สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 3/๒๕๕9
ด้วยเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม ๒๕๕9 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ่
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕9 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ 1

ผลการประชุมของกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ 1/2559

กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการประชุ มของกรรมการที่ เป็ นอิสระ
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่มีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1. กรอบระยะเวลาการสรรหาผู้ว่าการ กปน.
ขอให้เลขานุการไปพิจารณารายละเอียดของการดําเนินงานและกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2515 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาการรับสมัคร การกําหนดจํานวนผู้สมัครขั้นต่ําที่จําเป็นต้องขยายเวลาการรับสมัคร
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร สําหรับการคัดเลือกผู้สมัครอาจใช้การ
ประเมิน (Assessment) บุคลิกและภาวะผู้นํามาประกอบการพิจารณา
2. การพิ จารณาร่างข้ อบั งคั บ กปน. ฉบั บที่ 100 ว่ าด้ วยการพั สดุ (แก้ ไขเพิ่ มเติ มครั้ งที่ 5)
พ.ศ. 2559
2.1 เห็นควรให้แก้ไขระยะเวลามีผลบังคับใช้สําหรับข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย
การพั ส ดุ ฯ ที่ กํ า หนดให้ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี ต กลงราคา สํ า หรั บ การซื้ อการจ้ า งครั้ งหนึ่ ง ซึ่ งมี ร าคาไม่ เกิ น
500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป โดยให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ให้ความเห็นชอบ
และเมื่ อแก้ ไขเรียบร้อยแล้ วให้ กปน. ทํ าหนั งสื อแจ้ งกรมบั ญชี กลางเพื่ อรับทราบการปรั บแก้ ข้อบั งคับ กปน.
ดังกล่าวนี้
2.2 กปน. ควรพิจารณาปรับปรุงวงเงินการมอบอํานาจในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ว่าการไปสู่
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยังเป็นกลไกในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณได้ส่วนหนึ่ง
2.3 ขอให้ กปน. ไปพิ จ ารณาเร่ งรั ด ปรั บ ปรุ งกฎ ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ ที่ เป็ น อุ ป สรรคใน
การดําเนินการจัดซื้อที่ดิ น เพราะหากไม่สามารถจัดซื้ อที่ ดิน ได้ต ามแผนงานที่ กําหนดไว้จ ะส่งผลกระทบต่ อ
การดําเนินการของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9 ที่จะต้องล่าช้าออกไป
2.4 กปน. ควรนําปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารสัญญาจ้างที่อยู่
ในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการฯ เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข
2.5 กปน. ควรศึกษาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าต่างประเทศโดยตรง เพื่อขยายโอกาส
ในการเพิ่มคู่ค้ารายใหม่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
3.1 กปน. ควรจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําสูญเสีย 5 ปี โดยอาจจัดสัมมนา (Workshop)
เพื่อระดมสมอง และในการจัดทําแผนควรให้มีรายละเอียดครอบคลุมในงาน 3 เรื่อง ดังนี้
1) แผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียควรจัดทําเป็นรายพื้นที่บริการ และควรบูรณาการ
ให้มีองค์ประกอบในเรื่องของการบริหารจัดการแรงดันน้ํา การสํารวจหาท่อรั่ว การซ่อมท่อ การปรับปรุงท่อจ่าย
น้ํ า/ท่ อบริ ก าร และการปรั บ ปรุ งเครื่ อ งวั ด อั ต ราการไหล/มาตรวั ด น้ํ า ของผู้ ใช้ น้ํ า (เครื่ องวั ด สถานี สู บ จ่ า ย
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น้ํา/Master Meter/มาตรวัดน้ําของผู้ใช้น้ํา) นอกจากนี้ควรต้องนํา WLMA มาปรับปรุงให้ สามารถใช้งานได้
และควรจะนํามาใช้ร่วมกับ GIS และ DMA ด้วย
2) การปรับปรุงระบบท่อเก่าที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามรูปแบบเดิม กปน. ควร
หาเทคโนโลยี หรื อ เทคนิ คที่ เหมาะสมกั บ สภาพการดํ า เนิ น งานในปั จ จุ บั น เช่ น Soft Relining หรือ Pipe
Jacking รวมถึงการเลือกใช้วัสดุท่อควรกําหนดคุณภาพให้ดีหรือสูงขึ้น เพื่อให้ท่อมีความคงทนไม่แตกรั่วง่าย
3) กปน. ควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ เครื่ อ งวั ด อั ต ราการไหล/มาตรวั ด น้ํ า ในแต่ ล ะ
กระบวนการตั้งแต่ โรงงานผลิตน้ํา สถานีสูบจ่ายน้ํา และจุดวัดนํ้าระหว่างสาขา โดย กปน. สามารถนําข้อมูล
ทางวิชาการที่มีการศึกษาไว้มาอ้างอิงเพื่อจัดหาเครื่องวัดให้เหมาะสมกับกระบวนการ
3.2 กปน. ควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานลดน้ําสูญเสียให้ชัดเจนในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การดําเนินงานจัดการน้ําสูญเสียมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. การกําหนดหลักเกณฑ์ และบุคคล เพื่ อทดแทนตําแหน่งระดับผู้อํานวยการฝ่ายและ
เทียบเท่าขึ้นไป
4.1 การกําหนดหลักเกณฑ์ควรต้องคํานึงถึงการถือปฏิบัติในระยะยาว และในแต่ละปีอาจ
มีนโยบายที่สามารถปรับเปลี่ยนในรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม
4.2 การคัดเลือกผู้อํานวยการฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 8-9 ควรให้ผู้ว่าการเป็น
ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถ
4.3 การคัดเลือกผู้บริหารควรเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นสําคัญ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) ขอให้ กปน. เร่งจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอน
การทํ า งานที่ ล่ า ช้ า เป็ น อุ ป สรรคในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญ ญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
2) กปน. ควรประกาศให้ มี ว าระแห่ ง ปี ก ารบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย เพื่ อ กระตุ้ น ให้
ทุกหน่วยงานดําเนินงานด้านน้ําสูญเสียอย่างบูรณาการ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของกรรมการที่เป็น อิสระและคณะกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามระบบ SEPA (Feedback Report)
หมวด 1-6 ประจําปีบัญชี 2558 ของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน และผลการประเมิน
ตามระบบ SEPA (Feedback Report) หมวด 1-6 ประจํ า ปี บั ญ ชี 2558 ของการประปานครหลวง ซึ่ ง
กระทรวง การคลั ง โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้แจ้งผลการประเมินแต่ละหัวข้อ ดังนี้
หัวข้อการประเมิน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบรัฐวิสาหกิจ
2. ผลลัพธ์
คะแนนรวม

น้ําหนัก (ร้อยละ)
40
60
100

คะแนนที่ได้
4.4000
4.5179
4.4707
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ทั้ งนี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น ในปี 2557 แล้ ว พบว่ า กปน.
มีคะแนนลดลงจํานวน 0.2484 คะแนน
ข้อสังเกตหรือประเด็นปัญ หาที่ได้จากการประเมินผลการดําเนิน งานประจําปีบัญ ชี 2558
ของ กปน. สรุปได้ดังนี้
1. ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อการจัดหา
แหล่งน้ําดิบในอนาคต รวมทั้งคุณภาพน้ําดิบที่ใช้ในการผลิตน้ําประปา กปน. จึงควรมีแนวทางการบริหารจัดการ
น้ํ า ในกรณี เกิ ดสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น เช่ น กรณี น้ํ าเค็ มรุ กล้ํ า ปั ญ หาภั ย แล้ ง ฝนทิ้ งช่ วง หรื อกรณี อื่ น ๆ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น เพื่ อรั กษาคุ ณภาพน้ํ าประปาตามเกณฑ์ มาตรฐานขององค์ การอนามั ยโลก (WHO) และ
ไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ํา
2. การปรับ ปรุง เปลี่ ย นแปลง บํ า รุ งรั กษาโครงสร้า งพื้ น ฐานด้ า นระบบประปาทํ าได้ ย าก
เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ทําให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ําสูญ เสีย
ดั งนั้ น กปน. จึ งควรหาแนวทางหรื อ สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบประปา เช่น การสํารวจหาท่อรั่ว การวางท่อ และการซ่อมท่อ
ประปา ซึ่งจะช่วยทําให้อัตราน้ําสูญเสียลดลงได้
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. กปน. ได้วิเคราะห์คู่เทียบอุตสาหกรรม (Benchmark) กับกิจการประเภทเดียวกัน ทั้งใน
และต่ างประเทศ โดย กปน. ควรนํ าผลวิเคราะห์ ที่ ได้ มาปรับ ปรุงพั ฒ นาคุ ณ ภาพของระบบประปา เพื่ อลด
ปริมาณน้ําสูญเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ดียิ่งขึ้น ประหยัดทรัพยากรน้ําของประเทศที่มีอยู่อย่างจํากัด และเพิ่ม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร นอกจากนี้ กปน. ควรคํ า นึ งถึ ง แนวทางการบริ ห ารค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรนําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงความผูกพันกับผลลัพธ์
ที่สําคัญทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทําให้ กปน. สามารถใช้เป็นข้อมูลในการนําไปพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และนําไปสู่การขับเคลื่อนของผู้นําระดับสูงในการเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีความผูกพัน
สูงขึ้น
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกท่านลงนามรับทราบผลการประเมินตามแบบรายงาน
การรับทราบผลการประเมินตามข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน และโปรดนําเสนอแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็น
ปั ญ หาที่ ได้ จ ากการประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานรัฐวิ ส าหกิ จ ต่อสํ านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิส าหกิ จ
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. นอกเหนื อ จากการวิ เคราะห์ คู่ เที ย บระหว่ า ง กปน. กั บ หน่ ว ยงานภายในประเทศแล้ ว
กปน. ควรวิเคราะห์คู่เทียบกับหน่วยงานต่างประเทศอื่นที่ดําเนินกิจการเช่นเดียวกับ กปน. เช่น การประปา
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อนําข้อมูลจากผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร
2. กปน. ควรให้ความสําคัญในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านขนส่ง/คมนาคม
(Commuting) กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการบริหาร
จัดการน้ําสูญเสีย
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มติที่ประชุม

รั บ ทราบ พร้ อ มลงนามในแบบรายงานการรั บ ทราบผลการประเมิ น ตามข้ อ ตกลงการ
ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานรั ฐวิส าหกิ จ และให้ กปน. รั บ ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 3

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่างๆ
ประจําเดือน เมษายน 2559

ด้ วยในการประชุ ม คณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 3/2559 เมื่ อวัน ที่ 30 มี น าคม 2559
เลขานุ การฯ ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําเดือนเมษายน 2559
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนเมษายน 2559 ในวันที่
27 เมษายน 2559
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 4

รับทราบ
ขอความเห็นชอบกรอบงบประมาณการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ํา
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบกรอบงบประมาณ
การแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ํา โดยศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ําได้ทบทวนและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เป็นวงเงิน 40,454,575.00 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า
บาทถ้วน)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ เห็นว่า กรอบงบประมาณที่นําเสนอมีระยะเวลา
ดําเนินการในช่วงภัยแล้งปี 2559 ที่ครอบคลุมถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายของศูนย์อํานวยการฯ ซ้ําซ้อนกับงบทําการปกติ ศูนย์อํานวยการฯ ควรมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนในการพิจารณาค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ํา และในขณะนี้ได้เข้าสู่วิกฤติภัยแล้งแล้ว จึงเห็น
ว่า ค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ประหยัดน้ําอาจไม่จําเป็นต้องใช้วงเงินถึง 10 ล้านบาท
เพราะ กปน. สามารถใช้จ่ายจากงบทําการปกติได้ จึงขอให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เหลือเพียง 5 ล้านบาท
มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบงบประมาณการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ํา เป็นวงเงิน 35,454,575.00 บาท
(สามสิ บ ห้ า ล้ า นสี่ แสนห้ าหมื่ น สี่ พั น ห้ าร้ อยเจ็ ดสิ บ ห้ าบาทถ้ วน) และให้ รั บ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 5 ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดหาระบบผลิตน้ําประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant)
เพื่อรองรับการให้บริการน้ําประปา ในพื้นที่บางใหญ่ บางบัวทอง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดหาระบบ
ผลิตน้ําประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) เพื่อรองรับการให้บริการน้ําประปาในพื้นที่บางใหญ่ บางบัวทอง
ซึ่งมีกําลังการผลิต 60,000 ลบ.ม./วัน และค่าความขุ่นไม่เกิน 0.3 NTU โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา
คัดเลือกวิธีการได้มาของระบบ Mobile Plant ดังนี้
1. การซื้อระบบ โดย กปน. บริหารจัดการการเดิน ระบบ (operate) เอง กปน. สามารถ
ดําเนินการได้ ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ส่วนที่ 2 ว่าด้วย การซื้อการจ้าง
2. การเช่าระบบจากเอกชน โดย กปน. บริหารจัดการการเดินระบบ (operate) เอง กปน.
สามารถดําเนินการได้ ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ส่วนที่ 5 ว่าด้วย การเช่า
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3. การเช่ า ระบบจากเอกชน พร้ อ มทั้ ง ให้ เ อกชนเดิ น ระบบให้ ด้ ว ย กปน. ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากเข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน โดยต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด
กรณีวงเงินโครงการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือคณะรัฐมนตรี กรณีวงเงินโครงการเกิน 1,000 ล้านบาท
จากการสืบราคาจากผู้ประกอบการ สามารถนํามาวิเคราะห์ต้นทุน โดยกําหนดการใช้งานระบบ
Mobile Plant 5 ปี ได้ดังนี้
ซื้อระบบ

รายการ
ค่าลงทุน
ค่าลงทุนเฉลี่ย/น้ําผลิตจ่าย

เช่าระบบ

Operate เอง จ้าง Operate Operate เอง จ้าง Operate
(ล้านบาท)

805.25

780.25

868.75

843.75

(บาท/ลบ.ม.)

7.354

7.126

7.934

7.705

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
มี ม ติ เห็ น ชอบให้ จั ด ซื้ อระบบผลิ ต น้ํ า ประปาแบบเคลื่ อ นย้ า ยได้ (Mobile Plant) เพื่ อรองรั บ การให้ บ ริก าร
น้ําประปาในพื้ นที่บ างใหญ่ บางบัวทอง และให้ กปน. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการ
พัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ในการเปรีย บเที ย บ ควรนํ าข้ อเสนอของผู้ ป ระกอบการแต่ ล ะรายมาวิเคราะห์ และให้
กปน. พิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม และ กปน.ได้ประโยชน์มากที่สุด
2. การจัดทํา TOR ต้องกําหนดคุณสมบัติต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขการรับประกัน ให้ละเอียดและ
รอบคอบ
3. ให้ กปน. ศึกษา พ.ร.บ. ร่วมทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินกิจการในอนาคต รวมทั้ง
พิจารณาทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์การขายน้ําดิบในคลองประปาให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
4. กปน. ควรพิจารณาศึกษารูปแบบในการจัดหา โดยเปิดกว้างให้ผู้ป ระกอบการสามารถ
เสนอทั้งรูปแบบการซื้อและเช่า เพื่อให้สามารถเลือกวิธีที่เป็นประโยชน์ต่อ กปน. มากที่สุด
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่าการพิจารณานําระบบผลิต
น้ําประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) มาใช้งาน ในครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการน้ําประปาใน
พื้นที่บางใหญ่ บางบัวทอง ที่คาดว่าจะมีผู้ใช้น้ําเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเติบโตและขยายตัวของเมือง ซึ่งการ
ดํ า เนิ น โครงการปรั บ ปรุ งกิ จ การประปาแผนหลั ก ครั้ งที่ 9 อาจจะไม่ ทั น ต่ อ การให้ บ ริ ก าร ประกอบกั บ
หากสามารถเร่งรัดดําเนินการระบบ Mobile Plant ได้เร็ว ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ดังกล่าวในช่วงภาวะวิกฤตภัยแล้งในปีนี้ด้วย แต่ปัจจุบัน กปน. มีการขยายกําลังการผลิตน้ําและบริหาร
จัดการแรงดันน้ําที่ปรับตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาแล้ว สามารถให้บริการน้ําประปาในพื้นที่ได้อย่าง
เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม จากวัตถุประสงค์ที่ต้องมีระบบนี้ก่อนที่โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ครั้ งที่ 9 จะแล้ วเสร็ จ จึงขอให้ กปน. ไปทบทวนความจํ าเป็ น และความเหมาะสมในการจั ด หาระบบผลิ ต
น้ําประปาดังกล่าวอีกครั้ง และให้มีรายละเอียดของข้อมูลมากเพียงพอสําหรับการตัดสินใจของคณะกรรมการ
กปน. โดยให้นําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม ให้ กปน. ทบทวนแนวทางการจัด หา Mobile Plant ใหม่ โดยให้ร ับ ความเห็น ของ
คณะกรรมการ กปน. และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒ นาองค์กร ไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการ
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เรื่องที่ 6

ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5)
พ.ศ. 2559
กปน. ได้นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื ่อ พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบร่า งข้อ บัง คับ
การประปานครหลวง ฉบับ ที่ 100 ว่า ด้ว ย การพัส ดุ (แก้ไ ขเพิ่ม เติม ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่ง จากมติ
คณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 1 กัน ยายน 2558 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่เสนอให้ส่วนราชการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สําหรับการซื้อ
หรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท และให้มีผลสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้
นํามาใช้กับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ กปน. แล้ว จากการปฏิบัติงานทําให้เกิดความคล่องตัวในการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรให้มีการทบทวนข้อบังคับในเรื่องนี้โดยให้มีผลเป็นการถาวร เพื่อช่วยให้ กปน.
สามารถดํ า เนิ น ธุ ร กรรมด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ ส ะดวกรวดเร็ ว และไม่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
การดําเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเบิกจ่ายงบลงทุน
กปน. จึ งได้ จัด ทํ าร่างแก้ไขปรับ ปรุงข้อบั งคับ กปน. ฉบั บ ที่ 100 ว่าด้ วย การพั สดุ (แก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยมีประเด็นที่แก้ไขปรับปรุง ดังนี้
(1) แก้ไขระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็น
ต้นไป เพื่อให้ระยะเวลาต่อเนื่องกับวันสิ้นผลของข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ (แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2558 และให้การแก้ไขข้อบังคับมีผลเป็นการถาวรตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กปน.
(2) แก้ไขวงเงินการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท
(3) แก้ไขวงเงินการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ ง
ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข้อ เสนอแนะให้ กปน. เร่งพิ จ ารณา
ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคในการจัดซื้อที่ดิน แล้วนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
จัดซื้อพัสดุและการจ้าง เพื่อให้สามารถจัดซื้อที่ดินได้ตามแผนงานที่กําหนด
มติที่ประชุม

เรื่องที่ 7

1. เห็นชอบร่างข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 100 ว่าด้วยการพัสดุ (แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
เป็นต้นไป
2. ให้ รั บ ข้ อ เสนอแนะของกรรมการที่ เป็ น อิ ส ระและคณะกรรมการ กปน. ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อไป
ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้ นํ า เสนอคณ ะกรรมการ กปน. เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 โดยได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนบูรณาการในภาวะวิกฤติภัยแล้ง และรับทราบการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ในช่วงภาวะภัยแล้ง เรื่องการลดกําลังการผลิต รวมถึงการปรับลดแรงดัน โดยสื่อสารผ่านรูปแบบ Infographic
เป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ใช้น้ําทราบอย่างเป็นรูปธรรมและตระหนักถึงการประหยัดน้ํา
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ในการพิ จารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ศูนย์อํานวยการแก้ไขปั ญหา
วิกฤติการณ์น้ําเป็นหน่วยงานหลักที่มีอํานาจหน้าที่และดูแลรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการประสานความร่วมมื อระหว่างหน่วยงานภายในองค์ กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และให้
หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้มีอํานาจเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินงานสามารถป้องกัน
และบรรเทาภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมตามแผนบูรณาการที่กําหนดไว้
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามเสนอ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 8 ขอความเห็นชอบการเลื่อนตําแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับผู้อํานวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนตําแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานระดับผู้อํานวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป ดังนี้
1. เลื่ อ นตํ า แหน่ งและแต่ งตั้ ง นายสุ ท ธิ รั ก ษ์ บู ช ากุ ล เลขประจํ า ตั ว 068853 ตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไปดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง
ระดับ 9 สังกัดรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
2. เลื่ อ นตํ า แหน่ งและแต่ งตั้ ง นายสมศั ก ดิ์ กิ จ เจริ ญ เลขประจํ า ตั ว 049611 ตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม ไปดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
สังกัดรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
3. แต่งตั้ง นายมานิต ปานเอม เลขประจําตัว 069531 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง
ระดับ 8 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
4. แต่ งตั้ ง นายนิ ธิเกรียง อ่อนท้ วม เลขประจํ าตัว 064882 ตํ าแหน่ งผู้ เชี่ยวชาญการประปา
นครหลวง ระดั บ 8 สังกัด ผู้ช่ วยผู้ ว่าการ (บํ ารุงรักษา) ไปดํารงตํ าแหน่ งผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรน้ํ าและ
สิ่งแวดล้อม
5. เลื่ อ นตํ า แหน่ งและแต่ งตั้ ง นายชาญชั ย โลหิ ต กุ ล เลขประจํ า ตั ว 074063 ตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการกองตรวจสอบระบบผลิตจ่ายน้ํา ฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานหลัก ไปดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 8 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บํารุงรักษา)
6. เลื่ อ นตํ า แหน่ งและแต่ ง ตั้ ง นายสายั ณ ห์ น้ํ า เงิ น เลขประจํ าตั ว 068888 ตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการกองก่อสร้างระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ําและงานโยธา ไปดํารงตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

เรื่องที่ 9

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตาม
นโยบาย/ มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สรุปได้ดังนี้
งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ/ดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน
1.1 การติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ
1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2) โครงการน้ําดื่มปาป้า
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3) การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
4) โครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การประปาไทย
5) การเร่งบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ํา
และบันทึกยอดการใช้น้ํา
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
1.2 การดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ กปน. (เพิ่มเติม)
- การพัฒนาระบบวางท่อประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งองค์กร
1.3 การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง กปน. กับหน่วยงานอื่น
1.4 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2559 แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในโครงการส่งเสริมการมีจริยธรรม ตามแผนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น กปน.
ควรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 133 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของ
ผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย
2. สําหรับการเตรียมงานวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การเรียนรู้วิชาการประปาที่เชียงรากนั้น
กปน. ควรดําเนินการหาฤกษ์ยามที่ดีก่อน แล้วจึงกําหนดการทําพิธี
3. กปน.ควรสนับสนุนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ําดิบ และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งสํารองน้ําดิบใน
กิจการประปา เพื่อนําไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําโครงการฯ เช่น แนวคิดการทําแก้มลิงตามแนวคลองประปา
เป็ นต้น และควรรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดทําโครงการดังกล่าว เพื่ อให้ กปน. สามารถดํ าเนิ นการเองได้ใน
อนาคต
4. การกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานระดับผู้อํานวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้ว่าการ และ
รองผู้ว่าการ ที่มีการกําหนดเงื่อนไขว่า หากขาดคุณสมบัติตามข้อ (4) ระยะเวลาดํารงตําแหน่งในระดับต่ํากว่า
ตําแหน่งที่จะเลื่อนขึ้น ควรระบุให้ชัดเจนว่า เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นในภาวะที่ กปน. ขาดบุคลากรเท่านั้น
เพื่อให้หลักเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวสามารถใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานได้อย่างแท้จริง
5. กปน. ควรพิ จารณาจั ดทํ าโครงการประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิ บั ติ งานของสํ านั กงาน
ประปาสาขา 2 ช่องทาง ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการภายในองค์กรและ
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การประเมินผลความพึงพอใจโดยประชาชนผู้ใช้น้ํา โดยอาจพิจารณาให้มีการมอบรางวัลให้แก่สํานักงานประปา
สาขาที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดในวันคล้ายวันสถาปนาของ กปน. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลงาน
ดีเด่นในด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ
มติที่ประชุม

รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 10 รับทราบหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งดํารงตําแหน่งระดับผู้อํานวยการฝ่าย
และเทียบเท่าขึ้นไป
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนั กงานเพื่ อ
แต่ งตั้ งดํ ารงตํ าแหน่งระดับ ผู้ อํานวยการฝ่ายและเที ย บเท่ าขึ้น ไป โดย กปน. ได้ กําหนดให้ มีคณะกรรมการ
คัดเลือกและประเมินผลงาน พร้อมกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการ
คั ด เลื อกและการประเมิ น ศั กยภาพทางการบริ ห าร (Leadership Competency) ในตํ า แหน่ งรองผู้ ว่ า การ
ผู้ช่ ว ยผู้ ว่ าการ ผู้อํานวยการฝ่ าย ผู้ เชี่ ย วชาญระดั บ 8, 9 และ 10 ซึ่ งคณะอนุ กรรมการบริ หารและพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคลได้ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบในหลักการหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งดํารงตําแหน่งระดับผู้อํานวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปของ
ผู้ว่าการต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรนําขั้นตอนและแนวทางการคัดเลือกผู้บริหารไปจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการคัดเลือกให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และ
ช่วยลด ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ก่อนประกาศให้พนักงานได้รับทราบ
โดยทั่วกัน
2. ขอให้ กปน. นํ า การประเมิ น ศั ก ยภาพทางการบริ ห ารและภาวะผู้ นํ า ในรู ป แบบ
การประเมิน360 องศา มาใช้ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้บริหารที่จะดํารงตําแหน่งระดับผู้อํานวยการฝ่ายและ
เทียบเท่าขึ้นไป ในปี 2560
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 11 รับทราบการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของ กปน.
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบการจั ด ทํ าเส้ น ทางความก้ าวหน้ าใน
สายอาชีพ (Career Path) ของ กปน. โดยสรุปได้ดังนี้
1. กปน. ได้ ว่ าจ้ างบริ ษั ท เอสอาร์ ไอ คอนซั ลแตนท์ จํ ากั ด มาดํ าเนิ น การจั ดทํ าเส้ นทาง
ความก้ า วหน้ าในสายอาชี พ (Career Path) และแต่ งตั้ งคณะทํ า งานและคณะทํ า งานย่ อ ยจั ด ทํ า เส้ น ทาง
ความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อร่วมดําเนินการกับที่ปรึกษาฯ
2. ที่ปรึกษาฯ และคณะทํางานฯ ได้เข้าพบหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับข้อมูลและข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน (Functional Description : FD) ภารกิจหน้าที่ของตําแหน่ง
งาน (Job Description : JD) รวมทั้งประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานระดับผู้อํานวยการฝ่ายขึ้น
ไป เพื่อยืนยันการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตําแหน่งงานต่างๆ โดยมีสรุปผลการดําเนินการ
ที่สําคัญ ดังนี้
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2.1 การกําหนดกลุ่มงาน (Job Family) จําแนกตามลักษณะงาน และตําแหน่งงานที่ใช้
คุณสมบัติหรือสมรรถนะที่ใกล้เคียงกัน มีจํานวน 10 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มวิศวกรรมและผลิต กลุ่มจัดการ
คุณภาพน้ํา กลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กลุ่มบริการลูกค้า กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น โดย
พนักงานจะสามารถหมุนเวียนเรียนรู้งานภายในกลุ่มเดียวกัน หรือกลุ่มงานที่ มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ เพื่ อ
เรียนรู้และเพิ่มทักษะวิชาชีพ
2.2 การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
คือ
(1) เส้ น ทางความก้ า วหน้ าในสายอาชี พ ในแนวดิ่ ง (Vertical Career Path) คื อ
การเติบโตเลื่ อนตํ าแหน่ งในระดั บที่ สู งขึ้นตามสายการบั งคั บบั ญชาขององค์กร โดยพิ จารณาจากปั จจัยที่ สํ าคั ญ
2 ประการ คือ ความอาวุโส และความสามารถ
(2) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในแนวนอน (Horizontal Career Path)
คือ การโยกย้ายหรือหมุนเวียนงานของพนักงานในระดับตําแหน่งเดียวกัน โดยสนับสนุนให้มีการหมุนเวียนงาน
(Job Rotation) ภายในกลุ่มงานตามเส้นทางที่กําหนด เพื่อสั่งสมทักษะ/สมรรถนะใหม่ๆ ให้รอบด้าน รวมทั้ง
ได้รับโอกาสสําหรับความรับผิดชอบงานที่ยากขึ้นรองรับการเลื่อนระดับตําแหน่ง และเติบโตในสายอาชีพต่อไป
2.3 เงื่อนไขการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (แนวดิ่ง)
3. การจั ด ทํ า เส้ น ทางความก้ า วหน้ าในสายอาชี พ กปน. ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบให้นํ า เงื ่อ นไข
การหมุน เวียนงานฯ ไปถือปฏิบัติ โดยปีงบประมาณ 2559 - 2561 ให้หน่วยงานนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การหมุนเวียนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน และให้นําไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง
พนักงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป
4. กปน. ได้ นํ าเสนอคณะอนุ กรรมการบริห ารและพั ฒ นาทรัพยากรบุ คคล พิ จารณาเส้น ทาง
ความก้ า วหน้ าในสายอาชี พ (Career Path) จํ า นวน 4 ครั้ ง คื อ ในการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้ งที่
12/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558, ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559, ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ
มีมติเห็นชอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของ กปน. ตามเสนอ และมีข้อสังเกต ดังนี้
1) หลักเกณฑ์ การเติบโตตามเส้นทางความก้ าวหน้าในสายอาชีพ ควรกํ าหนดระยะเวลาใน
การเติ บโตตามเส้ นทางนั้ น ๆ ให้ ชั ดเจน โดยในส่ วนของการย้ ายในระดั บเดี ยวกั นจากตํ าแหน่ งสายวิ ชาชี พไป
ตําแหน่งบริหาร (บังคับบัญชา) ควรดํารงระดับปัจจุบันในสายวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และในส่วนของการ
เลื่อนระดับจากตําแหน่งบริหาร (บังคับบัญชา) ไปตําแหน่งสายวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญ กปน. ให้ระบุระยะเวลาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กําหนด
2) หลักเกณฑ์การเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานวิศวกรรมและ
ผลิต (E&P) ตําแหน่งวิศวกร สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ในส่วนของเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กปน.
หัวข้อ “ผลงานโครงการ” ควรระบุลักษณะงานให้ชัดเจน เช่น ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา เป็นต้น
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อเป็นการลดปัญหา
หรือความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นและช่วยให้การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของ
กปน. เป็นไปอย่างเหมาะสม กปน. ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงาน แล้วนําข้อมูล
ที่ได้ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีความเหมาะสม
มากยิ่ งขึ้ น ทั้ งนี้ กปน. ควรพิ จารณาให้ มีความสอดคล้ องกั บระเบี ยบและข้ อบั งคั บของ กปน. ด้ วย และควร
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มี ป ระกาศแจ้ งรายละเอี ยดของเส้ น ทางความก้ าวหน้ าในสายอาชี พ (Career Path) ให้ พนั กงานทุ กระดั บได้
รับทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม

รั บ ทราบและให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และข้ อ สั ง เกตของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 12 รับทราบสรุปผลการสัมมนา หัวข้อ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบสรุปผลการสัมมนา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2559 หัวข้อ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในของ กปน. โดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นเรื่องที่ มี
ความสําคัญต่อองค์กร พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่ อแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น ร่วมกั นระหว่างคณะกรรมการ กปน. และผู้ บริหารระดับสูงของ กปน.
อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ รวมถึงสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกัน โดยการสัมมนา แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้
1) ข้ อ ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน ประกอบด้ ว ย ประเด็ น ข้ อ ตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่สําคัญจากงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ การบริหารจัดการมาตรรายใหญ่ การบริหาร
จัดการน้ําสูญเสีย การบริหารจัดการงบลงทุน การจัดซื้อสารส้ม และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ครั้งที่ 8
2) การบูรณาการร่วมกันจากผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประเด็นข้อตรวจพบจากงาน
ตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน และประเด็นข้อตรวจพบที่ต้องได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั น ได้ แ ก่ การบริ ห ารจั ด การงานซ่ อ มท่ อ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายของรายงานทางการเงิน
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับ ทราบและให้ รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการ กปน. ที่ ได้ จ ากการสั ม มนาไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อไป

13 รับทราบรายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ กปน. ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม
2559

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
กปน. ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ําใน
พื้นที่ต้นน้ํา ซึ่งจะนําไปสู่การเตรียมการป้องกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสําหรับภาวะวิกฤตภัยแล้ง
คณะกรรมการ กปน. และผู้ว่าการ กปน. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
มีนาคม 2559

- การติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ํา ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 12

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559
- ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2559
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ในการนี้ คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการเดินทางศึกษา
ดูงานในแต่ละสถานที่ ดังนี้
1. การติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ํา ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
- จากการเข้าเยี่ยมชมและติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ํา ณ เขื่อนภูมิพล
จังหวัดตาก พบว่า มีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําจํานวน 4,545.02 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33.76% ของความจุ
ทั้งหมด และคาดการณ์ปริมาณน้ําต้นทุนของเขื่อนภูมิพลปี 2559 ตามแผนการระบายน้ํา 5 ล้าน ลบ.ม./วัน
กรณีไม่มีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ํา เขื่อนภูมิพลจะมีน้ําต้นทุนสําหรับฤดูฝน (1 พฤษภาคม 2559) ประมาณ 496
ล้ า น ลบ.ม. และจะมี น้ํ า ต้ น ทุ น เหลื อ ใช้ ถึ งวั น ที่ 14 กรกฎาคม 2559 เท่ า นั้ น โดยกรมชลประทานได้
มอบหมายให้บริษัท ปัญ ญา คอนซัลแตนท์ จํากัด ทําการศึกษาโครงการเพิ่มน้ําต้นทุนของเขื่อนภูมิพล ได้มี
การศึกษาแนวส่งน้ํา 19 แนว ซึ่งโครงการที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้มี 2 แนว คือ แนวส่งน้ําอ่างเก็บ
น้ํ า เขื่ อ นน้ํ า ยวมตอนล่ า ง – อ่ า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อ นภู มิ พ ล ปริ ม าณน้ํ า ส่ งเฉลี่ ยปี ละ 2,002.59 ล้ าน ลบ.ม. และ
แนวส่งน้ําแม่น้ําเมย – เขื่อนห้วยขะแนง – น้ําแม่ตื่น – อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ําส่งเฉลี่ยปีละ 1,765.64
ล้าน ลบ.ม. ดังนั้ น จึงเห็ น ควรให้ กปน. สนั บสนุน ให้ มีการดํ าเนิ นโครงการเพิ่ มน้ํ าต้น ทุ นของเขื่อนภู มิพล
เนื่องจากความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างมีมากกว่าปริมาณน้ําต้นทุน
- ขอให้ กปน. รณรงค์การประหยัดน้ําอย่างต่อเนื่อง เพราะการเพิ่มน้ําต้นทุนให้เขื่อน
โดยวิธีการทําฝนเทียมมีความเป็นไปได้น้อยมากเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย
- ขอให้ กปน. ประสานงาน กฟผ.เพื่อขยายเวลาการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ด้านการอนุรักษ์ พัฒ นาแหล่งน้ํ า เนื่องจากเป็ นโครงการที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
2. ศึ ก ษาดู งาน ณ ศู น ย์ ศึ กษาการพั ฒ นาห้ วยฮ่ องไคร้ อั น เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ
อํา เภอดอยสะเก็ ด จั งหวั ด เชี ยงใหม่
คณะกรรมการ กปน. มี ค วามเห็ น ว่ า แนวความคิ ดเรื่ องการฟื้ น ฟู ป่ าเสื่ อมโทรมและ
การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ําลําธารโดยทําการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ําลําธาร เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์
หากเพิ่ มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ หลากหลาย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานใน
ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
- กปน. ควรพิจารณาศึกษาข้อมูลและระบบเทคโนโลยีของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ ชลที่
นํามาช่วยในการดําเนินงานต่าง ๆ ของเขื่อนฯ เช่น เทคโนโลยี Wicis, Wi-Max Control Irrigaition System,
WiMax Mesh Network เป็นต้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นระบบสื่อสารโครงข่ายแบบไร้สายที่นํามาใช้ในการควบคุม
และติดตามสถานการณ์น้ําในระบบชลประทาน สามารถรับ-ส่งข้อมูลและภาพจากกล้องตรวจจับสถานการณ์
น้ํา ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง (Real-time) ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยําสูง และรวดเร็ว อีกทั้งสามารถใช้วางแผน
ในการบริหารจัดการน้ําได้ และ กปน. อาจจะศึกษาความเป็นได้ในการนําระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ กปน.
- คณะกรรมการ กปน. เห็นควรเรียนเชิญคณะทํางานโครงการวิจัย Wicis มาบรรยาย
ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของ กปน. เพื่อให้รับทราบถึงประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของการใช้ระบบ Wicis, โครงข่าย
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แบบไร้สาย (Wi-Max), เทคโนโลยี Encoder และ Sensor รวมถึงระบบ Flap Gate Weir (ฝายพับได้) ฯลฯ
ซึ่ง กปน. อาจจะนําความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในการดําเนินกิจการประปาต่อไป
ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการ กปน. ได้จัดทํารายงานการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
กปน. ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 14 รับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กปน. และสายงานแผนและพัฒนา
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ
กปน. และ สายงานแผนและพัฒนา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยในการหารือครั้งนี้มีประธานกรรมการ กปน.
(นายเจริญ ภัสระ) กรรมการ กปน. (รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร นายบวร วงศ์สินอุดม นายวุฒิ พงศ์ วิบูลย์วงศ์
ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ และ รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ) ผู้ว่าการและผู้บริหารของสายงานแผนและพัฒนาเข้าร่วม
หารือ โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้
1. แผนแม่บท (Master Plan) ของ กปน.
- เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวที่รวดเร็วของชุมชนเมือง ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการ
สาธารณูปโภคน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น ในการจัดทําแผนแม่บทของ กปน. จึงควรพิจารณาศึกษาข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ เช่น Demand and Supply Side Management ของชุมชน การสร้างเสถียรภาพระบบน้ําดิบ
ในระยะยาว รวมทั้งการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําดิบที่ด้อยคุณภาพเป็นต้น นอกจากนั้น กปน.
ควรจัดทํา Roadmap และกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานขององค์กรในอนาคต ให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค รวมทั้ง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งนี้
กปน. ควรผลักดันและเน้นการนํานโยบายขององค์กรไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม (Implementation)
- ในพื้นที่ใหม่ที่มีการขยายตัวของเขตเมืองกรุงเทพมหานคร กปน. ควรมีการวางแผน
หรื อกํ าหนดเป้ าหมายที่ ชั ด เจนในการดํ าเนิ น งานในพื้ น ที่ ดั งกล่ าว เช่ น การวางท่ อประปาที่ มี มาตรฐานสู ง
การลดอัตราน้ําสูญเสียให้เป็นศูนย์ และการจัดทําแผนการให้บริการประชาชนได้อย่างที่ทั่วถึงและเพียงพอ เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4
- กปน. ควรบรรจุทิศทางการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรอบแนวทางใน
การจัดทํายุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 ด้วย และควรมุ่งเน้นแผนการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับภารกิจที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ กปน. เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และ
สะท้ อ นภาพการบรรลุ เป้ า หมายตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รได้ ชั ด เจน กปน. ควรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
แผนปฏิบัติงานประจําปีและประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ในภาพรวมด้วย
- กปน. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน ดังนั้น จึงควรมีแผนการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ในการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก าร กปน.
ควรประชาสัมพันธ์ผลการสํารวจดังกล่าวให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง และ
เห็นควรให้มีการให้รางวัลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถดําเนินงานได้ดีตามเป้าหมายหรือมีผลประเมินด้าน
การบริการที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
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3. การเตรียมการและติดตามเร่งรัดโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
- กปน. ควรศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของ กทม. เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการดําเนินงาน
โครงการฯ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองได้อย่างสอดคล้องกัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน
- ขอให้ กปน. ประสานความร่วมมือกันภายในองค์กร โดยเฉพาะในส่วนงานที่ต้องมีการ
ดําเนินงานร่วมกันระหว่างสายงาน เช่น ระหว่างสายงานแผนและพัฒนาและสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน นอกจากนี้ กปน. ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นแก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้โครงการฯ สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ขอให้
กปน. ติ ด ตามและเร่ งรั ด การจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น สํ า หรั บ การก่ อ สร้ า งตามโครงการฯ ที่ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้
ดําเนินการไปแล้ว
4. การจัดทําข้อมูลเพื่อการบริหาร (BI)
- เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการดําเนินงาน และเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญของ กปน. ได้
อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที กปน. จึงควรพัฒนาระบบ BI (Business Intelligence) ให้สามารถรวบรวม จัดเก็บ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model)
ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์
5. การจั ด ทํ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลขององค์ ก รที่ มี คู่ เ ที ย บนานาชาติ ที่ เ ป็ น สากล
และแนวทางการดําเนินการตามระบบ SEPA และ TQC
- กปน. ควรพิ จารณาศึกษาหลักเกณฑ์ หรือกรอบแนวคิดการจั ดทําเกณฑ์ ประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์กรชั้นนําอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนํามาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
การจัดทําเกณฑ์การประเมินผลฯ ของ กปน. รวมถึงแนวทางการดําเนินการตามระบบ SEPA และ TQC ให้มี
ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
6. การบริหารความเสี่ยง
- ขอให้ กปน. ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ เช่น ผลกระทบที่
เกิดจากปัญหาคุณภาพน้ําประปา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น รวมถึงการกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความสําคัญ ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิด Risk Culture
ในองค์กร
7. การพัฒนาธุรกิจ
- กปน. ควรเน้นการขยายกิจการ/ขยายเขตการจําหน่ายน้ําของ กปน. ออกไปในเขต
พื้นที่รอยต่อชายขอบใกล้เคียงซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงสาธารณูปโภคน้ําประปา
อย่างเท่าเทียมกัน
- เมื่ อพิ จารณาข้ อมูล ปริมาณน้ํ าขายของผู้ ใช้น้ํ ากลุ่มอุต สาหกรรมพบว่า ในปี 2558
ลดลงจากปี 2557 อย่างมีนัยสําคัญ กปน. จึงควรพิจารณากําหนดกลยุทธ์/แผนธุรกิจ เพื่อหาช่องทางผลักดัน
ในด้านการตลาดให้ มากขึ้น และควรศึ กษาวิเคราะห์ ข้อมู ล ทางเลือกและต้น ทุ น ในการจั ดหาน้ํ าของผู้ ใช้ น้ํ า
รายใหญ่ กรณีที่สามารถใช้น้ําจากแหล่งอื่นได้ด้วย ซึ่งจะช่วยในการกําหนดแผนธุรกิจที่เหมาะสม

-15-

- ฝ่ า ยพั ฒ นาธุ ร กิ จ มี ภ ารกิ จ ในการคิ ด ค้ น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ การให้ บ ริ ก ารใหม่ ๆ
แต่เมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นได้ถูกนําไปดําเนินการและสร้างรายได้ให้กับองค์กรแล้ว ก็ควรโอนงานดังกล่าว
ไปให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบเป็นภารกิจประจํา เช่น การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
- เพื่ อ ให้ ได้ มุ ม มองที่ ห ลากหลาย ฝ่ า ยพั ฒ นาธุ ร กิ จ ควรนั ด ประชุ ม หารื อ และรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นด้านธุรกิจ การตลาด และการบริการ ร่วมกับกองธุรกิจบริการ (กธบ.) ของสํานักงานประปาสาขา
เป็นระยะ ๆ
8. โรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
- กปน. ควรพิจารณาเรื่องสถานที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดแห่งใหม่ โดยอาจไป
ตั้งที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์และธนบุรี เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพน้ํากรณีวิกฤตภัยแล้ง หรือในอนาคต
ที่ กปน. มีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ํามาที่บางพลี อาจพิจารณาตั้งที่บางพลี ซึ่งมีโอกาสทําการตลาดได้ดี
ทางฝั่งตะวันออก และควรพิจารณาลงทุนในระบบ Automation สําหรับผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดที่มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับอัตราการผลิตได้ตามที่วางแผนไว้
9. โครงสร้างอัตราค่าน้ํา
- เพื่ อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้ น้ําที่ เพิ่ มสูงขึ้นจากการขยายตัวของเมือง
อย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ ง กปน. จํ าเป็ นต้ องมี การลงทุ นเพิ่ มกํ าลั งการผลิ ต และพั ฒนาระบบโครงข่ ายเส้ นท่ อเพื่ อสร้าง
เสถียรภาพของระบบ เห็นควรให้สายงานแผนและพัฒนากําหนดแผนการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ํา โดยจัดทํา
กรอบระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน และให้ประสานงานกับฝ่ายสื่อสารองค์กร กําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ําประปา สอดคล้องกับการรณรงค์การใช้น้ํา
อย่างรู้คุณค่า
10. การบริหารบุคลากรของสายงานแผนและพัฒนา
- เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น งานด้ า นแผนและพั ฒ นาขององค์ ก รมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กปน. อาจจะพิ จ ารณาความเหมาะสมในการบรรจุ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถด้าน IT ภายในสายงานแผนและพัฒนาด้วย
11. เรื่องการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- กปน. ควรศึ ก ษารวบรวมปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทั้ งหมดมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจเพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เช่น การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร การจ้าง
ซ่อมท่อ ที่หากทําสัญ ญา 2-3 ปี จะเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการทําสัญ ญาเป็นรายปี ทั้งนี้
ขอให้จัดทํากรอบระยะเวลาการดําเนินงานในเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับประเด็นหารือและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณา
ดําเนินการ
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เรื่องที่ 15 รับทราบผลการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ และสถานีสูบจ่ายน้ํา ในพื้นที่บริการ 4
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
กปน.ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
สถานี สูบจ่ายน้ําเพชรเกษม และสถานีสู บจ่ายน้ํ าราษฎร์บูรณะ เพื่ อติดตามการดําเนินงาน รวมถึงการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาน้ําสูญเสียในพื้นที่บริการ 4 และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ
โดยมีประเด็นสําคัญในการประชุมหารือ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2559
- กปน. ควรมี การประชาสั มพั น ธ์ และรณรงค์ การใช้ น้ํ าอย่ างรู้ คุ ณ ค่ า (Demand Side
Management : DSM) ให้ มากขึ้น เพื่ อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนั กถึงปั ญหาวิกฤติ ภัยแล้งที่ ประเทศไทยกํ าลั ง
ประสบอยู่ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ได้ตระหนักและ
ให้ ความร่วมมือที่จะรณรงค์ให้ประหยัดน้ําโดยมีเป้าหมายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ดังนั้น กปน. ควรประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของ กปน. ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น การลดแรงดันน้ํา หรือกิจกรรม
การสํารวจหาท่อรั่ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยลดอัตราน้ําสูญเสียได้
- เพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น กปน. ควรบริหารการสูบจ่ายน้ําใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างใกล้ชิด โดยอาจจะพิจารณาเพิ่มช่วงเวลาในการปรับลดแรงดันน้ํา ในเวลา 13.00 น. 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่มีการใช้น้ําน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมาก และแรงดันน้ําที่ลดลงจะมีผล
ทางจิตวิทยาที่กระตุ้นให้ประชาชนรับรู้และปรับพฤติกรรมการใช้น้ําอย่างประหยัด
- กปน. ควรปรับแผนการสูบจ่ายน้ําดิบทางฝั่งตะวันตกให้เหมาะสม เพื่อให้มีปริมาณน้ํา
เหลือเพียงพอสําหรับสูบจ่ายไปยังฝั่งตะวันออก โดยให้สอดคล้องกับการนําน้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยามาผลิต
น้ําประปา เพื่อให้มีน้ําทางฝั่งตะวันออกเหลือสํารองไว้เป็นน้ําต้นทุนและรักษาระบบนิเวศน์ตลอดช่วงฤดูแล้ง
รวมถึงเร่งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกร่วมมือประหยัดน้ําด้วย
2. การลดอัตราน้ําสูญเสียในพื้นที่ภาค 4
- กปน. ควรพิ จ ารณาศึ ก ษาและจั ด ทํ า แผนการลดอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ในแต่ ล ะพื้ น ที่
โดยเฉพาะพื้นที่บริการภาค 4 ซึ่งมีอัตราน้ําสูญเสียสูง และควรผลักดันให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนและ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
- กปน. ควรตรวจสอบปริ มาณน้ํ าทั้ งระบบ ตั้ งแต่ ปริ มาณน้ํ าดิ บ ที่ ผ่ านเครื่ องวั ดเข้ าสู่
กระบวนการผลิตที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ และปริมาณน้ําประปาที่สูบส่งจากโรงงานฯ ไปยังสถานีสูบจ่ายน้ํา
แต่ละแห่ง รวมถึงปริมาณน้ําประปาที่จ่ายถึงผู้ใช้น้ําด้วย เพื่อให้มีข้อมูลเปรียบเทียบสมดุลน้ํา (Water Balance)
ที่จะนําไปสู่การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราน้ําสูญเสียที่มีสาเหตุมาจาก Apparent Losses ในพื้นที่ภาค 4
- กปน. ควรมีการสอบทานเครื่องวัดในกระบวนการผลิต สูบส่ง และสูบจ่ายอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อให้มีมาตรฐานและความเที่ยงตรง สามารถวัดค่าได้แม่นยํา และขอให้ศึกษารายละเอียดข้อมูลของเครื่องวัด
เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมกับระบบของ กปน. ด้วย
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ปัญหาที่หน่วยงานเสนอ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์เกิดขัดข้องบ่อยครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบการผลิตและจ่ายน้ําของโรงงานฯ และส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําของประชาชนในพื้นที่
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คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. เร่งประสานงานและหารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ใน
การแยกสายส่ งกระแสไฟฟ้ าให้ โรงงานฯ เป็ น การเฉพาะ เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาการจ่ ายกระแสไฟฟ้ าไม่ เพี ยงพอ
โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤติภัยแล้งที่ กปน. ต้องเพิ่มปริมาณการผลิตที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ เพื่อไปสนับสนุน
การจ่ ายน้ํ าทางฝั่ งตะวั น ออก รวมทั้ งหาแนวทางการดํ าเนิ น การเพื่ อลดผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นในการให้ บริ การ
น้ําประปาแก่ประชาชนรอบพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนและแหล่งที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลที่เป็น
ปัจจัยหรือสาเหตุอื่น ๆ ของการเกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง และพิจารณาแผนการแก้ไขในระยะยาวต่อไป
มติที่ประชุม

รับ ทราบและให้ กปน. รั บ ประเด็ น หารื อและข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 16

รับทราบผลการประชุ มหารื อระหว่ างคณะกรรมการ กปน. และกรมกิ จการพลเรือทหาร
เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดรับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ
กปน. และกรมกิจการพลเรือนทหาร เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 โดยมีประธานกรรมการ กปน. (นายเจริญ
ภัสระ) กรรมการ กปน. (พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่ น) ผู้ว่าการ และ ผู้บริหาร กปน. เข้าร่วมหารือกับ เจ้ากรม
กิจการพลเรือนทหาร (พลโทชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์) และคณะ
ทั้ งนี้ พลโทชั ยพฤกษ์ อั ยยะภาคย์ ได้ กล่ าวถึ งภารกิ จของกรมกิ จการพลเรื อนทหารซึ่ งเป็ น
หน่ว ยงานส่ว นเสนาธิการร่ว มภายใต้ก องบัญ ชาการกองทัพ ไทยมีห น้า ที่พิจ ารณาเสนอความเห็น เกี่ย วกับ
การกําหนดนโยบาย การวางแผน การอํานวยการ การประสานงาน และดําเนินการด้านกิจการพลเรือนของกองทัพไทย
ในภาพรวมจึงมีความเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชน การเข้าพบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทาง
ความร่วมมือในการช่ วยเหลือประชาชนเพื่ อแก้ ปั ญหาการขาดแคลนน้ํ าอุ ปโภคบริโภค ระหว่า งกองบัญ ชาการ
กองทัพไทยกับการประปานครหลวงทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. กปน. ยินดี เข้าร่วมภารกิจ ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องน้ํ าอุ ปโภคบริโภค นอกเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบของ กปน. ภายใต้การนําของกองบัญ ชาการกองทั พไทย ทั้งนี้ กปน. พร้อมให้การสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น รถบรรทุกน้ํา รถผลิตน้ําเคลื่อนที่ น้ําดื่มบรรจุขวด และเจ้าหน้าที่ โดย
จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในส่วนของ กปน. เอง
2. จากที่กองบัญชาการกองทัพไทยมีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งทาง
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และกลุ่มมวลชนจากการฝึกอบรมเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งสองหน่วยงาน (กปน.
และกรมกิจการพลเรือนทหาร) จึงเห็นควรให้มีการร่วมมือกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดน้ําในภาวะภัยแล้ง
โดย กปน. อาจจัดทําข่าวหรือสื่อประชาสัมพั นธ์ในเรื่องนี้ให้กองบัญ ชาการกองทัพไทยช่วยเผยแพร่ เพื่อให้
ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
3. เนื่องจากกองบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยที่มี
ความชํานาญและมีความพร้อมด้านกําลังพลและเครื่องจักรขนาดใหญ่ ในการขุดลอกคูคลอง และมีภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการขุดลอกผักตบชวาที่ก่อให้เกิด
ปัญหาเส้นทางน้ําตื้นเขินในหลายพื้นที่ กปน. จึงเห็นควรขอความอนุเคราะห์ผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารใน
การดําเนินการขุดลอกผักตบชวาบริเวณคลองบางหลวงเชียงรากให้น้ําในคลองมีการไหลเวียน เพื่อใช้เป็นแหล่ง
สํารองน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปาและผลักดันน้ําเค็มในภาวะวิกฤติ ทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนใน
พื้นที่นําน้ําไปใช้อุปโภคบริโภค และทําการเกษตรได้ตามความจําเป็น
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4. กปน. จัดโครงการประปาโรงเรียนในชุมชนแม่ กลอง โดยให้ มีกิจกรรมที่ จะสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําแม่กลอง เพื่อ
คืนความสุขให้กับชุมชนจากการที่ กปน. ใช้น้ําจากแม่น้ําแม่กลองมาผลิตน้ําประปา ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ
กรมกิจ การพลเรือนทหาร ในเรื่องการขุดเจาะบ่ อบาดาลเร่งด่ วนเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาการขาดแคลนน้ํ าอุปโภค
บริโภคของประชาชน จึงขอประสานความร่วมมือในการสนับสนุนเครื่องมือและกําลังพลในการดําเนินโครงการฯ
ทั้งนี้ เห็นควรให้นําเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า
5. กปน. ได้ จัด กิ จ กรรมปลู กป่ าเพื่ อรั กษาพื้ น ที่ ป่ าต้ น น้ํ าของประเทศไทยให้ คงความอุด ม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ที่ชุมชนบ้านรินหลวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ "การประปานครหลวง
รักษ์ป่าต้นน้ํา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 5 แล้ว และในปี 2559
จะมีการดําเนินการต่อเนื่อง จึงขอเชิญกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะจิตอาสาของ กปน.
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชน สร้างระบบประปา และปรับปรุงบ่อน้ําสําหรับประชาชนในชุมชนดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 17 รับทราบรายงานการศึกษาแนวทางการปรับปรุง ดูแลรักษา และการซ่อมบํารุง รวมถึง
การซ่อมบํารุงเชิงป้องกันในระบบท่อประธานและอุโมงค์ส่งน้ําของ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ โปรดรั บ ทราบรายงานการศึ ก ษาแนวทาง
การปรับปรุง ดูแลรักษา และการซ่อมบํารุง รวมถึงการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันในระบบท่อประธานและอุโมงค์ส่ง
น้ําของ กปน. โดยได้ศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การบํ ารุงรักษา โครงสร้างของหน่วยงาน จํานวนพนั กงาน
การพัฒนาบุคลากร งบประมาณและการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม แล้วนํามาสรุปจัดทําเป็นแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการบํารุงรักษาระบบสูบส่งและสูบจ่ายน้ํา โดยมีบางกิจกรรมสามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณ
2559 เช่น การพัฒนาบุคลากรโดยสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการผุกร่อน (CP) ตามมาตรฐาน NACE
(National Association of Corrosion Engineers) แต่ มี ห ลายประเด็ น ที่ จะต้ อ งศึ ก ษ าต่ อ เนื่ อ งจาก
มี รายละเอี ย ดค่ อนข้ างมาก โดยเฉพาะรายละเอี ย ดการดํ าเนิ น งานตามระบบ PIMs รวมถึงเทคโนโลยีที่ จ ะ
นํ า มาใช้ ในการสํ ารวจภายในเส้ น ท่ อ ซึ่ งไม่ ส ามารถนํ าระบบ PIG (Pipeline Inspector Gauge) ของ ปตท.
มาประยุกต์ใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตามผลของการศึกษาต่อจะทําให้ได้แผนการบํารุงรักษาระบบท่อที่ชัดเจน สําหรับ
กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณสามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณ 2560 เช่น การจัดทํา Master Plan
การปรับ โครงสร้างหน่ วยงาน การดําเนิ น งานตามระบบ PIMs (ในบางขั้น ตอน) ส่วนกิ จ กรรมที่ ต้ องจัด สรร
งบประมาณจะดําเนินการปีงบประมาณ 2561 เช่น การจัดหาเทคโนโลยี เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
มีมติรับทราบรายงานการศึกษาแนวทางการปรับปรุง ดูแลรักษา และการซ่อมบํารุง รวมถึงการซ่อมบํารุงเชิง
ป้ องกั น ในระบบท่ อ ประธานและอุ โมงค์ ส่ งน้ํ า ของ กปน. และเห็ น ชอบแผนการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
บํ า รุ งรั กษาระบบท่ อประธานและอุ โมงค์ ส่ งน้ํ า ปี งบประมาณ 2559 และให้ กปน. รับ ข้ อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
5. ระบบบริหารจัดการบํารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซของ ปตท. เป็นระบบงานที่สําคัญ สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารจัดการท่อประปาได้ กปน. อาจพิจารณาหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้
จาก ปตท. มาเป็นที่ปรึกษา
6. ระบบการบริหารจัดการท่อประปา ควรเริ่มตั้งแต่การออกแบบก่อสร้าง การตรวจรับงาน
การซ่อมท่อแตกรั่ว ให้ ได้ตามมาตรฐาน และศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราน้ําสูญ เสียด้วย
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ทั้ ง นี้ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ม าตรฐานสู งเที ย บเท่ า ปตท. แต่ ค วรสร้ า งมาตรฐานของระบบการบริ ห ารจั ด การ
ท่อประปาที่เหมาะสมขึ้นเอง โดยศึกษาข้อมูลจากกิจการประปาชั้นนํา
7. กปน. ควรเพิ่มงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรและต้องมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ควรพิจารณาเทียบเคียงสมรรถนะในระบบงานด้านอื่นๆ ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการศึกษาฯ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 18 รับทราบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการนําร่องการนําน้ํากร่อยมาผลิตน้ําประปา
(Pilot Project)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดรับทราบรายงานการศึกษาความเหมาะสม
โครงการนําร่องการนํ าน้ํากร่อยมาผลิตน้ํ าประปา (Pilot Project) เพื่ อแก้ปั ญ หาค่าความเค็มในน้ํ าประปา
สูงเกินค่ามาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ําด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่า ระบบที่เหมาะสมในการกําจัดความเค็มออกจากน้ําประปา คือ ระบบ
Reverse Osmosis (RO) และลักษณะโครงสร้างของระบบจะเป็น Mobile Plant เพื่อง่ายต่อการติดตั้งและ
เคลื่อนย้าย
2. การสํ ารวจและสอบถามผู้ ใช้ น้ํ าที่ ได้ รั บ ผลกระทบส่ วนใหญ่ อยู่ ในพื้ น ที่ บ ริ การ 1 จึ งได้
พิจารณาเป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา โดยพิจารณารูปแบบการได้มาของระบบ RO ได้ 2 รูปแบบ คือ การซื้อ
และการเช่า
3. แนวทางประยุกต์ใช้ระบบ RO กับระบบประปาของ กปน. แบ่งกรณี ศึกษาออกเป็น 3 กรณี
ดังนี้
กรณีที่ 1 ติดตั้งระบบ RO ที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน พบว่ามีข้อจํากัดด้านพื้นที่ติดตั้งไม่
เพี ย งพอ ประกอบกั บ ใช้ ว งเงิ น ลงทุ น ที่ สู งและระยะเวลาก่ อ สร้ า งยาวนาน
ทําให้ไม่มีความเป็นไปได้ในทางปฏฺบัติ
กรณีที่ 2 ติด ตั้งระบบ RO ที่ สถานี สู บจ่ ายน้ํ าบางพลี เนื่ องจากมี พื้นที่ ว่างเพี ยงพอใน
การติดตั้งระบบ RO และใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
การเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี (ด้วยพื้นที่ว่างดังกล่าวจะถูกสร้างเป็นถังเก็บน้ําใส
ในโครงการฯ 9) 5 ปี และ 10 ปี พบว่ามีค่า Net Present Value (NPV) มีค่า
เป็ น ลบ ทั้ ง แบบซื้ อ และเช่ า โดยจะมี ค่ า ต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม เฉลี่ ย (Average
Incremental Cost : AIC) ประมาณ 24.33 - 69.50 บาท/ลบ.ม. จึงไม่มี
ความคุ้มค่าในการลงทุน
กรณีที่ 3 ติ ด ตั้ งระบบ RO ที่ ส ถานประกอบการของผู้ ใช้ น้ํ า โดยเลื อ กศึ ก ษา บมจ.
บางจากปิ โ ตรเลี ย ม เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ใช้ น้ํ า ที่ มี ค วามพร้ อ มมากที่ สุ ด โดย
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี พบว่า
ค่ า NPV มี ค่ า เป็ น ลบทั้ ง แบบซื้ อ และเช่ า และมี ค่ า ต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม เฉลี่ ย
(Average Incremental Cost : AIC) ประมาณ 20.90 - 63.22 บาท/ลบ.
ม. จึงไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน และอาจเกิดการร้องเรียนเรื่องความไม่เท่า
เทียมกันด้านคุณภาพน้ําและการให้บริการ
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4. โดยสรุ ป จากการวิ เ คราะห์ ผ ลตอบแทนทางการเงิ น และข้ อ จํ า กั ด ต่ า งๆ แสดงถึ ง
ความไม่คุ้มค่าในการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม หาก กปน. ต้องการดําเนินงานภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมาย
ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ/หรือ การปรับอัตราค่าน้ํา เฉพาะกลุ่มผู้ใช้น้ําที่มีความประสงค์หรือ
มีความสามารถในการปรับค่าน้ําประปาของ กปน. ด้วย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
มีมติรับทราบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการนําร่องการนําน้ํากร่อยมาผลิตน้ําประปา (Pilot Project)
และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. จากการพิจารณาพบว่าเป็นโครงการที่ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน
2. ในสถานการณ์ ที่ ร ะดั บ น้ํ า เค็ ม รุ ก กปน. ควรใช้ การบริ ห ารจั ด การสู บ น้ํ า ดิ บ ในช่ ว งที่ มี
ค่าความเค็มไม่เกินมาตรฐาน เพื่อนํามาผลิตเป็นน้ําประปาและรักษาระดับน้ําในถังเก็บน้ําใสให้สูงเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากน้ําประปาที่กร่อย
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข้ อ เสนอแนะให้ กปน. ไปทบทวน
การศึ ก ษาความเหมาะสมโครงการนํ า ร่ อ งการนํ า น้ํ า กร่ อ ยมาผลิ ต น้ํ า ประปา (Pilot Project) ในประเด็ น
ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ นอกจากการวิ เคราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า เชิ งเศรษฐศาสตร์ เช่ น การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การเติบโตของประชากร ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผลการศึกษาครอบคลุมใน
ทุกมิติและเป็นแนวทางรองรับความเสี่ยงในอนาคตด้วย
มติที่ประชุม

ให้ กปน. ไปทบทวนการศึ กษาความเหมาะสมของโครงการฯ โดยให้ รั บ ข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ในวาระ
เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจําปี 2560
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ โปรดรั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น การ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ในวาระเห็น ชอบร่างแผนปฏิบั ติงาน และงบประมาณประจําปี
2560 โดย กปน. ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และงานส่วนใหญ่ได้มีการบรรจุอยู่
ในแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560 พร้อมงบประมาณที่ใช้สําหรับโครงการต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. แล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 20 รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 มกราคม 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 2,811.3 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมาย 463.9 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 33.4 ล้านบาท เมื่อรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จํานวน
3.2 ล้ า นบาท และหั ก โบนั ส กรรมการและพนั ก งาน จํ านวน 285.6 ล้ า นบาท ทํ าให้ มี กํ าไรสุ ท ธิ เท่ า กั บ
2,528.9 ล้านบาท สูงกว่าเป้ าหมาย 422.8 ล้านบาท และสูงกว่าปี ก่อน 1.2 ล้ านบาท และมี กําไรทาง
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เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) เท่ า กั บ 427.3 ล้ า นบาท สู ง กว่ า เป้ า หมาย 315.7 ล้ า นบาท
แต่ต่ํากว่าปีก่อน 48.6 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 6,615.8 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 119.9 ล้านบาท และสูงกว่า
ปีก่อน 125.2 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ํา 5,430.8 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 26.5 ล้านบาท แต่สูงกว่า
ปีก่อน 63.7 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ําขายที่ต่ํ ากว่าเป้าหมาย 5.0 ล้าน ลบ.ม. แต่ สูงกว่าปี ก่อน 4.5
ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ กปน. มีรายได้เสริมสูงกว่าเป้าหมาย และสูงกว่าปีก่อน เกิดจากรายได้ค่างานวางท่อ
ประปาเอกชนและภาครัฐ รายได้ค่างานบริการอื่นๆ เช่น งานติดตั้งและย้ายหัวดับเพลิงสูงขึ้น และมีรายได้อื่น
สูงกว่าเป้าหมายแต่ต่ํากว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยรับที่สูงกว่าเป้าหมาย และรายได้จากการรับโอน
ท่อประปาเพิ่มขึ้นเกิดจาก รฟม. ทําการรื้อย้ายท่อและวางท่อประปาใหม่ เนื่องจากแนวท่อเดิมกีดขวางงาน
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
 ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม(รวม FX) เท่ า กั บ 4,086.9 ล้ า นบาท ต่ํ า กว่ า เป้ า หมาย 302.9
ล้านบาท แต่สู งกว่าปี ก่อน 124.0 ล้านบาท โดยมีต้น ทุ นค่าน้ํ าต่ อหน่วยน้ํ าขายเท่ ากับ 8.44 บาท:ลบ.ม.
ต่ํากว่าเป้าหมาย 0.44 บาท:ลบ.ม. แต่สูงกว่าปีก่อน 0.20 บาท:ลบ.ม.
 กําไรสุทธิ เท่ากับ 2,528.9 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 422.8 ล้านบาท และสูงกว่า
ปี ก่อน 1.2 ล้ านบาท โดยมี อัต ราผลตอบแทนก่อนหั กดอกเบี้ ย ภาษี และค่าเสื่ อมราคา (EBITDA Margin)
เท่ากับร้อยละ 67.92 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และสูงกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 62.04 และร้อยละ 67.80
ตามลําดับ และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 38.91 สูงกว่า
ที่คาดการณ์ซึ่งเท่ากับร้อยละ 32.74 แต่ต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 39.55
ฐานะการเงิน:
กปน. มี สิ น ทรัพ ย์รวม ณ 31 มกราคม 2559 เท่ ากับ 68,066.1 ล้ านบาท หนี้ สิ นรวม
10,667.4 ล้านบาท และส่วนทุน 57,398.7 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio)
เท่ากับ 0.19 เท่า สูงกว่าที่คาดการณ์และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 0.17 เท่า และ 0.16 เท่า ตามลําดับ และ
มีอัตราส่วนเงินทุ นหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 4.16 เท่า ต่ํากว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเท่ากับ 5.16 เท่ า
และต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ 4.78 เท่า
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม
2559 และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 21 รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส และ
สะสม 5 เดือน (ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปี
งบประมาณ 2559 รายไตรมาสและสะสม 5 เดือน (ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559) โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 ของ กปน.
จํานวน 7,210.1 ล้านบาท และ กปน. เสนอขออนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน เป็น 4,249.2 ล้านบาท
ประกอบด้วย งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติจํานวน 3,855.3 ล้านบาท และงบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ
จํานวน 393.9 ล้า นบาท ซึ่ งขณะนี้ อยู่ระหว่า งการดํา เนิ น การเพื่ อขออนุ มัติ จ ากสํ านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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กปน. ได้จัดทําแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส และสะสม
5 เดือน (ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559) สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสามารถเบิกจ่ายได้
จํานวน 1,102.7 ล้านบาท คิดเป็น 25.9% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2558 เบิกจ่าย
ได้ 21.9%) รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 5 เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2558- ก.พ. 2559)
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
หน่วย : ล้านบาท
วงเงินเบิกจ่าย
ทั้งปี

รายการ
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
งบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ
รวมทั้งสิ้น

ต.ค. 2558 – ก.พ. 2559
แผนจ่าย

จ่ายจริง

%

% เบิกจ่ายทั้งปี

3,855.3

868.0

922.9

106.3

23.9

393.9

81.7

179.8

220.0

45.6

4,249.2

949.7

1,102.7

116.1

25.9

* หมายเหตุ : แผนจ่ายอยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก สศช.

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย 6.3% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่า
แผนจ่าย 120.0% โดยมีรายการที่จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย เป็นจํานวนเงิน 128.2 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1 – ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายทั้งปี

ไตรมาส 1 (ต.ค.–ธ.ค. 2558)
แผนจ่าย

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2559)
จ่ายจริง
จ่ายจริง
%
แผนจ่าย
%
(ก.พ.59)
494.0 105.3 625.2
428.9 68.6

3,855.3

469.1

393.9

40.6

93.0 229.1

79.4

4,249.2

509.7

587.0 115.2

704.6

515.7

509.7

587.0 100.0

627.3

515.7

ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตาม
ข้อตกลงวัดผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

แผนจ่าย

แผนจ่าย

1,115.0

1,646.0

67.0

206.9

73.2

1,182.0

1,852.9

82.2

1,182.0

1,852.9

86.8 109.3

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
มีมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและสะสม 5 เดือน
(ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559) พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรทบทวนขั้นตอนและ/หรือหลักเกณฑ์ในการจัดทําราคากลาง โดยอาจพิจารณา
ให้สายงานบริการจัดทําราคากลางในงานเปลี่ยนท่อ งานลดน้ําสูญเสีย เป็นต้น เพื่อให้การดําเนินงานรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ราคากลางจะมีผลหลังจากผู้ว่าการอนุมัติไม่เกิน 1 เดือน ฉะนั้น ต้องเร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ทันทีที่ได้รับอนุมัติ
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2. กปน. ควรเร่งลงทุ น ในโครงการที่ สามารถสร้างรายได้กลับ มาสู่องค์กร อาทิ งานขยาย
เขตจําหน่ายน้ําเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง เป็นต้น
3. ผลการเบิกจ่ายสะสม 5 เดือน สามารถเบิกจ่ายได้เพียง 25.9% กปน. ควรมีแผนเร่งรัด
การเบิกจ่ายในอีก 2 ไตรมาส ให้เป็นไปตามแผน สําหรับงานที่ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ต้องมี
การประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางหรือแก้ไขปัญหา ให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนงาน
4. รัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังกํากับ
ดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนของทั้งภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ฉะนั้น กปน. ควรเตรียมข้อมูลแผนการเบิกจ่าย
งบลงทุนและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อชี้แจงต่อกระทรวงการคลัง
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 22 รับทราบการติ ด ตามความเสี่ ยงของอัต ราดอกเบี้ ยและอั ต ราแลกเปลี่ ยน สํ าหรับเดื อน
กุมภาพันธ์ 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วัน ที่ 29 กุ มภาพั น ธ์ 2559 กปน. มีภ าระหนี้ เป็ น เงิน กู้ ส กุล เยนทั้ งจํ านวน เท่ ากั บ
5,628.1 ล้านเยน เทียบเท่า 1,793.8 ล้านบาท โดยในจํานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
แล้ ว เท่ า กั บ 2,520.3 ล้ า นเยน เที ย บเท่ า 803.3 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 44.8) และคงเหลื อ เงิ น กู้ ที่ ยั งมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 3,107.8 ล้านเยน เทียบเท่า 990.5 ล้านบาท (ร้อยละ 55.2)
2. ปัจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท
ส่ งผลให้ กปน. เริ่ ม มี ผ ลขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น อย่ า งไรก็ ต าม คาดว่ า ธนาคารกลางญี่ ปุ่ น น่ า จะมี
การดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อทําให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง ประกอบกับเงินกู้สกุลเยน
ดังกล่าวอยู่ระหว่างระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเพียงร้อยละ 0.74 ต่อปี จึงเห็นควร
ติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพั ฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
มีมติรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และ
ให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 23 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งมีมติรับทราบผลการบริหาร
ความเสี่ยง และข้อมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้
1. ผลการเฝ้ า ระวั งดั ชนี ชี้วัด ความเสี่ ยงหลั ก (Key Risk Indicator: KRI) ด้ านปริมาณ
และคุณภาพน้ําดิบ (เดือนมีนาคม 2559)
1.1 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) 4 รายการ ได้แก่ ความขุ่นน้ําดิบจาก
แหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันออก ณ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันตก ณ เขื่อน
แม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ค่าความเค็มในแม่น้ําเจ้าพระยา และค่าคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
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1.2 อยู่ในระดับที่ต้องติดตามและทําการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) 1 รายการ
ได้ แก่ ปริมาณการไหล ณ อ.บางไทร จ.อยุธยา จากฐานข้อมู ลกรมชลประทาน ณ วัน ที่ 1 มีน าคม 2559
พบว่า อยู่ที่ 86 ลบ.ม./วินาที (Trigger 80-110 ลบ.ม./วินาที)
1.3 อยู่ ในระดั บ ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การทั น ที (Threshold) 1 รายการ ได้ แก่ ปริ ม าณน้ํ า
เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง จากฐานข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 พบว่า อยู่
ที่ 39% (Threshold ≤42 %)
ปัจจุบัน ยังคงดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การเตรียมพร้อมรับผลกระทบ
จากปริมาณน้ําดิบฝั่งตะวันออกไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง
2. ผลการติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 (เดือนกุมภาพันธ์
2559) รวม 12 แผน
- ผลงานดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน 1 แผน คือ แผน
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
- ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน 10 แผน
- ผลงานเกิ น กว่ า ระดั บ เบี่ ย งเบนที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Tolerance) จํ านวน 1 แผน คื อ
แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
3. รายงานเหตุการณ์ระบบไฟฟ้าโรงงานบางเขนขัดข้อง
สายงานผลิตและส่งน้ํา รายงานสาเหตุที่ระบบไฟฟ้าโรงงานบางเขนขัดข้อง เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 07.15 - 08.30 น. รวม 45 นาที เนื่องจากมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินค่าที่ตั้ง
ไว้ คาดว่าเป็ น ผลกระทบจากการเพิ่ มกําลังการผลิตในช่ วงเช้า เพื่ อเตรียมซ้อมการลง Stop log ที่ ถังน้ํ าใส
หมายเลข 2
ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุ 3 วัน จนถึงช่วงเกิดเหตุ ได้มีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าหมายเลข 4 เป็น
การชั่วคราว แทนหม้อแปลงไฟฟ้าหมายเลข 5 (ภายใต้โครงการ S-BK-8) เนื่องจากมีการปรับตั้งค่า Protective
Relay
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การปรับตั้งค่า Protective Relay แล้วเสร็จและได้กลับมาใช้หม้อ
แปลงไฟฟ้าหมายเลข 5 ดังเดิม และสามารถแบ่ งภาระการใช้ไฟไปยังหม้อแปลงหมายเลขอื่น ได้ คาดว่าจะ
ไม่เกิดปัญหาเช่นนี้อีกในอนาคต
4. การวิเคราะห์เหตุการณ์ไฟฟ้าผิดปกติของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
สายงานผลิ ต และส่ งน้ํ า ได้ จั ด ตั้ งคณะทํ า งานแก้ ปั ญ หาระบบไฟฟ้ าของโรงงานผลิ ต น้ํ า
มหาสวัสดิ์ ทําหน้าที่หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข ส่วนหนึ่งของสาเหตุเกิดจากปัจจัยภายนอกคือ ระบบไฟฟ้า
ของ กฟน. ซึ่งสายส่งไฟฟ้าภายนอกมีการใช้งานร่วมกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ และสาเหตุอื่นเกิดจากปัจจัยภายใน
ทั้งนี้ ได้แก้ปัญ หาเบื้องต้นโดยการติดตั้งอุปกรณ์ สํารองไฟฟ้ า (UPS) ติดตั้ง Protection
relay และจะได้ประสานงานกับ กฟน. เพื่อปรับตั้งค่า Protection relay ให้สอดคล้องกัน
สํา หรับ การแก้ ไขปั ญ หาในระยะยาว จะดํ า เนิ น การก่ อสร้ างสถานี ไฟฟ้ าย่ อย 115 kV
(ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี) ซึ่งแยกการใช้งานจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ๆ โดยได้บรรจุไว้ในงานโครงการ
9 แล้ว อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติ
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5. ข้อจํากัดและแนวทางแก้ไขการใช้สารตกตะกอนในปัจจุบัน
สายงานผลิตและส่งน้ํา นําเสนอสถานการณ์การใช้สารตกตะกอนผลิตน้ํา ปัจจุบัน กปน.
ใช้สารส้มน้ําเป็นหลักรวม 100 - 200 ตันต่อวัน และมีเพียงโรงงานผลิตน้ําบางเขนที่มีการใช้สารตกตะกอน
ตัวอื่นในการผลิตน้ําร่วมด้วย (โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์) ประมาณ 45 ตันต่อวัน ปัญหาหลักของการใช้สารส้มน้ํา
มีดังนี้
5.1 การจัดซื้อที่ผูกขาดรายใหญ่ เนื่องจากผู้ค้ารายย่อยไม่มีความสามารถในการจัดส่งให้
เพียงพอต่อการใช้งาน กปน. เคยเปิดให้รายย่อยเสนองานแต่ก็ประสบปัญหาความสามารถในการจัดส่งจนต้อง
เป็นคดีความเรียกค่าเสียหาย
5.2 แร่บอกไซต์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารส้มน้ํามีการปนเปื้อนปริมาณโลหะหนักสูง
เนื่องจากเป็นสารส้มน้ําชั้นคุณภาพที่ 3 ซึ่งมีคุณภาพด้อย
ดั งนั้ น สายงานผลิ ต และส่ งน้ํ า จึ ง ได้ ศึ ก ษาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา ได้ แ ก่ การปรั บ ปรุ ง
specification ของสารส้มน้ําไปใช้ชั้นคุณภาพที่ 1 ซึ่งดีกว่าเดิมทั้งในเรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอน
และมีโลหะหนักปนเปื้อนน้อยลง
ทั้งนี้ การเพิ่ มสัดส่วนการใช้สารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ของโรงงานผลิตน้ําบางเขนจาก
ปริมาณ การใช้เดิมต้องมีการก่อสร้างถังเก็บสารเคมีและจัดซื้อปั๊มจ่ายสารเคมีเพิ่มเติมด้วย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ ส ายงานผลิต และส่ งน้ํ า ถอดบทเรี ย นเหตุ การณ์ ร ะบบไฟฟ้ าโรงงานผลิ ต น้ํ าบางเขน
ขัดข้อง ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานตามกระบวนการควบคุมภายในโดยอาจใช้หลักการ MOC (Management of
Change) พิจารณาร่วมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
2. ให้สายงานผลิตและส่งน้ํา วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากมี
การเปลี่ยนชนิดของสารเคมีที่ใช้ผลิตน้ํา เช่น ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ การตรวจรับ การใช้งาน การทดสอบ
คุณลักษณะ เป็นต้น
3. ให้ ส ายงานผลิ ต และส่ งน้ํ า พิ จ ารณากํ า หนดระยะห่ า งระหว่ า งสะพานสํ า หรั บ การขอ
อนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปาฝั่งตะวันตก เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในการขุดลอกและการสะสมตะกอน
ในอนาคต
4. ให้ กปน. นําเสนอความคืบหน้าผลการศึกษา ศักยภาพด้านแหล่งน้ําดิบและแนวทางการ
บริหารจัดการแหล่งน้ําสํารองในกิจการประปา โดยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งต่อไป
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข้ อ สั ง เกตเพิ่ ม เติ ม ว่ า เนื่ อ งจาก
สารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (Poly Aluminium Chloride: PAC) จะมีประสิทธิภาพลดลงหากเก็บไว้นานเกิน 2
เดือน กปน. จึงควรจัดการเรื่องการเก็บรักษาและบริหารวัตถุดิบคงคลังให้สอดคล้องกับการผลิตน้ําประปา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้ PAC
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 24 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน มีนาคม 2559
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิ บัติ งานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ํ าสู ญเสียและแรงดั นน้ํ า ประจําเดื อนมี นาคม 2559 ที่ ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่ อวันที่ 9
มีนาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
1. มีมติรับทราบ การดําเนินงานด้านลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
พื้นที่
กปน.
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5

อัตราน้ําสูญเสีย
29.47 %
28.08 %
27.25 %
17.16 %
41.62 %
26.95 %

1.2 ผลบริ ห ารจั ด การแรงดั น น้ํ าเฉลี่ ย สะสม ณ เดื อนกุ ม ภาพั น ธ์ 2559 กปน. มี ค่ า
แรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 9.189 เมตร โดยมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ
2559 ที่ 9.30 เมตร (แรงดันน้ํา 28 จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP)
1.3 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
1) ดําเนินการให้ทราบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ํา (Water Balance) ได้จํานวน 76 DMA
และ มีผ ลการดําเนิ น งานสะสม (ต.ค. 2558 - ก.พ. 2559) ได้จํานวน 362 DMA จากเป้ าหมาย 572
DMA คิดเป็นร้อยละ 63.29 ซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่าแผน
2) การลดน้ําสูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวังที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูงกว่าร้อยละ 30 สามารถ
ดําเนิน การได้ จํานวน 7 DMA และมี ผลการดํ าเนิ น งานสะสม (ต.ค. 2558 - ก.พ. 2559) ได้ จํานวน 42
DMA จากเป้าหมาย 175 DMA คิดเป็นร้อยละ 24.00 ซึ่งมีความก้าวหน้าใกล้เคียงแผน
1.4 การคัดเลือกเส้นทางถนนเพชรเกษม จากโรงสูบเพชรเกษม เป็นเส้นทางวิกฤตของ
พื้นที่บริการ 4 ที่มีปัญหาแรงดันน้ําผิดปกติ ซึ่งจะมีการบริหารจัดการแรงดันน้ํา โดยการตรวจสอบระบบท่อ
และอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาในการเพิ่มแรงดันน้ํา
1.5 สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการติดตั้ง PRV ที่ กปน. ได้ดําเนินการแล้ว
1.6 สรุปผลการศึกษาการใช้ประโยชน์หอถังสูง ทั้งด้านบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่า
การใช้งาน
1.7 การจัดทําบัญชีสมดุลน้ํา (Water Balance) อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดําเนินการ
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ให้ กปน. สรุปและจัดทํารายงานแผนการบริหารจัดการน้ําสูญ เสียให้เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจนในทุกกิจกรรมของการปฏิบัติงานในปี 2559-2560 ของทุกพื้นที่ภาคและบริการ รวมถึงกําหนด
เป้ าหมายในการดํ าเนิน งาน และจัดเตรียมข้อมู ลสําหรับการจั ดทําแผนแม่บทบูรณาการการบริหารจัดการ
น้ําสูญเสีย (5 ปี)
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2.2 ให้ ชวก.(ก4) สรุปและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของ สสภ. ซึ่งมีความก้าวหน้าใน
การลดอัตราน้ําสูญเสีย จากร้อยละ 42 เหลือ ร้อยละ 37
2.3 ให้ ชวก.(สจ) จัดทําแผนลดปริมาณการสูบจ่ายให้สอดคล้องกับการรณรงค์ประหยัด
น้ํา ทั้งนี้ให้เริ่มดําเนินการโดยเร็ว รวมถึงเพิ่มรายละเอียดข้อมูลที่สําคัญในแผนที่แรงดันน้ํา
2.4 ให้ ชวก.(สจ) รับ ผิดชอบดําเนิน การสรุปผลการติดตั้ง PRV ให้ชัดเจน (วงเงิน 46
ล้านบาท) รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการจะขอใช้งบประมาณส่วนที่เหลือ (วงเงิน 80 ล้านบาท)
2.5 ให้ รวก.(ว) ศึ ก ษาเพิ่ มเติ ม แนวทางการใช้ ห อถั งสู งให้ ครอบคลุ มทั้ งด้ านการเป็ น
Storage หรือประโยชน์ในระบบการสูบจ่ายน้ําให้ครอบคลุมในทุกมิติ ตามที่อนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้
2.6 ให้ กปน. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียรายภาค
3. กํ าหนดให้ มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 ในวั นจั นทร์ ที่ 11 เมษายน
2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 25 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ ความคืบหน้าการเปิดให้บริการสถานพยาบาล ณ สํานักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ เห็ น ชอบให้ กปน. ดํ า เนิ น การจั ด การให้ บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ในลักษณะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ สสบ. ทุกวันจันทร์ตามเดิม หากมีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
จะนําเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. รับทราบ ความคืบหน้าการพิจารณาช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
“ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา ประจําปี 2558”
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า สํ า หรั บ ปี 2558 กปน. ไม่ ส ามารถ
จ่ายเงินเยียวยาหรือค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และเงื่อนไขสัญญา
ไม่ได้ กําหนดไว้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กปน. พิ จ ารณาแก้ไขข้อบั งคับ ระเบี ยบ คํ าสั่ ง หรือเงื่อนไขสัญ ญาที่
เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดําเนิ นการ “โครงการช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ํ าประปา ปี 2559” ให้
เหมาะสม และมอบหมายให้ สร.กปน. ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอ่านมาตรวัดน้ําที่ได้รับผลกระทบฯ
ต่อไป
3. รับทราบ ปัญหาการเซ็นรับรองการเบิก - จ่ายค่ารักษาพยาบาล
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมายให้ กปน. นําประเด็นปัญหาการเซ็นรับรอง
การเบิก - จ่ายค่ารักษาพยาบาล ไปศึกษาแนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
4. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น ตามมติคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
5. รับทราบ กรณี สร.กปน. ขออนุ ญ าตให้ กรรมการ สร.กปน. ไปปฏิ บั ติ งานที่ สร.กปน.
เต็มเวลา
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6. รับทราบ ความคื บ หน้ าการปรับ เงิน เดื อนชดเชยให้ กับ พนั กงานที่ ได้ รับ ผลกระทบจาก
การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างแจ้งว่า พนักงานกลุ่มเครือข่ายรักษ์น้ําประปา
จะมารวมตั วกั นเพื่ อติด ตามความคื บ หน้ าเรื่องดั งกล่ าว ในวัน อังคารที่ 22 มี น าคม 2559 เวลาประมาณ
12.00 น. ที่ห้องประชุม สร.กปน.
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ฯ มอบหมายให้ ชวก.(บค) เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั งและตอบข้ อ
ซักถามต่อไป
7. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ กปน.
8. รับทราบ กิจกรรม “โครงการพัฒนาความเป็นผู้นําในการทํางานเป็นทีม” ในวันที่ 1 - 2
เมษายน 2559 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
9. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2559 ในวันจันทร์
ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สํานักงานใหญ่ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 26 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิ นการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีมติดังนี้
1. หารื อ ร่ ว มกั บ รองผู้ ว่ า การ (เทคโนโลยี ส ารสนเทศ) และ ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1) ในการสร้างศู นย์ คอมพิ วเตอร์หลั กแห่งใหม่ ควรให้ ความสํ าคัญ เรื่องเสถียรภาพของ
พลังงาน (Stability) ให้ มีความเพี ย งพอและสามารถใช้งานได้ อย่างต่ อเนื่ อง สํ าหรับ การออกแบบก่ อสร้า ง
อาคาร ควรนํ าพระราชบั ญ ญั ติ การส่งเสริมการอนุ รักษ์ พลั งงาน ที่ กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่
ก่อสร้างใหม่ ว่าต้องออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะประกาศบังคับใช้ในอนาคต รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
Intelligent Building มาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ การออกแบบอาคารอาจใช้วิธีการจัดแข่งขันประกวด
การออกแบบอาคาร ตามแนวคิด Intelligent Building เพื่อให้ กปน. ได้แบบแปลนอาคารแนวคิดใหม่ ๆ
นอกจากนี้ กปน. ควรศึกษาระบบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่ วยงานที่ มีความมั่ น คงปลอดภั ย ในด้ านดั งกล่ าวสู ง เช่ น บริษั ท ที โอที จํ า กั ด (มหาชน) (TOT) และ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เป็นต้น เพื่อนํามาปรับใช้ในระบบของ กปน. ต่อไป
2) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญ ต่อการปฏิบั ติงานในปั จจุบัน ดังนั้ น
กปน. ควรกําหนดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการสรรหาพนักงานของ กปน. เช่นเดียวกับทักษะการใช้ภาษอังกฤษ
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ IT อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว รวมถึงควรจัดหลักสูตรอบรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้าน IT ให้แก่
พนักงานทั่วไป เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน IT
3) ขอให้ กปน. ทบทวนการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยของ กปน. ว่า มีการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 หรือไม่
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4) กปน. ควรกําหนดให้โครงการ / งานด้าน IT ขององค์กร อยู่ในการกํากับดูแลโดยตรง
ของสายงาน IT เพื่อให้มีการดําเนินการอย่างบูรณาการ
2. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ความเห็ น เพิ่ มเติ มว่า กปน. ควรทบทวนการกําหนด TOR
งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาฯ เนื่องจากการจ่ายค่าจ้างที่
ปรึกษาฯ ควรจ่ายตามอัตราความก้าวหน้าของงาน (Work Done) หากงานก่อสร้าง ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนด ที่ปรึกษาฯ ควรมีความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับผู้รับจ้าง ดังนั้น หากผู้รับจ้าง
ต้องชดใช้ค่าปรับให้แก่ กปน. บริษัทที่ปรึกษาฯ ควรต้องชดใช้ค่าปรับเช่นเดียวกัน
3. รั บทราบ รายงานงบการเงิ นของการประปานครหลวง สํ าหรั บงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวั นที่
31 ธันวาคม 2558 (ก่อนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า สายงานผลิตและส่งน้ํา ควรจัดทําข้อมูล
Operation Curve สําหรับการผลิตน้ําประปา ซึ่งจะแสดงข้อมูลการใช้สารเคมีในการผลิตน้ําตามคุณภาพของ
น้ําดิ บ แต่ล ะลั กษณะ โดยนํ าข้อมู ลการผลิต น้ํ าในอดี ตมาวิเคราะห์ และจัด ทํ าเป็ น Trend Curve อั น จะเป็ น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการสารเคมีที่ใช้การผลิตน้ําประปา
4. รับ ทราบ การติ ด ตามงานตามมติ คณะกรรมการตรวจสอบฯ สื บ เนื่ องจากการเข้ า ร่ว ม
สังเกตการณ์งานตรวจสอบ เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Meter) และงานตรวจสอบตะกรันในท่อจ่ายน้ําของ
สถานีสูบจ่ายน้ําราษฎร์บูรณะ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1) ความถูกต้องของการอ่านค่าน้ําของมาตรวัดน้ํา มีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลปริมาณ
น้ําสูญเสียที่ กปน. ใช้ในการบริหารจัดการ ดังนั้น ขอให้ ฝมน. จัดเตรียมข้อมูลค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรฯ
แต่ละประเภท และข้อมูลผลการเปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแทนมาตรฯ ใหม่กับการซ่อมแซมมาตรฯ เก่า
เพื่อนํากลับมาใช้งานใหม่ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ กปน. ในวันที่คณะกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านมาตรวัดน้ําของ กปน. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
ต่อไป
2) ควรทบทวนรายงานผลการศึกษาเรื่องความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ําให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการนําเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น การประชุมวิศวกรรม
แหล่ ง น้ํ า แห่ ง ชาติ โดยวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ เป็ น ต้ น อั น จะเป็ น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์กับ กปน. ทั้งนี้ ควรมีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ
ของ กปน. และจัดทําเป็น e-Book เพื่อสะดวกในการสืบค้นและนําไปใช้ประโยชน์ รวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
การวิจัยใหม่ ๆ ที่ซ้ําซ้อนกับของเดิม
3) ควรจัดทํามาตรฐานการใช้งานมาตรวัดน้ํ าให้ มีความชั ดเจน และเข้ าใจง่าย ซึ่งอาจทํ าใน
ลักษณะ instruction guide เพื่อให้สะดวกแก่การนําไปใช้งานของผู้ปฏิบัติงานต่อไป
5. รับทราบ บทบาทการให้คําปรึกษาของสํานักตรวจสอบ (สตส.)
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 27 รั บทราบผลการดํ าเนิ น งานด้ านธรรมาภิ บ าล (CG) ด้ านกิ จกรรมเพื่ อสั งคม (CSR) และ
ด้านการประชาสัมพันธ์
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG)
ด้านกิ จกรรมเพื่ อสังคม (CSR) และด้ านการประชาสัมพั น ธ์ ของคณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และ
กิจกรรมเพื่ อสังคม (CSR) ที่ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับ ทราบ เรื่ องประธานแจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ เนื่ องจากสถานการณ์ ภั ย แล้ งที่ กํ าลั งทวี
ความรุนแรงมากขึ้นในขณะนี้ จึงทําให้องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรสื่อสารมวลชนอย่างเช่น สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ได้ให้ความสําคัญในการเป็นผู้นําการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดข้อมูลสถานการณ์ ดังกล่าวให้ประชาชน
ได้รับ ทราบ ดังนั้ น จึงเห็ น ว่า กปน. โดยฝ่ายสื่อสารองค์ กร ควรประสานขอความร่วมมือกับ สถานี โทรทั ศน์
ดังกล่าว เพื่อสร้างความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน และขอให้ กปน. จัดเตรียมมาตรการรองรับต่าง ๆ
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณรอยต่อพื้นที่รอบนอก
ของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดเตรียมความพร้อมของรถบรรทุกน้ําเพื่อใช้ในการแจกจ่ายน้ําถือเป็นหนึ่งใน
มาตรการที่ควรจัดเตรียม
นอกจากนั้น ยังขอให้ กปน. รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามนโยบายของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ ประหยัดน้ําและการติดตั้งเครื่อง
ทําน้ําเย็นให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยให้แนวทางในการดําเนินการว่า การพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียน ขอให้ กปน. พิจารณาโรงเรียนที่มีความขาดแคลนเป็นพื้นฐาน แต่ในการดําเนินงานแต่ละครั้งเห็นควร
ให้มีสถาบันที่มีชื่อเสียงร่วมอยู่ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการประชาสัมพันธ์
2. รับทราบ รายงานเรื่องร้องเรียนประจํ าปีงบประมาณ 2559 ประจําเดือนกุมภาพั น ธ์
2559
3. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าเรื่องการขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สภาฯ รวมถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ เพื่ อให้บุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและ
เกิดความเข้าใจโดยขอให้ กปน. ดําเนินการสรุปรายละเอียดจากการประชุมระดมสมองให้มีความชัดเจนเป็น
รูป ธรรมมากยิ่งขึ้น และยังให้ข้อสังเกตว่า ภายหลังจากการจัด ตั้งแล้วการดําเนินงานของสภาธรรมาภิบ าล
ควรมุ่งเน้นบทบาทในเชิงป้องกันเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างภูมิคุ้มกันในด้านธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรของ
กปน. ซึ่งจะส่งผลให้ธรรมาภิบาลเติบโตควบคู่ไปกับการดําเนินงานขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
4. รั บ ทราบ รายงานผลการดํ า เนิ น งานด้ า นธรรมาภิ บ าล ประจํ า ปี งบประมาณ 2559
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559
5. รับทราบ รายงานผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจําปีงบประมาณ 2558 โดย
กปน. ได้ รั บ คะแนนผลการประเมิ น ตามหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ (Evidence-based) ประจํ า ปี งบประมาณ
2558 จํานวน 4,250 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4,300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.84
6. รับทราบ โครงการ “คืนสายน้ําสู่ชุมชน โรงเรียนบ้านเสาหงษ์”
7. รั บทราบ การจั ด งาน "สายสั ม พั น ธ์ ปั น ความรู้ จากต้ น น้ํ า สู่ ป ลายน้ํ า - Upstream to
Downstream Knowledge Fair"
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คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า การดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งการจัดทําระบบประปาและการอนุรักษ์
แหล่ งน้ํ า กปน. ควรดํ า เนิ น การเผยแพร่ กิ จ กรรมดั งกล่ า วผ่ า นรายการโทรทั ศ น์ ประเภทรายการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จุดยืนของ กปน. ในการเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสําคัญในเรื่องของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา นอกจากนั้น ยังเน้นย้ําถึงการประเมินผลกิจกรรมทั้งก่อน
และหลังการดําเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนถึงประสิทธิผลของกิจกรรมให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
และเห็นควรเริ่มเผยแพร่กิจกรรม “รินหลวงโมเดล” เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
8. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามแผน
9. รั บ ทราบ รายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจํ า เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร ได้ ดํ า เนิ น การประกาศเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้างที่เสาข่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสํานักงานใหญ่ มีจํานวนทั้งสิ้น 38 เรื่อง และไม่มี
การร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน
10. รับทราบ การเตรียมการประชาสัมพันธ์รณรงค์วิกฤติภัยแล้งปี 2559
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่กําลังจะมาถึง ขอให้
กปน. พิจารณาดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการใช้น้ําอย่างประหยัด ภายใต้
แนวคิด “เล่นน้ําสงกรานต์อย่างประหยัด” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่ควรเร่งดําเนินการเพื่อให้ประชาชน
หันมาให้ความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กําลังทวีความรุนแรงอย่างเช่นใน
ปัจจุบัน
11. รับทราบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) ครั้งที่ 4/2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 28 รับทราบรายงานผลการประเมิ น คณะอนุ กรรมการบริหารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล
ปีงบประมาณ 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการประเมินคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1) การประเมิ น ผลทั้ งคณะฯ ได้ ค ะแนน 80.56 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 90 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 89.51 แสดงว่า คณะอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพดี
2) การประเมินผลตนเอง ได้คะแนน 33.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 84.72 แสดงว่า คณะอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพดี
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2559 มีมติรับทราบและมีข้อสังเกตว่า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแนวความคิดด้านการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ คคลสมั ย ใหม่ ให้ กั บ คณะอนุ กรรมการฯ กปน. ควรเชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ความรู้ แ ละประสบการณ์
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป็ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ น ที่ ย อมรั บ จากภายนอกมาให้ ค วามรู้ กั บ
คณะอนุกรรมการฯ และทีมงานด้าน HRM และ HRD โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

-32-

เรื่องที่ 29 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
แล้ว มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ
2559 เฉพาะโครงการที่ดําเนินงานช้ากว่าแผนจํานวน 2 โครงการ
ในโครงการศึกษารูปแบบการจัดทําระบบ Management Cockpit คณะอนุกรรมการฯ
ขอให้ กปน. พิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ในการใช้ Tools อื่ น ๆ นอกเหนื อจาก SAP Tools และปรั บ เปลี่ ย น
ข้อกํ าหนดหนั งสือรับรองผลงานเกี่ ยวกั บงานที่ป ระกวดราคา ซึ่ งระบุ ไว้ในเอกสารประกอบการเสนอราคา
พร้อมทั้งให้ กปน. เร่งดําเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างครั้งที่ 4
2. รับ ทราบการนํ าเสนอระบบหลั กที่ สํา คั ญ ของ กปน. 1 ระบบงาน คื อ ระบบ CIS ใน
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ํา ทั้งส่วนที่พัฒนาระบบงานใหม่ และส่วนเพิ่ม Feature ใหม่ในระบบงานเดิม
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ขอให้ กปน. พิจารณาเรื่องการจดสิทธิบั ตรกระบวนงานด้านบริการผู้ใช้น้ํ าด้วย
ระบบ CIS เพื่อสามารถหารายได้เพิ่ม โดยแยกเป็น Module ย่อย ๆ
2.2 ขอให้ กปน. วางแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ให้เชื่อมกับ
ข้อมูลเชิงพื้นที่
3. รับทราบผลการประเมิ นรั ฐวิ สาหกิ จ (SEPA) หมวด 4 และโอกาสในการปรั บปรุ งองค์ กร
(OFI)
คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้ กปน. นําเสนอรายละเอียดที่ กปน. ส่งให้ IRDP ตัวชี้วัด
เป้าหมายแต่ละตัว ทั้งมิติความพร้อมใช้ ถูกต้อง แม่นยํา เชื่อถือได้ ปลอดภัย เป็นความลับ เพื่อนําเสนอใน
การประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการหาแนวทางปรับปรุงจากผู้ประเมิน
4. รับทราบแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
4.1 ขอให้ กปน. ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2560 - 2564
โดยอิงจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556 - 2559 เพื่อนํามาเสนอในที่ประชุม
ครั้งถัดไป
4.2 ขอให้ กปน. จัดทํารายละเอียดและงบประมาณคร่าว ๆ สําหรับการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 เพื่อนํามาเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป
4.3 โครงการระบบจัดเก็บเอกสารงานบริการประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้
กปน. พิจารณากระบวนการให้บริการ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บเอกสาร และการแปลง
สภาพในรู ป แบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะมี ผ ลการบั งคั บ ใช้ อย่ างไรในอนาคต และให้ แจงผลประโยชน์ ที่ได้ จ าก
โครงการดังกล่าวให้ชัดเจน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 30 รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วัน ที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง
กิ จ การประปาแผนหลั ก ณ วั น ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 โดยปั จ จุ บั น มี โครงการขนาดใหญ่ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการ 3 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

วงเงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผลงานสะสม

ดําเนินการ
แผน
จริง
25,177.30 91.95% 92.15% 0.08%
7,494.00 83.56% 83.87% 0.29%
4,215.60 96.41% 96.41%
สรุปผลรวมการจ่ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
แผน

โครงการ 7
โครงการ 8
ลดน้ําสูญเสีย

ผลงานเดือน ก.พ.

ผลการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินสะสม
การจ่ายเงินเดือน ก.พ.
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ดําเนินการ
แผน
จ่ายจริง
จริง
0.13% 23,087.67 23,182.09
0.14%
5,880.98 5,884.67
4,064.20 4,064.20

แผน

จ่ายจริง

6.30
25.50
-

44.23
14.06
-

33,032.85 33,130.96

31.80

58.29

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2559 มีมติรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 31 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 1 เรื่อง ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
- เรื่อง แนวทางการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 32 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่ อวั นที่ 24 กุ มภาพั นธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง Activity Hall อาคารบรรเจิ ด
ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ กปน. ในฐานะผู้แทน 1 ใน 10
องค์กรเอกชนที่ให้ การสนับ สนุน โครงการ “แบ่ งน้ํ าใช้ ปัน น้ําใจ สู้ภั ยแล้ง” เข้าร่วมงาน โดยมี นายธนศักดิ์
วัฒ นฐานะ ผู้ว่าการ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีการเสวนา แบ่งน้ํ าใช้ฯ“เราจะฝ่าวิกฤติ
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ภัยแล้งไปด้วยกัน” โดยหาแนวทางมาตรการการลดการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า จากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกขน อาทิ อธิ บ ดี ก รมฝนหลวงและการบิ น เกษตร ผู้ อํ า นวยการสํ านั กบริ ห ารจั ด การน้ํ า และอุ ท กวิ ท ยา
กรมชลประทาน ผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นต้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือการแก้วิกฤติ
ภัยแล้ง โดย ผู้ว่าการ ได้กล่าวถึงการรณรงค์ป ระหยัดน้ําของ กปน. พร้อมเชิญ ชวนประชาชนร่วมโครงการ
ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา
- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ลานนิทรรศการต้านภัยแล้ง ชั้น 1 อาคาร
สํานักงานใหญ่ กปน. นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เยี่ยมชมนิทรรศการประหยัดน้ําต้านภัยแล้ง
พร้ อ มร่ ว มรณรงค์ เชิ ญ ชวนให้ พ นั ก งานและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน กปน. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการใช้ น้ํ า
อย่างรู้คุณค่า ในกิจกรรม “รวมพลคนประหยัดน้ํา #ประหยัดน้ําไม่ใช่แค่คิด”
- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ สํานักงาน
ใหญ่ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. และคณะกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผู้ว่าการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดเทวสุนทร
บางเขน จํ านวน 3 รู ป เพื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคลและร่ ว มสื บ สานวั ฒ นธรรมชาวพุ ท ธ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
- เมื่ อวันที่ 4 มี นาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ ยราษฎร์ ชั้น 6 สํ านั กงานใหญ่
นายเจริญ ภั สระ ประธานกรรมการ กปน. เป็ นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดตั้ ง
สภาธรรมาภิบาล กปน. โดยมี ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG)
และกิจกรรมเพื่ อสังคม (CSR) ผู้บริหาร และผู้แทน สร.กปน. เข้าร่วม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พลเดช
ปิ่นประทีป สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประธานคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้บรรยาย
- เมื่ อวั นที่ 7 มี นาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อง 1201 ศู นย์ ฝึ กอบรมกลาง กปน.
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนใน
ภาวะวิกฤติ” โดยมี รศ. ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ กปน. ผศ.ดร.สิตางศุ์
พิลัยหล้า อนุกรรมการ กปน. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมวลชนและ
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ อาทิ ความต้องการของสื่อ การเผชิญสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ เทคนิคการตอบคําถาม
การรับมือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น
- เมื่ อวั นที่ 8 มี นาคม 2559 เวลา 13.45 น. ณ ห้ องประชุ มโรงงานผลิ ตน้ํ ามหาสวั สดิ์
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน.
พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒ นฐานะ ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ สถานี
สูบจ่ายน้ําเพชรเกษม และสถานีสูบจ่ายน้ําราษฎร์บูรณะ เพื่อติดตามการดําเนินงาน เพื่อให้แผนการผลิตและ
สูบจ่ายน้ําประปาในช่วงหน้าแล้งของ กปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพสูงสุด รวมถึงการหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาน้ําสูญเสียในพื้นที่บริการ 4 และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ
- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2307 ชั้น 3 อาคารจรูญ
ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ กปน. รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย และ Thai PBS เพื่อหารือแนวทางการบรรเทาปัญหาวิกฤติภัยแล้ง อาทิ เชิญองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วม
เป็น Partner อาทิ Thai PBS / กปน. / กปภ. / กรมทรัพยากรน้ํา / กรมทรัพยากรน้ําบาดาล / กรมชลประทาน /
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กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โครงการฉลากประหยัดน้ํา จาก กปน. การออก Campaign ลดการใช้น้ําประปา
คนชนบทและคนเมือง การให้รางวัลในจังหวัดที่มีการประหยัดน้ําในอัตราที่สูง และสนับสนุนให้ผู้ผลิตลดราคา
อุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้ํา ฯลฯ รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ถึงปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือผ่าน
ช่องทาง Social Media เป็นต้น นอกจากนี้ นายบวร ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ประหยัดน้ํา
เพื่อฟันฝ่าวิกฤติภัยแล้งไปด้วยกัน
- เมื่ อวั น ที่ 9 มี น าคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุ ม 606 นายเจริ ญ ภั สระ
ประธานกรรมการ กปน. พลเรื อโท ณเดโช เกิ ดชู ชื่ น กรรมการ กปน. นายธนศั กดิ์ วั ฒนฐานะ ผู้ ว่ าการ พร้อม
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลโท ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ เพื่อรับทราบ
แนวทางการเตรียมความพร้อมและการรับมื อสถานการณ์ ภัยแล้ ง ปี 2559 รวมทั้งการรณรงค์การใช้น้ํ าอย่ างรู้
คุณค่า สร้างจิตสํานึกในการประหยัดน้ําของ กปน. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคร่วมกัน อาทิ การให้บริการรถบรรทุกน้ําในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง การปลูกป่า
ต้นน้ํา และการรณรงค์ประหยัดน้ํา เป็นต้น
- เมื่ อวั นที่ 11 มี นาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอํ า นวยการ โรงงานผลิ ต น้ํ า
บางเขน นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 60 คน โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการ กปน. เป็นผู้เข้าอบรมใน
หลั ก สู ต รนี้ ด้ ว ย เพื่ อ ศึ ก ษาดู ง านภารกิ จ ของ กปน. ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ หลั ก สู ต รฯ อาทิ ภาพรวม กปน.
กระบวนการผลิตน้ํา การรณรงค์การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า การเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ําบางเขน เป็นต้น
- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย เขื่อนภูมิพล จ. ตาก นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. และนายธนศักดิ์
วัฒ นฐานะ ผู้ ว่าการ ประชุ มกรรมการที่ เป็ น อิ สระ เพื่ อหารือแนวทางขับ เคลื่อนนโยบาย พร้อมบู รณาการ
การบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่องค์กร
ระดั บ สากล ทั้ งนี้ ประธานกรรมการ กปน. และคณะ เข้ า เยี่ ย มชมติ ด ตามสถานการณ์ น้ํ าในพื้ น ที่ ต้ น น้ํ า
ณ เขื่อนภูมิพล พร้อมล่องเรือดูสถานการณ์ น้ําเหนือเขื่อนฯ ซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบที่สําคัญของ กปน. ในการนี้
ประธานกรรมการ กปน. และคณะ เป็นตัวแทนโครงการจิตอาสา กปน. ร่วมกับมูลนิธิเขื่อนยันฮีและเขื่อนภูมิ
พล สนั บ สนุ น เงิน และเครื่องเป่ าลม รวมมู ล ค่ า 82,599 บาท ไห้ แก่ 10 ชุ มชน ในภารกิ จดั บไฟป่ าพื้ น ที่
อ.สามเงา พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการ ได้มอบเงินสนับสนุนเพิ่ม จํานวน 10,000 บาท โดยมี นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง
ผอ. เขื่อนภูมิพล เป็นผู้รับมอบ
- เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผู้ว่าการ เข้าเยี่ย มชมศู นย์การพัฒ นาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ ซึ่งเป็น ศูน ย์กลางการศึกษา
พั ฒ นาป่ าไม้ 3 อย่ า ง ประโยชน์ 4 อย่ า ง โดยต้ น ทางเป็ น การศึ ก ษาสภาพพื้ น ที่ ป่ าไม้ ต้ น น้ํ า ลํ า ธาร และ
ปลายทางเป็ น การศึ ก ษาด้ า นการประมงตามอ่ างเก็ บ น้ํ าต่ า ง ๆ เพื่ อให้ เป็ น ศู น ย์ ที่ ส มบู รณ์ แบบ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ฯ แล้วนําไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไป
- เมื่ อวั นที่ 14 มี นาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ เขื่ อนแม่ งัด สมบู ร ณ์ ช ล จ.เชี ย งใหม่
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ
เยี่ยมชมเขื่อนแม่งัด สมบู รณ์ ชล ซึ่งเป็ นเขื่อนดินถมสูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร มี อ่างเก็บน้ํ าพื้ นที่ 16
ตร.กม. สามารถเก็บกักน้ําได้สูงสุด 26.5 ล้าน ลบ.ม. พร้อมศึกษาดูงานโครงการอุโมงค์ส่งน้ําจากเขื่อนแม่งัดฯ
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ไปเขื่ อนแม่ กวงอุ ด มธารา ใช้ เวลาดํ าเนิ น การก่ อสร้าง 7 ปี เนื่ องด้ วยปริมาณน้ํ าในเขื่ อนแม่ กวงฯ มี ป ริมาณ
น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตร ในการนี้ นายประพนธ์ เครือปาน ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
แม่แฝก-แม่งัด ได้ให้การต้อนรับ
- เมื่ อวั นที่ 17 มี นาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องเมจิ ก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิ ราเคิ ล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานเปิดสัมมนา “ข้อตรวจ
พบจากการตรวจสอบภายในของ กปน.” โดยมีคณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และ
ผู้บริหารระดับผู้อํานวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมสมองหาแนวคิดและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและแนวทางเดียวกัน ในการบริหารจัดการมาตรวัด
น้ํารายใหญ่ การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย การบริหารจัดการงบลงทุน การจัดซื้อสารส้ม และโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 นอกจากนี้ ประธานกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มอบนโยบายและชี้แนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานอีกด้วย
มติที่ประชุม
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