สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 3/๒๕๕8
ดวยเมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ*
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕8 สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่

1

โครงการความโปร"งใสในการก" อสร$างภาครั ฐ (The Construction Sector Transparency
Initiative : CoST)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบโครงการความโปร*งใสในการก*อสราง
ภาครั ฐ (The Construction Sector Transparency Initiative : CoST) ซึ่ งเปK น โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงคN
เพื่ อ สรางกลไกและมาตรฐานการเปP ด เผยขอมู ล เกี่ ย วกั บ การก* อ สรางภาครั ฐ ที่ จ ะช* ว ยปT อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอรNรัปชั่นในโครงการก*อสราง โดยใหมีการวางระบบการรวบรวมวิเคราะหN และแปลขอมูลที่พรอมเปPดเผยให
สาธารณชนเขาใจ และตรวจสอบไดง*าย ซึ่ง CoST มีหลักการอยู*บนพื้นฐานของความโปร*งใส การมีส*วนร*วม
และการใชความเชี่ยวชาญ
ป<จจัยความสําเร็จในโครงการ CoST
1) คุณภาพของประชาสังคม สถาบันการศึกษา ภาคส*วน NGO
2) หน*วยงานตรวจสอบ กํากับดูแล สามารถปรับตัวรับสถานการณNได
3) สื่อมวลชนมีความเปKนอิสระ พรอมที่จะทําหนาที่ตรวจสอบและขยายผล
4) ระบบกฎหมาย กลไกต*างๆ ที่จะช*วยลดตนทุนการเขามีส*วนร*วมของประชาชน
โครงการ CoST นําร"องในประเทศไทย

กําหนดใหโครงการก*อสรางทางวิ่งสนามบินสุวรรณภูมิช*วงที่ 2 และส*วนประกอบที่เกี่ยวของ
ของโครงการท*าอากาศยานแห*งประเทศไทยเปKนโครงการแรก
นอกจากโครงการ CoST ที่จะนํามาใชในการปTองกันต*อตานการทุจริต คอรัปชั่นในโครงการ
ก*อสรางขนาดใหญ*ของประเทศไทยแลว ยังมีโครงการที่เรียกว*า “ข$อตกลงคุณธรรม” (Integrity Pack) และ
การปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลข*าวสารของหน*วยงานภาครัฐ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรเรี ย นเชิ ญ วิ ทยากรที่ มี ความรู ในเรื่ อง โครงการความโปร*งใสในการก* อ สราง
ภาครัฐ (CoST) และขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pack) จาก TDRI มาบรรยายใหความรูและความเขาใจแก*
ผู บริ ห ารและพนั ก งาน เพื่ อ นํ าโครงการ CoST มาใชดํ าเนิ นการจั ดจางงานก* อสรางไดอย* า งถู ก ตองและเกิ ด
ประโยชนNต*อ กปน.
2. เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการ CoST เกิดขึ้นอย*างเปKนรูปธรรม กปน. ควรจัดทําขอตกลง
คุณธรรมกับหน*วยงานหรือบริษัทผูรับจาง หรือ ผูรับเหมา (Suppliers / Contractors) ที่ขึ้นทะเบียนกับ กปน.
ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานตามโครงการ CoST เกิดประสิทธิภาพ มีการจัดซื้อจัดจางที่โปร*งใส เกิดผลดีต*อการใช
งบประมาณอย*างคุมค*า
3. ขอให กปน. โดยศูนยNขอมูลข*าวสารสรุปรายงานการปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลข*าวสาร พ.ศ.
2540 โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง ว*ามีการเปP ดเผยขอมูลอย*างไร และมี การรองเรียนมากนอย
เพียงใด และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในแต*ละเดือน เสนอคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ไดอย*างต*อเนื่องและเปKนระบบ
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 2

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต"างประเทศ

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบการเดิ น ทางไปศึ กษาดู งาน ประชุ ม
สัมมนา อบรม ณ ต*างประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีไดกล*าวในรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” เมื่อวันศุกรNที่
27 กุมภาพันธN 2558 ว*า ขอใหขาราชการงดการเดินทางไปอบรมดูงานในต*างประเทศ ยกเวนไปติดต*อราชการ
หรือไปประชุมจนกว*าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 3
มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นว*า เพื่อเปKนการลดภาระงบประมาณภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
การจั ด ประชุ ม อบรม สั ม มนาในต* า งประเทศ และสามารถนํ า เงิ น งบประมาณดั งกล* า วไปใชในแผนงาน
โครงการเพื่อแกไขปlญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงมีมติใหทุกส*วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหหัวหนาส*วนราชการ (กระทรวง/กรม) หรือเทียบเท*า ผูบริหารของส*วนราชการ ทั้งส*วนกลาง
ภูมิภาค และส*วนทองถิ่น กรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลที่รัฐถือหุน งดเวนการเดินทางไปศึกษาดู
งานต*างประเทศในช*วงปmงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกเวนกรณีเขาร*วมประชุม อบรม สัมมนาตามพันธกรณี
ขอตกลงระหว*างประเทศหรือหลักสูตรการศึกษาที่ไดกําหนดไวแลว โดยหากมีความจําเปKนใหขออนุมัติต*อรัฐมนตรี
เจาสังกัด เปKนรายกรณี และใหรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเปKนรายเดือน ทั้งนี้ ขอความร*วมมือหน*วยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห*งชาติ สภาปฏิรูปแห*งชาติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันดวย
2. หากหน*วยงานเห็นว*ามีความจําเปKนที่จะตองมีการศึกษาดูงาน อบรม หรือสัมมนาใหปรับเปลี่ยน
เปKนการศึกษาดูงานภายในประเทศแทน โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่ศูนยNศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และโครงการตามแนวพระราชดําริต*างๆ หรือใหพิจารณาเชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญจากต*างประเทศมาบรรยาย
ซึ่งจะไดประโยชนNและเปKนการประหยัดงบประมาณยิ่งขึ้น
3. ใหกระทรวงการคลั งดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งแกไขระเบี ย บที่ เกี่ ย วของกั บ การกํ า หนดให
ขาราชการ เดินทางดวยเครื่องบินในชั้นโดยสาร ดังนี้
3.1 ผูดํารงตําแหน*งประเภทบริหารระดับสูง (อธิบดีหรือเทียบเท*า ผูว*าราชการจังหวัด
ผูตรวจราชการ เอกอัครราชทู ต รองปลัดกระทรวง) ผูดํารงตําแหน* งประเภทวิชาการ ระดับ ทรงคุณวุฒิ ให
เดินทางภายในประเทศในชั้นประหยัดและเดินทางต*างประเทศในชั้นธุรกิจ
3.2 ผูดํ ารงตํ าแหน* งประเภทบริห ารระดั บ ตน ประเภทอํ านวยการ ระดั บ สู ง ประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใหเดินทางทั้งภายในประเทศและต*างประเทศในชั้นประหยัด
ทั้งนี้ ในระหว*างที่กระทรวงการคลังดําเนินการปรับปรุงระเบียบฯ ใหขาราชการถือปฏิบัติตาม
แนวทางขางตนตั้งแต*วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีขางตนต*อไป

เรื่องที่ 3

รับทราบการแจ$งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 3/2558 เมื่ อวั น ที่ 24 มี น าคม 2558
ประธานกรรมการ กปน. ไดแจงใหที่ประชุมทราบ และขอให กปน.พิจารณาดําเนินการในเรื่องต*างๆ ดังนี้
1. ในขณะนี้ไดเกิดภาวะภัยแลงขึ้นในหลายพื้ นที่ของประเทศ กปน. ควรใหการช*วยเหลือ
ผูประสบภัยแลง โดยประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อจัดส*งรถน้ําไปใหบริการประชาชนนอกเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน. ซึ่งจะเปKนการแบ*งเบาภาระของ มท. และช*วยส*งเสริมภาพลักษณNที่ดี ใหกับ
องคNกร
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2. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ*านมา กปน. ไดเปPดศูนยNบูรณาการคุณภาพน้ํา ซึ่งเปKน
ศูนยNกลางการควบคุมที่สามารถแสดงขอมูลคุณภาพน้ําประปาในระบบผลิตและระบบเสนท*อจ*ายน้ําไดเปKน
ปlจจุบั น (แบบ Real time) รวมทั้งสามารถสั่งจ*ายคลอรีน อัตโนมัติปลายสาย ณ สถานีสูบจ*ายน้ําไดอย*างมี
ประสิ ทธิภ าพ และเพื่ อเปK น การยกระดั บ ศูน ยNฯ ใหมีการดําเนิ นงานเชิ งบู รณาการอย*างแทจริง กปน. ควร
พัฒนาศูนยNนี้ใหเปKนศูนยNที่สามารถสนับสนุนขอมูลดานน้ําประปา และบูรณาการการทํางานร*วมกับศูนยNควบคุม
ระบบสูบจ*ายน้ําหรือศูนยNบริการประชาชน 1125 (Call Center) ดวย
3. เพื่ อ ให กปน. มี น้ํ า ประปาเพี ย งพอรองรั บ ต* อ ความตองการของประชาชนผู ใชน้ํ า ใน
บริเวณพื้ นที่ ไทรนอย-บางบั วทอง ซึ่งเปK นพื้นที่ ที่คาดว*าจะมีการขยายตั วของเมื องอย*างรวดเร็ว โดยพิ จารณา
แนวทางวางท*อประธานจากโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์หรือโรงงานผลิตน้ําบางเขนไปยังเขตพื้นที่ไทรนอย เพื่อส*ง
จ*ายน้ําประปาไปยังบริเวณดังกล*าว
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. พิจารณาดําเนินการตามที่ประธานกรรมการฯ แจง

เรื่องที่ 4

รับทราบปฏิ ทิ นกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ กปน. ชุ ดต" างๆ
ประจําเดือน เมษายน 2558

ดวยในการประชุ ม คณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อวั น ที่ 24 มี น าคม 2558
เลขานุ การฯ ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบปฏิ ทิ น กิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต*างๆ ประจําเดือนเมษายน 2558
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนเมษายน 2558 ในวันที่
28 เมษายน 2558 ณ สํานักงานประปาสาขามีนบุรี
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 5

รับทราบ
รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตาม
นโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธN 2558 สรุปไดดังนี้
งานที่อยู"ระหว"างดําเนินการ หรือดําเนินการแล$วเสร็จบางส"วน
1. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2. การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน*ายน้ําของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่รอยต*อ
ชายขอบ ใกลเคียงหรือในพื้นที่ขององคNกรปกครองส*วนทองถิ่นหรือในกลุ*มประเทศ
อาเซียน
3. โครงการน้ําดื่มปาปTา
4. การเสริมแนวคันคลองปTองกันตลอดแนวคลองประปาเปKนการถาวร
5. โครงการส*งเสริมและสนับสนุนการใชน้ําอย*างรูคุณค*า
6. โครงการพิพิธภัณฑNเรียนรูการประปาไทย
7. การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
8. การจัดทําแผนทดแทนตําแหน*งาน (Succession Plan)
9. การกําหนดจํานวนอัตราตําแหน*งผูเชี่ยวชาญ กปน. หรือตําแหน*งระดับ 6-10
10. การเร*งบรรจุลูกจางเปKนพนักงานปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการอ*านมาตรวัดน้ํา
และบันทึกยอดการใชน้ํา
11. การนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชในกิจการประปา
12. การประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการงานประปา
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13. การสํารวจความตองการการใชน้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง
14. การกําหนดอายุมาตรวัดน้ํา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดประชุมครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 แลวมีมติรับทราบ และใหขอเสนอแนะดังนี้
1. กรณี การถ*ายโอนผูใชน้ํ าบริเวณพื้น ที่รอยต* อ เพื่อเปลี่ยนหน* วยงานรับผิด ชอบจาก
กปน. เปKน กปภ. นั้น ทั้ง 2 หน*วยงานควรหาแนวทางที่จะไม*ใหเกิดผลกระทบหรือเปKนภาระกับผูใชน้ํา โดย
พิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้เปKนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนNของผูใชน้ํา
2. ขอให กปน. เร*งดํ าเนิ น การรวบรวมขอมู ลสถิติการจําหน* ายและการบริจาคน้ําดื่ ม
บรรจุขวดปาปTา ในกรณีต*างๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอสังเกตไวในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธN 2558 และนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต*อไป
3. สําหรับโครงการเสริมเสถียรภาพคันคลองฝlvงตะวันตก ที่ กปน. ไดพิจารณาขอบเขตงานที่
เกี่ยวเนื่องกัน และจัดทําเปKน 2 สัญญาแลว ขอให กปน. เร*งรัดดําเนินการ เพื่ อใหสามารถเบิกจ*ายงบลงทุนไดทั น
ภายในปmงบประมาณ 2558
4. กิ จ กรรม Water Ranger และการจั ด นิ ท รรศการเคลื่ อ นที่ (Roadshow) เปK น
กิจกรรมที่มีประโยชนN กปน.ควรเพิ่มการประชาสัมพันธNในวงกวางใหครอบคลุมผูมีส*วนไดส*วนเสียทุกกลุ*ม โดย
ผ* า นสื่ อ โทรทั ศ นN วิ ท ยุ ฯลฯ ซึ่ ง นอกจากจะส* ง เสริ ม ภาพลั ก ษณN ที่ ดี ข อง กปน. ในฐานะเปK น องคN ก รที่ มี
ประสิ ทธิภ าพในเรื่องการผลิต น้ํ าแลว ยั งเปK น องคNกรหลั กในการขั บ เคลื่ อน และปลู กจิ ตสํ านึ กใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ํา ควบคู*ไปกับการรณรงคNประหยัดน้ํา
5. กิ จ กรรมการรั บ รองมาตรฐานอุ ป กรณN ป ระหยั ด น้ํ า เปK น กิ จ กรรมที่ สํ า คั ญ ต* อ
การยกระดับ กปน. จากองคNกรใหบริการ เปKนองคNกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการประหยัดน้ําและสามารถให
การรับรองมาตรฐานอุปกรณNประหยัดน้ําในระดับประเทศได ดังนั้น กปน. ควรกําหนดเปTาหมาย แผนงานที่
ชัดเจน และเร*งรัดดําเนินการใหเปKนไปตามเปTาหมายที่กําหนด
6. นอกจาก กปน. มี งานวิจั ยที่ เปK น ประโยชนN ต* อ กปน. แลว ขอใหพิ จารณาเพิ่ มเติ ม
งานวิจัยที่ผูใชน้ําจะไดรับประโยชนNดวย เช*นงานวิจัยที่จะทําใหผูใชน้ําสามารถตรวจสอบท*อรั่วเบื้องตนดวย
ตนเองได หรือมีเครื่องมือช*วยในการประหยัดค*าน้ํ า เปKนตน เพื่ อใหเปKน งานวิจัยเชิงประยุกตNที่สมบู รณN เปK น
ประโยชนNมากขึ้น
7. การสํารวจหาท*อรั่วโดยไม*คิดค*าใชจ*ายเปKนโครงการที่มีประโยชนNมาก และเปKนโครงการ
CSR ที่ชัดเจน เนื่องจากเกิดประโยชนNต*อผูใชน้ําโดยตรงในการประหยัดค*าใชจ*าย และเปKนประโยชนNต*อ กปน. ใน
การประหยัดน้ําดิบในช*วงภาวะภัยแลง ดังนั้น กปน. ควรเพิ่มปlจจัยขับเคลื่อน และงบประมาณ โดยอาจพิจารณานํา
งบประมาณดานการประชาสัมพันธNหรือ CSR มาสนับสนุนโครงการนี้
8. กปน. ควรกําหนดแนวทาง และหลักเกณฑN ใหชัดเจนในการกลั่น กรองลูกจางที่จ ะ
บรรจุเปKนพนักงาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบการอ*านมาตรวัดน้ํา เนื่องจากเปKนงานที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการกํากับดูแลความถูกตอง และ กปน. ควรจัดอบรมพนักงานกลุ*มนี้ใหมีทัศนคติ และกรอบความคิด (Mind
Set) ในการปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย*างเคร*งครัด
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะดังนี้
1. เพื่ อใหการกํา หนดราคากลางงานจั ด ซื้ อจัด จางของโครงการก* อสรางขนาดใหญ* มี
ความน*าเชื่อถือและสรางความโปร*งใสในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางขององคNกร กปน. ควรจางที่ปรึกษาอิสระ
หรือ Third Party ทําหนาที่สอบทานราคากลางอีกครั้ง
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2. โครงการปรับ ปรุงระบบส* งน้ํ า ดิ บ เพื่ อ เสริ ม สรางเสถี ย รภาพบริ เวณคลองประปา
ฝlvงตะวันตก เปKนโครงการก*อสรางที่มีวงเงินค*างานสูง และจําเปKนตองมีวิศวกรผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ตลอดจนการตรวจรับงาน จึงขอให กปน. พิจารณาความเหมาะสมที่จะมอบหมายใหสายงานวิศวกรรม
และก*อสรางมาดําเนินการในโครงการนี้
3. สําหรับงานก*อสรางซ*อมแซมเขื่อนกั้นคลองประปาที่ทรุด หากเปKนเขื่อนที่มีส*วนผสม
ของคอนกรีต กปน. ควรเพิ่มการใช Silk Curtain เพื่อปTองกันไม*ใหเศษคอนกรีตตกลงไปในคลองประปา
มติที่ประชุม รับ ทราบ และให กปน. รับ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ
ติดตามฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 6 ขออนุมัติจ$างรื้อย$ายท"อประปาเดิมและวางท"อประปาใหม"ทดแทน พร$อมโครงการก"อสร$าง
ของกรมทางหลวง สัญญา PITH-715 โดยวิธีพิเศษ
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจางรื้อยายท*อประปาเดิมและวางท*อ
ประปาใหม*ทดแทนพรอมโครงการก*อสรางของกรมทางหลวง สัญญา PITH-715 โดยวิธีพิเศษ ใหกับ บริษัท
ชัยนั นทN คาวัตถุ ก*อสราง (2524) จํากั ด ซึ่ งเปK น ผู รับ จางงานรื้อยายและวางท* อประปาใหม* ทดแทน โดยวางท* อ
ประธานขนาด Ø 1,200 มม. และ Ø 1,000 มม. ความยาวรวมประมาณ 1.025 กม. และวางท*อจ*ายน้ําขนาด Ø 300
มม. 2 ฝlvง ความยาวรวมประมาณ 12.57 กม. พรอมโครงการก*อสรางทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา
ในวงเงินค*างานตามสั ญญา 126,400,000.- บาท ไม* รวมภาษี มูลค* าเพิ่ ม ซึ่งเปK นราคาที่ บริษัทฯ ไดปรับลดลง
หลังจากที่ กปน. ไดเจรจาต*อรองราคาค*างานก*อสรางตามราคากลางที่ปรับลดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดําเนินการปรับลดค*างานก*อสรางของหน*วยงานภาครัฐตามที่สํานักงบประมาณ
เสนอ และเปKนราคาที่ไดปรับลดวงเงินค*างานตามสัญญาที่คณะกรรมการ กปน. ไดเคยอนุมัติในการประชุมครั้งที่
10/2557 เมื่ อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 (จาก 127,000,000.- บาท เปK น 126,400,000.- บาท (ไม* รวม
ภาษีมูลค*าเพิ่ม)) โดยมีร ะยะเวลาทํา งานตามสัญ ญา นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กปน. ใหเริ่มทํางาน
จนถึงก*อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง 30 วัน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง ไดประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2558 แลวเห็นว*า การเจรจาต*อรองราคาครั้งนี้เปKนไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งผลการเจรจาต*อรองราคา
บริษัทฯ ไดลดราคาลงอีกคงเหลือเปKนเงิน 126,400,000.- บาท และต่ํากว*าราคากลางที่ทบทวนตามมาตรการปรับ
ลดค*างานก*อสรางรอยละ 2.07 ดังนั้น จึงเห็นว*าราคาดังกล*าวเปKนราคาที่เหมาะสมและยอมรับได และมีมติเห็นควร
ใหว*าจาง บริษัท ชัยนันทNคาวัตถุก*อสราง (2524) จํากัด เปKนผูรับจางงานรื้อยายและวางท*อประปาใหม*ทดแทน
พรอมโครงการก*อสรางของกรมทางหลวง สัญญา PITH-715 ในวงเงินค*างานตามสัญญา 126,400,000.- บาท
(ไม*รวมภาษีมูลค*าเพิ่ม) ตามที่เสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต*อไป
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 7

อนุมัติตามเสนอ
ขออนุมัติงดค"าปรับให$ผู$รับจ$าง สัญญาเลขที่ ปสป-3
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงดค*าปรับใหผูรับจาง สัญญาเลขที่
ปสป-3 เปKนจํานวน 112 วัน โดยสัญญานี้บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเมนทN 1688 จํากัด เปKนผูรับจางงาน
เสริมเสถียรภาพและปTองกันน้ําท*วมตามแนวคลองประปา ช*วงไซฟ•อนรังสิต-ไซฟ•อนบางหลวง มีวงเงินค*าสัญญา
211,800,000 บาท และมีระยะเวลาดําเนินการ 210 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผูรับจางได
มีหนังสือส*งมอบงานเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธN 2558 ซึ่งมีผลการดําเนินงานล*าชากว*าสัญญาจํานวน 112 วัน
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ทั้งนี้ เนื่องจากผูรับจางประสบปlญหาอุปสรรคไม*สามารถดําเนินการก*อสรางตามสัญญาไดดวยสาเหตุ 3 กรณี
ดังนี้
1. เอกชนไม* ยิ น ยอมใหเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการวางท* อ น้ํ า ดิ บ ของเอกชนบริ เ วณ
Sta.23+370 ถึง 23+400
2. การไฟฟTาส*วนภูมิภาคไม*สามารถงดจ*ายกระแสไฟฟTาใหผูรับจางดําเนินการตอกเสาเข็มใต
สายไฟแรงสูง ช*วง Sta.23+490 ถึง 23+540
3. ประชาชนในพื้นที่ขัดขวางไม*ใหผูรับจางดําเนินการตอกเสาเข็มช*วง Sta.24+840 ถึง
24+915 ซึ่งสาเหตุในเรื่องนี้เปKนสาเหตุที่ล*าชาที่สุด และครอบคลุมอีก 2 สาเหตุขางตนดวย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง ไดประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2558 เห็นควรงดค*าปรับใหแก*คู*สัญญา ซึ่งเปKนไปตามขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 100 ว*า
ดวย การพัสดุ พ.ศ. 2537 ขอ 95(3) และเปKนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กปน. ทั้งนี้ กรณีการพิจารณางด
ค* าปรับ คณะกรรมการ กปน. ไม* ไดมอบหมายใหคณะอนุ กรรมการฯ พิ จารณากลั่ นกรองตามอํ านาจหนาที่ ของ
คณะอนุกรรมการฯ ตามคําสั่งการประปานครหลวงที่ กก 2/2558 สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธN 2558
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 8

อนุมัติตามเสนอ
ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามข$อสังเกตฯ และความเห็นเพิ่มเติม
ของกระทรวงการคลังจากการประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ประจําป_ 2557

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามขอสังเกตฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง จากการประเมินผลการดําเนินงานของ
กปน. ประจําปm 2557 ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0818.2/2911 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธN 2558 ไดแจง
ว*า ผลการประเมินผลการดําเนินงานประจําปmบัญชี 2557 ของ กปน. ที่ระดับคะแนน 4.7191 พรอมทั้งมีขอสังเกต
และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง โดยขอให กปน. นําเสนอแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอสังเกตดังกล*าวต*อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน 60 วัน นับแต*วันที่ไดรับแจง
ผลการประเมิน
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคN กร ไดประชุ ม ครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม
2558 มี ม ติ เห็ น ชอบแนวทางการปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานตามขอสั ง เกตฯและความเห็ น เพิ่ ม เติ ม ของ
กระทรวงการคลังจากการประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ประจําปm 2557 และให กปน. รับขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. กปน. ควรมี แผนการดํ าเนิ นงานหรือกลยุ ทธNในระยะยาวสํ าหรับการบริหารจัดการน้ํ า
สูญเสีย อีกทั้งควรศึกษาเพิ่มเติมจากองคNกรต*างๆ ที่มีการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องการลดน้ําสูญ เสีย (Best
Practice) เช*น ประเทศสิงคโปรN เปKนตน
2. แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนิน งานในการหารายไดเสริมอื่นๆ หรือพัฒ นาธุรกิจ ที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประปา ไม*ควรเปKนการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา เพื่อจัดทําขอมูลประกอบการจัดตั้งบริษัท
ในเครือเพื่อดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แต*อย*างไรก็ตาม กปน. ควรดําเนินการเร*งรัด ติดตามการแกไขทบทวน
พระราชบัญ ญัติ กปน. พ.ศ.2510 และ/หรือออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ภายใตอํานาจของคณะกรรมการ
กปน. เพื่อใหสามารถดําเนินการในเชิงธุรกิจไดอย*างคล*องตัว
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. เพิ่มเติมแนวทาง
ปรับปรุงการดําเนินการในเรื่องดังต*อไปนี้
1. แนวทางการหารายได$เสริมอื่นๆ
ขอให กปน. เพิ่ ม เติ มรายละเอี ย ดการจํ าหน* ายน้ํ า ประปาในบริเวณพื้ น ที่ ร อยต* อ
ระหว*าง กปน. และ กปภ. ซึ่งไดมีการหารือร*วมกันในเบื้องตนแลว และ กปน. มีกําลังการผลิตและปริมาณน้ํา
มากเพีย งพอ พรอมที่จะใหบริการผู ใชน้ํ า นอกจากนี้ยั งมีน โยบายที่ จะลงทุน วางท* อประธานไปจนสุ ดพื้ น ที่
ความรับผิดชอบ เพื่อใหมีปริมาณน้ํามากขึ้น รองรับกับการใหบริการบริเวณพื้นที่ชายขอบ ซึ่งจะเปKนการบําบัด
ทุกขN บํารุงสุขใหประชาชนแลว กปน. ยังมีรายไดเพิ่มขึ้นดวย
2. แนวทางการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
2.1 ขอให กปน. เพิ่มเติมการเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธNที่เปKนรูปธรรม
เพื่อบริหารจัดการน้ําสูญเสียควบคู*ไปกับการบริหารจัดการแรงดันน้ําเปKนรายพื้นที่บริการ (รายภาค)
2.2 สํ าหรับ การดํ า เนิ น งานในระยะยาวของการบริ ห ารจั ด การน้ํ าสู ญ เสี ย ขอให
กปน. ปรับขอความใหกระชับและเขาใจง*ายว*า ในปm 2558 กปน. จะรวบรวมขอมูลและจัดทําร*างแผนบริหาร
จัดการน้ําสูญเสียเพื่อใหน้ําสูญเสียอยู*ในระดับรอยละ 10-15 ในปm 2570 เปKนตนไป
3. แนวทางการบริ ห ารจั ด การแหล" ง น้ํ า ดิ บ ขอให กปน. เพิ่ ม เติ ม การเตรี ย มจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรNแหล*งน้ําดิบของ กปน. เพื่อแกไขปlญหาเรื่องนี้สําหรับในอนาคต
มติที่ประชุม

เห็น ชอบโดยให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 9 ขอความเห็ น ชอบการกํ าหนดเกณฑb ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน (KPI) ศู น ยb EVM ของ
กปน. ตามแผนปฏิบัติงานศูนยb EVM ป_งบประมาณ 2558
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ นชอบการกํ าหนดเกณฑN
ประเมินผลการดําเนินงาน (KPI) ศูนยN EVM ของ กปน. ตามแผนปฏิบัติงานศูนยN EVM ปmงบประมาณ 2558
สรุปไดดังนี้
1. กปน. ไดนําระบบ EVM มาประยุกตNใชในการบริหารจัดการองคNกรตั้งแต*ปmงบประมาณ
2549 อย*างต*อเนื่องจนถึงปlจจุบัน โดยไดดําเนินการในรูปแบบศูนยN EVM ตามโครงสรางการบริหารงาน และ
ในปmงบประมาณ 2558 กปน. ไดแบ*งศูนยN EVM เปKน 4 ศูนยN ประกอบดวย ศูนยNผลิตน้ํา ศูนยNส*งจ*ายน้ํา ศูนยN
สนับสนุน และศูนยNบริการ
2. กปน. ไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรNการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 และแผนปฏิบัติงาน
ปmงบประมาณ 2558 โดยมีการกระจายเปTาหมายการดําเนินงานลงสู*ศูนยN EVM ตามที่กําหนดไว 4 ศูนยN และ
ไดรับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการการประปานครหลวง ในการประชุ มครั้ งที่ 6/2557 เมื่ อวั นที่ 29
สิงหาคม 2557 โดยมีปlจจัยขับเคลื่อนมูลค*า (Key Value Drivers) จํานวน 6 กลยุทธN และนํามาเปKนเกณฑNใน
การกําหนดตัวชี้วัดของศูนยN EVM ประกอบดวย
2.1 การสรางผลประกอบการใหเติบโตอย*างยั่งยืน
2.2 การบริหารสินทรัพยNเพื่อเพิ่มมูลค*า
2.3 การผลิตและส*งน้ําดวยมาตรฐานสูง อย*างมั่นคง เพียงพอ และยั่งยืน
2.4 การมุ*งเนนลูกคา ตลาด และการบริการที่เปKนเลิศ
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2.5 การบริหารจัดการกระบวนการอย*างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.6 การยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. คณะประสานงานโครงการนํ า ระบบ EVM มาใชพั ฒ นา กปน. ไดจั ด ทํ า ร* า งเกณฑN
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยN EVM เพื่อใชในการวัดตามผลการดําเนินงานของศูนยN EVM แลวเสร็จ และไดผ*าน
ความเห็ นชอบจากผู บริ ห ารศู น ยN EVM และที่ ประชุ มผู บริ หารระดั บ นโยบายในการประชุ มครั้ งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธN 2558
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคNกร ไดประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปดําเนินการ ดังนี้
1. การวัดผลดานกระบวนการภายในของแต*ละศูนยN EVM ในกระบวนการเดียวกันควรกระจายให
ครอบคลุมหน*วยงานที่รับผิดชอบที่มีการดําเนินงานลักษณะเดียวกันใหครบทั้งองคNกร
2. การวัดผลดําเนินการเรียนรูและพัฒนาองคNกร ควรกระจายน้ําหนักตัวชี้วัด ใหเท*าเทียมกันทุก
ศูนยN EVM โดยอาจมีการทบทวนแผนปฏิบัติงานในปmงบประมาณ 2559 ต*อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมติเห็นชอบ
การทบทวนแผนเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบู รณาการระบบการควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และ
การตรวจสอบภายใน (Governance, Risk and Compliance : GRC) โดยฝ•ายบริหารความเสี่ยง พรอม
ทั้งหน*วยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดร*วมกันพิจารณาและปรับปรุงแผนฯ ในส*วนต*างๆ ไดแก* ผูรับผิดชอบหลัก,
ผูรับผิดชอบรอง, รายละเอียดในกิจกรรม และระยะเวลาดําเนินการ เปKนตน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 11 รับทราบรายงานวิเคราะหbการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 มกราคม 2558
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานวิ เ คราะหN ก ารเงิ น และ
ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2558 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก*อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต* างประเทศ เท* ากั บ 2,777.9 ลานบาท สูงกว* า
เปTาหมายตามเกณฑNประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. 324.1 ลานบาท และสูงกว*าปmก*อน 241.6 ลานบาท
เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 30.1 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิเท* ากับ 2,808.0 ลานบาท
สู งกว* า เปT า หมาย 354.2 ลานบาท และสู งกว* า ปm ก* อ น 271.2 ลานบาท และมี กํ าไรทางเศรษฐศาสตรN
(Economic Profit : EP) เท*ากับ 668.7 ลานบาท สูงกว*าเปTาหมาย 223.0 ลานบาท และสูงกว*าปmก*อน 97.8
ลานบาท ประกอบดวย
รายได$รวม เท*ากับ 6,490.6 ลานบาท สูงกว*าเปTาหมาย 45.0 ลานบาท และสูงกว*าปm
ก*อน 297.4 ลานบาท โดยมีรายไดค*าน้ํา ซึ่งเปKนรายไดหลักของ กปน. จํานวน 5,367.1 ลานบาท ต่ํากว*า
เปTาหมาย 26.4 ลานบาท แต*สูงกว*าปmก*อน 185.5 ลานบาท โดยมีปริมาณน้ําขายในเดือนมกราคม 2558
ลดลงจากเดือนธันวาคม 2557 เนื่องจากอุณหภูมิในเดือนมกราคมลดลงจากเดือนก*อน ประกอบกับมีวันหยุด
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ยาวในช*วงปmใหม* นอกจากนี้ กปน. มีรายไดเสริมจากงานวางท*อประปาภาครัฐและภาคเอกชน และรายไดค*า
ติดตั้งและยายหัวดับเพลิง และรายไดอื่นจากค*างานวางท*อร*วมกับ กทม. อบจ.สมุทรปราการ และอบต.นนทบุรี
ค*าบริการเชื่อมต*อขอมูล ค*าน้ําประปาที่เคานNเตอรNเซอรNวิส ดอกเบี้ยรับ และค*าสินไหมทดแทนสูงขึ้น
ค" า ใช$ จ" า ยรวม (รวม FX) เท* า กั บ 3,682.6 ลานบาท ต่ํ า กว* า เปT า หมาย 309.2
ลานบาท แต*สูงกว*าปmก*อน 26.2 ลานบาท โดยมีตนทุนค*าน้ําต*อหน*วยน้ําขาย เท*ากับ 7.61 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว*า
เปTาหมาย 0.58 บาท:ลบ.ม. เกิดจากค*าใชจ*ายบุคลากร ค*าสารเคมี ค*าจางเหมาซ*อมท*อแตกรั่ว ค*าเสื่อมราคาและ
ค*าตัดจ*าย ต่ํากว*าเปTาหมาย เมื่อเปรียบเทียบผลงานกับปmก*อนพบว*า ตนทุนค*าน้ําต*อหน*วยน้ําขายต่ํากว*าปmก*อน
0.22 บาท:ลบ.ม. เกิดจากค*าใชจ*ายบุคลากรและค*าสารเคมี เนื่องจากปmก*อน (เดือน ต.ค. 56 – มี.ค. 57)
มีการทดลองใชสารสรางตะกอน AL (K-320) ซึ่งมีราคาสูงในการผลิตน้ํา และไดทําการยกเลิกสารเคมีดังกล*าว
ในปmนี้ รวมไปถึงมีตนทุนการซื้อคลอรีนซึ่งเปKนสารเคมีหลักในการผลิตน้ําต่ํากว*าปmที่แลวรอยละ 8.36 อีกทั้งยัง
มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจากปmก*อนทําใหตนทุนค*าน้ําลดลง 0.07 บาท:ลบ.ม. ในขณะที่มีตนทุนต*อ
หน*วยน้ําขายเพิ่มขึ้นจากค*าไฟฟTา 0.14 บาท:ลบ.ม. เนื่องจากค*า Ft เฉลี่ยสูงกว*าช*วงเดียวกันของปmก*อน และ
มีการปรับเพิ่มแรงดันน้ําของสถานีสูบส*งเพิ่มสูงขึ้นจากปmที่แลว 0.5 เมตร
กําไรสุทธิ เท*ากับ 2,808.0 ลานบาท สูงกว*าเปTาหมาย 354.2 ลานบาท และสูงกว*า
ปmก*อน 271.2 ลานบาท โดยมีสัดส* วนค*าใชจ*ายดําเนินงานต*อรายไดดําเนิน งานต่ํากว*าปm ก*อน และมี อัตรา
ผลตอบแทนก* อ นหั ก ดอกเบี้ ย ภาษี และค* า เสื่ อ มราคา (EBITDA Margin) เท* า กั บ รอยละ 67.80 สู งกว* า
เปTาหมาย ซึ่งเท*ากับรอยละ 63.72 และสูงกว*าปmก*อน ซึ่งเท*ากับรอยละ 65.88 และมีอัตราผลตอบแทนต*อ
รายไดดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท*ากับรอยละ 43.93 สูงกว*าเปTาหมาย และปmก*อน ซึ่งเท*ากับรอยละ
38.46 และรอยละ 41.44 ตามลําดับ
ฐานะการเงิน :
กปน. มีสิ นทรัพยNรวม ณ 31 มกราคม 2558 เท* ากับ 62,703.1 ลานบาท หนี้ สิน รวม
8,542.9 ลานบาท และส*วนทุน 54,160.2 ลานบาท โดยมีอัตราส*วนหนี้สินรวมต*อส*วนทุน (D/E Ratio)
เท*ากับ 0.16 เท*า มีค*าต่ํากว*าเปTาหมาย และต่ํากว*าปmก*อน ซึ่งเท*ากับ 0.17 เท*า ประกอบกับอัตราส*วนเงินทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) เท*ากับ 4.94 เท*า สูงกว*าเปTาหมาย ซึ่งเท*ากับ 4.20 เท*า และสูงกว*าปmก*อน ซึ่ง
เท*ากับ 2.79 เท*า สะทอนถึงสภาพคล*องทางการเงินที่ดี
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคN ก ร ไดประชุ ม ครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม
2558 มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะหNการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31
มกราคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 12 รับทราบรายงานผลการเบิกจ"ายงบลงทุน ประจําป_งบประมาณ 2558 รายไตรมาส และ
สะสม 5 เดือน (ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธb 2558)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ประจําปm
งบประมาณ 2558 รายไตรมาสและสะสม 5 เดื อน (ตุ ล าคม 2557 – กุ มภาพั น ธN 2558) โดย กปน.
สามารถเบิกจ*ายงบลงทุนประจําปm งบประมาณ 2558 รายไตรมาสและสะสม 5 เดือน (ตุลาคม 2557 –
กุมภาพันธN 2558) สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธN 2558 จํานวน 1,040.7 ลานบาท คิดเปKน 21.9% ของ
วงเงินอนุมัติเบิกจ*ายทั้งปm (ปmงบประมาณ 2557 เบิกจ*ายได 28.1%) และมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานผลการเบิกจ"ายงบลงทุน สะสม 5 เดือน (ตั้งแต"เดือน ต.ค. 2557– ก.พ. 2558)
หน*วย : ลานบาท

วงเงิน
เบิกจ"ายทั้งป_

รายการ
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
งบลงทุนที่ทําเปKนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนจ"าย

4,050.4
834.4
696.9
176.6
4,747.3 1,011.0

ต.ค. 2557 – ก.พ. 2558
% เบิกจ"าย
จ"ายจริง
%
ทั้งป_
822.0
98.5
20.3
218.7 123.8
31.4
1,040.7 102.9
21.9

* หมายเหตุ : แผนจ$ายอยู$ระหว$างการขออนุมัติจาก สศช.

ผลการเบิกจ"ายรายไตรมาส
รายงานผลการเบิกจ"ายงบลงทุน ไตรมาส 1 – ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2557 – กุมภาพันธb 2558)

รายการ

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ"ายทั้ง
ป_
4,050.4
696.9

งบลงทุนปกติ
งบลงทุน
โครงการ
รวมทั้งสิ้น
4,747.3
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ"าย
ตามข$อตกลงวัดผลการ
ดําเนินงาน

หน*วย : ลานบาท
ไตรมาส ไตรมาส
3
4

ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.
2557)
แผน
จ"ายจริง %
จ"าย
404.8 475.8 117.5
119.9 105.2 87.8

ไตรมาส 2 (ม.ค. - ก.พ.
2558)
แผน
จ"ายจริง % แผนจ"าย แผนจ"าย
จ"าย
709.8 346.2 48.8 1,073.4 1,862.4
183.6 113.5 61.8 199.0 194.4

524.7

581.0 110.7

893.4

459.7

51.5 1,272.4 2,056.8

524.7

581.0 100.0

837.1

459.7

54.9 1,272.4 2,056.8

ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคN กร ไดประชุ ม ครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม
2558 มีมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ*ายงบลงทุนประจําปmงบประมาณ 2558 รายไตรมาสและสะสม 5 เดือน
(ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธN 2558) ภายหลังการนําเสนอ คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะว*า กปน.
ควรเร*งรัดและกระตุนการเบิกจ*ายงบลงทุนใหเร็วขึ้นกว*าแผนการเบิกจ*ายงบลงทุนที่กําหนดไว เนื่องจากแผน
จ*ายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 มีวงเงินเบิกจ*ายค*อนขางสูง
มติที่ประชุม รับ ทราบ และให กปน. รับ ขอเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองคN กรไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
เรื่องที่ 13 รับ ทราบการติ ด ตามความเสี่ ยงของอั ต ราดอกเบี้ ยและอั ต ราแลกเปลี่ ยน สํ าหรับ เดื อ น
กุมภาพันธb 2558
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนกุมภาพันธN 2558 สรุปไดดังนี้
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1. ณ วั น ที่ 28 กุ มภาพั นธN 2558 กปน. มี ภ าระหนี้ เปK น เงิน กู สกุ ล เยนทั้ งจํ านวน เท* ากั บ
5,795.3 ลานเยน เทียบเท*า 1,589.5 ลานบาท โดยในจํานวนนี้ไดปTองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว
เท*ากับ 2,800.4 ลานเยน เทียบเท*า 768.1 ลานบาท (รอยละ 48.3) และคงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเท*ากับ 2,994.9 ลานเยน เทียบเท*า 821.4 ลานบาท (รอยละ 51.7)
2. ปlจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต*างประเทศ
และเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนกุมภาพันธN 2558 พบว*า ค*าเงินบาทแกว*งตัวในกรอบแคบๆ
โดยแข็งค*าขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับเงินเยน นอกจากนี้ เงินกูสกุลเยนดังกล*าวอยู*ระหว*างระยะเวลาการเบิกรับ
เงินกู ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยของเงินกูสกุลเยนที่ต่ําเพียงรอยละ 0.74 ต*อปm จึงเห็นควรคงเงินกูเยนไว โดย
กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต*อไป
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒนาองคN กร ไดประชุ มครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อวั นที่ 12 มี นาคม 2558
มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 14 รับทราบแผนปฏิบัติงานด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป_งบประมาณ 2558
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปmงบประมาณ 2558 จํานวน 7 โครงการ ประกอบดวย
• แผนงานภายใตกรอบยุทธศาสตรNการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555-2559) จํานวน
6 โครงการ
• แผนปรับ ปรุ งองคNกร (OFIs Roadmap) ตามระบบประเมิ น คุ ณ ภาพรัฐวิ สาหกิจ (SEPA)
จํานวน 1 โครงการ
แผนงาน/โครงการ

หน"วยงาน
ผู$รับผิดชอบ

ต"อเนื่อง
จากป_
2557

โครงการ
ใหม"

งบประมาณ
(ล$านบาท)

ภายใตกรอบยุทธศาสตรการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555-2559) จํานวน 6 โครงการ
ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth : L)
1. โครงการส*งเสริมการลดภาวะโลกรอน (Green IT)
รวก.(ท)/
(L2-1/1)
ชวก.(ท)/ฝยส.
2. โครงการศึกษารูปแบบการจัดทําระบบ Management
ฝยท.
Cockpit เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหารระดับสูง (L2-1/2)
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ
ฝยท.
ระบบงานตามยุทธศาสตรN (L2-1/8)
4. โครงการปรับปรุงระบบขอมูลผูใชน้ํา (Customer
Information System : CIS) (L2-1/10)

ฝพท./ฝยส.

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
(Infrastructure) (L2-2/4)
• Front End 122 ลานบาท
• Cloud Non ERP-CIS 105.3 ลานบาท

ฝยส.

10
(งบผูกพันปm 57)
28
(งบผูกพันปm 56
56 ลานบาท)
82.3
(งบผูกพันปm 56
142.2 ลานบาท)
227.3
(งบผูกพันปm 56)

-12-

แผนงาน/โครงการ

หน"วยงาน
ผู$รับผิดชอบ

ต"อเนื่อง
จากป_
2557

ยุทธศาสตรดานการเงิน (Finance :F)
6. F3-2/3 โครงการยกระดับกระบวนการจัดหาและบริหาร
จัดการสินทรัพยN ICT

ชวก.(ท)/ฝยท./
ฝยส./ฝพส.

-

โครงการ
ใหม"

งบประมาณ
(ล$านบาท)
-

แผนปรับปรุงองคกร (OFIs Roadmap) ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จํานวน 1 โครงการ
1. OFIs โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัด
การวิเคราะหN และการจัดการความรูอย*างบูรณาการ
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รวก.(ท)/ฝยท./
ฝนย./ฝตป.

-

347.6

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคNกร ไดประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 15 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิ นการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทรNที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมติรับทราบ ดังนี้
1. รายงานงบการเงิ น ของการประปานครหลวง สํ า หรั บ งวดสามเดื อ น สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557 (ก*อนสํานักงานการตรวจเงินแผ*นดินสอบทาน) สรุปไดดังนี้
1.1 ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2557
1) สินทรัพยNรวม เท*ากับ 64,422.4 ลานบาท ประกอบดวย สินทรัพยNหมุนเวียน
11,309.3 ลานบาท และสินทรัพยNไม*หมุนเวียน 53,113.1 ลานบาท
2) หนี้ สินและส*วนของทุน เท*ากับ 64,422.4 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ สินรวม
10,865.6 ลานบาท (หนี้สินหมุนเวียน 4,319.1 ลานบาท และหนี้สินไม*หมุนเวียน 6,546.5 ลานบาท) และ
ส*วนของทุน 53,556.8 ลานบาท
1.2 ผลการดํ าเนิ น งาน สํ าหรั บปm สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2557 มี กํ าไรสํ าหรั บ งวด
เท*ากับ 2,214.2 ลานบาท เกิดจากรายไดรวม 4,963.3 ลานบาท ค*าใชจ*ายรวม 2,786.0 ลานบาท และกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต*างประเทศ 36.9 ลานบาท สําหรับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังหักขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรN เท*ากับ 2,214.1 ลานบาท
1.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนNและมูลค*าคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการ
ใหประโยชนNของสินทรัพยN ไดแก* สินทรัพยNหมวดยานพาหนะ จากเดิมคํานวณค*าเสื่อมราคาตามอายุการให
ประโยชนN 5 ปm และ 8 ปm โดยไม*มีมูลค*าคงเหลือ เปลี่ยนเปKนคํานวณค*าเสื่อมราคาตามอายุการใหประโยชนN 5
ปm และ 8 ปm โดยมีมูลค*าคงเหลืออัตรารอยละ 5 และ 15 ของมูลค*าไดมา
2. การหารื อร* ว มกั บ นายสมศั กดิ์ ภู* ธ งชั ย ฤทธิ์ รองผู ว* า การ (แผนและพั ฒ นา) เกี่ ย วกั บ
กระบวนการควบคุมภายใน ของ กปน. รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมภายใน โดยการพัฒ นา
ระบบงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management & Internal control : RMIC) ขึ้นมาใช
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ตั้งแต*ปmงบประมาณ 2552 จนถึงปlจจุบัน สําหรับแนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน อยู*ระหว*าง
การพัฒนาระบบงาน GRC ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ซึ่งคาดว*าจะนํามาใชแทนระบบงาน RMIC ในปmงบประมาณ 2559
สายงานแผนและพั ฒ นา มี แนวคิ ดในการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ขององคN กร เพื่ อ ใหสะทอนถึ ง
วิสัยทัศนN และพันธกิจขององคNกร ซึ่งอยู*ระหว*างการดําเนิน การโดยฝ•ายนโยบายและยุทธศาสตรN และฝ•าย
ติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว*าการนําระบบ GRC มาใชงาน ควรเนนความสําคัญ
ในเรื่องฐานขอมูล การสํารองขอมูล ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และระบบการแจงเตือน
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 16 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธbใน กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธNใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต*างๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบ ความคื บ หนาในการปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี โ ครงสรางอั ต ราค* า จางของลู ก จาง
รัฐวิสาหกิจ โดยรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการประชุม
ครั้ งที่ 3/2558 วั น ที่ 13 มี น าคม 2558 ซึ่ งมี ม ติ ใหความเห็ น ชอบในหลั กการปรั บ ขยายเพดานอั ต รา
เงินเดือนขั้นสูง และปรับอัตราเงินเดือนพนักงานคนละ 1 ขั้น ก*อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให
ความเห็นชอบต*อไป
2. รับทราบ ความคืบหนาในการปรับปรุงสวัสดิการดานค* ารักษาพยาบาลใหผู ปฏิ บั ติงาน
หรือบุคคลในครอบครัวที่เขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูป•วยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนหรือคลินิกเวช
กรรมใหไดรับค*ารักษาพยาบาลเท* าที่จ*ายจริง แต*เมื่อรวมกันแลวตองไม*เกินปmงบประมาณละ 3,600 บาท ต* อ
ครอบครัว โดยขณะนี้อยู*ระหว*างฝ•ายกฎหมาย (ฝกม.) พิจารณาทบทวนรายละเอียดร*างขอบังคับ กปน. ฉบับที่
59 ว*าดวยการสงเคราะหNเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2522
3. รับทราบ ความคืบหนาการเสนอใหทําคานกั้นถนนเลียบคลองประปา ตั้งแต*ถนนแจง
วั ฒ นะถึ งแยกศรี ส มาน เพื่ อ ไม* ใหรถขนาดใหญ* ผ* า น ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู* ร ะหว* า ง สร. กปน. ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
รายละเอียดเสนอฝ•ายบริการกลาง (ฝบก.) เพื่อนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาต
ใหก*อสรางหรือใชประโยชนNในอสังหาริมทรัพยN ซึ่งอยู*ในความควบคุมของการประปานครหลวง
คณะกรรมการกิจการสัมพันธbฯ ใหขอคิดเห็นว*า ใหถือเอาประโยชนNของประชาชนเปKน
ที่ตั้ง โดยคํานึงถึงจุดพอดีที่จะไม*ก*อใหเกิดความเสียหายแก* กปน. และใหเชิญผูแทนจากเทศบาลนครปากเกร็ด
มาหารือร*วมกันต*อไป
4. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธNฯ ครั้งที่ 4/2558 ในวัน
จันทรNที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ* กปน.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธN ฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
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เรื่องที่ 17 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต*างๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบแน วท างการป รั บ ป รุ ง การดํ า เนิ น งานตามความเห็ น เพิ่ มเติ ม ของ
กระทรวงการคลัง จากการประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ประจําปm 2557
2. รั บทราบรายงานผลการเฝT าระวั งดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ยงหลั ก (Key Risk Indicator: KRI)
ปmงบประมาณ 2558 งวดเดือนมกราคม 2558 จํานวน 11 รายการ ดังนี้
2.1 ผลงานอยู*ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Target) จํานวน 8 รายการ
2.2 ผลงานอยู*ในระดับที่ตองติดตามเฝTาระวังอย*างใกลชิด (Trigger) 3 รายการ ไดแก*
1) ปริ มาณน้ํ าของเขื่ อนภู มิพล และเขื่ อนสิ ริ กิติ์ ในช* วงฤดู แลง ณ วั นที่ 1 มี นาคม
2558 พบว*า อยู*ที่ 49%
2) ปริมาณน้ําเฉลี่ย ณ อ.บางไทร จ.อยุธยา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 พบว*า อยู*ที่ 99
ลบ.ม./วินาที
3) ปริมาณน้ําขาย สะสมเดือนตุลาคม - กุมภาพันธN 2558 จํานวน 555.20
ลาน ลบ.ม. ต่ํากว*าเปTาหมาย 2.48 ลาน ลบ.ม.
3. รับทราบรายงานผลการติดตามความคืบหนาการบริหารความเสี่ยง ปmงบประมาณ 2558
งวดเดือน มกราคม 2558 ตามแผนบริหารความเสี่ยง จํานวน 12 แผน ดังนี้
3.1 ผลงานดีกว*าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) /ดีกว*าแผน จํานวน 1
แผน คือ แผนเร*งรัดการเบิกจ*ายงบลงทุน
3.2 ผลงานอยู*ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) /เปKนไปตามแผน จํานวน
10 แผน
3.3 ผลงานเกินกว*าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได (Risk Tolerance) แต*ดีกว*าค*าเปTาหมาย
สะสมรายเดื อน จํ านวน 1 แผน คื อ แผนการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพงานลดน้ํ า
สูญเสีย
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ข อเสนอแนะให กปน. พิ จ ารณาดํ า เนิ น การ
เพิ่มเติมดังนี้
1. แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในส*วนของการ
บริหารจัดการแหล*งน้ําดิบ เพื่อใชในการผลิตน้ําประปาที่มีประสิทธิภาพ กปน. ควรดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 จั ดใหมี ก ารประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ ร*ว มกั น พิ จ ารณาขอบเขตงานจางที่ ป รึ ก ษา
โครงการเปรียบเทียบแนวทางแกไขปlญหาคุณภาพน้ําดิบในอนาคต เพื่อใหไดขอมูล
ที่เหมาะสมและเปKนประโยชนNในการจัดทําแผนแม*บท (Master Plan) ฉบับ ที่ 3
(พ.ศ.2560-2590)
1.2 แผนการดําเนินงานระยะกลาง และระยะยาว กปน. ควรมีส*วนร*วมในการผลักดัน
ใหมี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ร* ว มกั น ในระดั บ ประเทศ รวมถึ งการใช
โครงสรางพื้ น ฐานร*ว มกั น กั บ หน* วยงานสาธารณู ปโภคอื่ น เช* น การไฟฟT านคร
หลวง และกรุงเทพมหานคร
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2. สายงานวิศวกรรมและก* อสราง นํ าเสนอการเตรียมการเพื่ อลดผลกระทบ และความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อยายท*อประปาจากการก*อสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญ*ต*าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เช*น โครงการรถไฟฟTาสายสีเขียว (หมอชิต-คูคต)
เรื่องที่ 18 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน มีนาคม 2558
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิ บัติ งานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือน มีนาคม 2558 ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2558 ดังนี้
1. มีมติรับทราบ การดําเนินงานดานลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีขอมูล ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ณ เดือนกุมภาพันธN 2558 ดังนี้
พื้นที่
กปน.
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5

อัตราน้ําสูญเสีย
22.38 %
(เปTาหมายอัตราน้ําสูญเสีย ปmงบประมาณ 2558 อยู*ที่
22.00%)
22.55 %
19.95 %
16.68 %
29.37 %
21.50 %

1.2 ผลการบริหารจัดการแรงดันน้ํา ณ เดือนกุมภาพันธN 2558 แรงดันน้ําเฉลี่ยสะสมที่
ทําไดคือ 8.82 เมตร โดยมีเปTาหมายปmงบประมาณ 2558 อยู*ที่ 8.85 เมตร
1.3 การวิเคราะหNขอมูลระบบสูบจ*าย ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานประปาสาขาและการ
บริหารจัดการ DMA เพื่อลดน้ําสูญเสีย ปmงบประมาณ 2557
1.4 พื้นที่แรงดันน้ําอ*อน (ต่ํากว*า 8.85 เมตร) ตามจุดวัดประเมินผล IRDP และวิธีการ
ปรับปรุง
1.5 แผนงานและกิจกรรมลดน้ําสูญเสียใน DMA เปTาหมายของพื้นที่บริการ 4
1.6 การดําเนินงานของคณะทํางานชุดต*าง ๆ
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให กปน. ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ใหพิจารณาศึกษาปริมาณน้ําสูญเสียที่ลดลงได เมื่อดําเนินการซ*อมจุดแตกรั่วในท*อ
ประธาน
2.2 ใหปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอผลการบริหารแรงดันน้ํา โดยใหแสดงในรูปแบบแผน
ที่ Based Map ร*ว มกั บ ระบบ GIS และนํ าเสนอปl ญ หาพื้ น ที่ แรงดั น น้ํ าอ* อนพรอม
แนวทางการแกไขปlญหา
2.3 ใหพิจารณาใชประโยชนNจากรายงานสรุปสัมมนาฯ ไปจัดทําแผนปฏิบัติการลดน้ํา
สูญเสียและบริหารแรงดันน้ํา โดยสรุปแผนปฏิบัติการเปKนรายพื้นที่บริการ
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2.4 ใหประสานงานกั บ นายประสาร พิ ทั กษN ว รรั ต นN (รองผู อํ านวยการสํ านั กการโยธา
กรุงเทพมหานครฯ) เพื่อแกปlญหาการขออนุญาตดําเนินงานโครงการปรับปรุงท*อเพื่อ
ลดน้ําสูญเสียเร*งด*วน
2.5 ใหสํานักงานประปาสาขา พื้นที่บริการ 1 และ พื้นที่บริการ 2 นําเสนอแผนงานและ
กิจกรรมลดน้ําสูญเสียใน DMA เปTาหมาย ในการประชุมคราวถัดไป
2.6 ใหคณะทํางานศึกษามาตรฐานอุปกรณNท*อประปาที่เหมาะสมกับสภาพการใชงานใน
ปlจจุบัน นําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานในการประชุมคราวถัดไป
2.7 ใหคณะทํางานติดตามและแกไขปlญหางานปรับปรุงท*อประปาที่สมควรปรับปรุงแต*
ยังไม* สามารถดํ าเนิ นการ จัดทํ าแผนงานเสนทางที่มีปlญ หาทั้ ง 130 เสนทาง เพื่ อ
กําหนดแนวทางการแกไขที่ชัดเจน
3. กํ า หนดใหมี ก ารประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้ งที่ 4/2558 ในวั น พุ ธ ที่ 8 เมษายน
2558 ณ สํานักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. พิจารณาดําเนินการตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
เรื่องที่ 19 รั บทราบผลการดํ าเนิ นงานด$ านธรรมาภิ บาล (CG) ด$ านกิ จกรรมเพื่ อสั งคม (CSR) และด$ าน
การประชาสัมพันธb
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการดําเนิ นงานดานธรรมาภิบ าล (CG)
ดานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และดานการประชาสัมพันธN ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต*างๆ ดังนี้
1. รับ ทราบหลั กเกณฑN การจั ด ทํ าแบบประเมิ น โครงการการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร*งใสในการดําเนินงานของหน*วยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปTองกันและปราบปรามการทุจริต
แห* งชาติ (ป.ป.ช.) (Integrity & Transparency Assessment) รวมทั้ งหลั กเกณฑN การพิ จ ารณามอบรางวั ล
องคNกรโปร*งใส เพื่อหาขอมูลและแนวทางในการตอบคําถามของ สํานักงาน ป.ป.ช. และให กปน. ไดรับรางวัล
องคNกรโปร*งใสจากสํานักงาน ป.ป.ช. ในปmถัดไป
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะว*า กปน. ควรผลักดันใหมีการจัดทํารายงานขอมูลตาม
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร*งใสการดําเนินงานของหน*วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence Base Integrity &
Transparency Assessment) ใหไดอย* างครบถวน และควรมี การประชาสั มพั นธN มาตรฐานการใหบริ การแก*
ประชาชนไดรับทราบอย*างทั่วถึง
2. รับทราบการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู ภายใตโครงการ “ขาราชการไทยไรทุจริต” ใหกับ
บุคลากรในองคNกร โดยโครงการดังกล*าวเปKนความร*วมมือของสํานักคณะกรรมการปT องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กับศูนยNบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีคณะผูบริหาร
พนักงานเขาร*วมอบรม จํานวนทั้งสิ้น 175 คน
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะว*า กปน. ควรสรางใหเกิดเครือข*ายเฝTาระวังคอรNรัปชั่น
ในองคNกรและควรเพิ่มช*องทางการติดต*อในการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปlญหาการทุจริต ความไม*โปร*งใส เช*น
ทางไปรษณียNอิเล็กทรอนิกสN (E-mail) หรือตูรับเรื่องรองเรียน และควรใหมีการระดมสมองโดยสมาชิกเครือข*าย
ในการร*วมพิจารณาปlญหา และวิธีการปรับปรุง โดยอาจนํากรณีศึกษาที่เปKนประเด็นปlญหาของหน*วยงานที่เกิด
ขึ้นมาพิจารณาเพื่อร*วมกันคิดมาตรการ ปTองกันไม*ใหเกิดซ้ําขึ้นไดอีก
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3. รั บ ทราบการรายงานผลการดํ า เนิ น งานดานประชาสั ม พั น ธN ข อง กปน. ผ* า นสื่ อ ต* า งๆ
ประจําเดือนกุมภาพันธN 2558
4. รั บ ทราบการจั ด ประกวดหนั งสั้ น ในโครงการรณรงคN ก ารใชน้ํ า อย* า งรู คุ ณ ค* า เพื่ อ ให
ประชาชนตระหนักถึงคุณค*าของน้ํา ในหัวขอ “กระหายน้ํา (Thirsty)” ความยาวไม*เกิน 15 นาที จํานวน 5 ทุน
โดยจะร* ว มฉายในงานสั ป ดาหN วั น น้ํ าโลกของ กปน. (18-22 มี .ค. 2558) ณ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห* ง
กรุงเทพมหานคร และจากผลการคัดเลือกบทภาพยนตรNที่ดีเด*น จํานวน 5 ทีม ไดแก* มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3
ทีม มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ทีม และมหาวิทยาลัยขอนแก*น 1 ทีม โดยไดมอบเงินทุนในการจัดทําหนังสั้น
ใหกับทีมที่เขารอบทั้ง 5 ทีม ทีมละ 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน)
5. รับทราบความกาวหนาการจัดงานวันธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม กปน. (MWA CG &
CSR DAY) ประจําปm 2558 โดยมีการจัดทําโครงการ CG & CSR Happiness is all around ซึ่งเปKนโครงการที่
ใหทุก สายงานของ กปน. รวม 9 สายงานนําเสนอความคิด การสรางสรรคNกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวของกับ
CG และ CSR ในกระบวนงานของตนเอง โดยทีมที่ไดคะแนนสูงสุด 3 สายงาน คือ สายงานแผนและพัฒนา สาย
งานผลิตและส*งน้ํา สายงานบริการดานตะวันออก และจะนําเสนอผลงานบนเวทีในงานวันธรรมาภิบาลและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กปน. (MWA CG & CSR DAY) ประจําปm 2558 ในวันศุกรNที่ 20 มีนาคม 2558
6. รับทราบการกํ าหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จกรรมเพื่ อ
สังคม (CSR) ในวันศุกรNที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 20 รับทราบรายงานผลการประเมินผลคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ป_งบประมาณ 2558
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปmงบประมาณ 2558 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. การประเมินผลคณะอนุกรรมการฯทั้งคณะ ไดคะแนน 81 คะแนน จากคะแนนเต็ม 90
คะแนน คิดเปKนรอยละ 90.21 แสดงว*า คณะอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
2. การประเมินตนเองของอนุกรรมการฯ ไดคะแนน 34.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40
คะแนน คิดเปKนรอยละ 86.88 แสดงว*า คณะอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพดี
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ไดประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติรับทราบ และมีขอสังเกตว*า จากการประเมินทั้ง 2 แบบประเมิน ในหัวขอที่ได
คะแนนนอย พบความสัมพันธNที่เชื่อมโยงกัน เช*น ขอ 7 ของการประเมินทั้งคณะ และขอ 7 ของการประเมิน
ตนเอง ซึ่งต*างก็เปKนเรื่องการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนั้น ขอใหเลขานุการฯ
ติดตามและนําประเด็น ที่คณะอนุกรรมการฯมีขอสังเกตนําเสนอในวาระสืบเนื่องของการประชุมครั้งต*อไป
นอกจากนี้ ในการประเมิ น ครั้ งต* อไป ขอใหเลขานุ การฯ พิ จารณาปรั บ ปรุ งขอคํ าถามใหสอดคลองกั บ
สถานการณNที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 21 รั บทราบรายงานความก$ าวหน$ าโครงการปรั บปรุ งกิ จการประปาแผนหลั ก ณ วั นที่ 28
กุมภาพันธb 2558
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุง
กิ จ การประปาแผนหลั ก ณ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธN 2558 โดยปl จ จุ บั น มี โครงการขนาดใหญ* ที่ อ ยู* ร ะหว* า ง
ดําเนินการ 3 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ*าย ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

วงเงินลงทุน
(ล$านบาท)

ผลงานสะสม

ผลงานเดือน ก.พ.

ดําเนินกา
แผน
รจริง
โครงการ 7 25,177.30 91.30% 91.31% 0.06%
ลดน้ําสูญเสีย 4,215.60 96.41% 96.41%
โครงการ 8
7,494.0 77.82% 77.94% 0.31%
สรุปผลรวมการจ*ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนกุมภาพันธN 2558
แผน

ผลการจ"ายเงิน
การจ"ายเงินสะสม
การจ"ายเงินเดือน ก.พ.
(ล$านบาท)
(ล$านบาท)

ดําเนินกา
แผน
จ"ายจริง
รจริง
0.05% 22,918.10 22,937.40
4,064.20 4,064.20
0.47% 5,476.40 5,485.00

แผน

จ"ายจริง

5.20
18.20

22.30
35.80

32,458.70 32,486.60

23.40

58.10

หมายเหตุ : โครงการ 8 มีการปรับแผนงานก*อสรางเนื่องจากมีการยกเลิกสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-8 (R)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2558 มีมติรับทราบ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต*อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 22 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข$องกับ กปน.
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ใหส*วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาหN เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของหรืออาจมีผลต*อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเปKนปlจจุบัน เพื่อแจงใหที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใชเปKน
ขอมูลตัดสินใจเรื่องต*างๆ นั้น
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธb 2558
- ร*างกฎกระทรวงกําหนดการจ*ายค*าฟ••นฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ใหนายจางจ*าย พ.ศ. ....
2. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธb 2558
- ร*างพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
3.1 ร*างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.2 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต*างประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 23 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ*านมา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 พลเอกประยุทธN จันทรNโอชา นายกรัฐมนตรีเปKนประธานเปPด
การสั มมนาโครงการความโปร* งใสในโครงการก* อสรางภาครัฐ (CoST) ณ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนดN แอท
เซ็ น ทรั ล ลาดพราว โดยมี รั ฐ มนตรี ว* า การกระทรวงการคลั ง เอกอั ค รราชทู ต อั งกฤษประจํ า ประเทศไทย
ขาราชการระดับสูง เจาหนาที่ ตลอดจนหน*วยงานที่เกี่ยวของเขาร*วมการสัมมนา พรอมกันนี้ นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการ กปน. และนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผูว*าการ กปน. พรอมดวยคณะผูบริหาร เขาร*วมการ
สัมมนาในครั้งนี้ดวย
- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. และนายธนศักดิ์
วัฒนฐานะ ผูว*าการ กปน. เปKนประธานในพิธีเปPดศูนยNบูรณาการคุณภาพน้ํา ณ อาคารฝ•ายคุณภาพน้ํา เพื่อใช
เปKนศูนยNกลางการควบคุมที่สามารถแสดงขอมูลคุณภาพน้ําประปาในระบบผลิตและระบบเสนท*อจ*ายน้ํา ผ*าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real Time รวมทั้งสั่งจ*ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย ณ สถานีสูบจ*ายน้ําทั้ง
9 แห*ง ทั่วพื้นที่บริการไดอย*างมีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจใหกับผูใชน้ําในความสะอาดของน้ําประปาได
ทุกที่ทุกเวลา
- เมื่ อ วั น ที่ 18 มี น าคม 2558 รศ.ดร.ชนิ น ทรN ทิ น นโชติ กรรมการ กปน.และรอง
ประธานอนุกรรมการพัฒ นาองคNกร ไดตรวจเยี่ยมสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หองประชุม IT HAPPY
PLACE โดยมีนายวิสุทธิ์ นพคุณทอง รองผูว*าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และผูบริหารสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหการตอนรับ พรอมรายงานผลการปฏิบัติงาน และแผนงานที่วางไว
- เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เปKนประธาน
เปP ด งาน MWA CG & CSR DAY ประจํ า ปm 2558 ภายใตแนวคิ ด “Happiness is all around” โดยมี
กรรมการ กปน. และนายธนศักดิ์ วัฒ นฐานะ ผูว*าการ กปน. พรอมดวยคณะผูบริห าร และแขกผูมีเกียรติ
เขาร*วมงาน ทั้ งนี้ ผูว* าการ ไดนํ าผู บริห ารและพนั กงานประกาศตนเปK น องคN กรต*อตานคอรNรัป ชั่ น เพื่ อเปK น
องคNกรแห*งความโปร*งใสอย*างยั่งยืน
มติที่ประชุม

รับทราบ

