6าน้ําประปาขั้นต่ํา ของผูใชน้ําประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย (R1)
ตั้งแต6งวดการอ6านน้ํา 1 เมษายน 2558 เป?นตนไป โดยคาดว6าจะมีผลกระทบกับรายไดค6าน้ําในปHงบประมาณ
2558 ประมาณ 44.0 ลานบาท (เมษายน – กันยายน 2558 รวม 6 เดือน)
2. ผลกระทบต6อรายไดที่เกิดจากการยกเลิกการเก็บค6าน้ําประปาขั้นต่ํานั้น เมื่อเทียบตามเกณฑ8
ประเมินความเสี่ยง ในผลกระทบดานการเงิน พบว6า กระทบต6อกําไรสุทธิรอยละ 0.64 ผลกระทบจึงอยู6ในเกณฑ8
ต่ํา แต6โอกาสเกิดอยู6ในระดับสูงมาก ส6งผลใหความเสี่ยงอยู6ในระดับต่ํา
อย6างไรก็ตาม หากพิจารณาผลกระทบดานกลยุทธ8 จะพบว6ามีผลกระทบเล็กนอยต6อการบรรลุ
เป@าหมายเชิงยุทธศาสตร8ขององค8กร ส6งผลใหความเสี่ยงโดยรวมอยู6ในระดับปานกลาง กปน. จึงไดพิจารณาจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงในการเพิ่มรายไดจํานวน 50 ลานบาท เพื่อชดเชยการยกเลิกอัตราค6าน้ําขั้นต่ํา
3. ตามประกาศ กปน. เรื่อง กําหนดอัตราค6าน้ําประปา ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต6วันที่ 1 กรกฎาคม
2542 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล6ม 116 ตอนพิเศษ 44 ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2542 มีการ
กําหนดอัตราค6าน้ําขั้นต่ําไวในการประกาศดังกล6าว ดังนั้น หากมีการยกเลิกการเก็บค6าน้ําประปาขั้นต่ํา จะตอง
ดําเนินการออกประกาศฉบับใหม6เพื่อใหการยกเลิกการเก็บค6าน้ําประปาขั้นต่ํามีผลใชบังคับ โดยจะตองประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบดวย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค8กรไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2557 มีมติเห็นชอบการยกเลิกการเก็บค6าน้ําประปาขั้นต่ําของผูใชน้ําประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย (R1) โดยเริ่ม
ตั้งแต6งวด การอ6านน้ํา 1 เมษายน 2558 เป?นตนไป โดยมีขอเสนอแนะว6า กปน. ควรศึกษาการยกเลิกการเก็บ
ค6าน้ําประปาขั้นต่ําของผูใชน้ําประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอื่นๆ เพื่อเตรียมพรอม
กับผลกระทบต6างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับองค8กร
ในการประชุมคณะกรรมการ กปน. นายบวร วงศ8สินอุดม ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา
องค8กรไดใหความเห็นเพิ่มเติมว6า คณะอนุกรรมการพัฒนาองค8กรไดขอให กปน. ไปพิจารณาอัตราค6าน้ําที่คิดกับ
ผูใชน้ําที่มีปริมาณการใชน้ําตั้งแต6 200 ลบ.ม. ขึ้นไป ในอัตราเดียวกันจะมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
หรือไม6 เพราะในเรื่องนี้เป?นการบริหารจัดการการใชน้ําอย6างรูคุณค6า หรือ Demand Side Management อีก
ทางหนึ่งดวย
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นอกจากนี้ คณะกรรมการ กปน. ยังมีขอเสนอแนะว6า ในการสื่อสารประชาสัมพันธ8จะตองมี
ความชัดเจนว6า กปน. ไม6เก็บค6าน้ําขั้นต่ําแต6จะเก็บค6าน้ําตามที่ผูใชน้ําใชจริง
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามเสนอ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณ ะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค8กรไปพิจารณาดําเนินการต6อไป

เรื่องที่ 7

ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห0การเงินและผลการดําเนินงานการติดตามผลงานค)า
กําไรทางเศรษฐศาสตร0 (EP) ระดั บองค0ก รและศู น ย0 EVM และการติ ด ตามประเมิ น ผล
โครงการลงทุน สําหรับปP สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาใหความเห็น ชอบรายงานวิเ คราะห8
การเงิน และผลการดําเนิน งาน การติด ตามผลงานค6ากําไรทางเศรษฐศาสตร8 (EP) ระดับ องค8กร และศูน ย8
EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน สําหรับปH สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มี กํ าไรก6 อนอั ตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต6 างประเทศ เท6 ากั บ 7,651.8 ลานบาท สู งกว6 า
เป@าหมายตามเกณฑ8ประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. 251.8 ลานบาท คิดเป?นรอยละ 3.4 และสูงกว6าปHก6อน
371.1 ลานบาท คิดเป?นรอยละ 5.1 เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 36.6 ลานบาท และหักโบนัส
กรรมการและพนักงาน จํานวน 811.6 ลานบาท ส6งผลใหมีกําไรสุทธิเท6ากับ 6,876.8 ลานบาท สูงกว6าเป@าหมาย
130.7 ลานบาท คิดเป? นรอยละ 1.9 แต6 ต่ํากว6าปH ก6อน 132.2 ลานบาท คิ ดเป? นรอยละ 1.9 และมี กําไรทาง
เศรษฐศาสตร8(Economic Profit : EP) เท6ากับ 1,125.1 ลานบาท สูงกว6าเป@าหมาย 137.5 ลานบาท และสูงกว6าปH
ก6อน 316.0 ลานบาท ประกอบดวย
รายไดรวม เท6ากับ 19,479.4 ลานบาท สูงกว6าเป@าหมาย 98.1 ลานบาท และสูงกว6าปH
ก6อน 639.7 ลานบาท โดยมี รายไดค6าน้ํ า ซึ่ งเป? นรายไดหลั กของ กปน. จํานวน 16,204.1 ลานบาท ต่ํากว6 า
เป@าหมาย 207.6 ลานบาท แต6สูงกว6าปHก6อน 143.9 ลานบาท โดยมีปริมาณน้ําขายเท6ากับ 1,350.5 ลาน ลบ.ม.
ต่ํากว6าเป@าหมาย 16.0 ลาน ลบ.ม. แต6สูงกว6าปHก6อน 13.0 ลาน ลบ.ม.
ค6 าใชจ6 ายรวม (รวม FX และ โบนั ส ) เท6 า กั บ 12,602.6 ลานบาท ต่ํ า กว6า เป@ าหมาย
32.6 ลานบาท แต6สูงกว6าปHก6อน 771.9 ลานบาท โดยมีตนทุนค6าน้ําต6อหน6วยน้ําขาย เท6ากับ 8.62 บาท:ลบ.ม.
สูงกว6าเป@าหมาย 0.04 บาท:ลบ.ม. และสูงกว6าปHก6อน 0.47 บาท:ลบ.ม. โดยมีอัตราน้ําสูญเสียลดลงรอยละ 23.39
ต่ํากว6าเป@าหมายและปHก6อนซึ่งเท6ากับรอยละ 23.50 และรอยละ 24.58
กํ า ไรสุ ท ธิ เท6 า กั บ 6,876.8 ลานบาท สู งกว6 าเป@ าหมาย 130.7 ลานบาท เกิ ด จาก
ความสามารถในการสรางรายไดและการบริหารควบคุมค6าใชจ6ายทําไดดีกว6าเป@าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกําไรสุทธิปH
นี้ กับปH ก6อน กํ าไรสุ ทธิ ต่ํ ากว6 าปH ก6อน 132.2 ลานบาท คิ ดเป? นรอยละ 1.9 โดยมี อัต ราส6 วน EBITDA Margin
เท6ากับรอยละ 64.54 สูงกว6าเป@าหมาย ซึ่งเท6ากับรอยละ 63.11 และสูงกว6าปHก6อน ซึ่งเท6ากับรอยละ 63.26
และมี อั ตราผลตอบแทนต6 อรายไดดํ าเนิ น งาน (Net Profit Margin) เท6 ากั บ รอยละ 35.83 สู งกว6 าเป@ าหมาย
ซึ่งเท6ากับรอยละ 35.26 แต6ต่ํากว6าปHก6อน ซึ่งเท6ากับรอยละ 37.68
ฐานะการเงิน :
กปน.มีสินทรัพย8รวม ณ 30 ก.ย. 57 เท6ากับ 63,268.1 ลานบาท โดยมีอัตราส6วนหนี้สิน
รวมต6อส6วนทุ น (D/E Ratio) เท6 ากับ 0.23 เท6 า สู งกว6าเป@ าหมายซึ่งเท6 ากับ 0.21 เท6 า แต6ต่ํ ากว6าปHก6อนเท6ากั บ
0.27 เท6 า ประกอบกั บอั ตราส6 วนแสดงความสามารถในการชํ าระดอกเบี้ ย (Interest Coverage Ratio) เท6 ากั บ

-8-

120.16 เท6า สูงกว6าเป@าหมายและปHก6อน ซึ่งเท6ากับ 113.62 เท6า และ 74.54 เท6า ตามลําดับ สะทอนถึงความ
เขมแข็งทางการเงิน
ผลการดําเนินงานด+าน EVM
กปน. มีกําไรสุทธิ จํานวน 6,876.8 ลานบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตร8 จะได
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จํานวน 4,822.4 ลานบาท สูงกว6าเป@าหมายและปHก6อน
เมื่ อ หั ก ค6 า ใชจ6 า ยทุ น ทรั พ ย8 (Capital Charge : CC) จํ า นวน 3,697.3 ลานบาท ส6 ง ผลใหกํ า ไรทาง
เศรษฐศาสตร8 (EP) มีค6าเท6ากับ 1,125.1 ลานบาท สูงกว6าเป@าหมาย 137.5 ลานบาท และสูงกว6าปHก6อน
316.0 ลานบาท ประกอบดวย
ศูนย8ผลิตและส6งน้ํา มีกําไรทางเศรษฐศาสตร8 ติดลบ 1,660.5 ลานบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว6าเป@าหมาย 12.3 ลานบาท แต6ต่ํากว6าปHก6อน 55.2 ลานบาท
ศูนย8สนับสนุน มีกําไรทางเศรษฐศาสตร8 ติดลบ 1,232.0 ลานบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว6าเป@าหมาย 153.6 ลานบาท แต6ต่ํากว6าปHก6อน 115.9 ลานบาท
ศูนย8บ ริการ มีกําไรทางเศรษฐศาสตร8 4,017.6 ลานบาท ผลการดํ าเนิน งานต่ํากว6า
เป@าหมาย 28.4 ลานบาท แต6ดีกว6าปHก6อน 487.1 ลานบาท
การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย0 EVM
ผลการประเมินตามค6าเกณฑ8 วัด ปH 2557 ศูนย8ผลิตและส6งน้ํ าไดคะแนน 4.7002 อยู6ระดั บ
เกณฑ8 A- ศูนย8สนับสนุนไดคะแนน 4.6489 อยู6ระดับเกณฑ8 A- และศูนย8บริการไดคะแนน 4.7520 อยู6ระดับ
เกณฑ8 Aการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน
โครงการฯ 8 มีความก+าวหน+าโครงการ ร+อยละ 76.57
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค8กร ไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2557 มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห8 ก ารเงิ น และผลการดํ าเนิ น งาน การติ ด ตามผลงานค6 า กํ าไรทาง
เศรษฐศาสตร8 (EP) ระดับองค8กรและศูนย8 EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน สําหรับปH สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่

ขอความเห็ นชอบการเพิ่ มการสะสมวันหยุดพักผ)อนประจําปP และการจ)ายค)าตอบแทนเปG น
ตัวเงินกรณีผู+เกษียณไม)ใช+สิทธิลาหยุดพักผ)อนประจําปP
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กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบการเพิ่ มการสะสม
วันหยุดพักผ6อนประจําปH และการจ6ายค6าตอบแทนเป?นตัวเงินกรณีผูเกษียณไม6ใชสิทธิลาหยุดพักผ6อนประจําปH
โดยดําเนินการ ดังนี้
1. แกไขระเบียบ กปน. ฉบับที่ 21 ว6าดวย การลาของพนักงาน (พ.ศ.2544)
(1) ให+เพิ่มข+อ 18.3 พนักงานซึ่งปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุ ในปHที่เกษียณอายุให
มีสิทธิลาพักผ6อนประจําปH ไดไม6เกิน 30 วันทําการ
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(2) ให+เพิ่มข+อ 19.3 พนักงานซึ่งปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุ ในปHที่เกษียณอายุให
สะสมวันหยุดพักผ6อนประจําปH โดยใหลาไดไม6เกิน 45 วันทําการ
2. แกไขคํ า สั่ ง กปน. ที่ 320/2550 สั่ ง ณ วั น ที่ 21 กั น ยายน พ.ศ. 2550 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ8การจ6ายค6าตอบแทนเป?นตัวเงินกรณีผูเกษียณไม6ใชสิทธิลาหยุดพักผ6อนประจําปH ขอ 3 เดิมกําหนด
ว6า “การจ6ายค6 าตอบแทนตามคํ าสั่ งนี้ ใหคํานวณจากเงินเดือนเดื อนสุดทายของพนั กงาน หารดวยสามสิ บ
คูณดวยจํานวนวันลาประจําปHของพนักงานที่ไม6ไดใชสิทธิการลา ทั้งนี้ ไม)เกิน 30 วัน” ใหแกไขเป?น “.........
ทั้งนี้ ไม)เกิน 45 วัน”
3. อํ า นาจในการออกระเบี ย บและคํ า สั่ ง เป? น อํ า นาจของผู ว6 า การตามมาตรา 33 (2)
แห6งพ.ร.บ. กปน. พ.ศ. 2510 แต6กรณีนี้เป?นการปรับปรุงสภาพการจางที่มีอยู6เดิมและเกี่ยวของกับการเงิน
ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการไดเอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ. แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ8 พ.ศ. 2543 ประกอบกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ8เพิ่มการสะสมวันหยุดพักผ6อนประจําปHและการจ6ายค6าตอบแทนจาก 30 วันเป?น 45 วัน จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. ก6อน จึงจะดําเนินการแกไขและเสนอใหผูว6าการลงนามระเบียบ
และคําสั่งที่เกี่ยวของเพื่อบังคับใชต6อไป
ทั้ งนี้ คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ8 ใน กปน. ไดประชุ มครั้ งที่ 10/2557 เมื่ อ วั น ที่ 10
พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบการแกไขดังกล6าว
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 9

ขอความเห็นชอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งไดมีมติ
รับทราบ รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ6นดิน ว6าดวย การกําหนดมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ปH ง บประมาณ 2557 ของ กปน. ซึ่ ง จะนํ า เสนอรายงานต6 อ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ6นดิน ภายในวัน ที่ 19 ธัน วาคม 2557 สรุปผลการประเมินการควบคุ มภายใน
ของ กปน. ดังนี้
1. หนั งสื อรับ รองการประเมิ น ผลการประเมิ น การควบคุ มภายใน (แบบ ปอ.1) (กรณี พ บ
จุดอ6อน ที่มีนัยสําคัญ) มีความเห็นว6า การควบคุมภายในของ กปน. เป?นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค8ของการควบคุมภายใน อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ6อนที่มีนัยสําคัญ
ซึ่งตรวจพบโดยผูตรวจสอบภายใน ดังนี้
1.1 การทุจริตการเบิกจ6ายวัสดุอุปกรณ8ของสํานักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
1.2 การเบิกซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดวยเงินทดรองจ6าย ของกองซ6อมท6อประปา ฝ…ายสนับสนุน
งานบริการ ไม6เป?นไปตามแนวปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจางดวยเงินทดรองจ6าย
2. รายงานผลการประเมินองค8ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 2)
3. รายงานแผนการปรับ ปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) จํ านวน 1 ระบบงาน คื อ
ระบบงานการควบคุมการพัฒนาและจัดการระบบงานคอมพิวเตอร8 ของ ฝ…ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต6อไป
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ ยง ในการประชุ มครั้ งที่ 8/2557 เมื่ อวั นที่ 6 พฤศจิ กายน 2557 ที่ มี มติ
เห็นชอบ โครงการเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร+างวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค0กร ปPงบประมาณ 2558 ซึ่งเป?นโครงการที่ใหผลตอบแทนแก6พนักงานที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน เพื่ อส6 งเสริมใหระบบการบริหารความเสี่ ยงและควบคุ มภายในมี ประสิ ทธิ ภาพทั่ วทั้ งองค8 กร
รวมทั้ งปลู กฝ; งใหเกิ ดความตระหนั กว6 าการบริ หารความเสี่ ยงเป? น ส6 ว นหนึ่ งของกระบวนการปฏิ บั ติ งานปกติ
จํานวน 3 โครงการย6อย ดังนี้
1. โครงการประกวดผูรายงานผลการบริหารความเสี่ยงดีเด6น ปH 4
2. โครงการประกวดการบริหารความเสี่ยงดีเด6น ปH 3
3. โครงการ Risk Management & Internal Control Road Show ปH 3
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง มี ขอเสนอแนะให กปน. พิ จารณาเพิ่ มเกณฑ8 การให
คะแนนการประกวดการบริหารความเสี่ยงดีเด6น โดยกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบอินโฟกราฟ‰กส8
(infographics) เพื่อเพิ่มความน6าสนใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการ
เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบการสั่งให+พนักงานตําแหน)งระดับผู+อํานวยการฝTายหรือเทียบเท)าขึ้นไปออก
จากงานเนื่องจากเจ็บปTวย
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการสั่งใหพนักงานตําแหน6ง
ระดับผูอํานวยการฝ… ายหรือเที ยบเท6 าขึ้นไปออกจากงานเนื่ องจากเจ็บป…วย ดวย นายธนธรณ8 ธีระพงษ8 ตําแหน6 ง
ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 สังกัดผูว6าการ ปฏิบัติงานที่รองผูว6าการ (บริการดานตะวันออก) ป…วย
เป?นโรคติดเชื้อรุนแรงบริเวณขาหนีบและมีโรคแทรกซอนติดเชื้อในปอดและกระแสเลือด แพทย8ผูตรวจรักษาและ
แพทย8ของ กปน. มีความเห็นว6า ไม6สามารถปฏิบั ติงานได กปน. จึงไดมีคําสั่งใหออกจากงานเนื่องจากเจ็บป…วย
ตั้งแต6วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป?นตนไป ตามคําสั่งการประปานครหลวงที่ 623/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ.2557
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามคําสั่ง กปน. ที่ 623/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ตามนัยขอบังคับ
กปน. ฉบับที่ 115 ขอ 37 โดยใหมีผลนับแต6วันที่มีคําสั่งดังกล6าว
เรื่องที่ 12 รับทราบรายงานผลการเบิ กจ)ายงบลงทุ น ประจํ าปP งบประมาณ 2558 สิ้ นสุ ดวั นที่ 31
ตุลาคม 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ6ายงบลงทุน ประจําปH
งบประมาณ 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สรุปไดดังนี้
กปน. ไดทบทวนวงเงินเบิกจ6ายงบลงทุนปHงบประมาณ 2558 โดยอยู6ระหว6างดําเนินการขอ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ปรับวงเงินเบิกจ6ายจาก 9,191.4 ลาน
บาท เป?น 4,747.3 ลานบาท ประกอบดวย งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 4,050.4 ลานบาท งบลงทุนที่
จัดทําเป?นโครงการ 696.9 ลานบาท
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กปน. ไดจัดทํารายงานผลการเบิกจ6ายงบลงทุนประจําปHงบประมาณ 2558 สิ้นสุดวันที่ 31
ตุลาคม 2557 โดยสามารถเบิกจ6ายไดจํานวน 142.7 ลานบาท คิดเป?น 127.8% ของวงเงินเบิกจ6ายทั้งปH
(ปHงบประมาณ 2557 เบิกจ6ายได 221.6%) รายละเอียดดังนี้
หน6วย : ลานบาท

ต.ค. 2557
รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินเบิกจ)ายทั้งปP
4,050.4
696.9
4,747.3

แผนจ)าย
90.3
21.3
111.6

จ)ายจริง
117.9
24.8
142.7

%

% เบิกจ)ายทั้งปP

130.5
116.4
127.8

2.9
3.6
3.0

ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค8 กร ไดประชุ มครั้ งที่ 3/2557 เมื่ อวั น ที่ 13 พฤศจิ กายน
2557 มี มติ เห็ น ชอบรายงานการเบิ กจ6 ายงบลงทุ น ประจํ าปH งบประมาณ 2558 สิ้ น สุ ดวั น ที่ 31 ตุ ล าคม
2557
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 13 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนตุลาคม
2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนตุลาคม 2557 สรุปไดดังนี้
1. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 กปน. มีหนี้เงินกูรวม 1,795.8 ลานบาท เป?นเงินกูสกุลเยน
ทั้งจํานวน โดยไดป@องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแลวจํานวน 837.1 ลานบาท (รอยละ 46.6) คงเหลือ
เงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 958.7 ลานบาท (รอยละ 53.4)
2. ป;จจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต6างประเทศ
โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2557 พบว6า ค6าเงินบาทอ6อนค6าลงเล็กนอยเมื่อเทียบ
กับค6าเงินเยน ซึ่งเป?นผลจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสภาวะตลาด
และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต6อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค8กร ไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2557 มีมติรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเดือนตุลาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 14 รับทราบรายงานความก+าวหน+าการแก+ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ กปน. พ.ศ. 2510
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาการแกไขปรับปรุง
พ.ร.บ. กปน. พ.ศ. 2510 เนื่องจากใชบังคับมาเป?นเวลานาน จึงไดมีการปรับปรุงใหเป?นป;จจุบันเหมาะสมกับ
สภาวการณ8ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อใหเกิดความคล6องตัวในการดําเนินกิจการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่นําเสนอในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค8กร ไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2557 มีมติรับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
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1. การขอปรับแกไข พ.ร.บ. กปน. พ.ศ. 2510 ควรเป‰ดกวาง มีความยืดหยุ6นเป?นไปอย6าง
รอบคอบ รัดกุม ชัดเจน สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหองค8กรมีความคล6องตัวในการดําเนินกิจการ
2. ควรเร6งปรับแกไข พ.ร.บ. กปน. พ.ศ. 2510 ต6อไป
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานความกาวหนาการแกไขปรับปรุ ง พ.ร.บ. กปน. พรอมมอบหมายให กปน.
(ฝ…ายกฎหมาย) ประสานงานและติดตามการดําเนินงานต6อไป และให กปน. รับขอสังเกตของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 15 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ0ใน กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิน งานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ8ใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต6างๆ
ดังนี้

1. รับทราบ ความคืบหนาการปรับเงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
2. เห็ น ชอบ การแกไขปรับปรุงระเบี ยบ กปน. ฉบั บที่ 21 ว6าดวย การลาของพนั กงาน (พ.ศ.
2544) ดังนี้
1) แกไขระเบียบ กปน. ฉบับที่ 21 ว6าดวย การลาของพนักงาน พ.ศ. 2544 โดยเพิ่มขอ
18.3 และ ขอ 19.3
“ขอ 18.3 พนัก งานซึ่ง ปฏิบัติง านมาจนครบเกษีย ณอายุ ในปHที่เ กษีย ณอายุใ หมี
สิทธิลาพักผ6อนประจําปHไดไม6เกิน 30 วันทําการ”
“ขอ 19.3 พนักงานซึ่งปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุ ในปHที่เกษียณอายุใหสะสม
วันหยุดพักผ6อนประจําปH โดยใหลาไดไม6เกิน 45 วันทําการ”
2) แกไขคําสั่ง กปน. ที่ 320/2550 สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ8
การจ6ายค6าตอบแทนเป?นตัวเงินกรณีผูเกษียณอายุไม6ใชสิทธิวันลาหยุดพักผ6อนประจําปH ขอ 3 เดิมกําหนดว6า
“การจ6 ายค6 าตอบแทนตามคําสั่ งนี้ ใหคํ านวณจากเงิน เดื อนสุด ทายของพนั กงาน หารดวยสามสิ บ คูณ ดวย
จํานวนวันลาประจําปHของพนักงานที่ไม6ไดใชสิทธิการลา ทั้งนี้ ไม6เกิน 30 วัน” ใหแกไขเป?น “........ทั้งนี้ ไม6เกิน
45 วัน”
และให กปน. นําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาใหความเห็นชอบต6อไป
3. เห็นชอบ ร6างระเบียบ กปน. ฉบับที่ 30 ว6าดวยกําหนดวันเวลาปฏิบัติงานและหลักเกณฑ8
การจ6ายค6าล6วงเวลา ค6าทํางานวันหยุด เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปฏิบัติงานเป?นกะ (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ.
2557
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ0ฯ มีขอเสนอแนะดังนี้
1) ในปH งบประมาณ 2558 พนั ก งานอ6 า นมาตรวั ด น้ํ า มี วั น หยุ ด 113 วั น ในขณะที่
พนักงานปกติมีวันหยุด 122 วัน ในส6วนที่ต6างกันนี้ควรมีการจัดการเพื่อใหเกิดความเป?นธรรม
2) ในการพิจารณาทบทวนการกําหนดมาตรฐานการอ6านมาตรวัดน้ํ า ผูแทนของแต6ล ะ
สํานักงานประปาสาขา ควรทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานภายในสาขาก6อน เพื่อใหไดมาตรฐานที่เหมาะสมที่สุด
4. รับทราบ การเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กปน. อีกรอยละ 2
5. รับทราบ การขอความร6วมมือพนักงานใหแต6งกายชุดเครื่องแบบทุกวันจันทร8
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6. รับทราบ ความคืบหนาจัดกิจกรรมบรรยายและการนําเสนอพระราชกรณียกิจ เพื่อเป?น
การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย8
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ0 ฯ ใหขอเสนอแนะว6 า ควรจั ด กิ จ กรรมการบรรยายใน
วันจันทร8ภายในเดือนธันวาคม เนื่องจากเป?นเดือนมหามงคล และวันจันทร8เป?นวันที่พนักงานแต6งเครื่องแบบ
ปฏิบัติงานโดยพรอมเพรียง โดยมอบหมายให ฝพบ. ดําเนินการต6อไป
7. รับทราบ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสรางทีมงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให
มีภาวะความเป?นผูนํา” ระหว6างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557 ณ ร.21 พัน 2 รอ. ค6ายนวมินทราชินี อ.เมือง
จ.ชลบุรี จัดโดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. (สร. กปน.) โดยพนักงานที่เขาร6วมการอบรมดังกล6าวไดออก
ค6าใชจ6ายกันเอง
คณะกรรมการกิจการสัมพัน ธ0ฯ ใหขอเสนอแนะว6า ควรบรรจุการอบรมดังกล6 าวอยู6ใน
แผนการฝŠ กอบรมของ กปน. เพื่ อเป? น ค6 าใชจ6 ายที่ ส ามารถเบิ ก ได พนั กงานไม6 ต องออกค6 าใชจ6 ายเอง ทั้ งนี้
ไดมอบหมายให ฝพบ. ประสานกับ สร. กปน. เพื่อดําเนินการต6อไป
8. รับทราบ ขอเสนอแนะของกรรมการผูแทนฝ…ายลูกจางในการปรับปรุงสถานที่สํานักงาน
ประปา สาขาบางกอกนอย (สสบ.) ตามนโยบายยาย สสบ. กลับไปยังที่ตั้งเดิม
9. รับทราบ ขอเสนอขอใหที่ปรึกษา สร. กปน. เขาร6วมประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ8ฯ ได
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ0ฯ มีความเห็นว6า ขอใหกรรมการผูแทนฝ…ายลูกจางหารือกับ
ที่ปรึกษา สร. กปน. นอกรอบ กรณีมีเรื่องที่จําเป?น
10. รับ ทราบ ขอเสนอแนะของกรรมการผู แทนฝ… ายลู กจาง ขอใหมี ส ถานพยาบาลประจํ า
สํานักงานประปาฝ;Jงตะวันตก
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ0ฯ มอบหมายให สร. กปน. จัดทําหนังสือเสนอเป?นวาระใน
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ8ฯ ในครั้งต6อไป
11. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ8ฯ ครั้งที่ 11/2557 ในวัน
จันทร8ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ6 กปน.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะในประเด็นต6างๆ ดังนี้
1. ขอให กปน. ศึกษาขอมูลโดยละเอียดและพิ จารณาทบทวนการกําหนดวันเวลาปฏิ บัติงาน
และหลักเกณฑ8การจ6ายค6าล6วงเวลา รวมถึงสวัสดิการต6าง ๆ ใหแก6ผูปฏิ บัติงานเพื่อใหมีเกิดความเป?นธรรมและ
เหมาะสม
2. ขอให สร.กปน. บรรจุกิจ กรรมการฝŠก อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสรางทีมงาน
เพื่อพั ฒ นาบุคลากรใหมีภาวะความเป?นผูนํา” หรือ หลัก สูต รต6า งๆ ที่ต องการอบรมไวในแผนการฝŠกอบรม
ประจําปHของ กปน. เพื่อให กปน. จัดสรรงบประมาณมารองรับไดเพียงพอ โดยแผนดังกล6าวอาจจะนําเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ8ฯ ก6อน เพื่อเป?น การวางแนวทางการจัดทํากิจ กรรมของ
สร.กปน. ใหเป?นระบบ
สําหรับกิจ กรรมการฝŠกอบรมดังกล6าวขางตนที่พนักงานออกค6าใชจ6ายเอง ขอให กปน.
ไปพิจารณาว6าจะสามารถรับ ภาระในเรื่องนี้ไดหรือไม6 เพื่อเป?น การช6ว ยเหลือพนักงานที่ตั้งใจอบรมพัฒ นา
ตนเอง
3. กปน. ควรปรับ ปรุงสถานที่ ที่จ ะใชปฏิ บั ติ งานของสํ านั กงานประปาสาขาบางกอกนอย
(สสบ.) ที่โรงงานผลิตน้ําธนบุรีใหเรียบรอยก6อนยายไปดําเนินการ และใหชี้แจงรายละเอียดถึงความจําเป?นและ
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ความเหมาะสมที่ตองยาย สสบ. ไปในพื้นที่ดังกล6าว อีกทั้งอาจสอบถามความประสงค8และความสมัครใจของ
พนักงานและผูปฏิบัติงานในการยายดวย
4. เห็นดวยที่จะให กปน. พิจารณาจัดตั้งสถานพยาบาลประจําสํานักงานประปาฝ;Jงตะวันตก
เพื่ออํานวยความสะดวกใหพนักงาน กปน. ที่ปฏิบัติหนาที่อยู6ฝ;Jงตะวันตก
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ8ฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 16 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต6างๆ ดังนี้
1. รับทราบการติดตามสถานการณ8น้ํา โดย กปน. ไดติดตามปริมาณน้ําในเขื่อนภูมิพลและ
สิริกิติ์ในช6วงภัยแลง และสถานการณ8น้ําทะเลรุกล้ําที่จะกระทบต6อคุณภาพน้ําดิบอย6างต6อเนื่อง
2. รับทราบการเป‰ดศูนย8อํานวยการเพื่อแกไขป;ญหาวิกฤติการณ8น้ําและคุณภาพน้ํา เมื่อวันที่
29 ตุ ลาคม 2557 โดย รวก.(ผ) เป? นประธานศู นย8อํานวยการฯ ซึ่งมีประธานกรรมการ กปน. เป?นประธานในที่
ประชุม พรอมทั้ง เชิญผูบริหารระดับสูงและผูเกี่ยวของร6วมประชุมหารือ สรุปผลการประชุมไดดังนี้
2.1 สายงานผลิตและส6งน้ํา ใหประสานงานกับกรมชลประทานอย6างใกลชิด เพื่อเตรียม
ความพรอมในการบริหารจัดการระบายน้ําทายเขื่อนเพิ่มเป? นระยะ ตามการขึ้นลงของน้ําทะเล เพื่ อใหเกิ ด
ประสิทธิภาพในการ เจือจางน้ําเค็ม และสถานีสูบน้ําดิบสําแลใหมีการควบคุมการสูบน้ําใหเต็มกําลังในช6วง
น้ําลงที่ลิ่มความเค็มยังขึ้นไม6ถึงและลดกําลังการสูบน้ําดิบเมื่อลิ่มน้ําเค็มมาถึง ควบคู6กับการรักษาระดับน้ําใน
คลองประปาไม6ใหต่ําหรือสูงเกินกําหนด เพื่อป@องกันการพังทลายของคลองประปา
2.2 ฝ…ายคุณภาพน้ํ า ไดมี การเฝ@ าระวังคุ ณภาพน้ํ าอย6 างต6อเนื่ อง พรอมจั ดทํ าช6องทางการ
ใหบริการขอมูลคุณภาพน้ําประปาในช6วงวิกฤตภัยแลงตามพื้นที่สํานักงานประปาสาขาในช6วงเวลาต6างๆ สําหรับ
ผู ใชน้ํ า โดยเฉพาะผู ใชน้ํ ารายใหญ6 ผ6 านเว็ บไซต8 ของ กปน. เพื่ อใหผู ใชน้ํ าใชขอมู ลในการประเมิ นคุ ณภาพน้ํ า
เบื้องตน และสามารถนําขอมูลไปบริหารจัดการต6อไป
2.3 โรงงานผลิตน้ําบางเขน สามเสนและธนบุรี จัดทําแผนปรับปริมาณการผลิตตามการสูบ
น้ําดิบ โดยผลิตเต็มกําลังในช6วงน้ําดิบความเค็มต่ําเพื่อสํารองน้ําไวสูบจ6ายใหมากที่สุด และลดการผลิตบางส6วน
ช6วงที่สถานีสูบน้ําดิบสําแลลดการสูบน้ําดิบ เพื่อรักษาระดับน้ําในคลองประปาป@องกันการพังทลายของคันคลอง
2.4 โรงงานผลิ ตน้ํ ามหาสวั สดิ์ เตรียมการเพิ่ มกํ าลั งการผลิ ต และส6 งน้ํ าคุ ณภาพดี กว6 าเขา
ชดเชยมวลน้ําที่ลดลงบางส6วนของโรงงานผลิตน้ําที่รับน้ําจากฝ;Jงตะวันออก และปรับเปลี่ยนการผันน้ําประปาเขา
สถานีสูบจ6ายน้ําราษฎร8บูรณะและท6าพระ (เดิมรับน้ําผสมจากโรงงานผลิตน้ําบางเขนและโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์)
และเตรียมเจรจา ขอความร6วมมือนําเครื่องสูบน้ําจากกรมโยธาฯ มาติดตั้งที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ เพื่อใหสามารถ
เพิ่มกําลังการผลิตน้ําไดอีกวันละประมาณ 200,000 ลบ.ม.
2.5 สายงานบริการดานตะวันออกและดานตะวันตก ร6วมกันจัดจุดรับน้ําสําหรับผูใชน้ําที่
ไดรับผลกระทบทั้งฝ;Jงตะวันออกและฝ;Jงตะวันตก สําหรับปH 2558 จะเพิ่มจุดจ6ายน้ําในฝ;Jงตะวันตกเพื่ออํานวย
ความสะดวก ใหผูใชน้ํามากยิ่งขึ้น อีกทั้งสายงานบริการร6วมกับสายงานผลิตและส6งน้ําจัดเตรียมขอมูลสําหรับ
ตอบป;ญหาผูใชน้ํา โดยจะเป?นชุดขอมูลที่สํานักงานประปาสาขา ฝ…ายสื่อสารองค8กร และศูนย8อํานวยการฯ
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ใชสื่อสารออกจาก กปน. เพื่อใหขอมูลสอดคลองกัน นอกจากนี้สายงานดานบริการยังร6วมกับฝ…ายคุณภาพน้ํ า
เขาพบผูใชน้ํารายใหญ6เพื่อชี้แจง รับฟ;งความเห็นและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน้ําดวย
2.6 ฝ…ายสื่อสารองค8กร มีการประชาสัมพั นธ8ผูใชน้ําเป?นระยะโดยประสานงานผ6านสื่อทุ ก
แขนง ทั้งก6อน ระหว6าง และภายหลังเกิดเหตุ ใหเป?นไปตามแผนการสื่อสารที่กําหนดไว
โดยที่ประชุมศูนย8อํานวยการฯ ใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ศูนย8อํานวยการฯ ควรมีการติดตาม เฝ@าระวัง
รวบรวมขอมูล เพื่อรายงานสถานการณ8ทันกาล รวมถึงการประสานงานกับหน6วยงานที่เกี่ยวของอย6างใกลชิดเป?น
ระบบ
2. กปน. ควรแต6 งตั้ งบุ คคลเป? นโฆษก ทํ าหนาที่ ใหขอมู ลกั บสื่ อโดยเฉพาะ (ระดั บผู ช6 วย
ผูว6าการขึ้นไป) รวมทั้งมีการกรองขอมูลก6อนเผยแพร6 เพื่อความเหมาะสมและเพื่อใหขอมูลเป?นไปในทิศทางเดียวกัน
ไม6ใหพนักงานที่ไม6ไดรับการแต6งตั้งใหขอมูลกับสื่อโดยตรง
3. ใหหน6 ว ยงานที่ เกี่ ย วของประเมิ น ค6 าใชจ6 า ยที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ในการดํ า เนิ น การ เสนอ
สายงานการเงินโดยเร็ว เพื่อจัดทํางบประมาณต6อไป
3. รับทราบ คําสั่งแต6งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําสายงาน
ปHงบประมาณ 2558
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ศูนย8อํานวยการเพื่อแกไขป;ญ หาวิกฤติการณ8น้ําและคุณภาพน้ํา ควรจําลองสถานการณ8
สมมติต6 างๆ (Scenarios) โดยเฉพาะอย6 างยิ่งกรณี วิกฤติสู งสุด (Worst-case) เพื่ อใหทราบผลกระทบ และ
จัดทําแผนการดําเนินงานรับสถานการณ8ภัยแลงในกรณีต6างๆ ของสายงานที่เกี่ยวของ ทั้งก6อน-ระหว6าง-หลัง
เกิ ด เหตุ รวมทั้ งงบประมาณที่ ต องใช ทั้ งนี้ ควรพิ จารณาขอมู ล สถานการณ8 แบบเรีย ลไทม8 (real time) เช6 น
ขอมูลคุณภาพน้ํา ขอมูลความตองการใชน้ํา ขอมูลสภาพน้ําของกรมชลประทานและอุทกศาสตร8 เป?นตน
2. ฝ…ายสื่อสารองค8กร เร6งดําเนินการประชาสัมพันธ8ใหประชาชนรับทราบล6วงหนาถึงสถานการณ8
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหประชาชนเตรียมการรองรับไดทันเวลา
ในการพิจ ารณารายละเอีย ด คณะกรรมการ กปน. มีข อเสนอแนะว6า ในการจัด ตั ้งศูน ย8
อํ า นวยการฯ ดัง กล6า ว กปน. ควรพิจ ารณาจัด สรรงบประมาณใหกับ ศูน ย8อํ า นวยการฯ เพื่ อ ใหเกิ ด
ความคล6องตัวในการดําเนินงาน โดยพิจารณาใหมีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังเห็นว6าควรเผยแพร6การจัดตั้ง
ศูนย8อํานวยการฯ ใหสาธารณชนได รับทราบดวย
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 17 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิ บัติงานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557 ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีมติที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

-16-

1. รับทราบ การดําเนินงานดานลดน้ําสูญเสียของ กปน. ดังนี้
1.1 อัตราน้ําสูญเสีย ณ เดือนตุลาคม 2557 ดังนี้
พื้นที่
กปน.
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5

อัตราน้ําสูญเสีย
24.62 %
(เป@าหมายอัตราน้ําสูญเสีย ปHงบประมาณ 2558 อยู6ที่ 22.00%)
24.96 %
22.23 %
16.53 %
32.55 %
24.21 %

1.2 แรงดั น น้ํ า เฉลี่ ย จุ ด วั ด IRDP 28 จุ ด ของ กปน. ณ เดื อ นตุ ล าคม 2557 อยู6 ที่
8.868 ม. (เป@าหมายแรงดันน้ํา ปHงบประมาณ 2558 อยู6ที่ 8.808 ม.)
1.3 ผลการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของฝ…ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําสูญ เสีย
ฝ…ายควบคุมการส6งและจ6ายน้ําและพื้นที่บริการ 4 เมื่อวันจันทร8ที่ 3 พฤศจิกายน 2557
1.4 การนํ าเสนอการสํ า รวจหาจุ ด รั่ ว โดยเทคโนโลยี In-Pipe และความกาวหนาการ
ดําเนินงานจัดซื้ออุปกรณ8
1.5 การดําเนินงานตามแผนแม6บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย (ปH 2555)
จัดทําโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีเป@าหมายเพื่อลดอัตราน้ําสูญเสียเหลือ 13% และมีแรงดันน้ําเฉลี่ย 12.9
เมตร ในปHงบประมาณ 2562 โดยไดกําหนดกลยุทธ8เพื่อการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย 5 ดาน ประกอบดวย
โครงการ 15 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 18,000 ลานบาท
1.6 ความกาวหนาการจัดทําขอมูล DMA และเสนทางการปรับปรุงท6อในพื้นที่เฝ@าระวัง
น้ําสูญเสีย (District Metering Area : DMA)
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให กปน. ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ใหนําเสนอขอมูลอัตราน้ํ าสูญเสียและแรงดันน้ํายอนหลัง 5 ปH ใหคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา ในการประชุมคราวถัดไป
2.2 ใหนําเสนอรายละเอียดวิธีการกําหนดแผนงานในการเพิ่มแรงดันน้ําใหได 10 เมตร
ในปH 2560 และแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มแรงดันน้ําในพื้นที่แรงดันน้ําต่ํา
2.3 ใหพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ ในแผนแม6บทบูรณาการฯ ที่มีความเหมาะสม
ต6อการดําเนินงานของ กปน. นําเสนอใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
2.4 ใหนําเสนอขอมูลพื้นที่เฝ@าระวัง (DMA) ในแต6ละสาขาฯ ที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูงกว6า
30% พรอมขอมูลทางเทคนิค (ความยาวท6อ, จํานวนผูใชน้ํา ฯลฯ)
2.5 ใหนําเสนอขอมูลสถิติแตกรั่วของท6อประธานในการประชุมคราวถัดไป
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2.6 ใหพิ จารณาความจําเป?นในการแต6งตั้งคณะทํางานย6อยเพื่อติดตามการดําเนินงาน
ปรับปรุงท6อเก6า/ชํารุดหมดสภาพ ที่ไม6สามารถดําเนินการเปลี่ยนทดแทนได
2.7 ใหพิจารณาการนําวัสดุท6อที่มีคุณภาพสูงกว6าป;จจุบันและมีการใชงานในการประปา
ของต6างประเทศ ที่ประสบความสําเร็จในการลดอัตราน้ําสูญเสีย รวมถึงวิธีการปรับปรุงท6อแนวใหม6 (ไม6ตอง
ขุด)
3. คณะอนุกรรมการฯ มีมติใหเลื่อนการจัดสัมมนาระดับนโยบาย จากวันศุกร8ที่ 28 พฤศจิกายน
2557 เป?นวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยใหเชิญคณะกรรมการ กปน. เขาร6วมการสัมมนาและใหเลขานุการฯ
ประสานงานหน6วยงานที่เกี่ยวของ เตรียมประเด็นรายละเอียดสําหรับการสัมมนาฯ
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 18 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปPงบประมาณ 2557 (ตุลาคม
2556 – กันยายน 2557)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน ปHงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) สรุปไดดังนี้
1. รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ งาน ปH งบประมาณ 2557 โดยภาพรวม
โครงการ/แผนงานสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามเป@าหมาย สรุปผลการดําเนินงานยุทธศาสตร8แต6ละดานได
ดังนี้
แผนงาน

ผลงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัด

(ตัวชี้วัดเปรียบทียบกับเป@าหมาย)
ไม)ได+ตามเปZาหมาย

1. ดานผูมีส6วนไดส6วนเสีย
2. ดานการเงิน
3. ดานลูกคา

3
5

14
14

2
3

13
12

1
2

4. ดานกระบวนการภายใน
5. ดานการเรียนรูและ
พัฒนาองค8กร
6. ดานธรรมาภิบาล
รวม

19
16

58
39

14
12

50
34

8
5

3
46

29
154

3
34

29
138

16

ยุทธศาสตร0

2. รายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปรับปรุงองค8 กร (OFIs Roadmap) ตามระบบประเมิ น
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ไดดําเนินการตามแผนงานทั้ง 6 แผน
3. รายงานผลการดํ าเนิ น งานตามแผนปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพเชิ งยุ ท ธศาสตร8 (Strategic
Improvement Plan : SIP) ไดดําเนินการตามแผนงานทั้ง 2 แผน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค8กร ไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2557 มีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปHงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน
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2557) และใหขอสังเกตว6า กปน. ควรเร6งรัด พั ฒ นา ปรับ ปรุงการดํ าเนิ น งานตามแผนงาน / โครงการ /
ตัวชี้วัด ที่ไม6ไดตามเป@าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 19 รั บทราบรายงานความก+ าวหน+ าโครงการปรั บปรุ งกิ จการประปาแผนหลั ก ณ วั นที่ 31
ตุลาคม 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุง
กิ จ การประปาแผนหลั ก ซึ่ งป; จ จุ บั น มี โครงการขนาดใหญ6 ที่ อ ยู6 ร ะหว6 า งดํ า เนิ น การ 3 โครงการ สรุ ป ผล
การดําเนินงานและการเบิกจ6าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

วงเงิน
ลงทุน
(ล+านบาท)

ผลงานสะสม
แผน

ผลงานเดือน ต.ค.

โครงการ 7

25,177.3 91.19%

ดําเนินการ
จริง
91.24%

แผน

ลดน้ําสูญเสีย

4,215.6

96.41%

96.41%

0%

0%

โครงการ 8

7,494.0

77.11%

77.50%

0.54%

0.93%

ผลการจ)ายเงิน
การจ)ายเงินสะสม
การจ)ายเงินเดือน ต.ค.
(ล+านบาท)
(ล+านบาท)
แผน
จ)ายจริง
แผน
จ)ายจริง

ดําเนินการ
จริง
0.06% 0.12% 22,895.60

สรุปผลรวมการจ6ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนตุลาคม 2557

22,898.0

9.80

12.20

4,064.20

4,064.20

-

-

5,343.62

5,344.65

11.50

12.60

32,303.42 32,306.85

21.30

24.80

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายไดประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 มีขอเสนอแนะว6า ในกรณี ที่ผูรับจางที่ไม6สามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จตาม
กําหนด หรือไม6มีความสามารถที่จะดําเนินงาน หรือทิ้งงาน กปน. ควรตองขึ้นบัญชีหรือทําเป?นประวัติไว เพื่อ
ป@องกันไม6ใหผูรับจางที่มีประวัติดังกล6าวมารับงานของ กปน. อีก
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 20 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ6านมา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป?นประธาน
เป‰ดศูนย8อํานวยการเพื่อแกไขป;ญหาวิกฤติการณ8น้ําและคุณภาพน้ํา เพื่อเตรียมความพรอมในการป@องกันและ
แกไขป;ญหาภัยแลงที่จะเกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการ กปน. ผูว6าการ และผูบริหารเขาร6วมดวย
- เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2557 นายสุ ธี มากบุ ญ รั ฐ มนตรี ช6 ว ยว6 า การ
กระทรวงมหาดไทย เป‰ดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ6ประจําปH “100 ปH การประปาไทยกาวไกลอาเซียน”
ของสมาคมการประปาแห6 งประเทศไทย (สปปท.) โดยมี นายเจริญ ภัส ระ ประธานกรรมการ กปน. และ
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผูว6าการ กปน. ในฐานะประธาน สปปท. เขาร6วมดวย
- เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2557 พลเอก อนุ พ งษ8 เผ6 า จิ น ดา รั ฐ มนตรี ว6 า การ
กระทรวงมหาดไทย และคณะ นายเจริ ญ ภั ส ระ ประธานกรรมการ กปน. และคณะกรรมการ กปน.
นายธนศั ก ดิ์ วั ฒ นฐานะ ผู ว6 า การ กปน. พรอมผู แทนเครื อ ข6 า ยพั น ธมิ ต รประปาในไทยและต6 า งประเทศ
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คณะผูบริหาร กปน. และแขกผูมีเกียรติ ร6วมงานเลี้ยงกาล6าดินเนอร8สไตล8ยอนยุคไทยคลาสสิค (ร.6) “ศตวรรษ
สดุดี สายธารีแห6งนครา” The Centenary Celebration of Thai Waterworks เพื่อฉลองวาระพิเศษ 100
ปH การประปาไทย ณ พิพิธภัณฑ8แห6งการเรียนรู การประปาไทย โรงงานผลิตน้ําสามเสน
- เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2557 นายเจริ ญ ภั ส ระ ประธานกรรมการ กปน.
พลเรือโท ณเดโช เกิด ชูชื่ น กรรมการ กปน. พรอมคณะผูบริห ารและพนั กงาน กปน. เขาพบ นายไพบู ล ย8
ศิ ริ ภ าณุ เสถี ย ร กรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ และนายเชาวลิ ต ศิ ล ปทอง รองผู อํ า นวยการ และคณะผู บริ ห าร
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เพื่อร6วมประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทํา
บันทึกขอตกลง (MOU) เพื่อความร6วมมือในการนําเทคโนโลยีอวกาศ มาพัฒนาศักยภาพองค8กรในการบริหาร
จัดการและการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

