สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 10/๒๕๕8
ด้ว ยเมื่ อวัน อั งคารที่ 27 ตุ ล าคม ๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ ม ๖๐๖ อาคาร
สํ า นั ก งานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ งที่ 10/๒๕๕8 สรุ ป ผล
การประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ 1

พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาทบทวนการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเป็นไป
ด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จํานวน
7 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ประกอบด้วย
1.1 พลเอกวีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล
1.2 นายวัลลภ
พริ้งพงษ์
1.3 นายสุรศักดิ์
ศตวิริยะ
1.4 นายพิเชษฐ์
เนียมนัด
1.5 นางดวงใจ
ตันติจรัสชัย
1.6 นายวีรชาติ
โอฬาพิริยกุล
1.7 น.ส.จันทนา
เตชะศิรินุกูล
1.8 น.ส.ทิพวรรณ
บุศยพลากร
1.9 รองผู้ว่าการ (บริหาร)
1.10 รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
1.11 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
1.12 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารโครงการ
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย
2.1 นายบวร
วงศ์สินอุดม
2.2 รศ.ดร.ชนินทร์
ทินนโชติ
2.3 นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
2.4 นายวัลลภ
พริ้งพงษ์
2.5 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
2.6 รศ.บุญเกียรติ
ชีวะตระกูลกิจ
2.7 นางศิริพร
เหลืองนวล
2.8 นางอัญชนา
วิทยาธรรมธัช
2.9 นายวรารัตน์
ชุติมิต
2.10 พลเรือตรีธวัช
รุ่งสันเที๊ยะ
2.11 นายลือชัย
ดีถาวร
2.12 นางสาวสุชาดา พณิชยกุล
2.13 นายยงยุทธ์
อภัยจิรรัตน์
2.14 รองผู้ว่าการ (การเงิน)
2.15 รองผู้ว่าการ (บริหาร)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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2.16 รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
2.17 รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
2.18 รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
2.19 รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
2.20 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน.
2.21 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
2.22 ผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประกอบด้วย
4.1 นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
ประธานอนุกรรมการ
3.2 นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
รองประธานอนุกรรมการ
3.3 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
3.4 พลเอกนพดล
ฟักอังกูร
อนุกรรมการ
3.5 พลเรือโทเจียมศักดิ์ จันทร์เสนา
อนุกรรมการ
3.6 นางสาวรสา
กาญจนสาย
อนุกรรมการ
3.7 นายเกรียงไกร
สืบสัมพันธ์
อนุกรรมการ
3.8 นายไชยณัฐ
เจติยานุวัตร
อนุกรรมการ
3.9 นายพีรวัฒน์
ธีระกาญจน์
อนุกรรมการ
3.10 นายสํารวย
มงคลพร
อนุกรรมการ
3.11 นายเกียรติ
อึงรัตนากร
อนุกรรมการ
3.12 นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
อนุกรรมการ
3.13 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
อนุกรรมการ
3.14 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักผู้ว่าการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.15 ผู้อํานวยการฝ่ายธรรมาภิบาล
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
4.1 ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
ประธานอนุกรรมการ
4.2 นายบวร
วงศ์สินอุดม
รองประธานอนุกรรมการ
4.3 รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
อนุกรรมการ
4.4 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
4.5 นายสุเทพ
น้อยไพโรจน์
อนุกรรมการ
4.6 พลเรือโทสุพจน์ คลังวิจิตร
อนุกรรมการ
4.7 นางพรรณขนิตตา บุญครอง
อนุกรรมการ
4.8 นายวิเชียร
อุดมรัตนะศิลป์
อนุกรรมการ
4.9 นายสมฤทัย
ทะสดวก
อนุกรรมการ
4.10 รศ.ประวิทย์
สุรนีรนาถ
อนุกรรมการ
4.11 นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
อนุกรรมการ
4.12 นายอุลิช
มากไมตรี
อนุกรรมการ
4.13 นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว
อนุกรรมการ
4.14 รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
4.15 รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
อนุกรรมการ
4.16 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการและเลขานุการ
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4.17 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประกอบด้วย
1.1 รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
1.2 ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
รองประธานอนุกรรมการ
1.3 นายบวร
วงศ์สินอุดม
อนุกรรมการ
1.4 รศ.ดร.ชนินทร์
ทินนโชติ
อนุกรรมการ
1.5 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
1.6 นายประสาร
พิทักษ์วรรัตน์
อนุกรรมการ
5.7 ดร.ชุติมา
เอี่ยมโชติชวลิต
อนุกรรมการ
5.8 ผศ.ดร.สิตางศุ์
พิลัยหล้า
อนุกรรมการ
5.9 นายชูเกียรติ
เอี่ยมศิริ
อนุกรรมการ
5.10 นายลือชัย
ดีถาวร
อนุกรรมการ
5.11 นายวิทยา
อินทชิต
อนุกรรมการ
5.12 นายสมชัย
ชัยอนุรักษ์
อนุกรรมการ
5.13 รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
อนุกรรมการ
5.14 รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุกรรมการ
5.15 รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
อนุกรรมการ
5.16 รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
อนุกรรมการ
5.17 รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
อนุกรรมการ
5.18 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ํา)
อนุกรรมการ
5.19 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
5.20 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
2.1 รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
6.2 นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
รองประธานอนุกรรมการ
6.3 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
6.4 นายอรินทร์
จิรา
อนุกรรมการ
6.5 พลตรี ดร.สุภมนัส ภารพบ
อนุกรรมการ
6.6 รศ.ดร.สุดา
สุวรรณาภิรมย์
อนุกรรมการ
6.7 พลเรือตรีทรงวุฒิ บุญอินทร์
อนุกรรมการ
6.8 นางสาวรสา
กาญจนสาย
อนุกรรมการ
6.9 ผศ.ดร.สิตางศุ์
พิลัยหล้า
อนุกรรมการ
6.10 นางสาวสุชาดา พณิชยกุล
อนุกรรมการ
6.11 นายวิกรม
สุวรรณชมภู
อนุกรรมการ
6.12 นายไตรรงค์
ขนอม
อนุกรรมการ
6.13 รองผู้ว่าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
6.14 รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
6.15 ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
อนุกรรมการ
(นางสาวธัญพร ตันติกุล)
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6.16 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
6.17 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
6.18 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6.19 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

7. คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ประกอบด้วย
7.1 รศ.ดร.ชนินทร์
ทินนโชติ
ประธานอนุกรรมการ
7.2 นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
รองประธานอนุกรรมการ
7.3 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
7.4 พลเอกสกุณชัย ศิริเรือง
อนุกรรมการ
7.5 นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล
อนุกรรมการ
7.6 รศ.ดร. อัศนีย์
ก่อตระกูล
อนุกรรมการ
7.7 น.ส.จันทนา
เตชะศิรินุกูล
อนุกรรมการ
7.8 นายจิระศักดิ์
คณานุกูล
อนุกรรมการ
7.9 นายพีระ
ตีรวัฒน์
อนุกรรมการ
7.10 รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
อนุกรรมการ
7.11 รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
อนุกรรมการ
7.12 รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุกรรมการ
7.13 รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
อนุกรรมการ
7.14 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
7.15 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
ผู้ช่วยเลขานุการ
เรื่องที่ 2

รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวัน ที่ 27 ตุ ลาคม 2558
ประธานกรรมการ กปน. ได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ และคณะกรรมการ กปน. มี ข้ อ เสนอแนะให้ กปน.
ดําเนินการ ดังนี้
1. ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในด้ า น
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial
Officer: CFO) ที่ มาจั ด ทํ าแผนการเงิ น และวิ เคราะห์ ฐ านะการเงิ น รวมทั้ งให้ คํ า ปรึก ษาแก่ ผู้ บ ริห ารและ
คณะกรรมการ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารสภาพคล่องและบริหารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในกรณีที่
รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่ง CFO อยู่แล้ว ให้แต่งตั้งบุคลากรภายใน
องค์กร ดังนั้ น คณะกรรมการ กปน. จึงพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งรองผู้ว่าการ (การเงิน) ปฏิ บัติหน้าที่ CFO
อีกตําแหน่งหนึ่ง
2. กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง (สร.กปน.) จํานวน 5 คน ได้มี
หนังสือร้องเรียนถึงประธานกรรมการ และผู้ว่าการ กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็น
กรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง เนื่องจากกรรมการ สร.กปน.
ได้หมดวาระลงและมีการเลือกตั้งใหม่ และกรรมการ สร. กปน. ที่ได้รับการเลือกตั้งได้ประชุมคัดเลือกผู้แทนเข้า
เป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ แทนกรรมการ สร. กปน. ทั้ง 5 คน ที่ร้องเรียนและ
ได้นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพื่อให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาแต่งตั้งใหม่นั้น
ในประเด็ น นี้ ชวก. (บค) ได้ ชี้ แ จงว่ า เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนในแนวทางปฏิ บั ติ กปน. จึ งได้ มี ห นั งสื อ ถึ ง
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กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น ต่ า ง ๆ ขณะนี้ อ ยู่ ในระหว่ า ง
การพิ จารณา ดั งนั้ น คณะกรรมการ กปน. จึ งเห็ น ควรให้ รอความชัด เจนก่ อนพิ จ ารณาทบทวนการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ และขอให้เลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ทําหนังสือชี้แจงทําความ
เข้ าใจแก่ ก รรมการฝ่ า ยลู ก จ้ า งในคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ฯ ที่ มีห นั งสื อร้ องเรี ย นมา และ สร. กปน.
ให้ทราบต่อไป
3. จากการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 คณะกรรมการ กปน.
ได้มีมติเห็นชอบผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 ของงาน
ติดตั้งประปาใหม่ของสํานักงานประปาสาขามีนบุรี (สสมบ.) และงานซ่อมท่อแตกรั่วของสํานักงานประปาสาขา
ตากสิน (สสต.) เพื่อให้ กปน. สามารถจ่ายเงินค่างานให้ผู้รับจ้างได้ เพราะผู้รับจ้างได้ทํางานให้ กปน. แล้ว และ
ไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง ซึ่งจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ กปน. แต่การที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กปน. ต้องมี
การสอบสวนทางวินัย และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กปน. ด้วย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงของการที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบั งคั บ และไม่เกิ ด การกระทํ าที่ ผิ ดพลาดเช่ น นี้ อีก ทั้ งนี้ ขอให้ ผู้ ว่าการ กํ าชั บ และกํ าหนดมาตรการเรื่อง
การดําเนิ นงานจัดซื้อจัดจ้างของสํานั กงานประปาสาขาให้เป็น ไปตามข้อบังคั บ กปน. ฉบั บที่ 100 ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
4. กรณี ที่ กปน. ได้ มีการบอกเลิ กสั ญ ญาจ้ างงานก่ อสร้า งและติ ด ตั้ งเครื่องสู บ น้ํ า สํ า หรั บ
โรงสูบ น้ําดิบ 2 และโรงสูบ ส่งน้ําที่ โรงงานผลิต น้ํามหาสวัสดิ์ และโรงสูบ ส่งน้ํา 2 และ 3 ที่ โรงงานผลิ ตน้ํ า
บางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามสัญญาเลขที่ E-RW/TR(BK)(MS)-8(R) เนื่องจากผู้รับจ้าง คือ กิจการร่วมค้า
SG-STPE ทํางานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และห้างหุ้นส่วนจํากัดสามประสิทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ
ร่ว มค้ า SG-STPE ได้ มีห นั งสื อแจ้ งความประสงค์ ที่จ ะเข้ าดํ าเนิ น การในส่ ว นที่ เหลื อให้ แ ล้ วเสร็ จ โดยไม่ คิ ด
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานนั้ น กปน. ได้ นํ า ประเด็ น ดั ง กล่ า วหารื อ กั บ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และประธาน
คณะกรรมการว่าด้ ว ยการพั ส ดุ (กวพ.) เพื่ อให้ มีแนวทางการดํ าเนิ น งานที่ ชัด เจนและไม่ ขัด ต่ อกฎระเบี ย บ
สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ ในระหว่างการพิจารณาข้อหารือ ดังนั้น คณะกรรมการ
กปน. ได้ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ทํ าหนั งสือแจ้ งบริษัท SG-STPE ว่าทรัพย์สิน ที่มีอยู่นั้ น เป็ น กรรมสิทธิ์ของ
กปน. ตามสัญญา ซึ่งจะทําให้ กปน. สามารถเข้าดําเนินการโดยไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น และขอให้
กปน. เร่งดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดิบที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันการใช้งาน
ในช่วงภาวะวิกฤติภัยแล้งปี 2559
มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้งรองผู้ว่าการ (การเงิน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอีกตําแหน่งหนึ่ง
2. ให้ กปน. ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ในข้อ 2, 3 และ 4

เรื่องที่ 3

รับทราบปฏิ ทิ นกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ กปน. ชุ ดต่ างๆ
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558

ด้ วยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 10/2558 เมื่ อวั นที่ 27 ตุ ลาคม 2558
เลขานุ การฯ ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิจ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558
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คณะกรรมการฯ ได้ กํา หนดการประชุ ม คณะกรรมการ กปน. เดื อนพฤศจิ ก ายน 2558
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4

รั บ ทราบผลการประชุ ม มอบนโยบายให้ ผู้ บ ริ ห ารและพิ ธี ล งนามประกาศเจตนารมณ์
“กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ของผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2558

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหาร
และพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ของผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้น
ไป เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 โดยในการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการ กปน. กรรมการ กปน. ผู้ว่าการ
และผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป ได้เข้าร่วมประชุม และก่อนการมอบนโยบาย ผู้ว่าการ
และผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ แล้ว คณะกรรมการ กปน.
จึงได้มอบนโยบายปี 2559 สรุปได้ดังนี้
1. นโยบายคณะกรรมการ กปน. ปี 2559
1.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริมธรรมาภิบาล
1.1.1 ส่งเสริมให้บุคคลในองค์กรมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้เฝ้าระวังไม่ให้
เกิดการทุจริต รวมถึงมีกลไกหรือระบบที่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความโปร่งใส
1.1.2 การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรต้องไม่มีการวิ่งเต้นซื้อตําแหน่ง
1.1.3 แสดงเจตจํานงให้คู่ค้ารับรู้การดําเนินงานที่มีจริยธรรม โปร่งใสและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
1.1.4 กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายที่ชัดเจน
1.1.5 กปน. ควรจั ด ตั้ งศู น ย์ ดํ า รงธรรมตามสํ า นั กงานประปาสาขาทั้ ง 18 แห่ ง
รวมทั้ ง การพั ฒ นาระบบการแจ้ ง เบาะแสในเรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานด้ า นการต่ อต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ประสบ
ผลสําเร็จ
1.2 การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT)
1.2.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารดํ า เนิ น งานด้ า น Schooling , Training , R&D รวมถึ ง
นวัตกรรม
1.2.2 ส่งเสริมให้สถาบันพัฒนาวิชาการประปามีความเชี่ยวชาญด้านการประปา
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2.3 พัฒนาทักษะพนักงานให้ทํางานได้อย่างมืออาชีพในวิชาชีพประปา
1.2.4 สนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
1.2.5 กปน. ควรขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการของสํานักงานประปาสาขาและ
งานการผลิตน้ําประปา โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่ อ
พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านของหน่วยงานต่าง ๆ
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1.3 การจัดหาแหล่งน้ําสํารองเป็นของตนเอง
1.3.1 เชื่อมโยงระบบน้ําดิบและน้ําประปาของทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเข้า
ด้วยกัน
1.3.2 จัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ําดิบสํารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
1.3.3 ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานด้ า นน้ํ า ในระดั บ ชาติ และชุ ม ชนเจ้ า ของลุ่ ม น้ํ า ใน
การจัดสรรแหล่งน้ําดิบ
1.3.4 จัดหาแหล่งน้ําดิบเป็นของตนเองโดยดําเนินการให้เป็นรูปธรรม มีขั้นตอน
และกรอบเวลาที่ชัดเจน
1.4 การเตรียมบุคลากรสําหรับเป็นผู้บริหารและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.4.1 เตรี ย มผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานเพื่ อ ทดแทนตํ า แหน่ งผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งให้
เพียงพอรองรับการเกษียณอายุของพนักงาน
1.4.2 ปลู ก ฝั งการดํ า เนิ น งานเป็ น ที ม ของพนั ก งาน กปน. เพื่ อ สร้ า งที ม งานที่ มี
คุณภาพ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.4.3 พั ฒ นาเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ของพนั ก งาน ทั้ งวิ ช าชี พ หลั ก และวิ ช าชี พ
สนับสนุน
1.4.4 กําหนดให้มีการหมุนเวียนงานตามวาระ (Job Rotation) โดยอาจกําหนดให้
ผู้บริหารระดับสูงมีการหมุนเวียนเมื่อดํารงตําแหน่งครบ 3 ปี
1.5 การลดน้ําสูญเสีย รวมถึงการดูแลท่อส่งน้ํา ท่อประธาน และอุปกรณ์ส่งน้ํา
1.5.1 เร่งรัดลดน้ําสูญเสียให้ลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 20 ในปี 2560
1.5.2 นําระบบที่ ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบํ ารุงรักษาระบบท่ อส่งน้ําประปา
เช่ น ระบบ PIG : Pipeline Inspection Gauge หรื อ ระบบ PIMs ของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
1.5.3 ปรับปรุงระบบเครื่องวัดให้มีความเที่ยงตรงทุกระบบ (ต้นน้ํา -> ปลายน้ํา)
1.5.4 พิจารณาเลือกใช้ชนิดท่อประปาที่มีมาตรฐานสูง และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในการวางท่อประปา
1.5.5 วางแผนโครงข่ายระบบท่อประธานให้มีความมั่นคงสูง เพื่อเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานหลักไว้ในอนาคต
1.5.6 ควรพิจารณาแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
ลดน้ําสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
1.6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชน
1.6.1 ให้บริการเป็นเลิศครบวงจร โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เช่น การติดตั้ง
ประปา การรั บ ชํ า ระค่ า น้ํ า การรั บ คํ า ร้ อ งเรี ย น ฯลฯ ต้ อ งดํ า เนิ น การ
อย่างครบวงจร รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.6.2 สร้ า งคน กปน. ให้ มี จิ ต ใจในการให้ บ ริ ก ารที่ ดี (Service Mind + Smile
Office) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในทุก ๆ ด้าน
1.6.3 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ด้านบริการประชาชนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
1.6.4 ดําเนินการซ่อมท่อ/วางท่อ ในพื้นที่สาธารณะให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ กปน.
1.6.5 เพิ่มแรงดันน้ําในแต่ละพื้นที่ให้สูงขึ้นจากปี 2558 อีกอย่างน้อย 0.5 เมตร
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1.6.6 เร่ ง ขยายการให้ บ ริ ก ารประปาทั่ ว ถึ ง ทุ ก ชุ ม ชน และให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเติบโตของเมือง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
1.6.7 ให้ความสําคัญการให้บริการผู้ใช้น้ําควบคู่กับการพัฒนางานทางด้านเทคนิค
การผลิตและคุณภาพน้ํา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กปน. ให้ดียิ่งขึ้น
1.7. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานอย่างบูรณาการ
1.7.1 ยกระดับ ความพร้อมและความมั่น คงปลอดภัยของโครงสร้างพื้ นฐานด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ของ กปน. เพื่ อ รองรั บ
การขยายตัวของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชน
1.7.2 พัฒนาขยายระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ GIS ไปสู่
Enterprise GIS System กล่ า วคื อ เป็ น ระบบ GIS ระดั บ องค์ ก รซึ่ ง มี
การบู รณาการข้ อมู ล เชิ งพื้ น ที่ ของ กปน. ทั้ งหมด และเชื่ อมโยงกั บ ระบบ
ฐานข้ อ มู ล หลั ก อื่ น ๆ ให้ ส ามารถนํ า มาสนั บ สนุ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
กระบวนการทางธุรกิจหลักทั้งหมดของ กปน. ตั้งแต่งานวางแผนออกแบบ
โครงการ ก่ อ สร้ า งบํ า รุ ง รั ก ษา และปฏิ บั ติ ก าร รวมไปถึ ง การให้ บ ริ ก าร
ประชาชน
1.7.3 เพิ่ มการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในการยกระดั บ
คุณภาพ/ ประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน อาทิ การปรับปรุงระบบ
CALL CENTER, การพัฒนาระบบ Smart Meters เป็นต้น
1.7.4 บูรณาการด้านการจัดการศูนย์ IT / SCADA เข้าด้วยกัน (1125 Call Center /
สายงานผลิต / ศูนย์ควบคุมระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา / น้ําสูญเสีย / คุณภาพน้ํา /
น้ําดิบ / Management Cockpit)
2. นโยบายเฉพาะหน้าที่สําคัญและเร่งด่วน
2.1 การเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
2.2 การปรับ ปรุงคลองเปรมประชากรและการพั ฒ นาคลองบางหลวงเชี ยงรากให้ เป็ น
คลองกักเก็บน้ําดิบ สําหรับการผลิตน้ําประปา
2.3 การเชื่อมท่อประธานฝั่งตะวันตกและตะวันออก เพื่ อเสริมศักยภาพการสูบจ่ายน้ํา
ของ กปน.
2.4 การรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ํา เพื่อรองรับภาวะวิกฤติภัยแล้งในปี 2559 (DSM)
2.5 พัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่ อรองรับภาวะวิกฤติภัยแล้งแบบบูรณาการให้เป็ น
หนึ่งเดียวทั้งองค์กร (Unity)
3. นโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้มอบเพิ่มเติมในที่ประชุม
3.1 กปน. ควรมีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพควบคู่ไป
กับการพัฒนาการดําเนินงานที่นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อให้เป็น
Smart office
3.2 ขอให้ผู้บริหารระดับสูงติดตามงานการดําเนินงานตามนโยบาย พร้อมทั้งขับเคลื่อน
งานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของคณะกรรมการฯ
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3.3 ขอให้ กปน. ดํ าเนิ น งานในเชิ งรุก ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อให้ ผ ลการดํ าเนิ น งานของ กปน.
มีคุณภาพ คุ้มค่า และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 กปน. ควรพิจารณานําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
มาใช้ ในงานด้ า นการผลิ ต งานด้ า นการบริ ก าร และงานด้ า นอื่ น ๆ ที่ จ ะทํ า ให้
ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.5 กปน. ควรเร่งดํ าเนิ น การโครงการต่ าง ๆ ที่ ยั งไม่ ได้ ดํ าเนิ น การหรือยั งอยู่ ระหว่า ง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น จัดตั้งสถานีควบคุมคุณภาพน้ําตามแนวคลอง
ส่งจ่ ายน้ํ าดิ บ ระบบการจั ด ซื้ อจั ด จ้า ง การกํ า หนดราคากลาง เป็ น ต้ น โดย กปน.
ควรปรับหรือแก้ไขขั้นตอนการดําเนินงานของ กปน. ให้มีระยะที่สั้นลง
3.6 กปน. ควรศึ ก ษาการปรั บ ระดั บ โครงสร้ า งอั ต ราค่ า น้ํ า ให้ มี ค วามเหมาะสมและ
ไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ําที่มีรายได้น้อย
3.7 ขอให้ กปน. พิจารณาเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง
ในระบบประปา อีกทั้งรองรับการขยายตัวของเมืองและภาวะเศรษฐกิจ
3.8 กปน. ควรพิจารณาให้ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา เป็นปีทองของการให้บริการประชาชนของ กปน.
และควรพิจารณารณรงค์การประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกให้มากขึ้น
3.9 ขอให้ กปน. ดําเนินงานโดยยึดหลัก “จริงจัง จริงใจ ไปข้างหน้า” และทุกสายงาน
ควรให้ความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. กปน. ควรเน้ นการพั ฒ นาและปรับปรุงระบบงานด้านการบริการของสํานักงานประปา
สาขาทั้ง 18 สาขา ให้มีระบบการบริการที่เป็นเลิศครบวงจร และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน.
2. ขอให้ กปน. นํานโยบายคณะกรรมการ กปน. ข้างต้น ไปพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) รวมถึงนําไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 5

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
ขออนุมัติจัดซื้อสารส้มน้ํา (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จํานวน 68,700 ตัน เลขที่ ซท.28/2558
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ จัด ซื้ อสารส้ม น้ํ า (เฉพาะเนื ้อ
สารส้ม) จํานวน 68,700 ตัน เลขที่ ซท. 28/2558 กับ บริษัท ท่าไทย จํากัด จํานวน 2 รายการ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สารส้มน้ํา (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จํานวน 45,000 ตัน ราคาตันละ 4,254.- บาท
เป็นเงิน 191,430,000.- บาท
กลุ่มที่ 2 สารส้มน้ํา (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จํานวน 23,700 ตัน ราคาตันละ 4,254.- บาท
เป็นเงิน 100,819,800.- บาท
รวมซื้อทั้ง 2 กลุ่ม จํานวน 68,700 ตัน เป็นเงินทั้งสิ้น 292,249,800.- บาท (สองร้อย
เก้าสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่น เก้าพัน แปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กําหนดส่งตามเงื่อนไขของ
ฝ่ายโรงงานผลิตน้ําบางเขน
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ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพิ จารณาการจั ด ซื้ อพั สดุ และการจ้ าง ได้ ประชุ มครั้ งที่ 10/2558
เมื่ อวันที่ 10 กั นยายน 2558 มี มติ เห็ น ควรให้ จั ด ซื้อสารส้ มน้ํ า (เฉพาะเนื้ อสารส้ม) เลขที่ ซท.28/2558
จํานวน 68,700 ตัน จากบริษัท ท่าไทย จํากัด เป็นเงินทั้งสิ้น 292,249,800.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตามที่เสนอ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้ กปน.ตรวจสอบระเบียบและหลักเกณฑ์กรณีมีการแข่งขันน้อยรายดังเช่นสัญญานี้ ให้
เป็ น ไปตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.2549 เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ กปน.
2. เนื่อ งจากสารส้ม น้ํา เป็น ปัจ จัย สํา คัญ ในกระบวนการผลิต น้ํา ประปาของ กปน. และ
ทุก ๆ ปีจ ะต้อ งจัด ซื ้อ เป็น จํ า นวนมาก ประกอบกับ โรงงานที ่ผ ลิต สารส้ม น้ํ า ในประเทศไทยมีน ้อ ยราย
เห็น ควรให้ กปน. ควรศึกษาความเป็น ไปได้ของการลงทุน ผลิต สารส้มน้ํา เพื่อเป็น ทางเลือกในการบริห าร
ความเสี่ยงและลดการผูกขาดของผู้ผลิต
กปน. ได้ ต รวจสอบระเบี ย บและหลั กเกณฑ์ กรณี มี การแข่ งขั น น้ อยรายตามระเบี ย บสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น ในข้อ 1 พิจารณาว่า พั สดุที่
จัดหามีการแข่งขันน้อยรายหรือไม่ โดยพิจารณาจากจํานวนผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ซึ่ง กปน. ได้เคย
สอบถามกรณีดังกล่าวจากกรมบัญชีกลาง สรุปได้ว่า การพิจารณาผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ให้ดูจากการ
ซื้อเอกสารประกวดราคาที่มีมากกว่า 2 ราย ปรากฎว่า สัญญาดังกล่าวมีผู้ซื้อเอกสารจํานวน 4 ราย ประกอบ
กับมีผู้ยื่นเอกสารจํานวน 3 ราย ซึ่งในข้อนี้ ถือว่า สามารถดําเนินการต่อไปได้
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรศึ กษาความเป็ น ไปได้ ในการลงทุ น ผลิต สารส้ มน้ํ า เพื่ อเป็ น ทางเลื อกในการ
บริหารความเสี่ยงและลดการผูกขาดของผู้ผลิต ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดซื้อพัสดุและ
การจ้าง
2. ขอให้ กปน. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับในการจัดซื้อสารส้มจากหลากหลาย
หน่ ว ยงาน เช่ น จากฝ่ า ยคุ ณ ภาพน้ํ า เป็ น ต้ น โดยยั งคงให้ มี ผู้ แทนของโรงงานผลิ ต น้ํ า แต่ ล ะแห่ งร่ ว มเป็ น
กรรมการตรวจรับ
3. เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของสารส้ ม ที่ จั ด ซื้ อ กปน. ไม่ ค วรใช้ ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบเพี ย งแห่ งเดี ย ว อาจพิ จ ารณาใช้ ห้ องปฏิ บั ติ การของฝ่ ายคุ ณ ภาพน้ํ าที่ มีเครื่องมื อทั น สมั ย ในการ
ตรวจสอบ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์และบริการ หรือ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นผู้ตรวจสอบ
4. สําหรับการดําเนินการจัดซื้อสารส้มในครั้งต่อไป กปน. อาจพิจารณาจัดซื้อสารส้มให้
เพียงพอ ต่อการใช้งาน 6 เดือน แทนการใช้งาน 1 ปี หรือพิจารณาจัดซื้อสารส้ม ตามฤดูกาล คือ ในช่วงฤดู
ฝนและฤดูแล้ง เพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพน้ําที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง ซึ่งอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ลงได้ หรืออาจพิจารณาแยกจัดซื้อสําหรับโรงงานผลิตน้ําแต่ละแห่ง เพื่อให้มีผู้ขายรายเล็กเข้ามาแข่งขัน ซึ่งจะ
ทําให้ กปน. สามารถจัดซื้อสารส้มได้ราคาถูกลง นอกจากนี้ ควรพิจารณาคุณสมบัติของสารส้มให้เหมาะสมกับ
คุณภาพน้ําดิบของแต่ละโรงงานผลิตน้ําของ กปน. ซึ่งมีระดับความขุ่นไม่เท่ากัน
มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้จัดซื้อสารส้มน้ํา (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จากบริษัท ท่าไทย จํากัด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สารส้มน้ํา (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จํานวน 45,000 ตัน ราคาตันละ 4,254.- บาท
เป็นเงิน 191,430,000.- บาท
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กลุ่มที่ 2 สารส้มน้ํา (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จํานวน 23,700 ตัน ราคาตันละ 4,254.- บาท
เป็นเงิน 100,819,800.- บาท
รวมซื้ อ ทั้ ง 2 กลุ่ ม จํ า นวน 68,700 ตั น เป็ น เงิ น ทั้ งสิ้ น 292,249,800.- บาท
(สองร้อยเก้าสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กําหนดส่งตามเงื่อนไข ของฝ่ายโรงงานผลิตน้ําบางเขน
2. ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดซื้อพัสดุ
และการจ้าง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
เรื่องที่ 6 ขออนุมัติจ้างรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน พร้อมโครงการก่อสร้างของ
กรมทางหลวงชนบท สัญญา PITRR-701 โดยวิธีพิเศษ
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มัติ จ้างรื้ อย้ ายท่ อประปาเดิ มและ
วางท่ อ ประปาใหม่ ท ดแทน สั ญ ญา PITRR-701 พร้ อ มโครงการก่ อ สร้ า งของกรมทางหลวงชนบท และ
ดําเนิน การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษกับ ผู้รับ จ้างของกรมทางหลวงชนบท คือ ห้างหุ้น ส่วนจํากั ด โชคชัยการโยธา
ให้เป็นผู้รับจ้างวางท่อประธานขนาด Ø 800 มม. ความยาวรวมประมาณ 4.290 กม. และวางท่อจ่ายน้ํา
ขนาด Ø 300 มม. 2 ฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 7.053 กม. วงเงินค่างานตามสัญญา 87,362,000.- บาท
(แปดสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทํางานตามสัญญา นับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทํางานจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบท 30 วัน
โดยจะดํ า เนิ น การพร้ อ มโครงการก่ อ สร้ า งถนนสายแยก ทล. 34 (กม.ที่ 26) เชื่ อ มกั บ ทางหลวงชนบท
สาย ฉช.3001 (ตอนที่ 1) จังหวัดสมุทรปราการ ของกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่สํานักงานประปาสาขา
สุ วรรณภู มิ เพื่ อ ให้ การรื้ อย้ า ยและก่ อสร้า งวางท่ อประปาใหม่ ส อดคล้ อ งกั บ ขั้ น ตอนการก่ อสร้า งถนนของ
กรมทางหลวงชนบท และมิ ให้ เป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ องานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท อีกทั้ งเพื่ อ
ป้ องกั น ข้ อพิ พ าทระหว่ า ง ผู้ รั บ จ้ า ง หากงานของฝ่ า ยหนึ่ งฝ่ า ยใดล่ าช้ า รวมถึ งข้ อ พิ พ าทในการรั บ ผิ ด ชอบ
หากเกิดความเสียหายในบริเวณพื้นที่ทับซ้อน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 10/2558
เมื่ อวัน ที่ 13 ตุ ล าคม 2558 ได้ พิจ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ กปน.ไปเจรจาต่ อรองราคากั บ ห้ างหุ้ น ส่ วนจํา กั ด
โชคชัยการโยธา โดยให้ปรับลดราคาลงจากการเสนอราคาครั้งแรกจํานวน 90,500,000 บาท แล้วให้นําเสนอ
คณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณากลั่ น กรองก่ อ นนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน.เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต่ อ ไป
ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากงานสั ญ ญาดั งกล่ า วเป็ น งานที่ จ ะต้ อ งเร่ งรั ด ดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ กรมทางหลวงชนบท ซึ่ งได้
ดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว ดังนั้น หากต่อรองแล้ว ราคากลางที่กําหนดไว้สูงกว่าราคาที่ต่อรองได้ไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 5 ให้ ถื อ ว่ า ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองของคณะอนุ ก รรมการฯ แล้ ว และให้ กปน.นํ า เสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
กปน. โดยคณะกรรมการจั ด จ้ างฯ จึ งได้ เจรจาต่ อรองราคากั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด โชคชั ย
การโยธา ซึ่งห้างฯ ยินดีปรับลดราคาให้อีก คงเหลือราคาที่เสนอเป็นจํานวนเงิน 87,362,000.- บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่ํากว่าราคากลาง กปน. เป็นเงิน 4,598,351- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ให้ต่อรองได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ให้ถือว่าได้ผ่านการพิจารณา
กลั่ น กรองของคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแล้ ว และให้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน.
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการจั ดจ้ างก่ อสร้ างวางท่ อประปาแต่ ละครั้ ง ได้ กํ าหนดให้ ต้ องมี บริษั ทผู้ รั บจ้ างที่ ขึ้ น
ทะเบียนไว้กับ กปน. เป็นผู้มาดําเนินการ ฉะนั้น ในกรณีที่ต้องดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษกับบริษัทผู้รับจ้างของ
หน่วยงานอื่น กปน. ควรพิจารณาการขึ้นทะเบียนของผู้รับจ้าง ว่าเป็นบริษัทหรือมีบริษัทที่ร่วมก่อสร้างได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับ กปน. หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่างานการก่อสร้างวางท่อประปาจะมีมาตรฐานตามที่
กําหนดและไม่เกิดปัญหาในการดําเนินงานและในอนาคต
2. กปน. ควรทํ า งานในเชิ งรุ ก โดยตรวจสอบแผนการก่ อ สร้ า งหรื อ ปรั บ ปรุ งถนนของ
หน่วยงานภายนอก เพื่อ กปน. จะได้วางแผนการก่อสร้างวางท่อประปาควบคู่ไปด้วย และจะทําให้สามารถ
ดําเนินการประกวดราคาร่วมกับงานก่อสร้างถนนของหน่วยงานดังกล่าวได้
3. กปน. ควรกํ า ชั บ ให้ ผู้ รั บ จ้ า งติ ด ป้ า ยประกาศการดํ าเนิ น การก่ อ สร้ า งในทุ ก โครงการ
เพื่อให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดการดําเนินงานของ กปน.
มติที่ประชุม

อนุมัติจ้างรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทนพร้อมโครงการก่อสร้างของ
กรมทางหลวงชนบท สั ญ ญา PITRR-701 โดยวิ ธี พิ เ ศษ ในวงเงิ น ค่ า งานตามสั ญ ญา
87,362,000.- บาท (แปดสิ บ เจ็ ด ล้ า นสามแสนหกหมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น) (ไม่ ร วม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ ม) ระยะเวลาทํางานตามสัญ ญา นั บถัดจากวันที่ ได้รับ หนั งสือแจ้งจาก กปน.
ให้ เริ่มทํ างานจนถึงก่อนวัน สิ้น สุ ดสั ญ ญาของกรมทางหลวงชนบท 30 วัน และให้ กปน.
รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 7 ขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา”
ตามที่ กปน. ได้ เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มัติ งบประมาณและการเบิ ก
จ่ายเงินในการจั ดกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่ วยประหยัดน้ํ าประปา” ในการประชุ มครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการ กปน. มีมติให้ กปน. พิจารณาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่ อรองรับ การอนุ มัติ งบประมาณและเบิ กจ่ ายเงิน ในการจั ด กิ จ กรรม “ช่ วยราษฎร์ ช่ วยรัฐ ช่ วยประหยั ด
น้ําประปา” ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยเทียบเคียงกับรัฐวิสาหกิจอื่นที่ดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้
และควรจัดทําหนังสือหารือ สตง. ถึงแนวทางการปฏิบัติ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุม
คราวต่อไป นั้น
กปน. ได้ดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. สรุปได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปรียบเทียบการใช้น้ําที่ลดลงจากเดือนก่อน ช่วงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2558 โดยมีผู้ใช้น้ําที่ใช้น้ําลดลงตามเกณฑ์ที่กําหนดรวม 428,819 ราย และ
ปริมาณน้ําลดลงรวม 8,965,230 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 43,731,000 บาท
2. จากการหารือกับ สตง. แล้ว สตง. มีความเห็ นว่า เป็ นกิจกรรมของ กปน. ที่ สามารถ
ดําเนินการได้ เนื่องจากเป็นการใช้จ่ายจากงบประมาณของ กปน. เอง และขอให้บันทึกบัญชีและนําส่งภาษี
เป็นไปอย่างถูกต้อง
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแจ้งผู้ใช้น้ําและค่าจัดส่ง ค่าของที่ระลึกแจกผู้ใช้น้ําที่ลด
การใช้น้ําได้มากที่สุดเป็นรายกลุ่มๆ ละ 5 ราย และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมมอบรางวัล
กปน. จะใช้จ่ายจากงบทําการค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งผู้ว่าการเป็นผู้มีอํานาจ
อนุมัติ
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โดยการจัด กิ จกรรมนี้ ฝ่ายกฎหมายได้ พิจ ารณาแล้วเห็ น ว่ า การมอบรางวัล ส่วนลดค่ าน้ํ า
คณะกรรมการ กปน. มีอํานาจอนุมัติ ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 112 ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน และการเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 ซึ่งกําหนดให้ผู้ว่าการอนุมัติการจ่ายเงินได้คราวหนึ่งไม่เกินห้าล้านบาท ถ้าเกิน
กว่าห้าล้านบาทให้ขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กปน. จึงได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบเงินรางวัลส่วนลดค่าน้ํา
ในกิ จ กรรม “ช่ วยราษฎร์ ช่ วยรัฐ ช่ วยประหยั ด น้ํ าประปา” เป็ น ค่ าใช้จ่ ายจํ านวน 43,731,000.- บาท
(สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรกํ าหนดวัตถุประสงค์ ของกิ จกรรมให้ เป็ นไปตามขอบเขตแห่ งวัตถุประสงค์ ของ
พ.ร.บ.กปน. มาตรา 6 ให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ําประปา ซึ่งจะทําให้
ลดปัญหาการจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาในช่วงภาวะวิกฤตภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําประปาใช้อย่าง
พอเพียงและต่อเนื่องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. นอกจากการเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้ น้ํ าประปาที่ ล ดลงตามขนาดมาตรแล้ ว กปน.
ควรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ําที่ลดลงจําแนกตามพื้นที่บริการด้านฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ Demand Side ของ กปน. ในอนาคตด้วย
3. ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป กปน. ควรประชาสัมพั นธ์ข่าวสารล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ต ามเสนอ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
เรื่องที่ 8 ขออนุมัติเงินการกุศลทอดกฐินสามัคคี กปน. ปี 2558
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ เงิ น การกุ ศ ลทอดกฐิ น กปน.
ปี 2558 จํานวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ สํานักนายกรัฐมนตรี (กคร.) ไม่อนุญาตให้ กปน. นําเงินที่ได้จากการเรี่ยไรไปใช้ประโยชน์ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ของโครงการทอดกฐิ น ฯ โดยในปี 2558 กปน ได้ กําหนดจั ด งานทอดกฐิ น ณ วั ด พเนิ น พลู
ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า
1. เห็นด้วยกับเหตุผลของ กปน. ที่จะถวายการทอดกฐินที่วัดพเนินพลู เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใน
พื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ กปน. ควรให้การสนับสนุน
2. ขอให้ กปน. คืนเงินที่ได้จากการเรี่ยไรโดยหักเงินเดือนพนักงาน ไม่ว่า กคร. จะมีมติอย่างไร
ก็ตาม และหากพนักงานประสงค์จะร่วมทําบุญ กปน. สามารถรวบรวมได้โดยไม่ต้องหักจากเงินเดือน
3. ให้ กปน. ศึ กษาหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเรี่ ยไรให้ ถูกต้ องและไม่ ขัดต่ อกฎระเบี ยบ รวมทั้ ง
พิจารณาแนวทางการคัดเลือกวัดและกําหนดวงเงินทําบุญให้เป็นมาตรฐานสําหรับในปีต่อ ๆ ไป
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ เงิ น การกุ ศลจํ านวน 500,000 บาท (ห้ าแสนบาทถ้ วน) เพื่ อนํ าไปทอดกฐิ น ถวาย
ณ วัดพเนินพลูต่อไป
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เรื่องที่ 9

ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรคลองบางหลวงเชียงราก เพื่อใช้
เป็นจุดรับน้ําดิบ และแหล่งกักเก็บน้ําดิบสํารองของ กปน. และจัดทําข้อบันทึกตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง กปน. และกองบัญชาการกองทัพไทย (บท.ทท.) โดย หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา (นทพ.)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาคลอง
เปรมประชากร คลองบางหลวงเชียงราก เพื่อใช้เป็นจุดรับน้ําดิบและแหล่งกักเก็บน้ําดิบสํารองของ กปน. และ
จัด ทํ าข้ อบั น ทึ กตกลงความร่ว มมื อระหว่ างการประปานครหลวง (กปน.) และ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
(บท.ทท.) โดยหน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา (นทพ.) ซึ่ งมี ขอบเขตงานในโครงการฯ และผู้ รับ ผิ ด ชอบใน
การดําเนินการดังนี้
1. งานขุดลอกลําน้ําเดิมและปรับปรุงทางลําคลองเป็นผิวจราจรลูกรัง จัดจ้างด้วยวิธีจัดทํา
บัน ทึกข้ อตกลงความร่วมมือระหว่าง กปน. กับ บท.ทท. โดย นทพ. เป็น ผู้ดําเนิน การ วงเงินประมาณ 70
ล้านบาท
2. งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 สะพาน กปน. จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ วงเงิน
ประมาณ 12 ล้านบาท
3. งานระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา กปน. ดําเนินการซื้อหรือเช่าด้วยวิธีพิเศษ วงเงินประมาณ
10 ล้านบาท
4. งานผนังกั้นน้ํา จํานวน 4 แห่ง จัดจ้างด้วยวิธีจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กปน. กับ บท.ทท. โดย นทพ. เป็นผู้ดําเนินการ วงเงินประมาณ 6 ล้านบาท
ในการพิจ ารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็ นว่า การดํ าเนิ น การพั ฒ นา
คลองเปรมประชากร เพื่อให้เป็นแหล่งน้ําดิบของ กปน. เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องดําเนินการ แต่เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ เห็นควรให้ กปน. ดําเนินการ ดังนี้
1. คลองเปรมประชากร เป็ น คลองที่อยู่น อกพื้ น ที่ ความรับ ผิด ชอบของ กปน. แต่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการดําเนินการ ขอให้ กปน.
โดยสายงานแผนและพัฒนา หารือร่วมกับกรมชลประทานและผู้ที่เกี่ยวข้องในเส้นทางของคลองเปรมประชากร
เพื่ อทํ าความเข้าใจหรือทํ าความตกลง หรือร่วมกันพั ฒนาคลองเปรมประชากร เพื่ อเป็ นแหล่ งกั กเก็บน้ําดิ บ
สําหรับการผลิตน้ําประปา และ กปน. อาจต้องพิจารณานําเรื่องนี้เสนอ ค.ร.ม. เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางที่
กปน. เตรียมการรองรับภาวะวิกฤตภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2559
2. ขอให้ กปน. โดยฝ่ายกฎหมาย ศึกษากรณีที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นจัดจ้าง
นทพ. มาดําเนินการ เพื่อเป็นแนวทางที่ กปน. จะนํามาปรับใช้ในการจัดจ้าง นทพ. ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ
3. ในการเสนอขออนุ มัติ หรื อ เห็ น ชอบงบประมาณ หรื อค่ าใช้ จ่ าย ขอให้ กปน. จั ดทํ า
รายละเอียดแต่ละค่างานในทุกรายการ มาประกอบการพิจารณาด้วย และให้ กปน. โดยสายงานวิศวกรรมและ
ก่ อสร้ าง ซึ่ งเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการประมาณราคางานก่ อสร้ าง เป็ น ผู้ พิ จ ารณาค่ าใช้ จ่ า ยที่ จ ะใช้ สํ าหรั บ
การพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองบางหลวงเชียงราก
4. เพื่ อ ความชั ด เจนในการจั ด จ้ า ง นทพ. มาดํ า เนิ น การ เห็ น ควรให้ กปน. นํ า เสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างพิจารณากลั่นกรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการฯ
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มติที่ประชุม

ให้ กปน. ทบทวน การดําเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร คลองบางหลวงเชียงราก
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น จุ ด รั บ น้ํ า ดิ บ และแหล่ ง กั ก เก็ บ น้ํ า ดิ บ สํ า รองฯ และให้ รั บ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ 10 ขออนุมัติผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการดํ า เนิ น การของ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. โดยในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2558 เมื่ อ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2558
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติเห็นชอบรายงานงบการเงินของ กปน. สําหรับ งวดสามเดือนและเก้าเดื อน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)
มติที่ประชุม

อนุมัติรายงานงบการเงินของ กปน. สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558 (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2558 รายไตรมาส
และสะสม (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่าย
งบลงทุ น ประจํ าปี งบประมาณ 2558 รายไตรมาสและสะสม (ตุล าคม 2557 – กัน ยายน 2558) โดย
การเบิ กจ่ายงบลงทุน ประจําปี งบประมาณ 2558 สะสม 12 เดือน (ตุล าคม 2557 – กัน ยายน 2558)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 กปน. สามารถเบิกจ่ายได้จํานวน 3,663.4 ล้านบาท คิดเป็น 79.0% ของ
วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2557 เบิกจ่ายได้ 89.7%) รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2558
สะสม ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558

รายการ

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายทั้งปี
3,951.1

งบลงทุนปกติ

687.6

682.7

99.3

4,638.7

3,663.4

79.0

4,255.6

3,663.4

86.1

งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดําเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
% วงเงิน
จ่ายจริง
เบิกจ่าย
ทั้งปี
2,980.7
75.4

ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง

D+

-16-

ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1- ไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

วงเงิน
อนุมตั ิ
เบิกจ่าย
ทั้งปี

งบลงทุน
3,951.1
ปกติ
งบลงทุน
687.6
โครงการ
รวมทั้งสิน้ 4,638.7
ปรับปรุงวงเงินอนุมตั ิ
เบิกจ่ายตามข้อตกลง
วัดผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
(ต.ค. – ธ.ค. 2557)
แผน จ่าย
%
จ่าย จริง

ไตรมาส 2
(ม.ค. – มี.ค. 2558)
แผน จ่าย
%
จ่าย จริง

ไตรมาส 3
(เม.ย. – มิ.ย. 2558)
แผน
จ่าย
%
จ่าย
จริง

ไตรมาส 4
( ก.ค.- ก.ย. 2558)
แผน
จ่ายจริง %
จ่าย

404.8 475.8 117.5 709.8 712.0 100.3 1,073.4

876.4

81.6

1,763.1

916.5

52.0

119.9 105.2

285.2 143.3

185.1

126.9

68.6

98.2 1,272.4 1,161.6

91.3 1,948.2 1,043.4

53.6

524.7 581.0 100.0 837.1 877.4 100.0 1,232.1 1,161.6

94.3 1,565.1 1,043.4

66.7

87.8 183.6 165.4

524.7 581.0 110.7 893.4 877.4

90.1

199.0

ค่าเกณฑ์วดั ตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายจริงต่ํากว่าแผนจ่าย 975.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.0
ประกอบด้วยงบลงทุนปกติจ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 970.4 ล้านบาท และงบลงทุนโครงการเบิกจ่ายต่ํากว่าแผน
จ่าย 4.9 ล้ านบาท ซึ่ งสรุป สาเหตุ ความล่ าช้าที่ ส ามารถขอปรับ ปรุงค่ าเกณฑ์ วัด ตามบั น ทึ กข้อตกลงวัด ผล
การดําเนินงานเป็นจํานวน 383.1 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. ผลกระทบจากหน่วยงานภายนอก นอกเหนือการควบคุมของ กปน. เป็นเงินรวม 35.6
ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก
- รองานก่อสร้างถนนของ กทม. จึงต้องชะลองานวางท่อประปา
- ติ ด ปั ญ หาด้ า นกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น และสาธารณู ป โภคเดิ ม เช่ น กรมชลประทาน และ
อบจ.สมุทรปราการ
- เป็นงานร่วม กทม. ซึ่ง กทม. มีการขยายอายุสัญญา ส่งผลให้ กปน. ได้รับการขยาย
อายุสัญญา
2. รายการสัญญาที่วงเงินทําสัญญาต่ํากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 163.7 ล้านบาท
3. จ่ายต่ํากว่าวงเงินที่ทําสัญญาเป็นเงิน 183.8 ล้านบาท
อนึ่งหากปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลงวัดผลการดําเนินงาน ตามข้อ
1-3 จํานวน 383.1 ล้านบาท ทําให้ผลการเบิกจ่ายสะสมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.0 เป็นร้อยละ 86.1
ได้ผลค่าเกณฑ์วัดระดับ D+ และผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.2 ได้ผลค่าเกณฑ์วัด
ระดับ C+
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กรได้ ป ระชุ มครั้ งที่ 10/2558 เมื่ อวั น ที่ 15 ตุ ล าคม
2558 มีมติเห็ นชอบรายงานผลการเบิ กจ่ายงบลงทุน ประจําปี งบประมาณ 2558 รายไตรมาสและสะสม
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

% เฉลี่ย
ไตรมาส
1-4

90.2
C+
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มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามเสนอ และให้ กปน. ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละเตรี ย มมาตรการรองรั บ
หากรัฐ บาลจะมี น โยบายเร่งรั ด การเบิ กจ่า ยงบลงทุ น ให้ ได้ ในไตรมาสที่ 1 ถึ งไตรมาสที่ 2
เช่นเดียวกันกับภาคราชการ เพื่อให้ กปน. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามนโยบาย

เรื่องที่ 12 ขออนุ มั ติ ในหลั กการกรอบโครงการจั ดตั้ งศู นย์ การเรี ยนรู้ (MWAIT Learning Center)
ณ พื้นที่เชียงราก
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการกรอบโครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ (MWAIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราก โดยแบ่งขั้นตอนการดําเนินโครงการออกเป็น
3 ระยะ 4 เฟส ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 97 เดือน และใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 673 ล้านบาท ซึ่งจะดําเนินการ
จ้างสถาบันการศึกษามาทําการศึกษาความคุ้มค่าและคุ้มทุน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ ก่อนเริ่ม
ดําเนินการออกแบบและก่อสร้างระยะที่ 1
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ป ระชุ ม ครั้ งที่ 10/2558
เมื่ อ วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2558 มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การกรอบโครงการจั ด ตั้ งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ (MWAIT
Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราก โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ปรับลดระยะเวลาการดําเนินการแต่ละเฟส
ให้เร็วขึ้น
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้ดําเนินการปรับลดระยะเวลาในแผนการดําเนินโครงการใน
ส่วนที่คาดว่าเป็นไปได้ และปรับเวลาในการเริ่มดําเนินการจัดจ้างในระยะที่ 3 และ 4 ให้เร็วขึ้น โดยเหลื่อม
เวลากับ เฟสก่อนหน้ า ซึ่งหากการดํ าเนิ น โครงการเป็ น ไปตามแผนฯ การศึกษาความคุ้ มค่ าฯ การขออนุ มัติ
งบประมาณการออกแบบก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างในระยะที่ 1 จะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2563
ใช้เวลา 37 เดือน และการก่อสร้างในระยะสุดท้ายจะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2566 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น
97 เดือน งบประมาณรวม 673 ล้านบาท
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อให้การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ณ พื้นที่เชียงราก เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เห็นควรให้
กปน. พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3-5 ปี
2. กปน. อาจศึกษาการใช้พื้นที่ของ กปน. ในเขตเมืองให้เกิดความคุ้มค่า โดยพิจารณาว่า
แต่ละพื้ นที่ที่ยังว่างอยู่สามารถนํามาปรับปรุง เพื่อใช้ป ระโยชน์ได้หรือไม่ เช่น ปรับปรุงพื้ นที่ สถาบัน พัฒ นา
วิชาการประปาในปัจจุบัน ให้เป็นอาคารสํานักงานหรือศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือสร้างเป็น
โรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด และพื้นที่สถานีสูบจ่ายน้ําลาดพร้าว อาจพิจารณาปรับปรุงให้เป็นอาคารสําหรับ
การฝึกอบรม หรืออาจสร้างเป็นโรงกรองน้ํา เป็นต้น
3. กปน. ควรเชื่อมโยงแผนการใช้ พื้นที่ กับแผนการดําเนิน งานของสถาบัน พั ฒ นาวิช าการ
ประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ดําเนินงานโครงการฯ
มติที่ประชุม

อนุมัติในหลักการกรอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (MWAIT Learning Center) ณ พื้นที่
เชี ย งราก และให้ กปน. ไปทบทวนกรอบระยะเวลาการดํ า เนิ น โครงการให้ แ ล้ ว เสร็ จ
เป็ น รู ป ธรรมโดยเร็ ว พร้ อ มทั้ ง ให้ รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณ ะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
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เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบ กปน. ฉบับที่ 31 ว่าด้วย เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน
หมวด 1 เงินช่วยเหลือสําหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบ กปน.
ฉบับที่ 31 ว่าด้วย เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน หมวด 1 เงินช่วยเหลือสําหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน โดยปรับปรุง
เงินช่วยเหลือสําหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน จากเดิมเดือนละ 200 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน เป็น เดือนละ 500 บาท
ต่อบุตรหนึ่งคน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน เนื่องจากปัจจุบัน อัตราค่าครองชีพได้เพิ่มสูงขึ้น
มาก ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายของบุตรพนักงานเพิ่มขึ้นด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้เดิม คือ
1) บุตรอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ซึ่งไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
2) มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรไม่เกิน 3 คน (เว้นแต่ ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าปฏิบัติงานก่อน
วันที่ 1 ตุลาคม 2524 ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรได้ทุกคน)
ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2558 มี มติ เห็ นชอบการปรั บ ปรุงเงิน ช่ ว ยเหลื อสํ า หรั บ บุ ต รของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน จากเดิ มเดื อนละ 200 บาท
ต่อบุตรหนึ่งคน เป็น เดือนละ 500 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

เรื่องที่ 14 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ กปน.
ตามที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 มาตรา 34 กําหนดว่า
“เมื่ อ ผู้ ว่ า การไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ด้ ว ยเหตุ ใดเหตุ ห นึ่ งและข้ อบั งคั บ ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บปฏิ บั ติ งานของ
การประปานครหลวงไม่ได้กําหนดให้พนักงานตําแหน่งใดทําการแทนผู้ว่าการ หรือเมื่อตําแหน่งผู้ว่าการว่างลง
และในระหว่ า งที่ ยั งมิ ได้ แ ต่ งตั้ งผู้ ว่ าการ ให้ คณะกรรมการแต่ งตั้ งพนั ก งานคนหนึ่ งเป็ น ผู้ ทํ า การแทน หรื อ
ผู้รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการ แล้วแต่กรณีเป็นการชั่วคราว และให้นํามาตรา 30 ซึ่งว่าด้วยลักษณะต้องห้าม
มิให้เป็ นผู้ว่าการ มาใช้บั งคับโดยอลุ โลม ทั้งนี้ ให้ ผู้ทําการแทนผู้ว่าการหรือผู้ รักษาการในตําแหน่ งผู้ว่าการ
มีอํานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ”
เพื่ อให้ การบริหารงานในตํ าแหน่ งผู้ ว่ าการ กปน. เป็ นไปอย่ างต่ อเนื่ อง กปน. จึ งได้ นํ าเสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทําการแทนผู้ว่าการ กปน. ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง โดยเห็นสมควรแต่งตั้งพนักงานตําแหน่งรองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการ โดยเรียงตามลําดับ
อาวุโส ดังนี้
1. นายสมศักดิ์
ภู่ธงชัยฤทธิ์
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
2. นายสมสิทธิ์
วรรณพิรุณ
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
3. นายวรศักดิ์
ฉัตรแก้ว
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
4. นายวิวัฒน์ชัย
รัตนะรัต
รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
5. นางวัชรี
ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
6. นางสาวเสาวลักษณ์ โสภาพัฒนกุล
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
7. นายบัญชรชัย
จันทร์บุษราคัม รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
8. นายณรงค์ฤทธิ์
ศรีสถิตย์นรากูร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ กปน. ตามเสนอ โดยให้คําสั่งมีผลตั้งแต่วันที่
27 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
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เรื่องที่ 15 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตาม
นโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนกันยายน 2558 สรุปได้ดังนี้
แผนงาน

แผนงาน / โครงการ

1.1 งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
1) การขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน่ายน้ําของ กปน. ออกไปใน
เขตพื้นที่รอยต่อชายขอบใกล้เคียงหรือในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในกลุ่มประเทศอาเซียน
2) โครงการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ น้ํ า อย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า
(Demand Side Management: DSM)
3) การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
1.2 งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ/ดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน
1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2) โครงการน้ําดื่มปาป้า
3) การเสริ ม แนวคั น คลองป้ อ งกั น ตลอดแนวคลองประปาเป็ น
การถาวร
4) โครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การประปาไทย
5) การเร่ ง บรรจุ ลู ก จ้ า งเป็ น พนั ก งานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต รวจสอบ
การอ่านมาตรวัดน้ําและบันทึกยอดการใช้น้ํา
6) การสํารวจความต้องการการใช้น้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง
7) โครงการขยายเขตการให้บริการน้ําประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ
และมั่นคง
8) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ กปน.
9) การสร้างสถาบันวิชาชีพด้านประปาเพื่อรองรับ AEC
10) การบริหารจัดการและเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน้ําดิบ
11) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นผู้บริหาร
12) การลดน้ําสูญเสียและบํารุงรักษาเส้นท่อส่งน้ํา
13) การปรับปรุงงานบริการประชาชนเพื่อภาพลักษณ์องค์กร
14) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการ กปน.
2. การดํ าเนิ นงานตามมติ คณะ
การพั ฒ นาระบบวางท่ อ ประปาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตาม
อนุกรรมการและคณะกรรมการ กปน. มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
(เพิ่มเติม)
3. การลงนามในบั น ทึ กข้อตกลง
1. โครงการความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานประปาแห่ง
ร่ ว มกั น (MOU) ระหว่ า ง กปน. ประเทศไทย ระหว่าง สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย การประปา
กับหน่วยงานอื่น
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภ าค องค์การจัดการน้ําเสีย และบริษัท
จัดการและพัฒนาน้ําภาคตะวันออก
2. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
1. โครงการที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน
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แผนงาน

4. การประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

แผนงาน / โครงการ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ การประปานครหลวง
3. บันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุง
และพัฒ นาระบบประปา ระหว่าง การประปานครหลวง กับ เทศบาล
สมุทรสาคร
4. บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุง
และพัฒ นาระบบประปา ระหว่าง การประปานครหลวง กับ เทศบาล
ตําบลศรีวิไล
5. บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนปรับปรุงระบบ
การบริ ก ารอ่ า นมาตรวั ด น้ํ า ระหว่ า ง การประปานครหลวง กั บ
กองบัญชาการกองทัพไทย
6. บันทึกข้อตกลงในการจัดการด้านการเงิน (CASH MANAGEMENT)
ระหว่าง การประปานครหลวง กับ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
7. บั น ทึ กข้ อตกลงความร่ ว มมื อ โครงการวางแผนปรับ ปรุ งและ
พัฒ นาระบบ ระหว่าง การประปานครหลวง กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล
ยูทิลิตี้ส์ จํากัด
8. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและทางเทคนิ ค
วิศวกรรม ระหว่าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งแระเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กับ การประปานครหลวง
9. บันทึกข้อตกลง การร่วมใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสแปลงที่ดินและ
แผนที่ เชิ งรหั ส ระบบท่ อ ประปา ระหว่ า ง กรมที่ ดิ น กั บ การประปา
นครหลวง ฉบับที่ 2
10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง การประปา
นครหลวง กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
11. บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรมที่
เกี่ยวกับงานบํารุงรักษาระบบส่งและจ่ายนํ้าประปาทางท่อและอื่น ๆ กับ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
1. การหารื อ และร่ ว มกั น พั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค เพื่ อ ให้
ประชาชนเข้าถึงน้ําประปาที่สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม /
กรุงเทพมหานคร
2. การหารือเรื่องการก่อสร้างอุ โมงค์ส่งน้ํา เพื่อเสถียรภาพและ
ความยั่งยืน ของระบบสาธารณู ปโภคด้านการประปา เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านน้ําในระยะยาว / กรมทางหลวง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ กปน. กํ า หนดแผนและประมาณการการบริ จ าคน้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วดปาป้ า
ปี งบประมาณ 2559 โดยอาจเปรียบเที ยบการบริ จาคในปี ที่ ผ่านมา และคาดการณ์ ส ถานการณ์ สํ าหรับ ที่
อาจจะเกิดขึ้น ในปี 2559
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2. การเร่งบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ําและบันทึก
ยอดการใช้น้ํ านั้ น กปน. ควรกําหนดหลักเกณฑ์ คุณ สมบัติ อายุงานของลูกจ้างให้ ชัดเจน เพื่อเป็น ข้อมู ลใน
การพิจารณาบรรจุลูกจ้างให้เหมาะสมต่อไป
3. ขอให้ กปน ประสานงานกั บ สํ า นั กการโยธา กรุ งเทพมหานคร เพื่ อขอทราบระบบ
ประปาภายในอาคาร/คอนโดมิเนียมว่ามีมาตรฐานรับรองหรือไม่
4. ควรส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันการประปา
นครหลวงให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy)
5. เพื่อให้การสร้างสถาบันวิชาชีพด้านประปาเพื่อรองรับ AEC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร กปน. ควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็นลําดับแรก
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 16 รับทราบการนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบการนํ าส่ งเงินรายได้ แผ่ นดิ น ประจํ า
ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) โดย กปน. ได้นําส่งเงินรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม เป็นจํานวนเงิน 1,000 ล้านบาท
ให้กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 17 รั บ ทราบข้ อ สรุ ป การเสวนากลุ่ ม (Focus Group) การทบทวนแผนแม่ บ ทโครงสร้ า ง
พื้นฐานระบบประปา กปน. (MWA Master Plan)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบข้อสรุปการเสวนากลุ่ม (Focus Group)
การทบทวนแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาการประปานครหลวง (MWA Master Plan) โดย กปน.
อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา (MWA Master Plan) ฉบับใหม่
ซึ่งกําหนดให้มีระยะเวลาของแผนแม่บทครอบคลุมในอีก 30 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2561-2590) และจาก
การเสวนากลุ่ม (Focus Group) สามารถสรุปความคิดเห็นและประเด็นสําคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสรุปแยก
ประเด็นได้ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 : แนวทางการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา
1. สํ าหรับ การคาดการณ์ ข้อมู ล ต่ าง ๆ ในอนาคตเป็ น สิ่ งสํ าคั ญ เช่ น การเจริญ เติ บ โตของ
ประชากร การประเมินความต้องการใช้น้ํา (Water Demand) ปริมาณกักเก็บและปล่อยน้ํา ระดับน้ําทะเล
เป็นต้น ควรมีฐานข้อมูลกลางหรือหน่วยงานกลางในการคาดการณ์ข้อมูล
2. การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาระบบท่ อ ประปา ควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า น
แรงดันน้ําและการลดน้ําสูญเสีย ทั้งนี้ ควรพิจารณาประกอบกับผังน้ําและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
3. การบริหารจัดการน้ําต้นทุน จัดหาแหล่งน้ําดิบ และแหล่งน้ําสํารอง
• ควรพิจารณาสร้างเขื่อนกั้นน้ํา (Barrage) บริเวณเกาะเกร็ด เพื่อช่วยกักเก็บน้ําฝน และ
บริหารจัดการรุกล้ําของน้ําเค็ม
• เลื่อนสถานีสูบน้ําจากสําแลขึ้นไปอยู่ที่ปากคลองเปรมประชากร
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• การผันน้ําจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออก เช่น การนําน้ําจากแม่น้ําแม่กลองมาใช้
งานให้เต็มประสิทธิภาพตามที่ได้รับจัดสรร
• ควรศึกษาการสร้างแก้มลิงเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําสํารอง
4. การรณรงค์ใช้น้ําอย่างประหยัด ควรมีมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการประหยัดน้ํา
5. ศึกษาและนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปรับปรุงคุณภาพน้ํา
บําบัด น้ําเสียเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
6. ควรมี แ ผนรองรั บ ภาวะวิ ก ฤติ น้ํ า แล้ ง และน้ํ า ท่ ว ม รวมทั้ ง รองรั บ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7. ควรจัดการแบ่งประเภทของผู้ใช้น้ําตามปริมาณและคุณภาพของน้ํา
8. สนับสนุนและผลักดันนโยบายภาครัฐ
• ม าต รก าร Reduce Reuse แ ล ะ Recycle สํ า ห รั บ ค อน โด มิ เนี ย ม ห รื อ นิ ค ม
อุตสาหกรรม
• การจัดหาแหล่งน้ําดิบสํารอง เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ํา (Reservoir)
• การเพิ่ ม ขอบเขตการให้ ก ารบริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขี ด ความสามารถของ กปน.
จาก 3 จังหวัดเป็น 7 จังหวัดรอบพื้นที่รับผิดชอบ
ประเด็นที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรที่
มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)
1. จัดทําแผน CSR ให้ชัดเจนและเป็นระบบ ในลักษณะเป็นการตอบแทนสังคม สร้างความ
ตระหนักร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
2. แผนยุทธศาสตร์จะต้องไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในภารกิจ
ทางด้านน้ํา และนําไปสู่นโยบายระดับชาติ
3. ส่ ง เสริ ม สมรรถนะด้ า นต่ า ง ๆ ของพนั ก งานโดยให้ พ นั ก งานได้ ใ ช้ ค วามสามารถ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. ควรมี Regulator ด้านน้ํา เพื่อกํากับดูแลคุณภาพน้ําและราคาน้ําอย่างเป็นธรรม
5. กปน.ต้องจัดทําแผนการลงทุน 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้า
6. การบ ริ ห ารจั ด การความ ต้ อ งการใช้ น้ํ า (Demand Side Management) ควรมี
การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น การลดปริมาณการใช้น้ําต่อคน การหาวิธีการหรือเทคโนโลยีให้ใช้น้ําลดลง
7. กปน. ต้องบูรณาการทั้งระบบภายในและภายนอกโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและกําหนดบทบาทให้ชัดเจน
8. กปน. ควรสนับสนุนข้อมูลให้กับภาคประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงภัยพิบัติเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นและลดความกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ํา
9. จั ด ทํ า แผนและนโยบายในระยะยาวเรื่ อ งการลดน้ํ า สู ญ เสี ย โดยหาจุ ด เหมาะสม
(Optimum) บนพื้นฐานของข้อจํากัดต่าง ๆ
10. การกําหนดราคาค่าน้ําควรมีงานวิชาการและทฤษฎีมารองรับ
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ประเด็นที่ 3 : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบประปา (เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม)
จากการพิ จ ารณาแบบสอบถามของผู้ เ ข้ า ร่ ว มเสวนาในแง่ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดําเนินงานของ กปน. ด้วยวิธีการถ่วงน้ําหนักผลกระทบ สามารถเรียงลําดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการระบบประปา ได้ดังต่อไปนี้
ปัจจัยที่ 1 คือ ปัญหาแหล่งน้ําดิบ/คุณภาพน้ํา
ปัจจัยที่ 2 คือ นโยบายภาครัฐ
ปัจจัยที่ 3 คือ การบริหารจัดการ
ปัจจัยที่ 4 คือ ภัยพิบัติ
ปัจจัยที่ 5 คือ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

น้ําหนักร้อยละ 14.79
น้ําหนักร้อยละ 13.02
น้ําหนักร้อยละ 12.78
น้ําหนักร้อยละ 12.66
น้ําหนักร้อยละ 12.19

จากการพิ จารณาแบบสอบถามของผู้ เข้าร่ว มเสวนาในแง่ความเสี่ย งและโอกาสทางธุรกิ จ
สําหรับ กปน. ด้วยวิธีการถ่วงน้ําหนักระดับความเสี่ยงและโอกาส สามารถเรียงลําดับความเสี่ยงและโอกาสทาง
ธุรกิจสําหรับ กปน. ได้ดังต่อไปนี้
ค ว าม เสี่ ย งที่ 1 คื อ ด้ าน Hazard (Fire and property, Damage, Natural perils,
Business interruption) น้ําหนักร้อยละ 27.54
ความเสี่ ย งที่ 2 คื อ ด้ า น Strategic (Reputation damage, Competition, Regulatory,
Innovation) น้ําหนักร้อยละ 27.54
ความเสี่ยงที่ 3 คือ ด้าน Operational (Business operations) น้ําหนักร้อยละ 24.55
ความเสี่ยงที่ 4 คือ ด้าน Financial (Credit, Liquidity) น้ําหนักร้อยละ 20.36
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ป ระชุ มครั้งที่ 10/2558 เมื่ อวัน ที่ 15 ตุ ล าคม
2558 มีมติรับทราบข้อสรุปการเสวนากลุ่ม (Focus Group) การทบทวนแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ประปา กปน. (MWA Master Plan)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 18 รับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ประจําปีงบประมาณ 2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน กปน. ประจําปีงบประมาณ 2558 สรุปได้ดังนี้
1 . คณ ะกรรมการ กปน. จํ า นวน 13 คน (รวมผู้ ว่ า การ) เป็ น ผู้ ไ ม่ มี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ ทั้ง 13 คน
2. คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุด ต่าง ๆ ที่ เป็ น บุ คคลภายนอก เป็ น ผู้ไม่ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จํานวน 43 คน
3. ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของ กปน. เป็ น ผู้ ไม่ มีความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ จํ านวน 4,251 คน
ครบถ้วน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 19 รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 สิงหาคม 2558
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานวิ เ คราะห์ ก ารเงิ น และ
ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ 7,648.2 ล้านบาท สูงกว่า
เป้ า หมายตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ กปน. 536.5 ล้ า นบาท และสู งกว่ า ปี ก่ อ น 329.4
ล้านบาท เมื่อหักผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 3.8 ล้านบาท ทําให้มีกําไรสุทธิเท่ากับ 7,644.4
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 534.9 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 310.5 ล้านบาท และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์
(Economic Profit : EP) เท่ากับ 1,736.0 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 356.7 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน
43.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้ ร วม เท่ า กั บ 18,237.8 ล้ า นบาท สู งกว่ า เป้ าหมาย 106.1 ล้ านบาท และ
สูงกว่าปีก่อน 402.0 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ํา ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. เท่ากับ 15,220.5 ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมาย 26.1 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 349.2 ล้านบาท
 ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม (รวม FX) เท่ า กั บ 10,593.4 ล้ า นบาท ต่ํ า กว่ า เป้ า หมาย 428.8
ล้านบาท แต่สู งกว่าปี ก่อน 91.5 ล้ านบาท โดยมี ต้น ทุ น ค่าน้ํ าต่ อหน่ วยน้ํ าขาย เท่ ากั บ 7.73 บาท:ลบ.ม.
ต่ํากว่าเป้าหมาย 0.28 บาท:ลบ.ม. และต่ํากว่าปีก่อน 0.07 บาท:ลบ.ม.
 กําไรสุทธิ เท่ากับ 7,644.4 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 534.9 ล้านบาท และสูงกว่า
ปีก่อน 310.5 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin)
เท่ากับร้อยละ 66.77 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 63.94 และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 65.77
และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 42.61 สูงกว่าเป้าหมาย
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 39.65 และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 41.71
ฐานะการเงิน :
กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เท่ากับ 66,086.9 ล้านบาท หนี้สินรวม
8,990.2 ล้านบาท และส่วนทุน 57,096.7 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio)
เท่ ากับ 0.16 เท่ า เท่ากับเป้ าหมาย และต่ํ ากว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 0.18 เท่ า ประกอบกับอั ตราส่วนเงินทุ น
หมุ น เวี ย น (Current Ratio) เท่ ากั บ 6.26 เท่ า สู งกว่ าเป้ าหมาย ซึ่ งเท่ ากั บ 5.48 เท่ า และสู งกว่ าปี ก่ อ น
ซึ่งเท่ากับ 3.35 เท่า สะท้อนถึงสภาพคล่องทางการเงินที่ดี
สรุปคาดการณ์ผลการดําเนินงานปี 2558:
คาดการณ์ ผ ลการดํ า เนิ น งานปี งบประมาณ 2558 จากผลการดํ าเนิ นงานจริ ง 11 เดื อน
บวกคาดการณ์อีก 1 เดือน รวมคาดการณ์ กปน. จะมีกําไรสุทธิสิ้นสุด 30 กันยายน 2558 จํานวน 7,116.2
ล้านบาท โดยคาดการณ์ปริมาณน้ําขายทั้งปีเท่ากับ 1,379.0 ล้าน ลบ.ม. สูงกว่าเป้าหมาย 0.5 ล้าน ลบ.ม.
ส่งผลให้ ร ายได้ รวมสู งกว่าเป้ าหมาย และคาดการณ์ ว่ าสามารถควบคุ มค่ าใช้ จ่ ายทํ าการได้ ดี กว่ าเป้ า หมาย
ในเบื้องต้นคาดการณ์กําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัสฯ เท่ากับ 7,892.9 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ ป ระเมิ น ผลเกณฑ์ A เท่ า กั บ 177.5 ล้า นบาท ได้ร ับ ระดับ คะแนน A ทั ้ง นี ้ ได้ร วมประมาณ
การค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา จํานวน 100 ล้านบาทไว้แล้ว
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ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ป ระชุ มครั้งที่ 10/2558 เมื่ อวัน ที่ 15 ตุ ล าคม
2558 มี มติ เห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห์ การเงิน และผลการดํ าเนิ น งาน สํ า หรั บ งวด 11 เดื อน สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 สิงหาคม 2558 และให้ข้อสังเกตว่า กปน. มีภาระหนี้สินน้อยและมีเงินคงเหลือมาก ควรพิจารณาขยาย
การลงทุนรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให้ รับ ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพั ฒ นาองค์ กร ไปพิ จ ารณาดํ าเนิน การ
ต่อไป

เรื่องที่ 20 รับ ทราบการติ ด ตามความเสี่ ยงของอั ต ราดอกเบี้ ยและอั ต ราแลกเปลี่ ยน สํ าหรับ เดื อ น
กันยายน 2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนกันยายน 2558 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2558 กปน. มี ภ าระหนี้ เป็ น เงิน กู้ ส กุ ล เยนทั้ งจํ านวน เท่ ากั บ
5,840.6 ล้านเยน เทียบเท่า 1,790.0 ล้านบาท โดยในจํานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
แล้ ว เท่ า กั บ 2,520.3 ล้ า นเยน เที ย บเท่ า 772.4 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 43.2) และคงเหลื อ เงิ น กู้ ที่ ยั ง มี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 3,320.3 ล้านเยน เทียบเท่า 1,017.6 ล้านบาท (ร้อยละ 56.8)
2. ปัจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนกันยายน 2558 พบว่า ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงิน
เยน อย่างไรก็ตาม เงินกู้สกุลเยนดังกล่าวอยู่ระหว่างระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยของ
เงินกู้สกุลเยนที่ต่ําเพียงร้อยละ 0.74 ต่อปี จึงเห็นควรคงเงินกู้เยนไว้ โดย กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและ
ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 21 รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
งวด 12 เดือน (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
กปน. ได้ นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับ ทราบรายงานผลการดําเนิน งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจงวด 12 เดือน (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน
2558) โดยมีผลประเมินการดําเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑ์วัดฯ เทียบเป็นระดับประเมินที่คะแนน
4.4497 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ําหนักร้อยละ 40 กปน. ได้
จัดทํารายงานผลการดําเนินการ (Organizational Performance Report: OPR) และรายงานผลการตรวจประเมิน
(Organizational Self Assessment Report: SAR) เสนอ สคร. แล้ วในเดื อนสิ งหาคม 2558 อยู่ ร ะหว่า งรอผล
การประเมิน
2. ผลลัพธ์หมวด 7 น้ําหนักร้อยละ 60 แบ่งออกเป็น 6 หมวดย่อย คือ ผลลัพธ์ข้อ 7.1 –
7.6 ดังนี้
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•

•
•

•
•

•

เกณฑ์วัด
ผลลัพธ์ข้อ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณภาพน้ําประปา
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
ผลลัพธ์ข้อ 7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ผลลัพธ์ข้อ 7.3 ด้านการเงินและตลาด
- กําไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส)
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
o การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
o ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
ผลลัพธ์ข้อ 7.4 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ผลลัพธ์ข้อ 7.5 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
- การบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสีย
o อัตราน้ําสูญเสีย
o การจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําสูญเสียระยะยาว
- การหยุดการสูบจ่ายน้ํา
ผลลัพธ์ข้อ 7.6 ด้านการนําองค์กร
- การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS – SOE
- การบริ ห ารจั ด การการใช้ น้ํ า อย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า (Demand Side
Management : DSM)
- การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
- ระดับความสําเร็จในการร่วมมือการจัดการน้ําเสียระหว่าง อจน. กปน.
และ กปภ.

ผลงาน (เกรด)
A
A
B+
A
D+
C
AE
A
A
A
A
A
A

ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ป ระชุ มครั้งที่ 10/2558 เมื่ อวัน ที่ 15 ตุล าคม
2558 มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 12 เดือน
(เบื้องต้น) ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 22 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบรายงานข้ อพิ จ ารณาความชั ด เจนในการบั งคั บ ใช้ มติ คณะรัฐ มนตรี เรื่ องการ
อนุรักษ์ แหล่งน้ําดิบ โดย ฝกม. พิจารณาในอํานาจบังคับใช้มติ ครม. วันที่ 17 เมษายน 2522 และวันที่ 12
มกราคม 2531 เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวงแล้ว ไม่ได้กําหนดอํานาจให้ กปน.
ในการบังคับใช้ตามมติ และไม่ได้ให้สิทธิในการใช้พื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ําดิบ รวมถึง พ.ร.บ.กปน. พ.ศ.2510
และ พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ไม่ได้กําหนดสิทธิและหน้าที่แก่ กปน. ในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวด้วย และ เห็นว่า กปน. สามารถดําเนิน การเพื่ อป้องกันผลกระทบกับ แหล่งน้ํ าดิบ ที่ใช้ในการผลิ ต
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น้ําประปาได้ โดยการเสนอเรื่องให้หน่วยงานอื่นที่มีอํานาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 กําหนด
2. รั บ ทราบรายงานการตรวจเยี่ ย มโรงงานผลิ ต สารส้ ม บริ ษั ท ท่ า ไทย จํ า กั ด ซึ่ งจาก
การตรวจเยี่ยม บริษัทฯ สามารถผลิตสารส้มเพื่อจัดส่งให้ กปน. ได้เพียงพอและต่อเนื่อง
3. รับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) เดือน
กันยายน2558 จํานวน 11 รายการ ดังนี้
3.1 ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) จํานวน 9 รายการ
3.2 ผลงานอยู่ ในระดั บ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั งอย่ า งใกล้ ชิ ด (Trigger) จํ า นวน 1 รายการ
คือ ปริมาณน้ําของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ในช่วงฤดูแล้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 พบว่า อยู่ที่ 40%
3.3 ผลงานอยู่ ในระดั บที่ ต้ องดํ าเนิ นการทั นที (Threshold) 1 รายการ คื อ อั ตราน้ํ า
สูญเสีย สะสมเดือนตุลาคม 2557– กันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 23.37 เกินกว่าเป้าหมายสะสม 1.37%
4. รับทราบรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558
ตามแผนบริหารความเสี่ยง จํานวน 12 แผน ดังนี้
4.1 ผลงานดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) / ดีกว่าแผน จํานวน 1 แผน
4.2 ผลงานอยู่ ในระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) /เป็ น ไปตามแผน
จํานวน 9 แผน
4.3 ผลงานเกิ นกว่ าระดั บเบี่ ยงเบนที่ ยอมรั บได้ (Risk Tolerance) จํ านวน 2 แผน คื อ
แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย และแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
5. รั บทราบรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบู รณาการระบบ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 9 แผน โดยมีผล
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนฯ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สายงาน รวก.(ผ) ศึกษาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบของโรงงานไฟฟ้าพลังงาน
ขยะในเขตอนุ รั กษ์ แ หล่ งน้ํ าดิ บ เพื่ อ การประปานครหลวงที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพน้ํ า ดิ บ สํ า หรับ ใช้ ในการผลิ ต
น้ํ า ประปา และจั ด สั ม มนา รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น จากนั ก วิ ช าการแขนงต่ า งๆ โดยนํ า ผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น มา
ประกอบการสั มมนาเพื่ อให้ ได้ ข้อมู ล ประกอบการนํ า เสนอเรื่อ งผลกระทบกั บ แหล่ งน้ํ าดิ บ ที่ ใช้ ในการผลิ ต
น้ําประปาให้หน่วยงานที่มีอํานาจพิจารณาต่อไป
2. สายงาน รวก.(ผ) ทบทวนข้ อมู ลความสามารถของคู่ ค้าในการจั ดส่ งสารเคมี ที่ ใช้ ในการผลิ ต
น้ําประปา (supply chain) และประเมิ น ความเสี่ ยงในกรณี ต่ างๆ เช่ น กรณี แหล่งวัต ถุดิ บ เดิ มไม่ ส ามารถส่ ง
วัตถุดิบได้ กรณีสารโลหะปนเปื้อนในวัตถุดิบ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเพิ่มสารตกตะกอนอื่น กรณีบอกไซต์
ขาดแคลน เป็นต้น
3. สายงาน รวก.(ผ) ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดทําเอกสารชุดความรู้ในลักษณะของภาพ Info
graphic สื่อสารให้ความรู้ผู้ใช้น้ําเกี่ยวกับคุณภาพน้ําประปาอย่างต่อเนื่อง
4. สายงาน รวก.(พ) และ สายงาน รวก.(ผ) ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างเขื่อน
ยกระดับ ในแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อการเดินเรือ ของกรมเจ้าท่า
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 23 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน ตุลาคม 2558
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิ บัติ งานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนตุลาคม 2558 ที่ได้ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
1. มีมติรับทราบ การดําเนินงานด้านลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ณ เดือนกันยายน 2558 ดังนี้
พื้นที่
กปน.
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5

อัตราน้ําสูญเสีย
23.37 %
(เป้าหมายอัตราน้ําสูญเสีย ปีงบประมาณ 2558 อยู่ที่ 22.00%)
23.03 %
20.23 %
15.61 %
32.40 %
23.02 %

1.2 รับทราบเป้าหมายอัตราน้ําสูญเสียสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ร้อยละ 21.5
1.3 รับทราบผลบริหารจัดการแรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม ณ เดือนกันยายน 2558 กปน.
มีค่าแรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม 8.80 เมตร เป็นไปตามเป้าหมายที่ 8.80 เมตร (แรงดันน้ํา 28 จุด ตามเกณฑ์วัด
IRDP)
1.4 รับทราบเป้าหมายแรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ 9.30 เมตร
1.5 รับทราบแผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
1) การดําเนินการให้ทราบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ํา (Water Balance) ในปีงบประมาณ
2559 มีเป้าหมาย 504 DMA
2) การลดน้ํ า สู ญ เสี ย ในพื้ น ที่ เฝ้ า ระวั งที่ มี อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย สู งกว่ า ร้ อ ยละ 30 ใน
ปีงบประมาณ 2559 มีเป้าหมาย 162 DMA
3) การปรับปรุงท่อจ่ายน้ําที่เสื่อมสภาพ ในปีงบประมาณ 2559 มีเป้าหมาย 345 กม.
1.6 รับทราบความก้าวหน้างานปรับปรุงท่อจ่ายน้ําเพิ่มเติมจากการดําเนินการปกติ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงท่อเร่งด่วนในพื้นที่ 5 สาขา มีการดําเนินงาน ดังนี้
- สัญญา ปพ.01(56) (กลุ่ม 1) (สสว.) ประกวดราคาแล้วเสร็จ รอลงนามสัญญา
(ความยาวท่อ 15 กม. วงเงิน 52 ล้านบาท)
- สัญญา ปพ.01(56) (กลุ่ม 2) (สสภ.) ประกวดราคาแล้วเสร็จ รอลงนามสัญญา
(ความยาวท่อ 13 กม. วงเงิน 70 ล้านบาท)
- สั ญ ญา ปพ.02(56) (สสว.) ประกวดราคาแล้ ว เสร็ จ รอลงนามสั ญ ญา
(ความยาวท่อ 20 กม. วงเงิน 90 ล้านบาท)
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- สั ญ ญา ปพ.03(56) (สสภ.) จะประกวดราคาวั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2558
(ความยาวท่อ 7.4 กม. วงเงิน 32 ล้านบาท)
- สั ญ ญา ปพ.04(56) (สสภ.) จะประกวดราคาวัน ที่ 12 พฤศจิ กายน 2558
(ความยาวท่อ 10.4 กม. วงเงิน 45 ล้านบาท)
2) แผนงานการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นท่ อ จ่ า ยน้ํ า 300AC ริ ม ทางเท้ า ถนนสุ ขุ ม วิ ท
ความยาวท่ อ 12.5 กม. อยู่ ในขั้ นตอนการเตรี ยมงานสํ าหรั บการจ้ างขุ ดทดสอบ
Test Pit
3) โครงการนําร่อง (Pilot Project) ปรับปรุงท่อบริเวณถนนประชาอุทิศ สํานักงาน
ประปาสาขาสุ ขสวั ส ดิ์ ด้ ว ยวิธี CIPP (Cure in Place Pipe) อยู่ ในขั้ น ตอนการ
พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน
1.7 รับทราบการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานหอถังสูงของ กปน. อยู่ในขั้นตอนการ
เข้ า ตรวจสอบหอถั งสู งในพื้ น ที่ สํ านั กงานประปาสาขาสุ ขุ มวิ ท โดย กปน. ร่ วมกั บ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
1.8 รั บ ท ร า บ โค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า Apparent Loss due to Meter Inaccuracy &
Oversizing ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เอกสารประกวดราคาแล้ ว เสร็ จ อยู่ ร ะหว่ า งการ
ประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อมาดําเนินการ
1.9 รั บ ทราบการจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย ระยะยาว ของ กปน. อยู่
ระหว่างการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ กปน.
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ กปน. ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ให้ รวก.(ว) เป็ น ที่ ป รึ กษาฯ ชวก.(ก4) ในการปฏิ บั ติ งานลดอั ต ราน้ํ าสู ญ เสี ยในพื้ น ที่
บริการ 4 ให้มีอัตราน้ําสูญ เสียเหลือร้อยละ 27 ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 โดยให้สรุปประเด็นปัญ หา
อุปสรรคและสิ่งที่ต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุน เพื่อให้ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้า
ในการประชุมครั้งถัดไป
2.2 ให้ ชวก. (ก1-5) และ ฝจส. ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
น้ําสูญเสีย ปีงบประมาณ 2559 ให้ชัดเจนตามความเห็นของที่ประชุม
2.3 ให้ ชวก. (ก4) ปรับปรุงเป้าหมายของแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ปีงบประมาณ
2559 ให้ ดําเนิ น การให้ ทราบข้อมูล บั ญ ชี สมดุ ลน้ํ าทุ กพื้ น ที่ และลดน้ํ าสู ญ เสี ยในพื้ น ที่ เฝ้าระวั งที่ มีอัต ราน้ํ า
สูญเสียสูงกว่าร้อยละ 30 ทั้งหมด ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559
2.4 กําหนดนิยาม “จุดที่มีแรงดันน้ําอ่อน” คือ จุดวัดแรงดันน้ําท่อประธานที่มีแรงดันน้ํา
เฉลี่ย ต่ํากว่า 9.0 เมตร (ในช่วงเวลา 05.00 – 23.00 น.) และให้ ชวก.(สจ) ดําเนินการจัดทําแผนการบริหาร
การสูบจ่ายน้ําและการนําประตูน้ําควบคุมแรงดัน (PRV) มาใช้งานเพื่อลดปัญ หาจุด ที่มีแรงดัน น้ํา อ่อนและ
การแก้ปัญหาท่อประธานที่เป็นคอขวดนําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
2.5 ให้ ชวก.(ก5) ประสานงานกั บ ฝพป. ในประเด็ น การวิจั ย ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ดํ าเนิ น การ
โครงการศึกษา Apparent Loss due to Meter Inaccuracy & Oversizing
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2.6 ให้ รวก. (ว) พิจารณาแนวทางการใช้งานหอถังสูงเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของการใช้งานหอ
ถังสูงของหน่วยงานอื่น และความจําเป็นในการสร้างหอถังสูงใหม่
2.7 ให้ ชวก. (ก1) ปรับปรุงแผนการดําเนินงานการปรับปรุงท่อขนาด 300 มม. ชนิด AC
บริเวณถนนสุขุมวิท ความยาวรวม 6.5 กม. และให้นําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
2.8 ให้ กปน. ตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการศึกษาบัญชีสมดุลน้ํา (Water Balance) ของ
กปน. ตั้งแต่ระบบน้ําดิบต่อเนื่องจนสิ้นสุดกระบวนการในทุกมิติ
2.9 ให้ กปน. ส่งหั วข้อวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่คณะอนุกรรมการฯ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 24 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับทราบ ความคื บหน้ าการปรั บปรุงสวั สดิ การสถานพยาบาลที่ สํ านั กงานประปาสาขา
บางกอกน้อย กองบริการทางการแพทย์ (กบพ.) ได้เปิดให้บริการสถานพยาบาลย่อยแล้วในลักษณะการออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยจัดตารางให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ ซึ่งเริ่มให้บริการในวัน
จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ในการพิจ ารณา กรรมการผู้แทนฝ่า ยลูกจ้า งมีความเห็น ว่า สถานพยาบาลย่อยควร
เปิด ให้บ ริก ารทุ กวั น และมี พยาบาลประจํ าการเต็ มเวลาเพื่ อรองรั บ พนั กงานที่ ป ฏิ บั ติ งานในหน่ วยงานฝั่ ง
ตะวันตก ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มีความเห็นว่า กปน. ควรมีการเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ เพื่อมา
ประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินการ สําหรับในช่วงนี้ขอให้เป็นไปตามที่ กบพ. จัดการให้บริการในทุกวันจันทร์
ไปก่อน
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ฯ จึ งมอบหมายเลขานุ การฯ ประสานงานกั บ กบพ.
เก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ เพื่อมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการในระยะต่อไป
2. รับทราบ การติดตามผลจากการจัดทําป้ายประกาศเพื่อควบคุมการใช้ถนนเลียบคลอง
ประปาตั้งแต่ถนนแจ้งวัฒนะถึงแยกศรีสมาน
ในการติด ตามผล ชวก.(สจ) ได้มอบหมายให้กองระบบส่งน้ําดิ บฝั่ งตะวันออก (กรอ.)
ตรวจสอบว่า ภายหลังติดป้ายประกาศแล้วยังมีรถยนต์ที่บรรทุกน้ําหนักเกิน 15 ตัน ฝ่าฝืนใช้ถนนริมคลอง
ประปาตั้งแต่ถนนแจ้งวัฒนะถึงแยกศรีสมานเป็นทางสัญจรหรือไม่ เบื้องต้น นายตรวจพื้นที่ตอนบนรายงาน
ว่าไม่พบการฝ่าฝืนในวันทําการปกติ แต่ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ยังมีรถยนต์ที่บรรทุกน้ําหนักเกินใช้เป็นทาง
สัญจรอยู่บ้าง
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า เนื่ องจากปั จ จุ บั น ถนนเลี ย บคลอง
ประปาเส้นนี้มีการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการ จึงมีรถบรรทุกน้ําหนักเกิน 15 ตันใช้เป็นทางสัญจร
ซึ่งการฝ่าฝืนเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืน ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ จึงมีความเห็นว่า ควรสุ่ม
ตรวจสอบในเวลากลางคืนด้วย และให้ ชวก.(สจ) ประสานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
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3. เห็นชอบ การปรับปรุงเงินช่วยเหลือสําหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน จากเดิมเดือนละ 200
บาทต่อบุตรหนึ่งคน เป็นเดือนละ 500 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ มอบหมายเลขานุ ก ารฯ หาข้ อ มู ล ของ กปภ. และ
รัฐวิสาหกิจอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ กปน. ดําเนินการต่อไป
4. รับทราบ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ชุดที่ 7
ในวันที่ 29 กัน ยายน 2558 ซึ่งมีผู้ล งสมัครรับ เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น จํานวน 3 ทีม (ทีมละไม่เกิน 30 คน)
ได้แ ก่ 1) ทีม กลุ่ม รวมพลังแรงงาน 2) ที มน้ํ าใส และ 3) ที มแรงงานสร้างสรรค์ ผลปรากฏว่า ที มที่ ได้รั บ
การเลือกเป็นคณะกรรมการบริหาร สร.กปน. ชุดที่ 7 คือ ทีมหมายเลข 1 (กลุ่มรวมพลังแรงงาน)
5. รับทราบ การติดตามความคืบหน้ าการพิ จารณาปรับระดับของพนั กงานกลุ่มวิชาชีพให้
เท่าเทียมกัน ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 130 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มอบหมายให้ ผอ.ฝบบ. พิจารณาและนําข้อมูลมาเสนอ
ในที่ประชุมครั้งต่อไป
6. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
(ขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดไปขั้นที่ 53 อัตรา 142,830 บาท) กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างแจ้งว่า
การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) สําหรับการปรับเพิ่ม 1 ขั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของ
รัฐวิสาหกิจ จะประชุมในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 และจะนําผลการประชุมมารายงานต่อที่ประชุมต่อไป
7. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับ อัต ราเงิน เดือนแรกบรรจุ โดยกรรมการผู้แทนฝ่ ายนายจ้ างแจ้งว่า การปรับ เงิน เดื อนชดเชยให้ กับ
พนักงานที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.)
8. รับ ทราบ ความคื บหน้ าการบรรจุ ลู กจ้ างที่ มี อายุ งานตั้ งแต่ 10 ปี ขึ้ นไป โดยผู้ แทนฝ่ าย
นายจ้ างแจ้ งว่ ามี ลู ก จ้ า งฯ บางส่ ว นที่ ยั งไม่ ได้ บ รรจุ เนื่ อ งจากขาดเอกสารที่ จํ า เป็ น เช่ น หลั ก ฐานทางวุ ฒิ
การศึกษา หรือ สด.9 เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อนําเอกสารดังกล่าวมายื่น กปน. จะดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานโดยให้
มีผลพร้อมกับกลุ่มที่บรรจุไปก่อนหน้านี้
9. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2558 ในวัน
จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ่ กปน.
มติที่ประชุม

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

เรื่องที่ 25 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิ นการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีมติ ดังนี้
1. หารื อร่วมกับ ผู้ แทนสายงานผลิ ตและส่ งน้ํ า เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํ าที่ ใช้ในการผลิ ต
ของฝ่ายโรงงานผลิตน้ําบางเขน สรุปได้ดังนี้
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โรงงานผลิตน้ําบางเขนสูบน้ําดิบจากคลองประปาประมาณวันละ 3.7 ล้านลูกบาศก์เมตร
เพื่อนํามาผลิตน้ําประปาวันละ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ําส่วนต่าง คือ 1) น้ําที่ใช้สําหรับภายในโรงงาน
2) น้ําระบายตะกอนจากถังตกตะกอน ปกติเฉลี่ยประมาณ 4,500 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็น 0.13 % ของน้ําผลิต
จ่าย และ 3) น้ําล้างบ่อกรอง ปกติเฉลี่ยประมาณ 50,000 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็น 1.40 % ของน้ําผลิตจ่าย ซึ่งน้ํา
ระบายตะกอนและน้ําล้างบ่อกรอง จะถูกส่งมาที่ระบบกําจัดตะกอนของกองควบคุมระบบกําจัดตะกอน
เนื่ องจากเกิ ด สภาวะภั ย แล้ ง น้ํ า ทะเลหนุ น สู งและปริมาณสาหร่ ายที่ เพิ่ มมากในแม่ น้ํ า
เจ้าพระยา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ อระบบผลิ ตน้ําประปาของโรงงานผลิต น้ําบางเขนเป็ นอย่ างมาก จึงมี
การนําน้ําใสที่ผ่ านระบบกําจัดตะกอนแล้วกลับ เข้าสู่ระบบผลิตตั้งแต่เดื อน มิถุน ายน 2558 โดยยกประตู
ระบายน้ํ า คลอง Recycle ให้ น้ํ าเข้ าสู่ คลองประปาทางด้า น Intake ของโรงสู บ น้ํ าดิ บ ปั จจุ บั น อยู่ ระหว่า ง
การดําเนินการปรับปรุงระบบนําน้ําใสเข้าระบบผลิตที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการติดตั้งประตูระบายน้ํา
คลองนําน้ํากลับ และปรับปรุงคลอง Recycle เพื่อให้สามารถนําน้ําใสจากระบบกําจัดตะกอน กลับมาใช้ในระบบ
การผลิตได้มากขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นให้ กปน. พิจารณากําหนดแนวทางการบันทึกและ
คํานวณปริมาณน้ําเสียที่นํากลับมาใช้ในระบบการผลิตใหม่ (Recycle) ว่ามีจํานวนเท่าใด สามารถลดปริมาณการ
ใช้ น้ํ าดิ บ ในการผลิ ต และลดปริ มาณน้ํ าเสี ย ที่ ทิ้ งลงสู่ ค ลองสาธารณะได้ อย่ างไร เพื่ อใช้ เป็ น ข้ อมู ล ในการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของการรักษ์น้ําของ กปน. ต่อไป
2. หารือร่วมกับ ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคําสั่ง กปน. ที่ 496/2558 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน
2558 ซึ่งมิได้กําหนดให้ “ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่การประปานครหลวงกําหนด” รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แต่ จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ มี ความเห็ น ว่ า “การลงนามรั บ รองตนเองเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ถื อว่ าเป็ น
การเปิดเผย และแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงขอให้
คณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการที่ เป็ น บุ คคลภายนอกลงนามรั บรองตนเองเกี่ ยวกั บ ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์”
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ค วามเห็ น ควรให้ ฝ่ า ยกฎหมาย ในฐานะเลขานุ ก าร
คณะกรรมการ Compliance Unit นําเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนคําสั่งดังกล่าว ให้เนื้อหาการรายงาน
ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ครอบคลุ มผู้ ปฏิ บั ติ งานทั้ งหมดที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กปน. เช่ น คณะอนุ กรรมการ
ที่ปรึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนจากการประปานครหลวง เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ
ป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้
3. เห็นชอบ ผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ไตรมาสที่ 4/2558 และ
ประจําปี 2558
4. เห็นชอบ รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี
งบประมาณ 2558 จํานวน 13 ข้อ
5. เห็นชอบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบและผลการตรวจสอบสําหรับ
งวด 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2558) จํานวนทั้งสิ้น 54 งาน สามารถดําเนินการได้ครบถ้วนตามที่
แผนกําหนด ซึ่งในไตรมาสที่ 4/2558 มีงานตรวจสอบที่ต้องดําเนินการและรายงานผลการตรวจสอบ จํานวน
21 งาน และมีรายงานผลการตรวจสอบที่ล่าช้ากว่าแผนการตรวจสอบฯ ของไตรมาสที่ 3/2558 จํานวน 1
งาน รวมงานตรวจสอบที่รายงานผลการตรวจสอบในไตรมาสที่ 4/2558 จํานวน 22 งาน
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ภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี สํานักตรวจสอบมีการ
สอบทานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติที่กําหนด ข้อเสนอแนะของสํานักตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจในการนําไปดําเนินการ
เพื่ อปรั บ ปรุงและแก้ไข สํ าหรับ ผลการประเมิ น ที มตรวจสอบโดยผู้ รับ ตรวจ มีร ะดั บ คะแนนความพึ งพอใจ
อยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.44)
สําหรับผลการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสํานักตรวจสอบ
ประจํ าปี งบประมาณ 2558 เป็ นข้ อเสนอแนะที่ อยู่ ระหว่ างดํ าเนิ นการยกมา ณ วั นที่ 1 กรกฎาคม 2558
จํานวน 44 ข้อ จากการติดตามถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 หน่วยรับตรวจสามารถดําเนินการแล้วเสร็จ 35 ข้อ
และอยู่ระหว่างดําเนินการ 9 ข้อ
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 26 รับทราบผลการดําเนิ นงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ด้านกิจกรรมเพื่ อสังคม (CSR) และ
ด้านการประชาสัมพันธ์
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการดํ าเนิ นงานด้ านธรรมาภิ บ าล (CG)
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. (CG
Policy Statement) ประจําปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) ได้ดําเนินการตามที่
กําหนด
2. รับทราบรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ งานด้ านธรรมาภิ บาล (CG) ประจํ าปี
งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) และสรุปผลการดําเนิ นงานด้านธรรมาภิ บาล
ประจําปีงบประมาณ 2558 ได้ดําเนินการตามแผน
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า กปน. อาจนําแนวทางจากการศึกษาดูงานด้านกํากับดูแล
กิจการ ที่ดีของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสมาปรับใช้ในการดําเนินงานของ กปน. อาทิ การจัดการข้อ
ร้องเรียนโดยเฉพาะด้านคอร์รัปชั่น และควรรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบด้วย
3. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ประจําปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) ได้ดําเนินการตามแผน
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การจั ด ทํ ารายงานการวิ เคราะห์ ผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย ของ กปน. ตามการดํ าเนิ น งานใน
แผนงานที่ 2 คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ กปน. จัดส่งรายงานฉบับดังกล่าวให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านได้
รับทราบด้วย
2) การจัดทําฐานข้อมูล เพื่อหาปริมาณน้ําใช้เฉลี่ย เมื่อได้ตัวเลขจากการศึกษาที่แน่นอน
แล้ว กปน. ควรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สังคมได้รับทราบ และควรวางเป้าหมายในการลดปริมาณน้ําใช้เฉลี่ย
ในอนาคต ซึ่งการตั้งเป้าหมายดังกล่าวนอกจากจะมีผลต่อการดําเนินงานด้านรณรงค์การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าของ
กปน. แล้วนั้น ยังเห็นควรให้ กปน. นําข้อมูลที่ได้จากการจัดทําส่งให้แก่รัฐบาล เพื่อให้การลดปริมาณน้ําใช้เฉลี่ย
ของผู้ใช้น้ําต่อคนเป็นวาระและความท้าทายในระดับประเทศ ดังเช่นประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายๆ ประเทศ
ได้ให้ความสําคัญ เนื่องจากในอนาคตปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ําจะเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
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ดังนั้น การชี้ให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า และตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรน้ํา จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องเร่งดําเนินการ
3) ขอให้หน่วยงานด้าน CSR จัดทําแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้แก่สํานักงานประปาสาขา โดยกําหนดเป็นแผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจนโดย
การนําผู้ผ่านการอบรมจากหลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “ประปาพบ
ประชาชน” ของสํานักงานประปาสาขาโดยดําเนินงานร่วมกับทุกสํานักงานประปาสาขา ไตรมาสละ 1 ครั้ง
4. รับทราบรายงานผลการดํ าเนิ น งานด้ านประชาสั มพั น ธ์ ประจํ าปี งบประมาณ 2558
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) ได้ดําเนินการตามแผน
5. รั บ ทราบรายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.2540
โดยเดื อนกั นยายน 2558 ได้ ดํ าเนิ นการประกาศเผยแพร่การจั ดซื้ อจั ดจ้ างที่ เสาข่ าว บริ เวณหน้ าห้ องอาหาร
อาคารสํานักงานใหญ่ มีจํานวนทั้งสิ้น 55 เรื่อง และไม่มีการร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน
6. รับทราบการสนับสนุนโครงการ Thailand Campaign “อย่าให้ใครว่าไทย” ซึ่งเป็นโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการ การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐบาล โดยได้จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโดยรวม
7. รับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปน.
ประจํ าปี 2559 โดยดํ าเนิ น การสอดคล้ องกั บ ยุ ทธศาสตร์ การป้ องกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรพิจารณาศึกษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ระหว่าง กปน.กับองค์ กรประปาในต่ างประเทศในประเด็ นที่ เกี่ยวข้องและชัดเจนในเรื่องของการต่อต้ าน
การทุ จริ ตในองค์ กร อาทิ PUB : Public Utilities Board เพื่ อนํ ามาใช้ เป็ นแนวทางในการดํ าเนิ นงานของ กปน.
นอกจากนั้ น ยังเห็ นควรให้ กปน. พิ จารณาความร่วมมือในเรื่องดังกล่ าวร่วมกับ UNDP ในฐานะที่ ทั้งสององค์กร
ล้ วนแล้ วแต่ เป็ นสมาชิ กขององค์ กรต่ อต้ านคอร์ รั ปชั่ น เพื่ อพั ฒ นาความร่ วมมื อและการสร้ างเครื อข่ ายให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. รับทราบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี 2558 โดย กปน. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นใน
ประเภทรางวั ลการดํ าเนิ นงานเพื่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมดี เด่ น จากการดํ าเนิ นโครงการ “วิชาชี พช่ างประปา
เพื่อประชาชน”
9. รับทราบผลการประเมิ น คณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จ กรรมเพื่ อสั งคม
(CSR) และผลการประเมิ น ตนเองของอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม (CSR)
ปีงบประมาณ 2558
10. รับทราบ การกํ าหนดวันประชุ มคณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บาล (CG) และกิ จกรรมเพื่ อ
สังคม (CSR) ครั้งที่ 11/2558 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 27 รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 30
กันยายน 2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง
กิ จ การประปาแผนหลั ก ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2558 โดยปั จ จุ บั น มี โครงการขนาดใหญ่ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการ 3 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

วงเงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผลงานสะสม

ดําเนินการ
แผน
จริง
25,177.30 91.51% 91.63% 0.05%
7,494.00 80.77% 81.89% 0.34%
4,215.60 97.12% 96.41% 0.12%
สรุปผลรวมการจ่ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนกันยายน 2558
แผน

โครงการ 7
โครงการ 8
ลดน้าํ สูญเสีย

ผลงานเดือน ก.ย.

ผลการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินสะสม
การจ่ายเงินเดือน ก.ย.(ล้าน
(ล้านบาท)
บาท)

ดําเนินการ
แผน
จ่ายจริง
จริง
0.08% 23,068.18 23,051.53
0.67%
5,793.22 5,832.47
4,094.20 4,064.20

แผน

จ่ายจริง

23.30
2.50
5.00

18.56
57.97
-

32,955.60 32,948.20

30.68

76.53

ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตามนโยบาย ได้ ป ระชุ มครั้ งที่ 10/2558
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 แล้วมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ประสานกับผู้รับจ้าง เพื่อขอ
อนุญาตเจ้าของพื้นที่ที่ต้องใช้ในการวางท่อขนาด Ø 710 มม. ลอดคลองสรรพสามิต จากหน้าวัดแหลมฟ้าผ่า
ถึงถนนสาขลา-นาเกลือตามสัญญา PITL-738/3 เนื่องจากจะต้องขยายเวลาดําเนินการออกไป
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 28 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์
เกต ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหาร กปน. ร่วมงาน
“BIG LIFE CELEBRATION PARTY” เพื่ อ ร่ ว มแสดงความยิ น ดี ในโอกาสเปิ ด ศู น ย์ ก ารค้ า แห่ ง ใหม่ รองรั บ
กลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพฝั่งตะวันตกและนนทบุรี นอกจากนี้ ศูนย์การค้าดังกล่าว ยังเป็นผู้ใช้น้ํารายสําคัญ
(Key Account) ในพื้ นที่บ ริการ 5 ของ กปน. ซึ่งจะดูแลการให้บริการน้ําประปาที่ มีคุณภาพและสม่ําเสมอ
อย่ างต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ ได้ มีการสอบถามความพึ งพอใจในการให้ บ ริก าร พร้อ มรั บ ฟั งข้ อเสนอแนะและความ
ต้องการจากผู้บริหารศูนย์การค้า เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้น้ํา
ยิ่งขึ้น
- เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 606 สํานักงานใหญ่ กปน.
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วย พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูชื่น รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
และ ผศ. ที ฆ วุ ฒิ พุ ท ธภิ ร มย์ กรรมการ กปน. ให้ เกี ย รติ ร่ ว มในพิ ธี ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU)
ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรม ที่เกี่ ยวกับ งานบํ ารุงรักษาระบบส่ งและจ่ ายน้ําประปาทางท่อและอื่ น ๆ
ระหว่ า ง กปน. และ บริษั ท ปตท. จํ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ นํ า องค์ ค วามรู้ ด้ า นระบบการบริ ห ารจั ด การและ
บํารุงรักษาท่อส่งก๊าซที่มีความมั่นคง ปลอดภัย มาประยุกต์ใช้กับท่อประปา
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- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ
กปน. พร้อม พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูชื่น รศ.ดร.สุวัฒ นา จิตตลดากร นายบวร วงศ์สินอุดม และ ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์ คณะกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒ นฐานะ ผู้ว่าการ และคณะผู้บริห าร เยี่ยมชม
บริษัท ท่าไทย จํากัด ซึ่งเป็นโรงงานหลักที่ผลิตสารส้มให้กับโรงงานผลิตน้ําทั้ง 4 แห่งของ กปน. เพื่อศึกษาดู
งานกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบ นําเข้าที่ใช้ในการผลิตสารส้ม
(บ๊อกไซด์และอลูมิน่า) ตลอดจนการขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการดําเนินงาน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีคุณภาพ สามารถจัดส่งสารส้มให้แก่ กปน. ใช้ผลิตน้ําประปาบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทุก
ฤดูกาล
- เมื่ อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประธานกรรมการ กปน. นาย
เจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ ร่วมแสดงความยินดีกับ
รองผู้ว่าการ สายงานต่าง ๆ ที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ พร้อมทั้งมอบนโยบายปีงบประมาณ 2559 และเน้นย้ําให้
ทุกสายงานร่วมมือกันนําองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 29 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานการบริจาค ปีงบประมาณ 2558
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บทราบรายงานผลการดํ าเนิ นงานการบริ จาค
ปี งบประมาณ 2558 โดย กปน. ได้ ปรั บลดวงเงินงบประมาณที่ จะใช้ ในการบริ จาคในปี งบประมาณ 2558
ลงร้อยละ 10 คงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 26.831 ล้ านบาท ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้ มีมติ เมื่ อวั นที่ 28
ตุลาคม 2557 และได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานการบริจาคปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 เปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

รายการ

ไตรมาสที่ 4
ปี 2558

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

3.420
0.643
0.729
2.654

7.368
0.615
0.582
1.306

9.610 11.942
3.487 2.950
1.995 10.551
9.917 6.243

7.446

9.871

25.009 31.686

1. งานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
2. เงินสนับสนุนการกีฬา
3. เงินบริจาควัดและกิจกรรมทางศาสนา
4. เงินบริจาคมูลนิธิ / สถาบันการศึกษา / หน่วยงานอื่น ๆ
รวม
มติที่ประชุม

(หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาสสะสม

รับทราบ

เรื่องที่ 30 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็น
ข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ นั้น
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กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
- เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ

