สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 12/๒๕๕8
ด้วยเมื่อวัน อังคารที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํ า นั ก งานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ งที่ 12/๒๕๕8 สรุ ป ผล
การประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ 1

รับทราบการจัดทําร่างยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการจัดทําร่างยุทธศาสตร์การบริห าร
กปน. ฉบับที่ 4 (2560-2564) โดยได้นําเสนอวิสัยทัศน์ พั นธกิจ ค่านิยมของ กปน. ที่ปรับปรุงใหม่ และ
ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคณะกรรมการ กปน.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาประกอบการพิจารณาจัดทํา
ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 ด้วย
2. ขอให้ กปน. ไปพิจารณาข้อความของวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และ
พร้อมที่จะให้บริการงานประปา อย่างมีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานระดับสากล
3. สํ าหรั บ พั น ธกิ จ ให้ ป รั บ ข้ อ 4) เป็ น ส่ งเสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ให้ บ ริ ก ารประชาชนได้ มี
น้ําประปาใช้ถ้วนหน้าทั่วไทย
4. ให้กําหนดค่านิยมเป็น คุณภาพน้ําเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “ประปาเพื่อประชาชน” (Quality
Water for Quality Life)
5. ขอให้นําวิสัยทัศน์มาพิจารณาความหมายและขอบเขตของแต่ละคําเพื่อให้สามารถกําหนด
แนวทางการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 2

พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาทบทวนการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ/
คณะอนุ กรรมการชุ ดต่ างๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่ อให้ การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการฯ
เป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จํานวน
3 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง ชุดใหม่ประกอบด้วย
(กรรมการที่เป็นฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน)
1.1 พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล
1.2 กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ประกอบด้วย
1.2.1 รองผู้ว่าการ (บริหาร)
1.2.2 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักผู้ว่าการ)
1.2.3 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)
1.2.4 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3)
1.2.5 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
1.2.6 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ํา)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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1.2.7 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
กรรมการ
1.2.8 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการ
1.2.9 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
กรรมการ
1.3 กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ประกอบด้วย
1.3.1 ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศ์
กรรมการ
1.3.2 นายสมภพ
ปานสวัสดิ์
กรรมการ
1.3.3 นายประเวช
ฉ่ําเฉลิม
กรรมการ
1.3.4 นายวันนา
ศรีสด
กรรมการ
1.3.5 นายจักตรี
มีสมบัติ
กรรมการ
1.3.6 นายมารุต
เผือกผ่อง
กรรมการ
1.3.7 ว่าที่ ร.ท. เรืองศิลป์ คชนินทร์
กรรมการ
1.3.8 นายไพวงศ์
ลีลากานต์
กรรมการ
1.3.9 นางสุปราณี
โซ๊ะเลาะ
กรรมการ
1.4 ผู้อํานวยการฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์
เลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่ประกอบด้วย
2.1 ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
ประธานอนุกรรมการ
2.2 นายบวร
วงศ์สินอุดม
รองประธานอนุกรรมการ
2.3 รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
อนุกรรมการ
2.4 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
2.5 ผู้แทนกรมชลประทานที่ได้รับการแต่งตั้ง
อนุกรรมการ
(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)
2.6 พลเรือโทสุพจน์
คลังวิจิตร
อนุกรรมการ
2.7 นางพรรณขนิตตา
บุญครอง
อนุกรรมการ
2.8 ฃนายวิเชียร
อุดมรัตนะศิลป์
อนุกรรมการ
2.9 นายสมฤทัย
ทะสดวก
อนุกรรมการ
2.10 รศ.ประวิทย์
สุรนีรนาถ
อนุกรรมการ
2.11 นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
อนุกรรมการ
2.12 นายอุลิช
มากไมตรี
อนุกรรมการ
2.13 นายเทอดธรรม
วงศ์กาฬสินธุ์
อนุกรรมการ
2.14 นายเชาวรินทร์
กิ่งแก้ว
อนุกรรมการ
2.15 นายสุรัตน์
อินทร์โต
อนุกรรมการ
2.16 รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการ
2.17 รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
อนุกรรมการ
2.18 รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
อนุกรรมการ
2.19 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
อนุกรรมการและเลขานุการ
2.20 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ชุดใหม่ประกอบด้วย
3.1 รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ
3.2 ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
รองประธานอนุกรรมการ
3.3 นายบวร
วงศ์สินอุดม
อนุกรรมการ
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3.4 รศ.ดร.ชนินทร์
ทินนโชติ
3.5 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
3.6 นายประสาร
พิทักษ์วรรัตน์
3.7 ดร.ชุติมา
เอี่ยมโชติชวลิต
3.8 ผศ.ดร.สิตางศุ์
พิลัยหล้า
3.9 นายชูเกียรติ
เอี่ยมศิริ
3.10 ดร.สมภพ
สุจริต
3.11 นายลือชัย
ดีถาวร
3.12 นายวิทยา
อินทชิต
3.13 นายสมชัย
ชัยอนุรักษ์
3.14 รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
3.15 รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3.16 รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
3.17 รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
3.18 รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
3.19 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ํา)
3.20 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)
3.21 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
เรื่องที่ 3

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

แต่งตั้งกรรมการ กปน. เป็นที่ปรึกษาศูนย์อํานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติการณ์น้ํา

ด้วย ในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 12/2558 เมื่ อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อโปรดพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง กรรมการ กปน. ให้ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาศู น ย์
อํ า นวยการเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในภาวะวิ ก ฤติ ก ารณ์ น้ํ า เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของศู น ย์ ฯ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

แต่งตั้งกรรมการ กปน. เป็นที่ปรึกษาศูนย์อํานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติการณ์น้ํา
จํานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
2. รศ.ดร. สุวัฒนา
จิตตลดากร
3. นายบวร
วงศ์สินอุดม
4. ผศ. ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
5. นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา

เรื่องที่ 4

กําหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจําปี 2559

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน.
ประจํ า ปี 2559 ในวั น อั งคาร สั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น เวลา 13.30 น. โดยกํ าหนดประชุ ม ประจํ า ปี
งบประมาณ 2559 เป็นดังนี้
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ครั้งที่
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 4/2559
ครั้งที่ 5/2559
ครั้งที่ 6/2559
ครั้งที่ 7/2559
ครั้งที่ 8/2559
ครั้งที่ 9/2559
ครั้งที่ 10/2559
ครั้งที่ 11/2559
ครั้งที่ 12/2559

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

26
23
29
26
31
28
26
30
27
25
29
27

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

2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559

พร้อมทั้ง ได้กําหนดวันประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ
กปน. ดังนี้
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันจันทร์
10.00 น. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง
วันจันทร์
13.30 น. คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการประปานครหลวง
วันอังคาร
9.30 น. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันอังคาร
13.30 น. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
วันพุธ
9.00 น. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
วันพุธ
13.30 น. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
วันพฤหัสบดี 10.30 น. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
วันพฤหัสบดี 13.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
วันศุกร์
9.30 น. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
วันศุกร์
13.30 น. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง เลขาฯ ประสานงานตามแผนฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
เรื่องที่

5

รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
ประธานกรรมการ กปน. ได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ และคณะกรรมการ กปน. มี ข้ อ เสนอแนะให้ กปน.
ดําเนินการดังนี้
1. ประธานกรรมการ กปน. ได้ แสดงความยิ น ดี และชื่น ชมมายั งกรรมการ ผู้ บ ริห าร และ
พนักงาน กปน. ทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้องค์กรดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ แต่ กปน. ยังคงมีผลประกอบการประจําปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีผลกําไรที่สูงขึ้น
2. ในปี 2559 คาดว่าวิกฤตการณ์ภัยแล้งอาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนผนึก
กํ า ลั งเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ โดยเฉพาะการดํ า เนิ น งานของศู น ย์ อํ า นวยการเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาวิ ก ฤตการณ์ น้ํ า
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และคุณภาพน้ํา ขอให้เตรียมมาตรการและแผนงาน รวมถึงงบประมาณเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ ที่จะเกิดขึ้น
และให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารเพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้น้ํา รวมถึงสื่อสารสร้างความเข้าใจว่า
กปน. ตระหนักดีถึงผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรในยามน้ําแล้งและพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือให้ทุกคนได้มีน้ําใช้
3. กปน. ควรพิ จ ารณาหลี กเลี่ ย งการประกาศรับ สมั ครสอบคั ด เลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุ เป็ น
พนักงานและการประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน เพราะอาจ
ทําให้ประชาชนพลาดการรับข่าวสารได้
4. ขอให้ กปน. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันว่า กปน. ยกเว้นที่จะ
งดจ่ ายน้ํ าในกรณี ค้า งชํ า ระในช่ ว งเทศกาลปี ใหม่ 2559 เพื่ อเป็ น ส่ งเสริม ภาพลั กษณ์ ที่ ดี ในเรื่อ งการดู แ ล
ประชาชน โดยอาจเริ่ ม เผยแพร่ ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ในเบื้ อ งต้ น ผ่ า นทาง Application : Line , MWA on
Mobile
5. จากการที่ กปน. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรมที่
เกี่ยวกับงานบํารุงรักษาระบบส่งและจ่ายนํ้าประปาทางท่อและอื่น ๆ กับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไปแล้ว
นั้ น ขอให้ ส ายงานผลิ ต และส่ ง น้ํ า (ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ (ระบบส่ ง และจ่ า ยน้ํ า )) เร่ ง ดํ า เนิ น การและรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานให้คณะกรรมการ กปน. ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
6. ขอให้ กปน. ประสานงานในเบื้องต้นกับกระทรวงมหาดไทยและเร่งดําเนินการส่งหนังสือ
ถึงสํานักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง เรื่อง ขอพระราชทานบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทรงวางศิ ล าฤกษ์ ณ อาคารศู น ย์ การเรี ยนรู้วิช าการประปาที่
เชียงราก ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 102 ปีแห่งการก่อตั้งกิจการประปาไทย และ
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
7. สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานในส่ ว นใดที่ มี อุ ป สรรคหรื อ ปั ญ หา ต้ อ งการคํ า ปรึ ก ษาหรื อ
ข้อเสนอแนะหรือต้องการการสนับสนุนการปฎิบัติงานจากคณะกรรมการ กปน. ขอให้นําเสนอเป็นวาระการ
ประชุ ม เพื่ อ ที่ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองผู้ ว่ าการทุ ก ท่ า น จะได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาหาแนวทางที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
8. ประธานกรรมการ กปน. ได้ ก ล่ า วอวยพรเนื่ อ งในวาระดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ 2559 ว่ า
"ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบารมีของพระพุทธเจ้าหลวง
และองค์พระแม่ธรณี ได้โปรดดลบั นดาลประทานพรให้กรรมการ ผู้บ ริห าร พนักงาน และผู้ปฏิ บัติงานของ
กปน. ทุกท่าน ประสบแด่ความสุขความเจริญทั่วกัน"
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 6

รับทราบปฏิ ทิ นกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ กปน. ชุ ดต่ างๆ
ประจําเดือน มกราคม 2559

ด้ วยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 12/2558 เมื่ อวั นที่ 29 ธั นวาคม 2558
เลขานุ การฯ ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบปฏิ ทิน กิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําเดือนมกราคม 2559
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนมกราคม 2559 ในวันที่
26 มกราคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 7

ขออนุ มั ติ จ้ างก่ อสร้ างวางท่ อประปา และงานที่ เกี่ ยวข้ อง สั ญ ญา PITB-757/5 พร้ อม
โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 6 ของกรุงเทพมหานคร
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สั ญ ญา PITB-757/5 พร้ อ มโครงการก่ อ สร้ า งถนนศรี น คริ น ทร์ -ร่ ม เกล้ า ช่ ว งที่ 6 ของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้รับจ้างคือ บริษัท บัญชากิจ จํากัดในวงเงินค่างานตามสัญญา 134,580,362.80 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสัญญานับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทํางาน
จนถึ ง ก่ อ นวั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญาของกรุ ง เทพมหานคร 30 วั น โดยสั ญ ญานี้ ดํ า เนิ น การประมู ล ด้ ว ยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ ร้ อ มกั บ กรุ ง เทพมหานคร การไฟฟ้ า นครหลวง และ บริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน)
โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดําเนินการประมูลฯ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 12/2558
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้ว่าจ้างบริษัท บัญชากิจ จํากัด เป็นผู้รับจ้างงาน
ก่ อ สร้ า งวางท่ อ ประปา และงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สั ญ ญ า PITB-7 5 7 /5 ในวงเงิ น ค่ า งานตามสั ญ ญ า
134,580,362.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามที่เสนอ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ในการพิ จารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตกรณี ราคากลางของ
กปน.ที่ทบทวนใหม่ตามมาตรการการปรับลดราคาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ลดลงจาก
ราคากลางเดิมคิดเป็ นร้อยละ 3.83 โดยเป็นอัตราที่ ลดลงมากกว่าหน่ วยงานอื่น และเห็นควรให้ กปน.ไป
ศึกษาเปรียบเทียบการจัดทําราคากลางของหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการกปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในสัญญาที่ต้องดําเนินงานก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานอื่น กปน. ควรกําหนดระยะเวลาการ
ก่อสร้างให้ ชัดเจนไม่มีเงื่อนไขที่ ผูกติดกับสัญญาของหน่วยงานหลัก เพื่อให้มีความคล่องตัวในการพิจารณากรณี
ขยายอายุสัญญา
2. กปน. ควรมีเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้นําเสนอขออนุมัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างทุกงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
มติที่ประชุม

1. อนุ มัติ จ้ างบริ ษัท บั ญ ชากิจ จํ ากั ด เป็ น ผู้ รับ จ้างงานก่อสร้างวางท่ อประปาและงานที่
เกี่ยวข้อง สัญญา PITB-757/5 พร้อมโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่
6 ของกรุ ง เทพมหานคร ในวงเงิ น ค่ า งานตามสั ญ ญา 134,580,362.80 บาท
(หนึ่ งร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยหกสิบ สองบาทแปดสิบ สตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7%ระยะเวลาก่อสร้างทั้ งสัญ ญานับ ถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจาก
กปน. ให้เริ่มทํางานจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรุงเทพมหานคร 30 วัน
2. ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.และคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ
พัสดุและการจ้าง ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

8

ขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการขอปรั บงบลงทุ น
ปี งบประมาณ 2559 เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บสถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงและเป็ นไปตามข้ อเท็ จจริ งที่ เกิ ดขึ้ น
รายละเอียดดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
รายการ

วงเงินดําเนินการ (ล้านบาท)
ครม.อนุมัติ
ขอปรับ
เพิ่ม(ลด)
งบลงทุนปกติ
15,530.27 18,596.38 3,066.11
- งบลงทุนผูกพัน
10,365.43 11,167.35
801.92
- งบลงทุนประจําปี
5,164.84 7,429.03 2,264.19
งบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ 2,658.10 2,358.40 (299.70)
- งบลงทุนผูกพัน
2,198.20 1,591.30 (606.90)
- งบลงทุนประจําปี
459.90
767.10
307.20
รวมทั้งสิ้น
18,188.37 20,954.78 2,766.41

วงเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)
ครม.อนุมัติ
ขอปรับ
เพิ่ม(ลด)
6,222.94 4,095.57 (2,127.37)
3,523.16 2,339.77 (1,183.39)
2,699.78 1,755.80 (943.98)
987.10
393.90
(593.20)
958.50
354.70
(603.80)
28.60
39.20
10.60
7,210.04 4,489.47 (2,720.57)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒ นาองค์ กรได้ป ระชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่ อวัน ที่ 17 ธันวาคม
2558 มี มติเห็น ชอบการขอปรับ งบลงทุ น ปี งบประมาณ 2559 และนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ
พิจารณาต่อไป
อนึ่ง ในที่ประชุม กปน. ได้นําเสนอขอปรับรายการงบลงทุนเพิ่มเติมอีก จํานวน 3 รายการ
ดังนี้
1. ขอเพิ่มวงเงินเบิกจ่าย ปี 2559 จํานวน 120 ล้านบาท จากงานจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง
สถานีสูบจ่ายน้ําบางมด วงเงินดําเนินการ 720 ล้านบาท
2. ขอปรับลดวงเงินเบิกจ่าย ปี 2559 จํานวน 350 ล้านบาท จากงานติดตั้งระบบผลิต
น้ําประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) วงเงิน ดํ าเนิ น การ 550 ล้านบาท (โดยใช้จ่ ายในปี 2560
แทน)
3. ขอยกเลิกทั้งวงเงิน ดํ าเนิ น การและวงเงินเบิ กจ่าย 10,259,200 บาท .ในโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงห้องปิยราษฎร์ และห้องประชุม 606
โดยสรุป กปน. ขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 เป็นดังนี้
วงเงินดําเนินการ 20,944.52 ล้านบาท
วงเงินเบิกจ่าย

4,249.21 ล้านบาท

ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. ได้ ให้ ข้ อเสนอแนะว่ า กปน. ควรเร่ ง
ดํ า เนิ น การบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น (Preventive Maintenance) ประตู น้ํ า ท่ อ ประธาน โดยให้ จั ด สรร
งบประมาณเพื่อมาใช้ในการดําเนินงานในปี 2559 ด้วย
มติที่ประชุม

เรื่องที่ 9

เห็ นชอบการขอปรับงบลงทุ นปีงบประมาณ 2559 โดยมีวงเงินดํ าเนินการ 20,944.52
ล้ า นบาท และมี ว งเงิ น เบิ ก จ่ า ย 4,249.21 ล้ า นบาท ตามเสนอ พร้ อ มทั้ ง ให้ กปน.
รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
ขอความเห็ นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส
และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 สะสมสิ้นสุดวันที่
30 พฤศจิกายน 2558

กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาให้ ค วามเห็น ชอบแผนการเบิก จ่า ยงบ
ลงทุน ประจํ า ปีง บประมาณ 2559 รายไตรมาส และรั บทราบรายงานผลการเบิ กจ่ ายงบลงทุ น ประจํ าปี
งบประมาณ 2559 สะสม สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน
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2558 อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 ของ กปน. จํานวน 7,210.1 ล้านบาท แต่จากการ
ทบทวนการดํ าเนิ นงานแล้ ว กปน. ได้ เสนอขออนุ มั ติ ป รั บ วงเงิ นเบิ กจ่ ายงบลงทุ น เป็ น 4,489.5 ล้ านบาท
ประกอบด้วย งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 4,095.6 ล้านบาท และงบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ 393.9 ล้านบาท
ซึ่งต้องดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติจาก สศช. โดยมีแผนการเบิกจ่าย สรุปได้
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
4,095.6 469.1 625.2 1,115.0 1,886.3
งบลงทุนทีท่ ําเป็นโครงการ
393.9
40.6
79.4
67.0 206.9
รวมทั้งสิ้น
4,489.5 509.7 704.6 1,182.0 2,093.2

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ต.ค. - พ.ย. 2558
วงเงินเบิกจ่าย
รายการ
ทั้งปี
แผนจ่าย จ่ายจริง
%
% เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ
4,095.6
262.9
299.0
113.8
7.3
งบลงทุนโครงการ
393.9
28.3
38.2
134.9
9.7
รวมทั้งสิ้น
4,489.5 291.2
337.2
115.8
7.5
การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย 13.8% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่าแผนจ่าย
34.9%
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์กรได้ป ระชุ มครั้งที่ 12/2558 เมื่ อวัน ที่ 17 ธัน วาคม
2558 มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุ นประจําปีงบประมาณ 2559 สะสมสิ้น สุดวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
กปน. มีงบลงทุนผูกพันที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงควรกําหนดมาตรการในการขอตั้งและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ให้เป็นไปตามแผนเบิกจ่าย และพิจารณายกเลิกงบลงทุนผูกพันที่ไม่มีความจําเป็นแล้ว
ในที่ ป ระชุ ม กปน. ได้ เสนอขอปรั บ งบลงทุ น ปี งบประมาณ 2559 เพิ่ มเติ ม โดยมี ว งเงิ น
ดําเนินการ เป็น 20,944.52 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย เป็น 4,249.21 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับงบลงทุน กปน. จึงขอปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
3,855.3 469.1 625.2 1,115.0 1,646.0
งบลงทุนทีท่ ําเป็นโครงการ
393.9
40.6
79.4
67.0 206.9
รวมทั้งสิ้น
4,249.2 509.7 704.6 1,182.0 1,852.9

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส
2. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 สิ้นสุดวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558
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3. ให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีมติดังนี้
1. การทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
ตามที่ คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2558 ให้ กปน. ปรับแก้ผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยง เรื่องการลดอัตราน้ําสูญเสีย
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอัตราน้ําสูญเสียในเดือนตุลาคม 2558 สูงกว่าเป้าหมายปีงบประมาณ
2559 ทําให้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่สามารถลดอัตราน้ําสูญเสียได้ตามเป้าหมายองค์กร นั้น ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ ย งได้ ป ระสานงานกั บ คณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในประจํ า สายงานบริ ก าร
ดําเนินการทบทวนการประเมินความเสี่ยงต้นปี และความเสี่ยงเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2559 โดยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ดังนี้
ผลการประเมินความเสีย่ งต้นปีงบประมาณ 2559
ความ
เสี่ยง

ก ารลด
อั ตราน้ํ า
สู ญ เสี ย
อ า จ ไ ม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

สาเหตุ

โอกาส

เดิม
1. ไม่ ส ามารถเร่ ง รั ด การ ปาน
เปลี่ยนท่อ ได้ตามเป้าหมาย กลาง
2. ไม่สามารถสํารวจพบจุด ปาน
รั่วไหล ในระบบท่อได้อย่าง กลาง
มีประสิทธิภาพ
3. ไม่สามารถบริหารจัดการ ปาน
พื้ น ที่ DMA เพื่ อ ดํ าเนิ น กลาง
กิ จ กรรมลดน้ํ า สู ญ เสี ย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ

ใหม่
สูง
สูง
สูง

เดิม
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ใหม่
สูง

ปาน
กลาง

สูง

สูง

ระดับ
ความเสี่ยง
เดิม
ใหม่
ปาน สูงมาก
กลาง
ปาน สูงมาก
กลาง
ปาน
กลาง

สูงมาก

ผลการประเมินความเสีย่ งเป้าหมาย ณ 30 ก.ย.
2559
ระดับ
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
เดิม
ใหม่
เดิม
ใหม่
เดิม
ใหม่
ต่ํา
ปาน
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง
กลาง
ต่ํา
ปาน ปาน
สูง
ต่ํา
สูง
มาก กลาง กลาง
ต่ํา
มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

สูง

ต่ํา

สูง

2. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําสายงานบริการ โดยฝ่ายบริหาร
จัดการน้ํ าสูญ เสีย (ฝจส.) ได้ ป รับช่ วงเวลาการดํ าเนิ นกิ จกรรมในแผนบริห ารความเสี่ย ง เรื่องการปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย ปีงบประมาณ 2559 ให้เหมาะสม
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี มติ เห็ น ชอบตามที่ เสนอ โดยมี ข้ อ เสนอแนะ
เพิ่มเติมให้สํานักงานประปาทุกสาขาควรเพิ่มความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยง เรื่องการลดอัตราน้ําสูญเสีย
รวมทั้งปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพื่อให้งานปรับปรุงท่อเร่งด่วนในพื้นที่ 5 สาขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอให้
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว
2. กปน. ควรสุ่มตรวจสอบคุณ ภาพของท่อ โดยอาจจะให้ หน่ วยงานภายนอก/สถาบั นที่ มี
ความน่าเชื่อถือเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพท่อ หรือเดินทางไปตรวจสอบระบบการผลิตท่อถึงโรงงานว่า
ได้มาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบกระบวนการขนส่งท่อและการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในภาคสนามด้วย
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เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ําที่เกิดจากการแตกหรือรั่วของท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน และกรณีที่มีท่อแตกรั่ว ขอให้สาย
งานบริการนําตัวอย่างของเส้นท่อช่วงที่มีปัญหามาตรวจสอบหาสาเหตุและแนวทางป้องกันทันที
3. ขอให้ กปน. พิจารณาขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างรายใหม่ โดยแบ่งตามประเภทงานอย่างชัดเจน
เช่น ประเภทการซ่อม/ปรับปรุงระบบท่อ ประเภทการติดตั้งประปาใหม่ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้รับจ้าง
เข้าร่วมแข่งขันเสนอราคามากขึ้น และประกาศผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงาน
4. กปน. ควรพิจารณาจัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้มีทักษะและมาตรฐานใน
การปฏิ บั ติ งานให้ มากขึ้น หรื อในบางกรณี อาจนํ าช่ างประปาที่ ผ่ านหลั กสู ต รช่ างประปาเพื่ อชุ มชนมาช่ ว ย
ปฏิบัติงานของ กปน. ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามเสนอ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณ ะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 11 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตาม
นโยบาย/ มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2558 สรุปได้ดังนี้
1. งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
1.1 บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนปรับ ปรุงระบบการบริการ
อ่านมาตรวัดน้ํ า ระหว่าง การประปานครหลวง กับ กองบัญ ชาการกองทั พ
ไทย
1.2 บันทึกข้อตกลงในการจัดการด้านการเงิน (CASH MANAGEMENT) ระหว่าง
การประปานครหลวง กับ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2. งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ/ดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน
2.1 การติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ
1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2) โครงการน้ําดื่มปาป้า
3) การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
4) โครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การประปาไทย
5) การเร่งบรรจุ ลูกจ้างเป็ นพนักงานปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตรวจสอบการอ่ านมาตร
วัดน้ําและบันทึกยอดการใช้น้ํา
6) การสํารวจความต้องการการใช้น้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง
7) โครงการขยายเขตการให้บริการน้ําประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง
8) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ กปน.
9) การสร้างสถาบันวิชาชีพด้านประปาเพื่อรองรับ AEC
10) การบริหารจัดการและเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน้ําดิบ
11) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นผู้บริหาร
12) การลดน้ําสูญเสียและบํารุงรักษาเส้นท่อส่งน้ํา
13) การปรับปรุงงานบริการประชาชนเพื่อภาพลักษณ์องค์กร
14) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการ กปน.
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2.2 การดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ กปน. (เพิ่มเติม)
- การพัฒนาระบบวางท่อประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
2.3 การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง กปน. กับหน่วยงานอื่น
1) โครงการความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานประปาแห่งประเทศไทย
ระหว่าง สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การ
ประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ําเสีย และบริษัทจัดการและพัฒนา
น้ําภาคตะวันออก
2) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ กับ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
3) บันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประปา กับ เทศบาลสมุทรสาคร
4) บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประปา กับ เทศบาลตําบลศรีวิไล
5) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวางแผนปรับปรุงและพัฒ นาระบบ
ระหว่าง การประปานครหลวง กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จํากัด
6) บั น ทึ กข้อตกลงความร่วมมื อทางวิช าการและทางเทคนิ ควิ ศวกรรม กั บ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
7) บันทึกข้อตกลง การร่วมใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสแปลงที่ดินและแผนที่เชิง
รหัสระบบท่อประปา กับ กรมที่ดิน ฉบับที่ 2
8) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ กั บ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
(องค์การมหาชน)
9) บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวกับงาน
บํารุงรักษาระบบส่งและจ่ายนํ้าประปาทางท่อและอื่น ๆ กับ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
2.4 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก
1) การหารือและร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
น้ํ าป ร ะ ป าที่ ส ะ อ า ด ป ล อ ด ภั ย อ ย่ างทั่ ว ถึ งแ ล ะ เท่ าเที ย ม /
กรุงเทพมหานคร
2) การหารือเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ํา เพื่อเสถียรภาพและความยั่งยืน
ของระบบสาธารณู ป โภคด้ า นการประปา เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หา
วิกฤตการณ์ด้านน้ําในระยะยาว / กรมทางหลวง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
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1. การเร่งบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ําและบันทึก
ยอดการใช้น้ํานั้น กปน. ควรกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามความสามารถและประสบการณ์ในงานที่ตรงกับ
ตําแหน่งเป็นลําดับแรก โดยพิจารณาเรื่องอายุงานหรืออาวุโสเป็นลําดับสุดท้าย
2. กปน. ควรดําเนินการวางท่อประธานไปถึงสุดเขตพื้นที่รอยต่อในแต่ละเส้นทาง เพื่อขยาย
เขตการให้บริการน้ําประปาครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ และยังสามารถให้บริการไปยังพื้นที่ชายขอบของ กปน.
ได้อย่างทั่วถึง
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรเร่งการบรรจุ พ นั กงานในตํ า แหน่ งตรวจสอบการอ่ า นมาตร ให้ ม าทํ า หน้ า ที่
ตรวจสอบการอ่านมาตรของตัวแทน ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานของตัวแทนอ่านมาตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
กปน. ควรพิจารณาจัดหายานพาหนะที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจสอบฯ ด้วย
2. กปน. ควรเร่ ง ดํ า เนิ น การวางท่ อ ประธานและท่ อ จ่ า ยน้ํ า ในพื้ น ที่ ร อยต่ อ กั บ จั ง หวั ด
สมุ ทรสาคร ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ อุต สาหกรรมผลิ ต อาหารเป็ น ส่ วนใหญ่ และมี ความต้ องการการใช้ น้ํ า ประปาที่ มี
คุณภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการ กปน. ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 12 รับทราบผลการประชุ มหารือระหว่างคณะกรรมการ กปน. และสายงานผลิตและส่งน้ํ า
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ
กปน. และ สายงานผลิตและส่งน้ํา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ในการหารือครั้งนี้มีประธานกรรมการ กปน.
(นายเจริญ ภัสระ) กรรมการ กปน. (รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูน
สินธนา และ รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ) ผู้ว่าการ และผู้บริหารของสายงานผลิตและส่งน้ํา เข้าร่วมหารือ โดยมี
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1.1 ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับผู้ว่าการและผู้บริหารระดับ
ผู้ช่ วยผู้ว่าการขึ้ นไปในการต่ อต้ านการทุ จริตคอร์รัปชั่ น จึงขอให้ ผู้บริหารในสายงานผลิ ตและส่งน้ํ าได้ช่ วยกั น
ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร เพื่ อ ให้ กปน. เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) และดําเนินงานด้วยความโปร่งใสอย่างยั่งยืนต่อไป
1.2 สายงานผลิตและส่งน้ํา เป็นสายงานที่ต้องดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ค่ อนข้ างมาก ซึ่ งต้ องเข้ าสู่ กระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง จึงขอให้ ดํ าเนิ นการด้ วยความระมั ดระวังและรอบคอบ
แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ทําให้เกิดความล่าช้าจนกระทบกับการเบิกจ่ายงบลงทุน
2. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน
2.1 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการเร่งรัดให้เกิดการ
ใช้ จ่ายของภาครัฐ (Government Expenditure) จึ งขอให้ กปน. วางแผนและเร่งรัด การเบิ กจ่ายงบลงทุ น
ในโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง
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2.2 การลงทุ น ในระบบผลิ ต มี เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ มาจากหลากหลายยี่ ห้ อของ
ประเทศต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ขอให้ กปน. พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีเสถียรภาพ
และคงทนต่อการใช้งาน ไม่เป็นภาระกับผู้ปฏิบัติงานในภายหลัง
2.3 ในขั้นตอนการกําหนดราคากลาง กปน. ควรมีกรรมการที่มาจากสายงานผลิตและ
ส่งน้ํา สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง สายงานบริหาร และสายงานแผนและพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. การซ่อมบํารุงระบบผลิตและจ่ายน้ํา
3.1 กปน. ควรให้ความสําคัญกับการซ่อมบํารุงระบบผลิตและจ่ายน้ํา โดยจัดทําแผนการ
ซ่ อมบํ ารุ งออกเป็ นระยะ ไม่ ควรลงทุ นในคราวเดี ยว เพื่ อหลี กเลี่ ยงผลกระทบที่ จะเกิ ดกั บผู้ ใช้ บริ การและผล
ประกอบการของ กปน.
3.2 ระหว่างเตรียมการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในระบบ Preventive Maintenance
กปน. ควรจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ Preventive Maintenance ให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่ อให้ทราบความต้องการใช้
งานระบบ (Requirement) ที่เหมาะสม
3.3 กปน. ควรพั ฒนามาตรฐานการปฏิ บั ติ งานในรูปแบบศู นย์ ปฏิ บั ติ การและบํ ารุ งรักษา
(Operation and Maintenance Center : OMC) รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบํ ารุงระบบต่าง ๆ
ของสายงานผลิตและส่งน้ํา เพื่อให้พนักงานมีคู่มือนําไปศึกษาและปฏิบัติงานได้ และ กปน. อาจประสานกับ กฟผ.
เพื่อมาให้ความรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า
4. การดูแลความเที่ยงตรงของเครื่องวัด
4.1 ความเที่ ยงตรงของเครื่องวัด มีส่ วนสัมพั น ธ์กับความถูกต้องของต้นทุ นค่ าน้ํ า และ
อัตราน้ําสูญเสีย โดยเฉพาะมาตรขนาดใหญ่ที่วัดการรับน้ําจากแหล่งน้ํา หากไม่มีความเที่ยงตรงจะมีผลกระทบ
ในหลายส่ ว น ดั งนั้ น จึ งขอให้ กปน. หาวิ ธีต รวจสอบความเที่ ย งตรงของเครื่องวัด อย่ างละเอี ย ดรอบคอบ
รวมทั้งศึกษามาตรวัดน้ําที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของ กปน.
4.2 กปน. ควรพิจารณานํามาตรแบบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Flow Meter)
มาใช้ในระบบผลิตจ่าย และลูกค้ารายใหญ่ อีกทั้งควรพิจารณานํามาตร Class C มาใช้กับลูกค้ารายใหม่ของ
กปน. ด้วย
5. การเฝ้าระวังแรงดันน้ําทั่วพื้นที่
5.1 ขณะนี้ กปน. มีแผนเพิ่มกําลังการผลิตน้ําจากโรงงานผลิตน้ําบางเขนและมหาสวัสดิ์
ทําให้ กปน. มีปริมาณน้ําที่สามารถเพิ่มแรงดันได้ จึงขอให้ กปน. บริหารแรงดันน้ําให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผู้ใช้น้ําในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็น พร้อมทั้งให้กําหนดมาตรฐานของแรงดันน้ํา โดย
การรับประกันว่าผู้ใช้น้ําที่อยู่ชั้น 2 ของที่อยู่อาศัยจะสามารถใช้น้ําได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มน้ํา
5.2 การดําเนินนโยบายเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้ง โดยลดแรงดันน้ําในช่วงเวลา 23.00 น. 05.00 น. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการร่วมประหยัดน้ํานั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอให้ กปน. ดําเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยให้ อยู่ในความรับ ผิดชอบของ ผู้ช่วยผู้ ว่าการ (ระบบส่งและจ่ ายน้ํา) และผู้แทนสายงานบริการ
ตะวันตก
5.3 ขอให้ กปน. ประชาสัมพัน ธ์เรื่องการลดกําลังการผลิตเพื่อรับ มือกับ ปัญ หาภัยแล้ง
โดยให้ ผู้ใช้น้ํ าเตรีย มสํ ารองน้ํ าไว้ใช้ ในภาวะวิ กฤติ ภั ย แล้ ง สํ าหรับ การสื่ อสารกั บ ผู้ ใช้ น้ํ า ขอให้ พิจ ารณาใช้
Infographic เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
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6. การจัดการพลังงานทางเลือก
- ขอให้ กองจัดการพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ของสายงานผลิต
และส่งน้ํา ศึกษาและเร่งรัดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น ทั้งในรูปแบบ Solar Roof และ Solar Farm
รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบผลิต นอกจากนี้ ขอให้สายงาน
ผลิตและส่งน้ํา คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานระบบผลิตและส่งน้ํา
7. การเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ปี 2559
7.1 กปน. ควรทบทวนโครงสร้ า ง องค์ ป ระกอบ และทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของ
ศู น ย์ อํา นวยการเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาวิกฤติ การณ์ น้ํ าและคุ ณ ภาพน้ํ า ให้ ชั ด เจน โดยอาจรวมโครงการรณรงค์
การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) มาอยู่ภายใต้การดําเนินงานของศูนย์ฯ และ
ขอให้ กปน. จัดสรรงบประมาณสําหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์ฯ พร้อมจัดทํารายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็น
เอกสารประกอบการพิจารณาขอลดการนําส่งรายได้ของ กปน.
7.2 ขอให้ กปน. ประชาสั มพั น ธ์ การดํ าเนิ น งานของศู น ย์ อํ านวยการเพื่ อแก้ ไขปั ญ หา
วิกฤติ การณ์ น้ํ าและคุ ณภาพน้ํ าเป็ นระยะ เพื่ อให้ ประชาชนผู้ ใช้ น้ํ าเกิ ดความมั่ นใจในการบริหารจั ดการน้ํ าใน
ช่วงภัยแล้ง
7.3 สํ า หรั บ ในช่ ว งวิ กฤตภั ย แล้ งหรื อ น้ํ า เค็ ม ขึ้ น สู ง กปน. มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งลดกํ า ลั ง
การผลิตจากแม่น้ําเจ้าพระยาลง โดยเพิ่มกําลังผลิตจากโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ทดแทน จึงขอให้ กปน. ดูแล
คุณภาพและปริมาณน้ําดิบที่ส่งมายังโรงผลิตน้ําฯ ให้เพียงพอในช่วงดังกล่าว
8. ความเสี่ยงโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
8.1 ขอให้ กปน. พิ จ ารณาหาแนวทางการบํ า รุ ง รั ก ษาระบบควบคุ ม อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องจักรในโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน ประกอบกับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความซับซ้อนและเป็นปัญหาในการซ่อมบํารุง เนื่องจากจะต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากผู้ผลิต
8.2 กปน. ควรมีแผนฉุกเฉินและแผนระยะยาวในการแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสาหร่าย
โดยในเบื้องต้นให้ยกเลิกการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ เนื่องจากมีความ
เสี่ยงสูงที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนจากสาหร่าย
9. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ปัญหาที่สายงานผลิตและส่งน้ําเสนอ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การใช้ งานระบบ Web PM ของ กปน. ไม่ สามารถตรวจสอบข้ อมู ลออนไลน์ ผ่ านระบบ
ในขณะปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ ทําให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลกลับไปตรวจสอบที่สํานักงาน จึงมี
ความต้องการใช้งานผ่าน Tablet ในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ค ณ ะก รรม ก ารฯ ข อ ให้ ก ป น . เส น อ ค ว าม ต้ อ งก ารใช้ งาน ผ่ าน Tablet ต่ อ
คณะอนุ ก รรมการกํ า หนดกลยุ ท ธ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาก่ อ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการ กปน. อนุมัติต่อไป
2) กรณีเครื่องจักรชํารุด และไม่ได้ตั้งงบลงทุนไว้สําหรับการซ่อมแซม จําเป็นต้องขออนุมัติ
งบเร่งด่วนเพื่อการซ่อมแซม แต่กระบวนการขออนุมัติดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 5 เดือน จึงจะสามารถซ่อมแซมได้
ทําให้ไม่ทันกับการใช้งาน
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คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. จัดลําดับความสําคัญ หากกรณี ใดมีความจําเป็น เร่งด่วน
ให้ขออนุมัติเงินสํารองงบทําการจากผู้ว่าการ ซึ่งสํารองไว้สําหรับภัยแล้ง รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ด้วย และในระยะ
ยาวให้พิจารณาตั้งงบลงทุนไว้รองรับสําหรับการซ่อมบํารุงเครื่องจักรด้วย
3) ปัจจุบัน กปน. เช่าพื้นที่บริเวณสวนลุมพินีเพื่อเป็นถังเก็บน้ํา (Reservoir) ของสถานี
สูบจ่ายน้ําลุมพินี โดยสภากาชาดไทยทําสัญญาเช่าพื้นที่แบบบวกเพิ่มปีละ 20% และคํานวณจากพื้นที่รวม
5 ไร่ ซึ่ง กปน. ใช้งานพื้นที่จริงเพียง 300-400 ตารางวา และมีระบบท่ออยู่เหนือพื้นดินเล็กน้อย ทําให้ กปน.
มีภาระค่าเช่าในอัตราปีละ 20-30 ล้านบาท ขณะนี้หมดสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการต่อสัญญา
คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. ชะลอการต่ออายุสัญญาไว้ก่อน และให้แต่งตั้งคณะทํางาน
ด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาจัดการทรัพย์สินและเจรจาเรื่องสัญญาเช่ากับสภากาชาดไทย
4) ในปัจจุบันถนนเลียบคลองประปาช่วงจากถนนแจ้งวัฒนะถึงแยกศรีสมาน มีการเปิด
เส้นทางให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถวิ่งผ่านได้ ซึ่งทําให้สภาพถนนเกิดความเสียหายและอาจส่งผลกระทบ
กับสันเขื่อนได้
คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. พิจารณาทําคานกั้นโดยกําหนดความสูงไม่ให้รถบรรทุกที่มี
ขนาดใหญ่ และน้ํ าหนั กเกิน ผ่ านถนนช่ วงดั งกล่ าวได้ และอาจทํ า คานไว้ เป็ น ระยะ เพื่ อให้ รถที่ ห ลงผ่ านมา
สามารถมีทางออกในเส้นทางอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบกับการจราจรโดยรวมด้วย
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให้ กปน. รั บ ประเด็ น หารื อ และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.
ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 13 รั บ ทราบผลการประชุ ม หารื อ ระหว่ า งคณะกรรมการ กปน. และสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
กปน.ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ
กปน. และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558ในการหารือครั้งนี้มีประธานกรรมการ
กปน. (นายเจริ ญ ภั สระ) กรรมการ กปน. (พล.ร.ท. ณเดโช เกิ ดชู ชื่ น รศ.ดร.สุ วั ฒนา จิ ตตลดากร ผศ. ที ฆวุ ฒิ
พุทธภิรมย์ และ รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ) ผู้ว่าการและผู้บริหารของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมหารือ
โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรณาการ
1.1 ปั จจุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) นั บได้ ว่ ามี บ ทบาทที่ สํ าคั ญ อย่ างยิ่ งต่ อการ
ดําเนินงานขององค์กร ดังนั้น จึงเห็นควรบรรจุเรื่องITขององค์กรไว้ในยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
ฉบับที่ 4 (2560-2564) และในการจัดทําแผนแม่บท IT ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ IT ที่สนับสนุนและเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ กปน. พร้อมทั้งควรพิจารณาทบทวนแผนด้าน IT อยู่เสมอ เนื่องจากเทคโนโลยี
ต่าง ๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.2 กปน. ควรพิ จารณาจั ด หาสถานที่ ในการจั ดตั้ งศู น ย์เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ของ กปน. ให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงความพร้อมของที่ตั้ง และสภาพแวดล้อม รวมทั้งต้องมี
การออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบสําคัญภายในศูนย์ฯ ที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยด้วย
1.3 กปน. ควรพั ฒ นาระบบศู น ย์ ร วมฐานข้ อ มู ล ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
แม่นยํา และรวดเร็ว สามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันเหตุการณ์
1.4 กปน. ควรจัดให้มีการอบรม (Training) ให้ความรู้แก่พนักงานภายในหน่วยงาน
โดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบ IT และการสื่อสารใหม่ ๆ รวมทั้งให้สื่อสารทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหรือ IT
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ใหม่ ๆ แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อดีและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีดังกล่าว และสามารถนําไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
1.5 กปน. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้าน IT และการฝึกอบรม
ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่จากองค์กรอื่น ๆ เพื่อยกระดับ
การดําเนินงานและการบริการให้มีมาตรฐานในระดับแนวหน้า
2. การยกระดับความพร้อมและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ กปน.
2.1 โครงสร้างพื้นฐาน ICT ของ กปน. ควรพัฒนาและปรับปรุงให้มีความมั่นคงและ
พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ โดยเฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองพร้อมสํารองไฟฟ้า
ให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การทํางานของศูนย์ฯ รวมถึงระบบและการปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆ สามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
2.2 เนื่องจากในปัจจุบันภัยคุกคามของ IT หรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มที่
เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กปน. ควรคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบ IT ที่เข้มงวดรวมถึงตรวจสอบการเข้า
ใช้งาน การป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย การป้องกันการรบกวนหรือขัดขวางการให้บริการ หรือการ
ทําลายระบบข้อมูล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากผู้บุกรุก
3. การทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานของสายงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
หน่วยงานผู้ปฏิบัติ ในการออกแบบพัฒนาระบบงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภารกิจต่างๆ ของ
กปน.
- สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสายงานที่สําคัญและมีบทบาทในการสนับสนุน
งานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในของ กปน. และทํางานร่วมกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติในการออกแบบพัฒนา
ระบบงานประยุกต์ใช้ IT ในภารกิจต่างๆ ของ กปน. ดังนั้น เพื่อให้การทํางานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
ลดปัญหาการทํางานที่ซ้ําซ้อน กปน. ควรมีการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหน่วยงานปฏิบัติให้ชัดเจน
4. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ
4.1 กปน. ควรศึกษาการนําระบบ ITมาปรับปรุงพัฒ นา และประยุกต์ในงานบริการ
ประชาชนให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของ
ผู้ใช้บริการ โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ เป็นโครงการนําร่อง ณ สํานักงานประปาสาขาแห่งใดแห่ง
หนึ่งแล้วขยายผลต่อไปในอนาคต
4.2 การใช้ IT ในระบบควบคุมพัสดุและการตรวจสอบ
- เพื่ อป้ องกั น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์รั ป ชั่ น กปน. ควรพิ จ ารณานํ า ระบบ IT ที่ มี
ประสิทธิภาพ มาพั ฒนากระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายพั สดุด้วย IT และให้มีระบบการป้องกันการเข้าถึง
ข้ อ มู ล และสามารถตรวจสอบได้ เช่ น การนํ า เทคโนโลยี Web Service เข้ า มาใช้ ท ดแทนขั้ น ตอนการ
Interface ด้ วย text file จากระบบ CIS เข้ าสู่ ระบบ SAP หรือ การใช้ รหั ส User SAP เป็ น ต้ น นอกจากนี้
กปน. ควรมีการกําหนดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมด้วย
- กปน. ควรลงทุนในระบบ IT เพื่อนํามาใช้ตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงใน
การดํ าเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบ IT แบบ Cross Check ซึ่งจะป้ องกันความผิ ดพลาดหรือสิ่งผิดปกติ
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และควรจะต้องวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไปด้วย
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4.3 กปน. ควรพัฒ นาการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ GIS ไปสู่
Enterprise GIS System โดยพัฒนาระบบ GIS ให้บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ของ กปน. ทั้งหมดในระดับองค์กร
แล้วเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลหลักอื่น ๆ ให้สามารถนํามาสนับสนุนการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ
หลั ก ตั้ งแต่ งานวางแผนออกแบบโครงการ ก่ อ สร้ า งบํ า รุ งรั ก ษา และปฏิ บั ติ ก าร รวมไปถึ งการให้ บ ริ การ
ประชาชน
4.4 กปน. ควรเพิ่ มการประยุกต์ใช้ICT เพื่ อยกระดับ คุณภาพและประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน อาทิ การปรับปรุงระบบ CALL CENTER, การพัฒนาระบบ Smart Meters, การจัดเก็บ
ข้อมูลหรือทะเบียนผู้ใช้น้ําเป็นต้น
4.5 กปน. ควรบูรณาการด้าน IT ทุกระบบของ กปน. เข้าด้วยกัน เช่น ระบบ SCADA
/1125 Call Center / ศูนย์ควบคุมระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา / การลดน้ําสูญเสียWLMA / คุณภาพน้ํา / น้ําดิบ
/ Management Cockpit เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ กปน.
4.6 กปน. ควรสนับสนุนการนําระบบ IT ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดําเนินงาน เช่น
ระบบ PIMs , PIG และ BIM เป็นต้น เพื่อให้ระบบการดําเนินงานของ กปน. มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น
หาก กปน. นําระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแข็งแรงของท่อส่งก๊าซ (Pipeline Integrity Management
Systems : PIMs) มาประยุกต์ใช้ดูแลรักษาระบบอุโมงค์ และท่อประธาน จะทําให้อุโมงค์และท่อประธานมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรประยุกต์ใช้ระบบ GIS ร่วมกับกระบวนการ PIMs ใน
ส่วนของการสํารวจหาจุดติดตั้ง โดยผ่าน GIS Applicationด้วย
5. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ปัญหาที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1) สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตรากําลังค่อนข้างจํากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้าน IT ซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับภารกิจที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT และภารกิจในการสนับสนุนงานด้าน IT ของหน่วยงานภายในอื่น ๆ
คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. พิ จ ารณาเพิ่ มอัต ราบุ คลากรที่ มีคุณ สมบั ติ เหมาะสมให้
สอดคล้องกับปริมาณงาน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2) กรณี ผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนิ นงานได้ภ ายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญ ญา เช่ น
งานติ ด ตั้ งหรื อ แก้ ไขระบบ IT งานจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อุ ป กรณ์ ฯลฯ ซึ่ ง เป็ น งานที่ มี ว งเงิ น สู ง ทํ า ให้
การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน และกระทบกับแผนงานอื่น ทําให้เกิดความล่าช้าตามไปด้วย
คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. หามาตรการรองรับ เช่น การยกเลิกสัญญา และการว่าจ้าง
บริษัทอื่นมาดําเนิ นการแทน เป็ นต้น เพื่ อให้ การดําเนิ นงานมีความต่อเนื่ อง ไม่มีผลกระทบต่องานในส่วนที่
ดําเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งยังให้ข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณากําหนดรายละเอียดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความล่าช้า
3) กรณีการเช่า License การจ้างบํารุงรักษา และการเช่าสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ เป็น
การเบิกจ่ายจากงบทําการ ซึ่งจะต้องดําเนินการปีต่อปี ทําให้เสียโอกาสในการต่อสัญญาแบบข้ามปี ซึ่งจะมีข้อ
ได้เปรียบเรื่องอัตราค่ าเช่ า และหากมี การต่อสัญ ญาในช่ วงต้ นปี งบประมาณ จะทํ าให้ ไม่ส ามารถทํ าสัญ ญา
ล่วงหน้าในช่วงปลายปีได้
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คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน.พิ จ ารณากํ า หนดหรื อ ปรั บ กรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการของแต่ละรายการให้มีความเหมาะสม และสามารถดําเนินการได้ตามจริง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเบิกจ่ายงบทําการในปีงบประมาณต่อไป
มติที่ประชุม

รั บ ทราบและให้ กปน. รั บ ประเด็ น หารื อ และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.
ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 14 รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31
ตุลาคม 2558
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานวิ เ คราะห์ ก ารเงิ น และ
ผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ผลการดําเนินงาน
กปน. มี กํ า ไรก่ อ นอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ เท่ า กั บ 746.4 ล้ า นบาท
สูงกว่าเป้าหมาย 163.3 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 1.3 ล้านบาท เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ
จํานวน 15.8 ล้านบาท ทําให้มีกําไรสุทธิเท่ากับ 762.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 179.1 ล้านบาท และ
สูงกว่าปีก่อน 17.5 ล้านบาท และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) เท่ากับ 191.2 ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมาย 119.6 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 17.9 ล้านบาทประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 1,686.6 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 49.0 ล้านบาท และสูงกว่า
ปีก่อน 32.1 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ํา 1,355.1 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมายและต่ําปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลง
จากกลุ่มบ้านพักอาศัย นอกจากนี้มีรายได้เสริมสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน จากรายได้ค่างานวางท่อประปา
เอกชน รายได้ค่าตรวจสอบแบบ ออกแบบและควบคุมงาน และรายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับ
 ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม(รวม FX) 924.4 ล้ า นบาท ต่ํ า กว่ า เป้ า หมาย 130.1 ล้ า นบาท แต่
สูงกว่าปีก่อน 14.6 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วยน้ําขายเท่ากับ 7.59 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว่าเป้าหมาย
0.83 บาท:ลบ.ม. แต่สูงกว่าปีก่อน 0.27 บาท : ลบ.ม.
 กําไรสุทธิ เท่ากับ 762.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 179.1 ล้านบาท และสูงกว่าปี
ก่อน 17.5 ล้ านบาท โดยมี อัตราผลตอบแทนก่ อนหั กดอกเบี้ ย ภาษี และค่ าเสื่อมราคา (EBITDA Margin)
เท่ ากั บ ร้อยละ 68.99 สู งกว่าที่ คาดการณ์ ไว้ซึ่งเท่ า กั บ ร้อยละ 63.25 แต่ ต่ํ ากว่ าปี ก่อนซึ่งเท่ ากั บ ร้ อยละ
69.16 และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 45.82 สูงกว่าที่
คาดการณ์และสูงกว่าปีก่อน
ฐานะการเงิน:
กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ 31 ตุลาคม 2558 เท่ากับ 66,072.8 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.19 เท่า ต่ํากว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเท่ากับ 0.22 เท่า และต่ํากว่า
ปี ก่อนซึ่ งเท่ ากั บ 0.21 เท่ า ประกอบกั บ อั ต ราส่ ว นเงิน ทุ น หมุ น เวี ย น (Current Ratio) เท่ ากั บ 3.71 เท่ า
สูงกว่าที่ คาดการณ์ ซึ่งเท่ ากั บ 2.84 เท่ า และสู งกว่ าปี ก่อนซึ่ งเท่ ากับ 2.21 เท่ าแสดงถึ งสภาพคล่ องทาง
การเงินที่สูงกว่าที่คาดการณ์และสูงกว่าปีก่อน
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพัฒ นาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2558 มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31
ตุลาคม 2558 และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
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กปน. มีความเป็ น มืออาชีพด้านงานประปา ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ กับ องค์กรได้ ควรมี การส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อเป็นมาตรฐานชั้นนําของระบบประปาไทย นอกจากนี้ควรเตรียมแผนการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่
ระดับสากลด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบและให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ 15 รั บทราบการติ ด ตามความเสี่ ยงของอั ต ราดอกเบี้ ยและอั ต ราแลกเปลี่ ยน สํ าหรั บ เดื อน
พฤศจิกายน 2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2558 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วั นที่ 30 พฤศจิ กายน 2558 กปน. มี ภาระหนี้ เป็ นเงิ นกู้ สกุ ลเยนทั้ งจํ านวนเท่ ากั บ
5,840.6 ล้านเยน เทียบเท่า 1,725.8 ล้านบาท โดยในจํานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
แล้วเท่ากับ 2,520.3 ล้านเยน เทียบเท่า 744.7 ล้านบาท (ร้อยละ 43.2) และคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 3,320.3 ล้านเยน เทียบเท่า 981.1 ล้านบาท (ร้อยละ 56.8)
2. ปัจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1 สั ญ ญา คื อ เงิ น กู้ JICA สั ญ ญาเลขที่ TXXXII - 1 โดยเมื่ อ พิ จ ารณาจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นในเดื อ น
พฤศจิกายน 2558 พบว่า ค่าเงินบาทและเงินเยนจะมีทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ค่าเงินบาท
คาดว่าเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบ และไม่อ่อนค่ามากนัก ส่งผลให้ค่าเงินบาทจะกลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน
ทําให้ภาระหนี้สกุลเยนเมื่อแปลงค่าเป็นสกุลบาทมีปริมาณลดลง ประกอบกับเงินกู้สกุลเยนดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้สกุลเยนที่ต่ําเพียงร้อยละ 0.74 ต่อปี จึงเห็นควรคงเงิน
กู้เยนไว้ โดย กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม
ต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
มีมติรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2558
และนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 16 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 มีมติรับทราบผลการบริหาร
ความเสี่ยง และข้อมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้
1. รายงาน ผลการเฝ้ าระวั ง ดั ชนี ชี้ วั ด ค วามเสี่ ย งห ลั ก (Key Risk Indicator)
ปีงบประมาณ 2559 (เดือนพฤศจิกายน 2559) ด้านปริมาณและคุณภาพน้ําดิบ จํานวน 6 รายการ ดังนี้
1.1 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) 4 รายการ ได้แก่ ความขุ่นน้ําดิบ
จากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันออก ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันตก ค่าความเค็มในแม่น้ําเจ้าพระยา และ
ค่าคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
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1.2 อยู่ในระดับที่ต้องดําเนินการทันที (Threshold) 2 รายการ
 ปริ ม าณน้ํ าเขื่ อนภู มิ พ ล และเขื่ อนสิ ริ กิ ติ์ ในช่ วงฤดู แล้ ง จากฐานข้ อมู ล
กรมชลประทาน ณ วันที่ 30 พ.ย. 58 พบว่า อยู่ที่ 43% (Threshold ≤ 50%)
 ปริมาณน้ําเฉลี่ย ณ อ.บางไทร จ.อยุธยา ณ วันที่ 30 พ.ย. 58 พบว่า ปริมาณน้ํา
เฉลี่ย 74 ลบ.ม./วินาที (Threshold ≤ 80%)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การเตรียมความ
พร้อมรับผลกระทบจากปริมาณน้ําดิบฝั่งตะวันออกไม่เพียงพอ
2. รายงานผลการติดตามความคื บหน้ าการบริหารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2559 (เดื อน
ตุลาคม 2559)
 ผลงานดีกว่าระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน 1 แผน คื อ แผน
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
 ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน 10 แผน
 ผลงานเกิ น กว่ าระดั บเบี่ ยงเบนที่ ยอมรั บได้ (Risk Tolerance) จํ านวน 1 แผน คื อ
แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
3. สภาพปัญหาการเจริญของสาหร่ายที่โรงงานผลิตน้ํา
สายงานผลิตและส่งน้ํา นําเสนอสถานการณ์น้ําดิบแม่น้ําเจ้าพระยาพบว่ามีคุณภาพด้อยลง
เนื่องจากปริมาณน้ําในแม่น้ํามีไม่เพียงพอเจือจางสิ่งปนเปื้อนบริเวณท้ายน้ํา ปัจจุบันน้ําไหลผ่านบางไทรมีปริมาณ
80-90 ลู กบาศก์ เมตรต่ อวิ น าที ยั งคงเพี ยงพอประคองสถานการณ์ ส่ วนการรุ กตั วของน้ํ าทะเลปั จจุ บั น อยู่
ประมาณสะพานพระนั่ งเกล้ า ในช่ วงปลายเดื อนพฤศจิ กายน 2558 ที่ สถานี สู บน้ํ าดิ บสํ าแลพบว่ ามี ปริ มาณ
สาหร่ายสูงก่อให้เกิดปัญหาการผลิตน้ํา ทั้งนี้การเจริญของสาหร่ายเป็นเรื่องคาดการณ์ได้ยากเนื่องจากไม่สามารถ
ควบคุมปริมาณน้ําเสียที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ําได้ หากเจ้าพระยามีน้ําลงมาเจือจางน้อยก็มีโอกาสที่สาหร่ายจะเจริญ
ได้อย่างรวดเร็ว สําหรับปัญหาการอุดตันบ่อกรองได้มีการเฝ้าระวังการผลิตของโรงงานผลิตน้ําบางเขน สามเสน
และธนบุรีอย่างใกล้ชิด สําหรับสถานการณ์ น้ําดิบจากเขื่อนแม่กลองพบว่าเริ่มมีสาหร่ายเช่นกันแต่ปริมาณเพิ่ ม
สูงขึ้นที่บริเวณไซฟอนปลายบาง อาจมีการปนเปื้อนเมื่อระดับน้ําในคลองปลายบางสูง ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการ
กปน. ให้งดการนําน้ํารีไซเคิลกลับมาใช้ซ้ําเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของสาหร่ายที่มีต่อการผลิต
4. ความก้าวหน้าในการศึกษาวิธีกําจัดสาหร่าย
สายงานผลิ ตและส่ งน้ํ า นํ า เสนอความคื บ หน้ าการดํ าเนิ น งานของคณะทํ างานศึ กษา
แนวทางการจัดการสาหร่ายในน้ําดิบ แต่งตั้งตามคําสั่ง กปน. ที่ 665/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
โดยคณะทํ างานฯ ได้ศึกษารวบรวมข้อมู ล การใช้คลื่น อั ลตร้าโซนิ คเพื่ อกําจัด สาหร่าย จากเอกสารวิชาการ
ต่ า งประเทศมี ก ารใช้ ม าหลายปี แ ละสามารถลดสาหร่ า ยในแหล่ งน้ํ าได้ ส่ ว นในประเทศไทยเทคโนโลยี นี้
ยังค่อนข้างใหม่มีการใช้งานบางแห่ง เช่น กองทัพอากาศได้ทดลองใช้งานที่สวนสาธารณะท่าดินแดง โรงงาน
ไทคูน จังหวัดระยองที่รับน้ําดิบจาก อีสวอเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้คณะทํางานฯ จะเสนอแนวทางนํามาทดลองใช้ใน
โรงงานผลิตน้ําเพื่อทดสอบประสิทธิภาพก่อนซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและติดตั้งต่อไป
5. การเติมออกซิเจนเหลวเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาการเติมออกซิเจนเหลว
เพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ในคลองประปา เนื่องจากน้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยามี DO ลดต่ํามาก
และมีแนวโน้มรุนแรง
สายงานผลิตและส่งน้ํา ได้นําเสนอประสบการณ์ในการใช้ออกซิเจนเหลวเมื่อครั้งอุทกภัย
ใหญ่ ปี 2554 มีการติดตั้งเครื่องจ่ายที่บริเวณหน้าจุดสูบน้ําดิบเข้าโรงงงานผลิตน้ําบางเขน โดยได้รับความ
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อนุเคราะห์จากบริษัทผู้ผลิตออกซิเจนเหลวติดตั้งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลการใช้ในอัตรา 1-2 มิลลิกรัม/ลิตร
ตรวจวัดหน้าโรงสูบน้ําดิบพบว่าค่า DO เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามระยะทางจากจุดเติมถึงหน้าโรงสูบใกล้มาก ดังนั้น
การคงตัวอยู่ในน้ําประปายังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ทั้งนี้หากจะมีการติดตั้งควรติดที่สถานีสูบน้ําดิบสําแลเพื่อเพิ่ม
DO ที่ต้นทาง โดยค่าใช้จ่ายที่ประเมินเบื้องต้นเป็นค่าติดตั้งอุปกรณ์ ประมาณ 10 ล้านบาท ยังไม่รวมกับค่า
ออกซิเจนเหลว
6. การเฝ้าระวังพร้อมทั้งรายงานผลแนวคลองประปาฝั่งตะวันออก
มติ ค ณะกรรมการ กปน. เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2558 ให้ กปน. ทบทวน
กระบวนการเฝ้าระวังการก่อวินาศภัยตามแนวคลองประปา โรงกรองน้ําและโรงสูบน้ํา และรายงานผลให้ทราบ
สายงานผลิตและส่งน้ํา ได้รายงานมาตรการเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมคลองประปาและ
สถานี สู บ น้ํ า ดิ บ มี ก ารส่ งพนั ก งานตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยแนวคลองและเฝ้ า ระวั ง ทาง CCTV พร้ อ ม
ประสานงานเครือข่ายชุมชนและสถานีตํารวจในพื้นที่ สําหรับโรงงานผลิตน้ําและสถานีสูบจ่ายน้ําต่างๆ ได้มีการ
ตรวจตราพื้ น ที่ สํ า คั ญ การตรวจสอบหลั ก ฐานแสดงตั ว ผู้ ผ่ า นเข้ า ออก และการจํ า กั ด ช่ อ งทางจราจรให้
ยานพาหนะเข้าออกเพียง 1 ช่องทางและตรวจวัตถุระเบิดใต้ท้องรถ ทั้งนี้มาตรการต่างๆ จะเพิ่มความถี่และ
ความเข้มงวดมากขึ้นหากมีสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้สายงานวิศวกรรมและ
ก่อสร้าง ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
• ศึกษาข้อมูลการลําเลียงน้ําดิบทางท่อ โดยการวางท่อขนานแนวคลองเปรมประชากร
• ศึกษาแนวทางการสูบน้ําดิบโดยไม่ต้องขุดลอกคลอง
• ศึกษาแนวทางการแบ่งคลองเปรมประชากรออกเป็น 2 ฝั่ง โดยใช้ฝั่งที่ติดถนนเป็นคลอง
ลําเลียงน้ําดิบ ส่วนอีกฝั่งยังคงใช้เป็นคลองสาธารณะ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 17 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน ธันวาคม 2558
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิ บัติ งานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนธันวาคม 2558 ที่ได้ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
1. มีมติรับทราบ การดําเนินงานด้านลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 ดังนี้
พื้นที่
กปน.
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5

อัตราน้ําสูญเสีย
24.48 %
23.85 %
21.44 %
15.72 %
34.28 %
24.05 %
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1.2 ค่าแรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม 8.988 เมตร โดยมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559
ที่ 9.30 เมตร (แรงดันน้ํา 28 จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP)
1.3 แผนการดําเนินการปรับปรุงแรงดันพื้นที่บริการ 4 ได้มีการศึกษาแนวทางการสูบ
จ่ายน้ําจากสถานีสูบจ่ายน้ําราษฎร์บูรณะ ซึ่งมีแรงดันน้ําต้นทาง 18 เมตร แต่มีแรงดันน้ําปลายทาง ณ จุด
U028 และ U032 อยู่ที่ 7.5 เมตร และ 6.5 เมตร ตามลําดับ โดยจะดําเนินการศึกษาหาสาเหตุต่อไป
1.4 การติดตั้ง PRV ตรวจสอบแล้วมีจํานวนทั้งสิ้น 194 ตัว อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ตําแหน่งการติดตั้ง เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
1.5 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 ดังนี้
1) จากการดําเนินการทําให้ทราบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ํา (Water Balance) จํานวน
62 DMA จากเป้าหมาย 572 DMA คิดเป็นร้อยละ 10.84
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 10 DMA จากเป้ า หมาย 175 DMA คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
5.71
3) การปรับ ปรุงท่อจ่ายน้ําที่เสื่อมสภาพ จากเป้ าหมาย 345 กม. ดําเนิน การได้
ความยาว 10.26 กม. คิดเป็นร้อยละ 2.97
1.6 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
- สัญญา ปพ.03(56) (สสภ.) และ ปพ.04(56) (สสภ.) ประกวดราคาแล้ว
เสร็จ อยู่ระหว่างการรอลงนามสัญญา
2) แผนงานการปรับปรุงเปลี่ยนท่อจ่ายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ชนิด
AC ริมทางเท้าถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคู่ (ระหว่างซอยสุขุมวิท 26 ถึง ซอยสุขุมวิท
40) ความยาวท่อ 6.5 กม. อยู่ระหว่างการดําเนินการขุดทดสอบ Test Pit
1.7 วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถั มภ์ (วสท.) ได้ เข้ ามาสํารวจ
สภาพถังสูงที่สํานักงานประปาสาขาพระโขนง (สสพ.) แล้ว 2 ครั้ง คาดว่าจะส่งข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
กปน. ภายในเดือนธันวาคม 2558 สําหรับแนวทางการสร้างหอถังสูงแห่งใหม่ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
1.8 แผนการจั ด ทํ า ขอบเขตการดํ า เนิ น งานโครงการศึ ก ษา Apparent Loss due to
Meter Inaccuracy & Oversizing คาดว่ า จะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สั ญ ญาจ้ า งแล้ ว เสร็ จ ประมาณปลายเดื อ น
มกราคมและเสนอผู้ว่าการการประปานครหลวงต่อไป
1.9 ผลการประชุ มคณะทํ างานศึ กษาบั ญ ชี ส มดุ ล น้ํ า ของการประปานครหลวง ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ให้ กปน. กําหนดเป้าหมายการลดพื้นที่เฝ้าระวังที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูงกว่าร้อยละ
30 ให้หมดจากพื้นที่ของ กปน. ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2559
2.2 ให้ ชวก. (ก4) สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่บริการ 4
2.3 ให้ ชวก. (ก) และ ชวก. (ก1-5) ร่วมกันสรุปคําจํากัดความของพื้นที่ เฝ้าระวังที่ ไม่
ทราบค่าให้มีความชัดเจนและใช้ไปในแนวทางเดียวกัน
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2.4 ให้ กปน. คํ านวณค่ าแรงดั น น้ํ าเฉลี่ ย ของ กปน. ระหว่า งช่ วงเวลา 05.00 น. ถึ ง
23.00 น.
2.5 ให้คณะทํางานศึกษาบัญชีสมดุลน้ําของการประปานครหลวง ประสานงานร่วมกับที่
ปรึกษาฯ ที่ กปน. จะจ้างมาดําเนินการศึกษาบัญชีสมดุลน้ําของ กปน.
3. กํ าหนดให้ มีก ารประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้ งที่ 1/2559 ในวั น พุ ธที่ 13 มกราคม
2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 18 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับทราบ ความคืบหน้าการเปิดให้บริการสถานพยาบาล ณ สํานักงานประปาสาขาบางกอก
น้อยจากการเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2558 เปรียบเทียบกับข้อมูลการออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ในหน่วยอื่น พบว่ามีจํานวนไม่มาก
กรรมการฝ่ายนายจ้างแจ้งว่า ขณะนี้การจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังไม่แล้วเสร็จ
อยู่ในระหว่างการจัดทํา MOU กับโรงพยาบาลของรัฐ จึงขอให้บริการในลักษณะการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการจัดสรรแพทย์ต่อไปอีกระยะ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมายเลขานุการฯ ประสานกับ กบพ. ในการรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
2. รับทราบ ผลการพิจารณาสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราช
การุณย์ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ กปน. ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผลการประชุมสรุปได้ว่า กปน. ควรพิจารณา
ใน 2 ประเด็น คือ
1) พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเป็นหลัก ซึ่งโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราช
การุ ณ ย์ เป็ น โรงพยาบาลในกํ า กั บ ดู แ ลของคณะแพทย์ ศ าสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่สามารถรับภาระค่าบริการทางการแพทย์ได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งสวัสดิการจากภาครัฐ และต้องการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกับบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนํา
2) พิ จารณาจากใบเสร็จรับเงินที่ มีข้อความระบุ ว่า “ไม่ สามารถนํ าไปเบิ กกั บราชการได้ ”
ซึ่งเห็นว่ารัฐวิสาหกิจก็เบิกไม่ได้เช่นเดียวกัน
และคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็ นชอบร่างประกาศ ครรส. เรื่อง หลั กเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี ป ระสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย
ค่ า ทํ า ศพกรณี ต ายอั น มิ ใ ช่ เ นื่ อ งจากการทํ า งาน ซึ่ ง เพิ่ ม คํ า นิ ย าม “สถานพยาบาลของทางราชการ”
ให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
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ในการนี้ กปน. จึงได้ดําเนินการแก้ไขข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 59 ว่าด้วย การสงเคราะห์
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 10) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมคํานิยามของ “สถานพยาบาลของทางราชการ” ให้หมายความรวมถึง สถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลอื่น ตามที่ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กําหนดด้วย เพื่อเตรียมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามร่างประกาศ ครรส. ดังกล่าว ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ ครรส. ได้
ประกาศใช้แล้ว กปน. ก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ หากในประกาศ ครรส. กําหนด
ชื่อโรงพยาบาลเป็ น การเฉพาะ กปน. ก็ จ ะนํ าข้ อบั งคั บ กปน. ฉบั บ ที่ 59 มาทบทวนเพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ
ประกาศ ครรส. ต่อไป
คณะกรรมการกิจ การสัม พัน ธ์ฯ มอบหมายเลขานุการฯ ติดตามผลการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
3. รับทราบ การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน
กปน.ตามที่ กรมสวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงานได้ มีหนั งสือที่ รง 0509/011738 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2558 แจ้งว่า ได้รับจดทะเบี ยนกรรมการ สร.กปน. ชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง สร.กปน. สามารถดํ า เนิ น การขอเปลี่ ย นแปลงกรรมการ ผู้ แ ทนฝ่ า ยลู ก จ้ า งใน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ตามขั้นตอนต่อไป
4. รับทราบ ข้อคิดเห็น ของกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เรื่องขอให้มีผู้แทน สร.กปน. ร่วม
พิจารณาการขอย้ายไปปฏิบัติงานใกล้ที่อยู่อาศัยของพนักงาน กปน.
กรรมการผู้ แ ทนฝ่ า ยนายจ้ า งชี้ แ จงว่ า เบื้ อ งต้ น สามารถให้ ผู้ แ ทน สร.กปน. เข้ า ร่ ว ม
พิจารณาการขอย้ายไปปฏิบัติงานใกล้ที่อยู่อาศัยได้สําหรับกรณี ของพนักงานตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน แต่คงไม่
สามารถเข้าร่วมการพิจารณาโยกย้ายของพนักงานตําแหน่งผู้บริหารได้
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมาย ผอ.ฝบบ. พิจารณาดําเนินการต่อไป
5. รั บ ทราบ ข้ อ คิ ด เห็ น ของกรรมการผู้ แ ทนฝ่ า ยลู ก จ้ า ง เรื่ อ ง การพิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อ
ผู้ปฏิบัติงาน อ่านมาตรวัดน้ําซึ่งได้รับผลกระทบจากกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา”
เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ระบบงาน Handheld จะไม่มีการออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ําประปาสําหรับผู้ใช้น้ําที่มีการ
ใช้น้ําลดลง 10% โดยใช้วิธีการออกจดหมายแจ้งให้แก่ผู้ใช้น้ําแทนใบแจ้งหนี้ตามปกติ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
สูญเสียรายได้ในการส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ําประปา
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างมีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้น้ํา ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ไม่ควรได้รับผลกระทบในด้านรายได้จากโครงการนี้ เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่อ่านมาตรวัด
น้ําตามปกติ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมาย รวก.(บ) พิจารณาดําเนินการต่อไป
6. เห็นชอบ ให้ ชวก.(ลน) นําเรื่องการติดตั้งคานกั้นถนนเลียบคลองประปาตั้งแต่ถนนแจ้ง
วัฒนะถึงแยกศรีสมาน เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุด
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8. เห็ น ชอบ การจัดงานเลี้ ยงปี ใหม่ ของคณะกรรมการกิจ การสัมพัน ธ์ฯ โดยมอบหมายให้
เลขานุการฯ ดําเนินการต่อไป
9. เห็นชอบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่
11 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ่ กปน.
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให้ กปน. รับ ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกิ จการสั มพั น ธ์ฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิ นการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ การทบทวนแผนการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 1) เพื่ อให้
กิ จ กรรมการตรวจสอบสามารถตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
2. เห็นชอบ รายงานผลการปฏิ บัติ งานของสํานั กตรวจสอบ ประจําปี งบประมาณ 2558 โดย
สรุ ปบทบาทความรั บผิ ดชอบและผลการดํ าเนิ นงานที่ สํ าคั ญ ดั งนี้ เอกสารรายงานผลการปฏิ บั ติ งานของสํ านั ก
ตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 1 เล่ม
2.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบ : ตามแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม
2557 - กันยายน 2558) โดยกําหนดกิจกรรมตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 33 กิจกรรม และงานที่
ได้รับมอบหมาย จํานวน 6 กิจกรรม ซึ่งผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่า กปน. มีการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่
กําหนด
2.2 การตรวจสอบตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสํ านั กตรวจสอบได้
ดําเนินการสอบทาน/ตรวจสอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ จํานวน 10 เรื่อง
2.3 กิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญ มีดังนี้
1) การพัฒนาเพิ่มทักษะและศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้ แก่ พนั กงานทั้ งภายในและภายนอกองค์ กร ในปี งบประมาณ 2558 ส่งพนั กงานเข้ารับการอบรม ทั้ งสิ้ น 88
หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรที่จัดโดยสํานักตรวจสอบ จํานวน 4 หลักสูตร หลักสูตรที่จัดโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จํานวน 69 หลักสูตร และหลักสูตรของภายนอกองค์กร จํานวน 15 หลักสูตร
2) เข้าร่วมการสัมมนา Easy Easy CAE Forum ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจัดเสวนาผู้บริหาร
หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนว
ปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่าง ๆ รวม 4 ครั้ง
3) ให้ การต้อนรับหน่ วยงานภายนอก ซึ่งขอศึ กษาดูงานด้านการตรวจสอบภายในของ
กปน. จํานวน 2 หน่วยงาน คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การคลังสินค้า
3. เห็นชอบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด 2
เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2558) และผลการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ
สํานักตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สรุปได้ดังนี้
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3.1 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ : แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2559 กําหนด
งานตรวจสอบที่ต้องดําเนินการและรายงานผลการตรวจสอบ จํานวนทั้งสิ้น 62 งาน สําหรับงวด 2 เดือน (ตุลาคม
– พฤศจิกายน 2558) เป็นงานตรวจสอบตามแผนฯ รวม 3 งาน คือ
1) การปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1/2559 : การจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ มีข้อมูลครบถ้วน รูปแบบเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงิ นแผ่ นดิ น มี การรายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามข้ อเท็ จจริ ง และภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด รวมทั้ งมี
การติดตามความก้าวหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งนี้ สิ้ น สุ ดไตรมาสที่ 4/2558 งานที่ ต้ องดํ าเนิ น การวงเงิ น ฯ 4,006.80
ล้านบาท ดําเนินการได้ วงเงินฯ 128.82 ล้านบาท คงเหลืองานที่ยังดําเนินการไม่ได้วงเงินฯ 3,877.98 ล้านบาท
(งานค้างจากไตรมาสก่อน วงเงินฯ 3,788.49 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4/255วงเงินฯ 89.49 ล้านบาท)
2) การสอบทานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของ กปน. : การประเมิ น
การควบคุมด้วยตนเองของหน่วยงาน (CSA) ปีงบประมาณ 2558 ในระบบ RMIC (ระบบงานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน) จํานวนทั้งสิ้น 169 ระบบงาน พบว่าทุกระบบงานประเมินภายในแผนงานที่กําหนด
และได้รับการอนุมัติครบถ้วน ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)
จํานวน 81 ระบบงาน พบว่าระบบงานที่กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอ จํานวน 77 ระบบงาน ยกเว้น 4
ระบบงาน กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ หน่วยงานปรับปรุงการควบคุมและได้ดําเนินการแล้วเสร็จใน
ปี งบประมาณ 2558 จํ านวน 2 ระบบงาน คื อ ระบบงานสู บ ส่ งและสู บ จ่ ายน้ํ า ของโรงงานผลิ ต น้ํ า และ
ระบบงานกักเก็บน้ําประปา คงเหลือดําเนินการใน ปี 2559 จํานวน 2 ระบบงาน คือ ระบบงานการควบคุม
การเข้ า -ออกและความปลอดภั ย ในอาคาร และระบบงานการควบคุ ม การพั ฒ นาและจั ด การระบบงาน
สารสนเทศ
3) แผนเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบู รณาการ ระบบการควบคุ ม ภายใน การบริ ห าร
ความเสี่ ยงและการตรวจสอบภายใน (GRC) : สํานั กตรวจสอบ (สตส.) ได้ รั บมอบหมายให้ รับผิ ดชอบ จํ านวน 4
แผนฯ (จํานวนทั้งหมด 10 แผน) สรุปผลการดําเนินงาน ได้ดังนี้
แผนที่ 6 แผนการทบทวนและปรั บ ปรุ ง กระบวนการ (Business Process
Improvement) ยังไม่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานเจ้าของกระบวนงานหลักเพื่อให้คําปรึกษา และ
อยู่ระหว่างรอสายงานผลิตและส่งน้ํา ปรับปรุงกระบวนงานหลัก 3 กระบวนงาน แล้วเสร็จ ได้แก่ กระบวนการ
จัดหาและส่งน้ําดิบ การผลิตน้ํา และการส่งและจ่ายน้ํา เพื่อวางแผนการตรวจสอบและดําเนินการสอบทาน
กระบวนการทํางานต่อไป
แผนที่ 7 แผนการจัดทํากรอบและกระบวนการในการกํากับดูแลการดําเนินงานให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ สตส. ดําเนินการตรวจสอบให้ครอบคลุมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายใน กปน. และการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ อื่ น ๆ และรายงานผลต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ จํานวน 2 ครั้งแล้ว
แผนที่ 8 แผนการทบทวนขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม
การปฏิบัติตามแนวทางของ GRC สตส. ได้ทบทวนแผนการตรวจสอบประจําปี และจัดทํา Audit Program
ให้ครอบคลุมเรื่องการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ แล้วเสร็จตามแผน พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม GRC
ในองค์กรโดยให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
แผนที่ 10 แผนการปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น
การบูรณาการ GRC ล่าช้ากว่าแผนฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริงของระบบ (Go-live) ซึ่งยัง
พบข้อผิดพลาดของระบบฯ ที่ต้องให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ทําการแกภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจอยู่
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ในเกณฑ์ดี ส่วนใหญ่หน่วยงานดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับ
ดู แล การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ และหลั กเกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่กํ าหนด ข้ อเสนอแนะของสํ า นั ก ตรวจสอบได้ รั บ
ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยรั บ ตรวจในการนํ าไปดํ า เนิ น การเพื่ อ ปรั บ ปรุ งและแก้ ไข สํ า หรั บ ผลการประเมิ น
ทีมตรวจสอบโดยผู้รับตรวจ มีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.67)
3.2 ผลการติดตามการปฏิบั ติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสํานักตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ 2559 เป็นข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดําเนินการยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จํานวน
103 ข้อ จากการติดตามถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 หน่วยรับตรวจสามารถดําเนินการแล้วเสร็จ 41 ข้อ และ
อยู่ระหว่างดําเนินการ 62 ข้อ
4. รั บทราบ รายงานทางการเงิ น สํ าหรั บปี สิ้ น สุ ดวั นที่ 30 กั นยายน 2558 และ 2557
(ก่อนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง)
4.1 ฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2558
1) สิ นทรั พย์ รวม เท่ ากั บ 66,750.6 ล้ านบาท ประกอบด้ วย สิ นทรั พย์ หมุ นเวี ยน
13,564 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 53,186.6 ล้านบาท
2) หนี้ สิ นและส่ วนของทุ น เท่ ากั บ 66,750.6 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนี้ สิ นรวม
12,010.2 ล้านบาท (หนี้ สิ นหมุนเวียน 4,852.3 ล้ านบาท และหนี้สิ นไม่ หมุนเวียน 7,157.9 ล้ านบาท) และ
ส่วนของทุน 54,740.3 ล้านบาท
4.2 ผลการดําเนิ นงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีกําไรเท่ ากับ 7,190.6
ล้านบาท เกิดจากรายได้รวม 19,917 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 12,726.4 ล้านบาท สําหรับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หลังหักขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ เท่ากับ 7,012.7 ล้านบาท
4.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือ เมื่อสิ้นสุดการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ได้แก่ สินทรัพย์หมวดยานพาหนะ จากเดิมคํานวณ
ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ 5 และ 8 ปี โดยไม่มีมูลค่าคงเหลือ เปลี่ยนเป็นคํานวณค่าเสื่อมราคาตาม
อายุการให้ประโยชน์ 5 และ 8 ปี โดยมีมูลค่าคงเหลืออัตราร้อยละ 5 และ 15 ของมูลค่าได้มา
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า
1. จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2558 กับ ไตรมาสที่ 1-3/2558
พบว่ากํ าไรจากการดํ าเนิ นงานลดลงอย่ างเป็ นสาระสํ าคั ญ เกิ ดจากการบั นทึ กค่ าใช้จ่ ายดําเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
ในไตรมาส 4 ดังนั้น กปน. ควรหาวิธีการประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายไตรมาส
เช่น โบนัสพนักงาน ผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น เพื่อให้รายงานทางการเงิน
แสดงผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ
2. การนําเสนอรายงานทางการเงิน ของ กปน. (ก่อนสํานั กงานตรวจเงินแผ่ นดินสอบทาน)
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ขอให้ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน (ฝวง.) เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อนําเสนอผล
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ของ กปน.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. แม้ว่าปริมาณน้ําขายในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2.4 แต่เมื่อพิจารณาแยกตาม
กลุ่มผู้ใช้น้ํา พบว่า ปริมาณน้ําขายของผู้ใช้น้ํากลุ่มอุตสาหกรรมกลับลดลง กปน. ควรวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือเกิดจากความล่าช้าในการจัดการภายในองค์กร เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ
2. กปน. ควรสรุปบทเรียนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่
กําลังจะมา โดยกําหนดเป้าหมายการดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะห์
แนวทางปรับปรุงในอนาคตได้
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มติที่ประชุม

รั บ ทราบและให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 20 รั บทราบผลการดํ าเนิ นงานด้ านธรรมาภิ บาล (CG) ด้ านกิ จกรรมเพื่ อสั งคม (CSR) และด้ าน
การประชาสัมพันธ์
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการดํ าเนิ นงานด้ านธรรมาภิ บ าล (CG)
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ การดําเนินงานเพื่อพัฒนาการให้บริการ ด้าน MWA Call Center โดยในช่วง
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยฝ่ายปฏิบัติการ การประปานครหลวงได้นําผู้ปฏิบัติงานด้าน
Call Center และผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการ Call Center ณ การไฟฟ้า
นครหลวง เพื่อมุ่งเน้นศึกษาการดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า ในองค์กรที่ระบบ Call Center ถือเป็นช่องทางที่
สํ า คั ญ ในการเชื่ อ มโยงระหว่ า งองค์ ก รกั บ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร จะมี ก ารวางระบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากระบบ
Call Center ไปยังผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการลูกค้า เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
(Real Time) ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ กปน. พิจารณาการเชื่อมโยงระบบ Call Center กับ
ช่องทางการรับข้อมูลอาจเป็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความสั้น (SMS) เพื่อให้ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลได้แบบ Real Time อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพราะความรวดเร็วในการรับเรื่องผ่านระบบ Call Center เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ แต่ทว่าความสามารถในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการชี้แจงให้ผู้
แจ้งสามารถรับรู้ถึงความคืบหน้าในการดําเนินการภายหลังการรับแจ้ง ถือเป็นอีกส่วนสําคัญที่จะบ่งบอกถึง
ความสําเร็จของการให้บริการด้าน Call Center ขององค์กร เพราะเปรียบเสมือนเครื่องสะท้อนถึงความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรทุกคน
2. รับทราบ ความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของการประปานครหลวง โดย
คณะทํางานกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานด้ านพิพิธภั ณฑ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ แห่งการเรียนรู้ได้ดําเนินการกําหนด
ราคาแล้วเสร็จ และผู้ว่าการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของฝ่าย
จัดหาและพัสดุในการดําเนินการจ้างออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ต่อไป
3. รับทราบ รายงานเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ 2559 กปน. โดยฝ่ายธรรมาภิบาล
ได้รวบรวมรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2558 ไม่มีรายงานการ
ดําเนินคดีอาญาและการรายงานข้อร้องเรียนบุคลากรเพิ่มเติม มีเพียงการร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคลผ่าน
ช่องทางของ กปน. จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้ชี้แจงข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว
4. รับทราบ แผนดําเนินงาน “โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” ร่วมกับกิจกรรม
พบประชาชนของสํานักงานประปาสาขา ปีงบประมาณ 2559
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า นอกเหนือจากการนําผู้ผ่านการอบรม “โครงการ
วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” เข้าร่วมกิจกรรมกับสํานักงานประปาสาขาแล้วนั้น กปน. ควรพิจารณา
จัดกิจกรรมประปาพบประชาชนร่วมกับสํานักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่ม
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ช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสามารถในการให้บริการงานซ่อมแซม บํารุงรักษาอุปกรณ์ประปาของ
ผู้ผ่านการอบรม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
5. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล ประจําปีงบประมาณ 2559
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรนําเสนอรายละเอียดของการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยขอให้นําเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
6. รับ ทราบ รายงานผลการดํ าเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (CSR) ประจํ า ปี
งบประมาณ 2559
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรจัดทําแผนแม่บททั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของการดําเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลองที่ชัดเจน และควรรวบรวมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ได้ดําเนินการให้แก่ประชาชนในลุ่มน้ําแม่กลอง ทั้งในแง่ของการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ตลอดจนการ
ดูแลวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยนํามาร้อยเรียงให้เกิดเป็นเรื่องราวที่สามารถสรุปเป็นผลการดําเนินงาน
อัน จะนํ าไปสู่ การสร้างความสัมพั น ธ์ที่ดี ระหว่ างชุ มชนกั บ กปน. ทั้ งนี้ ขอให้ กปน. สรุป ผลการดํ าเนิ น งาน
ตลอดจนแผนการดํ า เนิ น งานในปี ง บประมาณ 2559 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลุ่ ม น้ํ า แม่ ก ลอง มานํ า เสนอให้
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป และสําหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
"จิบน้ําชา เสวนาภาษาเดียวกัน" คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ กปน. นําประเด็นปั ญ หาที่ได้จากการเสวนามา
นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
7. รับทราบ รายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดย
เดือนพฤศจิกายน 2558 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ดําเนินการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัด
จ้างที่เสาข่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสํานักงานใหญ่ มีจํานวนทั้งสิ้น 31 เรื่อง และไม่มีการร้องเรียน
เรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน
8. รั บ ทราบ รายงานผลการดํ า เนิ น งานด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ประจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน
2558
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรรวบรวมผลงานรางวัลที่ได้รับตลอดปีที่
ผ่านมา และจัดทําเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Corporate Advertising) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร อันจะนําไปสู่การสร้างการรับรู้ถึงความเป็นองค์กรที่มีความ
เป็นมืออาชีพ โดยอาจพิจารณาคัดเลือกสื่อสิ่งพิมพ์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ นอกจากนั้น ยังให้ข้อสังเกตว่า
การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ กปน. สามารถนํามาประมวลและถ่ายทอด
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
9. รับทราบ รายงานการรับมือภาวะวิกฤติในสถานการณ์ภัยแล้ง
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการดําเนินงานเพื่อรับมือภาวะวิกฤติดังกล่าว
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และควรกําหนดให้มีการ
จัดทํา Crisis Management Plan ขององค์กร เพื่อยึดถือเป็นคู่มือปฏิบัติงานในยามเกิดวิกฤตการณ์ ซึ่งถือเป็น
มาตรการรองรับในยามเกิดกรณีฉุกเฉิน
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10. รับทราบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) ประจําปี 2559 กําหนดประชุมในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 09.30 น. โดยครั้งที่
1/2559 กําหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 21 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แล้วมีมติในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลชุดใหม่
2. รับทราบ รายงานการติด ตามการดํา เนิน งานตามมติค ณะอนุก รรมการบริห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 11/2558
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
3. เห็นชอบ การกําหนดกลุ่มงาน (Job Family) จํานวน 10 กลุ่มงาน และคณะอนุกรรมการฯ
มีข้อเสนอแนะในการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนี้
3.1. ในการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กปน.
ระดับ 8, 9, 10 ซึ่งเป็นตําแหน่งเทียบเท่า จะต้องมีการกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งปริมาณและคุณภาพ
งานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ไว้ใน Job description ให้ชัดเจน รวมทั้งเงื่อนไขในการพิจารณาเลื่อน
ระดั บ ซึ่ งจะต้ องพิ จารณาจากระยะเวลาในการดํ ารงตํ าแหน่ งในแต่ ละระดั บ ความรู้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน
ทักษะ ประสบการณ์ และผลของความสําเร็จในงานเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นๆ และควรมีเครื่องหมายที่แสดงการเติบโต
ขึ้นสู่แต่ละระดับ (เป็นลูกศรขึ้นเส้นทึบ)
3.2. ขอให้ กปน. พิ จารณาแนวทางการโยกย้ ายข้ ามสาย จากสายบริ หารไปสายวิ ชาชี พ/
วิชาการ หรือจากสายวิชาชี พ/วิชาการไปสายบริหาร โดยอาจจะต้องให้ มีเครื่องหมายลู กศรกลับไปมาได้ ในแนว
ระนาบเป็ นเส้ นประ เนื่ องจากเป็ นตํ าแหน่ งระดั บเดี ยวกั น แต่ในการย้ ายข้ ามสายอาจต้ องมี การกํ าหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติม เช่น จากสายวิชาชีพ/วิชาการ ไปยังสายบริหาร จะต้องผ่านการอบรมด้านภาวะผู้นําหรือทักษะการบริหาร
หรือประสบการณ์ในตําแหน่งบริหารมาไม่น้อยกว่ากี่ปี เป็นต้น
อนึ่ง เลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า ได้จัดทํา Job Description ของตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ
8-10 ทุกตําแหน่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งเข้าสู่ตําแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ผู้ อํานวยการกอง และผู้ อํานวยการฝ่ า ยไว้ แล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม จะรับ ข้ อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการฯ
ไปทบทวนให้รอบคอบเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
4. รั บ ทราบ แนวทางการจั ด ทํ า แผนที่ เ ส้ น ทางการฝึ ก อบรม (Training Road Map)
ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
สถาบันฯ ควรเร่งจัดทํามาตรฐานวิชาชีพประปาของ กปน. (MWA Standard) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
Standard และ Code of Practice โดยเริ่มจากมาตรฐานที่จําเป็นในเบื้องต้นก่อน เช่น การหาท่อรั่ว การลด
น้ําสูญเสีย เป็นต้น โดยใช้ output/outcome เป็นตัวตั้ง และกําหนดมาตรฐานของ input และ process ที่ทําให้
ได้ รับ output/outcome ตามที่ กําหนดไว้ จากนั้น จึงนําไปเสนอกรมพั ฒ นาฝีมือแรงงานหรือสถาบั นคุ ณ วุฒิ
วิชาชีพในลําดับต่อไป นอกจากนี้ควรมีการจัดทําใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรช่างประปา (Plumber
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Certificate) ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม เพื่อต่อยอดโครงการวิชาชีพช่างประปา สามารถนําไปประกอบอาชีพ
ช่างประปาได้ เป็นการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับสังคม อย่างไรก็ตาม ขอให้สถาบันฯ นําเสนอ Road
Map ในการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพประปา (MWA Standard) นําเสนอคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง
อนึ่ง ชวก. (พป) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สถาบันพั ฒ นาวิชาการประปากําลังเร่งดําเนิ นการ
สร้างมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมกับพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน เพื่อนําเสนอกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรงานประปาให้กับผู้รับจ้างทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้บริหาร
โดยสถาบันพัฒนาวิชาการประปาจะออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเป็น
การรับรองมาตรฐานทักษะความรู้จากการอบรมในหลักสูตรด้วย
5. รับทราบ แนวทางการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพประปา และแผนพั ฒ นาหลักสูตรวิชาชีพ
ประปาสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณใน
การฝึกอบรม/พัฒนาพนักงาน ซึ่งมีจํานวนเพียง 80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้
ของ กปน. โดยหลักการแล้วงบประมาณในการฝึกอบรมพนักงานควรอยู่ที่ 1% ของรายได้ดําเนินงาน
6. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการจั ดตั้ งศู นย์ การเรียนรู้ ณ พื้ น ที่ เชียงราก โดย
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรเร่งดําเนินการเพื่อให้ทันตามกําหนดเวลาที่จะทูลเชิญสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร ในเดือนกันยายน 2559 ดังนั้น ขอให้
จัดทําแผนงานดําเนินการในรายละเอียด นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
7. รับทราบ ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี
2559 โดยกําหนดประชุมในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 606 อาคาร
สํานักงานใหญ่ กปน. สําหรับเดือนสิงหาคม 2559 กําหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม
มติที่ประชุม

รับ ทราบและให้ กปน. รับ ข้อเสนอแนะและข้อสั งเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 22 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่ งได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม
2558 แล้วมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559
คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้ กปน. จัดทํารายละเอียด และนําเสนอความก้าวหน้าของงาน
ในแผนปฏิบัติงานฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
2. รับทราบการนําเสนอระบบหลักที่สําคัญของ กปน. 1 ระบบงาน คือ ระบบ WLMA
คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้ กปน. สรุปปัญหาหรือสาเหตุที่ผู้ใช้งานไม่ใช้ระบบ WLMA
ให้ ค รบทั้ ง 8 Modules และจั ด ให้ มี Workshop ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ WLMA ทั้ ง หมด พร้ อ มทั้ ง เชิ ญ
คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมหารือด้วย
3. พิจารณาแผนดําเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลงานของผู้ว่าการ กปน. ช่วง 6 เดือนแรก
ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) โดยเป็นแผนงานที่ต้องนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ
เห็นชอบก่อนดําเนินการ จํานวน 2 แผน คือ
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1) แผนการพั ฒ นาระบบ GIS ของ กปน. ที่ เ ป็ น ระบบสารสนเทศระดั บ องค์ ก ร
(Enterprise GIS) คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้ กปน. จัดทําภาพรวมของการใช้ระบบ IT และรายละเอียดของ
การทํา Enterprise GIS ให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ และนํามาให้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
2) เห็ น ชอบแผนการยกระดั บ การบู รณาการข้ อมู ลระหว่างระบบสารสนเทศหลั กของ
กปน. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน และเพิ่มการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศดังกล่าว จํานวน
2 คู่ คือ
2.1) ระบบ CIS กับ ระบบ SAP
2.2) ระบบ GIS กับ ระบบ WLMA
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 23 รั บทราบรายงานความก้ าวหน้ าโครงการปรั บปรุ งกิ จการประปาแผนหลั ก ณ วั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ณ วัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยปั จจุบั นมี โครงการขนาดใหญ่ ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 3 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
ผลการดําเนินงาน

ผลการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินสะสม
การจ่ายเงินเดือน
วงเงินลงทุน
ผลงานสะสม
ผลงานเดือน พ.ย.
โครงการ
(ล้านบาท)
พ.ย.(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
จ่าย
แผน
แผน
แผน
จ่ายจริง
แผน
จริง
จริง
จริง
โครงการ 7 25,177.30 91.73% 91.80% 0.07% 0.15% 23,064.71 23,073.51 13.10 8.74
โครงการ 8 7,494.00 82.65% 82.86% 0.44% 0.53%
5,850.00 5,851.23 15.20 2.17
ลดน้ํา
สูญเสีย

4,215.60

96.41% 96.41%

-

-

สรุปผลรวมการจ่ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนพฤศจิกายน 2558

4,064.20

4,064.20

-

-

32,978.97 32,988.94 28.30 10.91

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 มีมติรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 24 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ่ นายเจริญ
ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูนสินธนา
และ รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหารของสายงานผลิต
และส่งน้ํา เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อม
บํารุงระบบผลิตและจ่ ายน้ํ า การดูแลความเที่ ยงของเครื่องวัด การเฝ้าระวังแรงดั นน้ํ าทั่ วพื้ นที่ความเสี่ ยงโรงงาน
ผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ การเตรียมความพร้อมรับภัยแล้งในปี 2559 การจัดการพลังงานทางเลือก การเร่งรัดเบิกจ่าย
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งบลงทุน ฯลฯ เพื่อให้การดําเนินงานของ กปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์กร และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
- เมื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้ า อาคารอเนกประสงค์
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมี
ผศ. ที ฆ วุ ฒิ พุ ท ธภิ ร มย์ กรรมการ กปน. พร้ อมคณะผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และผู้ ป ฏิ บั ติ งาน กปน. เข้ า ร่ว ม
นอกจากนี้ กปน. จะจั ด กิ จ กรรมทํ า บุ ญ ตั ก บาตรทุ ก วั น ศุ ก ร์ สั ป ดาห์ แ รกของเดื อ น เพื่ อ เป็ น การสื บ สาน
วัฒนธรรมชาวพุทธและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป
- เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังโรงงานผลิตน้ํา
บางเขน (ประตูทางเข้าฝั่งนอร์ธปาร์ค) สํานักงานใหญ่ ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ คณะกรรมการ กปน. ให้เกียรติ
ร่วมในพิธีเปิดทุ่งทานตะวัน ภายใต้กิจกรรม “ปลูกดอกไม้ถวายองค์ราชัน 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558”
โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน
ได้ร่วมกันปลูกดอกทานตะวันตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวัน ที่ 5 ธัน วาคม นอกจากนี้ ยังมี กิจ กรรม
“ถ่ า ยรู ป กั บ ทุ่ ง ทานตะวั น กปน.” พร้ อ มลง Social โดยตั้ ง ค่ า เป็ น สาธารณะ พร้ อ มพิ ม พ์ แ ฮชแท็ ก
#MWASunflower2015 เพื่อร่วมลุ้นรางวัล “กระเช้าของขวัญปีใหม่” จากผู้ว่าการ 3 รางวัล
- เมื่อวัน ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ผศ. ที ฆวุฒิ
พุทธภิรมย์ กรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน
กปน. พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
ในการนี้ ผู้ว่าการ คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานได้กล่าวคําปฏิญาณตนเพื่อเป็นพนักงานที่ดี
และพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และลงนามถวายพระพรด้วย
- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ่ นายเจริญ
ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูชื่น รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์
และ รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒ นฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหารของสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น นโยบายของคณะกรรมการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ 2559 แนวทางการนําระบบ
เทคโนโลยีมาปรับ ปรุงและพัฒ นางานบริการประชาชน การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การนํ า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของ กปน. รวมทั้งความมั่นคงและความเสี่ยงในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ กปน. สามารถดําเนินงานได้ตามนโยบายและแผนงานที่ตั้งไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เมื่ อ วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งแกรนด์ บ อลรู ม ซี และ
ห้ อ งบอร์ ด รู ม ชั้ น 4 โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น นายเจริ ญ ภั ส ระ ประธานกรรมการ กปน.
คณะกรรมการ กปน. และผู้ว่าการ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
ฉบับ ที่ 4 (2560-2564) โครงการจัดทํ ายุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงฉบับ ที่ 4 (25602564) โดยมี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ผู้ อํ านวยการฝ่ า ยและเที ย บเท่ า ขึ้ น ไปเข้ า ร่ว ม เพื่ อ ระดมสมองและพิ จ ารณา
รายละเอียด ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ มีสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน
กพร. เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ และในการนี้ ประธานกรรมการ กปน. และคณะกรรมการ กปน. ได้เข้าร่วม
การประชุมเพื่อนําเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และร่างกลยุทธ์จาก TOWS Matrix ด้วย
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- เมื่ อวั น ที่ 16 ธั น วาคม 2558 เวลา 20.00 น. ณ พระเมรุ วั ด เทพศิ ริน ทราวาส
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการ กปน. และ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์
ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณพระตําหนักวังสวนกุหลาบ
พระราชวังดุสิต นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน.
ร่วมเข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดําเนิน ณ พระตําหนัก
วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจําปี 2558” “เกษตรอินทรีย์หลากหลาย
ถวาย 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์” พร้อมรับประทานเข็มที่ระลึก ซึ่ง กปน. ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยดีเสมอมา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 25 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็น
ข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ นั้น
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มีเรื่องที่ควรทราบและเกี่ยวข้องกับ กปน. จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
1. เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบให้ ข้า ราชการลาเข้ า ร่ ว มโครงการบรรพชาอุ ป สมบทหมู่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 โดยไม่ถือเป็นวันลา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
2. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพิ่มเติม (จํานวน 7 ราย)
มติที่ประชุม

รับทราบ

