สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 10/๒๕๕7
ดวยเมื่ อวั น อั งคารที่ 23 ธั น วาคม ๒๕๕7 เวลา 13.40 น. ณ หองประชุ ม ๖๐๖ อาคาร
สํานักงานใหญ+ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕7 สรุปผลการประชุมได
ดังนี้
เรื่องที่

๑

มติคณะรัฐมนตรีแต&งตั้งคณะกรรมการ กปน. เพิ่มเติม

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2557 ที่มีมติอนุมัติแต+งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม) แทน
ตําแหน+งที่ว+าง จํานวน 4 ท+าน ดังนี้
1. นายวัลลภ พริ้งพงษ=
กรรมการอื่น
2. นายขวัญชัย วงศ=นิติกร
กรรมการอื่น
3. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
กรรมการอื่น
4. รองศาสตราจารย= ชนินทร= ทินนโชติ
กรรมการอื่น
โดยบุ คคลในลํ าดั บที่ 1 และ 2 เปB นบุ คคลในบั ญชี รายชื่ อกรรมการรั ฐวิ สาหกิ จตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแต+วันที่ 9 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2

พิจารณาทบทวนการแต&งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต&างๆ ในคณะกรรมการของ กปน.

กปน. ขอพิ จ ารณาทบทวนการแต+ งตั้ งคณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต+ า งๆ ใน
คณะกรรมการ กปน. เพื่ อใหการปฏิ บั ติห นาที่ ของคณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการ มี ป ระสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

ทบทวนการแต+งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต+างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จํานวน
9 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ1าง ชุดใหม+ประกอบดวย
1.1 นายมนัส
แจ+มเวหา
ประธานอนุกรรมการ
1.2 พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร=โกศล
รองประธานอนุกรรมการ
1.3 นายวัลลภ
พริ้งพงษ
อนุกรรมการ
1.4 นายสุรศักดิ์
ศตวิริยะ
อนุกรรมการ
1.5 นายพิเชษฐ=
เนียมนัด
อนุกรรมการ
1.6 นางดวงใจ
ตันติจรัสชัย
อนุกรรมการ
1.7 นายวีรชาติ
โอฬาพิริยกุล
อนุกรรมการ
1.8 รองผูว+าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
1.9 รองผูว+าการ (วิศวกรรมและก+อสราง)
อนุกรรมการ
1.10 ผูช+วยผูว+าการ (ก+อสราง)
อนุกรรมการและเลขานุการ
1.11 ผูอํานวยการฝLายบริหารโครงการ
ผูช+วยเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค3กร ชุดใหม+ประกอบดวย
2.1 นายบวร
วงศ=สินอุดม
ประธานอนุกรรมการ
2.2 รศ. ชนินทร
ทินนโชติ
รองประธานอนุกรรมการ
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2.3 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย
2.4 นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
2.5 นายวัลลภ
พริ้งพงษ
2.6 ผูว+าการการประปานครหลวง
2.7 รศ.บุญเกียรติ
ชีวะตระกูลกิจ
2.8 นางศิริพร
เหลืองนวล
2.9 นางอัญชนา
วิทยาธรรมธัช
2.10 นายวรารัตน=
ชุติมิต
2.11 พลเรือตรี ธวัช
รุ+งสันเที๊ยะ
2.12 นายลือชัย
ดีถาวร
2.13 นางสาวสุชาดา
พณิชยกุล
2.14 นายยงยุทธ=
อภัยจิรรัตน=
2.15 รองผูว+าการ (การเงิน)
2.16 รองผูว+าการ (บริหาร)
2.17 รองผูว+าการ (แผนและพัฒนา)
2.18 รองผูว+าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2.19 รองผูว+าการ (ผลิตและส+งน้ํา)
2.20 รองผูว+าการ (วิศวกรรมและก+อสราง)
2.21 รองผูว+าการ (บริการดานตะวันตก)
2.22 รองผูว+าการ (บริการดานตะวันออก)
2.23 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง
2.24 ผูช+วยผูว+าการ (แผนและพัฒนา)
2.25 ผูอํานวยการฝLายนโยบายและยุทธศาสตร=

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูช+วยเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ชุดใหม+ประกอบดวย
3.1 นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
ประธานอนุกรรมการ
3.2 นายขวัญชัย
วงศนิติกร
รองประธานอนุกรรมการ
3.3 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย
อนุกรรมการ
3.4 ผูว+าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
3.5 พลเอก นพดล
ฟRกอังกูร
อนุกรรมการ
3.6 พลเรือตรี เจียมศักดิ์ จันทร=เสนา
อนุกรรมการ
3.7 นางสาวจุฑารสา
กาญจนสาย
อนุกรรมการ
3.8 นายเกรียงไกร
สืบสัมพันธ=
อนุกรรมการ
3.9 นายไชยณัฐ
เจติยานุวัตร
อนุกรรมการ
3.10 นายพีรวัฒน=
ธีระกาญจน=
อนุกรรมการ
3.11 นายสํารวย
มงคลพร
อนุกรรมการ
3.12 นายเกียรติ
อึงรัตนากร
อนุกรรมการ
3.13 นายวิสิทธิ์
วงศ=วิวัฒน=
อนุกรรมการ
3.14 ผูช+วยผูว+าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
อนุกรรมการ
3.15 ผูช+วยผูว+าการ (สํานักผูว+าการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
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3.16 ผูอํานวยการฝLายวิเคราะห=เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. ผูช+วยเลขานุการ
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม+ประกอบดวย
4.1 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย=
4.2 นายบวร
วงศ=สินอุดม
4.3 รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
4.4 นายขวัญชัย
วงศนิติกร
4.5 รศ. ชนินทร
ทินนโชติ
4.6 ผูว+าการการประปานครหลวง
4.7 นายสุเทพ
นอยไพโรจน=
4.8 นางพรรณขนิตตา
บุญครอง
4.9 นายวิเชียร
อุดมรัตนะศิลปU
4.10 รศ.ดร. อัศนีย=
ก+อตระกูล
4.11 นายสมฤทัย
ทะสดวก
4.12 นายวิสิทธิ์
วงศ=วิวัฒน=
4.13 นายอุลิช
มากไมตรี
4.14 นายยงยุทธ=
อภัยจิรรัตน=
4.15 รองผูว+าการ (แผนและพัฒนา)
4.16 รองผูว+าการ (ผลิตและส+งน้ํา)
4.17 ผูช+วยผูว+าการ (แผนและพัฒนา)
4.18 ผูอํานวยการฝLายบริหารความเสี่ยง

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูช+วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ชุดใหม+ประกอบดวย
5.1 นายวุฒิพงศ=
วิบูลย=วงศ=
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.2 นายอรินทร=
จิรา
กรรมการตรวจสอบ
5.3 พลเรือโท ณเดโช
เกิดชูชื่น
กรรมการตรวจสอบ
5.4 นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
กรรมการตรวจสอบ
5.5 ผูช+วยผูว+าการ (สํานักตรวจสอบ)
เลขานุการ
6. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ชุดใหม+ประกอบดวย
6.1 นายอรินทร=
จิรา
ประธานอนุกรรมการ
6.2 พลเรือโท ณเดโช
เกิดชูชื่น
รองประธานอนุกรรมการ
6.3 นายวุฒิพงศ=
วิบูลย=วงศ=
อนุกรรมการ
6.4 นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
อนุกรรมการ
6.5 ผูช+วยผูว+าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
6.6 ผูช+วยผูว+าการ (วิศวกรรม)
อนุกรรมการ
6.7 ผูช+วยผูว+าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
อนุกรรมการและเลขานุการ
6.8 ผูอํานวยการฝLายวิเคราะห=เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. ผูช+วยเลขานุการ
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7. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู1ว&าการการประปานครหลวง ชุดใหม+ประกอบดวย
7.1 นายวัลลภ
พริ้งพงษ
ประธานอนุกรรมการ
7.2 รศ.ดร. สุวัฒนา
จิตตลดากร
รองประธานอนุกรรมการ
7.3 พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร=โกศล
อนุกรรมการ
7.4 ผูช+วยผูว+าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
เลขานุการ
8. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ชุดใหม+ประกอบดวย
8.1 รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
8.2 ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย=
รองประธานอนุกรรมการ
8.3 นายบวร
วงศสินอุดม
อนุกรรมการ
8.4 รศ. ชนินทร
ทินนโชติ
อนุกรรมการ
8.5 ผูว+าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
8.6 นายประสาร
พิทักษ=วรรัตน=
อนุกรรมการ
8.7 นายแพทย=ฆนัท
ครุธกูล
อนุกรรมการ
8.8 ดร.ชุติมา
เอี่ยมโชติชวลิต
อนุกรรมการ
8.9 ดร.สิตางศุ=
พิลัยหลา
อนุกรรมการ
8.10 นายชูเกียรติ
เอี่ยมศิริ
อนุกรรมการ
8.11 นายจิระศักดิ์
คณานุกูล
อนุกรรมการ
8.12 นายลือชัย
ดีถาวร
อนุกรรมการ
8.13 นายณรงค=ฤทธิ์
ไชยวิโน
อนุกรรมการ
8.14 รองผูว+าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุกรรมการ
8.15 รองผูว+าการ (ผลิตและส+งน้ํา)
อนุกรรมการ
8.16 รองผูว+าการ (บริการดานตะวันตก)
อนุกรรมการ
8.17 รองผูว+าการ (บริการดานตะวันออก)
อนุกรรมการ
8.18 ผูช+วยผูว+าการ (วิศวกรรม)
อนุกรรมการ
8.19 ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
อนุกรรมการ
(นายสมชัย ชัยอนุรักษ=)
8.20 ผูช+วยผูว+าการ (บริการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
8.21 ผูอํานวยการฝLายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ผูช+วยเลขานุการ
9. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
9.1 นายขวัญชัย
วงศนิติกร
ประธานอนุกรรมการ
9.2 รศ.ดร. สุวัฒนา
จิตตลดากร
รองประธานอนุกรรมการ
9.3 นายมนัส
แจ3มเวหา
อนุกรรมการ
9.4 นายอรินทร
จิรา
อนุกรรมการ
9.5 ผูว+าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
9.6 พลตรี ดร.สุภมนัส
ภารพบ
อนุกรรมการ
9.7 รศ.ดร.สุดา
สุวรรณาภิรมย=
อนุกรรมการ
9.8 นาวาเอกทรงวุฒิ
บุญอินทร=
อนุกรรมการ
9.9 นางสาวจุฑารสา
กาญจนสาย
อนุกรรมการ
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9.10 ดร.สิตางศุ=
พิลัยหลา
9.11 นางสาวสุชาดา
พณิชยกุล
9.12 นายวิกรม
สุวรรณชมพู
9.13 รองผูว+าการ (บริหาร)
9.14 รองผูว+าการ (แผนและพัฒนา)
9.15 ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
(นายวรศักดิ์ ฉัตรแกว)
9.16 ผูช+วยผูว+าการ (ทรัพยากรบุคคล)
9.17 ผูอํานวยการฝLายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูช+วยเลขานุการ

ทั้งนี้ เนื่องจากนายอรินทร= จิรา กรรมการอื่นในคณะกรรมการ กปน. ซึ่งจะมีอายุครบ 65 ปX
บริบูรณ= ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เปBนผลใหพนจากตําแหน+งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 5 (2) กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
ตองมีอายุ ไม+ เกิน หกสิ บ หาปX บ ริบู รณ= จึ งขอทบทวนการแต+ งตั้ งคณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการชุด ต+ าง ๆ
ในคณะกรรมการ กปน. โดยใหมีผลตั้งแต+วันที่ 9 มกราคม 2558 จํานวน 2 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ชุดใหม+ประกอบดวย
1.1 นายวุฒิพงศ= วิบูลย=วงศ=
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1.2 พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
กรรมการตรวจสอบ
1.3 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
กรรมการตรวจสอบ
1.4 ผูช+วยผูว+าการ (สํานักตรวจสอบ)
เลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ชุดใหม+ประกอบดวย
2.1 พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
ประธานอนุกรรมการ
2.2 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
รองประธานอนุกรรมการ
2.3 นายวุฒิพงศ= วิบูลย=วงศ=
อนุกรรมการ
2.4 ผูช+วยผูว+าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
2.5 ผูช+วยผูว+าการ (วิศวกรรม)
อนุกรรมการ
2.6 ผูช+วยผูว+าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
อนุกรรมการและเลขานุการ
2.7 ผูอํานวยการฝLายวิเคราะห=เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. ผูช+วยเลขานุการ
เรื่องที่

3

ขอความเห็นชอบร&างหลักเกณฑ3การประเมินผลงานผู1ว&าการ กปน. สําหรับช&วง 6 เดือนแรก
ปIงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาใหความเห็ นชอบร+างหลักเกณฑ= การ
ประเมิ น ผลงานผู ว+าการการประปานครหลวง สําหรับ ช+วง 6 เดื อนแรก ปX งบประมาณ 2558 (ตุ ลาคม
2557 – มีนาคม 2558) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูว+าการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 6/2557 พิจารณา
ร+างหลั กเกณฑ= ป ระเมิน ผลงานฯ ดั งกล+าว เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2557 มีมติใหผูว+าการรับ ความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปปรับแกไขร+างหลักเกณฑ=ประเมินผลงานฯ ก+อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดขอใหผูว+าการร+วมพิจารณาร+างหลักเกณฑ=
ดังกล+าว เพื่อเปBนการยอมรับหลักเกณฑ=ร+วมกัน โดยมีการปรับแกไขดังนี้
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1. ขอ 2.4.1 การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร
กิจกรรมที่ 1 ขอปรับเปBน “ดําเนินการจัดเตรียมหลักสูตรอบรมการเสริมสรางศักยภาพและ
สมรรถนะและกําหนด Succession Plan ใหแก+ผูบริหารระดับผูอํานวยการฝLายขึ้นไป ที่มุ+งเนนการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพและเพิ่มทักษะการเปBนผูบริหาร โดยการดําเนินการหลักสูตร อย+างนอย
10 วัน” โดยมีค+าปรับเกณฑ=วัดคงเดิม
กิจกรรมที่ 2 ขอปรับเปBน “ดําเนินการจัดฝiกอบรมพนักงานและลูกจาง อย+างนอย 100
คน เพื่อเสริมทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความรูของช+างประปา” โดยมีค+าปรับเกณฑ=วัดแต+ละระดับ ดังนี้
ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2558
เท+ากับระดับ 1 “ควรปรับปรุง”
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
เท+ากับระดับ 3 “ดี”
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558
เท+ากับระดับ 5 “ดีเยี่ยม”
2. ขอ 2.4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ขอปรับกิจกรรมที่ 2 เปBน
“เริ่มดําเนินการศึกษาวิจัยร+วมกับบริษัทหรือหน+วยงานภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจในการพัฒนาการใช
งานท+อประปาใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อช+วยบริหารจัดการน้ําสูญเสีย” โดยมีค+าปรับเกณฑ=วัดคงเดิม
3. ขอ 2.4.3 การสนั บ สนุ น การใชน้ํ าอย+ างรู คุ ณ ค+ า (Demand Side Management) ขอ
ปรับหน+วยวัดกิจกรรมที่ 1 เปBน “จํานวนสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ=/สุขภัณฑ= ประหยัดน้ํา”
4. ขอ 2.4.6 การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ขอปรับหน+วย
วัดกิจกรรมที่ 3 เปBน “จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ”
5. ขอ 2.5.1 การขยายความร+วมมือกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน ขอปรับหน+วยวัด เปBน
“จํานวน MOU ที่ลงนามแลว”
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่แกไข

เรื่องที่ 4

รับทราบการนําเสนอการผลิตน้ํา โดยระบบเมมเบรน จาก Marubeni

กปน. นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบการนํ า เสนอการผลิ ต น้ํ า โดยระบบ
เมมเบรน จาก Marubeni เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยมีประธานกรรมการ กปน. กรรมการ กปน. พรอม
ดวยอนุกรรมการ กปน. ผูว+าการ กปน. และคณะผูบริหาร ไดเขารับฟRงการบรรยายเกี่ยวกับระบบเมมเบรนที่
นําน้ําทะเลมากรอง เพื่อใหไดน้ําสะอาด โดยมีรายละเอียดตามที่นําเสนอในที่ประชุม
หลังจากรับฟRงการบรรยายแลว ประธานกรรมการ กปน. กล+าวสรุปว+า กปน. มีจุดมุ+งหมายที่
จะใหบริการประชาชนดวย น้ําประปาที่มีคุณภาพ ดังนั้นควรมีการเตรียมความพรอมในการแกไขปRญหาต+าง ๆ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ทั้ งเรื่ องคุ ณ ภาพของน้ํ าประปา ภั ย แลง และน้ํ า เค็ ม ซึ่ งเทคโนโลยี ระบบเมมเบรน
ดังกล+าว อาจจะเปBนอีกวิธีหนึ่งที่จะช+วยแกปRญหาได กปน. ควรทดลองศึกษา วิจัย เพื่อเตรียมการสําหรับการ
เปB น ผู นํ า ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นอนาคต โดยประสานความร+ ว มมื อ กั บ 3 หน+ ว ยงาน ระหว+ า ง
คณะวิศวกรรมศาสตร= มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร= บริษัท Marubeni และ กปน. ซึ่งอาจจัดทําเปBน Pilot Project
ที่ดําเนินการในลักษณะของ Mobile Plant และใชเงินลงทุนของ กปน. เอง
ในที่ประชุม นายบวร วงศ=สินอุดม กรรมการ กปน. ไดกล+าวว+าจากประสบการณ= ที่เคยนําระบบ
เมมเบรนมาใช เห็นว+าระบบการผลิตน้ําของ กปน. มีขนาดใหญ+ หากนําระบบเมมเบรนมาใชอาจจะไม+เหมาะ เพราะจะ
ทํ าใหมี ต นทุ นการผลิ ตสู ง ไม+ คุ มทุ น อย+ างไรก็ ตาม กปน. อาจจะนํ ามาใชในการทดลอง อย+ างเช+ นที่ ประธาน
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กรรมการฯ เสนอ โดยอาจจะทําเปBน Pilot Project ขนาดเล็ก เพื่อศึกษาสําหรับนํามาใชทดแทนในบางช+วงหรือบาง
แห+งที่มีปRญหา
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของประธานกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 5

กําหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจําปI 2558

กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณากํา หนดวั น ประชุ มคณะกรรมการ
การประปานครหลวง ประจํา ปX 2558 ในวั น อั ง คาร สั ป ดาห= สุ ด ทายของเดื อ น เวลา 13.30 น.
สํา หรั บ เดื อ นมกราคม 2558 ไดกํา หนดประชุ ม ในวั น ที่ 27 มกราคม 2558 แลว ดั ง นั ้ น กํา หนด
ประชุ มประจํา ปX งบประมาณ 2558 เปB น ดั งนี้
ครั้งที่
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 4/2558
ครั้งที่ 5/2558
ครั้งที่ 6/2558
ครั้งที่ 7/2558
ครั้งที่ 8/2558
ครั้งที่ 9/2558
ครั้งที่ 10/2558
ครั้งที่ 11/2558
ครั้งที่ 12/2558

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

27
24
31
28
26
30
28
25
29
27
24
29

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เรื่องที่ 6

กําหนดการประชุมกรรมการที่เปSนอิสระ

วันที่
มกราคม
กุมภาพันธ=
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณากําหนดการประชุมกรรมการที่ เปB น
อิ ส ระ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากตามหลั ก การและแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. ไดกําหนดใหกรรมการที่
เปBนอิสระจากภายนอก ควรมีการประชุมกันเองเปBนครั้งคราว (อย+างนอย 6 เดือนต+อครั้ง) โดยไม+มีกรรมการ
โดยตําแหน+ง ซึ่งไดกําหนด การประชุมประจําปX 2558 สําหรับกรรมการที่เปBนอิสระไว เปBน วันจันทร=ที่ 16
กุมภาพันธ= 2558
ประธานกรรมการฯ เห็นควรใหมีหัวขอเรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร=การบริหารงาน และ
ทิศทางการดําเนินงานน้ําดื่มปาปvา ของ กปน. เปBนวาระการประชุมกรรมการที่เปBนอิสระดวย
มติ ที่ ป ระชุ ม

เห็ น ชอบกํ า หนดการ และให เลขานุ ก ารฯ รั บ ขอเสนอแนะของประธานกรรมการฯ ไป
ดําเนินการ
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เรื่องที่ 7

รับทราบการแจ1งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.
ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
ประธานกรรมการ กปน. ไดแจงในที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ประธานกรรมการฯ แสดงความขอบคุณคณะกรรมการ กปน. และผูว+าการที่เดินทางไป
ประเทศกัมพูชา เพื่อลงนามใน MOU กับการประปาพนมเปญ (PPWSA) พรอมเยี่ยมชมกิจการประปา รวมถึง
การเยี่ยมชมและร+วมหารือกับการประปาเมืองเสียมเรียบ ตามยุทธศาสตร=การเตรียมความพรอมของ กปน. ที่จะ
กาวเขาสู+ประชาคมอาเซียน และแสวงหาช+องทางธุรกิจใหม+ ๆ ในการสรางความยั่งยืนใหแก+องค=กร รวมถึง
สานความสัมพันธ=ระหว+าง กปน. กับการประปาในกลุ+ มประเทศสมาชิกอาเซี ยน ซึ่งการลงนามและการหารือ
ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จลุล+วงไปดวยดี
2. เนื่องจากในปXงบประมาณ 2558 จะมีผูบริหารระดับรองผูว+าการฯ เกษียณอายุถึง 5
นาย กปน. ควรใหความสํา คัญ เปBน อย+า งยิ่งในการจัด ทํา แผนทดแทนตํา แหน+งงาน (Succession Plan)
และควรนํ า เสนอคณะอนุก รรมการบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล พิจ ารณากลั ่น กรอง เพื ่อ ให
การดํา เนิน งานของ กปน. มีความต+อเนื่อ ง โดยใหจัด อบรมผู บริห ารตั้งแต+ร ะดับ ฝLายขึ้น ไป ในหลักสูต รที่
จะรองรับกับการเปBนผูนําที่เก+งและดีต+อไปในอนาคต
3. เมื่ อวั นที่ 4 ธั นวาคมที่ ผ+ านมา ประธานกรรมการ กปน. และนายณั ฐกิ ตติ์ ตั้ งพู ลสิ นธนา
กรรมการ กปน. ไดร+วมงาน “เศรษฐกิจดิจิตอล พลิกโฉมประเทศไทย” ซึ่งจัดโดย โพสต=ทูเดย= และจากการรับฟRง
การบรรยายในครั้ งนี้ เห็ น ว+ า กปน. ควรนํ าเทคโนโลยี ดิ จิ ต อลมาใชในการดํ าเนิ น งานในหลาย ๆ ดาน เช+ น
การขั บเคลื่ อนระบบ GIS การเปลี่ ยนระบบมิเตอร=จาก analog เปB น digital meter เปB นตน และควรจั ดทํ าแผน
การนําระบบดิจิตอลมาประยุกต=ใช เพื่อพัฒนาองค=กรใหเปBนองค=กรที่มีศักยภาพสูงดานเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่จะเชื่อมต+อการทํ างานของภาครัฐ ทั้ งนี้ ประธานกรรมการฯ เห็ นควรใหคณะอนุ กรรมการ
พัฒนาองค=กรรับไปพิจารณาดําเนินการในเรื่อง Digital Economy ต+อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. พิจารณาดําเนินการตามที่ประธานกรรมการฯ แจง
เรื่องที่
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รับทราบปฏิ ทิ นกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ กปน. ชุ ดต& างๆ
ประจําเดือน มกราคม 2557

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 10/2557 เมื่ อวั นที่ 23 ธั นวาคม 2557
เลขานุ การฯ ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต+างๆ ประจําเดือนมกราคม 2558
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนมกราคม 2558 ในวันที่
27 มกราคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 9 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ
กปน. สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2557 สรุปไดดังนี้
งานที่ดําเนินการแล1วเสร็จ
1. การจั ดตั้ งบริษัทในเครือของการประปานครหลวง (ให กปน. พิ จ ารณาการจัด ตั้ ง
บริษัทในเครือเอง เพราะมีความเชี่ยวชาญในงานประปาและรูจักบริบทขององค=กรมากกว+าที่ปรึกษาภายนอก)
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2. การยกเลิกการเก็บค+าน้ําขั้นต่ํา
3. โครงการน้ําประปาดื่มได
4. การใหความร+วมมือระหว+าง กระทรวงมหาดไทย 1125 และหน+วยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการเรื่อง One Stop Service
งานที่อยู&ระหว&างดําเนินการหรือดําเนินการแล1วเสร็จบางส&วน
1. โครงการน้ําดื่มปาปvา
2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
3. โครงการศึกษาความคุมค+าของการใชทรัพยากรน้ํา
4. การเสริมแนวคันคลองปvองกันตลอดแนวคลองประปาเปBนการถาวร
5. การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน+ ายน้ําของ กปน. ออกไปในเขตพื้ นที่ รอยต+ อ
ชายขอบใกลเคี ย งหรื อ ในพื้ น ที่ ข ององค= ก รปกครองส+ ว นทองถิ่ น หรื อ ในประเทศ
อาเซียน
6. การรณรงค=ประหยัดน้ํา
7. โครงการพิพิธภัณฑ=การประปาไทย
8. การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดประชุมครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 มีมติรับทราบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. โครงการน้ําดื่มปาปvา : กปน.ควรมีนโยบายและทิศทางการดําเนินงานในเรื่องน้ําดื่ม
ปาปvาที่ชัดเจนว+าจะดําเนินการในลักษณะเปBนบริษัทเต็มรูปแบบ หรือเปBนหน+วยธุรกิจหนึ่งภายใตโครงสราง
องค=กร หรือเปBนรูปแบบใดก็ตาม และควรพิจารณาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อ
สรางขวั ญ และกํ า ลั งใจใหกั บ พนั ก งานในหน+ ว ยงานนั้ น และให กปน. เร+ งดํ า เนิ น การแกไขปR ญ หาการขาด
อัตรากําลังที่หน+วยงานประสบอยู+ในปRจจุบัน
2. การรณรงค=ป ระหยั ดน้ํ า : กปน. ควรขยายการใหบริการงานประปาไปยั งหมู+ บ าน
จัดสรรที่ก+อตั้งมานาน เช+น การเปลี่ยนท+อประปา การตรวจสอบจุดท+อแตก-รั่วของระบบประปาภายในบาน
การทําความสะอาดถังพักน้ํา เปBนตน เพื่อสรางรายไดเสริมและช+วยรณรงค=ในเรื่องการลดอัตราน้ําสูญเสียและ
การใชน้ําอย+างรูคุณค+า
3. การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง : กปน. ควรมอบหมายให
ฝLายกฎหมาย เร+งติ ดตามการปรับปรุงพระราชบั ญ ญั ติ การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ที่ ไดนํ าเสนอต+ อ
กระทรวงมหาดไทยใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อให กปน. มีความคล+องตัวในการดําเนินงาน และสามารถรองรับ
การเขาสู+ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปX 2558
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. โครงการเสริ ม แนวคั น คลองปv อ งกั น ตลอดแนวคลองประปาเปB น การถาวร
(คลองประปาฝR‚ งตะวั น ตก) ขอให กปน. ไปพิ จ ารณาแนวทางและความเหมาะสมว+ า ควรดํ าเนิ น การโดย
ควบรวมสัญญาหรือแยกทําแต+ละสัญญา เพื่อใหเกิดประโยชน=ต+อการควบคุมและบริหารงานก+อสราง โดยยึด
หลักความสําเร็จของ กปน. เปBนสําคัญ
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2. ตามที่ กปน. ไดนําเสนอโครงการใหบริการสํารวจท+อรั่วฟรี เปBนของขวัญปXใหม+ใหกับ
ประชาชนนั้ น ปR จ จุ บั น กปน. ดํ า เนิ น โครงการประปาพบประชาชนอยู+ แ ลว จึ งควรดํ า เนิ น การในลั กษณะ
บูรณาการกัน และควรตั้งชื่อโครงการใหง+ายต+อการสื่อสารกับประชาชน เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ=ที่ดีใหกับ
กปน.
3. กปน. ควรประสานงานกับสถานทูตฝรั่งเศส ในการร+วมมือเพื่อดําเนินงานโครงการ
พิพิธภัณฑ= การประปา ซึ่งประเทศฝรั่งเศสถือไดว+าเปBนผูนําดานเทคโนโลยีทางน้ําประปา (Waterworks) และ
หาก กปน. สามารถสรางความร+วมมือในเชิงวิชาการได ก็จะเปBนประโยชน=ต+อสถาบันพัฒนาวิชาการประปาใน
อนาคตดวย
มติที่ประชุม รับ ทราบ และให กปน. รับ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ
ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 10 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-736 ครั้งที่ 5
5.1 ขออนุมัติจ1างรื้อย1ายท&อประปาเดิมและวางท&อประปาใหม&ทดแทน พร1อมโครงการก&อสร1าง
ของกรมทางหลวง สัญญา PITH-715 โดยวิธีพิเศษ
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจางรื้อยายท+อประปาเดิมและวาง
ท+อประปาใหม+ทดแทนพรอมโครงการก+อสรางของกรมทางหลวง สัญ ญา PITH-715 โดยวิธีพิเศษ ใหกับ
บริษัท ชัยนันท=คาวัตถุก+อสราง (2524) จํากัด ซึ่งเปBนผูรับจางงานรื้อยายและวางท+อประปาใหม+ทดแทน โดย
วางท+อประธานขนาด Ø 1,200 มม. และ Ø 1,000 มม. ความยาวรวมประมาณ 1.025 กม. และวางท+อ
จ+ายน้ําขนาด Ø 300 มม. 2 ฝR‚ง ความยาวรวมประมาณ 12.57 กม. พรอมโครงการก+อสรางทางหลวงหมายเลข
304 สายมี น บุ รี -ฉะเชิ งเทรา ตอน 1 ของกรมทางหลวง วงเงิ น ค+ างานตามสั ญ ญา 127,000,000.- บาท
ระยะเวลาทํา งานตามสัญ ญา นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากการประปานครหลวงใหเริ่มทํางาน จนถึงก+อน
วันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง 30 วัน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง ไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นควรให กปน. ว+าจาง บริษัท ชัยนันท=คาวัตถุก+อสราง (2524) จํากัด ในวงเงินค+างานตาม
สัญญา 127,000,000.- บาท(ไม+รวมภาษีมูลค+าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ จะตองไม+มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และใหนําเสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต+อไป ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ
พัสดุและการจาง ไดมีการอภิปรายอย+างกวางขวางและมีความเห็นสรุปไดดังนี้
1. งานสัญญานี้ เปBนงานร+วมกับกรมทางหลวงซึ่งเปBนเจาของพื้นที่ ทําให กปน. จําเปBนตองรื้อยาย
ท+อประปาเนื่องจากเปBนอุปสรรคและกีดขวางงานก+อสรางของกรมทางหลวงและไดเริ่มก+อสรางไปก+อนแลว อนึ่ ง
การจางผูรับจางรายเดียวกับกรมทางหลวงเปBนการจางตามขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 127 ว+าดวยการพัสดุ พ.ศ.2549
ขอ 19(4) (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 100 ครั้งที่ 2)
2. ให กปน.รวบรวมสถิ ติ การจางงานโครงการโดยวิ ธี พิ เศษที่ อยู+ ในอํ านาจอนุ มั ติ สั่ งจางของ
คณะกรรมการ กปน. ยอนหลัง 5 ปX เพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ กปน.
3. ราคาที่ บ ริ ษั ท ชั ย นั น ท= คาวั ต ถุ ก+ อ สราง (2 5 2 4 ) จํ า กั ด ไดป รั บ ลดล งเห ลื อ
127,000,000.- บาท ต่ํากว+าราคากลางรอยละ 5.28 และเมื่อเทียบจากราคาที่บริษัทฯ เสนอครั้งแรกลดลง
รอยละ 11.7 เปBนราคาที่สมเหตุสมผล ประกอบกับเอกสารที่แนบประกอบการพิจารณาทั้งรายการเสนอราคาและ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ มีความครบถวนตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ
พัสดุและการจาง ใหขอเสนอแนะไว
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. จัดทําหลักเกณฑ=หรือ
วิธีปฏิบัติเมื่อมีการดําเนินการก+อสรางร+วมกับหน+วยงานภายนอก และควรใหมีหน+วยงานหลัก เช+น ฝบค. ที่จะดูแล
รับผิดชอบในการรับเรื่อง ประสานงาน และตัดสินใจดําเนินการอย+างเบ็ดเสร็จ เพื่อแกไขปRญหาการดําเนินงาน
ล+าชา
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัส ประจําปIงบประมาณ 2557
ดวย กปน. ไดป‰ดบัญชีประจําปXงบประมาณ 2557 และนํางบการเงินส+งสํานักงานการตรวจ
เงินแผ+นดิน (สตง.) ตรวจสอบรับรองความถูกตอง ตั้งแต+วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เพื่อใหการจัดสรรโบนัสเปBนไป
ดวยความรวดเร็ ว เห็ นควรนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. พิ จารณาใหความเห็ นชอบในหลั กการจั ดสรรโบนั ส
ประจําปXงบประมาณ 2557 โดยใชขอมูลกําไรสุทธิตามงบการเงินที่นําส+ง สตง.ตรวจสอบ ดังนี้
1. โบนัสกรรมการ

1,105,618.28 บาท

2. โบนัสพนักงาน
โดยประมาณว+าคะแนนประเมินผลอยู+ในระดับปกติ
ดังนั้น คิดคํานวณโบนัสสําหรับพนักงานตามเกณฑ=
จัดสรรโบนัสจะได 9% หรือ 4.6790 เท+าของเงินเดือน 671,773,570.55 บาท
รวม
672,879,188.83 บาท
ทั้งนี้ หากผลการประเมินไดสูงกว+าระดับปกติ ก็จะนําส+วนที่ไดรับจัดสรรโบนัสเพิ่ม มาจ+าย
ใหกับกรรมการและพนักงานต+อไป กปน. จึงไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาดังนี้
1. ใหความเห็นชอบในหลักการให กปน. ดําเนินการขออนุมัติจัดสรรโบนัสประจําปXงบประมาณ
2557 เบื้องตนก+อนการประเมินผลต+อกระทรวงการคลัง
2. มอบอํานาจใหผูว+าการดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรโบนัส
เมื่อไดรับทราบผลในภายหลัง
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามขอ 1 และมอบอํานาจใหผูว+าการดําเนินการตามขอ 2
เรื่องที่ 12 ขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปIงบประมาณ 2558
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน
ปXงบประมาณ 2558 ดังนี้

หน+วย : ลานบาท
วงเงินดําเนินการ

วงเงินเบิกจ&าย

อนุมัติเดิม กปน. ขอปรับ เพิ่ม (ลด) อนุมัติเดิม กปน. ขอปรับ

เพิ่ม (ลด)

-12งบลงทุน

20,006.77

17,970.47 (2,036.30)

9,191.44

4,747.28

(4,444.16)

• งบลงทุนเพื่อการดําเนินการปกติ

16,590.27

14,890.27 (1,700.00)

7,475.94

4,050.38

(3,425.56)

-งบลงทุนผูกพัน

10,961.88

10,343.31

(618.57)

4,398.99

2,733.99

(1,665.00)

-งบลงทุนประจําปX

5,628.39

4,546.96 (1,081.43)

3,076.95

1,316.39

(1,760.56)

• งบลงทุนที่ทําเปBนโครงการ

3,416.50

3,080.20

(336.30)

1,715.50

696.90

(1,018.6)

-งบลงทุนผูกพัน

2,780.60

2,228.10

(552.50)

1,672.30

634.60

(1,037.7)

-งบลงทุนประจําปX

635.90

852.10

216.20

43.20

62.30

19.1

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค=กร ไดมีการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2557 มีมติเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปXงบประมาณ 2558
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามเสนอ และให กปน. นํ าเสนอขออนุ มัติ สํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ (สศช.) ปรับงบลงทุนประจําปXงบประมาณ 2558 ต+อไป
เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบแผนการเบิ กจ&ายงบลงทุน ประจําปIงบประมาณ 2558 รายไตรมาส
และรับทราบรายงานผลการเบิกจ&ายงบลงทุน ประจําปIงบประมาณ 2558 สะสมสิ้นสุด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแผนการเบิกจ+ายงบลงทุนประจําปX
งบประมาณ 2558 รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ+ายงบลงทุน ประจําปXงบประมาณ 2558 สะสมสิ้นสุด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดย กปน. ไดจัดทําแผนการเบิกจ+ายงบลงทุนประจําปX 2558 รายไตรมาส เพื่อ
การติดตามความสามารถในการเบิกจ+ายงบลงทุนตามแผน ซึ่งคณะทํางานเร+งรัดติดตามการเบิกจ+ายงบลงทุนได
พิจารณาและทบทวนการเบิกจ+ายงบลงทุนตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) และแผนจัดซื้อ/จัดจาง
สรุปดังนี้
หน+วย : ลานบาท
รายการ
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
งบลงทุนที่ทําเปBนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินอนุมัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เบิกจ&ายทั้งปI
4,050.4
404.8
709.8 1,073.4 1,862.4
696.9
119.9
183.6
199.0
194.4
4,747.3
524.7
893.4 1,272.4 2,056.8

ผลการเบิกจ+ายงบลงทุนปXงบประมาณ 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สามารถ
เบิกจ+ายได 375.3 ลานบาท คิดเปBน 152.6% ของวงเงินเบิกจ+าย และ 7.9% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ+ายทั้งปX
(ปXงบประมาณ 2557 เบิกจ+ายได 8.6%) รายละเอียดดังนี้

หน+วย : ลานบาท
รายการ

วงเงินอนุมัติ

ต.ค.-พ.ย. 2557
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เบิกจ&ายทั้ง
ปI
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ

4,050.4

191.1

313.2

% วงเงิน
%
เบิกจ&ายทั้ง
ปI
163.9
7.7

งบลงทุนที่ทําเปBนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

696.9
4,747.3

54.7
245.8

62.1
375.3

113.4
152.6

แผนจ&าย

จ&ายจริง

8.9
7.9

การเบิกจ+ายงบลงทุนปกติ สูงกว+าแผนจ+าย 63.9% และการเบิกจ+ายงบลงทุนโครงการ สูงกว+า
แผนจ+าย 13.4%
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค=กรไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557
มีมติเห็นชอบแผนการเบิกจ+ายงบลงทุนประจําปXงบประมาณ 2558 รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการ
เบิกจ+ายงบลงทุน ประจําปXงบประมาณ 2558 สะสมสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาจัดทํา
แผนการเบิกจ+ายเพิ่มขึ้นในช+วงตนปXงบประมาณ และควรเบิกจ+ายงบลงทุนที่ขออนุมัติใหแลวเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม โดยอาจใหรางวัลหน+วยงานที่สามารถเบิกจ+ายไดรวดเร็ว เพื่อเปBนขวัญและกําลังใจแก+หน+วยงานที่
มุ+งมั่นตั้งใจดําเนินงานใหบรรลุเปvาหมาย โดยขอให รวก. (กต) เปBนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑ=และการจัดสรร
รางวัล
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบแผนการเบิกจ+ายงบลงทุนประจําปXงบประมาณ 2558 รายไตรมาส
2. รับทราบรายงานผลการเบิกจ+ายงบลงทุน ประจําปXงบประมาณ 2558 สะสมสิ้นสุด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
3. ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 14 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในการประชุ มครั้ งที่ 9/2557 เมื่ อวั นที่ 12 ธั นวาคม 2557 ซึ่ งไดมี มติ
เห็นชอบในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. แผนการดําเนินการรับสถานการณ3 ภัยแล1ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดมีมติ
รั บ ทราบการเป‰ ด ศู น ย= อํ า นวยการเพื่ อ แกไขปR ญ หาวิ ก ฤติ ก ารณ= น้ํ า และคุ ณ ภาพน้ํ า ในการประชุ ม ครั้ งที่
8/2557 เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2557 โดยมี ข อเสนอแนะให ศู น ย= อํ า นวยการฯ จั ด ทํ า แผนการ
ดําเนินงานรับสถานการณ=ภัยแลงในกรณีต+างๆ ของสายงานที่เกี่ยวของ ซึ่งศูนย=อํานวยการฯ ไดจัดทําแผน
เฉพาะกิ จ แกไขปR ญ หาน้ํ า ประปาขาดแคลนและ/หรื อ น้ํ า ประปามี ค+ า ความเค็ ม เกิ น มาตรฐานแลวเสร็ จ
ประกอบดวยขอมูลดังนี้
1) การเฝvาระวังน้ําเค็มจากปากแม+น้ําจนถึงโรงสูบน้ําสําแล และแนวปฏิบัติเมื่อน้ําที่มีค+า
ความเค็ม 0.25 กรัม/ลิตร เขาระบบประปาและระบบสูบจ+ายน้ําประปา
2) แผนการแกไขปR ญหาน้ํ าเค็ มรุ กล้ํ า โดยกํ าหนดเปB นมาตรการเร+ งด+ วน 7 ดาน ไดแก+
ดานการบริหาร ดานการผลิตน้ําประปา ดานการสูบจ+ายน้ําประปา ดานการบริการ ดานการประหยัดน้ําประปา
ดานการประชาสัมพันธ= และ ดานสถานการณ=น้ําดิบ
3) แผนปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ นกรณี น้ํ าเค็ มรุ กล้ํ าของหน+ วยงานในสายงานผลิ ตและส+ งน้ํ า
ที่รับผิดชอบดูแลแหล+งน้ํา คลองประปา โรงงานผลิตน้ํา คุณภาพน้ํา และแผนปฏิบัติการของดานบริการ รวมถึง
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การบริ การขอมู ลคาดการณ= ช+ วงเวลาที่ ผู ใชน้ํ าจะไดรั บผลกระทบจากคุ ณภาพน้ํ า คํ าแนะนํ าแก+ ผู ใชน้ํ า และ
การเตรียมจุดจ+ายน้ํา
4) แนวทางการประสานงานและการติดต+อสื่อสาร
2. การปรั บแผนบริ หารความเสี่ ยง ปI งบประมาณ 2558 โดยหน+ วยงานเจาของความเสี่ ยง
(Risk Owner) ขอปรับแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ=ปRจจุบัน จํานวน 4 แผน ดังนี้
2.1 สายงานผลิตและส&งน้ํา จํานวน 3 แผน ไดแก+
1) แผนการเตรี ยมพร1 อมรั บผลกระทบที่ เกิ ดจากปริ มาณน้ํ าดิ บไม& เพี ยงพอ เพิ่ ม
กิจกรรม “จัดทํารายงานสรุปสถานการณ=และผลการดําเนินงานและถอดบทเรียนของเหตุการณ= ที่เกิดขึ้น” และ
ยุบรวมกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู+ในหัวขอเดียวกัน พรอมทั้งขยายระยะเวลาดําเนินการโดยรวมใหสิ้นสุด
ในเดือนกันยายน
2) แผนซ& อมโครงสร1 างถั งเก็ บน้ํ าใสหมายเลข 2 โรงงานผลิ ต น้ํ าบางเขน เพิ่ ม
กิจกรรม “พัฒนาโปรแกรมคาดการณ=ปริมาณการผลิตรองรับการสูบส+งสูบจ+ายน้ําใหสอดคลองกับปริมาตรถังเก็บ
น้ํ าใสที่ เหลื ออยู+ ” และปรั บ เปลี่ ยนระยะเวลาดํ าเนิ นการของกิ จกรรมใหสอดคลองกั บกํ าหนดแลวเสร็ จของ
การก+อสรางถังเก็บน้ําใสหมายเลข 5 ของโครงการ G-BK-8
3) แผนการเตรียมความพร1อมกรณีสถานีไฟฟbาย&อย (Substation) ของสถานีสูบจ&ายน้ํา
ขัดข1อง โดยปรับผลผลิต (Output) ของการฝiกซอม ใหมีการจัดทํารายงานผลการฝiกซอม
2.2 สายงานบริการด1านตะวันตก ขอปรับแผนบริหารความเสี่ยง จํานวน 1 แผน ไดแก+
- แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย โดยกองบริหารงานปรับปรุงระบบ
ท+ อ ฝL ายเทคโนโลยี การบริห ารจั ด การน้ํ าสู ญ เสี ย ปรั บ เกณฑ= การประเมิ น ความเสี่ ย ง, Risk Appetite, Risk
Tolerance ใหสอดคลองกั บเกณฑ= การประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของ กปน. ปX งบประมาณ 2558 และปรั บ
ระยะเวลาในกิจกรรมที่ 1 จัดจางสัญญาก+อสราง และดําเนินการก+อสรางเสนทางที่ไดรับอนุญาตกรรมสิทธิ์แลว
จํานวน 4 สัญญา ใหสอดคลองกับแผนการเบิกจ+ายงบลงทุนปXงบประมาณ 2558
3. แผนบริหารความเสี่ยง ปIงบประมาณ 2559 จํานวน 9 แผน ดังนี้
ผูรับผิดชอบ
แผนบริหารความเสีย่ ง
(สายงาน)
1. การเตรียมพรอมรับผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ําดิบไม+เพียงพอ
ผลิตและส+งน้ํา
2. การซ+อมโครงสรางถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2 โรงงานผลิตน้าํ บางเขน
ผลิตและส+งน้ํา
3. การเตรียมความพรอมกรณีสถานีไฟฟvาย+อย (substation) ของ สถานีสูบจ+ายน้ําขัดของ
ผลิตและส+งน้ํา
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
บริการ
5. การทบทวนการบริหารความต+อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM) ดาน IT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การเร+งรัดการเบิกจ+ายงบลงทุน
การเงิน
7. การปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ และกฎหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก
บริหาร
8. การเตรียมความพรอมบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
บริหาร
9. การเตรียมการเพื่อเขาประกวดรางวัล TQC ปXงบประมาณ 2558-2559
แผนและพัฒนา
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะว+า ขอให กปน. ประสาน
อย+างใกลชิด พรอมแจงผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากปRญหาน้ําเค็มรุกล้ํา สําหรับประชาชน
ทั่วไป ควรประชาสัมพันธ=ใหเตรียมสํารองน้ําจืดเพื่ออุปโภคบริโภคไว
มติที่ประชุม 1. เห็ นชอบแผนดํ าเนิ นการรั บ สถานการณ= ภั ยแลง (แผนเฉพาะกิ จแกไขปR ญ หาน้ํ าประปา
ขาดแคลนและ/หรือน้ําประปามีค+าความเค็มเกินมาตรฐาน)
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มติที่ประชุม

2. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปXงบประมาณ 2558 (ปรับปรุงใหม+)
3. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปXงบประมาณ 2559
4. ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
รับทราบ

เรื่องที่ 15 รับทราบรายงานวิเคราะห3การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 ตุลาคม 2557
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานวิ เคราะห= ก ารเงิ น และผล
การดําเนินงาน สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 กปน. มีกําไรก+อนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต+างประเทศ เท+ากับ 747.7 ลานบาท สูงกว+าเปvาหมายตามเกณฑ=ประเมินผลการดําเนินงาน
ของ กปน. 31.1 ลานบาท และสูงกว+าปXก+อน 56.7 ลานบาท เมื่อรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน
3.0 ลานบาท ทํ าใหมีกําไรสุทธิเท+ากับ 744.7 ลานบาท สูงกว+าเปv าหมาย 28.1 ลานบาท และสูงกว+าปX ก+อน
44.9 ลานบาท และมี กํ าไรทางเศรษฐศาสตร= (Economic Profit : EP) เท+ ากั บ 209.1 ลานบาท สู งกว+ า
เปvาหมาย 23.0 ลานบาท และสูงกว+าปXก+อน 43.3 ลานบาท ประกอบดวย
รายได1รวม เท+ากับ 1,654.5 ลานบาท สูงกว+าเปvาหมาย 11.9 ลานบาท และสูงกว+าปX
ก+ อ น 91.9 ลานบาท โดยมี รายไดค+ าน้ํ า ซึ่ งเปB นรายไดหลั กของ กปน. จํ านวน 1,375.3 ลานบาท สู งกว+ า
เปvาหมาย 1.4 ลานบาท และสูงกว+าปXก+อน 57.0 ลานบาท
ค& าใช1 จ& ายรวม (รวม FX) เท+ ากั บ 909.8 ลานบาท ต่ํ ากว+าเปv าหมาย 16.2 ลานบาท
แต+สูงกว+า ปXก+อน 47.0 ลานบาท โดยมีตนทุนค+าน้ําต+อหน+วยน้ําขาย เท+ากับ 7.32 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว+าเปvาหมาย
0.08 บาท:ลบ.ม.
กําไรสุทธิ เท+ากับ 744.7 ลานบาท สูงกว+าเปvาหมาย 28.1 ลานบาท และสูงกว+าปXก+อน
44.9 ลานบาท โดยมี สั ด ส+ ว นค+ าใชจ+ า ยต+ อ รายไดดํ า เนิ น งานต่ํ า กว+ า ปX ก+ อ น โดยมี อั ต ราผลตอบแทนก+ อ น
หักดอกเบี้ย ภาษี และค+าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) เท+ ากับ รอยละ 69.16 สูงกว+าเปvาหมาย ซึ่ งเท+ ากั บ
รอยละ 66.07 และสูงกว+าปXก+อน ซึ่งเท+ากับรอยละ 68.74 และมีอัตราผลตอบแทนต+อรายไดดําเนินงาน
(Net Profit Margin) เท+ากับรอยละ 45.39 สูงกว+าเปvาหมาย ซึ่งเท+ากับรอยละ 44.07 และสูงกว+าปXก+อน ซึ่ง
เท+ากับรอยละ 45.18
ฐานะการเงิน :
กปน. มีสินทรัพย=รวม ณ 31 ตุลาคม 2557 เท+ากับ 63,086.0 ลานบาท โดยมีอัตราส+วน
หนี้สินรวมต+อส+วนทุน (D/E Ratio) เท+ากับ 0.21 เท+า มีค+าต่ํากว+าเปvาหมาย และต่ํากว+าปXก+อน ซึ่งเท+ากับ 0.23
เท+า และ 0.22 เท+า ตามลําดับ ประกอบกับอัตราส+วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท+ากับ 2.21 เท+า
สูงกว+าเปvาหมาย ซึ่งเท+ากับ 1.99 เท+า และสูงกว+าปXก+อน ซึ่งเท+ากับ 1.50 เท+า สะทอนถึงสภาพคล+องทาง
การเงินที่ดี
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค=กร ไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557
มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห=การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม
2557
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 16 รับทราบการติ ด ตามความเสี่ ยงของอั ต ราดอกเบี้ ยและอั ต ราแลกเปลี่ ยน สํ าหรับเดื อน
พฤศจิกายน 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2557 สรุปไดดังนี้
1. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 กปน. มีหนี้เงินกูรวม 1,685.4 ลานบาท เปBนเงินกู
สกุ ลเยน ทั้ งจํ านวน โดยไดปv องกั นความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ยนแลวจํ านวน 785.6 ลานบาท (รอยละ
46.6) คงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 899.8 ลานบาท (รอยละ 53.4)
2. ปRจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต+างประเทศ
โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนพฤศจิกายน 2557 พบว+า ค+าเงินบาทแข็งค+าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค+าเงินเยน ซึ่งเปBนผลจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุLนที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสภาวะตลาด
และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต+อไป
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒนาองค= กร ไดประชุ มครั้งที่ 4/2557 เมื่ อวั น ที่ 12 ธัน วาคม
2557 มีมติรับ ทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเดือนพฤศจิกายน
2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 17 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ3ใน กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ=ใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. รับทราบ ความคืบหนาในการแกไขปรับปรุงระเบียบ กปน. ฉบับที่ 21 ว+าดวย การลาของ
พนักงาน (พ.ศ. 2544) ขณะนี้อยู+ระหว+าง ฝบบ. ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ ฉบับที่ 21 ว+าดวย การลา
ของพนักงาน และ ฝสก. จัดทําร+างคําสั่ง เรื่อง หลักเกณฑ=การจ+ายค+าตอบแทนเปBนตัวเงินกรณีผูเกษียณไม+ใช
สิทธิลาหยุดพักผ+อนประจําปX เพื่อให ฝกม. ตรวจสอบความถูกตองต+อไป
2. รับทราบ ความคืบหนาในการปรับปรุงระเบียบ กปน. ฉบับที่ 30 ว+าดวย กําหนดวันเวลา
ปฏิบัติงานและหลักเกณฑ=การจ+ายค+าล+วงเวลา ค+าทํางานวันหยุด เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปฏิบัติงานเปBนกะ
(แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2557 ขณะนี้ อยู+ระหว+างดําเนิ นการของผู ช+วยผูว+าการ (บริการ 4) ประธาน
คณะทํางานปรับปรุงระเบี ยบ คําสั่ง ประกาศ และวิธีปฏิ บัติ เกี่ยวกับงานดานบริการ โดยไดจัดทํ าระเบี ยบ
ดังกล+าวตามมติ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการกิ จการสั มพั น ธ= ครั้งที่ 10/2557 เมื่ อวัน ที่ 10 พฤศจิกายน
2557 โดยนําเรียน รวก. (กต) เพื่อขอความเห็นชอบและพิจารณานําส+งเรื่องให ฝกม. ดําเนินการในส+วนที่
เกี่ยวของต+อไป

-17-

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ3ฯ พิจารณาคําสั่ง กปน. ที่ 575/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม
2557 เรื่อง แต+งตั้งคณะทํางานปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานดานบริการ และให
ขอสังเกตว+า คณะทํางานดังกล+าวทําหนาที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพการจาง สมควรใหมีผูแทนสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ร+วมเปBนคณะทํางานดวย
3. รับทราบ ความคืบหนาในการจัดกิจกรรมบรรยายและการนําเสนอพระราชกรณียกิจ เพื่อ
เปBนการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย= โดยกําหนดการบรรยายในวันจันทร=ที่ 22 ธันวาคม 2557 แบ+งเปBน
2 รอบ รอบละ 500 คน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ3ฯ มีขอเสนอแนะว+า หองหนาอเนกประสงค=ควรจัดใหมีการลง
นามถวายพระพรจํานวน 2 จุด และเตรีย มความพรอมในการจั ดเตรีย มสถานที่ เครื่องเสีย ง รวมถึงจั ดทํ า
หนังสือเชิญช+อง 5 มาทําข+าว และสัมภาษณ=ผูว+าการดวย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต+อองค=กร
4. เห็นชอบ การจัดตั้งสถานพยาบาลที่สํานักงานประปาสาขาบางกอกนอย และใหสรรหา
แพทย=/พยาบาล และลูกจางบริษัทเอกชนมาประจําการยังสถานพยาบาลดังกล+ าว โดยใหแพทย=ประจําการ
สัปดาห=ละ 3 วัน สําหรับพยาบาลและลูกจางบริษัทเอกชนใหอยู+ประจําการทุกวันจันทร= – ศุกร= ในเวลาราชการ
และมอบหมาย รวก. (บ) ดําเนินการต+อไป
5. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ=ฯ ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร=ที่
12 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ+ กปน.
มติที่ประชุม รับ ทราบ และให กปน. รับ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกิ จการสั มพั น ธ=ฯ ไปพิ จารณา
ดําเนินการ
เรื่องที่ 18 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิน การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันศุกร=ที่ 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. เห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ ประจําปXงบประมาณ 2557 ซึ่ง
สรุปบทบาทความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก+
1.1 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ : ตามแผนการตรวจสอบประจําปXงบประมาณ 2557 (ตุลาคม
2556 – กันยายน 2557) กําหนดกิจกรรมตรวจสอบไว จํานวนทั้งสิ้น 35 กิจกรรม และมีงานที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูว+าการ 1 กิจกรรม รวมดําเนินการจริง 36 กิจกรรม ซึ่งผลการตรวจสอบในภาพรวม พบว+า กปน. มีการดําเนินการใน
ส+วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล รวมทั้งไดมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
หลักเกณฑ=ที่กําหนด
สําหรับผลการตรวจสอบที่พบว+า ยังมีจุดอ+อนที่มีนัยสําคัญ ไดแก+
1) การบั น ทึ ก รายการวั ส ดุ หรื อ ทรั พ ย= สิ น ยกเลิ กใชงานบางหน+ ว ยงานไม+ เปB น ปR จ จุ บั น
การส+งคืนท+อและอุปกรณ=ที่เหลือจากการใชงานไม+ครบถวน จํานวน 28,609.15 บาท
2) การเบิ กจ+า ยค+ าเงิน ใหผู รั บ จางไม+ ถูกตอง ประกอบดวย ค+ าจางเหมาซ+ อมท+ อแตกรั่ ว
งานจางเหมาแรงงานซ+อมท+ออุปกรณ= งานถอดเปลี่ยนมาตรครบวาระ และค+าจางเหมาติดตั้งประปาใหม+ โดยมี
การเบิกจ+ายสูงไป รวมทั้งสิ้น 391,995.65 บาท
3) การควบคุมงานก+อสราง พบว+า ผูปฏิบัติงานเปBนผูไดรับการแต+งตั้งโยกยายมาจากส+วนงาน
อื่น ทําใหขาดประสบการณ=ในการจัดทําเอกสารประกอบงานก+อสรางและเบิกจ+ายค+างาน
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4) การบริห ารจัด การความมั่ น คงปลอดภั ยสารสนเทศ มี บ างส+ วนที่ ยังไม+ สอดคลองกั บ
ขอกําหนด เช+น การกําหนดชั้นความลับของเอกสาร การจัดทํารายละเอียด การเขาใชงาน การทบทวนขอมูล
การทดสอบเจาะระบบยังไม+ครอบคลุมอุปกรณ=เครือข+ายทั้งหมดของ กปน.
ทั้ งนี้ สํ า นั ก ตรวจสอบ ไดใหขอเสนอแนะแก+ ห น+ ว ยรั บ ตรวจ ซึ่ งไดรั บ ความร+ ว มมื อ ใน
การนําไปดําเนินการ เพื่อปรับปรุงและแกไข รวมทั้งรายการเบิกจ+ายสูงไปไดนําส+งคืน กปน. แลว
1.2 กิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญ มีดังนี้
1) การพั ฒ นาเพิ่ ม ทั ก ษะและศั ก ยภาพผู ตรวจสอบภายใน โดยจั ด หลั ก สู ต ร
การฝiกอบรมใหแก+พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค=กร เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให
การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ไดรับการยอมรับจากหน+วยงานต+าง ๆ
2) ผูบริหารและพนักงานของสํานักตรวจสอบเขาร+วมการสัมมนา Easy Easy CAE
Forum ซึ่งเปBนการรวมกลุ+มเสวนาผูบริหารหน+ วยตรวจสอบภายในของหน+วยงานต+าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
เพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู ประสบการณ= และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในเรื่ องต+ าง ๆ โดยหมุ น เวี ยนเปB นเจาภาพ โดยใน
ปX งบประมาณ 2557 กปน. เปB น เจาภาพจั ด การเสวนา Easy Easy CAE Forum ครั้ งที่ 21 เมื่ อ วั น ที่ 10
พฤศจิกายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ=แห+งการเรียนรูประปาไทย โรงงานผลิตน้ําสามเสน
2. รับ ทราบ รายงานทางการเงิน สํ า หรับ ปXสิ ้น สุด วัน ที ่ 30 กัน ยายน 2557 (ก+อ น
สํานักงานการตรวจเงินแผ+นดินรับรอง) สรุปไดดังนี้
2.1 ฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2557 โดยมีสินทรัพย=รวม เท+ากับ 63,268.1
ลานบาท ประกอบดวย สิ น ทรั พ ย= ห มุ น เวี ย น 9,816 ลานบาท และสิ น ทรั พ ย= ไม+ ห มุ น เวี ย น 53,452.1
ลานบาท ส+วนหนี้สิ น และส+วนของทุ น เท+ ากับ 63,268.1 ลานบาท ประกอบดวย หนี้ สิน รวม 11,920.4
ลานบาท และส+วนของทุน 51,347.7 ลานบาท
2.2 ผลการดํ าเนิ น งาน สํ าหรับ ปX สิ้น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 มี กําไรสํ าหรับ งวด
เท+ากับ 6,876.8 ลานบาท เกิดจากรายไดรวม 19,492.2 ลานบาท ค+าใชจ+ายรวม 12,652 ลานบาท และ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต+างประเทศ 36.6 ลานบาท สําหรับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังหักขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร=เท+ากับ 6,875.8 ลานบาท
2.3 สรุ ป การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี แ ละประมาณการทางบั ญ ชี ตามมติ
คณะกรรมการ กปน. ประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
ทั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญวิชาชีพดานบัญชีการเงิน ประจําคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีขอสังเกต
ที่ พ บจากรายงานทางการเงิ น โดยผลการดํ า เนิ น งาน ไตรมาสที่ 4/2557 เปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาสที่
1-3/2557 พบว+ากําไรจากการดําเนินงานลดลง เกิดจากค+าใชจ+ายในการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นควร
พิจารณาการบันทึกบัญชีค+าใชจ+ายใหกระจายตลอดทั้งปX เพื่อใหงบการเงินแต+ละไตรมาสสามารถเปรียบเทียบ
กันไดเปBนประโยชน=ต+อการบริหารและการตัดสินใจ
ในที่ประชุม พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการฯ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ไดรายงาน
ขอสังเกตเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญวิชาชีพดานบัญชีการเงิน ประจําคณะกรรมการตรวจสอบฯ ว+า เห็นควรใหมี
การทบทวนหลักการตั้งค+าใชจ+ายคงคาง เพื่อใหการแสดงผลการดําเนินงานเปBนไปอย+างสม่ําเสมอ และขอให
มีการตรวจทานการคิดค+าเสื่อมราคาของอุปกรณ= อีกทั้งขอใหทบทวนการแสดงลูกหนี้ค+าน้ํา ค+าบริการรายเดือน
และค+ าน้ํ าดิ บ ทบทวนนโยบายค+ า ตั ด จํ าหน+ ายซอฟต= แวร= คอมพิ วเตอร= และนโยบายการลงทุ น เมื่ อมี เงิ น
คงเหลือสูง
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มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให กปน. รั บ ขอสั งเกตของผู เชี่ ย วชาญวิ ช าชี พ ดานบั ญ ชี ก ารเงิ น ประจํ า
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีมติในเรื่องต+างๆ ดังนี้
1. รับทราบความล+าชาของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 จํานวน 6 สัญญา
ไดแก+ S-BK-8, G-PK/RB-8, E-RW(SL)/(BK)-8(RR), E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) (บอกเลิ ก สั ญ ญา), IT-807 และ
PITSP-801 พรอมสรุปสาเหตุความล+าชาและแนวทางแกไขปRญหา
2. รับทราบรายงานผลการดํ าเนิ นการบริ หารความเสี่ ยง งวดเดื อน ตุ ลาคม 2557 ตามแผน
บริหารความเสี่ยง จํานวน 11 แผน ดังนี้
1) ผลงานดีกว+าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) /ดีกว+าแผน จํานวน 1 แผน
คือ แผนเร+งรัดการเบิกจ+ายงบลงทุน
2) ผลงานอยู+ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) /เปBนไปตามแผน จํานวน 9 แผน
3) ผลงานเกิ นกว+ าระดั บเบี่ ยงเบนที่ ยอมรับได (Risk Tolerance) /ล+ าชากว+ าแผน จํานวน 1
แผน คือ แผนการเตรียมการเพื่อเขาประกวดรางวัล TQC ปXงบประมาณ 2558-2559
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ข อเสนอแนะให กปน. พิ จ ารณาดํ า เนิ น การ
เพิ่มเติมว+า คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําสายงานวิศวกรรมและก+อสราง ร+วมกับ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําสายงานบริหาร (ฝLายกฎหมาย และฝLายจัดหาและ
พั ส ดุ ) ควรระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากความล+ า ชาของงานโครงการที่ สํ า คั ญ และส+ ง ผลกระทบต+ อ
ยุทธศาสตร= กปน. โดยพิจารณาการเขียน TOR และรายละเอียดสัญญาว+าจางร+วมดวย
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 20 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน ธันวาคม 2557
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบั ติงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือน ธันวาคม 2557 ที่ไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2557 ซึ่งมีมติที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

1. รับทราบ การดําเนินงานดานลดน้ําสูญเสียของ กปน. ดังนี้
1.1 อัตราน้ําสูญเสีย ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 ดังนี้
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พื้นที่
กปน.

อัตราน้ําสูญเสีย
23.93 %
(เปvาหมายอัตราน้ําสูญเสีย ปXงบประมาณ 2558 อยู+ที่ 22.00%)
บริการ 1
24.03 %
บริการ 2
20.88 %
บริการ 3
16.48 %
บริการ 4
32.49 %
บริการ 5
23.10 %
1.2 แรงดั น น้ํ าเฉลี่ ย จุ ด วั ด IRDP 28 จุ ด ของ กปน. ณ เดื อนพฤศจิ กายน 2557 อยู+ ที่
8.873 ม. (เปvาหมายแรงดันน้ํา ปXงบประมาณ 2558 อยู+ที่ 8.808 ม.)
1.3 ขอมูลอัตราน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํายอนหลัง 5 ปX
1.4 สรุ ป ผลการสั มมนากํ าหนดกรอบแนวทางเร+ งรัด เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพงานลดน้ํ าสู ญ เสี ย
(ระดับบริหาร) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
1.5 แนวทางการจั ด สั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อเร+งรัด เพิ่ มประสิ ทธิภ าพงานลดน้ํ า สูญ เสี ย
(ระดับปฏิบัติการ) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
1.6 ขอมูลสถิติการแตกรั่วของท+อประธานระหว+างปX 2556-2558
1.7 สถานะการใชงานอุปกรณ=พื้นที่เฝvาระวังน้ําสูญเสีย (RTU) ณ เดือน พฤศจิกายน 2557
1.8 ขอมู ล พื้ น ที่ เฝv า ระวัง (DMA) ในแต+ ล ะสาขาฯ ที่ มีอัต ราน้ํ า สู ญ เสี ย สู งกว+ า 30% และ
เสนทางการปรับปรุงท+อเก+าชํารุดหมดสภาพที่ไม+สามารถดําเนินการได
1.9 แผนงานเพิ่มแรงดันน้ําใหถึง 10 เมตร ในปX 2560
1.10 การศึกษาวิธีการปรับปรุงท+อโดยเทคโนโลยีสมัยใหม+ (ไม+ตองขุด)
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให กปน. ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ใหนําเสนอขอมูลปริมาณน้ําผลิตจ+ายและปริมาณน้ําจําหน+ายประกอบการนําเสนอขอมูล
อัตราน้ําสูญเสียรายเดือน
2.2 ใหจัดทําร+างรายงานรวมผลการสัมมนาเร+งรัดเพิ่มประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสียทั้งระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ และนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ ภายในเดือน กุมภาพันธ= 2558
2.3 เห็นควรใหแต+งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาอัตราน้ําสูญเสียในระบบท+อประธาน
2.4 ใหนํ าเสนอขอมู ลเพิ่ มเติ มถึ งสาเหตุ การณ= ชํ ารุ ดของอุ ปกรณ= สํ าหรั บพื้ นที่ เฝv าระวั งน้ํ า
สูญเสีย
2.5 เห็นควรใหแต+งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงท+อเก+า/ชํารุดหมดสภาพที่ไม+
มีพื้นที่ใหดําเนินการเปลี่ยนทดแทนไดในสาขาต+าง ๆ
2.6 เห็นควรใหแต+งตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการปรับปรุงท+อโดยเทคโนโลยีสมัยใหม+
2.7 ใหนํ าเสนอขอมู ลอิ ทธิพลแรงดั นน้ํ าของ กปน. ในช+ วงเวลาแรงดั นน้ํ าต่ํ าและใหกํ าหนด
คําจํากัดความของแรงดันน้ําต่ํา
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3. คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินการคัดเลือกกิจกรรม / โครงการ
ในแผนแม+ บ ทบู ร ณาการงานบริห ารจั ด การน้ํ าสู ญ เสี ย ของ กปน. (ปX 2555) และใหนํ าเสนอรายละเอี ย ด
โครงการในการประชมครั้งต+อไป
4. คณะอนุกรรมการฯ มีมติใหเชิญคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ และผูบริหาร
กปน. เขาร+วมรับฟRงการนําเสนอผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเร+งรัดเพิ่มประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญ เสีย
(ระดับปฏิบัติการ) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
5. นายประสาร พิ ทั กษ= วรรั ต น= (อนุ กรรมการฯ) รับ ไปดํ าเนิ น การประสานงานกั บ สํ านั กงาน
ผังเมืองเรื่องการเชื่อมโยงขอมูลแผนที่ GIS ระหว+าง กทม. และ กปน. โดยประสานงานร+วมกับผูช+วยผูว+าการ
(วิศวกรรม)
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. พิจารณาดําเนินการตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

เรื่องที่ 21 รั บทราบผลการดํ าเนิ นงานด1 านธรรมาภิ บาล (CG) ด1 านกิ จกรรมเพื่ อสั งคม (CSR) และด1 าน
การประชาสัมพันธ3
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการดําเนิ นงานดานธรรมาภิบ าล (CG)
ดานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และดานการประชาสัมพันธ= ของคณะอนุกรรมการธรรมภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) จากการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้
1. การประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันศุกร=ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สรุปไดดังนี้
1.1 รับทราบการจัดทําร+างคําสั่งแต+งตั้งคณะทํางานดานพิพิธภัณฑ=
1.2 รั บ ทราบผลการประกวดโครงการ Asia Pacific Entrepreneurship Awards
2014 โดยนายธนศั กดิ์ วั ฒนฐานะ ผู ว+ าการการประนครหลวง ไดรั บคั ดเลื อกใหไดรั บรางวั ล “Outstanding
Entrepreneurship Awards 2014 Thailand”
1.3 รั บ ทราบการดํ า เนิ น โครงการ “วิ ช าชี พ ช+ า งประปาเพื่ อ ชุ ม ชน” ประจํ า ปX
งบประมาณ 2558
คณะอนุ กรรมการฯ มี ขอเสนอแนะว+ า ควรเพิ่ มเนื้ อหาวิ ช าหลั กสู ต รการฝi กอบรมให
ครบถวนมากขึ้น อาทิ ควรเพิ่มเติมความรูเรื่องการบริการ การประมาณการค+าใชจ+าย การพัฒนาบุคลิกภาพ
เปB นตน เพื่อใหผูเขารับการอบรมจะสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพไดอย+างแทจริง นอกจากนี้
กปน. ควรสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะเปBนโครงข+ายในการสรางงาน ตลอดจนควบคุมคุณภาพงาน
ของผูผ+านการฝiกอบรม เพื่อเปBนการรักษามาตรฐาน และภาพลักษณ=ที่ดีของ กปน. และอาจเปลี่ยนชื่อทายของ
โครงการเปBน “ช+างประปาเพื่อประชาชน”
1.4 รับ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานดานประชาสั ม พั น ธ= ประจํ าเดื อนตุ ล าคม
2557
1.5 รับทราบผลการดําเนิน งานของ กปน. ที่สอดคลองตามนโยบาย คสช. รัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย
1.6 รับทราบการกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) ในวันจันทร=ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น.
2. การประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันจันทร=ที่ 15 ธันวาคม 2557 สรุปไดดังนี้
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2.1 รั บ ทราบผลการตั ด สิ น รางวั ล องค= ก รโปร+ ง ใส ครั้ ง ที่ 4 ประจํ า ปX 2556
(NACC Integrity Awards 2013) โดย กปน. ไดเขารับรางวัลชมเชยองค=กรโปร+งใส ณ หองนนทบุรี 1 สํานักงาน
ป.ป.ช. (สนามบินน้ํา)
2.2 รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบต+อสังคม (CSR)
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะว+า การดําเนินโครงการต+างๆ ที่ชุมชนเขามามีส+วน
ร+ ว มอย+ า งเช+ น โครงการรวมใจรั ก ษ= น้ํ า ที่ กปน. ร+ ว มกั บ โครงการพั ฒ นาแห+ ง สหประชาชาติ (UNDP)
ควรผลักดันใหชุมชนมุ+งเนนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ=น้ํา และปรับชื่อโครงการใหเกี่ยวกับเรื่องน้ํา เพื่อ
ผลทางดานประชาสัมพันธ=
2.3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ= ประจําเดือนพฤศจิกายน
2557 โดยมีกิจกรรมเด+นๆ ที่สื่อมวลใหความสนใจนําเสนอข+าว เช+น กปน. มอบเงินสนับสนุนสมาคมโบว=ลิ่งแห+ง
ประเทศไทย การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 100 ปX การประปาไทย การเตรียมรับมือภัยแลงที่อาจเกิดขึ้นในปX
2558 และขอความร+วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปา เปBนตน
2.4 รั บ ทราบแผนประชาสั ม พั น ธ= ก ารเป‰ ด ตั ว Application on Mobile ซึ่ ง เปB น
Application ที่เชื่อมต+อขอมูลกับระบบ CIS และระบบ GIS ของ กปน.
2.5 รับทราบการกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) ในวันศุกร=ที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.
มติที่ประชุม

2.6 รับทราบคําสั่งแต+งตั้งคณะทํางานดานพิพิธภัณฑ=
รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 22 รั บทราบรายงานความก1 าวหน1 าโครงการปรั บปรุ งกิ จการประปาแผนหลั ก ณ วั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2557
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปRจจุบันมีโครงการขนาดใหญ+ที่อยู+ระหว+างดําเนินการ 3 โครงการ สรุปผลการ
ดําเนินงานและการเบิกจ+าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

วงเงินลงทุน
(ล1านบาท)

ผลงานสะสม

ดําเนินการ
แผน
จริง
25,177.3 91.21% 91.28% 0.03%
4,215.6 96.41% 96.41%
0%
7,494.0 77.91% 77.89% 0.81%
สรุปผลรวมการจ+ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนพฤศจิกายน 2557
แผน

โครงการ 7
ลดน้ําสูญเสีย
โครงการ 8

ผลงานเดือน พ.ย.
ดําเนินการ
จริง
0.04%
0%
0.39%

ผลการจ&ายเงิน
การจ&ายเงินสะสม
การจ&ายเงินเดือน พ.ย.
(ล1านบาท)
(ล1านบาท)
แผน

จ&ายจริง

แผน

จ&ายจริง

22,902.4
4,064.20
5,370.2

22,908.5
4,064.2
5,371.5

6.8
26.6

10.5
26.8

32,336.8

32,344.2

33.4

37.3

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายไดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 มีขอเสนอแนะดังนี้
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1. สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8(R) : งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ําพรอมงานที่เกี่ยวของ
ที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์และบางเขน ที่ล+าชากว+าแผนงานถึง 38.59% ซึ่งปRจจุบัน กปน.ไดบอกเลิกสัญญา
แต+ผูรับจางปฏิเสธการบอกเลิกสัญญาและยืนยันการดําเนินการตามโครงการ นั้น กปน.ควรพิจารณาแนวทาง
ดําเนิ น การใหโรงงานผลิ ต น้ํ ามหาสวัส ดิ์ สามารถผลิ ตน้ํ าไดเพิ่ มขึ้น อีกประมาณ 200,000 ลูกบาศก= เมตร
เนื่องจากเนื้องานหลักๆ ใกลจะแลวเสร็จ อุปกรณ=ที่นําเขาไดถูกติดตั้งไวแลว ซึ่งในเบื้องตน ชวก.(ว) ชี้แจงว+า
เพื่ อ ความรวดเร็ ว และความคล+ อ งตั ว จะพิ จ ารณาใหพนั ก งานในสายงานผลิ ต ฯ ควบคุ ม งานเอง งานใด
จําเปBน ตองเร+งดํ าเนิ นการจะจางบางส+วน ในเบื้ องตนอาจใชระบบ Manual ไปก+อนจนกว+าระบบซอฟแวร=
จะแลวเสร็จ จึงจะดําเนินระบบแบบ Automatic ได
2. ขอให กปน. ทบทวนสั ญญาใหม+ ๆ ว+าไดดํ าเนิ นการตามมติ คณะรัฐมนตรี ที่ กําหนดไม+ ใหมี
อนุญาโตตุลาการไวในสัญญา ยกเวนสัญญาต+างประเทศที่ยังอาจมีความจําเปBนตองคงไวตามมาตรฐาน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 23 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข1องกับ กปน.
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2541 ใหส+ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห= เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของหรืออาจมีผลต+อ
การดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ใหเปB น ปR จ จุ บั น เพื่ อ แจงใหที่ ป ระชุ ม กรรมการ
รัฐวิสาหกิจทราบ และใชเปBนขอมูลตัดสินใจเรื่องต+างๆ นั้น
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดังนี้
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
เรื่อง การแต&งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม)
สาระสํ าคั ญ : คณะรั ฐมนตรี มีมติ อนุ มัติ ต ามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอแต+ งตั้ งบุ คคล
ดั งต+ อ ไปนี้ เปB น กรรมการอื่ น ในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่ ม เติ ม ) แทน
ตําแหน+งที่ว+าง จํานวน 4 คน ดังนี้
1. นายวัลลภ พริ้งพงษ= กรรมการอื่น
2. นายขวัญชัย วงศ=นิติกร กรรมการอื่น
3. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กรรมการอื่น
4. รองศาสตราจารย= ชนินทร= ทินนโชติ กรรมการอื่น
โดยบุคคลในลําดับที่ 1 และ 2 เปBนบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต+วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เปBนตนไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 24 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ+านมา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 พลเอกประยุทธ= จันทร=โอชา นายกรัฐมนตรีเปBน
ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด+น ณ หองรอยัล จูบิลี่ เมืองทองธานี ซึ่ง กปน. ไดรับรางวัลการเป‰ดเผย
-
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ขอมูลดีเด+น (5 ปXซอน) โดยมีนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผูว+าการ เปBนผูรับมอบรางวัล ในการนี้ นาย เจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ กปน. พรอมทั้งผูบริหาร กปน. ใหเกียรติเขาร+วมงานดวย
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. นําทีม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒ นาองค=กร และผูบริหาร เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์และธนบุรี
พรอมประชุ มร+วมกับสายงานผลิตและส+งน้ํ า และสายงานบริการดานตะวันตก เพื่ อรับทราบความคืบหนา
โครงการปรับปรุงกิจการแผนหลัก ครั้งที่ 8 และ 9 การบริหารจัดการน้ําสูญเสียภาคตะวันตก การเชื่อมต+อ
ระบบส+งและจ+ายน้ําของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ตลอดจนการยายที่ทําการสํานักงานประปาสาขาบางกอกนอย
ไปยั งโรงงานผลิ ต น้ํ าธนบุ รี ทั้ งนี้ คณะกรรมการไดใหคํ าแนะนํ าและเร+งรัดการดํ าเนิ น งานโครงการต+ าง ๆ
ใหแลวเสร็จตามแผน เพื่อรองรับภัยแลงปX 2558 และความตองการใชน้ําที่เพิ่มสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. ใหเกียรติ
เปB น ประธานพิ ธี เป‰ ด การแข+ งขั น กี ฬ ายิ งป“ น และมอบเหรี ย ญรางวั ล ณ สนามยิ งป“ น กองบั ญ ชาการศึ ก ษา
สํานักงานตํารวจแห+งชาติ ซึ่งกีฬายิงป“นเปBน 1 ใน 21 ประเภทของการแข+งขันกีฬาภายในของ กปน.ปX 2557
เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2557 นายเจริ ญ ภั ส ระ ประธานกรรมการ กปน.
คณะกรรมการ กปน. ผูบริหาร พนักงานและผูปฏิบัติงานเขาร+วมรับฟRงการบรรยายพิเศษ “การเชิดชูสถาบัน
พระมหากษั ต ริ ย= แ ละการนํ า เสนอพระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู+ หั ว ” ณ อาคาร
อเนกประสงค= โดยมีนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผูว+าการเปBนประธานพิธีเป‰ด และไดรับเกียรติจาก พันเอกถิรวัฒน=
บุญเพ็ญ ราชองครักษ=ประจํากรมราชองครักษ= เปBนวิทยากรบรรยาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

