สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 1/๒๕๕9
ด้วยเมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํ า นั ก งานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/๒๕๕9 สรุ ป ผล
การประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ 1

การดําเนินงานของ Call Center 1125

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการดําเนินงานของ Call Center 1125
โดยฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง (ฝปก.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ได้รายงานการดําเนินการต่าง ๆ ได้แก่
โครงสร้างผังบริหารของ ฝปก. หน้าที่และความรับผิดชอบหลักการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ
2559 ประกอบด้ว ย การปรับ ปรุงคุณ ภาพการให้บ ริการของ MWA Call Center 1125 การยกระดับ
ศูน ย์บ ริก ารประชาชน MWA Call Center 11 2 5 และการบริห ารจัด การข้อ ร้อ งเรีย น รวมถึง
การดําเนินงานนอกแผนยุทธศาสตร์ เช่น การปรับปรุงระบบการกระจายเสียงตามสาย การตั้งศูนย์ดํารงธรรม
การประปานครหลวง และการเตรียมความพร้อมรับวิกฤตภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาในการดําเนินงาน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ควรเร่งแก้ไขปัญหาสายหลุด/เงียบ และควรให้ความสําคัญ
กับการแจ้งกลับให้ผู้ใช้น้ําได้รับทราบความคืบหน้า
2. สําหรับการปิดงานซ่อมท่อแตกรั่ว ผู้ที่มีสิทธิ์ปิดงาน ควรเป็นพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้ บั งคั บ บั ญ ชาระดั บ ผู้ อํ า นวยการกอง ไม่ ค วรให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของบริ ษั ท เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การ และควรมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ โดยอาจว่าจ้างบริษัทมาประเมินผล
3. เจ้ า หน้ า ที่ Call Center ควรมี สิ ท ธิ์ในการเข้ า ถึ งฐานข้ อมู ล ของผู้ ใช้ น้ํ า ที่ เชื่ อมโยงกั บ
ระบบ GIS ซึ่งจะช่วยในการประสานงานและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
4. นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเรื่องร้องเรียน (MWA
Call Center 1125) แล้ ว ฝปก. ควรเน้ น บทบาทการเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการประสานงานและติ ด ตาม
การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในกรณีสําคัญเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ําหรือกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร (Operation room) ให้มากขึ้น
5. ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนในเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ําหรือ
กระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร เช่น ภาวะวิกฤตภัยแล้ง ควรให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็ นหน่วยงานหลักใน
การเตรียมข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ แล้วกระจายข่าวไปยังช่องทางต่าง ๆ พร้อมกัน ทั้งทางเว็บไซต์ ทาง Social
Network และทาง MWA Call Center เนื่ องจากเป็ น การตอบคํ าถามเดี ย วกั น ควรมี แหล่งที่ มาของข้ อมู ล
เดียวกัน
6. ควรมอบหมายให้ ฝปก. รับ ผิด ชอบดู แลรถผลิต น้ํ าเคลื่อนที่ ทั้งหมด (ปั จ จุบั น มี อยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบ จํ านวน 1 คั น ) ทั้ งนี้ เพื่ อสามารถนํ าไปใช้ บ ริก ารประชาชนในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ อั น จะได้
ประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรด้วย
7. กปน. ควรศึกษาเรื่อง GPRS Tracking ที่จะช่วยในการติดตามรถของ กปน. โดยอาจทํา
เป็นโครงการนําร่อง
8. ให้ ฝปก. ไปพิจารณาทบทวนภาระหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้นและอัตรากําลังว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 2

การดําเนินการ และปัญหาอุปสรรคของประธานอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานกรรมการ กปน. ได้หารือร่วมกับประธานอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
กปน. ถึงการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ พั ส ดุ แ ละการจ้ า ง : ปั ญ หาการประสานงาน
โครงการด้านสาธารณูปโภคระหว่าง กปน. กับหน่วยงานภายนอก เช่น กทม. กรมทางหลวง ฯลฯ มักเกิดความ
ล่าช้าในการดําเนินงาน ซึ่ง กปน. ควรศึกษาวิธีการ ขั้นตอน หรือแผนงานการดําเนินงานของหน่วยงานนั้นก่อน
และควรมอบหมายให้ ฝ่ า ยบริ ห ารโครงการ เป็ น หน่ ว ยงานกลางทํ า หน้ า ที่ ป ระสานงานและติ ด ตาม
การดําเนินงานโครงการ ตลอดจนการเจรจาต่อรองต่าง ๆ นอกจากนี้ กปน. อาจทําสัญญาในลักษณะ Openended ตามที่ระเบียบข้อบังคับได้มอบอํานาจไว้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงาน
2. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
การดํ าเนิ น งานของ กปน. ตามนโยบาย/มติ คณะกรรมการ เห็ น ควรมอบหมายให้ นางสาวธั ญ พร ตั น ติ กุ ล
ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 ในฐานะประธานคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ
การประปานครหลวง ติดตามการดําเนินงานของสายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ กปน. แล้ว
รายงานผลต่อผู้ว่าการและคณะอนุกรรมการฯ ตามลําดับ
3. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา : ปัจจุบัน กปน. มีอัตราน้ํา
สูญเสียประมาณร้อยละ 30 ซึ่ง คณะอนุกรรมการฯ ได้กํากับดูแลและติดตามงานลดน้ําสูญเสียอย่างใกล้ชิด
และได้พิ จารณานํ าเครื่องมื อต่ าง ๆ มาใช้ โดยอาจพิ จ ารณานํ ามาตรฐานการออกแบบงานก่ อสร้างวางท่ อ
การส่งจ่ายน้ํา และการเก็บรักษาของ American Water Works Association: AWWA มาปรับใช้กับ กปน.
เพื่ อ เป็ น การติ ด ตามและตรวจสอบการดํ าเนิ น งานในอี กทางหนึ่ ง ส่ วนเรื่อ งระดั บ การรั่ว ไหลของน้ํ าในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Leakage Level: ELL) นั้ น จากการศึ กษาความคุ้ มค่ าของการปฏิ บั ติงานลดน้ํ า
สูญเสียของ กปน. โดยที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ) พบว่า ต้นทุนของการปฏิบัติงานลดน้ําสูญเสียกับ
ผลลัพธ์ของปริมาตรน้ําสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 อัตราน้ําสูญเสีย
อาจจะเป็นร้อยละ 30 คงต้องยอมรับและควรแจ้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทราบ
เพื่อปรับเป้าหมายในปีต่อไปให้สอดคล้องตามความเป็นจริง สําหรับการเร่งดําเนินการลดน้ําสูญเสียให้ได้ผล
ยิ่งขึ้น กปน. ควรตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดในระบบการสูบจ่ายน้ําประปาหรือจากมาตรวัดน้ํ า
(Apparent Loss) การรั่วในระบบเส้นท่อประธาน (Real Loss) และศึกษาปริมาตรสมดุลของน้ําเข้า-น้ําออก
โรงงานผลิตน้ําต่อวัน (Water Balance) ด้วย
4. คณ ะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล : การบริ ห ารเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตําแหน่งงาน (Career Path) คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์
2559 สําหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับตําแหน่งรองผู้ว่าการที่จะเกษียณในปี 2559 นี้ ขอให้
กปน. เตรียมความพร้อมและให้การอบรมผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และควรจะต้อง
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งให้ชัดเจน นอกจากนี้ ขอให้เร่งรัดติดตามการขอปรับเพิ่มหน่วยงาน
ระดั บ ฝ่ า ยและอั ต ราตํ า แหน่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ กปน. ระดั บ 10 ที่ ไ ด้ นํ า เสนอขอความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยไปแล้ว
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เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานได้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ก ารทํ า งาน และเตรี ย ม
ความพร้อมสําหรับการเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บริหารในอนาคต กปน. ควรพิจารณาการหมุนเวียนเพื่อเรียนรู้งาน
(Job Rotation) ของผู้บริหารและพนักงานในช่วงเดือนเมษายน
5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง : กปน. มีความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาที่ดิน เพื่อมา
ดําเนินการตามแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 จึงขอให้ กปน. เร่งจัดซื้อที่ดินเพื่อ
ตอบโจทย์การดําเนินงานเชิงรุกขององค์กรและลดความเสี่ยงในเรื่องราคาที่ดินที่จะสูงขึ้น
6. คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง : ในการตรวจสอบกระบวนการผลิต
และจ่ายน้ํา รวมถึงเส้นท่อส่งน้ํา กปน. ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคร่วมให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 3

รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง

ผู้ว่าการ กปน. ได้ นํ าเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อรับ ทราบรายงานสถานการณ์ ภั ย แล้ ง ณ วัน ที่ 26
มกราคม 2559 สรุปได้ดังนี้
1. กรมชลประทานได้รายงานข้อมูลปริมาณน้ําในเขื่อนหลัก 4 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน มีปริมาณน้ําในอ่างรวมทั้งสิ้น 10,197 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิ ด เป็ น ร้อยละ 41 ของปริมาณความจุสู งสุด ของอ่ างเก็ บ น้ํ า และมี ป ริมาณน้ํ าที่ ใช้ การได้จ นถึงเดื อน
มิถุนายน 2559 เป็นจํานวน 3,501 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณความจุสูงสุดของอ่าง
เก็บน้ํา
2. ปัจจุบัน ปริมาณน้ําระบายวันละประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยประมาณ 500
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่ง กปน. สูบน้ําจากลุ่มน้ําเจ้าพระยามาใช้ในการผลิตน้ําประปาเฉลี่ยวันละประมาณ
4 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดการณ์ว่าจะมีน้ําดิบเพียงพอต่อการผลิตน้ําประปาไปถึงเดือนสิงหาคม 2559
3. กปน. ได้ควบคุมการใช้น้ําจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําที่ได้รับจัดสรร
จากกรมชลประทาน โดยระหว่ างเดื อ นพฤศจิ กายน 2558 - เมษายน 2559 จะได้ รับ จั ด สรรปริม าณน้ํ า
ประมาณ 2,900 ล้านลูกบาศก์เมตร และระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2559 ได้รับประมาณ 1,300
ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ําที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 4,200 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อเป็นการรณรงค์
การใช้น้ําอย่างประหยัด กปน. ได้ลดกําลังการผลิตน้ําประปาและลดการใช้น้ําดิบจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาลงร้อยละ
5 พร้อมทั้งลดแรงดันการสูบจ่ายน้ําในช่วงเวลากลางคืน (เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น) และนําน้ํา
ล้างบ่อกรองมาใช้ซ้ํา (Recycle) เฉลี่ยวันละ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
นอกจากนี้ กปน. ยังได้เพิ่มกําลังการผลิตน้ําประปาที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ จากเดิม 1.4
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็ น 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และยังเฝ้าระวังคุณ ภาพน้ําดิบ อย่างสม่ําเสมอ
ซึ่งในปัจจุบัน ค่าความนําไฟฟ้า ณ สถานีสูบจ่ายน้ําดิบสําแล จ.ปทุมธานี อยู่ที่ 379 หน่วย และค่าความเค็มอยู่
ที่ 0.17 กรัมต่อลิตร (ค่า ความนํา ไฟฟ้าไม่ควรเกิน 1,200 หน่ว ย และค่าความเค็มไม่ควรเกิน 0.5 กรัม
ต่อลิตร)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 4

รายงานความคืบหน้าการดําเนินการขุดลอกคลองเปรมประชากร

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น
การขุดลอกคลองเปรมประชากร สรุปได้ดังนี้
1. คณะกรรมการ กปน. ได้ ประชุ มครั้ งที่ 9/2558 เมื่ อวั นที่ 29 กั นยายน 2558 มี มติ
เห็นชอบในหลักการให้ดําเนินงานการพัฒ นาคลองเปรมประชากร คลองบางหลวงเชียงราก เพื่อใช้เป็นจุดรับ
น้ําดิบและแหล่ง กักเก็บ น้ําดิบสํารอง ซึ่งเป็นแผนเร่งด่วนต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็จกลางเดือนกุมภาพัน ธ์
2559 และให้ทันต่อการเตรียมรับภาวะภัยแล้ง
2. คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ํ า แห่ งชาติ (กนช.) ที่ มี น ายกรั ฐ มนตรี (พลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา) เป็นประธานกรรมการ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 พิจารณาเรื่อง
การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยได้กําหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
ปี 2559 และมาตรการรองรับในอนาคตแล้ว มีมติดังนี้
1) รับทราบการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
2) เห็นชอบมาตรการการผ่อนผันให้ใช้น้ําบาดาลในเขตวิกฤต (ลุ่มน้ําเจ้าพระยา) และให้
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลปรับแผนการขุดเจาะน้ําบาดาล (ถ้ามีความจําเป็น)
3) เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้เป็นแหล่งน้ํา
ดิบชั่วคราว เพื่อรองรับวิกฤตภัยแล้งและปัญหาน้ําเค็มที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 งบประมาณโครงการ 140
ล้านบาท โดยให้กรมชลประทานและการประปานครหลวงควบคุมการจัดสรรน้ํา การระบายน้ํา และติดตาม
สถานการณ์ความเค็มของน้ําไม่ให้กระทบต่อการผลิตน้ําประปา หากมีแนวโน้มที่จะควบคุมความเค็มที่จุดสูบ
น้ําไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ต่อไป
4) เห็นชอบให้ ฝ่ายเลขานุการฯ กรมชลประทาน และกรมเจ้าท่า ประกาศควบคุม และ
ประชาสัมพันธ์ในการควบคุมและขอความร่วมมือในการใช้น้ํา
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ค วามเห็ น ว่ า เนื่ อ งจาก กนช. มี ม ติ
เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม
2559 ดังนั้น จึงเห็นควรให้ กปน. ดําเนินการตามแนวทางของ กนช. ข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม กปน. ก็ควรที่
จะพิจารณาการใช้คลองเปรมประชากรเป็นจุดรับน้ําดิบและแหล่งสํารองน้ําดิบตามที่ได้เคยศึกษาไว้ รวมถึงใช้
เป็ น แนวทางที่ จ ะนํ าน้ํ าจากคลองเปรมประชากรมาบรรเทาความเค็ มเพื่ อให้ น้ํ า ดิ บ จากแม่ น้ํ า เจ้ าพระยามี
คุณภาพสําหรับการผลิตน้ําประปา โดยให้ กปน. ประสานงานกับกรมชลประทาน และติดตามการดําเนินงาน
ตามมติ กนช. อย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม

รับทราบ และ ให้ กปน. ดําเนินการตามมติ กนช. พร้อมทั้งให้รับความเห็นของคณะกรรมการ
กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 5

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

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
เลขานุ การฯ ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม)
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คณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2559
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 6

รับทราบ
ขอความเห็นชอบกรอบงบประมาณในการดําเนินการของศูนย์อํานวยการเพื่อแก้ไขปัญหา
วิกฤติการณ์น้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบงบประมาณใน
การดําเนินการของศูนย์อํานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ําในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559 โดยสรุปประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เป็นวงเงิน 34,042,821.00 บาท (สามสิบสี่ล้านสี่หมื่นสองพันแปดร้อย
ยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ เห็นว่า งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เสนอมานี้ยังมี
บางรายการที่อาจจะไม่ครอบคลุมหน้าที่ของศูนย์อํานวยการฯ เช่น การประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สําคัญ
แต่ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย จึงขอให้ศูนย์อํานวยการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวน
ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุม ครบถ้วนและเหมาะสมในการดําเนินงาน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างเหมา
แรงงานทั่ วไป (Outsource) ค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพั น ธ์ และอื่น ๆ เป็ นต้ น เพื่ อให้มีการบริห ารจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีความคล่องตัว และในขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณของศูนย์อํานวยการฯ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้จ่าย ขอให้ใช้งบทําการปกติของหน่วยงานไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของ กปน.
มติที่ประชุม ให้ ศู นย์ อํ านวยการฯ ไปทบทวนกรอบงบประมาณอี ก ครั้ ง โดยให้ รั บ ความเห็ น ของคณะ
กรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ ปทส-07(R) ครั้งที่ 2
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มัติ เปลี่ ยนแปลงสั ญ ญาจ้ างเลขที่
ปทส-07(R) ครั้ งที่ 2 ของ บริ ษั ท วโรรั ต น์ จํ ากั ด ซึ่ งเป็ น ผู้ รั บ จ้ า งงานก่ อสร้ า งวางท่ อประปา และงานที่
เกี่ยวข้อง ในถนนสุขสวัสดิ์ จากแยกบางปะแก้ว ถึง ซอยสุขสวัสดิ์ 27 จํานวน 1 เส้นทาง มีค่างานตามสัญญา
111,840,000.- บาท กําหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในครั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอขยาย
อายุ สั ญ ญาจ้ า งออกไปอี ก จํ า นวน 192 วั น เนื่ องจากการหยุ ด งานก่ อสร้ า งในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์
ปี 2558 จํานวน 12 วัน และการเสียเวลาเพื่อรอการซ่อมผิวจราจรตามเงื่อนไขของกรมทางหลวง จํานวน
180 วัน โดยบริษัทฯ ยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆเพิ่มเติมจาก กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2559 มีมติเห็นควรให้ขยายอายุสัญญา จํานวน 192 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 กันยายน 2559 เนื่องจากการหยุดงานก่อสร้างในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2558 จํานวน 12 วัน และการเสียเวลาเพื่อรอการซ่อมผิวจราจรตามเงื่อนไขของกรมทางหลวง
จํานวน 180 วัน โดยบริษัทฯ ยินดีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติมจาก กปน.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการดําเนินงานก่อสร้างวางท่อที่ต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ กปน.
ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ควรลงนามในสัญญาก่อนได้รับการอนุญาต เพื่อให้ทราบเงื่อนไขของ
หน่วยงานผู้อนุญาต ซึ่งจะได้ไม่เกิดกรณีการมาขอขยายอายุสัญญาในภายหลัง เพราะอาจส่งผลต่อการให้บริการ
ประชาชนได้
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2. เพื่ อ แก้ ไ ขอุ ป สรรคความล่ า ช้ า ในการขออนุ ญ าตจากส่ ว นราชการต่ า งๆ กปน.
ควรดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ที่ กํ า หนดให้ ผู้ อนุ ญ าตจะต้ องจั ด ทํ าคู่ มื อสํ าหรั บ ประชาชน ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ให้ผู้ขอ
อนุญ าตทราบ และผู้อนุ ญ าตจะต้องดําเนิน การให้ แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ ระบุไว้ในคู่ มือ โดย กปน.
สามารถใช้เป็นแนวทางในการประสานงานแจ้งให้หน่วยงานผู้อนุญาตปฏิบัติตามกรอบเวลาดังกล่าวได้
มติที่ประชุม

เรื่องที่ 8

อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ ปทส-07(R) ครั้งที่ 2 โดยขยายอายุสัญญา จํานวน 192 วัน
จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 กันยายน 2559
และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
ขอความเห็ น ชอบการขอปรั บแผนการเบิ ก จ่ ายงบลงทุ น ประจํ าปี งบประมาณ 2559
ไตรมาสที่ 2 และรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส
และสะสม 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)

กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการขอปรั บแผนการ
เบิ กจ่ายงบลงทุน ประจําปี งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 และรับทราบผลการเบิ กจ่ายงบลงทุ น ประจํ าปี
งบประมาณ 2559 รายไตรมาส และสะสม 3 เดื อน (ตุ ลาคม - ธั นวาคม 2558) โดยคณะรั ฐมนตรี มี มติ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 อนุมัติวงเงินเบิ กจ่ายงบลงทุนประจําปี งบประมาณ 2559 ของ กปน. จํานวน
7,210.1 ล้านบาท แต่จากการทบทวนการดําเนินงานแล้ว กปน. ได้เสนอขออนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน
เป็ น 4,249.2 ล้ านบาท ซึ่ งคณะกรรมการ กปน. ได้ มี มติ เห็ น ชอบแล้ ว เมื่ อวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2558
ประกอบด้ วย งบลงทุ นเพื่ อการดําเนิ นงานปกติ 3,855.3 ล้ านบาท และงบลงทุ นที่ ทําเป็ นโครงการ 393.9
ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก สศช.
สําหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส และสะสม 3 เดือน
(ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กปน. สามารถเบิกจ่ายได้ จํานวน
587.0 ล้านบาท คิดเป็น 13.8% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2558 เบิกจ่ายได้ 12.2%)
รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 3 เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2558)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
งบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินเบิกจ่าย
ทั้งปี
3,855.3
393.9
4,249.2

ต.ค. - ธ.ค. 2558
แผนจ่าย
469.1
40.6
509.7

จ่ายจริง
494.0
93.0
587.0

%
105.3
229.1
115.2

% เบิกจ่าย
ทั้งปี
12.8
23.6
13.8

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย 5.3% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่า
แผนจ่าย 129.1% โดยมีรายการที่จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย รวมเป็นเงิน 47.6 ล้านบาท
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จากผลการเบิ กจ่ า ยงบลงทุ น ไตรมาสที่ 1 มี ผ ลการเบิ กจ่ ายสู งกว่ า แผนจ่ า ยไตรมาสที่ 1
จํานวน 77.3 ล้านบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 ของ
ไตรมาสที่ 2 จาก 704.6 ล้านบาท เป็น 627.3 ล้านบาท (704.6 – 77.3 ล้านบาท) ซึ่งอยู่ระหว่างรอผล
การเจรจาข้อตกลงวัดผลการดําเนินงานประจําปี 2559 สรุปได้ดังนี้
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายทั้งปี

งบลงทุนปกติ
3,855.3
งบลงทุน
393.9
โครงการ
รวมทั้งสิ้น
4,249.2
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผล
การดําเนินงาน

ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2558)

ไตรมาส 2
แผนจ่าย

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

625.2
79.4

แผนจ่าย
1,115.0
67.0

แผนจ่าย
1,646.0
206.9

แผนจ่าย
469.1
40.6

จ่ายจริง
494.0
93.0

%
105.3
229.1

509.7

587.0

115.2

704.6

1,182.0

1,852.9

509.7

587.0

100.0

627.3

1,182.0

1,852.9

ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กรได้ ป ระชุ มครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวัน ที่ 13 มกราคม
2559 มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ข้อสังเกตว่าควรเร่งรัด กระตุ้นการเบิกจ่ายงบลงทุนรายการที่จ่าย
ต่ํากว่าแผนจ่าย ได้แก่ งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกําลังน้ํา และงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ําสูญเสียให้ได้ตาม
แผนจ่ายที่กําหนดไว้
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบการขอปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2
2. รับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและสะสม
3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

เรื่องที่ 9

3. ให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ
ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งแผนดังกล่าวได้มาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของผู้ ว่ า การและผู้ บ ริ ห ารระดั บ ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การและเที ย บเท่ า ขึ้ น ไป เพื่ อ ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งต้ น
ปีงบประมาณ 2559 รวมถึงคาดการณ์ความเสี่ยงเป้าหมายปลายปีงบประมาณ 2559 พบว่ามีความเสี่ยงที่
ยังคงอยู่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560 เพื่อนําเสนอพร้อมกับร่างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําปี
2560 จํานวน 9 แผน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ําดิบฝั่งตะวันออกไม่เพียงพอ
แผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2 โรงงานผลิตน้ําบางเขน
การเตรียมความพร้อมกรณีสถานีไฟฟ้าย่อย (substation) ของสถานีสูบจ่ายน้ําขัดข้อง
การเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากสาหร่ายอุดตันบ่อกรอง
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5.
6.
7.
8.
9.

การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
การทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT
ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. แผนบริ ห ารความเสี่ ย งเรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพงานลดน้ํ า สู ญ เสี ย ควรให้
สํานักงานประปาสาขา มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่ และควรระบุ
กิจกรรมการดําเนินงานที่แตกต่างจากงานประจําและเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ําสูญเสีย
2. กปน. ควรพิ จ ารณาลดการดํ า เนิ น งานจ้ า งแรงงานภายนอก (Outsource) โดยเพิ่ ม
การดํ าเนิ น การด้ ว ยหน่ ว ยงานภายในของ กปน. เอง เนื่ องจากมี ความรู้ และความเชี่ ย วชาญมากกว่า เช่ น
การควบคุมการก่อสร้างงานวางท่อ เป็นต้น
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ กปน. พิ จารณาจัดลําดั บความสําคั ญ ของแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อมุ่ งเน้น ใน
ประเด็ น ที่ ควรเร่ง แก้ป ัญ หาก่อ น เช่น แผนที ่ม ีค วามเสี ่ย งอัน ดับ หนึ ่ง คือ แผนการเตรีย มพร้อ มรับ
ผลกระทบที่เ กิด จากปริมาณน้ํา ดิบ ฝั่งตะวัน ออกไม่เพียงพอ อันดับสอง คือ แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
งานลดน้ําสูญเสีย เป็นต้น และ กปน. ควรพิจารณาจัดทําแผนงานหรือแนวทางในการดําเนินงานอย่างละเอียด
และชัดเจน
2. กปน. ควรพิจารณาจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ภาคสนามแก่ผู้ปฏิบัติงาน ของ กปน. และบุคลากรของบริษัทที่ กปน. ว่าจ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน และยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ขององค์กรอีกด้วย
3. สําหรับแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย ขอให้
กปน. ไปปรับ ปรุงกิจ กรรมตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และเห็น ควรมอบหมายให้ รวก.
(ผ) และ ชวก.(สจ) เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบหลักด้วย เพราะต้องดูแลการบริหารจัดการแรงดันน้ําให้มีความ
เหมาะสม ซึ่งจะทําให้การลดน้ําสูญเสียมีประสิทธิภาพ
4. การเพิ่ ม หรื อ ลดการจ้ า งแรงงานภายนอก (Outsource) ขอให้ กปน. พิ จ ารณา
ความเหมาะสมในแต่ ล ะงาน โดยควรคํ า นึ งถึ งความพร้อมด้ า นเครื่อ งมื อและอุ ป กรณ์ รวมทั้ งบุ คลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญเป็นหลัก
มติที่ประชุม

ให้ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กปน. และคณะอนุกรรมการฯ และนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งต่อไป
เรื่องที่ 10 ขออนุมัติ การจัดกิ จกรรมพร้อมอนุ มัติ การเบิก จ่ายเงิน ในการจัด กิจกรรม “ช่ วยราษฎร์
ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา ปี 2559”
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรม พร้อมอนุมัติการ
เบิ กจ่ ายเงิ น ในการจั ด กิ จ กรรม “ช่ ว ยราษฎร์ ช่ ว ยรั ฐ ช่ ว ยประหยั ด น้ํ า ประปา ปี 2559” โดย กปน. ได้
ตระหนักถึงความสําคัญ ของปัญ หาการขาดแคลนทรัพยากรน้ําที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การชี้ให้
ประชาชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําจึง
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เป็นสิ่งที่จําเป็น ประกอบกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่คณะกรรมการ กปน. ได้รับมอบเมื่อวันที่ 8
มกราคม 2559 กปน. จึงได้พิจารณาจัดกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา ปี 2559”
ขึ้น ซึ่งได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ที่ได้ให้ไว้มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว
โดยมีเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมาคือ
• เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้น้ําทุกรายสามารถมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้น้ํา
โดยมีห ลักเกณฑ์ เปรียบเที ยบปริมาณการใช้น้ําระหว่างเดือนเมษายนกับเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งผู้ใช้น้ํ าที่ผ่าน
หลักเกณฑ์ต้องสามารถลดปริมาณการใช้น้ําจากเดือนก่อนร้อยละ 10 และไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร โดย กปน.
ได้กําหนดการมอบรางวัลเป็นส่วนลดค่าน้ําในเดือนมิถุนายน 2559 เพียงเดือนเดียว
• การมอบรางวัล กปน. ได้แบ่งประเภทรางวัลสําหรับผู้ใช้น้ําออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) ผู้ใช้น้ําที่มีขนาดมาตรไม่เกิน 1 นิ้ว จะได้ส่วนลดค่าน้ํารายละ 100 บาท
2) ผู้ใช้น้ําที่มีขนาดมาตรตั้งแต่
1½ นิ้วขึ้นไป จะได้ส่วนลดค่าน้ํารายละ 200 บาท
โดยในการดําเนินการครั้งนี้ ได้วางแผนประชาสัมพันธ์ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะมีผู้ใช้
น้ําให้ความร่วมมือในการประหยัดน้ําประปามากขึ้น โดยประมาณการดังนี้
- ผู้ใช้น้ําขนาดมาตรไม่เกิน 1 นิ้ว คาดว่ามีจํานวน 190,000 ราย (190,000 x 100) = 19,000,000 บาท
- ผู้ใช้น้ําขนาดมาตรตั้งแต่ 1½ นิ้วขึ้นไป คาดว่ามีจํานวน 5,000 ราย (5,000 x 200) = 1,000,000 บาท
รวมเป็นเงินประมาณ
20,000,000 บาท
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการธรรมาภิบ าล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้ประชุม ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรม และให้ กปน. นําเสนอคณะกรรมการ
กปน. เพื่ออนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรพิจารณาให้รางวัลตามกลุ่มผู้ใช้น้ํา ที่ กปน. ได้มีการแบ่งไว้แล้ว (8M) เพื่อให้
รางวัลครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้น้ําทุกประเภท สําหรับผู้ใช้น้ําที่เป็นหน่วยงานราชการ ที่ กปน. ไม่ได้พิจารณาให้
รางวัล แต่เพื่อรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการลดการใช้น้ํา กปน. อาจจะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่
หน่วยงานราชการที่สามารถลดการใช้น้ําได้ตามเงื่อนไข
2. กปน. ควรพิจารณาจัดทําข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
“ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา ของปี 2558” เช่น ข้อมูลการใช้น้ําของผู้ใช้น้ําแต่ละประเภท
และปริ ม าณน้ํ า ที่ ส ามารถประหยั ด ได้ หรื อ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บการใช้ น้ํ า ที่ ล ดลงจํ า แนกตามพื้ น ที่ บ ริ ก าร
ฝั่ ง ตะวั น ออกกั บ ฝั่ ง ตะวั น ตก ฯลฯ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ทราบถึ งประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการฯ และใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินโครงการในอนาคตต่อไป
3. กปน. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา
ปี 2559” ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อเป็ น การสร้า งการรับ รู้ ในวงกว้ าง ครอบคลุ มทุ กภาคส่ ว น ทั้ งหน่ วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมประหยัดน้ํา
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. การดํา เนิ น โครงการ “ช่ วยราษฎร์ ช่ วยรัฐ ช่ วยประหยั ด น้ํ าประปา ปี 2559” เป็ น
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติในภาพรวม เพราะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกัน
ประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ําของประเทศชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดในช่วงภาวะวิกฤติภัยแล้งให้เกิดผลอย่างเป็น
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รูปธรรม และยังเป็นการแบ่งปันให้ทุกภาคส่วนได้มีน้ําใช้อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น
ในการอนุมัติจ่ายเงินในโครงการนี้ หากข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 83 ที่ขอแก้ไขใหม่ในส่วนของรางวัลยังไม่แล้ว
เสร็จ กปน. สามารถใช้ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 83 ในส่วนของเงินสมนาคุณได้ เพราะคํานิยาม “เงินสมนาคุณ
หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่การประปานครหลวงมอบให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือ ประกอบคุณงามความดี
ให้แก่ประเทศชาติหรือการประปานครหลวง” โดยใช้ประกอบกับข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 112 ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2542
ในทํ านองเดีย วกัน การอนุมัติการเบิ กจ่ายเงิน ในโครงการ “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่ วย
ประหยัดน้ําประปา ปี 2558” ก็ใช้ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 83 ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรับรอง เงินสมนาคุณ
และเงินการกุศล พ.ศ. 2528 และข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 112 ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2542 มาประกอบการอนุมัติเงินรางวัลด้วย
มติที่ประชุม

อนุมัติในหลักการในการจัดกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา ปี 2559”
และให้ กปน. ไปทบทวนการให้ ร างวั ล โดยให้ รั บ ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ

เรื่องที่ 11

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตาม
นโยบาย/ มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
1. งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
1.1 บั น ทึ กความเข้าใจ โครงการความร่ว มมือวางแผนการปรับ ปรุงและพั ฒ นา
ระบบประปา กับ เทศบาลสมุทรสาคร
1.2 บั น ทึ กความเข้ าใจโครงการความร่ ว มมื อวางแผนการปรั บ ปรุงและพั ฒ นา
ระบบประปา กับ เทศบาลตําบลศรีวิไล
1.3 บันทึกข้อตกลง การร่วมใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสแปลงที่ดินและแผนที่เชิงรหัส
ระบบท่อประปา กับ กรมที่ดิน ฉบับที่ 2
1.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)
1.5 บั น ทึ ก ข้ อตกลง (MOU) ความร่ ว มมื อ ทางเทคนิ ค วิ ศ วกรรมที่ เกี่ ย วกั บ งาน
บํารุงรักษาระบบส่งและจ่ายนํ้ าประปาทางท่อและอื่น ๆ กับ บริษัท ปตท.
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
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6) การสํารวจความต้องการการใช้น้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง
7) โครงการขยายเขตการให้บริการน้ําประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง
8) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมาภิบาล
9) การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT)
10) การบริหารจัดการและเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน้ําดิบ
11) การเตรียมบุคลากรสําหรับเป็นผู้บริหาร และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
12) การลดน้ําสูญเสีย การดูแลท่อประธาน ท่อส่งน้ํา และอุปกรณ์ส่งน้ํา
13) การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชน
14) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานอย่างบูรณาการ
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) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ระหว่าง การประปานครหลวง กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จํากัด
4) บั น ทึ กข้อตกลงความร่วมมื อทางวิช าการและทางเทคนิ ควิ ศวกรรม กั บ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5) บันทึ กข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่ อสนั บสนุ นความร่วมมือในด้าน
วิช าการ การใช้ ท รัพ ยากรร่ ว มกั น และกิ จ กรรมเพื่ อสั งคม กั บ กรมฝน
หลวงกับการบินเกษตร
2.4 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก
1) การหารือและร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
น้ําประปาที่สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม /กรุงเทพมหานคร
2) การหารือเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ํา เพื่อเสถียรภาพและความยั่งยืน
ของระบบสาธารณู ป โภคด้ า นการประปา เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หา
วิกฤตการณ์ด้านน้ําในระยะยาว / กรมทางหลวง
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการจ้างผลิตแบบ OEM กปน. ควรพิจารณาเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นหน่วยงาน/
องค์ กรใหญ่ อาทิ ปตท. SCG ฯลฯ ซึ่ งจะมี การสั่ งผลิ ต น้ํ า ดื่ ม บรรจุ ขวดเพื่ อนํ าไปใช้ ในกิ จ กรรมเพื่ อสั งคม
นอกจากนี้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยและสวยงามจะเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ ดึงดูดใจของลูกค้า
และเพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต น้ํ า ดื่ ม PAPA มี ค วามพร้ อ มในการดํ า เนิ น งานตอบสนองภารกิ จ ขององค์ ก ร
กปน. ควรวางแผนระยะยาว ทั้งในด้านแหล่งน้ํา ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงงาน พื้นที่ก่อสร้างคลังเก็บ
ขวดบรรจุภัณฑ์และเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วรอการนําส่งลูกค้า โดยบรรจุเป็นแผนงานไว้ในยุทธศาสตร์หรือแผน
แม่บทของ กปน. ด้วย
2. การดําเนินงานจ้างออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้การประปาไทยนั้น ขอให้
กปน. พิจารณาด้วยว่าเข้าข่ายเป็นกิจกรรม/โครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่ต้องดําเนินการตามระเบียบ
สํานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพั สดุ พ.ศ. 2535 และสรุปผลการดําเนิน งานพร้อมชี้แจงงบประมาณที่ ใช้
ดําเนินการไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่
3. กปน. ควรเร่งเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้วิชาการประปา
ที่เชียงรากให้ สมบูรณ์ เพื่อให้ ทัน ต่อการขอพระราชทานกราบบั งคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เตรียมความ
พร้อมในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อทดแทนตําแหน่งรองผู้ว่าการที่จะเกษียณอายุงานในปี 2559 และ
ขอให้เร่งรัดติดตามการขอปรับเพิ่มหน่วยงานระดับฝ่ายและอัตราตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 ที่ได้
นําเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง
มติที่ประชุม

รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการติดตามฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 12 รายงานความก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติ กปน. (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้ า วหน้ า การเสนอร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ การประปานครหลวง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือให้
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องเสนอความเห็น เพื่ อประกอบการพิ จารณาของคณะรัฐมนตรี และดําเนิ น การรวบรวม
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณา
แล้ ว มี ห นั งสื อให้ กระทรวงมหาดไทยรับ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ การประปานครหลวง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ไป
พิจารณา พร้อมกับร่างพระราชบัญ ญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้พิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ สํ านั กงานอั ยการสูงสุด และสํานักงานศาลยุติธรรม
เพื่ อให้ ได้ ข้อยุ ติ ก่อนเสนอเรื่ องเข้ า สู่ การประชุ มคณะรัฐ มนตรีต่ อไป ขณะนี้ อยู่ ระหว่า งการดํ าเนิ น การของ
กระทรวงมหาดไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. มอบหมาย ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 9 (นางณิ ษา ล้อมทอง) เป็น
ผู้รับผิดชอบติดตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ การประปานครหลวง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
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เรื่องที่ 13 รั บ ทราบผลการเข้ า พบรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่
8 มกราคม 2559
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการเข้ า พบรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ในเทศกาลวันขึ้น
ปี ใหม่ 2559 เมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม 2559 ณ กระทรวงมหาดไทย และได้ รั บ มอบนโยบายเกี่ ย วกั บ
การดําเนินงานของ กปน. โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้
1) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ได้ ให้ กํ า ลั งใจและกล่ า วชมการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการฯ และ กปน. ที่ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการทุจริต จึงขอให้ยึดมั่น
ในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเช่นที่ปฏิบัติมา เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน และเป็นผลดี
ต่อประชาชนในภาพรวม เนื่ องจากน้ํ าประปาเป็น สาธารณู ปโภคที่สําคัญ ต่อประชาชน เศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประเทศ
2) ในช่ ว งที่ ป ระเทศกํ า ลั ง เข้ า สู่ ภ าวะภั ย แล้ ง ขอให้ กปน. เตรี ย มความพร้ อ มและ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ํา รวมทั้งให้ความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย
ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
3) กปน. ควรเร่งดําเนินการโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ตามที่ กปน.
ได้ นํ าเสนอมา เพราะเป็ น โครงการที่ จ ะเสริมสร้างความเพี ย งพอ มี เสถี ยรภาพ และเกิ ด ความมั่ น คงในการ
ให้บริการน้ําประปา
4) ในแต่ละปี กปน. มีกําไรค่อนข้างมาก จึงขอให้ กปน. พิจารณาลงทุนหรือใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน. เพื่อเป็นการ
แบ่งปันสู่สังคมให้มากขึ้น
5) ขอให้ กปน. นําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบข้อมูลที่สําคัญ ๆ ใน
ส่วนของ กปน. เช่น การเตรียมการรับภาวะภัยแล้ง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งหรือน้ําเค็มรุกล้ํา
เป็นต้น เพื่อใช้ในการชี้แจงต่อสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวกับ กปน.
6) หาก กปน. มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงาน ขอให้นําหารือกับกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้ภารกิจที่สําคัญของ กปน. ลุล่วงไปด้วยดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 14 รั บทราบผลการเยี่ ยมชมการดํ าเนิ นงานด้ านระบบส่ งและจ่ ายน้ํ า เมื่ อวั นที่ 18 มกราคม
2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการเยี่ยมชมการดําเนินงานด้านระบบ
ส่งและจ่ายน้ํา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ของคณะกรรมการ กปน. โดยมีประเด็นสําคัญๆ ที่ได้จากการ
เยี่ยมชมและหารือร่วมกัน ดังนี้
1. การบริหารจัดการระบบท่อ
1.1 ปัจจุบัน กปน. ได้ให้ความสําคัญกับระบบส่งและจ่ายน้ําเป็นกระบวนงานหลัก โดยตั้ง
ศูนย์ส่งจ่ายน้ําเป็นศูนย์ EVM ที่แยกออกจากศูนย์ผลิตน้ํา ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์ส่งจ่ายน้ํามีการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นควรนําระบบการบริหารจัดการความมั่นคงของท่อ (Pipeline Integrity
Management System: PIMS) มาใช้

-14-

1.2 กปน. ควรตั้งงบลงทุนสําหรับปรับปรุงท่อประธาน โดยให้ดําเนินการเป็นประจําทุกปี
อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสภาพคล่องของ กปน.
1.3 เนื่ องจากค่ า pH ของน้ํ าประปามี ผลต่ อการเกิ ดตะกรั นในระบบท่ อ กปน. จึ งควรมี
มาตรการในการควบคุม pH ของน้ําให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบในการบํารุงรักษาระบบท่อในระยะยาว และ
ควรพิ จารณาศึ กษา วิจัยการใช้ ระบบ PIG ของ บริษัท พี ทีที โกลบอล เคมิคอล จํากั ด (มหาชน) เพื่ อใช้ เป็ น
แนวทางในการดูแลรักษาความสะอาดระบบท่อประธานของ กปน.
2. การเฝ้าระวังแรงดันน้ํา
เนื่ องจากวิกฤติ ภั ย แล้ งของประเทศไทยมี แนวโน้ มรุ น แรงขึ้น กปน. ได้ ดํ าเนิ น นโยบาย
ลดแรงดันน้ําในช่วงเวลา 23.00 น. - 05.00 น. เพื่อเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้
ผู้ใช้น้ําได้รับรู้และสร้างจิตสํานึกในการร่วมประหยัดน้ํา จึงขอให้ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
3. การดูแลความเที่ยงตรงของเครื่องวัด Master Meter
3.1 การเพิ่ม - ลดแรงดัน และการวางท่อในพื้นที่ต่างระดับ เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอากาศ
ภายในท่อ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงของเครื่องวัด กปน. จึงควรหาแนวทางในการป้องกัน เพื่อให้เครื่องวัดมี
มาตรฐาน เที่ยงตรง น่าเชื่อถือ
3.2 กปน. ควรขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างทุกรายที่เข้ามาดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องวัด และควร
กํากับดูแลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด
3.3 กปน. ควรให้ความสําคัญกับความเที่ยงตรงของเครื่องวัดขนาดใหญ่ที่ออกจากจากสถานี
สูบจ่ายน้ําก่อน โดยอาจให้หน่วยงานภายนอกมาร่วมตรวจสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความเที่ยงตรง
3.4 กปน. ควรศึ กษาความเป็ นไปได้ ในการจั ดตั้ งสถาบั นมาตรวิ ทยา เพื่ อสร้ างมาตรฐาน
และความน่ าเชื่ อถื อในการให้ บริ การทดสอบความเที่ ยงตรงของเครื่ องวั ด ทั้ งที่ ใช้ งานใน กปน. เอง และการ
ให้บริการหน่วยงานภายนอก
4. การควบคุมสถานีระยะไกล Remote Sensing
ในอดีต กปน. เคยประสบปัญหาการเข้าปฏิบัติงานในสถานีสูบจ่ายน้ําขณะเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบ กปน. จึงควรศึกษาการนําระบบการควบคุมสถานีระยะไกล (Remote Sensing) มาประยุกต์ใช้
เพื่อความสะดวกในการควบคุมการจ่ายน้ํา โดยอาจนําระบบ Remote Sensing สําหรับควบคุมการจ่ายน้ํา
ของเขื่อนภูมิพล ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาพัฒนาใช้กับระบบส่งจ่ายน้ําของ กปน.
5. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุ บัน เทคโนโลยีเกี่ยวกั บระบบท่ อประธาน และประตู น้ํา ได้พัฒ นาไปอย่ างรวดเร็ว
กปน. ควรรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ นั้น และนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งควร
ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสูบจ่ายและ
การบํารุงรักษาระบบท่อที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ที่จะนํามาพัฒนางาน ของ กปน.
6. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ปัญหาที่หน่วยงานเสนอ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1) เครื่ องวั ดปริ มาณน้ํ าแบบ Magnetic ที่ ใช้ งานในปั จจุ บั น กปน. ไม่ สามารถ Calibrate
เครื่ องวั ดเองได้ ต้ องให้ บริ ษั ทผู้ ผลิ ตดํ าเนิ นการโดยใช้ Software ของบริ ษั ท เนื่ องจากบริ ษั ทไม่ ได้ ส่ งมอบ
Software ดังกล่าวให้ กปน.
คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. ปรับเงื่อนไขใน TOR โดยกําหนดให้บริษัทผู้ผลิตส่งมอบ
Software สําหรับการ Calibrate ด้วย เพื่อให้ กปน. สามารถดําเนินการได้เอง
2) พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ กปน. เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งพื้ น ดิ น ทรุ ด ตั ว อยู่ ต ลอดเวลา
เป็นอุปสรรคในการวางท่อ
คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. ศึกษาและนําเทคโนโลยีและวิธีการที่เหมาะสมในการ
ออกแบบการวางท่อในพื้นที่ต่างๆ มาใช้ เช่น การใช้ Flexible Joint เป็นต้น เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจาก
การทรุดตัวของดินและควรควบคุมดูแลการวางท่อหรือซ่อมท่ออย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม

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

เรื่องที่ 15

รับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กปน. และสายงานผู้ว่าการ เมื่อวันที่
19 มกราคม 2559

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ
กปน. และ สายงานผู้ ว่าการ เมื่ อวั น ที่ 19 มกราคม 2559 ในการหารือครั้ งนี้ มีประธานกรรมการ กปน.
(นายเจริญ ภัสระ) กรรมการ กปน. (พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูชื่น รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร นายบวร วงศ์สิน
อุดม ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) ผู้ว่าการ และ
ผู้บริหารของสายงานผู้ว่าการ เข้าร่วมหารือ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
- ตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ที่ เน้ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
ทุกรูป แบบ และตามคําประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ ทุจริต ” ซึ่ง กปน. มี ช่องทาง
การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําความผิดภายในองค์กรหลายช่องทาง จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรให้ทั่วถึง รวมทั้งให้ความสําคัญในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blower) ด้วย
- เพื่ อเป็ นการเสริมสร้างคุณ ธรรม จริย ธรรม และขับ เคลื่อนธรรมาภิบ าลให้ เกิดผล
ในทางปฏิบัติ กปน. ควรจัดตั้ง ‘สภาธรรมาภิบาล’ โดยให้กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ และงบประมาณ รองรับ
รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ ที่มาจากการเลือกตั้งผู้แทนของแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นเครื่องมือปกป้อง
และป้องกันสิทธิผู้ที่ร่วมในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะเป็นการสร้างกระบวนการด้านธรรมาภิบาลในวงกว้าง
และ กปน. ควรทําการประชาสัมพัน ธ์ตั้งแต่เริ่มต้น และต่ อเนื่องเพื่อสร้างการรับ รู้การเปลี่ยนแปลงและ
กระตุ้นให้พนักงานและประชาชนเห็นความสําคัญและเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
2. การเตรียมบุคลากรสําหรับเป็นผู้บริหารและพนักงาน
- เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและพัฒ นาขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร
กปน. ควรส่งเสริมการฝึกอบรมทั้ งหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจพิ จารณาเป็น โครงการ
คัดเลือกผู้บริหารหรือพนักงานที่มีความเหมาะสม เพื่อไปฝึกอบรมในหลักสูตรหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ที่ต่างประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย องค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศที่ กปน. ได้เคยร่วม
ลงนาม MOU ไว้
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3. การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT)
- กปน. ควรกําหนดแผนแม่บทให้ครอบคลุมการดําเนินงานด้าน Schooling Training
และ R&D รวมถึงนวัตกรรม โดยเน้ นการออกใบรับ รองมาตรฐานด้านวิชาชีพประปา เพื่อพั ฒ นาทักษะงาน
ประปาอย่างมืออาชีพรองรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ พนักงาน การประปาท้องถิ่น ช่างประปาชุมชน
- ตามโครงสร้ า งผั ง บริ ห ารใหม่ ได้ กํ า หนดหน่ ว ยงานด้ า นพั ฒ นาวิ ช าการประปา
และด้ า นพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล อยู่ ภ ายใต้ สั ง กั ด ชวก.(พป) จึ ง ขอให้ กปน. พิ จ ารณากํ า หนดหน้ า ที่
ความรับ ผิดชอบและกรอบการดํ าเนิ นงานของแต่ละหน่ วยงานให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ส ามารถขับ เคลื่อน
ภารกิจของสถาบันพัฒนาวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
- กปน. ควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา
หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ กปน. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ขององค์กรในการจัดซื้ออุปกรณ์ จากต่างประเทศที่มีราคาสูง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ พนักงานได้พัฒ นา
ทักษะและความรู้ ความสามารถด้วย
4. ส่งเสริมการให้บริการประชาชนเพื่อภาพลักษณ์องค์กร
- เพื่อให้การดําเนินงานของ 1125 MWA Call Center หรือศูนย์บริการประชาชน
สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กปน. ควรเน้นการประสานงานระหว่าง Call Center
กับสํานักงานประปาสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดว่าสามารถแก้ปัญหาตามที่
ได้รับการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุหรือไม่ และเร่งรัดการดําเนินงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
5. CSR ของ กปน.
- กปน. ควรผลักดันการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ในเชิงรุก
ให้มากขึ้น และมุ่งประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน
สามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยกําหนดกรอบการดําเนินงานของแต่ละโครงการให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ
- โครงการวิ ช าชี พ ช่ า งประปาเพื่ อ ประชาชน นั บ ว่ า เป็ น โครงการที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ประชาชนและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง กปน. จึงควรต่อยอดโครงการโดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวที่มีทักษะสูง มาช่วยปฏิบัติงานของ กปน. ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพแก่
ประชาชนได้อีกด้วย
- เนื่องจากลุ่มน้ําแม่กลอง จ. กาญจนบุรี เป็นพื้นที่ต้นน้ําที่เป็นแหล่งน้ําดิบของ กปน.
และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะต้องใช้น้ําดิบจากลุ่มแม่กลองมากขึ้น ดังนั้น กปน. จึงควรวางแผนการดําเนินงาน
ด้าน CSR ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับ กปน.
6. ภาพลักษณ์ กปน. ในวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม (Brand)
- กปน. ควรพิจารณากําหนดแนวทางการสร้างเอกลักษณ์ (Brand Guideline) เฉพาะ
ขององค์ กรอย่างเป็ น รูป ธรรม โดยควรสื่ อภาพลั กษณ์ ที่เด่ น ชั ด ขององค์ กรให้ เป็ น ที่ จ ดจํ าในสื่ อทุ กประเภท
รวมถึงเครื่องแต่งกาย ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ทุกแห่งของ กปน. ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่องค์กร
7. การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กปน.
- กปน. ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานในด้านต่าง
ๆ ของ กปน. ให้มากขึ้น เพื่อให้ป ระชาชนและสังคมได้รับ ทราบว่า กปน. ได้ให้ความสําคัญ และมีมาตรการ
รองรั บ ต่ อปั ญ หาและสถานการณ์ รวมถึ งกิ จ กรรมต่ า ง ๆ อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและสั งคม เช่ น
มาตรการรองรับ วิ กฤติ การณ์ ภั ย แล้ งที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในปี 2559 โครงการรณรงค์ ก ารใช้ น้ํ าอย่ า งรู้ คุณ ค่ า
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(Demand Side Management: DSM) โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน.
- กปน. ควรส่งเสริมโครงการรณรงค์การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management:
DSM) ภายในองค์กร และผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยอาจจะมีการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่สามารถประหยัดน้ํา
ได้ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและความมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร
8. Website ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- กปน. ควรพิ จ ารณาให้ มี ห น่ ว ยงานหลั ก ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการดู แ ล
website ขององค์กรทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง website ที่มีความทันสมัย
เป็ น สากล สามารถค้น หาข้อมู ล ได้ อย่ างเป็ น ระบบ เข้ าถึ งข้ อมู ลได้ ง่าย รวดเร็ ว และมี ความถูกต้ อง ทั น ต่ อ
สถานการณ์
9. MWA Community
- ปั จ จุ บั น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารมี ช่ อ งทางสื่ อ สารที่ ร วดเร็ ว หลายช่ อ งทาง
โดยเฉพาะทางสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่ งเป็ น เครื่ องมื อที่ มีป ระโยชน์ ม าก แต่ อาจก่ อให้ เกิ ด
ความเสียหายร้ายแรงหากขาดความระมัดระวัง ดังนั้น กปน. จึงควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ข้อมูลข่าวสาร โดยควรพิจารณามอบหมายให้มีหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้
10. พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย
- กปน. ควรวางแผนกลยุ ท ธ์ ในการส่ งเสริ ม การดํ า เนิ น งานของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ และ
การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดย กปน. อาจมุ่งเน้นการบริหารจัดการในแนวคิด การให้บริการสาธารณะ
(Public Service) และจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ มากยิ่งขึ้น
11. ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน
ปัญหาที่สายงานผู้ว่าการ เสนอ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ตามที่ กปน. ได้เปิดให้บริการสํารวจท่อรั่วภายในฟรี ตามนโยบายคืนความสุขให้กับ
ประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผู้ใช้น้ําให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก แต่เนื่องจาก กปน. มีอัตรากําลังที่
มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ค่อนข้างจํากัด ทําให้การให้บริการมีความล่าช้า และนําไปสู่การร้องเรียน
ของผู้ใช้บริการ
คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า กปน. ได้จัดกิจกรรมโครงการช่างประปาเพื่อ
ประชาชน มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในบางกรณีอาจนําช่างประปาที่ผ่านหลักสูตรช่างประปาเพื่อประชาชน หรือ
พนักงานที่เกษียณอายุที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถมาช่วยปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เพื่อรองรับ
ภารกิจของ กปน. ที่มีเพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให้ กปน. รับ ประเด็ น หารื อและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 16 รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น
และรางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจําปี 2558
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
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ประจําปี 2558 โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น ประจําปี 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สคร. ได้จัดส่งสรุป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลที่ส่งโครงการเข้าประกวด ประจําปี 2558 ใน
ส่ว นของรางวัล นวั ตกรรมดี เด่ น รางวั ลการดํ าเนิ น งานเพื่ อสังคมและสิ่ งแวดล้ อมดี เด่น ทั้ งในภาพรวมและ
รายแห่ งของโครงการที่ รัฐวิส าหกิจส่งเข้าประกวด เพื่อให้แต่ ละรัฐวิส าหกิจใช้เป็ นแนวทางในการขอยื่น รับ
รางวัลในปีต่อไป สรุปได้ดังนี้
1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจําปี 2558
1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม
• ควรพั ฒ นาการบริห ารจั ดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
อย่างเป็นระบบ ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําองค์ความรู้ที่
จัดเก็บไปเสริมสร้างงานด้านนวัตกรรมขององค์กร
• ควรมีการจัดสรรทรัพยากรด้านไม่ใช่การเงิน เช่น บุคลากรด้านนวัตกรรม
เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ เพื่ อการทดลองและทํ าการวิ จั ย พั ฒ นา รวมถึ งแหล่ ง
ความรู้เพื่อจัดทํานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการปฏิบัติงาน
ขั้นสูง ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนงานนวัตกรรมขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
• นวัต กรรมส่วนใหญ่ ยังมี ความใหม่ในระดั บ ปานกลางหรือในระดั บองค์กร
และสร้างประโยชน์ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ยังเกิดขึ้นน้อย
2) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสําหรับ กปน. : โครงการ “เสียงเสนาะ”
• ควรส่งเสริมให้มีนโยบายด้านการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้
มีส าระสําคั ญ ครบถ้ วนและได้ มาตรฐาน และนํ านโยบายดังกล่ าวไปเป็ น
กรอบแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นต่อไป
• ควรสํ า รวจความเพี ย งพอและทบทวนกรอบการจั ด สรรทรั พ ยากรด้ า น
การเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินอย่างสม่ําเสมอทุกปี เพื่อให้องค์กรสามารถ
จั ด ทรั พ ยากรต่ า งๆ ได้ ต ามความต้ องการและความคาดหวั งของนั ก วิ จั ย
พั ฒ นา และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นางานนวั ต กรรมขององค์ ก รอย่ า ง
ครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอต่อไป
• ควรคิ ด ค้ น และนํ า ส่ ง นวั ต กรรมที่ เ ป็ น เลิ ศ โดยมี ค วามใหม่ สู ง สุ ด ใน
ระดั บ ประเทศ เพื่ อ ให้ ง านนวั ต กรรมขององค์ ก รสามารถนํ า ไปใช้ เพิ่ ม
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรใน
ระดับที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนหรือแข่งขันได้โดยง่าย
• ควรพั ฒ นานวั ต กรรมดั ง กล่ า วให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยให้ ส ามารถเที ย บเสี ย งกั บ
โปรแกรมและทราบทั น ที ว่ า เป็ น เสี ย งน้ํ า รั่ ว จากท่ อ ประปาโดยไม่ ต้ อ งใช้
บุคลากร
2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการพิ จารณารางวัล การดําเนิน งานเพื่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจําปี 2558
1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม
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2)

• ควรวิเคราะห์ว่าการดําเนินงานขององค์กรส่งผลกระทบหรือสร้างผลกระทบ
อย่างไรต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม และควรวิเคราะห์ถึงพื้นที่ในการที่จะเข้า
ไปดําเนินโครงการ CSR นั้นๆ รวมถึงพิจารณาด้วยว่ามีความสอดคล้องกับ
การดําเนินงานขององค์กรหรือไม่ เพื่อจัดทําเป็นแผนโครงการและกําหนด
เป้าหมายในการฟื้นฟูหรือลดผลกระทบอย่างชัดเจน
• ควรประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ ได้กําหนดไว้ตามแผน
ตามผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ เพื่อติดตาม
และประเมิ น ถึ ง ความยั่ ง ยื น ของโครงการ รวมทั้ ง ควรวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งชั ด เจนในกรณี ที่ ห ากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หยุ ด หรื อ เลิ ก ทํ า
โครงการดั งกล่ า วแล้ ว จะมั่ น ใจได้ อย่ างไรว่ าโครงการดั งกล่ า วจะสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน
• ควรมีความชัดเจนในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่ม
โครงการและเมื่อโครงการแล้วเสร็จ รวมทั้งกําหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของการดําเนินโครงการในแต่ละปีที่ชัดเจน
ข้อสั งเกตและข้ อเสนอแนะสําหรับ กปน. : โครงการ “วิช าชีพช่ างประปาเพื่ อ
ประชาชน”
• ควรเพิ่มการติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ทั่วถึงและสม่ําเสมอ เพื่อแสดง
ผลลั พ ธ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ โครงการในส่ ว นของการเสริ ม สร้ า งอาชี พ ช่ า ง
ประปาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการประกอบอาชี พ ว่ า ประชาชนที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการสามารถสร้างรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร รวมทั้งสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 17 รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 2 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 พฤศจิกายน 2558
กปน. ได้ นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานวิเคราะห์ การเงิน และผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ 1,411.9 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมาย 221.5 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 22.8 ล้านบาท เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน
18.3 ล้านบาท ทําให้มีกําไรสุทธิเท่ากับ 1,430.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 239.8 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปี
ก่อน 34.3 ล้านบาท และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) เท่ากับ 323.9 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมาย 167.3 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 50.8 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 3,313.6 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 52.5 ล้านบาท และสูงกว่าปี
ก่อน 42.4 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ํา 2,697.4 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 53.6 ล้านบาท และต่ํากว่าปี
ก่ อ น 5.7 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากปริ ม าณน้ํ า ขายที่ ต่ํ า กว่ า เป้ า หมายและปี ก่ อ น 6.4 และ 0.9 ล้ า น ลบ.ม.
ตามลําดับ นอกจากนี้ กปน. มีรายได้เสริมสูงกว่าเป้าหมาย และสูงกว่าปีก่อน เกิดจากรายได้ค่างานวางท่อ
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ประปาเอกชนและภาครัฐ รายได้ค่างานบริการ อื่นๆ เช่น งานย้ายหัวดับเพลิง และงานย้ายแนวท่อประปา
สู งขึ้ น และมี ร ายได้ อื่น สู งกว่ าเป้ าหมาย แต่ ต่ํ ากว่า ปี ก่อน ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากดอกเบี้ ย รับ ที่ สู งกว่าเป้ าหมาย
ในขณะที่มีค่างานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอกลดลงจากปีก่อน
 ค่าใช้จ่ายรวม(รวม FX) 1,883.4 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 187.3 ล้านบาท แต่
สูงกว่าปีก่อน 76.7 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วยน้ําขายเท่ากับ 7.77 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว่าเป้าหมาย
0.52 บาท:ลบ.ม. แต่สูงกว่าปีก่อน 0.34 บาท : ลบ.ม.
 กําไรสุทธิ เท่ากับ 1,430.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 239.8 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปี
ก่อน 34.3 ล้ านบาท โดยมี อัตราผลตอบแทนก่ อนหั กดอกเบี้ ย ภาษี และค่ าเสื่อมราคา (EBITDA Margin)
เท่ ากั บ ร้อยละ 67.53 สู งกว่ าที่ คาดการณ์ ไว้ ซึ่ งเท่ ากั บ ร้ อยละ 62.69 แต่ ต่ํ า กว่ าปี ก่อนซึ่ งเท่ ากั บ ร้ อยละ
68.20 และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 43.79 สูงกว่าที่
คาดการณ์ซึ่งเท่ากับร้อยละ 36.80 แต่ต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 45.31
ฐานะการเงิน:
กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ 30 พฤศจิกายน 2558 เท่ากับ 66,726.4 ล้านบาท หนี้สินรวม
10,458.3 ล้านบาท และส่วนทุน 56,268.1 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio)
เท่ากับ 0.19 เท่า ต่ํากว่าที่คาดการณ์ซึ่งเท่ากับ 0.21 เท่า และต่ํากว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 0.20 เท่า ประกอบ
กั บ อั ต ราส่ ว นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น (Current Ratio) เท่ า กั บ 3.96 เท่ า สู งกว่ า ที่ ค าดการณ์ ซึ่ งเท่ า กั บ 3.00
เท่า และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 2.44 เท่า แสดงถึงสภาพคล่องทางการเงินที่สูงกว่าที่คาดการณ์และสูงกว่าปีก่อน
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ป ระชุ ม ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 13 มกราคม
2559 มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 และให้ข้อสังเกตว่า จากรายได้ค่าน้ําซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. มีแนวโน้มลดลง ดังนั้น
กปน. ควรดําเนินการหารายได้อื่นมาชดเชย เพื่อจะได้ไม่ส่งต่อผลกําไรสุทธิที่จะลดลงในอนาคต
มติที่ประชุม

รับทราบและให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ 18

รั บ ทราบการติ ด ตามความเสี่ ยงของอั ต ราดอกเบี้ ยและอั ต ราแลกเปลี่ ยน สํ าหรั บเดื อน
ธันวาคม 2558

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 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 1,768.3 ล้านบาท โดยในจํานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
แล้วเท่ากับ 2,520.3 ล้านเยน เทียบเท่า 763.1 ล้านบาท (ร้อยละ 43.2) และคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 3,320.3 ล้านเยน เทียบเท่า 1,005.2 ล้านบาท (ร้อยละ 56.8)
2. ปัจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนธันวาคม 2558 พบว่า ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับเงินเยน ทั้งนี้เงินกู้สกุลเยนดังกล่าวอยู่ระหว่างระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยของ
เงินกู้สกุลเยนที่ต่ําเพียงร้อยละ 0.74 ต่อปี จึงเห็นควรคงเงินกู้เยนไว้ โดย กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและ
ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
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ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ป ระชุ ม ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อวั น ที่ 13 มกราคม
2559 มีมติ รับ ทราบการติ ดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ยน สํ าหรับ เดื อนธั น วาคม
2558 และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 19 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 มีมติรับทราบผลการบริหาร
ความเสี่ยง และข้อมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้
1. ราย งา น ผ ล ก ารเฝ้ าระวั งดั ช นี ชี้ วั ด ค ว าม เสี่ ย งห ลั ก (Key Risk Indicator)
ปีงบประมาณ 2559 (เดือนธันวาคม 2558) ด้านปริมาณและคุณภาพน้ําดิบ จํานวน 6 รายการ ดังนี้
1.1 อยู่ ในระดั บความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ (Target) 4 รายการ ได้ แก่ ค่ าความเค็ มใน
แม่น้ําเจ้าพระยา ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันออก ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันตก และ
ค่าคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
1.2 อยู่ในระดับที่ต้องติดตามและทําการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) 1 รายการ
ได้แก่ ปริมาณน้ําเฉลี่ย ณ อ.บางไทร จ.อยุธยา จากฐานข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559 พบว่า
อยู่ที่ 86 ลบ.ม./วินาที (Trigger 80-110 ลบ.ม./วินาที)
1.3 อยู่ในระดับที่ต้องดําเนินการทันที (Threshold) 1 รายการ ได้แก่ ปริมาณน้ําเขื่อนภูมิพล
และเขื่ อนสิ ริ กิ ติ์ ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง จากฐานข้ อ มู ล กรมชลประทาน ณ วั น ที่ 1 ม.ค. 59 พบว่ า อยู่ ที่ 42%
(Threshold ≤46%)
ปัจจุบัน ยังคงดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การเตรียมพร้อมรับผลกระทบจาก
ปริมาณน้ําดิบฝั่งตะวันออกไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก ด้านแรงดันน้ําที่ท่อประธาน (จุดเฝ้าระวัง 28 จุด)
อัตราน้ําสูญเสีย ปริมาณน้ําขาย ร้อยละของค่าใช้จ่ายดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อ
รายได้ ดํ า เนิ น การ และต้ น ทุ น บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการเงิน รอพิ จ ารณาปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ร่า งเกณฑ์
ประเมินผลการดําเนินงานและเป้าหมายการดําเนินงานที่สําคัญขององค์กร
2. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 (เดือน
ธันวาคม 2558)
 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. ความก้าวหน้างานศึกษาแนวทางกําจัดสาหร่ายด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค
สายงานผลิตและส่งน้ํา นําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะทํางานศึกษาแนว
ทางการจัดการสาหร่ายในน้ําดิบ โดยฝ่ายคุณภาพน้ําได้ทําการทดสอบผลของคลื่นอัลตร้าโซนิคต่อการเจริญ
ของสาหร่ายในห้องทดลอง โดยส่งคลื่นอัลตร้าโซนิคกําลังแรง 1,200 และ 2,400 วัตต์ ลงไปในน้ําดิบเป็น
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เวลา 15 นาที พบว่ า สามารถทํ าให้ อ งค์ ป ระกอบภายในเซลล์ ข องสาหร่ า ยชนิ ด Aulacoseira sp. มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและเซลล์ที่ปกติเรียงต่อกันเป็นสายยาวมีการแตกหักออกเป็นท่อน เมื่อตั้งน้ําดิบที่ได้รับคลื่นทิ้งไว้
นาน 6 ชั่วโมง สาหร่ายสามารถตกตะกอนได้ประมาณ 75% ทั้งนี้เป็นการทดลองในภาวะน้ํานิ่งในภาชนะ
หากเป็นน้ําไหลตามสภาวะจริงยังจําเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติม
การนําไปใช้จริงมีแนวทางในการติดตั้ง 3 ทางเลือก คือ ติดตั้งตามแนวคลองประปา ติดตั้ง
ในถั งตกตะกอน และติ ดตั้ งในบ่ อกรองน้ํ า ทั้ งนี้ คณะทํ างานฯ ได้ ประสานงานบริ ษั ทผู้ ขายมาหารื อ และสํ ารวจ
ความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้งเพื่อทดลองในสภาวะจริง โดยจะนําเสนอรูปแบบและงบประมาณในการติดตั้งต่อไป
สําหรับสถานการณ์สาหร่ายในปัจจุบันยังคงมีสาหร่ายปนเปื้อนในน้ําดิบแต่ปริมาณที่เข้ามาไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี
จากการที่ คณะทํ างานฯ มี ข้อเสนอให้ โรงงานผลิ ตน้ํ าควบคุ มความขุ่นของน้ํ าตกตะกอนไม่ให้ เกิ นกว่า 1.5 NTU
ทําให้ประสิทธิภาพการกําจัดสาหร่ายในกระบวนการตกตะกอนดีขึ้น ไม่ส่งผลต่อการอุดตันของบ่อกรอง
4. รายงานสถานการณ์น้ําและการบูรณาการแก้ไขวิกฤติภัยแล้ง
สายงานผลิตและส่งน้ํา ได้นําเสนอสถานการณ์ปริมาณน้ําในเขื่อนหลัก ณ วันที่ 13 มกราคม
2559 ปริมาณน้ําใช้การได้ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน 2,873 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนวชิราลงกรณ์
2,051 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนศรีนครินทร์ 2,521 ล้านลูกบาศก์เมตร หากกรมชลประทานมีการควบคุม
การระบายน้ําได้ตามแผนการจัดสรรน้ํา ก็จะมีน้ําใช้เพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝน คุณภาพน้ํา ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
ค่าความเค็มยังคงอยู่ในภาวะปกติไม่เกินเกณฑ์เฝ้าระวัง ศูนย์อํานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ําและคุณภาพ
น้ําได้จัดทําแผนงานบูรณาการแก้ไขภาวะวิกฤติภัยแล้งโดยการแบ่งงานบริหารออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านน้ําดิบ
ด้านผลิต ด้านสูบส่ง-สูบจ่าย ด้านบริการ ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ และด้านบริหาร โดยมีการแบ่งภาระงานให้
ผู้รับผิดชอบดําเนินการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ ปัจจุบันน้ําดิบมีค่าความนําไฟฟ้า 370 ไมโครโมห์/เซนติเมตร
หากขึ้นถึง 400 ไมโครโมห์/เซนติเมตร จะแจ้งเหตุให้ผู้ใช้น้ํารายใหญ่ทราบตามแผนงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์
ต่ อไป ในส่ วนของการฝึ กซ้ อมแผนบู รณาการภั ยแล้ งร่ วมกั นทั้ งองค์ กรนั้ น อยู่ ระหว่ างการจั ดเตรี ยมข้ อมู ลเพื่ อ
ประกอบการฝึกซ้อม ทั้งนี้ ศูนย์อํานวยการฯ จะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้างานในวันที่ 19 มกราคม 2559
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้สายงานผลิต
และส่งน้ํา ดําเนินการทบทวนการเทียบค่าระดับความสูงของพื้นที่ ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล จากระดับหมุดหลักฐานทาง
ดิ่ง (BMA) เป็นระดับน้ําทะเลปานกลาง (ร.ท.ก.) และแสดงแถบสีไว้ที่เสาไฟฟ้า เพื่อให้สะดวกต่อการเฝ้าระวังระดับน้ํา
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 20 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน มกราคม 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญ เสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนมกราคม 2559 ที่ได้ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
13 มกราคม 2559 สรุปได้ดังนี้
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1. มีมติรับทราบ การดําเนินงานด้านลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ณ เดือนธันวาคม 2558 ดังนี้
พื้นที่
กปน.
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5

อัตราน้ําสูญเสีย
29.21 %
27.67 %
26.50 %
15.94 %
42.03 %
27.48 %

1.2 ผลบริ ห ารจั ด การแรงดั น น้ํ า เฉลี่ ย สะสม ณ เดื อนธั น วาคม 2558 กปน. มี ค่ า
แรงดัน น้ําเฉลี่ ยสะสม ณ เดื อนธัน วาคม 2558gอยู่ที่ 8.873oเมตร โดยมีเป้ าหมาย ณ สิ้น ปีงบประมาณ
2559 ที่ 9.30 เมตร (แรงดันน้ํา 28 จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP)
1.3 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนธันวาคม 2558 ดังนี้
1) การดําเนินการให้ทราบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ํา (Water Balance) ได้จํานวน
72 DMA จากเป้าหมาย 572 DMA คิดเป็นร้อยละ 12.54 และผลการดําเนินงานสะสม (ตุลาคม 2558 –
ธันวาคม 2558) ได้จํานวน 180 DMA คิดเป็นร้อยละ 31.47
2) การลดน้ํ าสู ญ เสี ย ในพื้ น ที่ เฝ้ าระวังที่ มีอัต ราน้ํ าสู ญ เสี ย สูงกว่าร้ อยละ 30
ดําเนินการได้จํานวน 1 DMA จากเป้าหมาย 175 DMA คิดเป็นร้อยละ 0.57 และผลการดําเนินงานสะสม
(ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558) ได้จํานวน 24 DMA คิดเป็นร้อยละ 13.71
3) การปรับปรุงท่อจ่ายน้ําที่เสื่อมสภาพ จากเป้าหมาย 345 กม. ดําเนินการ
ได้ความยาว 78.70 กม. คิดเป็นร้อยละ 22.81 และผลการดําเนินงานสะสม (ตุลาคม 2558 – ธันวาคม
2558) ได้จํานวน 109.76 กม. คิดเป็นร้อยละ 31.81
1.4 รับ ทราบแนวทางการเพิ่ มที มงานเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาขาดแคลนบุ คลากรในพื้ น ที่
บริการ 4
1.5 ความก้าวหน้าการเพิ่มแรงดันน้ําในพื้นที่บริการ 4 ฝคจ. เข้าดําเนินการตรวจสอบ
ประตูน้ําเพื่อเตรียมการเพิ่มแรงดันน้ํา
1.6 ชวก.(สจ) รวบรวมข้อมูลสถานะ PRVกที่ กปน. ได้ดําเนินการแล้ว ได้ครบถ้วน
แล้ว อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
1.7 การศึกษาแนวทางการใช้ระบบหอถังสูง วสท. ได้เข้ามาสํารวจสภาพถังสูงที่ สสพ.
แล้ ว คาดว่าจะส่ งข้ อมู ล พร้อมข้ อเสนอแนะให้ แก่ กปน. ภายในเดื อนมกราคม 2559 จากเดิ ม ธัน วาคม
2558 เนื่องจากมีการศึกษาเรื่องความแข็งแรงเพิ่มเติม
1.8 รั บ ทราบแนวทางการดํ า เนิ น โครงการศึ ก ษา Apparent Loss due to Meter
Inaccuracy & Oversizing
1.9 รั บ ทราบผลการประชุ ม คณะทํ า งานศึ ก ษาบั ญ ชี ส มดุ ล น้ํ า ของ กปน. ครั้ ง ที่
1/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 โดยมีข้อสรุปให้ปรับปรุงคณะทํางานและเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ และตั้ง
คณะทํางานย่อย โดยให้คณะทํางานฯ สนับสนุนข้อมูลแก่คณะที่ปรึกษาฯ
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1.10 รับ ทราบการจัดทํ าแผนบริห ารจัดการน้ํ าสู ญ เสีย ระยะยาว อยู่ระหว่างการรอ
ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560-2564)
1.11 รับทราบผลการดํ าเนิ นงานคณะทํ างานศึ กษาระดั บน้ํ าสู ญเสี ยที่ เหมาะสมในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Level of Leakage, ELL) โดย ระดั บน้ํ าสู ญ เสี ยที่ เหมาะสมของ กปน. อยู่ ที่ ร้ อยละ
19.63 ถึงร้อยละ 24.87
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ให้ กปน. รายงานผลและประเมิ น ผลด้ า นอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ในรู ป แบบเดิ ม
ซึ่งคํานวณอัตราน้ําสูญเสียสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนปัจจุบัน
2.2 ให้ ชวก.(ก4) จั ด ทํ า แผนระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว พร้ อ มวิ ธี ก าร
ดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยใช้สํานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เป็นสาขานําร่อง
2.3 ให้ ชวก.(สจ) คั ดเลื อกเส้ น ทางวิกฤตของพื้ น ที่ บ ริการ 4 พร้อมจั ด ทํ าแผนการ
บริหารจัดการแรงดันในพื้นที่วิกฤต
2.4 ให้ ฝคจ. รายงานสรุปผลการศึกษางานติดตั้ง PRV ในการประชุมครั้งต่อไป โดย
ให้มีความชัดเจนทั้งในด้านเป้าประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาว่าสมควรติดตั้งเพิ่มหรือไม่
2.5 ให้ รวก.(ว) สรุปผลการศึ กษาการใช้ประโยชน์ ห อถังสู งทั้ งที่ มีอยู่เดิม และที่จ ะ
ก่อสร้างใหม่ โดยระบุตําแหน่งที่สมควรดําเนินการ
2.6 ให้ กปน. สรุ ป รายละเอี ย ดของโครงการศึ ก ษา Apparent Loss due to Meter
Inaccuracy & Oversizing
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 21 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ ความคืบหน้าการเปิดให้บริการสถานพยาบาล ณ สํานักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
คณะกรรมการกิจ การสัม พัน ธ์ฯ เห็นชอบให้ กบพ. จัดการให้บริการทางการแพทย์
โดย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ สสบ. ทุกวันจันทร์ตามเดิมไปก่อน และเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการเพื่อ
ประเมินความคุ้มค่าต่อไปอีกระยะหนึ่ง
2. รับทราบ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน
กปน. ตามคําสั่ง กปน. ที่ กก 1/2559 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2559
3. รับ ทราบ ความคื บ หน้ าการเสนอให้ มี ผู้ แทน สร.กปน. ร่ ว มพิ จ ารณาการขอย้ า ยไป
ปฏิบัติงานใกล้ที่อยู่อาศัยของพนักงาน กปน.
4. รับทราบ ความคืบ หน้า การพิจ ารณาช่ว ยเหลือ ผู้ป ฏิบัติง านที่ไ ด้รับ ผลกระทบจาก
กิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา”

-25-

คณะกรรมการกิจ การสัมพัน ธ์ฯ มอบหมายให้กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างพิจารณา
หาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานอ่านมาตรที่ได้รับผลกระทบ และมานําเสนอในการประชุมคราวต่อไป
5. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุด
6. รับทราบ ความคืบหน้าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ สร.กปน. ณ โรงเรียนบ้าน
เสาหงษ์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
7. รับทราบ ผู้แทน สร.กปน. ขอเข้าร่วมในการพิจารณาการสอบบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงาน
8. เห็นชอบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ในวันจันทร์
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 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 22

รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิ นการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ซึ่งมีมติ ดังนี้
1. หารื อ ร่ วมกั บ นายสมศั กดิ์ ปั สนานนท์ ผู้ อํ านวยการกองผลิ ตและจ่ ายน้ํ า ฝ่ ายโรงงาน
ผลิตน้ําบางเขน เกี่ยวกับการผลิตน้ําประปาในสภาวะวิกฤติจากปัญหาน้ําเค็มปนเปื้อนน้ําดิบ และภาวะวิกฤติจาก
ปัญหาสาหร่ายปนเปื้อนน้ําดิบ และแนวทางแก้ไขปัญหา ของ กปน. สรุปได้ดังนี้
1.1 ภาวะวิกฤติจากปัญหามีสาหร่ายปนเปื้อนน้ําดิบ พบว่า สาหร่ายจะเจริญเติบโตได้ดี
ในบริเวณที่มีสารอาหาร มีแหล่งพลังงาน อุณหภูมิเหมาะสม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งบ่อกรองของ
โรงงานผลิตน้ําบางเขน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของสาหร่าย คือ น้ํานิ่ง น้ําใส และ
มี แ สงแดดส่ องถึ ง แนวทางการแก้ ปั ญ หาในอนาคต คื อ ทํ า หลั งคาคลุ มระบบผลิ ต เพื่ อลดแหล่ งพลั งงาน
ส่งน้ําดิบโดยใช้ระบบท่อ เพิ่มการตรวจวิเคราะห์แหล่งน้ํา คุณภาพน้ํา และศึกษาวิธีอื่นๆในการกําจัดสาหร่ายใน
แหล่งน้ําและในระบบผลิตน้ํา ทั้งวิธีทางเคมีและกายภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1) กปน. ควรเร่ งจั ด ทํ า หลั งคาคลุ ม บ่ อ กรอง ของโรงงานผลิ ต น้ํ า บางเขน เพื่ อ
ป้องกันแสงแดดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย และป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศ ซึ่ง
ในระยะแรกควรใช้สแลนกันแดดทําหลังคาคลุมบ่อกรองก่อน สําหรับการสร้างหลังคาเห็นว่าการใช้แผงโซล่า
เซลล์ (Solar Cell) จะเป็นประโยชน์ต่อ กปน. เนื่องจากจะนําพลังงานกลับมาใช้งานได้อีก
2) กปน. ควรใช้วิธีทางกายภาพ เพื่อกําจัดสาหร่ายในแหล่งน้ําและในระบบผลิตน้ํา
เช่ น การนํ า ระบบอุ ล ตร้ าโซนิ ค (Ultrasonic) ซึ่ งเป็ น การใช้ ค ลื่ น เสี ย งที่ มี ค วามถี่ สู งทํ า ลายสาหร่ า ย ขอให้
พิจารณาดําเนินการโดยเร่งด่วน เพราะการใช้สารเคมีต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูง
โดยเบื้องต้นหากติดขัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งเป็นงบลงทุน ขอให้พิจารณาเป็นการเช่า ซึ่งเป็นงบทําการโดยใช้งบ
สํารองจะกระทําได้ทันที
1.2 ข้ อ จํ า กั ด ในการแก้ ปั ญ หาน้ํ า เค็ ม ปนเปื้ อ นในน้ํ า ดิ บ พบว่ า กระบวนการผลิ ต น้ํ า
ไม่สามารถกําจัดคลอไรต์และความกระด้างโดยตรง กปน.มีแหล่งน้ําจํากัดเพียง 2 แหล่งที่ยังไม่เชื่อมโยงกัน
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การผั น น้ํ า ประปาจากโรงงานผลิ ต น้ํ า มหาสวัส ดิ์ มี ข้อ จํ า กั ด มาก กปน.ไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาโดยลํ าพั งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องใช้การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมชลประทาน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1) กปน. ควรรายงานความก้าวหน้า เกี่ยวกับการสร้างผนั งกั้นน้ําที่ สําแลให้ สูงขึ้น
เพื่อให้น้ําตกจากบนลงล่างเนื่องจากเกลืออยู่ด้านล่าง
2) กปน. ควรพิจารณาสร้างอาคารควบคุมสภาพน้ําในคลองประปา เพื่อควบคุมเป็น
ช่วง ๆ หากมีสาหร่ายจะได้ถ่ายเทน้ําออกได้ทัน ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องรีบทํา
3) เกณฑ์วัดค่าความเค็มของน้ําดิบ ขอให้ใช้เกณฑ์วัดที่บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า
แทนเกณฑ์วัดที่บริเวณสําแล โดยอ้างเหตุผลเพื่อเกษตรกร
4) กปน. ควรเตรียมแผนในการผันน้ําจากคลองพระยาบรรลือมาช่วยฝั่งตะวันออก
กรณี ที่ น้ํ าในแม่ น้ํ าเจ้ าพระยาไม่ เพี ย งพอ โดยการใช้ ปั๊ มน้ํ าที่ มีและขอยืม ปั๊ มน้ํ าของกรมชลประทาน 2 ตั ว
เพื่อผันน้ําจากคลองพระยาบรรลือ และเพิ่มท่อบริเวณบางไทรให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มทางน้ําให้มากขึ้น
5) การแถลงข่าว และการประชาสัมพั น ธ์ เพื่ อทํ าความเข้าใจกับ ผู้ ใช้น้ํ า ควรเพิ่ ม
ความระมัดระวังในการให้ข้อมูล และเป็นหน้าที่ของศูนย์อํานวยการและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
2. เห็นชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 1/2559
3. รับทราบ ผลการดําเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ ของสํานักตรวจสอบ
3.1 การติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ ของสํานักตรวจสอบ
เรื่ องงานมาตรฐานวิ ศวกรรม ของฝ่ ายมาตรฐานวิ ศวกรรมและสารสนเทศภู มิศาสตร์ (ฝมส.) ซึ่ งดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบตั้งแต่งวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 แต่มีประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะค้างดําเนินการ
ดังนี้
ประเด็นที่ตรวจพบ 1. การปิดปลายท่อบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ อาจทําให้สิ่งสกปรกเข้าไปใน
ท่อได้
ข้ อ เสนอแนะ ฝมส. ควรเพิ่ ม การกํ า ชั บ โรงงานในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของฝาปิ ด ท่ อ และ
ควรปรับปรุงข้อกําหนดการส่งมอบสิ่งของ เรื่องการปิดปลายท่อใน SPEC รายละเอียดท่อเหล็กเหนียวและ
ข้อต่อ 33-009-8 SPE ให้วัสดุปิดปลายท่อมีความมั่นคงแน่นหนาในการปิดปลายท่อมากยิ่งขึ้น
การดํ า เนิ น การ บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ได้ รั บ ไปปรั บ ปรุ ง และ ฝมส.จะดํ า เนิ น การขออนุ มั ติ
รายละเอียด ท่อเหล็กเหนียวและข้อต่อ เลขที่ 33-009-9 SPE. เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกําหนด
ไว้ในข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จะเริ่มใช้รายละเอียดนี้ ประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
ประเด็นที่ตรวจพบ 2. การกองเก็บและการขนส่ง
ข้อเสนอแนะ ฝมส. ควรจัดทํามาตรฐานการขนส่งและกองเก็บท่อให้มีความชัดเจนเป็น
มาตรฐานเดียวกันใช้ใน กปน. และเผยแพร่ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงงานผู้ผลิต คลังพัสดุกลาง สาขาผู้รับ
มอบท่อ ให้รับทราบ
การดําเนินการ ฝมส. ได้อนุมัติมาตรฐานการกองเก็บและการขนส่งท่อเหล็กเหนียวและ
ท่ อพี วีซี โดยรวบรวมจากมาตรฐานต่ างๆ แล้ ว พร้อมทั้ งได้ ส่ งรายละเอี ยดทางเทคนิ คการกองเก็ บ ท่ อและ
การขนส่ ง เลขที่ 39-017-0 SPE. ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ฝ่ า ยจั ด หาและพั ส ดุ ฝ่ า ยสํ า รวจและ
ออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ํา 1 ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ํา 2 สํานักงานประปาสาขาทุกสาขา และมี
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หนังสือแจ้งการกําหนดรายละเอียดการกองเก็บและการขนส่งและการปิดปลายท่อเหล็กเหนียว ขนาด 100 –
400 มม. ในรายละเอียดท่อเหล็กเหนียวและข้อต่อ (ฉบับร่าง) เลขที่ 33-009-9 SPE. ให้บริษัทผู้ผลิตท่อ
เหล็กเหนียวทราบ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้ตอบรับตามที่ ฝมส. ทําหนังสือแจ้งแล้ว
3.2 รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ กปน.จากการประชุม
คณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบผล
การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และมี ข้ อ เสนอแนะให้ กปน.รั บ ไปดํ า เนิ น การ ซึ่ ง
ข้อเสนอแนะตามข้อ 2 กําหนดให้ “กปน.ควรสุ่มตรวจสอบคุณภาพของท่อ โดยอาจจะให้หน่วยงานภายนอก/
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพท่อ หรือเดินทางไปตรวจสอบระบบการผลิตท่อ
ถึงโรงงานว่าได้มาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบกระบวนการขนส่งท่อและการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาใน
ภาคสนามด้วย เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ําที่เกิดจากการแตกหรือรั่วของท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน และกรณีที่มีท่อ
แตกรั่ว ขอให้สายงานบริการนําตัวอย่างของเส้นท่อช่วงที่มีปัญหามาตรวจสอบหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน
ทันที” สตส. ได้นําเสนอผู้ว่าการเพื่อพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการ กปน.เพื่อทราบต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และสายงานบริการ ควรให้ความสําคัญในขั้นตอน
ของงานวางท่อ เพื่อให้งานเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ส่งผลให้ท่อประปามีอายุการใช้งานตามที่ได้วางแผน
ไว้ โดยดําเนินการทดสอบแรงดันในเส้นท่อ (Leakage Test) ทดสอบการบดอัดชั้นพื้นฐานหลังท่อ (Density
Test) และทดสอบตั วอย่ างความแข็งแรงของคอนกรีตในงานซ่ อมถนน (Concrete Strength) เพื่ อให้ การ
ดําเนินการเป็นรูปธรรม เห็นควรกําหนดให้แนบหลักฐานการทดสอบประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ด้วย
2. การขนย้ ายท่ อ ควรระมัด ระวังสั ญ ลั ก ษณ์ ของบริษั ท ฯที่ ป ระทั บ ไว้ที่ ท่ อ ควรทํ า
สัญลักษณ์เป็นตัวนูนจะได้ไม่ลบเลือน
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 23 รั บทราบผลการดํ าเนิ นงานด้ านธรรมาภิ บาล (CG) ด้ านกิ จกรรมเพื่ อสั งคม (CSR) และด้ าน
การประชาสัมพันธ์
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG)
ด้านกิ จกรรมเพื่ อสังคม (CSR) และด้ านการประชาสัมพั น ธ์ ของคณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ได้ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจําปี
งบประมาณ 2559 เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิบน้ําชา เสวนาภาษาเดียวกัน"
คณะอนุ กรรมการฯ ให้ ข้อเสนอแนะว่ า กปน. ควรให้ ความสํ า คั ญ กั บ ทุ กความคิ ด เห็ น
ความคาดหวั ง ตลอดจนข้ อกั งวล ข้ อเสนอแนะต่ างๆ ที่ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ของ กปน. ได้ ให้ ไว้ และเห็ น ควรให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสรับทราบและนําข้อคิดเห็นต่างๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนิ น งาน เพื่ อให้ องค์ กรสามารถเติ บโตได้ อย่ างยั่ งยื น และในส่ วนของประเด็น การสื่ อสารที่ไม่ทั่วถึ ง
คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ กปน. ทบทวนแผนการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ กิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร และควรประชาสัมพั นธ์ให้ประชาชนเกิด
การรับรู้อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการตอกย้ําภาพลักษณ์ของความเป็นองค์กรที่ดําเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2. รับทราบ รายงานการประชาสัมพันธ์ผลงานรางวัลที่ กปน. ได้รับตลอดปี 2558
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรพิจารณาปรับปรุงการจัดทําสื่อโฆษณา
ให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคล้องของเนื้อหาและภาพลักษณ์ขององค์กรที่ต้องการนําเสนอเป็นสําคัญ
เพื่อให้สื่อโฆษณาที่เผยแพร่สามารถเป็นช่องทางหนึ่งในการยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กร
3. รับ ทราบ รายงานเรื่ องร้ องเรีย น ประจํ า ปี งบประมาณ 2559 ประจํ า เดื อ นธั น วาคม
2558
4. รับทราบ รายงานเรื่องการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดํ าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
คณะอนุ ก รรมการฯ ให้ ข้ อ สั งเกตว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาผลสรุ ป การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร
“จิบ น้ําชา เสวนาภาษาเดียวกัน ” ในส่วนของข้อกังวลของพนักงานในเรื่องของความโปร่งใสในการทํางาน
เชื่อมโยงกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส่วนของแบบสํารวจ Internal ประเมินจากมุมมอง
ภายในองค์กร ในส่วนของตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมคุณธรรมและคุณธรรมในการทํางานซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนน
น้อย จะเห็นได้ว่า พนักงานมีความกังวลในเรื่องดังกล่าวซึ่งถือเป็นเรื่องที่ กปน. ต้องให้ความสําคัญ และควร
เปิดเผยผลคะแนนการประเมินดังกล่าวให้พนักงานได้มีโอกาสรับทราบ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ
ถึงผลกระทบจากการตอบแบบสํารวจที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
5. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าเรื่องการขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
คณะอนุ กรรมการฯ ให้ ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรพิ จ ารณาแต่ งตั้ งผู้ แทนจากสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสภาธรรมาภิบาล
6. รับทราบ รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน.
(CG Policy Statement) ประจํ า ปี ง บประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุ ล าคม - ธั น วาคม 2558) ซึ่ ง
ดําเนินการได้ตามที่กําหนด
7. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ประจําปี
งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุ ล าคม - ธั น วาคม 2558) ประกอบด้ ว ย 4 แผนงาน ซึ่ งสามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน
8. รับทราบ รายงานผลการดําเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติงานด้านความรับ ผิด ชอบต่อสังคม
(CSR) ประจําปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก
ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามแผน
9. รั บทราบ รายงานผลการดํ าเนิ น งานด้ านประชาสั มพั น ธ์ ประจํ าปี งบประมาณ 2559
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามแผน
10. รั บ ทราบ รายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยเดือนธันวาคม 2558 ได้ดําเนินการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่เสาข่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร
อาคารสํานักงานใหญ่ มีจํานวนทั้งสิ้น 26 เรื่อง และไม่มีการร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน
11. รับทราบ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2559
12. รั บ ทราบ การกํ าหนดวั น ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จ กรรม
เพื่อสังคม (CSR) ครั้งที่ 2/2559 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 24 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 แล้วมี
มติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ รายงานการติด ตามการดํา เนิน งานตามมติค ณะอนุก รรมการบริห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 12/2558
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558
2. รั บ ทราบ รายงานความก้ า วหน้ า การจั ด ทํ า เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ
(Career Path) ของตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กปน. (ระดับ 8 – 10) ในกลุ่มงานวิศวกรรมและผลิต (E&P) สายงาน
วิศวกรรมและก่อสร้าง โดยกําหนดเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งในด้านผลงาน ประสบการณ์ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม สําหรับตําแหน่งงานอื่น ๆ จะนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการฯ มี ข้ อสั งเกตว่ า การจั ดทํ าเส้ นทางความก้ าวหน้ าของกลุ่ มงาน
วิศวกรรมและผลิต (E&P) ในตําแหน่งวิศวกร สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ที่นําเสนอในภาพรวมมีความชัดเจน
และสอดคล้ องกั บพระราชบั ญญั ติ วิ ศวกร อย่ างไรก็ ตาม เพื่ อให้ เกิ ดความต่ อเนื่ องและครบถ้ วนสมบู รณ์ ควร
กําหนดให้วิศวกรระดับ 6 และ 7 มีใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร (สย.) ด้วย
3. เห็ น ชอบ แบบประเมิ น ผลคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ปีงบประมาณ 2559 ทั้งแบบประเมินตนเองของอนุกรรมการฯ และแบบประเมินผลทั้งคณะ
4. รับทราบ แผนการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพงานประปา โดยสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
ได้กําหนดแผนการดําเนินงานและเป้าหมายที่สําคัญ กําหนดกิจกรรมดําเนินการออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพงานประปาครบตามกระบวนงานหลักของ กปน.
เป้าหมายการดําเนินการที่สําคัญ :
- มาตรฐานวิชาชีพงานประปาของ กปน. (กําหนดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2559)
- มาตรฐานวิ ช าชี พ งานประปาของ กปน. ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานประเทศ
(กําหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2560)
- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพงานประปาตามมาตรฐานวิชาชีพที่จัดทํา
เป้าหมายการดําเนินการที่สําคัญ :
- หลักสูตรวิชาชีพประปาที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของ กปน. (กําหนดแล้ว
เสร็จเดือนกันยายน 2559)
- หลักสูตรวิชาชีพประปาที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของประเทศ (กําหนด
แล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561)
- กิจกรรม 3 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพประปาสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
เป้าหมายการดําเนินการที่สําคัญ :
- หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ งานประปาสํ า หรั บ อปท. (กํ า หนดแล้ ว เสร็ จ เดื อ นมี น าคม
2559)
- เสนอหลักสูตรต่อสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในเดือนกันยายน 2559
- กิจกรรม 4 ร่วมจัดทําคุณวุฒิวิชาชีพงานประปาของประเทศ และผลักดันให้ กปน. เป็น
Certification
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เป้าหมายการดําเนินการที่สําคัญ :
- มาตรฐานวิชาชีพงานประปาของประเทศ และ กปน. เป็น Certification Body
(กําหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2560)
- กิจกรรมที่ 5 พัฒนาหลักสูตรวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
เป้าหมายการดําเนินการที่สําคัญ :
- หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (กําหนดแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2561)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. สามารถจัดทํา MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควบคู่กับการจัดทํา
โครงสร้าง โดยควรกําหนดกรอบเวลาในการลงนาม MOU ให้ชัดเจน และอาจนําเสนอกรอบหลักสูตรในเบื้องต้น
ก่อนแล้วจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง
2. นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรในเชิงวิชาชีพแล้ว เพื่อเป็นการสร้างให้ กปน. เป็น
สถาบันหลักในวิชาชีพประปา กปน. อาจจัดทําหลักสูตรอบรมสําหรับภาคประชาชนในพื้นที่ภูมิภาคซึ่งไม่มีเงิน
สนับสนุนเหมือนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น โดยมีเนื้อหาการอบรมที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
และอาจดําเนินการในรูปแบบ CSR เช่น โครงการ “ประปาเพื่อมวลชน” เป็นต้น
3. กปน. ควรมุ่งเน้นและผลักดันให้มาตรฐานวิชาชีพประปาเป็นมาตรฐานอาชีพที่สําคัญ
ทางวิศวกรรม เช่นเดียวกับมาตรฐานการวางระบบไฟฟ้าในอาคารต่าง ๆ และในอนาคตควรพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
งานประปาในงานออกแบบระบบประปาสําหรับอาคารสูงด้วย
5. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมงานวางศิลาฤกษ์ศูนย์การเรียนรู้
โดย กปน. ได้ จัด ทําคํ าสั่งแต่ งตั้ งคณะทํ างานฯ เตรียมงานวางศิล าฤกษ์ การก่ อสร้างอาคารศูน ย์การเรีย นรู้
วิช าการประปา (MWA Learning Center) ณ พื้ น ที่ เชี ย งราก มี ร องผู้ ว่า การ (วิ ศวกรรมและก่ อสร้ าง) เป็ น
ประธาน และคณะทํางานฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานของคณะทํางานฯ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
5.1 ให้แต่งตั้งคณะทํางานย่อย 5 คณะ โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานต่าง ๆ
รับผิดชอบในการประสานและดําเนินการในแต่ละคณะทํางานย่อย ดังนี้
- ชวก.(บริห าร) : รับ ผิ ด ชอบในการประสานกั บ กองราชเลขานุ ก ารในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการทูลเชิญเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ เพื่อทรงวางศิลา
ฤกษ์ รวมทั้งการประสานด้านพิธีการ การทูลเกล้าฯ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ตามราชพิธี
- ชวก.(พั ฒนาวิชาการประปา) : รับผิดชอบในการจัดทํา Model นิทรรศการ และ
รูปแบบการนําเสนอในวันงาน
- ชวก.(ก่ อ สร้ า ง) : รั บ ผิ ด ชอบด้ านการปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศน์ แ ละพื้ น ที่ รวมถึ งการ
จัดเตรียมสถานที่สําหรับการทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ ชวก.(วิศวกรรม) ร่วมประสานงานในการกําหนดผังพื้นที่
การปักหมุดกําหนดพื้นที่และจัดทํา Lay Out ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบจําลองของผังแม่บท
- ชวก.(แหล่งน้ําและคุณภาพน้ํา) : รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ ประสานงาน
กับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ (องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล จังหวัด
เป็นต้น) รวมถึงสรุปแผนการดําเนินงานปรับปรุงอาคารโบราณและถนนภายในซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ไปแล้ว
- ชวก.(สํานักผู้ว่าการ) : รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์
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5.2 กําหนดจั ดการประชุ มคณะทํ างานฯ ครั้ งต่ อไป ณ ที่ ทําการประปาเชี ยงราก โดยให้
คณะทํางานย่อยนําเสนอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในความรับผิดชอบ อาทิ รายชื่อคณะทํางานย่อย กิจกรรมต่าง ๆ
ที่รับผิดชอบ รวมถึงกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ งบประมาณที่ใช้ในแต่ละคณะทํางานย่อย เพื่อรวบรวมส่งฝ่าย
งบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป
5.3 มอบหมายให้ ชวก.(วิศวกรรม) ดําเนิ นการเรื่องจัด ซื้อจั ดจ้าง โดยรวบรวมความ
ต้องการจากคณะทํางานย่อยทุกคณะ
5.4 ในเบื้องต้นกําหนดจัดงานในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 102
ปี การประปากรุงเทพ (ประปาไทย) ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประสานกับกองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยืนยันกําหนดวันจัดงาน
5.5 ให้คณะทํางานย่อยทั้ง 5 คณะ กําหนดแผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ และเร่งดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559
สําหรับงานก่อสร้างอาคาร ผู้ว่าการได้มอบหมายให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง เป็น
หน่ วยงานรั บ ผิด ชอบหลักดํ าเนิ น โครงการ โดยใช้ ผังแม่ บ ท ร่างเอกสารการจ้างออกแบบโครงการ และผล
การศึ กษาซึ่งศู นย์ บริการวิชาการแห่ งจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ยได้จั ดทํ าไว้ โดย จะประสานงานในส่วนของ
รายละเอียดความต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างต่อไป
6. รั บ ทราบ การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ครั้ ง ที่
2/2559 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 606
มติที่ประชุม

รับ ทราบและให้ กปน. รับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิ จารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 25 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 แล้วมีมติใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559
คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ขอให้ กปน. พิจารณาถึงผลที่ได้จากการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศและการ
เชื่อมโยงข้อมูลว่าสัมพันธ์กับแผนการยกระดับการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศหลักของ กปน.
2 คู่ คือ CIS-SAP และ GIS-WLMA อย่างไร
1.2 ขอให้ กปน. พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 สําหรับกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน
หมวดหมู่เดียวกัน ควรรวมเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสัญญาเดียว
1.3 ขอให้ กปน. ศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ GIS มา
ไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)
2. รับทราบการกําหนดเครื่องใช้ที่ Front counter
คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้ กปน. ประชุมกับสํานักงานประปาสาขา เพื่อหาข้อสรุปใน
การกําหนดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ที่ Front counter ของทุกสาขา
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3. พิ จ ารณาแผนดํ าเนิ น การตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ผลงานของผู้ ว่าการการประปานครหลวง
ช่ ว ง 6 เดื อน (ตุ ล าคม 2558 - มี น าคม 2559) ปี งบประมาณ 2559 โดยเป็ น แผนงานที่ ต้ องนํ า เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบก่อนดําเนินการ จํานวน 2 แผน คือ
1) แผนการพั ฒ นาระบบ GIS ของ กปน. ให้ เ ป็ น ระบบสารสนเทศระดั บ องค์ ก ร
(Enterprise GIS)
2) แผนการยกระดับการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศหลักของ กปน. เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกัน และเพิ่มการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศดังกล่าว จํานวน 2 คู่ คือ
2.1) ระบบ CIS กับ ระบบ SAP มีการบูรณาการในเรื่องการเบิก/จองพัสดุ
2.2) ระบบ GIS กับ ระบบ WLMA มีการบู รณาการในเรื่องจุดซ่ อม และข้อมูล จาก
อุปกรณ์ตู้ RTU เช่น Flow , Pressure
คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้ กปน. ปรับปรุงแผนการพัฒนาระบบ GIS ของ กปน. ให้เป็น
ระบบสารสนเทศระดับ องค์กร (Enterprise GIS) ให้ มีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้ งนํ าเสนอระบบ GIS ใน
การประชุ ม ครั้ งถั ด ไป ส่ ว นแผนการยกระดั บ การบู ร ณาการข้ อ มู ล ขอให้ กปน. ระบุ ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล
การเชื่อมโยงในแต่ละแผนให้ชัดเจน
4. พิจารณาแผนบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ระยะสั้น - ระยะยาว
คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้ กปน. ทบทวนการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีห้องวางเครื่อง
แม่ข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้พื้นที่ประมาณ 200-250 ตร.ม. มีพื้นที่อาคารสํานักงาน และห้องประชุม
ประมาณ 3,000 ตร.ม. โดยให้ จั ด ทํ า รายละเอี ย ดและงบประมาณเพื่ อพิ จ ารณา และให้ กปน. ไปศึ ก ษา
การสร้างและการให้บริการของ IDC (Internet Data Center) ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 26 รั บทราบรายงานความก้ าวหน้ าโครงการปรั บปรุ งกิ จการประปาแผนหลั ก ณ วั นที่ 31
ธันวาคม 2558
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง
กิ จ การประปาแผนหลั ก ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 โดยปั จ จุ บั น มี โครงการขนาดใหญ่ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการ 3 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

วงเงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผลงานสะสม
แผน

โครงการ 7
โครงการ 8
ลดน้ําสูญเสีย

25,177.30
7,494.00
4,215.60

91.73%
82.98%
96.41%

ดําเนินการ
จริง
91.88%
83.30%
96.41%

ผลงานเดือน ธ.ค.
แผน
0.07%
0.32%
-

สรุปผลรวมการจ่ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนธันวาคม 2558

ดําเนินการ
จริง
0.08%
0.44%
-

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

จ่ายจริง

แผน

จ่ายจริง

23,074.07
5,853.00
4,064.20

23,113.71
5,865.87
4,064.20

9.30
3.00
-

40.20
14.60
-

32,991.27

33,043.78

12.30

54.80
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2559 มีมติรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 27 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ่
นายเจริญ ภั สระ ประธานกรรมการ กปน. เป็ นประธานการประชุ มหารื อให้ ข้อเสนอแนะในการจั ดทํ าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 เพื่อให้การจัดทําแผนฯ เป็นไปในทิศทางและสอดคล้องกับแนวนโยบายและ
สภาพแวดล้อม และรองรับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ
ผู้บริหาร และทีมงานสายงานแผนและพัฒนาเข้าร่วม
- เมื่ อวั นที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุ มชั้ น 2 อาคารอํ านวยการ
โรงงานผลิตน้ําบางเขน นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และ
ผู้บริหาร กปน. ร่วมประชุม “การจัดทําแผนบูรณาการในภาวะวิกฤติภัยแล้ง กปน.” กับ ศูนย์อํานวยการเพื่อแก้ไข
ปัญหาวิกฤติการณ์น้ําและคุณภาพน้ํา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ หารือ และเตรียมความ
พร้อมรับมือกับภัยแล้งปี 2559 ที่กําลังจะเกิดขึ้น ในโอกาสนี้ ได้ให้กําลังใจและอวยพรปีใหม่ผู้บริหารและพนักงาน
ของศูนย์อํานวยการฯ ด้วย
- เมื่ อวั นที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ กระทรวงมหาดไทย นายเจริ ญ ภั สระ
ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วย คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหาร กปน.
เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559 และรับพรจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา มท. 1 นายสุธี มากบุญ มท. 2 และ นายกฤษฎา
บุ ญราช ปลั ด มท. พร้ อมหารื อโครงการปรั บปรุ งกิ จการประปาแผนหลั ก ครั้ งที่ 9 การเชื่ อมอุ โมงค์ ส่ งน้ํ าจาก
ฝั่ งตะวั นตกมายั งฝั่ งตะวั น ออก และนโยบายที่ สํ าคั ญ ของ กปน. ทั้ งนี้ มท. 1 ได้ มอบนโยบายในการเตรี ยม
ความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะมาถึง
- เมื่ อวั นที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ กระทรวงคมนาคม นายเจริ ญ ภั สระ
ประธานกรรมการ กปน. และคณะ เข้าพบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว. คมนาคม และ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
รมช. คมนาคม เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2559 ด้วย
- เมื่ อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารฝ่ ายควบคุ มการส่งและจ่ายน้ํ า
(ฝคจ.) ชั้น 6 นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วย พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น รศ. ดร. สุวัฒนา
จิตตลดากร และ ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการ กปน. ได้เข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้ านระบบสู บ ส่ งและสู บ จ่ ายน้ํ า ในการนี้ ผู้ ว่ าการ และ รวก. (ผ) ติ ดภารกิ จ จึ งได้ มอบหมายให้ นายธํ ารง
บูรณตระกู ล ชวก. (สจ) และ นายคงเกียรติ เจริญบุ ญวรรณ ชวก. (บร) ให้ การต้อนรับ โดยได้ หารือและซักซ้อม
แผนการผันน้ําเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2559 พร้อมรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน
การสูบส่งและสูบจ่ายน้ํา เพื่อให้การบริหารจัดการลดน้ําสูญเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ คณะฯ ได้เดินทาง
ไปยั งบ่ อพั กประตู น้ํ า (Valve Chamber) ของอุ โมงค์ ส่ งน้ํ าสามเสน ถ. เทอดดํ าริ เพื่ อเยี่ ยมชมประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของระบบต่าง ๆ ภายในบ่อพักฯ ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 28 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 22 ธันวาคม 2558
1. เรื่ อ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการชํ า ระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
2. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน โดยกระทรวงมหาดไทยมีการแต่งตั้ง
ตําแหน่งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก
มติที่ประชุม

รับทราบ

