สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 4/๒๕๕8
ดวยเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน ๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารสํานักงาน
ประปาสาขามี น บุ รี การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมี การประชุ มครั้ งที่ 4/๒๕๕8 สรุ ปผล
การประชุมไดดังนี้
เรื่องที่

1

รับทราบการเตรียมการลงนามบันทึกข%อตกลง (MOU) กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กปน. นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รับ ทราบการเตรี ย มการลงนามบั น ทึ กขอตกลง
(MOU) กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องจากกรมฝนหลวงเป9นหน:วยงานที่รับผิดชอบในโครงการฝน
หลวง ซึ่งเป9นโครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู:หัว เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรและ
เกษตรกรที่ ข าดแคลนน้ํ า อุ ป โภคและการเกษตร กปน. พิ จ ารณาแลวเห็ น ว: า โครงการนี้ มี ป ระโยชนB แ ละ
สนับสนุนการดําเนินงานของ กปน. จึงไดเตรียมการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) กับกรมฝนหลวงฯ โดยมี
วัตถุประสงคBเพื่อสนับสนุนความร:วมมือในดานวิชาการ ทรัพยากร และกิจกรรมเพื่อสังคม
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ในบันทึกขอตกลง (MOU) ควรระบุวัตถุประสงคBและขอบเขตความร:วมมือใหชัดเจนว:าจะ
ดําเนินการร:วมกันในเรื่องใดบาง เช:น อาจร:วมกันจัดนิทรรศการทางวิชาการอย:างนอยปFละ 1 ครั้ง
2. ในกรณีที่ กปน. ใหเงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฝนหลวง จะตองระบุรายละเอียด
ใหชัดเจนว:า กรมฝนหลวงฯ จะนําเงินที่ไดรับจาก กปน. ไปดําเนินกิจการใดบาง เพื่อปGองกันปHญหาการรับและ
เบิกจ:ายเงินที่อาจเกิดขึ้นไดในภายหลัง
3. กปน. ควรทบทวนการสนั น สนุ น เป9 น รายปF โดยไม: กําหนดกรอบระยะเวลา 5 ปF และ
ควรสนันสนุนงบประมาณช:วยเหลือปFละไม:เกิน 1,000,000 บาท
4. หลังจากที่ลงนาม MOU แลว กปน. ควรมอบให “สายงานผลิตและส:งน้ํา” เป9นหน:วยงาน
รับผิดชอบประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
5. ขอให กปน. จัดทํ าข:าวประชาสัมพันธBเผยแพร:ความร:วมมือระหว:าง กปน. กับ กรมฝน
หลวงและการบินเกษตร ทั้งภายในและภายนอกองคBกร เพื่อเสริมสรางภาพลักษณBที่ดีใหกับ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 2

ทบทวนการมอบอํานาจในคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ%าง

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณามอบหมายหนาที่ ของคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางเพิ่มเติม จากคําสั่งที่ กก 2/2558 สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธB 2558 เรื่อง
แต:งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต:าง ๆ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง โดยใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
การจัดซื้อพัสดุและการจาง มีอํานาจหนาที่เพิ่มเติม ดังนี้
1. พิจารณากลั่นกรองการงดหรือลดค:าปรับใหแก:คู:สัญญา
2. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติการจางที่ปรึกษา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาจาง
ที่ปรึกษา และการงดหรือลดค:าปรับใหแก:ที่ปรึกษา
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ
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เรื่องที่ 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานการบริจาค ป8งบประมาณ 2558

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บทราบรายงานผลการดํ าเนิ นงานการบริ จาค
ปFงบประมาณ 2558 โดย กปน. ไดปรับลดวงเงินงบประมาณที่จะใชในการบริจาคในปFงบประมาณ 2558 ลง
รอยละ 10 คงเหลือเป9นจํานวนเงิน 26.831 ลานบาท ตามที่คณะกรรมการ กปน. ไดมีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2557 และ ไดสรุปรายงานผลการดําเนินงานการบริจาคปFงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 เปรียบเทียบกับ
ปFงบประมาณ 2557 ดังนี้
(หน:วย : ลานบาท)
รายการ
1. งานนอมเกลานอมกระหม:อมถวาย
2. เงินสนับสนุนการกีฬา
3. เงินบริจาควัดและกิจกรรมทางศาสนา
4. เงินบริจาคมูลนิธิ / สถาบันการศึกษา / หน:วยงานอื่น ๆ
รวม

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสสะสม

ป8 2558

ป8 2557 ป8 2558 ป8 2557

2.615
0.361
0.518
1.471

4.054
0.080
1.836
0.392

3.133
2.456
0.984
2.171

4.965

6.362

8.744 17.494

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4

รับทราบบันทึกข%อตกลงความร?วมมือกับ บริษัท ยูนิเวอรAแซล ยูทีลิตี้สA จํากัด

4.574
2.285
9.194
1.441

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื ่อ รับ ทราบบัน ทึก ขอตกลงความร:ว มมือ กับ
บริษัท ยูนิเวอรBแซล ยูทีลิตี้ จํากัด หรือ ยูยู ในโครงการความร:วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา
ร:วมกัน เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคดานระบบประปาใหรองรับความตองการใชน้ําของประชาชนไดอย:างเพียงพอ
และทั่วถึง รวมถึงรองรับความตองการใชน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของประชากรอย:างต:อเนื่อง อีกทั้งเพื่อ
เป9นการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองคBความรูของหน:วยงานทั้งสองฝWายใหมีความกาวหนาทันสมัย สอดรับ
กับสถานการณBปHจจุบัน พรอมทั้งสามารถนําความรูไปพัฒนาประยุกตBใชใหเกิดประโยชนBต:อหน:วยงานและกิจการ
ประปา โดย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผูว:าการ กปน. และ นายนิพนธB บุญเดชานันทนB ผูรับมอบอํานาจของบริษัท ยูยู
ไดลงนามบันทึกขอตกลงความร:วมมือฯ แลว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยจะมีผลบังคับใชเป9นเวลาสามปF
นับตั้งแต:วันที่ลงนามร:วมกัน
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 5

รับทราบ
กปน .ได%รับรางวัล Mexico Water Prize 2015
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเรื่อง กปน. ไดรับรางวัล Mexico Water
Prize 2015 โดยประเทศสหรัฐเม็กซิโกไดกําหนดรางวัลระดับนานาชาติ “Mexico Water Prize” เพื่อมอบ
ใหกั บ หน: ว ยงานหรือองคB กรทองถิ่ น ที่ มีแนวปฏิ บั ติ ที่ เป9 น เลิ ศ (Best Practices) และประสบความสํ าเร็จ ใน
การดําเนินนโยบายสาธารณะดานการบริหารการประปาและสุขาภิบาล ซึ่ง กปน.ไดส:งผลงานเรื่อง “โครงการ
ขยายเขตการให%บริการให%เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง” หรือ “MWA ONE for All” เขาร:วมประกวดและไดรับ
รางวัลที่ 2 จากผลงานส:งเขาประกวดจากทั่วโลกกว:า 100 เรื่อง พรอมทั้งไดรับเงินรางวัลมูลค:า 15,000
USD หรือประมาณ 500,000 บาท โดย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผูว:าการ กปน. ไดเดินทางเขาร:วมรับรางวัล
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ดั งกล: า ว ในงานประชุ ม ว: า ดวยเรื่ อ งน้ํ าโลก ครั้ งที่ 7 (The 7th World Water Forum) เมื่ อ วั น ที่ 12-17
เมษายน 2558 ณ เมืองแดกู ประเทศเกาหลีใต
มติที่ประชุม รับทราบ และมีขอเสนอแนะให กปน. ประชาสัมพันธBเรื่องที่ กปน. ไดรับรางวัลดังกล:าวใน
หลาย ๆ ช: อ งทาง เพื่ อ ใหสาธารณชนไดรั บ รู อย: า งกวางขวาง ซึ่ งจะเป9 น การเสริ ม สราง
ภาพลักษณBที่ดีใหกับองคBกร
เรื่องที่ 6 รับ ทราบการเยี่ ยมชมพื้ น ที่ โรงกรองน้ํ า หนองจอก สํ า นั ก งานประปาสาขามี น บุ รี และ
สํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบการเยี่ยมชมพื้นที่ โรงกรองน้ําหนองจอก
สํานักงานประปาสาขามีนบุรี และสํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ของคณะกรรมการ กปน. และผูบริหาร
กปน. และการประชุ มร:วมกั บ สายงานบริการตะวัน ออก โดยในที่ ป ระชุ มไดมี การนํ าเสนอภาพรวมผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญของพื้นที่บริการ 3 รวมทั้งประเด็นปHญหาต:าง ๆ ดังนี้
• ผลการดําเนินงาน ของสํานักงานประปาสาขาในสังกัด ชวก.(ก3)
• การเปqดใหบริการในหาง Avion Village ของสํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
• ความคืบหนาในการก:อสรางสํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
• การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเป9นเขตสุวรรณภูมิ
• การเพิ่มรายไดจากการขายน้ําชายขอบ
• โครงการขยายเขตเต็มพื้นที่ชุมชนเมือง
• ภาพรวมโรงกรองน้ําหนองจอก
ทั้งนี้ ในที่ประชุมร:วมกับสายงานบริการตะวันออก คณะกรรมการ กปน. ไดใหขอเสนอแนะใน
ประเด็นต:าง ๆ ดังนี้
1. ขอใหสํานักงานประปาทุกสาขา เนนการดูแลผูใชน้ํารายย:อย โดยการใหบริการสํารวจ
และซ:อมท:อแตก ท:อรั่วอย:างสม่ําเสมอ เพื่อเป9นการสรางภาพลักษณBที่ดีใหกับองคBกร
2. กปน. ควรมีการบริหารจัดการและดูแลผูใชน้ํารายใหญ: เช:น สนามบิน นิคมอุตสาหกรรม
หน:วยงานภาครัฐและเอกชน อย:างเป9นพิเศษและมีระบบ
3. เนื่องจากพื้นที่บริการ 3 เป9นพื้นที่ดินอ:อน ทําใหทรุดตัวง:าย ดังนั้น กปน. ควรพิจารณา
วางท:อ PVC หนาขนาด 13.5 มม. และเพื่อรองรับความตองการปริมาณการใชน้ําที่คาดว:าจะสูงขึ้นในอนาคต
กปน. ควรเพิ่มขนาดท:อประธานจาก 800 มม. เป9น 1,000 มม.
4. การกําหนดขนาดมาตรในพื้ นที่ นิคมอุต สาหกรรม ควรพิ จารณาติ ดตั้งขนาดมาตรให
เหมาะสมกับความตองการการใชน้ํา เพื่อลดปHญหาการติดตั้งมาตร oversize
5. สําหรับอัตราค:าน้ํา ในปHจจุบันของสนามบินสุวรรณภูมิ ขอให กปน. คงอัตราเดิมไว
6. กปน. ควรกําหนดวันที่ชัดเจนในการเปqดอาคารสํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิอย:าง
เป9นทางการ เพื่อเป9นเปGาหมายในการดําเนินการต:าง ๆ ใหแลวเสร็จตามที่กําหนดไว รวมทั้งควรออกแบบพื้นที่
ใหบริการและพื้นที่ จอด จ:าย จร ใหเหมาะสมเพียงพอ
7. ขอให กปน. ศึกษาความเป9นไปไดในการพัฒ นาพื้นที่โรงกรองน้ําหนองจอกเดิมใหเกิด
ประโยชนB เช:น การสรางโรงงานผลิตน้ําขนาดย:อย หรือ สรางโรงกักเก็บน้ําดิบ (Reservoir) เป9นตน โดยขอให
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คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองคBกร ไปพิ จารณาในรายละเอีย ดของการใชพื้ น ที่ นี้ และในขณะที่ ยังอยู: ระหว:าง
การดําเนินการดังกล:าว ขอให รวก.(กอ) ไปพิจารณาการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนBสูงสุด อย:าปล:อยทิ้งว:างไว
8. กปน. ควรรายงานใหรัฐบาลทราบถึงการดําเนินงานดานสาธารณูปโภคร:วมกับหน:วยงาน
อื่น ๆ เพื่อใหมีการประสานงานและดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
ในการพิจารณารายละเอียด ประธานกรรมการ กปน. ขอใหเพิ่มเติมขอ 8 โดยใหรายงาน
การดําเนินงานการวางท:อประปาควบคู:ไปกับการปรับปรุงถนนของหน:วยงานภายนอกดวย
มติที่ประชุม รับทราบและให กปน. รับขอเสนอแนะของประธานกรรมการ กปน. และที่ประชุมร:วมฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 7 ขออนุมัติบริจาคเงินช?วยเหลือเหตุแผ?นดินไหวในเนปาล
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ บ ริ จ าคเงิ น ช: ว ยเหลื อ กรณี
เหตุการณBแผ:นดินไหวในประเทศเนปาล เพื่อใหความช:วยเหลือผูประสบภัยแผ:นดินไหว ซึ่งสอดคลองกับขอสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีที่ใหรัฐบาลร:วมกับหน:วยงานภาครัฐใหการช:วยเหลือ โดย กปน. จะบริจาคเงินร:วมกับ
ทางรัฐบาลไทย
คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอเพิ่มเติมว:า ในกรณีนี้ กปน. มีเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใชใน
การผลิตน้ําเคลื่อนที่ และสามารถบริจาคได ก็จะเป9นประโยชนBต:อผูประสบภัยในประเทศเนปาล
มติที่ประชุม

อนุมัติให กปน. บริจาคเงินช:วยเหลือเหตุแผ:นดินไหวในเนปาล เป9นจํานวนเงิน 1,000,000.- บาท
(หนึ่งลานบาทถวน) โดยใชจ:ายจากงบค:าการกุศล
เรื่องที่ 8 รับทราบการแจ%งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.
ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 4/2558 เมื่ อวัน ที่ 28 เมษายน 2558
ประธานกรรมการ กปน. ไดแจงใหที่ประชุมทราบ และขอให กปน.พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ตามแผนยุทธศาสตรBการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555 - 2559) ได
วางเปGาหมายตําแหน:งองคBกร (Positioning) ที่จะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในปF 2559 ดังนี้
• การไดรับการยอมรับดานการใหบริการที่เป9นเลิศในประเทศ
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด:น ดานการใหบริการดีเด:น
• การไดรับการยอมรับดาน CSR ในประเทศ
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด:น ดานการดําเนินงานเพื่อต:อสังคมและสิ่งแวดลอม
• การไดรับการยอมรับดาน CG ในระดับสากล
- การไดรางวัลในระดับสากล เช:น Corporate Governance Asia Award 2010
ดังนั้น กปน. ควรทบทวนแผนงานที่ยังไม:ไดดําเนินการและมีผลต:อเปGาหมายองคBกร โดย
ตองเร:งดําเนินการใหเกิดขึ้นอย:างเป9นรูปธรรม พรอมทั้งตองเริ่มจัดทํายุทธศาสตรBการบริหารการประปานคร
หลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพิจารณาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนการปรับปรุงกิจการประปา (แผนแม:บท) ดวย
2. จากหนาที่ของคณะกรรมการ กปน. ตามคู:มือของคณะกรรมการ กปน. ที่ไดกล:าวถึงการ
ปรับปรุงระบบบริหารงาน โดยใหจัดสรรเงินไม:นอยกว:ารอยละ 3 ของกําไรสุทธิ เป9นงบประมาณดานการศึกษา
และการฝ~กอบรมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536) กปน.
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ควรพิ จ ารณางบประมาณดานนี้ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร ทั้ งในดานการศึ ก ษา การอบรม และการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรBการบริหารการประปานครหลวง และบรรลุ
ภารกิจของคณะกรรมการ กปน. ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในการนี้ คณะกรรมการ กปน. ไดใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหการดําเนินงาน
ของ กปน. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ขอใหเลขานุ การฯ รวบรวมขอเสนอแนะและมติ ของคณะกรรมการที่ ไดเคยมอบให กปน.
ดํ าเนิ นการ แลวนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. พิ จ ารณา ซึ่ งมี บ างเรื่ อ งที่ เป9 น ประโยชนB และ กปน. ควร
ดําเนินการต:อเนื่องใหเป9นรูปธรรม หากเรื่องใดที่ไม:เป9นปHจจุบันจะไดมีมติยกเลิก
2. กปน. ควรมุ:งเนนการประชาสัมพันธBขอมูล ข:าวสาร และผลการดําเนินงานขององคBกรออก
สู:สาธารณะใหมากขึ้นในหลากหลายช:องทาง เพื่อเป9นการส:งเสริมภาพลักษณBที่ดีใหกับ กปน.
3. กปน. ควรตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพน้ําในแม:น้ําลําคลองในบริเวณ
เขตรับผิดชอบของ กปน. เนื่องจากเป9นแหล:งตนน้ําที่เป9นวัตถุดิบในการผลิตน้ําประปา ดวยการขุดลอกคูคลอง
การปลูกตนไมริมคลอง การบําบัดน้ําเสียในคลอง ฯลฯ ซึ่งจะช:วยเสริมสรางภาพลักษณBที่ดีขององคBกรในดาน
CSR โดยอาจจะดําเนินการร:วมกับหน:วยงานอื่น ๆ เช:น กทม. เป9นตน
4. เพื่อเป9นการพัฒ นางานรับเรื่องรองเรียนผ:านศูนยBบริการประชาชน MWA Call Center
1125 กปน. ควรพัฒนา Application ใหบูรณาการฐานขอมูลต:าง ๆ เขาดวยกัน รวมถึงระบบรับชําระเงินค:า
น้ําประปา เพื่อเป9นการอํานวยความสะดวกแก:ประชาชน
5. ศูนยBบริการประชาชน MWA Call Center 1125 ของ กปน. ควรจัดเก็บสถิติของสายที่
โทรศัพทBเขามารองเรียนหรือแจงปHญหาและระยะเวลาที่รอสาย รวมทั้งระยะเวลาที่ใชในการตอบกลับ/ตอบ
คําถาม เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานที่จะสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูใชน้ํา และเพื่อให Call
Center 1125 มีประสิทธิภาพมากขึ้น กปน. อาจกําหนดเป9น KPI ในการดําเนินงานของหน:วยงานที่รับผิดชอบ
6. กปน. ควรเตรี ย มอบรมผู บริ ห ารและพนั ก งานในหลั ก สู ต รการจั ด ซื้ อ จั ด จางตาม
พระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจางฉบั บใหม: ซึ่ งจะมี ผลบั งคั บใชทั้ งหน: วยงานราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ และองคB กร
ปกครองส:วนทองถิ่น ทั้งนี้ ควรจัดใหคณะกรรมการ กปน. ไดร:วมรับฟHงการบรรยายดวย โดยจัดในช:วงเชาของ
วันประชุมคณะกรรมการ กปน.
7. ตามที่ กทม. ริ เริ่ม โครงการนํ าสายไฟฟG า ลงดิ น นั้ น กปน. อาจไดรั บ ผลกระทบในการ
ดําเนินงานวาง/ซ:อมท:อประปาในอนาคต กปน. จึงควรติดตามเรื่องนี้อย:างใกลชิด และศึกษาผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นดวย
มติ ที่ ป ระชุ ม

รั บ ทราบ และให กปน. พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามที่ ป ระธานกรรมการ กปน. แจง และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.

เรื่องที่ 9

รับทราบปฏิ ทิ นกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ กปน. ชุ ดต? างๆ
ประจําเดือน พฤษภาคม 2558

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 4/2558 เมื่ อวั น ที่ 28 เมษายน 2558
เลขานุ การฯ ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบปฏิ ทิ นกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต:างๆ ประจําเดือนพฤษภาคม 2558
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คณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนพฤษภาคม 2558 ในวันที่
26 พฤษภาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 10 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2558 สรุปไดดังนี้
งานที่อยู?ระหว?างดําเนินการ หรือดําเนินการแล%วเสร็จบางส?วน
1. งานที่ดําเนินการแล%ว
1.1 การประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการงานประปา
1.2 การกําหนดอายุมาตรวัดน้ํา
2. งานที่อยู?ระหว?างดําเนินการ หรือดําเนินการแล%วเสร็จบางส?วน
2.1 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2.2 การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน:ายน้ําของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่
รอยต:อชายขอบใกลเคียง หรือในพื้นที่ขององคBกรปกครองส:วนทองถิ่นหรือ
ในกลุ:มประเทศอาเซียน
2.3 โครงการน้ําดื่มปาปGา
2.4 การเสริมแนวคันคลองปGองกันตลอดแนวคลองประปาเป9นการถาวร
2.5 โครงการส:งเสริมและสนับสนุนการใชน้ําอย:างรูคุณค:า (Demand Side
Management : DSM)
2.5.1 การรณรงคBการใชน้ําอย:างรูคุณค:า
2.5.2 การรับรองมาตรฐานอุปกรณBประหยัดน้ํา
2.5.3 โครงการวิจัยและพัฒนาการใชน้ําอย:างรูคุณค:า
2.5.4 การจัดทําฐานขอมูลเพื่อหาปริมาณน้ําใชเฉลี่ย
2.6 โครงการพิพิธภัณฑBเรียนรูการประปาไทย
2.7 การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
2.8 การจัดทําแผนทดแทนตําแหน:งงาน (Succession Plan)
2.9 การกําหนดจํานวนอัตราตําแหน:งผูเชี่ยวชาญ กปน. หรือตําแหน:งระดับ 6-10
2.10 การเร:งบรรจุลูกจางเป9นพนักงานปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการอ:านมาตรวัดน้ํา
และบันทึกยอดการใชน้ํา
2.11 การสํารวจความตองการการใชน้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2558 แลวมีมติรับทราบ และใหขอเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรพิจารณาความเหมาะสมของการใชงานวัสดุอุปกรณBกับระยะเวลาดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางงานโครงการน้ําดื่มปาปGาใหสอดคลองกัน เพื่อลดการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ และเพื่อลดปHญหา
การจัดซื้อจัดจางที่ทําใหไดสินคาราคาถูก แต:คุณภาพไม:ไดมาตรฐาน โดยกําหนดคุณสมบัติหรือ Specification
ของสินคาใหมีคุณภาพที่ดีไดมาตรฐานใหชัดเจนไวใน TOR และ กปน. อาจพิจารณาความเป9นไปไดในการผลิต
น้ําดื่มบรรจุขวดปาปGาแบบครบวงจร ตั้งแต:การหล:อขวด การผลิตน้ําดื่ม การพิมพBฉลาก การบรรจุขวด และ
การจัดส:ง เพื่อเป9นการแกไขปHญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณBที่จําเป9นใชในระยะยาว
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2. โครงการศึกษาและสรางเครื่องมือเพื่อแจงเตือนเมื่อท:อน้ําประปาภายในแตกรั่ว ภายใต
โครงการส: งเสริมและสนั บสนุ นการใชน้ําอย:างรูคุณ ค: า เป9 น โครงการที่เป9 น ประโยชนB มาก กปน. อาจศึกษา
วิธีการอื่นเพิ่มเติมเพื่อช:วยดําเนินการในเรื่องนี้ อาทิ การใชสุนัขที่ไดรับการฝ~กฝนมาช:วยตรวจหาจุดท:อแตกรั่ว
ซึ่งในกิจการทหารไดมีการนํามาปฏิบัติงานแลวมีประสิทธิภาพมาก
3. ขอให กปน. พิจารณากําหนดอายุมาตรวัดน้ําขนาด Ø 2-6 นิ้วใหม: ควรใหสอดคลองกับอายุ
การใชงานตามแบบอย:างของประเทศเยอรมนีหรือญี่ปุWนที่กําหนดอายุใชงานมาตรวัดน้ําครบวาระเป9น 6 ปF หรือ
8 ปF จะเหมาะสมกว:าการกําหนดครบวาระเป9น 5 ปFหรือไม:
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะดังนี้
1. เพื่ อ ใหโครงการปรั บ ปรุ ง กิ จ การประปาแผนหลั ก ครั้ ง ที่ 9 ดํ า เนิ น งานไปอย: า งมี
ประสิทธิภาพ กปน. ควรพิจารณาจัดทําแผนดําเนินการโรงกรองน้ําแห:งใหม:ที่ไทรนอยใหชัดเจนควบคู:กันไป
พรอมทั้ ง ใหเร: งกํ า หนดโครงสรางอั ต ราค: า น้ํ า ประปาใหแลวเสร็ จ โดยเร็ ว เพื่ อ นํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี ใน
ปFงบประมาณ 2558
2. ขอให กปน. พิ จารณาคั ดเลื อกพนั กงานที่ มีความสามารถเหมาะสมเป9 น ผูประสานการ
ดําเนินโครงการขยายเขตการจําหน:ายน้ําของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่รอยต:อชายขอบใกลเคียง
3. การขยายโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดปาปGาแบบครบวงจร อาจตองใชงบประมาณในการ
ลงทุนเป9นจํานวนมาก และปHญ หาที่เกิดขึ้นเป9นเรื่องของการจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณB ดังนั้น กปน. ควรเร:ง
แกไขวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสมและถูกตอง พรอมทั้งอาจแกไขระเบียบขอบังคับเพื่อใหเกิดความคล:องตัว
4. กปน. ควรกําหนดจํานวนหรือรอยละของอัตราตําแหน:งผูเชี่ยวชาญ กปน. หรือตําแหน:ง
ระดับ 6-10 ใหชัดเจน และควรจัดเตรียมเสนทางงาน (Career Path) ในตําแหน:งงานดังกล:าวและสายวิชาชีพ
เฉพาะ เพื่อเป9นขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานที่ดํารงตําแหน:งดังกล:าว
5. กปน. ไดประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการงานประปาในราชกิจจานุเบกษาแลว
จึงควรจัดทําคู:มือหรือแผ:นพับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการงานประปา เพื่อประชาสัมพันธBเผยแพร:ให
ประชาชนไดทราบภายในระยเวลา 180 วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามนโยบายของรัฐบาล
6. หาก กปน. ดําเนินการสํารวจความตองการการใชน้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูงแลวเสร็จ
ขอใหจัดทําแผนการขยายกิจการ/ขยายการบริการในพื้นที่อาคารสูง และเตรียมความพรอมในระบบการผลิต
และจัดส:งน้ําประปาใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
7. กปน. ควรดํ า เนิ น การเปลี่ ย นมาตรวั ด น้ํ าใหผู ใชน้ํ า แทนการซ: อ ม ซึ่ งจะเป9 น แนวทางที่
สามารถลดค:าใชจ:ายได สําหรับการสํารองมาตรวัด น้ําคงคลังไวรอยละ 50 ขอให กปน. ไปพิ จารณาความ
เหมาะสมอีกครั้ง เพราะหาก กปน. ใชวิธีการเปลี่ยนมาตร (Replace) แทนการซ:อม (Repain) กปน. สามารถ
ประมาณการความตองการใชมาตรในแต:ละปFไดค:อนขางแม:นยํา จึงไม:มีความจําเป9นที่ตองสํารองคลังไวมาก
และในปHจจุบันการดําเนินงานของธุรกิจส:วนใหญ:จะใชวิธีการผลิต แบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time: JIT) จึงไม:
จําเป9นตองสํารองสินคาไว
8. ขอให กปน. นําเสนอการกําหนดอายุมาตรวัดน้ําที่เหมาะสมต:อคณะอนุกรรมการพัฒนา
องคBกรพิจารณาก:อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ใหความเห็นชอบต:อไป
มติที่ประชุม รับ ทราบ และให กปน. รับ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ
ติดตามฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 11 ขออนุ มั ติ ลดค? าปรั บให% กั บผู% รั บจ% าง สั ญ ญาเลขที่ S-BK-8 (Supplementary Agreement
No.10)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติลดค:าปรับใหผูรับจาง สัญญาเลขที่
S-BK-8 (Supplementary Agreement No.10) จํ านวน 52 วั น ตั้ งแต: วันที่ 23 ธั นวาคม 2557 ถึ งวั นที่ 12
กุมภาพันธB 2558 เป9นจํานวนเงิน 7,176,000.-บาท เนื่องจากผูรับจางไดรับผลกระทบจากการเลื่อนการหยุด
จ:ายกระแสไฟฟGา 69 kV ของ Line 1 และ Line 2 ของโรงงานผลิตน้ําบางเขน ทําใหผูรับจางไม:สามารถดําเนินการ
ตามแผนงานในช:วงวันดังกล:าวได และงานสัญญาดังกล:าว สิ้นสุดสัญญาแลวเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธB 2557 แต:
งานยังไม:แลวเสร็จ โดยมีความกาวหนางานสะสม 97.72% และมีค:าปรับนับตั้งแต:วันที่ 16 กุมภาพันธB 2557 ถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธB 2558 จํานวน 378 วัน เป9นเงิน 52,164,000.-บาท
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง ไดประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่
1 เมษายน 2558 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้
1. การเลื่อนการหยุดจ:ายกระแสไฟฟGามิไดเกิดจากพฤติการณBที่คู:สัญญาตองรับผิดตามกฎหมาย
เห็นควรลดค:าปรับใหแก:คู:สัญญาในช:วงที่ไดรับผลกระทบได ซึ่งเป9นไปตามขอบังคับ การประปานครหลวงฉบับที่
100 ว:าดวย การพัสดุ พ.ศ. 2537 ขอ 95(3) และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต:อไป
2. การพิ จารณากลั่ นกรองการงดหรื อลดค: าปรั บใหแก: คู: สั ญ ญาไม: ไดอยู: ในกรอบหนาที่ ของ
คณะอนุกรรมการฯ ที่คณะกรรมการ กปน. มอบหมายตามคําสั่งการประปานครหลวงที่ กก 2/2558 สั่ง ณ วันที่
3 กุมภาพันธB 2558
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะดังนี้
1. หน: วยงานที่ เกี่ ยวของและวิ ศวกรที่ ปรึกษาควรพิ จารณาและตรวจสอบแผนการดํ าเนิ นงานของผู
รับจางที่มีในช:วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวว:ามีความเหมาะสมหรือไม: ก:อนที่จะใหผูรับจางดําเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนและการดําเนินงานโครงการเช:นในครั้งนี้
2. เพื่อปGองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานร:วมกับหน:วยงานอื่น เช:น การไฟฟG า
นครหลวง กปน. ควรจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานร:วมกัน และในการดําเนินงานขอใหมีการบันทึกหรือมีหนังสือ
แจงเป9นลายลักษณBอักษร อาทิ การกําหนดวันที่สามารถเขาดําเนินการหรือการขอเลื่อนการดําเนินงาน เป9นตน
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 12 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ?ายงบลงทุน ป8งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3
และไตรมาสที่ 4 และรับทราบรายงานผลการเบิก จ?ายงบลงทุ น ป8 งบประมาณ 2558
รายไตรมาสและสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ:ายงบลงทุน
ประจําปFงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 และรับทราบรายงานผลการเบิกจ:ายงบลงทุน ประจําปF
งบประมาณ 2558 รายไตรมาส และสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) โดย กปน. สามารถเบิกจ:ายงบ
ลงทุนประจําปFงบประมาณ 2558 รายไตรมาส และสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2558 ไดจํานวน 1,458.4 ลานบาท คิดเป9น 102.8% ของแผนจ:ายสะสม และ 29.7% ของวงเงินอนุมัติ
เบิกจ:ายทั้งปF (ปFงบประมาณ 2557 เบิกจ:ายได 39.5%) รายละเอียดดังนี้
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รายงานผลการเบิกจ?ายงบลงทุนสะสม 6 เดือน (ตั้งแต?เดือน ต.ค. 2557– มี.ค. 2558)
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
หน:วย : ลานบาท
ต.ค.2557 – มี.ค. 2558

รายการ

วงเงินเบิกจ?าย
ทั้งป8

แผนจ?าย

จ?ายจริง

%

% เบิกจ?ายทั้งป8

งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ

4,210.3

1,114.6

1,187.8

106.6

28.2

งบลงทุนที่ทําเป9นโครงการ

696.9

303.5

270.6

89.2

38.8

รวมทั้งสิ้น

4,907.2

1,418.1

1,458.4

102.8

29.7

การเบิกจ:ายงบลงทุนตั้งแต: ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 เบิกจ:ายสูงกว:าแผนจ:าย 2.8%
แยกเป9น การเบิกจ:ายงบลงทุนปกติ สูงกว:าแผนจ:าย 6.6% และการเบิกจ:ายงบลงทุนโครงการ ต่ํากว:าแผนจ:าย
10.8%
จากผลการเบิ กจ: ายงบลงทุ น ไตรมาสที่ 2 มี ผ ลการเบิ กจ: ายสู งกว:า แผนจ: ายไตรมาสที่ 2
จํานวน 40.3 ลานบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ:ายงบลงทุนประจําปFงบประมาณ 2558
ของ ไตรมาสที่ 3 จาก 1,272.4 ลานบาท เป9น 1,232.1 ลานบาท (1,272.4 – 40.3 ลานบาท) ซึ่งเป9นไป
ตามขอตกลงวัด ผลการดํ าเนิ น งานประจํ าปF 2558 และปรับ ปรุงแผนการเบิ กจ: ายงบลงทุ น ปF งบประมาณ
2558 ไตรมาสที่ 4 จาก 2,056.8 ลานบาท (1,862.4 + 194.4 ลานบาท) เป9น 2,216.7 ลานบาท โดย
ปรับแผนจ:ายเพิ่ม 159.9 ลานบาท ตามที่ สศช. ปรับกรอบ เพื่อใหแผนการเบิกจ:ายงบลงทุนปFงบประมาณ
2558 เป9นไปตามกรอบการเบิกจ:ายงบลงทุนที่ สศช. อนุมัติ จํานวน 4,907.2 ลานบาท สรุปไดดังนี้
แผนการเบิกจ?ายงบลงทุนประจําป8งบประมาณ 2558 รายไตรมาส
หน:วย : ลานบาท
วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ?าย
ทั้งป8

ไตรมาส 1
(ต.ค. – ธ.ค. 2557)
แผน
จ?าย
%
จ?าย
จริง

ไตรมาส 2
(ม.ค. – มี.ค. 2558)
แผน
จ?าย
%
จ?าย
จริง

4,050.4

404.8

475.8 117.5

709.8

712.0

100.3

1,073.4

1,862.4

งบลงทุนโครงการ

696.9

119.9

105.2

183.6

165.4

90.1

199.0

194.4

สศช. ปรับกรอบ

159.9

รายการ
งบลงทุนปกติ

รวมทั้งสิ้น

4,907.2

ปรับปรุงวงเงินอนุมตั ิเบิกจ?าย
ตามข%อตกลงวัดผลการ
ดําเนินงาน

87.8

ไตรมาส
3

ไตรมาส 4

แผนจ?าย

แผนจ?าย

159.9
524.7

581.0 110.7 893.4

877.4

98.2

1,272.4

2,216.7

524.7

581.0 100.0 837.1

877.4

100.0

1,232.1

2,216.7

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกรไดประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ:ายงบลงทุน ปFงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 และผล
การเบิกจ:ายงบลงทุ น ปFงบประมาณ 2558 รายไตรมาสและสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)
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และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปดําเนินการเร:งรัดและติดตามการเบิกจ:ายงบลงทุน
ใหเป9นไปตามแผนการเบิกจ:ายงบลงทุนประจําปFงบประมาณ 2558
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ:ายงบลงทุนประจําปFงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 และ
ไตรมาสที่ 4

2. รับทราบรายงานผลการเบิกจ:ายงบลงทุน ประจําปFงบประมาณ 2558 รายไตรมาส และ
สะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)
เรื่องที่ 13 ขอความเห็ น ชอบการกํ าหนดอั ตราเงิ น เดื อนแรกบรรจุ สํ าหรั บผู% มี คุ ณ วุ ฒิ ต่ํ ากว? าระดั บ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบการกํ าหนดอั ต รา
เงินเดือนแรกบรรจุสําหรับผูมีคุณวุฒิต่ํากว:าระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา โดยใหไดรับอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุเท:ากับคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษา คือ 11,350 บาท เป9นการเฉพาะคราว เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปF
กิจการประปาไทย เพื่ อสรางขวั ญ กํ าลังใจใหกั บ ผูปฏิ บั ติงาน โดย กปน. ไดพิ จารณากลั่น กรองลู กจางเหมา
แรงงานเอกชน (Outsource) ที่ ป ฏิ บั ติ งานต: อเนื่ องใหกั บ กปน. มาแลวไม: น อยกว: า 10 ปF และมี ผ ลการ
ปฏิบัติงานดี ซึ่งมีผูผ:านเกณฑBการตัดสิน ประกอบดวย ผูมีคุณวุฒิต:างๆ ตั้งแต: ปวส., ปวท., ปวช., มัธยมศึกษา
และประถมศึกษา เพื่อบรรจุเป9นพนักงาน
โดยในการกํ าหนดอั ต ราค: าจางแรกบรรจุ กปน. สามารถดํ าเนิ น การไดเมื่ อคณะกรรมการ
กปน. เห็นชอบแลว ซึ่งเป9นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 มีมติเห็นชอบตามเสนอ และมีขอสังเกต ดังนี้
1. โครงการนี้ มี วั ตถุ ประสงคB เพื่ อสรางขวั ญ และกํ าลั งใจใหกั บลู กจางเหมาแรงงานเอกชน
(Outsource) ที่ ปฏิ บั ติ งานต: อเนื่ องใหกั บ กปน. มาเกิ น 10 ปF เนื่ องในโอกาสครบรอบ 100 ปF เท: านั้ น โดยไม:
จําเป9นตองแกไขอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคําสั่ง กปน. ที่ 470/2556 เพราะจะมีผลผูกพันไปในอนาคตใหตองมี
การรับลูกจางคุณวุฒิดังกล:าวอีก โดยในครั้งนี้กําหนดใหผูมีคุณวุฒิต่ํากว:าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ใหไดรับ
เท:ากับมัธยมศึกษา คือ 11,350 บาท
2. ในการบรรจุพนักงานตําแหน:งใด ๆ ก็ตาม ควรจะตองมีการวิเคราะหBงาน ความจําเป9นของ
งาน และกรอบอัตรากําลังรองรับการบรรจุก:อนดําเนินการ ซึ่ง ฝบบ. ไดชี้แจงว:า ไดมีการวิเคราะหBกรอบอัตรากําลัง
ในเบื้องตน โดยกลุ:มคุณวุฒิ ปวช. ปวส. มีอัตรารองรับเพียงพอ แต:สําหรับกลุ:มการศึกษาภาคบังคับ จะมีกรอบ
อัตรากําลังไม:เพียงพอ โดย กปน. จะบรรจุในหน:วยงานเดิม และไม:มีการจางลูกจางเพิ่มให โดยใหเป9นอัตรากําลัง
เฉพาะตัว เมื่อเกษียณจะยกเลิกไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 14 รับทราบรายงานวิเคราะหAการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่
28 กุมภาพันธA 2558
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานวิเคราะหB การเงิน และผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธB 2558 ดังนี้
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ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก:อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต:างประเทศ เท:ากับ 3,458.0 ลานบาท สูงกว:า
เปG า หมายตามเกณฑB ป ระเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ กปน. 417.5 ลานบาท และสู งกว: า ปF ก:อ น 293.2
ลานบาท เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 41.3 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิเท:ากับ 3,499.3
ลานบาท สูงกว:าเปGาหมาย 458.8 ลานบาท และสูงกว:าปFก:อน 331.6 ลานบาท และมีกําไรทางเศรษฐศาสตรB
(Economic Profit : EP) เท: ากั บ 809.5 ลานบาท สู งกว: าเปG าหมาย 281.1 ลานบาท และสู งกว: าปF ก:อน
109.3 ลานบาท ประกอบดวย
รายได%รวม เท:ากับ 8,040.7 ลานบาท สูงกว:าเปGาหมาย 38.5 ลานบาท และสูงกว:าปF
ก:อน 354.0 ลานบาท โดยมีรายไดค:าน้ํา ซึ่งเป9นรายไดหลักของ กปน. จํานวน 6,667.0 ลานบาท ต่ํากว:า
เปGาหมาย 26.9 ลานบาท แต:สูงกว:าปFก:อน 237.4 ลานบาท โดยมีปริมาณน้ําขายในเดือนกุมภาพันธB 2558
เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2558
ค?าใช%จ?ายรวม (รวม FX) เท:ากับ 4,541.4 ลานบาท ต่ํากว:าเปGาหมาย 420.3 ลาน
บาท แต:สูงกว:าปFก:อน 22.4 ลานบาท โดยมีตนทุนค:าน้ําต:อหน:วยน้ําขาย เท:ากับ 7.55 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว:า
เปGาหมาย 0.65 บาท:ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบผลงานกับปFก:อนพบว:า ตนทุนค:าน้ําต:อหน:วยน้ําขายต่ํากว:าปFก:อน
0.23 บาท:ลบ.ม.
กําไรสุทธิ เท:ากับ 3,499.3 ลานบาท สูงกว:าเปGาหมาย 458.8 ลานบาท และสูงกว:าปF
ก:อน 331.6 ลานบาท จากรายไดที่สูงกว:าเปGาหมายและปFก:อน รวมทั้งค:าใชจ:ายต่ํากว:าเปGาหมาย และมีอัตรา
ผลตอบแทนก: อ นหั ก ดอกเบี้ ย ภาษี และค: า เสื่ อ มราคา (EBITDA Margin) เท: า กั บ รอยละ 67.76 สู งกว: า
เปGาหมาย ซึ่งเท:ากับรอยละ 63.37 และสูงกว:าปFก:อน ซึ่งเท:ากับรอยละ 65.73 และมีอัตราผลตอบแทนต:อ
รายไดดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท:ากับรอยละ 44.17 สูงกว:าเปGาหมาย และปFก:อน ซึ่งเท:ากับรอยละ
38.38 และรอยละ 41.69 ตามลําดับ
ฐานะการเงิน :
กปน. มีสินทรัพยBรวม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธB 2558 เท:ากับ 63,267.7 ลานบาท หนี้สิน
รวม 8,416.3 ลานบาท และส: ว นทุ น 54,851.4 ลานบาท โดยมี อัต ราส: ว นหนี้ สิ น รวมต: อ ส: ว นทุ น (D/E
Ratio) เท: า กั บ 0.15 เท: า มี ค:าต่ํ า กว:า เปG า หมาย และต่ํ ากว: าปF ก:อน ซึ่ งเท: า กั บ 0.17 เท: า และ 0.16 เท: า
ตามลําดับ ประกอบกับอัตราส:วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท:ากับ 5.44 เท:า สูงกว:าเปGาหมาย ซึ่ง
เท:ากับ 4.52 เท:า และสูงกว:าปFก:อน ซึ่งเท:ากับ 3.11 เท:า สะทอนถึงสภาพคล:องทางการเงินที่ดี
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองคB ก ร ไดประชุ ม ครั้ งที่ 4/2558 เมื่ อ วั น ที่ 10 เมษายน
2558 มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะหBการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28
กุมภาพันธB 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 15 รับทราบการติ ดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดื อนมีนาคม
2558
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และ อัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนมีนาคม 2558 สรุปไดดังนี้
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1. ณ วั น ที่ 31 มี นาคม 2558 กปน. มี ภ าระหนี้ เป9 น เงิ น กู สกุ ล เยนทั้ งจํ า นวน เท: า กั บ
5,984.4 ลานเยน เทียบเท:า 1,636.9 ลานบาท โดยในจํานวนนี้ไดปGองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
แลวเท:ากับ 2,660.4 ลานเยน เทียบเท:า 727.7 ลานบาท (รอยละ 44.5) และคงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเท:ากับ 3,324.0 ลานเยน เทียบเท:า 909.2 ลานบาท (รอยละ 55.5)
2. ปHจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกูที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต:างประเทศ
และเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนมีนาคม 2558 พบว:า ค:าเงินบาทแกว:งตัวในกรอบแคบๆ โดย
แข็งค:าขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับเงินเยน นอกจากนี้ เงินกูสกุลเยนดังกล:าวอยู:ระหว:างระยะเวลาการเบิกรับ
เงินกู ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยของเงินกูสกุลเยนที่ต่ําเพียงรอยละ 0.74 ต:อปF จึงเห็ นควรคงเงินกูเยนไว
โดย กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม
ต:อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกร ไดประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 16 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจงวด
6 เดือน (เบื้องต%น) ป8งบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานผลการดํ าเนิ น งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจงวด 6 เดือน (เบื้องตน) ปFงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มีนาคม
2558) สรุปไดดังนี้
ผลประเมินการดําเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑBวัดฯ ที่กําหนดไดรอยละ 35 เทียบ
เป9นระดับประเมินที่คะแนน 4.9417 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต:ละกลุ:มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ําหนักรอยละ 40 ประเมินผล
ณ สิ้นปFงบประมาณ
2. ผลลัพธAหมวด 7 น้ําหนักรอยละ 60 แบ:งออกเป9น 6 หมวดย:อย คือ ผลลัพธBขอ 7.1 – 7.6
ดังนี้
• ผลลัพธBขอ 7.1 ดานผลิตภัณฑBและบริการ มี 2 เกณฑBวัด ประกอบดวย
- คุณภาพน้ําประปา ผลงานไดเกรด A
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา ผลงานไดเกรด A
• ผลลัพธBขอ 7.2 ดานการมุ:งเนนลูกคา ประเมินผล ณ สิ้นปFงบประมาณ
• ผลลัพธBขอ 7.3 ดานการเงินและตลาด มี 2 เกณฑBวัด ประกอบดวย
- กําไรสุทธิ (ก:อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) ผลงานไดเกรด A
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประกอบดวย 2 เกณฑBย:อย คือ
o การเบิกจ:ายที่เกิดขึ้นจริงในช:วงปF ผลงานไดเกรด A
o ความสามารถในการเบิกจ:ายตามแผน ผลงานไดเกรด A
• ผลลัพธBขอ 7.4 ดานการมุ:งเนนบุคลากร ประเมินผล ณ สิ้นปFงบประมาณ
• ผลลัพธBขอ 7.5 ดานประสิทธิผลของกระบวนการ มี 2 เกณฑBวัด ประกอบดวย
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- การบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสีย แบ:งเป9น 2 หัวขอ คือ
o อัตราน้ําสูญเสีย ผลงานไดเกรด B+
o การจั ด ทํ า แผนบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย ระยะยาว ประเมิ น ผล ณ สิ้ น
ปFงบประมาณ
- การหยุดการสูบจ:ายน้ํา ผลงานไดเกรด A
• ผลลัพธBขอ 7.6 ดานการนําองคBกร มี 4 เกณฑBวัด ประกอบดวย
- การส:งขอมูลเขาระบบ GFMIS - SOE ประเมินผล ณ สิ้นปFงบประมาณ
- จัดการใชน้ําอย:างรูคุณค:า (Demand Side Management (DSM)) ประเมินผล
ณ สิ้นปFงบประมาณ
- การพัฒนาองคBความรูและสรางนวัตกรรม ประเมินผล ณ สิ้นปFงบประมาณ
- ระดับความสําเร็จในการร:วมมือการจัดการน้ําเสียระหว:าง อจน. กปน. และ กปภ.
ประเมินผล ณ สิ้นปFงบประมาณ
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองคB กร ไดประชุ ม ครั้งที่ 4/2558 เมื่ อวั น ที่ 10 เมษายน
2558 มีมติรับทราบ
ในการพิ จารณารายละเอีย ด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะเรื่องการสรางความพึ ง
พอใจของผูใชบริการ ดังนี้
1. ในการสํารวจความพึ งพอใจของผูใชบริการเป9น เรื่องยากที่ ผูตอบแบบสอบถามจะให
คะแนนเต็ม ถึงแมจะมีความพึงพอใจในเรื่องนั้น ๆ ก็ตาม ซึ่งในกรณีนี้อาจเกิดจากการใหบริการที่ไม:เกินความ
คาดหวั ง ดั งนั้ น กปน. จึ งควรพิ จ ารณาการใหบริการที่ เหนื อความคาดหมาย เพื่ อสรางความพึ งพอใจแก:
ผูใชบริการใหมากขึ้น
2. กปน. ควรหาช:องทางการติดต:อกับผูใชบริการทั้งทางเสียง (Voice: Call Center) และ
ขอความ (Text: E-mail ฯลฯ) เพื่อใหสามารถตอบรับคําขอของผูใชน้ําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และควรตอบกลับทุก
ครั้งที่มีการติดต:อสื่อสาร
3. กปน. ควรมี Benchmark การใหบริการ Call Center กับ Call Center ของหน:วยงาน
อื่น ๆ เช:น Call Center ของเครือข:ายระบบโทรศัพทBต:าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 17 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิ นการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันจันทรBที่ 20 เมษายน 2558 ซึ่งมีมติรับทราบ ดังนี้
1. ผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 2/2558 (มกราคม - มี นาคม
2558)
2. รายงานความคื บหนาของกิ จกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สํ าหรั บงวด 3 เดื อน
(มกราคม - มี นาคม 2558) และ ผลการติ ดตามการปฏิ บั ติ งานของหน: วยรั บตรวจตามขอเสนอแนะของสํ านั ก
ตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
2.1 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปFงบประมาณ 2558 กําหนด
งานตรวจสอบที่ตองดําเนินการและรายงานผลการตรวจสอบ จํานวนรวมทั้งสิ้น 54 งาน เป9นงานตรวจสอบที่ตอง
ดําเนินการฯ ในไตรมาสที่ 2/2558 จํานวน 11 งาน ดําเนินการและรายงานผลการตรวจสอบฯ แลวเสร็จ จํานวน
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10 งาน และ ล:าชากว:าแผน 1 งาน ภาพรวมการปฏิบัติงานของหน:วยรับตรวจอยู:ในเกณฑBดี สํานักตรวจสอบ มีการ
สอบทานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑBวิธีปฏิบัติ
ที่กําหนดผลการประเมินทีมตรวจสอบโดยผูรับตรวจ มีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู:ในเกณฑBดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
4.82)
2.2 ผลการติ ดตามการปฏิ บั ติ ของหน: วยรั บตรวจตามขอเสนอแนะของสํ านั กตรวจสอบ
ประจําปFงบประมาณ 2558 จํานวน 32 ขอ หน:วยรับตรวจสามารถดําเนินการแลวเสร็จ 23 ขอ และอยู:ระหว:าง
ดําเนินการ 9 ขอ
ในการพิ จารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มี ขอสั งเกตว: า จากผลการตรวจสอบพบว: า
นายช:างโครงการไม:ไดจัดทํารายงานประจําสัปดาหB หรือการดําเนินงานของ กปน. ที่ไม:ครบถวนตามเงื่อนไขสัญญา
และคู:มือควบคุมงานก:อสราง เช:น การไม:พบเอกสารการทดสอบการบดอัด Field Density Test ซึ่งการปฏิบัติงาน
ที่ไม:ครบถวนตามเงื่อนไขหรือคู:มือ อาจจะส:งผลกระทบต:อภาพลักษณBการดําเนินงานขององคBกร ดังนั้น กปน. ควรมี
มาตรฐานการควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจจะนําระบบ IT หรือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตB
ใชในการดํ าเนิ นงาน อี กทั้ ง กปน. ควรพิ จารณาทบทวนและปรับปรุงคู: มือควบคุ มงานก:อสราง เพื่ อพั ฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการควบคุมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถปฏิบัติงานไดจริง และควรถ:ายทอดความรู
ความเขาใจแก:พนักงานและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหทั่วถึง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 18 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธAใน กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธBใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต:างๆ ดังนี้
1. รับทราบ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่องการปรับค:าจางชดเชยให
ลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราค:าจางแรกบรรจุของลูกจางรัฐวิสาหกิจ
2. รั บ ทราบ การปรั บ ปรุ งสวั สดิ การดานค: ารั กษาพยาบาลใหผู ปฏิ บั ติ งาน หรื อบุ คคลใน
ครอบครัวที่ เขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปWวยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนหรือคลินิกเวชกรรม โดย
ประธานกรรมการ กปน. ไดลงนามในขอบั งคั บ กปน. ฉบั บ ที่ 59 ว: า ดวย การสงเคราะหB เกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาล (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 10) พ.ศ. 2558 และฝWายสวัสดิการและกิจการสัมพันธBไดมีประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑBและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ:ายค:ารักษาพยาบาล กรณีผูปWวยนอกในสถานพยาบาลเอกชนหรือ
คลินิกเวชกรรมเป9นที่เรียบรอยแลว โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต:วันที่ 10 กุมภาพันธB 2558 เป9นตนไป
3. รับทราบ ความคืบหนาการปรับปรุงสวัสดิการสถานพยาบาลที่สํานักงานประปาสาขา
บางกอกนอย โดยการเตรียมความพรอมดานสถานที่อยู:ระหว:างจัดหาเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งต:อไป
4. รับทราบ การพิจารณาปรับระดับของพนักงานกลุ:มวิชาชีพใหเท:าเทียมกัน ตามขอบังคับ
กปน. ฉบับที่ 130 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งในทางปฏิบัติ ภายในกลุ:มเทคนิควิชาชีพมีเพียงตําแหน:ง
ช:างที่มีความกาวหนาในตําแหน:งไดถึงระดับ 7 เพียงตําแหน:งเดียว ส:วนตําแหน:งอื่น ๆ ยังไม:มีความกาวหนาใน
ตําแหน:งไดถึงระดับ 7 ซึ่งคณะกรรมการกิจการสัมพันธBมีความเห็นว:า การปรับระดับของพนักงานกลุ:มดังกล:าว
อยู:ในดุลยพินิจของผูว:าการ และไดมอบหมายให รวก. (บ) นําเรียนผูว:าการต:อไป
5. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธBฯ ครั้งที่ 5/2558 ในวัน
จันทรBที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ: กปน.
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มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธB ฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน เมษายน 2558
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิบั ติงานของคณะอนุ กรรมการ
บริ หารจั ดการน้ํ าสู ญ เสี ยและแรงดั นน้ํ า ประจํ าเดื อนเมษายน 2558 ที่ ไดประชุ มครั้ งที่ 4/2558 เมื่ อวั นที่
8 เมษายน 2558 ดังนี้
1. มีมติรับทราบ การดําเนินงานดานลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีขอมูล ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ณ เดือนมีนาคม 2558 ดังนี้
พื้นที่
กปน.

อัตราน้ําสูญเสีย
22.07 %
(เปG า หมายอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ปF ง บประมาณ 2 5 5 8 อยู: ที่
22.00%)
บริการ 1
22.20 %
บริการ 2
19.57 %
บริการ 3
16.22 %
บริการ 4
29.28 %
บริการ 5
21.09 %
1.2 ผลการบริหารจัดการแรงดันน้ํา ณ เดือนมีนาคม 2558 แรงดันน้ําเฉลี่ยสะสมที่ทํา
ไดคือ 9.197 เมตร โดยมีเปGาหมายปFงบประมาณ 2558 อยู:ที่ 8.85 เมตร
1.3 พื้นที่แรงดันน้ําอ:อน (ต่ํากว:า 8.85 เมตร) ตามจุดวัดประเมินผล IRDP และวิธีการ
ปรับปรุงในพื้นที่บริการ 1 และพื้นที่บริการ 2
1.4 แผนงานซ:อมถังเก็บน้ําใสโรงงานผลิตน้ําบางเขน
1.5 แผนงานและกิจกรรมลดน้ําสูญเสียในพื้นที่เฝGาระวังน้ําสูญเสีย (DMA) เปGาหมายของ
พื้นที่บริการ 1 และพื้นที่บริการ 2
1.6 การดําเนิ น งานของคณะทํ างานติด ตามและแกไขปH ญ หางานปรับ ปรุงท: อประปาที่
สมควรปรับปรุงแต:ยังไม:สามารถดําเนินการ และคณะทํางานศึกษามาตรฐานอุปกรณB
ท:อประปาที่เหมาะสมกับสภาพการใชงานในปHจจุบัน
1.7 การลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบน้ําดิบจนถึงระบบท:อประธาน
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให กปน. ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ใหทดลองนําเสนอขอมูลอัตราน้ําสูญเสียดวยขอมูลจากพื้นที่เฝGาระวังน้ําสูญเสีย(DMA)
(ฝทส.)
2.2 ใหพิจารณานําวิธีการบริหารจัดการน้ําสูญเสียแต:ละพื้นที่บริการ มาบูรณาการเป9นการ
บริหารจัดการของ กปน. (รวก.(กต), รวก.(กอ))
2.3 ใหพิจารณาแรงดันน้ําปลายเสนท:อเพิ่มเติมประกอบการวางแผนการปรับปรุงท:อเพื่อ
บริหารจัดการแรงดันน้ํา (ชวก.(ว))
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2.4 ใหนําวาระสืบเนื่องที่ยังไม:ไดนําเสนอในการประชุมครั้งที่ 4/2558 ไปนําเสนอในการ
ประชุมคราวถัดไป ประกอบดวย
- การพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณBพื้นที่
เฝGาระวังน้ําสูญเสีย ของ กปน.
- ประสานงานกับนายประสาร พิทักษBวรรัตนB (รองผูอํานวยการสํานักการโยธากรุงเทพมหานคร) เพื่อแกปHญหาการขออนุญาตดําเนินงานโครงการปรับปรุงท:อ
เพื่อลดน้ําสูญเสียเร:งด:วน
3. กํ า หนดใหมี ก ารประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้ ง ที่ 5/2558 ในวั น อั ง คารที่ 12
พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมปqยราษฎรB
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. พิจารณาดําเนินการตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

เรื่องที่ 20 รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA
CG Policy Statement) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด%านธรรมาภิ บาล (CG) และผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิ บัติงานด%านความรับผิ ดชอบต?อสังคม (CSR) ประจําป8งบประมาณ
2558 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 – มีนาคม 2558)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินงาน
ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานดานธรรมาภิ บาล (CG) และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิ บัติงานดานความรับผิดชอบต:อสังคม (CSR)
ประจําปFงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 – มีนาคม 2558) ดังนี้
1. รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA
CG Policy Statement) ปFงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 – มีนาคม 2558) ได%ดําเนินการ
ตามที่กําหนด
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด%านธรรมาภิบาล (CG) ปFงบประมาณ
2558 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 – มีนาคม 2558) ประกอบดวยกิจกรรม 4 แผนงาน ไดแก: แผนงานสราง
ความตระหนั ก เรียนรู สื่อสารและทํ าความเขาใจ แผนงานสรางตนแบบและพั ฒ นาเครือข:ายธรรมาภิบ าล
แผนงานสรางกลไก มาตรการและพั ฒ นาระบบงานตามหลักธรรมาภิ บ าลและการต: อตานคอรBรัป ชั่ น และ
แผนงานพัฒนาการดําเนินงานสู:ความเป9นเลิศและสู:สากล การศึกษาเตรียมความพรอมองคBกรเพื่อเขาสู:ระดับ
สากล ได%ดําเนินการตามแผน
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด%านความรับผิดชอบต?อสังคม (CSR)
ปFงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 – มีนาคม 2558) ประกอบดวย 4 โครงการหลัก ไดแก:
โครงการพั ฒนาขีดสมรรถนะดาน CSR สู:สากล โครงการพั ฒนาการดําเนิ นงานดานความรับผิ ดชอบต: อสั งคมใน
กระบวนงานขององคBกร โครงการเสริมสรางกลไกในการสื่อสาร เผยแพร:การดําเนิ นงานดานความรับผิดชอบต: อ
สังคม และโครงการส:งเสริมและสนับสนุนการใชน้ําอย:างรูคุณค:า ได%ดําเนินการตามแผน
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิจ กรรมเพื่ อสั งคม (CSR) ไดประชุ มครั้งที่
4/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีมติรับทราบ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พรอมทั้งไดมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมให กปน. ไปดําเนินการแลวนํามารายงานใหที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ รับทราบในครั้ง
ต:อไป ดังนี้
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1. โครงการพั ฒ นาขี ด สมรรถนะดาน CSR สู: ส ากล ในส: ว นของแผนงานการเสริ ม สราง
ทัศนคติและปรับกระบวนทัศนBพนักงานดาน CSR ที่ไดจัดใหมีกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณB
ที่บริษัท เทพผดุงพรมะพราว จํากัด ซึ่งเป9นองคBกรที่ไดรับการยอมรับอย:างกวางขวางในการเป9นตนแบบของ
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบต:อสังคม จึงขอให กปน. ศึกษาการดําเนินงานขององคBกรดังกล:าวเพื่อนํามา
ประยุกตBใชกับการดําเนินงานของ กปน.
2. โครงการพัฒนาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบต:อสังคมในกระบวนงานขององคBกร ดาน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ในส:วนของการวัด Water Foot Print ขอให กปน. นําเสนอขอมูล รายละเอียด
หลักเกณฑBของ Water Foot Print เพิ่มเติม เพื่อสรางความเขาใจที่เป9นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนั้น ประธานอนุกรรมการฯ ยังไดเสนอใหมี การประชาสัมพั นธBในเรื่อง Supply Side
Demand Side รวมถึงการจัดทํา Water Use Study โดยให กปน. ศึกษาว:าในต:างประเทศมีการวัดในประเด็น
ใดบางนอกเหนือจากการอุปโภค บริโภค เพื่อนํ าขอมูลที่ ไดมาใชสําหรับการวิเคราะหB วางแผนการดําเนินงานใน
อนาคต เช:น ใชในการตอบโจทยBวิธีการรณรงคBใหประชาชนประหยัดน้ํา ในส:วนของ Demand Side และใชในการ
วางแผนการดําเนินโครงการดานความรับ ผิดชอบต: อสังคม (CSR) เพื่อดู แลแหล:งน้ํ าดิ บในส:วนของ Supply
Side
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 21 รับ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานด% า นประชาสั ม พั น ธA ประจํ า ป8 งบประมาณ 2558
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 – มีนาคม 2558)
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานดาน
ประชาสัมพันธB ประจําปFงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 – มีนาคม 2558) โดยได%ดําเนิน
กิจกรรม/โครงการทั้งหมดเปpนไปตามแผนที่กําหนด ประกอบดวย 4 โครงการหลัก ดังนี้
1. โครงการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณB (Corporate)
2. โครงการสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
3. โครงการสื่อสารการยกระดับการใหบริการ (Marketing)
4. โครงการพิเศษ “รําลึก 100 ปFการประปาไทย”
พรอมทั้งไดนําเสนอการประชาสัมพันธBของ กปน. ในช:วงเทศกาลสงกรานตB โดยไดขอความ
ร:วมมือประชาชนและผูที่อาศัยบริเวณริมคลองประปาทั้งสองสาย งดเวนการลงเล:นน้ําในคลองประปา เพื่อ
ปG อ งกั น การปนเป•• อ นของน้ํ า ดิ บ ที่ จ ะนํ า มาผลิ ต น้ํ า ประปา และเพื่ อ ความปลอดภั ย ของชี วิ ต และได
ประชาสัมพันธBสนับสนุนน้ําประปา เพื่อใหประชาชนร:วมกิจกรรมในช:วงเทศกาลดังกล:าวตามสถานที่ต:างๆ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ไดประชุมครั้งที่
4/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีมติรับทราบ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. โครงการสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคม แผนงานกิจกรรมรณรงคBใชน้ําอย:างรูคุณค:า (DSM) ที่
กปน. ไดจัดใหมีโครงการประกวดหนังสั้นรณรงคBคุณค:าของน้ําจนไดภาพยนตรBที่ดีเด:นจํานวน 5 เรื่องมาแลว
นั้น กปน. ควรพิจารณาคัดเลือกหนังสั้นดังกล:าวเพื่อนําไปเผยแพร:ผ:านสื่อใหประชาชนในกรุงเทพมหานครมี
โอกาสไดรับชม เพื่อรณรงคBใหคนกรุงเทพฯ หันมาตระหนักและเกิดการรับรู โดยสื่อที่ใชควรเป9นสื่อในรถไฟฟGา
หรือในโรงภาพยนตรB

-18-

2. เห็ น ควรให กปน. จั ด ทํ าสปอต เพื่ อเผยแพร: ผ ลประโยชนB ที่ ป ระชาชนไดรั บ จากการ
ดําเนินงานของ กปน. ใหสาธารณชนไดรับทราบ อาทิ โครงการลดค:าติดตั้งประปาใหม: โครงการสํารวจหาท:อรั่ว
ฟรี เป9นตน
3. ในกรณี ใหการสนั บ สนุ น น้ํ า ประปา เพี่ อใหประชาชนไดร: วมกิ จ กรรมในช: ว งเทศกาล
สงกรานตBตามสถานที่ต:างๆ กปน. ควรประสานงานกับหน:วยงานผูจัดกิจกรรมเพื่อติดโลโกของ กปน. ในฐานะ
ผูใหการสนับสนุน เพื่อเป9นการประชาสัมพันธB และสรางภาพลักษณBที่ดีใหแก:องคBกร นอกจากนั้น ยังเห็นควรให
กปน. ปรับ มุ มมอง การนํ าเสนอข: าวจาก ขอความร: วมมื อใหประชาชนงดเวนการลงเล: นน้ํ าในคลองประปา
เปลี่ยนเป9น การเชิญชวนใหประชาชนหันมาเล:นน้ําประปาในสถานที่ที่ กปน. ใหการสนับสนุนแทน
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 22 รับทราบรายงานความก%าวหน%าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยปHจจุบันมีโครงการขนาดใหญ:ที่อยู:ระหว:างดําเนินการ
3 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ:าย ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

วงเงินลงทุน
(ล%านบาท)

ผลงานสะสม

ดําเนินการ
แผน
จริง
25,177.30 91.37% 91.34% 0.06%
7,494.00 78.55% 78.43% 0.74%
4,215.60 96.41% 96.41%
สรุปผลรวมการจ:ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนมีนาคม 2558
แผน

โครงการ 7
โครงการ 8
ลดน้ําสูญเสีย

ผลงานเดือน มี.ค.

ผลการจ?ายเงิน
การจ?ายเงินสะสม
การจ?ายเงินเดือน มี.ค.
(ล%านบาท)
(ล%านบาท)

ดําเนินการ
แผน
จ?ายจริง
จริง
0.03% 22,957.98 22,942.98
0.49%
5,563.52 5,531.35
4,064.20 4,064.20

แผน

จ?ายจริง

39.80
87.10
-

5.60
46.30
-

32,585.62 32,538.53

126.90

51.90

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2558 มีมติรับทราบ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต:อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 23 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข%องกับ กปน.
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ใหส:วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาหB เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของหรืออาจมีผลต:อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเป9นปHจจุบัน เพื่อแจงใหที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใชเป9น
ขอมูลตัดสินใจเรื่องต:างๆ นั้น
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2558 เรื่อง การปรับค:าจางชดเชยใหลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราค:าจางแรกบรรจุของ
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 24 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ:านมา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 พลเอกประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรีเป9นประธานเปqด
การสั มมนาโครงการความโปร: งใสในโครงการก: อสรางภาครัฐ (CoST) ณ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนดB 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
- เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2558 นายเจริ ญ ภั ส ระ ประธานกรรมการ กปน. และ
นายธนศั กดิ์ วัฒ นฐานะ ผู ว:าการ กปน. เป9 น ประธานในพิ ธีเปq ด ศู น ยBบู รณาการคุณ ภาพน้ํ า ณ อาคารฝWา ย
คุณภาพน้ํา เพื่อใชเป9นศูนยBกลางการควบคุมที่สามารถแสดงขอมูลคุณภาพน้ําประปาในระบบผลิตและระบบ
เสนท:อจ:ายน้ํ า ผ:านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศแบบ Real Time รวมทั้งสั่งจ:ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย
ณ สถานีสูบจ:ายน้ําทั้ง 9 แห:ง ทั่วพื้นที่บริการไดอย:างมีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจใหกับผูใชน้ําในความ
สะอาดของน้ําประปาไดทุกที่ทุกเวลา
- เมื่ อ วั น ที่ 18 มี น าคม 2558 รศ.ดร.ชนิ น ทรB ทิ น นโชติ กรรมการ กปน.และรอง
ประธานอนุกรรมการพัฒ นาองคBกร ไดตรวจเยี่ยมสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หองประชุม IT HAPPY
PLACE โดยมีนายวิสุทธิ์ นพคุณทอง รองผูว:าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และผูบริหารสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหการตอนรับ พรอมรายงานผลการปฏิบัติงาน และแผนงานที่วางไว
- เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป9นประธาน
เปq ด งาน MWA CG & CSR DAY ประจํ า ปF 2558 ภายใตแนวคิ ด “Happiness is all around” โดยมี
กรรมการ กปน. และนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผูว:าการ กปน. พรอมดวยคณะผูบริหาร และแขกผูมีเกียรติ เขา
ร:วมงาน ทั้งนี้ ผูว:าการ ไดนําผูบริหารและพนักงานประกาศตนเป9นองคBกรต:อตานคอรBรัปชั่น เพื่อเป9นองคBกร
แห:งความโปร:งใสอย:างยั่งยืน
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