สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 11/๒๕๕8
ด้วยเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํ า นั ก งานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ งที่ 11/๒๕๕8 สรุ ป ผล
การประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ 1 พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาทบทวนการแต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการ
ชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

ทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จํานวน 2 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่ประกอบด้วย
1.1 ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
1.2 นายบวร
วงศ์สินอุดม
1.3 รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
1.4 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
1.5 นายสุเทพ
น้อยไพโรจน์
1.6 พลเรือโทสุพจน์ คลังวิจิตร
1.7 นางพรรณขนิตตา บุญครอง
1.8 นายวิเชียร
อุดมรัตนะศิลป์
1.9 นายสมฤทัย
ทะสดวก
1.10 รศ.ประวิทย์
สุรนีรนาถ
1.11 นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
1.12 นายอุลิช
มากไมตรี
1.13 นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์
1.14 นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว
1.15 นายสุรัตน์
อินทร์โต
1.16 รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
1.17 รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
1.18 รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
1.19 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
1.20 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดใหม่ประกอบด้วย
2.1 รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
2.2 นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
รองประธานอนุกรรมการ
2.3 นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
อนุกรรมการ
2.4 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
2.5 นายอรินทร์
จิรา
อนุกรรมการ
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2.6 พลตรี ดร.สุภมนัส ภารพบ
2.7 รศ.ดร.สุดา
สุวรรณาภิรมย์
2.8 พลเรือตรีทรงวุฒิ บุญอินทร์
2.9 นางสาวรสา
กาญจนสาย
2.10 ผศ.ดร.สิตางศุ์
พิลัยหล้า
2.11 นางสาวสุชาดา พณิชยกุล
2.12 นายวิกรม
สุวรรณชมภู
2.13 นายไตรรงค์
ขนอม
2.14 รองผู้ว่าการ (บริหาร)
2.15 รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
2.16 ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
(นางสาวธัญพร ตันติกุล)
2.17 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
2.18 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
2.19 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.20 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่องที่ 2

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หารือปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขของการดําเนินงานในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
คณะกรรมการ กปน. ได้หารือปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขของการดําเนินงานในคณะอนุกรรมการชุด
ต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ กํา หนดจํ า นวนอนุ กรรมการในแต่ ล ะคณะให้ ชั ด เจน และระบุ อํา นาจหน้ า ที่ ของ
คณะอนุกรรมการที่สามารถแต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของ กปน. ดํ า เนิ น งานและติ ด ตามงานตามนโยบายของ
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ กปน. อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าให้
เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. กปน. มี อั ต ราส่ วนหนี้ สิ น ต่ อทุ น (Equity Ratio) อยู่ ในระดั บ ดี มาก แต่ ห ากวิ เคราะห์ ใน
รายละเอียด จะพบว่า องค์กรมีการลงทุนในสินทรัพย์ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน
น้อยมาก ดังนั้น กปน. ควรกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่ท้าทายและชัดเจนกว่าเดิม เช่น การสร้างสถาน
ที่ตั้งของ Main Server หรือการลดน้ําสูญเสียให้เป็น 0% โดยอาจจะกําหนดเป็นโซน หรือหมู่บ้านจัดสรรที่จะ
ดําเนินโครงการนี้เป็นโครงการนําร่อง เพื่อให้เกิดการลงทุนที่เหมาะสมและตอบสนองภารกิจสําคัญขององค์กร
อย่างมีทิศทาง
4. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การและการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน พร้ อ มมี
งบประมาณรองรับ ไม่ให้เกิดความล่าช้าต่อการดําเนินการ ผู้ว่าการอาจกําหนดหน่วยงานหรือกลุ่มงานเฉพาะกิจ
มาช่วยจัดลําดับความสําคัญและผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
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6. กปน. ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับผู้บริหารแบบ
ใหม่ โดยพิจารณาคัดเลือกบุ คลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็ นอัน ดับ แรก ตามด้วยความเหมาะสม และ
อาวุโสเป็นลําดับสุดท้าย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. พิจารณาดําเนินการตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ

เรื่องที่ 3

รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 11/2558 เมื่ อวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2558
เลขานุการฯ ได้รายงานในที่ ประชุมรับทราบผลการประชุมหารือข้อราชการร่วมกับสภากรุงเทพมหานคร (กทม.)
เมื่ อวั น ที่ 18 พฤศจิ กายน 2558 ณ ห้ องปิ ยราษฎร์ ชั้ น 6 สํ านั กงานใหญ่ โดยมี ป ระเด็ น ในเรื่ อง ข้ อมู ล
สถานการณ์ภัยแล้งของ กทม. ความร่วมมือในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ระหว่าง กทม. กับ กปน. และ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ใน กทม. ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้
- มาตรการรับภั ยแล้ งปี 2559 กปน. ได้ แจ้ งว่ า ได้ ประสานงานกั บกรมชลประทานอย่ าง
ใกล้ ชิ ดและต่ อเนื่ อง เพื่ อรั กษาระดั บ การระบายน้ํ าในแม่ น้ํ าเจ้ าพระยาให้ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ เพื่ อลด
ผลกระทบจากการรุกล้ําของน้ําเค็ม พร้อมกับปรับระบบการบริหารจัดการภายใน ด้วยการลดแรงดันน้ําประปา
ในช่ วงกลางคื น การ recycle น้ํ าในระบบผลิ ต การรณรงค์ ให้ ป ระชาชนประหยั ด น้ํ า เพื่ อร่ วมกั น ประหยั ด
ทรัพยากรน้ําอย่างต่อเนื่อง และการเปิดจุดจ่ายน้ําสําหรับบรรเทาความเดือดร้อนต่อผู้ใช้น้ําในช่วงภัยแล้ง จํานวน
33 จุด ซึ่ง กทม. สามารถนํารถบรรทุกน้ํามารับน้ําไปช่วยเหลือประชาชนได้
- ปั จ จุ บั น กปน. ให้ บ ริ ก ารน้ํ าประปาได้ ค รอบคลุ ม 99% ของพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งจาก
การสํารวจข้อมูล GIS พบว่ามีเหลือเพียงไม่ถึง 10,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้ใช้น้ําประปา อย่างไรก็ตาม กปน.
จะเร่งดําเนินการให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีน้ําประปาใช้ในปี 2560 เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ําประปาที่
สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนยกเลิกการใช้น้ําบาดาลเพื่อลดปัญหาแผ่นดินทรุด
- สํ า หรับ การจั ด เก็ บ ค่ าบํ า บั ด น้ํ าเสี ย จากกรณี ศึ กษาในต่ า งประเทศพบว่ า ประเทศที่ มี
ภารกิจให้บริการน้ําประปาร่วมกับการบําบัดน้ําเสีย จะมีการจัดเก็บในบิลเดียวกัน แต่ในประเทศที่แยกกิจการ
ก็จะแยกการจัดเก็บด้วย กรณีของ กปน. และ กทม. จึงควรแยกการจัดเก็บ ประกอบกับ พ.ร.บ. กปน. ห้าม
มิให้ประกอบกิจการใด ๆ นอกเหนือจากการจัดหา ผลิตและจัดส่งน้ําประปา พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงกับทาง กทม.
ว่ า กปน. ไม่ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะเป็ น หน่ ว ยงานในการจั ด เก็ บ ค่ า บํ า บั ด น้ํ า เสี ย และไม่ มี ม าตรการงดจ่ า ย
น้ํ า ประปาสํ า หรั บ ผู้ ใช้ น้ํ า ที่ ค้ า งชํ า ระค่ า บํ า บั ด น้ํ า เสี ย เนื่ อ งจาก กปน. เป็ น องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ ผ ลิ ต และให้
การบริ ก ารน้ํ า ประปาเพื่ อ อุ ป โภคและบริโภคและบรรเทาความเดื อดร้อ นแก่ ป ระชาชน แต่ เพื่ อให้ จั ด เก็ บ
ค่าบําบัดน้ําเสียของ กทม. สามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ กปน. พร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูลผู้ใช้
น้ํา และจากการประชุมหารือในเบื้องต้น กปน. และ กทม. อาจจะมีการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน
โดยตั้งตัวแทนจากทั้งสองหน่วยงาน เพื่อประสานความร่วมมือกันต่อไป
- ในปัจจุบัน กปน. ติดตั้งหัวดับเพลิงในพื้นที่ กทม. รวม 21,636 จุด และได้ร่วมกับ กทม.
ตรวจสอบหัวดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ กปน. ได้พัฒนาการติดตั้งหัวดับเพลิง
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และลดขนาดหัวดับเพลิงจาก 150 มิลลิเมตร ลดเหลือ 100 มิลลิเมตร สําหรับ
บริเวณพื้นที่แคบ และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจะพิจารณาเพิ่มจํานวน ส่วนพื้นที่ที่กีดขวางทางเท้า จะจัดทํา
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หัวดับเพลิง ใต้ดิน เช่น ย่านสําเพ็ง เป็นต้น ทั้งนี้ กปน. ได้ขอความร่วมมือ กทม. ช่วยดูแลมิให้มีการลักลอบ
การใช้ น้ําจากหั วดับ เพลิ ง และในต้ นปี 2559 กปน. จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่ บรรเทาสาธารณภั ยของ กทม.
ในการใช้ Application ที่ กปน. พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการหาพิกัดหัวดับเพลิงที่อยู่ใกล้
จุดเกิดอัคคีภัยมากที่สุด
- กปน. ดําเนิน การโครงการน้ํ าประปาดื่มได้มาตั้งแต่ปี 2542 เพราะน้ํ าประปาในพื้ น ที่
รับผิดชอบสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย แต่ต้องขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลระบบท่อประปาภายใน
บ้านให้อยู่ในสภาพดี
- ปั จ จุ บั น กปน. มี ก ารติ ด ตั้ งแท่ น น้ํ า ประปาดื่ มได้ เป็ น จํ า นวนร้อ ยกว่าจุ ด ทั่ ว กทม. โดย
ให้บริการสาธารณะที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงขอความร่วมมือ กทม. ช่วยให้คนดูแลถนน (คนกวาดถนน) ดูแลรักษา
ความสะอาดแท่นน้ําดื่มนี้ด้วย
- กรณีมีงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน อาทิ ปรับปรุงทางเท้า ขยายถนน หรืองานวาง
ท่อประปา ขอให้ทั้งสองหน่วยงานแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนดําเนินการร่วมกัน
- กปน. ได้ขอให้ กทม. พิจารณาปรับปรุงคู่มือการทํางานด้านสาธารณูปโภคให้เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน เช่น ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ปรับปรุงเงื่อนไขการทดสอบสมรรถนะ
โดยให้มีหน่วยงานหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือสามารถรับรองคุณสมบัติได้เพิ่มเติม เป็นต้น เพื่อให้การดําเนินงาน
มีความคล่องตัว แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ลดผลกระทบด้านการจราจรและความเดือดร้อนของประชาชน
- กปน. และ กทม. จะได้มีการหารือร่วมกันและติดตามการทํางานอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้จัด
เจ้าหน้าที่ของ กปน. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้านโยธาของสภา กทม. เพื่อให้ข้อมูลด้านงานประปาต่อไป
ทั้งนี้ สภา กทม. จะได้จัดทํารายงานการประชุมให้ กปน. ทราบต่อไป
นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ
กปน. และสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง เกี่ยวกับการดําเนินงานก่อสร้างและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ่ กปน. โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2559
1.1 การปรับปรุงคลองเปรมประชากรให้เป็นคลองกักเก็บน้ําดิบนั้น หลังจากที่สายงาน
แผนและพัฒนาได้ประสานงานในเบื้องต้นแล้ว ขอให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง รับผิดชอบงานประมาณราคา
ค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งให้สรุปแนวทางการดําเนินงานจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปน. และให้
สายงานผลิตและส่งน้ําเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2 สําหรับการติดตั้งปั๊มน้ําดิบที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ที่ กปน. ได้บอกยกเลิกสัญญาไป
แล้วนั้น เพื่อให้ กปน. สามารถดําเนินการที่จะนําน้ําดิบมาผลิตได้ตามเป้าหมายที่กําหนด จึงขอให้ไปพิจารณาหา
วิธีการที่เร่งรัดติ ดตั้งเครื่องสู บน้ําดิบและสูบส่งน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ โดยกําหนดแผนงานแล้วเสร็จให้
ชัดเจน และให้หารือร่วมกับ ฝกม. เพื่อหาแนวทางที่สามารถดําเนินการได้
1.3 เพื่ อให้ การวางท่ อลอดแม่ น้ํ าเจ้ าพระยาสามารถดํ าเนิ น การได้ ทั น ในปี งบประมาณ
2559 จึงขอให้ กปน. เสนอของบประมาณที่จะใช้ดําเนินการในเรื่องนี้ให้ทันการทบทวนงบประมาณ 2559 ใน
เดือนธันวาคม 2558
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1.4 การ Recycle น้ํ าจากโรงงานผลิ ตน้ํ าบางเขน ขอให้ สายงานวิ ศวกรรมและก่ อสร้ าง
สนับสนุนงานการประมาณราคาค่าใช้จ่ายและดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สายงานผลิตและส่งน้ําร้องขอ
2. การเร่งรัดดําเนินการโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 7
2.1 ขอให้ กปน. เร่ งรั ด การดํ าเนิ น งานตามโครงการปรั บ ปรุ งกิ จการประปาแผนหลั ก
ครั้งที่ 8 สําหรับโครงการฯ 7 งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกขอให้เร่งรัดดําเนินงาน
และพิจารณาหาแนวทางการปิดโครงการ เพื่อสรุปผลต่อไป
2.2 ขอให้ กปน. สรุ ป ปั ญ หาอุ ป สรรค ข้ อ บกพร่ อ งและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาใน
การดําเนินงานโครงการฯ 8 หรือ 7 ที่ผ่านมา เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโครงการต่อไป รวมถึง
การควบคุมงานของที่ปรึกษาที่ควรต้องกําหนดถึงความรับผิดชอบต่องานที่เกิดล่าช้าให้ชัดเจนด้วย
3. การเตรียมการโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
3.1 ขอให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง เตรียมพร้อมสําหรับดําเนินงานโครงการฯ 9 ตั้งแต่
เตรียมจ้างที่ปรึกษา สํารวจ ออกแบบ ฯลฯ และเมื่อ ครม. อนุมัติโครงการฯ 9 แล้ว ขอให้ กปน. เร่งดําเนินการทันที
3.2 การจ้ า งที่ ป รึ กษาขอให้ เปิ ด กว้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้ ได้ ที่ ป รึ ก ษาที่ มี ความเชี่ ย วชาญ และ
มีความรับผิด ชอบมากขึ้น และให้พิจารณาว่า การจ้างที่ ปรึกษาตามข้อบังคั บ กปน. ฉบับ ที่ 100 สามารถ
กําหนดความรับผิดชอบของที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างได้หรือไม่ หากไม่มีกฎ ระเบียบใดรองรับ ขอให้ กปน.
ไปพิจารณาจัดทํากฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ สําหรับใช้กํากับที่ปรึกษา เพื่อให้การดําเนินงานโครงการฯ สําเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การจัดทํางานโครงการฯ 9 ขอให้ กปน. พิจารณาทบทวน TOR ให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดทําเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยไม่ต้องมาตีความในภายหลัง
3.4 กปน. อาจพิจารณาศึกษาการนําระบบ BIM (Building information modeling) มาใช้
กับการออกแบบงานก่อสร้าง ของ กปน. เพราะระบบ BIM เป็นระบบการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งอาจจะทําให้งานก่อสร้างของ กปน. มีประสิทธิภาพและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
3.5 สําหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ํา ขอให้ กปน. พิจารณาดําเนินการเอง โดยให้บุคลากรของ
กปน. ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญงานด้านนี้มาดําเนินการ
4. การประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
- การประสานงานกับ กทม. และกรมทางหลวง (ทล.) ขอให้มีการสื่อสารระหว่างกันให้
มากขึ้ น และมี การติ ด ตามงานตั้ งแต่ ต้ น ปี งบประมาณอย่ า งต่ อ เนื่ อง เพื่ อให้ เกิ ด ความสะดวกและสามารถ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด รวมถึงให้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
5. โครงการลดน้ําสูญเสียที่มีงบประมาณ 600 ล้านบาท
5.1 เนื่องจากสํานักงานประปาสาขามีบุคลากรจํากัด อาจทําให้ไม่มีเวลามาเร่งดําเนินการ
ในงานบริหารจัดการน้ําสูญเสียนี้ จึงขอให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างดําเนินงานตามโครงการลดน้ําสูญเสีย
นี้แทน ตั้งแต่การจัดตั้งงบประมาณ การจัดเส้นทาง การขออนุญาต และการควบคุมงานก่อสร้าง โดยอาจมอบ
ให้สํานั กงานประปาสาขาควบคุ มงานในส่วนที่ส ามารถดํ าเนิน การได้ ส่วนงานที่ สํานั กงานประปาสาขาเริ่ม
ดําเนินการไปแล้วขอให้ดําเนินการต่อไปจนงานแล้วเสร็จ

-6-

5.2 ขอให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง เข้าไปสนับสนุน (Back up) งานบริหารจัดการ
น้ําสูญเสียในพื้นที่บริการ 4 และพื้นที่บริการ 5 เป็นโครงการนําร่อง
5.3 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําสูญเสียดําเนินการได้อย่างถูกทิศทาง และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงประเด็น ขอให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ตั้งคณะทํางานศึกษามาตรฐานและความเหมาะสม
ในการใช้งานอุปกรณ์ท่อประปา
6. การพัฒนาระบบวางท่อประปา
- ขอให้ ส ายงานวิ ศ วกรรมและก่ อ สร้ า ง พั ฒ นาระบบการวางท่ อ ประปาให้ มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้าง และให้มีการตรวจสอบ
ระบบดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และควรเตรียมความพร้อมและ
พัฒ นาบุคลากรในสายงานวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรม และด้านกิจการประปา เป็นต้น เพื่อรองรับใน
การดําเนินงานด้านนี้
7. งาน MOU กับพื้นที่นอกความรับผิดชอบของ กปน.
- สํา หรั บ งานก่ อสร้างวางท่ อขยายเขตจํ าหน่ ายน้ํ า พื้ น ที่ รอบนอกที่ กปน. ได้ จั ด ทํ า
MOU กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เช่ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขอให้ ส ายงานวิ ศ วกรรมและก่ อ สร้ า งเป็ น
หน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบในการดําเนินการ และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ควบคุมงาน
เพื่อให้การปรับปรุงข้อมูลงานวางท่อและการให้บริการติดตั้งประปาใหม่ของสํานักงานประปาสาขาสามารถ
ดําเนินการได้รวดเร็ว โดยไม่จําเป็นต้องรอการส่งมอบงานที่เสร็จครบทั้งสัญญา
8. การดําเนินงานธุรกิจเสริม
- การดําเนินงานธุรกิจเสริมนอกพื้นที่รับผิดชอบ ขอให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชํานาญในการออกแบบและวางท่อระบบประปา ได้นํา Know-how ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้
เกิดการเพิ่มรายได้แก่ กปน.
9. ผังบริหาร/วิชาชีพ/การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน
9.1 ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากําลังของสายงาน
วิศวกรรมและก่อสร้าง โดยปรับผังฝ่ายสํารวจและออกแบบ เป็น 2 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายออกแบบระบบ
จ่ า ยน้ํ า และฝ่ า ยออกแบบระบบผลิ ต ส่ ง น้ํ า และงานโยธา ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ
กระทรวงการคลัง
9.2 สําหรับ กองประมาณราคาซึ่งมี บุ คลากรไม่ เพี ยงพอกั บ ปริมาณงาน ขอให้ ส ายงาน
วิศวกรรมและก่อสร้าง ขอยืมตัวเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์แต่โยกย้ายไปหน่วยงานอื่นมาช่วยดําเนินการก่อน
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของ กปน. สามารถดําเนินการได้ตามแผน
9.3 เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรอบคอบ เป็ น ธรรมกั บ ทุ ก ฝ่ า ย ในปี 255 8 ที่ ผ่ า นมานี้
คณะกรรมการ กปน. ได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และกลั่นกรองผู้ที่จะเลื่อนตําแหน่ง
เป็นผู้บริหารระดับสูงของ กปน. ร่วมกับผู้ว่าการ ก่อนที่จะนําเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
ปัญหาที่สายงานวิศวกรรมฯ เสนอ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) เพื่อให้งานการซ่อมถนนมีสภาพดีดังเดิม หลังจากที่ กปน. วางท่อแล้วเสร็จ เห็นควรให้
กปน. จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ ทดสอบความแน่ น ของวั ส ดุ ในสนามแบบนิ ว เคลี ย ร์ เกจ (Nuclear Gauge) ซึ่ งเป็ น
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เครื่ องมื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ส ามารถวัด หาปริมาณความชื้น และความหนาแน่ น ของวั สดุ เช่ น ดิน ทราย หิ น
คอนกรีตและยางมะตอย ด้วยวิธี Nuclear method โดยใช้รังสีแกมม่าและรังสีนิวตรอนทดสอบหาความแน่น
และปริมาณความชื้นในวัสดุในคราวเดียวกันได้ ทําให้ลดเวลาที่ใช้ทดสอบลง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหาย
ภายหลังการทดสอบน้อยกว่าด้วย ซึ่งจะทําให้สามารถตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. พิ จ ารณาจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ ทดสอบดั งกล่ า ว เพื่ อ ให้
การดําเนินงานซ่อมถนนมีสภาพดี โดยให้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนงบประมาณ
2) เนื่องจากสายงานวิศวกรรมฯ มีการโยกย้ายและเลื่อนตําแหน่ง ทําให้ขาดบุคลากรใน
บางส่วนงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเร่งดําเนินงาน
คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. เร่ งจั ด หาคนให้ กับ หน่ ว ยงานตามที่ ต้ องการ โดยให้
หน่วยงานแจ้งความประสงค์ไปที่ ฝบบ.
3) ขอให้ กปน. พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (คณะกรรมการ e-Auction) ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีระเบียบกําหนดไว้แล้ว
คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. ศึกษารายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ e-Auction รวมถึงคณะกรรมการราคากลางและอื่นๆ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้ทํา
งานเป็นคณะกรรมการด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. พิจารณาดําเนินการตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ

เรื่องที่ 4

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

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
เลขานุ การฯ ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิจ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําเดือนธันวาคม 2558
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนธันวาคม 2558 ในวันที่
29 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 5

รับทราบ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITH-715
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา PITH - 715
ของ บริษัท ชัยนั นท์ ค้าวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จํ ากั ด ซึ่งเป็ นผู้ รับ จ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่
เกี่ยวข้อง ในทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 1 พร้อมโครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 304 ตามสั ญ ญาจ้ า งเลขที่ สท.1/11/2556 ของกรมทางหลวง โดยมี ค่ า งานตามสั ญ ญา
126,400,000.- บาท กําหนดสิ้นสุดสัญญาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง 30 วัน โดยบริษัทฯ ได้
ขอขยายอายุสัญญาจ้างออกไปอีก จํานวน 38 วัน ตามการขยายระยะเวลาก่อสร้างของกรมทางหลวง
เนื่องจากกรมทางหลวงแจ้งหยุดงานก่อสร้างในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 และ 2558
ทําให้ระยะเวลาก่อสร้างของกรมทางหลวงเปลี่ยนจากเดิมสิ้นสุดสัญ ญาวันที่ 9 มกราคม 2559 เป็นสิ้นสุด
สัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิ จารณาการจัดซื้อพั สดุ และการจ้ าง ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558
เมื่ อวัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 มี มติ เห็ น ควรขยายอายุ สั ญ ญาตามที่ เสนอ โดยให้ ผู้ รับ จ้างปฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไขสัญญา และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรประสานกับกรมทางหลวงเพื่ อทบทวนวิธีปฏิบัติในกรณี มีการเปลี่ยนแปลง
สัญญาที่เป็นงานร่วม โดยขอให้กรมทางหลวงมีหนังสือแจ้งให้ กปน. ทราบด้วย
2. เพื่ อให้บ ริการผู้ใช้น้ํ าได้ รวดเร็ว เป็ น ไปตามแผนงาน และไม่ได้ รับผลกระทบจากการ
ขยายระยะเวลาก่อสร้าง กปน. ควรหาแนวทางการเปิ ดจ่ายน้ํ าผ่านท่อที่วางใหม่ แล้ วเสร็จ เป็ น ช่วงๆ และ
ในกรณี ติด ขัดเรื่องกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน ในการก่อสร้างของกรมทางหลวง กปน. อาจเจรจาขอใช้สิ ทธิ์ใต้ ดิน เพื่ อ
ก่อสร้างวางท่อแทน ซึ่งเป็นวิธีการที่ กปน. สามารถดําเนินการได้สะดวกและรวดเร็วกว่า
มติที่ประชุม อนุมัติขยายอายุสัญญา PITH – 715 ออกไปอีก 38 วัน ตามการขยายระยะเวลาก่อสร้าง
ของกรมทางหลวง และให้ กปน. รับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิ จารณา
ดําเนินการ
เรื่องที่ 6 ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงานการติดตามผลงานค่ากําไร
ทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดั บองค์ กรและศู นย์ EVM และการติ ดตามประเมิ นผลโครงการ
ลงทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อให้ ความเห็ นชอบรายงานวิเคราะห์ การเงิน และ
ผลการดําเนินงาน การติดตามผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตาม
ประเมินผลโครงการลงทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 8,031.1 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. 306.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสูงกว่าปีก่อน 379.3
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 เมื่อหักผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน 15.6 ล้านบาท และหักโบนัส
กรรมการและพนั กงาน จํานวน 824.9 ล้ านบาท ส่ งผลให้ มีกําไรสุท ธิเท่ ากั บ 7,190.6 ล้ านบาท สู งกว่ า
เป้าหมาย 231.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 และสูงกว่าปีก่อน 313.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 และ
มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) เท่ากับ 1,178.6 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 181.2 ล้านบาท
และสูงกว่าปีก่อน 45.1 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 19,895.9 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 82.3 ล้านบาท และ
สูงกว่าปีก่อน 416.5 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ํา ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จํานวน 16,618.5 ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมาย 76.5 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 414.4 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ 12,705.3 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 149.4
ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน 102.7 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วยน้ําขาย เท่ากับ 8.52 บาท/ลบ.ม.
ต่ํากว่าเป้าหมาย 0.10 บาท/ลบ.ม. และต่ํากว่าปีก่อน 0.10 บาท/ลบ.ม.
 กําไรสุทธิ เท่ากับ 7,190.6 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 231.7 ล้านบาท และสูงกว่า
ปี ก่ อน 313.8 ล้ านบาท โดยมี อั ตราผลตอบแทนก่ อนหั กดอกเบี้ ย ภาษี และค่ าเสื่ อมราคา (EBITDA Margin)
เท่ากับร้อยละ 65.35 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 63.71 และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 64.54 และ
มีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 36.73 สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 35.54 และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 35.83
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ฐานะการเงิน
กปน. มี สิ น ทรัพ ย์ร วม ณ 30 กั น ยายน2558 เท่ ากั บ 66,750.6 ล้ านบาท หนี้ สิ น รวม
12,010.3 ล้านบาท และส่วนทุน 54,740.3 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio)
เท่ากับ 0.22 เท่า เท่ากับเป้าหมาย และต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.23 เท่า ประกอบกับอัตราส่วนเงินทุ น
หมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 2.80 เท่า สูงกว่าเป้าหมายซึ่งเท่ากับ 2.74 เท่ า และสูงกว่าปีก่อนซึ่ง
เท่ากับ 1.82 เท่า สะท้อนถึงสภาพคล่องทางการเงินที่ดี
ผลการดําเนินงานด้าน EVM
กปน. มีกําไรสุทธิ จํานวน 7,190.6 ล้านบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตร์ จะได้
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จํานวน 5,074.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน
เมื่อหักค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ (Capital Charge:CC) จํานวน 3,895.6 ล้านบาท ส่งผลให้กําไรทางเศรษฐศาสตร์
(EP) มีค่าเท่ากับ 1,178.6 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 181.2 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 45.1 ล้านบาท
ประกอบด้วย
 ศู น ย์ ผ ลิ ต น้ํ า มี กํ าไรทางเศรษฐศาสตร์ ติ ด ลบ 456.1 ล้ า นบาทผลการดํ า เนิ น งาน
ดีกว่าเป้าหมาย 12.9 ล้านบาท และดีกว่าปีก่อน 274.9 ล้านบาท
 ศูน ย์ส่ งจ่ ายน้ํ า มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ ติด ลบ 779.2 ล้ านบาทผลการดํ าเนิ น งาน
ดีกว่าเป้าหมาย 50.2 ล้านบาท และดีกว่าปีก่อน 150.3 ล้านบาท
 ศูนย์สนับสนุน มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ 1,477.0 ล้านบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว่าเป้าหมาย 157.6 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 253.4 ล้านบาท

ประกอบด้วย

 ศูนย์ บริการ มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ 3,890.9 ล้านบาท ผลการดํ าเนิ นงานต่ํ ากว่า
เป้าหมาย 39.5 ล้านบาท และต่ํากว่าปีก่อน 126.7 ล้านบาท
การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย์ EVM
ผลการประเมินตามค่าเกณฑ์วัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของแต่ละศูนย์ EVM

- ศูนย์ผลิตน้ําได้คะแนน
4.5447
อยู่ระดับเกณฑ์ A- ศูนย์ส่งจ่ายน้ําได้คะแนน
3.8976
อยู่ระดับเกณฑ์ B- ศูนย์สนับสนุนได้คะแนน
4.5002
อยู่ระดับเกณฑ์ A- ศูนย์บริการได้คะแนน
4.0883
อยู่ระดับเกณฑ์ B+
การติดตามประเมินผลโครงการลงทุน
โครงการฯ 8 มีค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ในปีงบประมาณ 2558 ที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ ติดลบ
499.09 ล้านบาท ต่ํากว่าค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ที่คาดไว้ตอนเสนอโครงการซึ่งเท่ากับ ติดลบ 172.15
ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ําผลิตส่วนเพิ่มต่ํากว่าแผน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2558 มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห์ ก ารเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน การติ ด ตามผลงานค่ ากํ าไรทาง
เศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558 โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
1. กปน. ควรมีการลงทุนในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กร
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2. การกําหนดค่า EP เป็นตัวชี้วัดของศูนย์ EVM อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจที่จะลงทุน
ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือบริการ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณา
ดําเนินการ
เรื่องที่ 7 ขอความเห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็น ชอบแผนประชาสัมพั น ธ์
ประจํ าปี งบประมาณ 2559 โดยมี รายละเอีย ดของแผนงานและกิจ กรรมต่ างๆ ที่ ต อบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ดังนี้
1. โครงการสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
2. โครงการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate)
3. โครงการสื่อสารการยกระดับการบริการ (Marketing)
คณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม (CSR) ได้ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่
11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2559
และให้ กปน.นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรดํ าเนิ น การประชาสั มพั น ธ์กิจ กรรมเพื่ อสั งคม (CSR) ให้ มากขึ้ น เช่ น การให้
สํานักงานประปาสาขาจัดกิจกรรมประปาพบประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ การติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็น หรือการให้
ช่างประปาเพื่อชุมชนเข้าไปตรรวจสอบและซ่อมท่อประปาแตกรั่วโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น
2. การแจกจ่ า ยหรื อ บริ จ าคน้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วดปาป้ า ในเชิ ง สั ง คมนั้ น กปน. อาจจั ด สรร
งบประมาณจากงบค่ าโฆษณาและประชาสั มพั น ธ์ ห รืองบค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อกิ จ กรรมสาธารณะประโยชน์ และ
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงต่อการบริจาคด้วย
3. กปน. ควรรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี กั บ ชุ ม ชนลุ่ ม น้ํ า แม่ ก ลอง
จ.กาญจนบุรี เพราะเป็นพื้นที่ที่ กปน. นําน้ําดิบจากเขื่อนแม่กลองมาใช้ในการผลิตน้ําประปา และอาจจะต้องใช้
น้ําดิบจากลุ่มน้ําแม่กลองมากขึ้นในอนาคต
4. กปน. ควรเร่ ง การรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก เรื่ อ งการใช้ น้ํ า ประปาอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า
(Demand -Side Management: DSM) ให้มากขึ้น เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือประหยัดน้ําใน
สถานการณ์ภัยแล้งและน้ํากร่อยที่อาจรุนแรงขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
5. กปน. ควรประชาสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องและแก้ไขปัญหาของ
องค์กร เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังในเรื่องน้ําสูญเสียภายในครัวเรือน หรือการดูแลคุณภาพ
น้ําดิบตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา เป็นต้น
6. กปน. ควรศึกษาแนวทางการใช้พื้นที่ในการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อนอกอาคาร
สถานที่ (Out of Home Media: OHM) เป็ น ของตนเอง หรือให้ บ ริษัทโฆษณาเอกชนมาลงทุ น ในพื้ น ที่ ของ
กปน. (Profit Sharing) เพื่อเป็นรายได้เสริมของ กปน.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 8

ขอความเห็นชอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบผลการดํ า เนิ น การ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปน. โดยได้ มีการประชุ ม ครั้งที่ 9/2558 เมื่ อวั น ที่ 12 พฤศจิ กายน
2558 แล้ว มีมติเห็นชอบรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ (คตง.)
ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2558 สรุปได้ดังนี้
1. สํานักตรวจสอบ ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ กปน. สําหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยสอบทานระบบงานของทุกสายงาน จํานวน 81ระบบงาน (รวมทั้งสิ้น
169 ระบบงาน) พบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการควบคุมภายใน
ส่วนใหญ่มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ยกเว้น ระบบงานการควบคุม
ภายในที่หน่วยงานประเมินตนเองแล้วยังมีจุดอ่อน 4 ระบบงาน ซึ่งได้จัดทําแผนปรับปรุงการควบคุม โดยมี
กําหนดแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
1) ระบบงานการควบคุมการเข้า-ออกและความปลอดภัยในอาคารของฝ่ายบริการกลาง
2) ระบบงานบํ า รุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ของโรงงานผลิ ต น้ํ า (ด้ า นไฟฟ้ า ) ของฝ่ า ย
บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า
3) ระบบงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ของสถานีสูบจ่ายน้ํา (ด้านไฟฟ้า) ของฝ่ายบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า
4) ระบบงานการควบคุ มการพั ฒ นาและจั ด การระบบงานสารสนเทศ ฝ่ ายพั ฒ นาและ
สนับสนุนเทคโนโลยี
สตส. ได้ ร ายงานข้ อ ตรวจพบที่ มี นั ย สํ า คั ญ ตามรายงานผลการสอบทานการประเมิ น การ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยสําคัญ) - แบบ ปส. จํานวน 2
ระบบงาน คือ ระบบงานการควบคุมการเข้า-ออกและความปลอดภัยในอาคาร ของ ฝ่ายบริการกลาง และ
ระบบงานการควบคุมการพัฒนาและจัดการระบบงานสารสนเทศ ของ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
2. กปน. ได้จัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6
ของปีงบประมาณ 2558 แล้วเสร็จ เอกสารแนบ เพื่อนําเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามระเบี ยบ คตง.ฯ (วั นที่ 18 ธั นวาคม 2558) ประกอบด้ วย 1) หนั งสื อรับรองการประเมิ นผลการประเมิ น
การควบคุ มภายใน (แบบ ปอ.1) (กรณี พบจุ ดอ่ อนที่ มีนั ยสํ าคั ญ) 2) รายงานผล การประเมิ นองค์ ประกอบของ
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) และ 3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในสําหรับกิจกรรมที่มีจุดอ่อน และให้คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในนําความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ดังนี้
1. การควบคุมการเข้า-ออก พื้ นที่ โดยการติดตั้งกล้อง CCTV เพี ยงอย่างเดียว ไม่เพี ยงพอ
ต่อความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัยสถานที่ เนื่องจากการติดตั้งกล้อง CCTV ที่ดี ควรมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยที่มีความชํานาญพิเศษ เฝ้าสังเกตการณ์ (Monitoring) ความผิดปกติผ่านทางจอภาพตลอดเวลา
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
2. การพัฒนาและจัดการระบบงานสารสนเทศ กปน. ควรเชิญศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิ วเตอร์ แห่ งชาติ (NECTEC) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศต่าง ๆ ของ กปน. อนึ่ง
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ในปัจจุบันมีการนําเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ธุรกิจการเงิน
นํ า OTP (One-Time Password) มาใช้ ในการยื นยั นตั วตนผู้ ใช้ งาน เป็ นต้ น ดั งนั้ น กปน. ควรนํ าเทคโนโลยี ด้ าน
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน เพื่อลดโอกาสในการเกิดทุจริต
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใช้ตรวจสอบความถูกต้องและ
เที่ยงตรงในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสนเทศแบบ Cross Check ซึ่งจะป้องกัน
ความผิดพลาดหรือสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และควรจะต้องวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานต่อไปด้วย
2. ในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กปน. ปี 2560-2563
ขอให้ กปน. พิจารณาดําเนินการเอง แต่อาจจ้างที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมาให้คําแนะนําและเสนอแนะแนวทาง
การจัดทําร่างแผนแม่บทฯ ดังกล่าว
3. ขอให้ กปน. เร่ ง ดํ า เนิ น การการปรั บ ปรุ ง ระบบงานการควบคุ ม การเข้ า -ออก และ
ความปลอดภัยในอาคาร และระบบงานการควบคุมการพัฒนาและจัดการระบบงานสารสนเทศให้แล้วเสร็จใน
เวลาที่กําหนดตามแผน
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามเสนอ และให้ รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 9

ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้ นํ า เสนอคณ ะกรรมการ กปน. เพื่ อให้ ความเห็ นชอบผลการพิ จารณ าของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีมติดังนี้
1. เห็นชอบผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย
1.1 ผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
ความเสี่ยง

สาเหตุ

ปริมาณน้ําดิบอาจไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ
โครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
อาจมีความล่าช้า*
ความปลอดภัยและ
ความพร้อมใช้งานของ
ข้อมูลสารสนเทศ

ปริมาณน้ําในแหล่งน้ําดิบ
มีแนวโน้มลดลง
สศช. ไม่อนุมัติโครงการฯใน
กรอบเวลา 45 วัน เนื่องจาก
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจน*
1.การบุกรุกเครือข่ายและ
การโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี*
2 ผู้ไม่มีสิทธิเข้ามาใช้ระบบงาน*
3.นโยบายความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารเทศอาจยัง
ไม่ได้ทบทวน/ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน*

หมายเหตุ *ความเสี่ยงใหม่ และสาเหตุความเสี่ยงใหม่

ผลการประเมินความเสี่ยง (เดิม)
ระดับ
ผลกระท
โอกาส
ความ
บ
เสี่ยง
สูง
ปาน
สูง
กลาง
-

ผลการประเมินความเสี่ยง (ใหม่)
ระดับ
ผลกระท
โอกาส
ความ
บ
เสี่ยง
สูง
สูง
สูงมาก
ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

-

-

-

ต่ํา

สูง

-

-

-

-

-

-

ปาน
กลาง
ต่ํา

ปาน
กลาง
สูง
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1.2 ผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยง เป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ความเสี่ยง

สาเหตุ

การลดอัตรา
น้ําสูญเสียอาจ
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่สามารถเร่งรัดการเปลี่ยนท่อ
ได้ตามเป้าหมาย
ไม่สามารถสํารวจพบจุดรั่วไหล
ในระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินความเสี่ยงเป้าหมาย
(เดิม)
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสี่ยง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํามาก

ปานกลาง

ต่ํา

ผลการประเมินความเสี่ยงเป้าหมาย
(ใหม่)
โอกาส ผลกระท
ระดับ
บ
ความเสี่ยง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง

2. เห็นชอบการปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
2.1 แผนการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ําดิบฝั่งตะวันออกไม่
เพี ยงพอ โดยปรั บชื่ อแผนเป็ น “แผนการเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่ เกิ ดจากปริมาณน้ํ าดิ บฝั่ งตะวันออกไม่
เพียงพอ” และ เพิ่มกิจกรรม “ศึกษาความเป็นไปได้ในการรับน้ําดิบจากคลองเปรมประชากร และการส่งน้ําดิบ
หรือน้ําประปาจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออก”
2.2 แผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2 โรงงานผลิตน้ําบางเขน โดยเพิ่ม
กิ จกรรม “ศึ กษาจํ านวนถั งเก็ บ น้ํ าใส หรื อ ปริ มาตรในการกั กเก็ บ ที่ เหมาะสมกั บ การผลิ ต และเพี ยงพอใน
การสํารองน้ําประปา”
2.3 แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย โดยเพิ่มกิจกรรม “ข้อ 4 จัดตั้ง
คณะทํางานของ กปน. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตฯ และกําหนดเป็น
นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติสําหรับการนําเส้นทางที่สมควรดําเนินการปรับปรุงท่อไปขออนุญาตในแต่ละกรณี”
2.4 แผนความปลอดภั ยและความพร้ อมใช้ งานของข้ อมู ลสารสนเทศ โดยเพิ่ ม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และความพร้อมใช้งานของข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
ข้ อ 5 ป้ องกั น การบุ กรุก เครื อข่ ายและการโจมตี ของผู้ ไม่ ป ระสงค์ ดี ข้ อ 6 ป้ องกั น ผู้ ไม่ มีสิ ท ธิ์ เข้ ามาใช้ งาน
ระบบงาน และข้อ 7 ทบทวนนโยบายความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
2.5 แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยได้เพิ่มกิจกรรม “จัดประชุมกับผู้รับจ้างเพื่อ
ติ ดตามงานให้ เป็ นไปตามแผนเป็ นประจํ าทุ กเดื อน โดยแนะนํ าแก่ ผู้ รั บจ้ างในเรื่ องของการจั ดลํ าดั บ ขั้ นตอน
การทํางานปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน แนะนําเทคนิค เพื่อลดระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอน”
3 . เห็ น ชอบการทบทวน ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย งหลั ก (Key Risk Indicator : KRI)
ปีงบประมาณ 2559 โดยสายงานผลิตและส่งน้ํา ได้ทบทวนและเพิ่มเติมค่า KRI ด้านปริมาณและคุณภาพน้ํา
ดิบ จํานวนรวม 8 รายการ ดังนี้
3.1 เพิ่มค่า KRI จํานวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
ค่า KRI
ค่าคลอโรฟิลล์ในแม่น้ําเจ้าพระยา
ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล

Target
<3
ไมโครกรัม/ลิตร

Trigger
3-7
ไมโครกรัม/ลิตร

Threshold
>7
ไมโครกรัม/ลิตร

3.2 ค่ า KRI คงเดิ ม จํ านวน 7 รายการ ได้ แก่ 1) ความขุ่ น น้ํ าดิ บ จากแหล่ งน้ํ าดิ บ
ฝั่งตะวันออกที่ อ.พยุ หะคี รี จ.นครสวรรค์ 2) ความขุ่ น น้ํ า ดิ บ จากแหล่ งน้ํ าดิ บ ฝั่ งตะวั น ตก ที่ เขื่ อนแม่ กลอง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3) ปริมาณน้ําเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง 4) ปริมาณน้ําดิบในเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์
และป่าสักในช่วงฤดูฝน 5) ปริมาณน้ําระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงฤดูฝน 6) ปริมาณน้ําเฉลี่ย ณ อ.บางไทร
จ.อยุธยา 7) ค่าความเค็ม ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
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ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติ เห็ นชอบ โดยมีข้อยกเว้น และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ กปน. ทบทวนการระบุ ค วามเสี่ ย ง ประเมิ น ความเสี่ ย ง และทบทวนแผนบริ ห าร
ความเสี่ ย ง การลดอั ต ราน้ํ าสู ญ เสี ย อาจไม่ เป็ น ไปตามเป้ าหมาย เนื่ องจากอั ต ราน้ํ าสู ญ เสี ย ในเดื อนตุ ล าคม
2558 มีผลงานสูงกว่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2559 ทําให้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่สามารถลดอัตราน้ํา
สูญเสียได้ตามเป้าหมายองค์กร ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาด้วย
2. ให้ สายงาน รวก.(ผ) เร่ งจั ดเตรี ยมสารเคมี สํ าหรั บปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ํ า พิ จารณาการเติ ม
ออกซิ เจนเหลว เพื่ อเพิ่ มค่ าออกซิ เจนละลายน้ํ า (DO) ในคลองประปา เนื่ องจากน้ํ าดิ บ จากแม่ น้ํ าเจ้ าพระยา
มีคุณภาพด้อยลง ค่า DO ลดต่ําลงกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
3. ให้สายงาน รวก.(ผ) ปรับกิจกรรมที่ 9 ของแผนการเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดจาก
ปริมาณน้ําดิบ ฝั่งตะวันออกไม่เพียงพอ จากการศึกษาความเป็นไปได้ เป็น รายงานแนวทางจัดการน้ําดิบจาก
คลองเปรมประชากรและแนวทางการส่งน้ําดิบหรือน้ําประปาจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออก
4. ให้สายงาน รวก.(พ) เร่งรัดงานรับน้ําดิบจากคลองเปรมประชากรให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2559 ทั้งนี้ให้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
5. ให้สายงาน รวก. (ผ) และสายงาน รวก. (ว) เร่งรัดการทํา TOR งานซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ําใส
หมายเลข 2 โรงงานผลิตน้ําบางเขนให้แล้วเสร็จพร้อมใช้ในการประกวดราคา
6. ให้ กปน. ทบทวน workflow ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดการจัดทํา TOR และ/
หรือเอกสารเบิกซื้อจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม เพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อเริ่ม
ปีงบประมาณถัดไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ กปน. ปรับแก้ผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยง เป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 ดังนี้
ผลการประเมินความเสี่ยงเป้าหมาย(เดิม)
ความเสี่ยง

การลดอัตรา
น้ําสูญเสียอาจ
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

สาเหตุ
ไม่สามารถเร่งรัดการเปลี่ยนท่อ
ได้ตามเป้าหมาย
ไม่สามารถสํารวจพบจุดรั่วไหล
ในระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินความเสี่ยงเป้าหมาย
(ใหม่)
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

สูง

สูง

สูงมาก

ต่ํามาก

ปานกลาง

ต่ํา

สูง

สูง

สูงมาก

2. กปน. ควรเร่งฝึกซ้อมการป้องกันการก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นในระดับองค์กร เนื่องจาก กปน.
เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง และเพื่อทบทวนแผนเตรียมความพร้อมรับมือการก่อวินาศกรรมให้เป็นปัจจุบัน
และทันต่อสถานการณ์ จึงขอให้ กปน. นําเสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งต่อไป
3. เนื่องจากพื้นที่ กปน. เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโรงกรองน้ํา โรงสูบน้ํา
และแนวคลองประปา จึ ง ควรมี เ จ้ า หน้ า ที่ เ ฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ตลอดเวลา โดยขอให้ ท บทวน
กระบวนการทํางาน พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจเฝ้าระวังด้วย สําหรับแนวคลองประปาซึ่งเป็นพื้นที่เปิด
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และมีระยะทางยาว กปน.ควรประสานกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น หรือเจ้าของพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดทําแผน และ
ช่วยกันเฝ้าระวังการก่อวินาศภัยตามแนวคลองประปา
4. กปน. ควรศึกษาและขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่มีข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบัน
เช่ น สํ านั กข่ าวกรองแห่ งชาติ เพื่ อขอรั บ ข้ อมู ลสํ าหรั บเตรี ยมพร้ อมในการรั บมื อกั บ การก่ อการร้ าย รวมทั้ ง
ประสานงานหน่ วยงานราชการด้ านความมั่ นคง เช่ น ทหาร ตํ ารวจ ในแต่ ละพื้ นที่ เพื่ อขอรั บความช่ วยเหลื อได้
ตลอดเวลา หากมีสถานการณ์ไม่ปกติ
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 โดยให้ทบทวนการ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง เป้ า หมาย ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 ตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ กปน.
2. เห็นชอบการปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
3. เห็นชอบการทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) ปีงบประมาณ
2559 ด้านปริมาณและคุณภาพน้ําดิบ
4. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ได้นํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจ ารณาอนุมัติร่างกฎบัต รคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ที่ได้จัดทําตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good Corporate Governance)
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการกํ าหนดกลยุ ทธ์ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศของ กปน. ได้ ประชุ มครั้ งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบร่างกฎบัตร โดยให้แก้ไข ดังนี้
1) ข้อ 2.3 จาก “ผู้ว่าการ กปน. และรองผู้ว่าการ” เป็น “ผู้ว่าการ กปน. และรองผู้ว่าการ
(ที่ได้รับการแต่งตั้ง)”
2) ข้อ 4 ให้เป็นไปตามจริยธรรมการดําเนินงานของการประปานครหลวง
มติที่ประชุม อนุมัติ
เรื่องที่ 11 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตาม
นโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
1. การติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ
1.1 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
1.2 โครงการน้ําดื่มปาป้า
1.3 การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
1.4 โครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การประปาไทย
1.5 การเร่งบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ํา
และบันทึกยอดการใช้น้ํา
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1.6 การสํารวจความต้องการการใช้น้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง
1.7 โครงการขยายเขตการให้บริการน้ําประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง
1.8 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ กปน.
1.9 การสร้างสถาบันวิชาชีพด้านประปาเพื่อรองรับ AEC
1.10 การบริหารจัดการและเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน้ําดิบ
1.11 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นผู้บริหาร
1.12 การลดน้ําสูญเสียและบํารุงรักษาเส้นท่อส่งน้ํา
1.13 การปรับปรุงงานบริการประชาชนเพื่อภาพลักษณ์องค์กร
1.14 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการ กปน.
2. การดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ กปน. (เพิ่มเติม)
- การพัฒนาระบบวางท่อประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งองค์กร
3. การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง กปน. กับหน่วยงานอื่น
3.1 โครงการความร่วมมื อในการพั ฒ นามาตรฐานงานประปาแห่ งประเทศไทย
ระหว่ า ง สมาคมการประปาแห่ ง ประเทศไทย การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ําเสีย และบริษัทจัดการและพัฒนา
น้ําภาคตะวันออก
3.2 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ระหว่าง สํานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) กับ การประปานครหลวง
3.3 บั น ทึ กความเข้าใจ โครงการความร่ว มมือวางแผนการปรับ ปรุงและพั ฒ นา
ระบบประปา ระหว่าง การประปานครหลวง กับ เทศบาลสมุทรสาคร
3.4 บั น ทึ กความเข้ าใจโครงการความร่ ว มมื อวางแผนการปรั บ ปรุงและพั ฒ นา
ระบบประปา ระหว่าง การประปานครหลวง กับ เทศบาลตําบลศรีวิไล
3.5 บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนปรับปรุงระบบการบริการอ่าน
มาตรวัดน้ํา ระหว่าง การประปานครหลวง กับ กองบัญชาการกองทัพไทย
3.6 บันทึกข้อตกลงในการจัดการด้านการเงิน (CASH MANAGEMENT) ระหว่าง
การประปานครหลวง กับ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3.7 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการวางแผนปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาระบบ
ระหว่างการประปานครหลวง กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จํากัด
3.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและทางเทคนิควิศวกรรม ระหว่าง
สมาคมวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง แระเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ กั บ
การประปานครหลวง
3.9 บันทึกข้อตกลง การร่วมใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสแปลงที่ดินและแผนที่เชิงรหัส
ระบบท่อประปา ระหว่าง กรมที่ดิน กับ การประปานครหลวง ฉบับที่ 2
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3.10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง การประปานครหลวง กับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
3.11 บัน ทึ กข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรมที่ เกี่ยวกั บงาน
บํารุงรักษาระบบส่งและจ่ายนํ้าประปาทางท่อและอื่น ๆ กับ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
4. การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก
4.1 การหารือและร่ว มกั น พั ฒ นาระบบสาธารณู ปโภค เพื่ อให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง
น้ําประปาที่สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม / กรุงเทพมหานคร
4.2 การหารือเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ํา เพื่อเสถียรภาพและความยั่งยืนของ
ระบบสาธารณู ปโภคด้านการประปา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์
ด้านน้ําในระยะยาว / กรมทางหลวง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรวางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตให้สอดคล้องกับ
แผนการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด PAPA เพื่อให้การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าได้เพียงพอกับความต้องการ
และกปน. ควรศึกษาแนวทางและความคุ้มค่าในการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ของ กปน. เอง เพื่อลดปัญหาการจ้าง
ผลิตขวดไม่ทันต่อการใช้งาน และเสริมประสิทธิภาพในการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
2. จากมติคณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2558 ที่ขอให้ กปน. กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอายุงานของลูกจ้างให้ชัดเจน เพื่อเป็น
ข้ อมู ล ในการพิ จ ารณาบรรจุ ลู ก จ้ า งให้ เหมาะสมนั้ น ขอให้ กปน. นํ า เสนอความก้ าวหน้ าเรื่อ งดั งกล่ า วใน
การประชุมคราวต่อไป
3. กปน. ควรมีหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจถึงความจําเป็น
ในการขอข้อมูลโครงการอาคารสูงตั้งแต่ 7 ชั้นขึ้นไป (ก่อสร้างตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป) ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
4. เพื่ อ ให้ ก ารเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รด้ า นการให้ บ ริ ก ารประชาชนเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิ ทธิภาพ กปน. ควรจัดทํ าแผนการบริหารภาพลั กษณ์ องค์กรและการบริการประชาชนให้สอดคล้ องกั บ
นโยบายของคณะกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ 2559 ที่ได้มอบไว้ในคราวประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่
10/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 12 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร คลองบางหลวง
เชียงราก เพื่อใช้เป็นจุดรับน้ําดิบและแหล่งกักเก็บน้ําดิบสํารองของ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น
โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร คลองบางหลวงเชียงราก เพื่อใช้เป็นจุดรับน้ําดิบและแหล่งกักเก็บน้ําดิบ
สํารองของ กปน. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ที่ให้ไว้ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2558 โดยสรุปได้ดังนี้
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1. กปน. สํานักชลประทานที่ 11 และ หน่วยบัญ ชาการทหารพัฒ นา (นทพ.) ได้ประชุม
ร่ว มกั น เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2558 ณ สํ านั กงานชลประทานที่ 11 เพื่ อหารือ การดํ าเนิ น งาน
โครงการฯ โดยสรุปผลการประชุม ดังนี้
1.1. สํานักชลประทานที่ 11 ได้สรุปขอบเขตงานของกรมชลประทานในโครงการฯ
และงบประมาณเบื้องต้นขอบเขตงานและงบประมาณเบื้องต้น จํานวน 9 รายการ เป็นเงิน 46,840,000
บาท ซึ่ งขอบเขตงานข้ า งต้ น อธิ บ ดี ก รมชลประทานได้ เห็ น ชอบในเบื้ อ งต้ น แล้ ว สํ า หรั บ งบประมาณจะ
รับ ผิ ด ชอบโดยกรมชลประทานและ กปน. โดยกรมชลประทานจะจั ด ทํ า รายละเอี ย ดค่ า งาน และขอเงิ น
อุดหนุนจาก กปน. จะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นั้น จะพิจารณาและทําเป็นหนังสือถึง กปน. อย่างเป็นทางการ
ต่อไป โดย กปน. จะต้องโอนงบประมาณให้กรมชลประทานในการดําเนินการก่อน ด้วยกรมชลประทานไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ และกรมชลประทานจะโอนงบประมาณตามจํานวนที่กรมชลประทานรับผิดชอบกลับไปให้
กปน. ภายหลัง
1.2. สํานักชลประทานที่ 11 ได้ขอให้ กปน. ทํ าเรื่องขออนุญ าตกรมชลประทานใช้
พื้นที่ เพื่อดําเนินโครงการฯ โดยเร็วเพื่อให้การดําเนินโครงการฯ แล้วเสร็จทันภัยแล้งในปี 2559 ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุญาตตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกรมชลประทาน โดยสายงานวิศวกรรม
และก่อสร้าง
1.3. ขอบเขตงานในส่ ว นที่ นทพ. รั บ ผิ ด ชอบ มี จํ า นวน 3 รายการ เป็ น เงิ น
64,035,172 บาท ซึ่งสายงานวิศวกรรมและก่อสร้างได้ตรวจสอบค่างานแล้ว และ นทพ. แจ้งว่าสามารถ
ดําเนินการขุดลอกคลองบ้านพร้าวและคลองเปรมประชากร แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน
2. กปน. ได้ ประสานงาน นทพ. โดยได้ สํ าเนาบั นทึ กความร่ วมมื อระหว่างกองบั ญ ชาการ
กองทัพไทย กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อนํามาเป็นกรณีศึกษาสําหรับ กปน. ในการจัดจ้าง นทพ. ดําเนินงานใน
โครงการพัฒนาคลองเปรมฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโดยฝ่ายกฎหมาย
3. งานสะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ซึ่ ง กปน. เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการก่ อ สร้ า ง ขณะนี้ อ ยู่
ระหว่างประสานงานกับกรมทางหลวงเพื่อขออนุญาตในการก่อสร้าง โดยสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2558 มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร คลองบางหลวง
เชี ย งราก เพื่ อใช้ เป็ น จุ ด รั บ น้ํ าดิ บ และแหล่ งกั กเก็ บ น้ํ าดิ บ สํ ารองของการประปานครหลวง และให้ กปน.
รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ กปน. ได้มีการเตรียมการดําเนินงานไว้ทั้ง
หมดแล้ ว แต่ ยั งติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งวิ ธี ก ารจ้ า ง นทพ. ดํ า เนิ น การ จึ งเห็ น ควรให้ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ งข้ อ บั งคั บ
การประปานครหลวง ฉบั บ ที่ 100 ว่าด้วยการพั สดุ ในส่ วนที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อให้ สามารถดําเนิ นโครงการได้
อย่างถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็ว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เนื่องจากคลองเปรมประชากร อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และอยู่นอก
พื้นที่ของ กปน. ทําให้การดําเนินงานในโครงการนี้อาจมีปัญหาติดขัดด้วยข้อกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ และ
หากจะปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเพื่อมารองรับ อาจต้องพิจารณาหลักเกณฑ์หรือรูปแบบให้ชัดเจน ซึ่งต้องใช้
เวลา จึงเห็นว่าแนวทางที่เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเป็นแนวทางที่ทําให้สามารถดําเนินการได้
ประกอบกั บในปั จจุ บั น ครม. ให้ ความสํ าคั ญ กั บ การแก้ปั ญ หาวิกฤติ ภั ยแล้ งเป็ น ลํ าดั บ ต้ น ๆ ดั งนั้ น กปน.
ควรจัดทํารายละเอียดของโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้ชัดเจน ระบุวัตถุประสงค์และความจําเป็น
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เร่งด่วนที่ จะต้องดําเนิ นการโครงการนี้ ให้แล้วเสร็จ ทัน ต่อการรองรับวิกฤติภัยแล้งและปัญ หาน้ํ าเค็มที่ จะ
เกิดขึ้นในปี 2559 แล้วนําเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้ศึกษาแนวทางการนําเสนอ ครม. ของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ กปน. ควรเร่งดําเนินการเพื่อให้สามารถนําเสนอ ครม. ภายในเดือน
ธันวาคม 2558 และเริ่มดําเนินโครงการได้ในเดือนมกราคม 2559
2. ขอให้ กปน. ทําหนังสือหารือกรมชลประทานในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
ในคลองเปรมประชากร เพื่อให้มั่นใจว่า กปน. สามารถนําน้ําจากคลองเปรมประชากรมาใช้ผลิตน้ําประปาได้
ในช่วงหน้าแล้ง โดยไม่ขัดแย้งกับประชาชนตามแนวคลอง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ รับ ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นา
องค์กร ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ 13 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ครั้งที่ 9
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานความก้าวหน้ าการขออนุ มัติ
ดําเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 โดย กปน. ได้ดําเนินการขออนุมัติโครงการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กปน. ได้ จั ด ทํ า ขั้ น ตอนการนํ า เสนอโครงการพร้ อมทั้ งกรอบระยะเวลาการนํ าเสนอ
โครงการฯ 9 ซึ่งหากการดําเนิน งานขออนุ มัติโครงการเป็ นไปตามกําหนดระยะเวลาปกติ คาดว่าจะได้ รับ
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 (เบื้องต้น)
2. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบการดําเนินโครงการฯ 9
ของ กปน. แล้ว ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ส่งรายละเอียดโครงการฯ 9 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา (หนังสือที่ มท 5470-11.3/20617)
3. จากการประสานงานเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สํานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สศช.
ทราบว่าในช่วงเดือนธันวาคม 2558 จะมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ กปน. (Site Visit) เพื่อรับทราบความพร้อม
ในการดําเนินงานโครงการฯ 9 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดเตรียมงานดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2558 มีมติมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการขออนุมัติดําเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ครั้งที่ 9
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 14 รับทราบรายงานผลการเบิ กจ่ ายงบลงทุ น ประจํ าปี งบประมาณ 2559 สิ้ นสุ ดวั นที่ 31
ตุลาคม 2558
กปน. ได้ นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุ น ประจําปี
งบประมาณ 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 ของ กปน. จํานวน 7,210.1 ล้านบาท และขณะนี้ กปน.
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนเป็น 4,226.6 ล้านบาท ประกอบด้วย
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 3,805.4 ล้านบาท และงบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ 421.2 ล้านบาท
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โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
กปน. สามารถเบิกจ่ายได้จํานวน 108.9 ล้านบาท คิดเป็น 2.6% ของวงเงินเบิกจ่าย (ปีงบประมาณ 2558
เบิกจ่ายได้ 3.0%) และมีรายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
(นเบื้องต้)
3,805.4
421.2
4,226.6

ต.ค. 2558
แผนจ่าย จ่ายจริง
%
% เบิกจ่ายทั้งปี
79.7
79.7

81.6
27.3
108.9

102.4
136.6

2.1
6.5
2.6

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย 2.4% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่า
แผนจ่าย โดยมีรายการที่จ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายดังนี้
- แผนงานบริการ จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 0.9 ล้านบาท
- โครงการวางท่อจ่ายน้ํา – บริการ จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 2.8 ล้านบาท
- แผนงานคอมพิวเตอร์ จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 19.6 ล้านบาท
- แผนงานปรับปรุงระบบท่อประปาเพื่อเสถียรภาพของระบบจ่ายน้ํา – สายงานวิศวกรรม
และก่อสร้าง จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 5.0 ล้านบาท
- งานขยายเขตจําหน่ายน้ําเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง – สายงานวิศวกรรมและ
ก่อสร้าง จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 2.0 ล้านบาท
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2558 มีมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม
2558
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข้อ เสนอแนะให้ กปน. เร่ งลงทุ น ใน
โครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการผันน้ําจากฝั่งตะวัน ตกมายังฝั่งตะวันออก ซึ่งจะเป็นโครงการที่
สนับสนุนมาตรการของกรมชลประทานที่ให้ กปน. ใช้น้ําจากฝั่งตะวันตกทดแทนการใช้น้ําจากฝั่งตะวันออกใน
ภาวะภัยแล้ง โดยอาจวางท่อไปรับน้ําดิบจากฝั่งตะวันตกมายังโรงสูบน้ําดิบสําแล นอกจากนี้ กปน. ควรศึกษา
ความเป็นไปได้ในการวางท่อใต้น้ําตามแนวแม่น้ําเจ้าพระยาจากบางไทรมาสําแล รวมถึงประสานกับหน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่นเพื่อดําเนินการวางท่อขนานไปกับแนวสะพานหรือแนวถนน ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วและอาจใช้งบประมาณไม่มากนัก
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 15 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนตุลาคม
2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนตุลาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
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1. ณ วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2558 กปน. มี ภ าระหนี้ เป็ น เงิ น กู้ ส กุ ล เยนทั้ งจํ า นวน เท่ า กั บ
5,840.6 ล้านเยน เทียบเท่า 1,737.6 ล้านบาท โดยในจํานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
แล้ ว เท่ า กั บ 2,520.3 ล้ า นเยน เที ย บเท่ า 749.8 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 43.2) และคงเหลื อ เงิ น กู้ ที่ ยั ง มี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 3,320.3 ล้านเยน เทียบเท่า 987.8 ล้านบาท (ร้อยละ 56.8)
2. ปัจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2558 พบว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน
ทั้งนี้เงินกู้สกุลเยนดังกล่าวอยู่ระหว่างระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้สกุลเยนที่
ต่ําเพียงร้อยละ 0.74 ต่อปี จึงเห็นควรคงเงินกู้เยนไว้ โดย กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ
เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2558 มีมติรับทราบ และมีข้อสังเกตว่า ในสิ้นปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะ
ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนลง ดังนั้น กปน. ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาท
ที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อ กปน. อย่างไร
มติที่ประชุม รับ ทราบ และให้ กปน. รับ ข้อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กรไปพิ จารณา
ดําเนินการต่อไป
เรื่องที่ 16 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติงาน ปี งบประมาณ 2558 (ตุ ลาคม
2557 – กันยายน 2558)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) สรุปได้ดังนี้
1. ผลการดําเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติงาน ปีงบประมาณ 2558 โดยภาพรวมโครงการ/
แผนงานส่วนใหญ่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย สรุปผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านการเงิน
3. ด้านลูกค้า
4. ด้านกระบวนการภายใน
5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
6. ด้านธรรมาภิบาล
รวม

แผนงาน

ผลงาน

โครงการ ตัวชี้วัด โครงการ
5
4
19
14
3
45

9
18
55
33
23
138

4
2
12
13
3
34

ตัวชี้วัด

(ตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย)
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

8
16
44
32
23
123

1
2
11
1
15

2. ผลการดํ า เนิน งานตามแผนปรับ ปรุง องค์ก ร (OFIs Roadmap) ตามระบบประเมิ น
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ผลงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงานทั้ง 6 โครงการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2558 มีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน
2558)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 17 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนี ชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ด้าน
ปริมาณและคุณภาพน้ําดิบ เดือนพฤศจิกายน 2558 จํานวน 6 รายการ ดังนี้
1.1 ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) จํานวน 4 รายการ
1.2 ผลงานอยู่ในระดับเบี่ยงเบนที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและจัดเตรียมแผน
บริหารความเสี่ยงรองรับ (Trigger) จํานวน 1 รายการ คือ ค่าคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล ณ วันที่
1 พฤศจิกายน 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.83 ไมโครกรัม/ลิตร
1.3 ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องดําเนินการทันที (Threshold) 1 รายการ คือ ปริมาณน้ําของ
เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ในช่วงฤดูแล้ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 พบว่า อยู่ที่ 43%
2. รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําสายงาน
ปีงบประมาณ 2559 ที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการเลื่อนตําแหน่ง
แต่งตั้ง และจากการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารของสายงาน
3. รับทราบการป้องกันความเสี่ยงบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออก โดยสายงานผลิตและ
ส่งน้ํา ได้เสนอแผนงานการป้องกันความเสี่ยงบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออก ปีงบประมาณ 2559-2560
ในการติดตั้งรั้วตาข่ายบนกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันการกระทําผิด พ.ร.บ. รักษาคลอง
ประปา พ.ศ.2526 และป้องกันความเสี่ยงจากกรณีอุบัติเหตุคนตกลงในคลองประปา
4. รับทราบแนวทางการใช้สารตกตะกอนอื่น ซึ่งสายงานผลิตและส่งน้ําได้นําเสนอรายงานต่อ
ที่ประชุมในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ราคาและปริมาณการใช้สารส้ม ข้อจํากัดของการใช้สารตกตะกอนในปัจจุบัน
สารตกตะกอนทางเลือก บริษัทผู้ผลิต และผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของสารตกตะกอนชนิดต่าง ๆ
5. รับทราบการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ําเจ้าพระยาและ
น่านเพื่อการเดินเรือ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ประชุมสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดย
เห็นว่าหากโครงการฯ สําเร็จจะช่วยยกระดับการขนส่งทางน้ําเพิ่มขึ้น อีกทั้ งจะช่วยประหยัดต้นทุนในการขนส่ ง
สินค้าได้เป็ นอย่างมาก ประเด็นที่ เป็ นความเสี่ ยงคื อ การเพิ่ มสัดส่วนการขนส่ งทางน้ํ าตามแผนพั ฒนาการขนส่ ง
ทางน้ําของกระทรวงคมนาคม อาจเกิดน้ําเสียจากเรือบรรทุกสินค้า และอุบัติเหตุเรือสินค้าล่ม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ให้ กปน. ดําเนินการ ดังนี้
1. สายงานผลิตและส่งน้ํา ควรพิจารณาแนวทางป้องกันความเสี่ยงบริเวณแนวคันคลอง
ประปาฝั่งตะวันออก โดยให้ความสําคัญในจุดเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ เช่น บริเวณสะพานข้ามคลองประปา
จุดเชื่อมต่อกับแนวกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. สายงานผลิตและส่งน้ํา วิเคราะห์การใช้สารตกตะกอนชนิดต่าง ๆ ในการผลิตน้ําประปา
จัดทํ าสรุป เปรียบเที ยบข้อดี-ข้อเสียในด้ านคุณ ภาพน้ํา ปริมาณการใช้ ต้ นทุ น ต่อหน่ วย พื้ น ที่ ในการจัดเก็ บ
ความสามารถของบริ ษั ทผู้ ผลิ ตและจั ดส่ ง รวมทั้ งแผนงาน กรณี เพิ่ มสั ดส่ วนการใช้ PACl (poly aluminium
chloride) แทนการใช้สารส้ม
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 18 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิบั ติงานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2558 สรุปได้ดังนี้
1. มีมติรับทราบ การดําเนินงานด้านลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ณ เดือนตุลาคม 2558 ดังนี้
พื้นที่
กปน.
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5

อัตราน้ําสูญเสีย
30.41 %
(เป้าหมายอัตราน้ําสูญเสีย ปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ 21.5%)
28.10 %
27.38 %
16.94 %
44.10 %
28.88 %

1.2 ค่าแรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม 9.091 เมตร โดยมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559
ที่ 9.30 เมตร (แรงดันน้ํา 28 จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP)
1.3 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนตุลาคม 2558 ดังนี้
1) จากการดําเนินการทําให้ทราบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ํา (Water Balance) จํานวน
46 DMA จากเป้าหมาย 572 DMA คิดเป็นร้อยละ 8.04
2) การลดน้ํ า สู ญ เสี ย ในพื้ น ที่ เฝ้ า ระวั ง ที่ มี อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 30
ดํ า เนิ น การได้ จํ า นวน 13 DMA จากเป้ า หมาย 175 DMA คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
7.42
3) การปรับ ปรุงท่อจ่ายน้ําที่เสื่อมสภาพ จากเป้ าหมาย 345 กม. ดําเนิน การได้
ความยาว 20.8 กม. คิดเป็นร้อยละ 6.03
1.4 ความก้าวหน้างานปรับปรุงท่อจ่ายน้ํานอกเหนือจากการดําเนินการปกติ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงท่อเร่งด่วนในพื้นที่ 5 สาขา มีการดําเนินงาน ดังนี้
- สัญญา ปพ.01(56) (กลุ่ม 1) (สสว.), ปพ.01(56) (กลุ่ม 2) (สสภ.) และ
ปพ.02(56) (สสว.) ประกวดราคาแล้วเสร็จ ลงนามสัญญาแล้ว
- สัญ ญา ปพ.03(56) (สสภ.) และ ปพ.04(56) (สสภ.) จะประกวดราคา
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
2) แผนงานการปรับ ปรุงเปลี่ ย นท่ อ จ่ า ยน้ํ า ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ กลาง 300 มม.
ชนิด AC ริมทางเท้าถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคู่ (ระหว่างซอยสุขุมวิท 26 ถึง ซอย
สุ ขุ ม วิ ท 40) ความยาวท่ อ 6.5 กม. มี แ ผนจะดํ า เนิ น การในปี งบประมาณ
2559 ระยะทาง 600 เมตร
3) ยกเลิ กโครงการนํ าร่อง (Pilot Project) ปรับ ปรุงท่ อบริเวณถนนประชาอุ ทิศ
ในพื้นที่สํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ด้วยวิธี CIPP (Cure in Place Pipe)
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โดยมีแผนจะขออนุมัติเพิ่มงาน (VO) ในสัญญา ปทส.10 ซึ่งเป็นงานปรับปรุง
ท่อประธานและปัจจุบันลงนามสัญญาจ้างแล้ว
1.5 รับทราบแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของพื้นที่บริการ 4 ที่จะลดอัตราน้ําสูญเสีย
ในพื้นที่บริการ 4 ให้เหลือ ร้อยละ 27 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559
1.6 รั บ ทราบการแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานจั ด ทํ า ขอบเขตการดํ า เนิ น งานโครงการศึ ก ษา
Apparent Loss due to Meter Inaccuracy & Oversizing
1.7 รับทราบการแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาบัญชีสมดุลน้ํา (Water Balance) ของ กปน.
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของฝ่ายกฏหมาย
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ กปน. ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ให้ กปน. วิเคราะห์หาสาเหตุที่อัตราน้ําสูญเสียในเดือนตุลาคม 2558 เพิ่มขึ้นมาก
จากเดือนกันยายน 2558
2.2 ให้ ชวก.(ก1-5) และ ฝจส. ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอผลงานให้ชัดเจนและมีลักษณะ
เดียวกัน
2.3 ให้ ชวก.(สจ) พิ จ ารณากํ า หนดเส้ น ทางการเพิ่ ม แรงดั น น้ํ าในพื้ น ที่ บ ริ การ 4 ที่ มี
แรงดันน้ําอ่อน เพื่อจัดทําพื้นที่สาธิตการเพิ่มแรงดันน้ําในพื้นที่วิกฤต
2.4 ให้ ชวก.(สจ) วิเคราะห์และประเมินผลการติดตั้ง PRV ที่ กปน. ได้ดําเนินการแล้ว
2.5 ให้ ฝมน. นํ า ผลการวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรวั ด น้ํ า ที่ กปน. เคยดํ า เนิ น การมา
ประกอบการพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายสําหรับโครงการ Apparent Loss due to Meter
Inaccuracy & Oversizing ให้ชัดเจน
2.6 ให้ รวก.(ว) นําเสนอผลการพิจารณาแนวทางการใช้งานหอถังสูงเพิ่มเติม ทั้งในส่วน
ของการใช้งานหอถังสูงของหน่วยงานอื่น และความจําเป็นในการสร้างหอถังสูงใหม่
2.7 ให้ กปน. ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียระยะยาว โดยเน้นความชัดเจน
และให้เป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับทราบ ความคืบหน้าการเปิดให้บริการสถานพยาบาล ณ สํานักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
ในการพิจารณา กรรมการฝ่ายนายจ้างแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงตารางการ
ปฏิบัติงานของแพทย์ทั้งระบบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายหลังเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงจะสามารถจัดสรรแพทย์
และพยาบาลมาประจํ า ที่ สถานพยาบาล ณ สํ านั กงานประปาสาขาบางกอกน้ อยตามความเหมาะสม ทั้ งนี้
จะพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
2. รับทราบ การปรับ ปรุง เงิน ช่ว ยเหลือ สํา หรับ บุต รของผู้ป ฏิบัติง าน จากเดิ มเดือนละ
200 บาทต่อบุตรหนึ่งคน เป็นเดือนละ 500 บาทต่อบุตรหนึ่งคน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
เป็นต้นไป
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมาย ฝสก. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบต่อไป
3. รับทราบ การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ใน กปน. ตามที่ประธาน สร.กปน. ได้มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฝ่ายลูกจ้าง
จํ านวน 5 คนจากจํ า นวน 9 คน ตามมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐ วิ ส าหกิ จ การประปา
นครหลวง (สร.กปน.) ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558
กปน. ได้มีห นั งสื อถึงอธิบ ดีกรมสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่ อ
วินิ จฉั ยประเด็ น ต่าง ๆ ดั งกล่ าว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิ จ ารณา ดั งนั้ น จึงเห็ น ควรรอความชั ด เจนก่ อน
พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ
คณะกรรมการกิจการสัมพั นธ์ มอบหมายเลขานุการฯ ติดตามคําตอบข้อหารือจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อไป
4. รับทราบ ข้อคิดเห็นของกรรมการฝ่ายลูกจ้างเรื่องขอให้ กปน. พิจารณานําโครงการย้าย
ใกล้บ้านมาดําเนินการใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
กรรมการผู้ แ ทนฝ่ า ยนายจ้ า งชี้ แ จงว่ า เรื่ อ งนี้ แ บ่ งได้ เป็ น 2 กรณี กรณี แ รกตํ า แหน่ ง
ผู้บริหาร การโยกย้ายจะเป็นไปตามนโยบายการหมุนเวียนงานขององค์กร สําหรับตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ขอย้ า ยไปปฏิ บั ติ งานใกล้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ได้ หากมี อั ต ราว่ า งและได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด และ
หน่วยงานใหม่ที่จะรับ เพื่อป้องกันการกระจุกตัวภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ทั้งนี้ พนักงานสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “บันทึกแจ้งความประสงค์ขอย้าย” ได้จาก intranet ของ ฝบบ.
5. รับทราบ ข้อคิด เห็ นของกรรมการผู้ แทนฝ่ ายลูกจ้างเรื่องขอให้ พิจารณาสิ ทธิในการเบิ ก
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ในอัตราสถานพยาบาลของราชการ
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ กปน. ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และจะนําผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ มารายงานต่อที่ประชุมต่อไป
6. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2558 ในวันจันทร์
ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ่ กปน.
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข้ อ เสนอแนะให้ กปน. ทบทวน
โครงการย้ายใกล้บ้านของพนักงาน โดยให้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการที่มีห น้าที่ ดูแลรับ ผิดชอบโครงการ
ดั งกล่ า ว และมอบหมายให้ ชวก. (บค) เป็ น เลขานุ การ พร้ อมเป็ น หน่ ว ยงานหลั กที่ รั บ เรื่องการแจ้ งความ
ประสงค์ขอย้ายใกล้บ้านของพนักงานหรือผู้ป ฏิบัติงาน และการโยกย้ายนี้อาจกําหนดช่วงเวลาในช่วงเดือน
เมษายน หรือ เดือนตุลาคม ทั้งนี้ ขอให้ กปน. พิจารณาใช้กรอบแนวคิดนี้กับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่จะ
บรรจุใหม่ด้วย
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และความเห็ น ของ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 20 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิ นการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีมติ ดังนี้
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1. รับทราบ รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ 2558 สรุปได้ดังนี้
1.1 คณะกรรมการการประปานครหลวง มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปีงบประมาณ 2558 ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 11 แผน และใน
การประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็น ชอบแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่ มเติ ม
ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 1 แผน รวมแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 12 แผน
1.2 การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม 12 แผน สรุปได้ดังนี้
1) ผลงานดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 1 แผน คือ แผนการปรับปรุง แก้ไข
กฎ ระเบียบ และกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก และการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
2) ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 9 แผน
3) ผลงานเกินกว่าระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ 2 แผน คือ แผนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย และแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ความเห็ นเพิ่ มเติ มว่ า การบริหารจั ดการน้ํ าสู ญเสี ย เป็ นเรื่ อง
สํ าคั ญ กปน. ควรจั ดทํ าเป็ นยุ ทธศาสตร์การบริ หารจั ดการในระยะยาวให้ ชั ดเจน เพื่ อให้ มีการดํ าเนิ นการอย่ าง
บูรณาการต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาวัสดุท่อใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ ระบบการวางท่อให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่แต่ละแห่ง รวมถึงการคิดค้นวิธีการ มุมมองใหม่ ๆ ในการสํารวจหาจุดรั่วไหล เพื่อให้สามารถลดอัตราน้ํา
สูญเสียลงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในฤดูแล้ง น้ําดิบจะด้อยคุณภาพ เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีค่าต่ํา
(Dissolved Oxygen : DO) ส่งผลให้ กปน. ต้องมีค่าใช้จ่ายสารเคมี เพิ่ มขึ้น จึงขอให้ สตส. ตรวจสอบเรื่องต้ นทุ น
ค่ าน้ํ า ว่ าได้ รั บผลกระทบจากปั จจั ยทางฤดู กาล (Seasonal) หรื อตั วแปรอื่ น อย่ างไรบ้ าง เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ลใน
การบริหารจัดการต่อไป
2. รับทราบ รายงานผลการดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การควบคุ มภายใน ไตรมาสที่ 4/2558
(กรกฎาคม – กันยายน 2558) สรุปได้ดังนี้
2.1 การดํ า เนิ น งานตามแผนการประเมิ น การควบคุ ม ด้ ว ยตนเอง (CSA) ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน และแผนปรับปรุงการควบคุม ปีงบประมาณ 2558 ทุกหน่วยงานได้ประเมินฯ และจัดทํารายงาน
ครบตามแผน CSA แล้ ว (169 ระบบงาน 595 รายงาน) โดยผลการประเมิน ฯ สรุป ว่า ระบบงานที ่มี
การควบคุมไม่เพียงพอ มี 9 ระบบงาน ดังนี้
2.1.1 ระบบงานที่ ปรั บ ปรุ งการควบคุ มแล้ วเสร็ จในปี งบประมาณ 2558 จํ านวน
5 ระบบงาน คือ 1) ระบบงาน 094 กําจัดตะกอน 2) ระบบงาน 085 การวางแผนการผลิตน้ําของโรงงานผลิตน้ํา
3) ระบบงาน 092 กั กเก็ บน้ํ าประปา 4) ระบบงาน 093 สู บส่งและสู บจ่ ายน้ํ าประปาของโรงงานผลิ ตน้ํ า และ
5) ระบบงาน 096 การควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย
2.1.2 ระบบงานที่ กําหนดการปรับ ปรุงแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 จํานวน
4 ระบบงาน คือ 1) ระบบงาน 028 การควบคุมการเข้า-ออก และความปลอดภัยในอาคาร 2) ระบบงาน
188บํารุงรักษาอุปกรณ์การผลิตของโรงงานผลิตน้ํา (ด้านไฟฟ้า) 3) ระบบงาน 191 บํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์
ของสถานีจ่ายน้ํา (ด้านไฟฟ้า) และ 4) ระบบงาน 175 การควบคุมการพัฒนาและจัดหาระบบงานสารสนเทศ
2.2 สรุปผลการทบทวนคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และการจัดทําคู่มือฯ ใหม่
หน่วยงานระดับฝ่ายและกองไม่สังกัดฝ่าย มีการทบทวนคู่มือปฏิบัติงานครบทุกหน่วยงาน รวมคู่มือปฏิบัติงานที่
รวบรวมได้ในปีงบประมาณ 2558 จํานวน 221 คู่มือ
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2.3 จัดอบรมหัวข้อ “การควบคุมภายใน สําคัญต่อผู้บริหารอย่างไร” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2558 โดยเชิญ อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้บริหารระดับฝ่ายและเทียบเท่า และ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 110 ท่าน เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายใน
รวมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมสรุปได้ว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับให้ความสําคัญอย่างจริงจัง
2.4 จัดโครงการประกวดการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ดีเด่น ปีงบประมาณ 2558
โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระบบงานจัดทํางบประมาณ ของฝ่ายงบประมาณ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการฯ ของหน่ วยงานที่ เข้าร่ วมประกวด สรุ ปได้ ว่า ร้ อยละ 70.83 มี ความพึ งพอใจต่ อภาพรวมโครงการฯ
ในระดับคะแนน 4 (มากหรือดี)
2.5 คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีมติเห็นชอบให้กําหนดเกณฑ์
ประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารระดับฝ่าย หัวข้อ งานตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการควบคุม
ภายใน ปี งบประมาณ 2559 เพื่ อเพิ่ ม ความตระหนั กและการมี ส่ ว นร่ว มของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ในระบบ
การควบคุมภายใน โดยให้ฝ่ายติดตามและประเมินผล กําหนดน้ําหนักเกณฑ์ประเมินตามความเหมาะสม
2.6 ทบทวนแนวทางจั ด เก็ บ คู่ มือปฏิ บั ติ งานตามข้ อเสนอของสํ านั กตรวจสอบ โดยให้
หน่วยงานต่างๆ จัดเก็บคู่มือปฏิบัติงานไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA Webform) โดยให้สาย
งานรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ร่างหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บคู่มือปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ความเห็ น เพิ่ มเติ มว่ า เนื่ องจากในปั จจุ บั น ภั ยคุ กคามของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กปน. ควรคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งใน ด้านตรวจสอบการเข้าใช้งาน การป้องกั นการบุ กรุกผ่ านระบบเครือข่าย และการสํารองข้อมูล ทั้ งนี้ กปน.
อาจใช้บริการเช่าพื้นที่เก็บ Main server ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เนื่องจากมีการรักษาความปลอดภัยสูง
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 21 รั บ ทราบผลการดํ าเนิ น งานด้ านธรรมาภิ บาล (CG) ด้ านกิ จกรรมเพื่ อสั งคม (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 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับทราบ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เพื่ อ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในเรื่ อ งของน้ํ า ประปาดื่ ม ได้ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรับผิดชอบชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม จึงเห็นควรให้ กปน. ดําเนินการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นให้แก่โรงเรียนใน
พื้นที่รับผิดชอบโดยอาจกําหนดเป็นตัวชี้วัดการดําเนินงานขององค์กรในปีงบประมาณ 2559 และกําหนดให้
สํานั กงานประปาสาขาร่วมกับ ฝ่ายบริห ารความรับผิ ดชอบต่อสังคมดําเนิน การติด ตั้งเครื่องทําน้ํ าเย็น ให้แก่
โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยดําเนินการติดตั้งสํานักงานประปาสาขาละ 2 โรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังและ
ตอกย้ําให้เยาวชนรับรู้ถึงมาตรฐานน้ําประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ดื่มได้
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1.2 เพื่อเป็นการยกระดับ การให้ บริการด้าน Call Center ของการประปานครหลวง
จึงเห็ น ควรให้ กปน. พิ จารณาการประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริการ Call Center โดยศึ กษาเปรีย บเที ย บกั บ
องค์กรที่มีลักษณะการดําเนินงานที่ใกล้เคียงกัน (Benchmark) เช่น การไฟฟ้านครหลวง เพื่อนําผลการศึกษาที่
ได้มาปรับปรุงการให้บริการ
2. รับ ทราบ รายงานผลการดํ า เนิ น งานด้ า นธรรมาภิ บ าล (CG) ด้ า นกิ จกรรมเพื่ อสั งคม
(CSR) และด้านการประชาสัมพันธ์ โดยสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
2.1 รับทราบ การรายงานเรื่องร้องเรีย นการทุ จริตและประพฤติมิชอบ ประจําเดือน
ตุลาคม 2558 การประปานครหลวง (กปน.) ที่ได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ จํานวน 2 เรื่อง
2.2 รับทราบ แผนดําเนิน งาน “โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่ อประชาชน” ร่วมกั บ
กิจกรรมพบประชาชนของสํานักงานประปาสาขา ปีงบประมาณ 2559 กปน.
2.3 รับทราบ รายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยเดือนตุลาคม 2558 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ดําเนินการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัด
จ้างที่เสาข่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสํานักงานใหญ่ มีจํานวนทั้งสิ้น 39 เรื่อง และไม่มีการร้องเรียน
เรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน
2.4 รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนตุลาคม 2558
ได้ดําเนินการตามแผน
2.5 รับทราบ รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฎิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2559
ได้ดําเนินการตามแผน
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรพิจารณาการดําเนินงานด้าน CSR ใน
มิติอื่นๆ เช่น มิติทางการส่งเสริมวัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ กีฬา กับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้มีความเกี่ยวเนื่อง
กับภารกิจหลักของ กปน. นอกจากนั้ น ยังเห็นควรให้ กปน. ยกระดับ การดําเนิ นงานด้าน CSR โดยเฉพาะ
โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนให้พัฒ นาต่อยอดในระดับ CSV (Creating Shared Value) เพื่ อ
ส่งเสริมให้องค์กรสามารถเติบโตคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน
2.6 รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล ประจําปีงบประมาณ 2559
การประปานครหลวงได้ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ ทุจริต ” ระหว่าง
ผู้ว่าการ กปน. และผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป
3. รับทราบ การรับมือภาวะวิกฤตในสถานการณ์ภัยแล้งในเรื่องของการจัดการในภาวะวิกฤต
(Crisis Management) และการสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤต (Crisis Communication) โดยฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร
ได้จัด ทําได้ จัดทํ าและทบทวนแผนการสื่ อสารในสถานการณ์ ภั ยแล้ ง แบ่งช่วงเวลาของการสื่ อสารออกเป็ น
3 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงก่อนวิกฤต ช่วงระหว่างวิกฤต และช่วงหลังวิกฤต และมีการกําหนดมาตรการรองรับที่
ชัดเจนและในขณะเดียวกันก็ยังคงมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ําอย่างประหยัด
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้
1) ควรมีการประมวลข่าว ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยแล้ง
ของ กปน.ทั้งหมด และรวบรวมจัดหมวดหมู่ให้สามารถสืบค้นได้ในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังเห็นควรให้ กปน. ให้ความสําคัญในเรื่องของ
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การตรวจสอบข้ อมูลข่าวสาร รวมทั้ งการกํ าหนดบทบาทความรับผิดชอบในการตรวจสอบทางสื่อสั งคมออนไลน์
(Social Media) เพื่อให้ กปน. สามารถชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่สังคมได้อย่างทันท่วงที
2) ควรรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ ประชาชนในพื้ นที่รับผิดชอบให้ความสําคัญในเรื่องของ
การใช้น้ําอย่างประหยัดตั้งแต่ต้นปี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ อีกทั้งยังควรกระตุ้นให้ประชาชน
ตรวจสอบการรั่ ว ไหลของน้ํ า ในบ้ า นพั ก อาศั ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ทํ า ให้ สู ญ เสี ย ทรั พ ยากรน้ํ า
อย่างสิ้นเปลือง
3) การดําเนินงานของศูนย์อํานวยการเพื่ อแก้ ปัญหาวิกฤตการณ์ น้ํ าและคุณภาพน้ํ า ควรมี
การซักซ้อมและประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด มีแผนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
และจั ด เตรี ย มมาตรการรองรั บ ไว้ อ ย่ างครบถ้ ว น ชั ด เจน ทั้ งในเรื่ อ งของการกระบวนการและการสื่ อสาร
โดยคาดการณ์แผนตามสถานการณ์ (Scenario Planning) เพื่อเตรียมการรับมือทั้งในกรณีเกิดภาวะน้ําแล้งมาก น้ํา
แล้งปานกลาง และน้ําแล้งน้อย ตลอดจนควรกําหนดให้มีผู้ทําหน้าที่ให้ข้อมูล (Spokesperson) ขององค์กรที่
ชัดเจน
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 22

รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
แล้วมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลชุดใหม่
2. รับทราบ รายงานการติด ตามการดํา เนิน งานตามมติค ณะอนุก รรมการบริห ารและ
พัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล โดยคณะอนุก รรมการฯ มี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของกรอบเวลาใน
การดําเนินงานโครงการการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (MWAIT Learning Center) ว่า กปน. ควรทบทวนแผนและ
เร่งรัดการดํ าเนิ น การให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี พร้อมจัดทํ า Model การก่อสร้างให้ แล้วเสร็จก่อน
ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร ดังนั้น ในการประชุม
ครั้งต่อไปขอให้สถาบันพัฒนาวิชาการประปาเชิญที่ปรึกษาในการออกแบบโครงการฯ มานําเสนอรายละเอียด
โครงการฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ
3. รั บ ทราบ กระบวนการคั ด กรองผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม พนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพ
(High Performance and Potential Staffs : HiPPS) รุ่ น ที่ 2 โดยคณะอนุ ก รรมการฯ มี ข้ อ เสนอแนะว่ า
กปน. ควรพิ จ ารณากํ า หนดกรอบแนวทางการดํ า เนิ น โครงการให้ ชั ด เจนมากยิ่ งขึ้ น เช่ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ข้อผูกพันของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นต้น
4. รับทราบ ผลการดําเนินการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดย
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
4.1 เนื่องจากการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) มีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก ประกอบกั บในการนํ าเสนอครั้ งนี้ ได้ นํ า เสนอตั วอย่ างในบางหน่ ว ยงาน จึ งทํ าให้ ไม่ เห็ น ภาพ
ทุกกลุ่มงานทั้ งองค์กร ดั งนั้น ขอให้เลขานุ การฯ จัดทํ ารายละเอียดของเส้นทางความก้าวหน้ าในสายอาชีพของ
แต่ละกลุ่มงาน (Job Family) ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนเสนอคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง
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4.2 ในการเติ บโตเพื่ อเข้าสู่ตําแหน่งระดับ ผู้ช่วยผู้ว่าการและรองผู้ ว่าการสายงานหลั ก
ของกลุ่มงานวิศวกรรมและผลิต ควรสามารถหมุนเวียนไปยังสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สายงานบริการ
สายงานแผนและพัฒนา เป็นต้น
5. รับทราบ สรุปผลการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการ “การทบทวน Road Map ของสถาบั นพั ฒนาวิชาการ
ประปา” โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า ในเรื่อง Training ควรเน้นการฝึกอบรมในเรื่องที่เป็นปัญหา
วิกฤติของ กปน. เช่น น้ําสูญเสีย และนําองค์ความรู้ที่มีอยู่ เช่น โปรแกรมเสียงเสนาะ มาพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ นอกจากนั้ น ควรปรั บ ปรุง Mini Plant เพื่ อนํ ามาใช้ ในการฝึ กอบรม โดยพั ฒ นาใช้ เทคโนโลยี ที่
ทั น สมั ย ทดแทนของเดิ ม รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งฝึ ก อบรม อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ให้ อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มใช้ ง าน
เพื่ อเสริมสร้างภาพลั กษณ์ ที่ดี ของ กปน. โดยให้ ส ถาบั น พั ฒ นาวิช าการประปาเสนอของบประมาณในการ
ดําเนินการปรับปรุงเพื่อแก้ไขข้อปัญหาต่าง ๆ ต่อผู้ว่าการต่อไป
6. รั บ ทราบ กํ าหนดการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ครั้งที่ 12/2558 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ่
กปน.
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 23 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2558 แล้วมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ หน้าที่ของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.
ตามคําสั่ง กปน. ที่ กก 6/2558 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ในคณะกรรมการการประปานครหลวง
2. รับทราบ โครงสร้างพื้ น ฐานการพั ฒ นาระบบสารสนเทศของ กปน. และการเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน.
3. เห็นชอบ แผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559 เฉพาะอุปกรณ์
Hardware ที่พร้อมดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5 รายการ คือ
- อุปกรณ์ Access Switch จํานวน 10 ชุด
- Network Firewall
- โครงการจัดซื้อระบบ DNS/DHCP
- โครงการปรับปรุงระบบ Centralized Log Management
- โครงการจัดซื้อระบบ SSL VPN สําหรับ Users (Extranet)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. กปน. ควรเชิญบุคคลภายนอก คณะอนุกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุม
นั้น ๆ ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับ IT ซึ่งอาจจะจัดเป็น workshop ในหัวข้อที่น่าสนใจเป็น Session
1/2 ชม.
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2. เรื่องโครงสร้างพื้ น ฐานการพัฒ นาระบบสารสนเทศของ กปน. และการเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างนวัต กรรมการบริการด้ วย ICT เพื่ อมุ่ งสู่ มาตรฐานสากล ขอให้
กปน. นําเสนอปัญหา และอุปสรรค เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิ ต และสร้ า งธรรมาภิ บ าลของ กปน. ทั้ ง นี้ การบู ร ณาการควรจะเป็ น One Stop Services หรื อ
Seamless Services
3. สําหรับแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559 กปน. ควรแสดง
รายละเอียดของกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 24 รั บทราบรายงานความก้ าวหน้ าโครงการปรั บปรุ งกิ จการประปาแผนหลั ก ณ วั นที่ 31
ตุลาคม 2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
3 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

วงเงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผลงานสะสม
แผน

ผลงานเดือน ต.ค.

ดําเนินการ
จริง

แผน

ดําเนินการ
จริง

91.65%

โครงการ 7

25,177.30 91.66%

0.07%

0.06%

โครงการ 8
ลดน้าํ สูญเสีย

7,494.00 82.21% 82.33% 0.29%
4,215.60 96.41% 96.41%
สรุปผลรวมการจ่ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนตุลาคม 2558

0.41%
-

ผลการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินสะสม
การจ่ายเงินเดือน ต.ค.
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
แผน

จ่ายจริง

23,051.7
0
5,834.80
4,064.20
32,950.7
0

23,064.8
0
5,849.00
4,064.20
32,978.0
0

แผน

จ่ายจริง

-

13.10

-

14.20
-

-

27.30

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 25 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่ อวั น ที่ 26 ตุ ลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งปิ ย ราษฎร์ นายเจริ ญ ภั ส ระ
ประธานกรรมการ กปน. พร้อมคณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผวก. และคณะผู้บริหาร เข้ารับ
ฟั ง การบรรยายพิ เ ศษ ในหั ว ข้ อ “Advance Water Technologies in Water Treatment Efficiency
Improvement” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท OTV Veolia ซึ่งเป็นบริษัทบําบัดน้ําขนาดใหญ่
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จากประเทศฝรั่งเศส บรรยายให้ ความรู้เกี่ ยวกั บ หลั กการบํ าบั ด น้ํ าพื้ น ฐาน การบํ าบั ดน้ํ าขั้น สู ง พร้อมด้ ว ย
กรณีศึกษาจากโรงงานผลิตน้ําของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เอเชีย อเมริกา แคริบเบียน แอฟริกา ออสเตรเลีย
และตะวันออกกลาง เพื่อนําเสนอทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําอย่างยั่งยืน
- เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 08.45 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการฯ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับ
ผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป ร่วมถ่ายภาพหมู่ พร้อมร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่ทุจริต” ณ ห้องปิยราษฎร์ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กปน. และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบาย และแนวทางการ
ดําเนินงานของ กปน. ในปี 2559 เช่น การลดน้ําสูญเสีย การหาแหล่งน้ําดิบสํารอง ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น เพื่อเป็น
กรอบในการวางแผนการดําเนินงานต่อไป
- เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.20 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เดนส์
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน
สัมมนาวิชาการและการประชุ มใหญ่ สามั ญ ประจําปี 2558 ของ สปปท. เพื่ อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานด้านการประปา โดยมี
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. ในฐานะที่ปรึกษา สปปท. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ ในฐานะ
นายก สปปท. พร้อมด้วยสมาชิก สปปท. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไปในวงการประปา
และงานด้ า นน้ํ า กว่ า 250 คน เข้ าร่ วมการสั มมนา โดยในปี นี้ สปปท. ให้ ความสํ า คั ญ กั บ การสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและพลังงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ําประปา สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ตามนโยบายรัฐบาล
- เมื่ อ วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศู น ย์ ป ระมวลวิ เ คราะห์
สถานการณ์ น้ํ า ตึ กอํ า นวยการ กรมชลประทาน ถ. สามเสน นายเจริ ญ ภั ส ระ ประธานกรรมการ กปน.
รศ. ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการ กปน. และ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน ในโอกาสรับ
ตําแหน่งใหม่ พร้อมหารือเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2559
- เมื่ อวั นที่ 17 พฤศจิ กายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้ องประชุ ม 606 นายเจริ ญ ภั สระ
ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด
ไทย เพื่ อจั ดตั้งศูน ย์เฝ้าระวังอุ ทกภัย ดิน โคลนถล่ ม โดยมี นายธนศั กดิ์ วัฒ นฐานะ ผู้ว่าการ เป็ น ผู้ มอบเงิน
จํานวน 500,000 บาท แก่ รศ.ดร.นพ. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก
ผู้บริหารมูลนิธิฯ และคณะกรรมการ กปน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. เข้าร่วม ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้น
เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย ดําเนินการจัดทําระบบเฝ้าระวัง และส่งข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 606 ชั้ น 6
สํานักงานใหญ่ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ
กปน. ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน โดยข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านวิชาการ
การใช้ ทรัพยากรร่วมกัน และกิจกรรมเพื่ อสังคม อาทิ โครงการฝนหลวงเพื่ อแก้ไขบรรเทาภั ย แล้ ง อั น เป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
- เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
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ซึ่ งเป็ น ผู้ พ ระราชทานกํ า เนิ ด กิ จ การประปา เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 101 ปี การประปาไทย วั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2558
- เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 สํานักงาน
ใหญ่ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ พร้อม
คณะผู้บ ริหาร ให้ การต้อนรับ คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) นําโดย ร้อยตํ ารวจตรี เกรียงศักดิ์
โลหะชาละ ประธานสภา กทม. พร้อมคณะ เพื่อประชุมหารือข้อราชการร่วมกัน ว่าด้วยเรื่อง ข้อมูลสถานการณ์
ภั ย แล้ ง ของ กทม. ปั ญ หา อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง กปน. ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พื้ น ที่ ใน กทม. และ
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง กทม. กับ กปน.
- เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2558 ณ ห้ อ งประชุ ม 606 ชั้ น 6 สํ า นั ก งานใหญ่
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และ ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการ
กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการและผู้บริหารของสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับ
การดําเนินงานก่อสร้างและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเตรียมการแก้ไขภัยแล้งของปีงบประมาณ 2559
การเร่งรัดดํ าเนิ นการโครงการปรั บปรุงกิ จการประปาแผนหลั ก ครั้งที่ 8 และครั้ งที่ 7 การเตรียมการโครงการ
ปรั บ ปรุ งกิ จ การประปาแผนหลั ก ครั้ งที่ 9 การประสานงานกั บ กทม. และหน่ ว ยงานปกครองท้ อ งถิ่ น
การดําเนินงานธุรกิจเสริม การจัดทําผังบริหาร/วิชาชีพ/การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน ฯลฯ เพื่อให้การดําเนินงาน
ของ กปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 26 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็น
ข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ นั้น
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
- เรื่ อ ง การแต่ งตั้ งข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
มติที่ประชุม

รับทราบ

