สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 4/๒๕๕9
ด้วยเมื่อวัน พุ ธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุ มลาดพร้าว 1-2 ชั้ น M
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 4/๒๕๕9 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ 1

มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การประปานครหลวง เมื่ อวั น ที่ 12 เมษายน 2559 โดยได้ อนุ มั ติ แต่ งตั้ งนางศิ ริ พ ร เหลื องนวล ผู้ แ ทน
กระทรวงการคลังเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวงแทนนายมนัส แจ่มเวหา ที่พ้นจาก
ตําแหน่งเนื่องจากลาออก ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 2

พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ
กปน.

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ/
คณะอนุ กรรมการชุ ดต่ างๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่ อให้ การแต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ
เป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จํานวน
3 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ประกอบด้วย
1.1 พลเอกวีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล
ประธานอนุกรรมการ
1.2 นายวัลลภ
พริ้งพงษ์
รองประธานอนุกรรมการ
1.3 นางศิริพร
เหลืองนวล
อนุกรรมการ
1.4 นายสุรศักดิ์
ศตวิริยะ
อนุกรรมการ
1.5 นายพิเชษฐ์
เนียมนัด
อนุกรรมการ
1.6 นางดวงใจ
ตันติจรัสชัย
อนุกรรมการ
1.7 นายวีรชาติ
โอฬาพิริยกุล
อนุกรรมการ
1.8 น.ส.จันทนา
เตชะศิรินุกูล
อนุกรรมการ
1.9 น.ส.ทิพวรรณ
บุศยพลากร
อนุกรรมการ
1.10 รองผู้ว่าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
1.11 รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
อนุกรรมการ
1.12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
อนุกรรมการและเลขานุการ
1.13 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารโครงการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้
1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ที่อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการการประปานครหลวง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
2) พิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง การงดหรือลด
ค่าปรับให้แก่คู่สัญญา และการขยายเวลาทํางานตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่อยู่ในอํานาจ
ของคณะกรรมการการประปานครหลวง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
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3) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการสัญญาต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
4) พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษา การเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา การงดหรือลดค่าปรับให้ แก่ที่ปรึกษา และการขยายเวลาทํ างานตามสัญญาจ้าง
ที่ ป รึ ก ษา ที่ อ ยู่ ในอํ า นาจของคณะกรรมการการประปานครหลวง ก่ อ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการการประปานครหลวง
5) พิจารณากลั่นกรอง และปรับปรุงร่างข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบ เกี่ยวกับ
การจั ด ซื้ อจั ด จ้ างของการประปานครหลวง ให้ มีความเหมาะสมต่ อการปฏิ บั ติ งานใน
ปัจจุบัน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง
6) ให้คําปรึกษาและ/หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารสัญญาจ้าง ที่อยู่ในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการการประปา
นครหลวง
7) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปานครหลวงมอบหมาย
2. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประกอบด้วย
2.1 นายณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
ประธานอนุกรรมการ
2.2 นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
รองประธานอนุกรรมการ
2.3 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
2.4 พลเอกนพดล
ฟักอังกูร
อนุกรรมการ
2.5 พลเรือโทเจียมศักดิ์ จันทร์เสนา
อนุกรรมการ
2.6 นางสาวรสา
กาญจนสาย
อนุกรรมการ
2.7 นายเกรียงไกร
สืบสัมพันธ์
อนุกรรมการ
2.8 นายไชยณัฐ
เจติยานุวัตร
อนุกรรมการ
2.9 นายพีรวัฒน์
ธีระกาญจน์
อนุกรรมการ
2.10 นายสํารวย
มงคลพร
อนุกรรมการ
2.11 นายเกียรติ
อึงรัตนากร
อนุกรรมการ
2.12 นายวิสิทธิ์
วงศ์วิวัฒน์
อนุกรรมการ
2.13 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
อนุกรรมการ
2.14 ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน.
อนุกรรมการ
2.15 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักผู้ว่าการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.16 ผู้อํานวยการฝ่ายธรรมาภิบาล
โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้
1) กํ า หนดนโยบายกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (CG Policy Statement) ติ ด ตามให้ มี
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล
2) พิ จ ารณ าให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ง านด้ า นธรรมาภิ บ าล (Corporate
Governance : CG) และแผนปฏิ บั ติ ง านด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate
Social Responsibility : CSR)
3) กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของการประปานครหลวงให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และรายงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงทุกไตรมาส
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4) เสนอแนะข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของการประปา
นครหลวง (Code of MWA Conduct) แนวปฏิ บั ติ ข องกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน
ตลอดจนลูกจ้างของการประปานครหลวง
5) พิจารณาให้ความเห็นกับคณะกรรมการการประปานครหลวง กรณีที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในองค์กร
6) ติดตามการดําเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงทุกไตรมาส
7) กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์การประปานครหลวงในเชิงรุกกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
8) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการประชาสั ม พั น ธ์ ป ระจํ า ปี ก่ อ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการการประปานครหลวง
9) กํากับ ดูแล การดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของการประปานครหลวงเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของการประปานครหลวงให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอก
10) รายงานผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง
เป็นประจําทุกไตรมาส
11) พิ จารณากํ าหนดแนวทางในการบริ หารจั ดการงานพิ พิ ธภั ณฑ์ ที่ แสดงถึ งความเป็ นมา
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และความเป็นไปในอนาคต พร้อมจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
การดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ
12) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อทราบทุกเดือน
13) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปานครหลวงมอบหมาย
3. คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ประกอบด้วย
3.1 รศ.ดร.ชนินทร์
ทินนโชติ
ประธานอนุกรรมการ
3.2 นางศิริพร
เหลืองนวล
รองประธานอนุกรรมการ
3.3 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
อนุกรรมการ
3.4 พลเอกสกุณชัย
ศิริเรือง
อนุกรรมการ
3.5 นายแพทย์ฆนัท
ครุธกูล
อนุกรรมการ
3.6 รศ.ดร. อัศนีย์
ก่อตระกูล
อนุกรรมการ
3.7 น.ส.จันทนา
เตชะศิรินุกูล
อนุกรรมการ
3.8 นายจิระศักดิ์
คณานุกูล
อนุกรรมการ
3.9 นายพีระ
ตีรวัฒน์
อนุกรรมการ
3.10 รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
อนุกรรมการ
3.11 รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
อนุกรรมการ
3.12 รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุกรรมการ
3.13 รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
อนุกรรมการ
3.14 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
3.15 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
ผู้ช่วยเลขานุการ

-4-

โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้
1) ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และนํ า เสนอข้ อ มู ล เชิ งลึ ก ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT)
แก่คณะกรรมการการประปานครหลวง
2) กําหนดทิศทางทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
3) ผลั กดั น ให้ เกิ ดการกํ ากับ ดู แลที่ ดี ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Governance) ใน
การประปานครหลวง
4) สนับสนุนและกํากับดูแลการพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้สมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพิ จารณาทบทวนแผนงานเป็นประจําให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ ง
ติดตามผลการดําเนิ นงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
การประปานครหลวงทุกไตรมาส
5) ให้ คําปรึกษาแก่คณะกรรมการการประปานครหลวงและผู้บริห าร ในด้านกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ดําเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการประปานครหลวง
เรื่องที่ 3

รับทราบผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) และประเมิ นผล
กรรมการ ทั้งคณะ (Board Evaluation) ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินผลคณะกรรมการ กปน.
ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 สรุปผลการประเมินดังนี้
1. การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) ได้ ค ะแนน 94.18
คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แสดงว่า โดยเฉลี่ย แล้ วกรรมการประเมิ น ตนเองว่ า มี ประสิ ทธิภ าพ
ดีเยี่ยม
2. การประเมินผลกรรมการทั้งคณะ (Board Evaluation) ได้คะแนน 117.36 คะแนน
(คะแนนเต็ม 125 คะแนน) แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้วกรรมการเห็นว่า คณะกรรมการ กปน. มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ทั้งนี้ เลขานุการฯ ได้รวบรวมผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กปน. ตามแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2559 ช่วงไตรมาส 1 – 2 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)
มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการ กปน. ประจําปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1
2. รั บ ทราบการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการ กปน. ตามแผนปฏิ บั ติ งานปี งบประมาณ
2559 สําหรับช่วงไตรมาส 1 – 2 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)

เรื่องที่ 4

ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตฯ จากการประเมินผล
การดําเนินงานของ กปน. ประจําปีงบประมาณ 2558

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบแนวทางการปรั บ ปรุ ง
การดําเนินงานตามข้อสังเกตจากการประเมินผลของ กปน. ปีงบประมาณ 2558 โดยกระทรวงการคลังได้มี
หนั งสื อ เลขที่ กค 0818.2/5534 ลงวั น ที่ 24 มี น าคม 2559 แจ้ งผลการประเมิ น ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 2558 ของ กปน. พร้อมข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้
จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ซึ่ง กปน. ได้จัดทําแนวทางการปรับปรุง
การดําเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมแล้ว
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้อภิปรายในแต่ละประเด็น ดังนี้
1) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตจากการประเมินผล
1.1 การบริหารจัดการน้ําในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในประเด็นนี้ คณะกรรมการ
กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- นอกเหนือจากแนวทางบริหารจัดการและเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน้ําดิบระยะ
สั้นและระยะยาวแล้ว กปน. ควรพิจารณาปรับแผนของศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ําให้รองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเวลา เพื่อให้การดําเนินงานของ กปน. มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และควรพิจารณา
ลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับกิจการประปาเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก
- กปน. ควรจั ด ทํ า บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) กับ กรมชลประทานเพื ่อ เป็น
การบริหารจัดการน้ําร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทําให้ กปน. มีน้ําดิบมาผลิตน้ําประปาได้ตลอดเวลา เป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ํา นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําของประเทศมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่าย อาจจําเป็ นต้องมีความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ จะจัดตั้งเป็ น
คณะกรรมการ เพื่อนําเสนอวาระนโยบายน้ําแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเน้นการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
ของประชาชนเป็นหลัก
- เพื่ อเป็ น การบริห ารจัด การน้ํ าในระยะสั้ น กปน. ควรพิ จารณาน้ํ าจากคลอง
เปรมประชากร ในช่วงที่น้ําดิบมีคุณภาพเหมาะสมกับการนํามาผลิตน้ําประปามาเป็นแหล่งสํารองน้ําดิบ หรือ
นําน้ํามาขับไล่น้ําเค็มในภาวะวิกฤตภัยแล้ง
1.2 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบประปา ในประเด็นนี้ คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- กปน. อาจมีหนังสือขอให้กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ
ที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการก่ อสร้า งที่ มีผ ลกระทบต่ อแนวเส้ น ท่ อของ กปน. เช่ น รฟม. รฟท. เป็ น ต้ น โดยขอให้
หน่ วยงานข้ างต้น ต้ องแจ้งให้ กปน. ทราบทุ กครั้งที่ จะดําเนิน การ และขอให้ ส่งแบบการก่อสร้างในส่วนที่
กระทบต่อแนวเส้นท่อให้ กปน. ตรวจสอบ ก่อน หรือให้ กปน. เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างในส่วนของการรื้อย้าย
เส้นท่อเอง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในบริเวณดังกล่าว
- กปน. ควรปรับปรุงข้อมูลแนวเส้นท่ อให้ เป็นปัจจุบั น พร้อมทั้งกําหนดให้ เห็ น
อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการรุกล้ําแนวเส้นท่อ และยังทําให้สามารถดําเนินการซ่อมท่อในเขตชุมชนได้อย่าง
รวดเร็ว
2) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง
2.1 กปน. ควรนําการผลการวิเคราะห์คู่เทียบที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของระบบ
ประปา ในประเด็นนี้ คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- กปน. ควรมี ห น่ วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการวิ เคราะห์ คู่ เที ย บ (Benchmark) และ
ควรมีการ Benchmark ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร แล้วนําผลการวิเคราะห์ที่ได้ มาปรับปรุงแผนงานให้
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานให้ดีขึ้น ก่อนที่จะวิเคราะห์คู่เทียบกับหน่วยงาน
ภายนอก
2.2 กปน. ควรนําผลการประเมิน ความผูกพัน ของบุคลากรมาวิเคราะห์เชื่อมโยงถึง
ความผูกพันกับผลลัพธ์ที่สําคัญทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ในประเด็นนี้ คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- กปน. ควรดําเนินการวิเคราะห์ระดับความผูกพันองค์กรของบุคลากรเปรียบเทียบ
กับความมุ่งมั่น ความสามารถ และประสิทธิภาพการทํางานภายในองค์กรเอง โดยไม่ต้องรอผลจากที่ปรึกษา
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ภายนอก เพื่อให้สามารถนําข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว และ
ควรเน้นด้านการบริการและการลดน้ําสูญเสียมากกว่าการเพิ่มรายได้หรือยอดขาย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยให้ กปน. รับข้อเสนอแนะไปเพิ่มเติมแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการตาม
ข้อสังเกตฯ แล้วให้นําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณา ก่อนนําเสนอ สคร.

เรื่องที่

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

5

ด้ว ยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 4/2559 เมื่ อวัน ที่ 27 เมษายน 2559
คณะกรรมการ กปน. ได้มีประเด็นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ดําเนินการดังนี้
1. ตามที่ รัฐบาลได้ มีนโยบายกําหนดให้ ทุกรัฐวิสาหกิ จมี หั วหน้ าเจ้าหน้ าที่ ด้านการเงิน (Chief
Financial Officer: CFO) เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานด้ า นการเงิ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่ อวันที่ 27 ตุ ลาคม 2558 คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติ แต่ งตั้ งรองผู้ว่าการ
(การเงิน) ปฏิบัติหน้าที่ CFO อีกตําแหน่งหนึ่ง นั้น ประธานกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า กปน. ควรประกาศ
การแต่งตั้ง CFO นี้ ให้รับทราบโดยทั่วกัน และควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และกรอบการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของ CFO ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ
และเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ CFO ในอนาคต
2. จากการที่ กปน. ได้มีการจัดตั้งศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญ หาวิกฤติการณ์ น้ํ า เพื่ อรองรับ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบกับระบบน้ําดิบและระบบผลิตน้ําที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา กปน.
สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ําได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม หรือ
ปั ญ หาวิกฤติ ส าหร่า ย โดยได้ ป ระสานความร่ วมมื อกั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อง เช่ น กรมชลประทาน ในการ
ควบคุมการระบายน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อรักษาระดับค่าความเค็มให้คงที่ จึงขอให้ กปน. รักษามาตรฐานการ
ดําเนิ นงานทุกระบบให้ อยู่ ในเกณฑ์ ที่กําหนด และให้ ติดตาม เฝ้ าระวังและควบคุ มสถานการณ์ ต่ าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิดและสม่ําเสมอ
3. ผู้ว่า การ ได้ นํ าเสนอในที่ ป ระชุ มเพื่ อรับ ทราบรายงานความก้าวหน้ าโครงการปรับ ปรุ ง
กิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (โครงการฯ 9) ที่สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการฯ 9 แล้วในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยมี
ข้อเสนอแนะ 4 ประเด็น ดังนี้
3.1 กปน. ควรพิ จารณาปรับ ลดค่ างานสํารองกับค่ าที่ ป รึกษาให้ มีความเหมาะสม ซึ่ ง
กปน. ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ทบทวนวงเงิ น สํ า รองจากเดิ ม เกิ น กรอบวงเงิ น รวมอยู่ ที่ 13.39% เหลื อ เพี ย ง
9.09% รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 42,750 ล้านบาท
- พิจารณาทบทวนค่าที่ปรึกษาและปรับวงเงินจากเดิม 1,617 ล้านบาท เหลือเพียง
998 ล้านบาท
- พิจารณาปรับวงเงินสําหรับเงินกู้ในประเทศ เป็น 23,000 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มกู้ในปี
2561
- จั ด ทํ า หนั งสื อ ส่ งให้ สศช. ทราบการทบทวนการปรั บ วงเงิ น และแหล่ งเงิ น ทุ น
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
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3.2 กปน. ควรพิจารณาอัตราน้ําสูญเสียในภาพรวมขององค์กรว่าสามารถลดน้ําสูญเสียลง
อยู่ที่ระดับร้อยละเท่าใดภายหลังโครงการฯ 9 แล้วเสร็จ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ กปน. ได้นํามาพิจารณาจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างคณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้กําหนดอัตราน้ําสูญเสียอยู่ที่ร้อยละ
18 ในปี 2565 และจะได้จัดทําแผนกลยุทธ์ในเรื่องการลดอัตราน้ําสูญเสียต่อไป
3.3 กปน. ควรพิจารณาให้สถาบันการศึกษาภายในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา
พัฒนา วิจัย และนวัตกรรมงานประปา
ในประเด็นนี้ คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการประปาในด้านต่าง ๆ
ของ กปน. แต่ เนื่ องจากข้ อจํ ากั ดและเงื่อนไขตามระเบี ยบข้ อบั งคั บ รวมทั้ งการดํ าเนิ นงานตามขั้ นตอนจัดซื้ อ
จัดจ้างที่ค่อนข้างล่าช้า ดังนั้น จึงเห็นว่า กปน. ควรกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานให้ชัดเจน รวมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนงานในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กปน. ควรพิจารณาคัดเลือก
พนักงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมงานประปามาดําเนินการที่สถาบันพัฒนา
วิชาการประปา
3.4 กปน. ควรพิจารณาโครงสร้างค่าน้ําให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งในประเด็นนี้ กปน.
อยู่ระหว่างการศึกษาและทบทวนแนวทางการดําเนินงาน
คณะกรรมการ กปน. จึ งได้ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิ จารณาศึ กษาข้ อมู ลและปรั บ
โครงสร้ างอั ตราค่ าน้ํ าให้ มีความเหมาะสม สะท้ อนต้ นทุ นที่ แท้ จริงตามข้ อเสนอแนะของ ศสช. และให้ กปน.
พิจารณากําหนดแผนงานและกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง
4. กปน. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่คู่ค้า โดยกําหนดกรอบการปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอนให้รวดเร็วและชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่คู่ค้า และยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้คู่ค้ารายย่อยสามารถเข้ามาแข่งขันและร่วมงานกับ กปน. ได้มากขึ้น ซึ่งจะทํ าให้ กปน. ได้รับ
ประโยชน์ สําหรับกรณีที่ กปน. จําเป็นต้องยกเลิกสัญญา เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนด
และสั ญ ญาดั งกล่ าวเป็ น อํานาจของคณะกรรมการ กปน. ขอให้ กปน. นํ าเสนอรายละเอี ยดข้ อมู ลให้ ชั ดเจน
รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าก่อนการพิจารณา
5. กปน. ควรพิจารณาศึกษาโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น โปรแกรม
Planet Labs เป็นต้น แล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินงานของ กปน. โดยอาจนํามาพัฒนา
งานด้านลดน้ํ าสูญเสียให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น แต่อย่างไรก็ ตาม การนํ าระบบต่ าง ๆ เข้ ามาใช้ กปน. ควร
พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในระยะยาวด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่

6

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่างๆ
ประจําเดือน พฤษภาคม 2559

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 4/2559 เมื่ อวัน ที่ 27 เมษายน 2559
เลขานุ การฯ ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนพฤษภาคม 2559 ในวันที่
19 พฤษภาคม 2559
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 7

รับทราบ
ขออนุมัติจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้ อง ในโครงการก่อสร้างถนนสาย
ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314-ลาดกระบัง (ช่วงที่ 1) สัญญา PITRR-702/1

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่
เกี่ยวข้ อง สัญญา PITRR - 702/1 ในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช. 3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 ลาดกระบัง ช่วงที่ 1 (กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 11+000) โดยเป็นงานก่อสร้างวางท่อประธาน ขนาด Ø 1,000
มม. ความยาวประมาณ 1.565 กม. และท่อจ่ายน้ําขนาด Ø 300 มม. ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 3.13 กม.
ซึ่งมีผู้รับจ้างคือ บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ในวงเงินค่างานตามสัญญา 38,761,000.- บาท รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาทํางานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทํางาน จนถึง
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา ของกรมทางหลวงชนบท 30 วัน โดยสัญญานี้ดําเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท และ กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดําเนินการประกวด
ราคา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 แล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินของสัญ ญาเดิม คือ สัญ ญา PITRR-702
มีวงเงินสัญญาเกิน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติสั่งจ้างของคณะกรรมการ กปน. ต่อมาได้มีการแบ่งแยก
เนื้องานเป็น 2 สัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับงานของกรมทางหลวงชนบท คือ สัญญา PITRR-702/1 และสัญญา
PITRR-702/2 มีผลทําให้สัญญา PITRR-702/1 มีค่างานตามสัญญาเป็นเงิน 38,761,000.- บาท ซึ่งเป็น
อํานาจอนุมัติสั่งจ้างของผู้ว่าการ ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่ มเติม ข้อ 50 แต่เพื่อมิให้ สัญ ญา PITRR-702/1 เป็ นการแบ่ งซื้ อแบ่ งจ้างหรือทํ าให้อํานาจสั่งซื้ อสั่งจ้าง
เปลี่ยนไป ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติม ข้อ 17 วรรค 2
จึงเห็นควรให้เป็นอํานาจอนุมัติสั่งจ้างของคณะกรรมการ กปน. เช่นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100
ว่ า ด้ ว ย การพั ส ดุ พ.ศ. 2537 ไม่ ไ ด้ ร ะบุ อํ า นาจอนุ มั ติ สั่ ง จ้ า งในลั ก ษณะนี้ ไ ว้ จึ ง เห็ น ควรให้ นํ า เสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างสัญญา PITRR-702/1 ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8
คณะอนุกรรมการฯ จึงได้มีมติเห็นควรให้ว่าจ้าง บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เป็ น ผู้รับ จ้างงานก่ อสร้างวางท่ อประปา และงานที่ เกี่ ยวข้อง สั ญ ญา PITRR-702/1 ในวงเงิน ค่ างานตาม
สัญ ญา 38,761,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%) ตามที่เสนอ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน.
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการดําเนินการประกวดราคาร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น กปน. มักได้รับส่วนลดจาก
การต่อรองราคาในอัตราส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับหน่วยงานหลัก ในเบื้องต้นจึงเห็นว่า กปน. ควรมีหนังสือ
ถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อขอให้ทบทวนหลักการต่อรองราคาจากผู้รับจ้างให้มีส่วนลดในอัตราส่วนที่
เท่ากัน หรือเป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการประกวดราคา
2. กปน. ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งโครงสร้า งของคณะกรรมการตรวจการจ้ า ง ในสั ญ ญาที่
ดําเนินการร่วมกับกรมทางหลวงชนบท โดยให้มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสายงานวิศวกรรมและก่อสร้างเป็น
ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ งให้ มีผู้แทนจาก ชวก.(สจ) และ ผอ.กรร. ในพื้ นที่ ประปาสาขา ร่วมเป็ น
กรรมการ และการกําหนดคณะกรรมการตรวจการจ้างควรพิจารณาตามวงเงินของสัญญา เช่น หากมีวงเงินเกิน
100 ล้านบาท ประธานกรรมการตรวจการจ้างควรเป็นผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการหรือเทียบเท่า เป็นต้น
3. กปน. ควรกําชับให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาจัดทําป้ายประกาศให้ประชาชน
ได้รับทราบรายละเอียดของการดําเนินงานก่อสร้างโครงการนั้นๆ อย่างชัดเจนด้วย
มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างวาง
ท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทางหลวง
หมายเลข 314 - ลาดกระบั ง (ช่ ว งที่ 1) ของกรมทางหลวงชนบท สั ญ ญา PITRR702/1 ในวงเงินค่างานตามสัญญา 38,761,000.- บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสน
หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาทํางานตามสัญญา นับถัด
จากวั น ที่ ได้ รั บ หนั งสื อแจ้ งจาก กปน. ให้ เริ่ ม ทํ า งาน จนถึ งก่ อ นวั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญาของ
กรมทางหลวงชนบท 30 วัน

2. ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 8 ขออนุ มั ติ จ้ างก่ อสร้ างวางท่ อประปา และงานที่ เกี่ ยวข้ อง ในโครงการก่ อสร้ างถนนสาย
ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314-ลาดกระบัง (ช่วงที่ 2) สัญญา PITRR-702/2
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงาน
ที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITRR - 702/2 ในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช. 3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314
- ลาดกระบัง ช่วงที่ 2 (กม.ที่ 11+000 ถึง กม.ที่ 20+328.829) โดยเป็นงานก่อสร้างวางท่อประธานขนาด
Ø 1,000 มม. ความยาวประมาณ 9.815 กม. และงานวางท่อจ่ายน้ําขนาด Ø 300 มม. ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาว
ประมาณ 19.63 กม. ซึ่ ง มี ผู้ รั บ จ้ า งคื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด นภาก่ อ สร้ า ง ในวงเงิ น ค่ า งานตามสั ญ ญา
243,300,000.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาทํางานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ งจาก กปน. ให้ เริ่ ม ทํ า งาน จนถึ งก่ อ นวั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญาของกรมทางหลวงชนบท 30 วั น โดยสั ญ ญานี้
ดําเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท และ
การไฟฟ้านครหลวง โดยกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดําเนินการประกวดราคา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วน
จํากัด นภาก่อสร้าง เป็ นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญ ญา PITRR-702/2 ใน
วงเงิน ค่ างานตามสั ญ ญา 243,300,000.-บาท (รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม 7%) ตามที่ เสนอ และให้ นํ าเสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-10-

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 9

อนุมัติให้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด นภาก่อสร้าง เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างวางท่อประปา และ
งานที่ เกี่ยวข้อง ในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 ลาดกระบัง (ช่วงที่ 2) ของกรมทางหลวงชนบท สัญญา PITRR-702/2 ในวงเงิ น ค่ า งาน
ตามสั ญ ญา 243,300,000.- บาท (สองร้ อ ยสี่ สิ บ สามล้ า นสามแสนบาทถ้ ว น)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาทํางานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
กปน. ให้เริ่มทํางาน จนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบท 30 วัน
ขอความเห็ น ชอบปรั บ ปรุ ง แผนการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ประจํ า ปี ง บประมาณ 2559
ไตรมาสที่ 3 และรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส
และสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบปรั บ ปรุ ง แผน
การเบิ กจ่ ายงบลงทุ น ประจํ าปี งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 และรั บ ทราบผลการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น
ประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) โดย กปน.
ได้ทบทวนการดําเนิ นงานแล้ว จึง ได้เสนอขออนุ มัติปรับ วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน เป็ น 4,249.2 ล้านบาท
ประกอบด้วย งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 3,855.3 ล้านบาท และงบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ 393.9
ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2559
สําหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส และสะสม 6 เดือน
(ตุ ล าคม 2558 – มี น าคม 2559) สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 2559 กปน. สามารถเบิ กจ่ ายได้ จํ านวน
1,503.1 ล้านบาท คิดเป็น 35.4% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2558 เบิกจ่ายได้ 29.7%)
รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559)
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
งบลงทุนทีท่ ําเป็นโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินเบิกจ่าย
ทั้งปี

ต.ค. 2558 - มี.ค. 2559
แผนจ่าย

จ่ายจริง

3,855.3 1,094.3 1,228.2
393.9
120.0 274.9
4,249.2 1,214.3 1,503.1

%
112.2
229.1
123.8

% เบิกจ่าย
ทั้งปี
31.9
69.8
35.4

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย 12.2% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่า
แผนจ่าย 129.1% โดยมีรายการที่จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย รวมเป็นเงิน 114.8 ล้านบาท
จากผลการเบิ กจ่ า ยงบลงทุ น ไตรมาสที่ 2 มี ผ ลการเบิ กจ่ ายสู งกว่ า แผนจ่ า ยไตรมาสที่ 2
จํานวน 288.8 ล้านบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559
ของไตรมาสที่ 3 จาก 1,182.0 ล้านบาท เป็น 893.2 ล้านบาท (1,182.0 – 288.8 ล้านบาท) ซึ่งอยู่
ระหว่างรอผลการเจรจาข้อตกลงวัดผลการดําเนินงานประจําปี 2559 สรุปได้ดังนี้
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แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ

วงเงิน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
อนุมัติ
(ต.ค. – ธ.ค. 2558)
(ม.ค. – มี.ค. 2559)
เบิกจ่าย
แผนจ่าย จ่ายจริง
%
แผนจ่าย จ่ายจริง
%
แผนจ่าย แผนจ่าย
ทั้งปี
3,855.3 469.1 494.0 105.3 625.2 734.2 117.4 1,115.0 1,646.0
393.9

40.6

93.0 229.1

79.4

181.9 229.1

67.0

206.9

รวมทั้งสิ้น
4,249.2
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายตามข้อตกลง
วัดผลการดําเนินงาน

509.7

587.0 115.2

704.6

916.1 130.0

1,182.0

1,852.9

509.7

587.0 100.0

627.3

916.1 100.0

893.2

1,852.9

ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ ก รได้ ป ระชุ ม ครั้ งที่ 4/2559 เมื่ อ วั น ที่ 12 เมษายน
2559 มี มติ เห็ น ชอบปรับ ปรุงแผนการเบิ กจ่ า ยงบลงทุ น ประจํ า ปี งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 และ
รับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2558 –
มีนาคม 2559) และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
รัฐบาลให้ความสําคัญกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างมาก โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงาน
เร่งดําเนินการเบิกจ่ายใน ไตรมาสที่ 3 ให้มากขึ้น ฉะนั้น จึงขอให้ กปน. ทบทวนว่ามีโครงการ/แผนงานใดที่
สามารถเร่งดําเนินการได้ก่อนแผน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 และให้นําเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้คณะทํางานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปี เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่าย
งบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงาน หรือเร็วกว่าแผนงาน
2. กปน. ควรวางแผนการสํ ารวจ ออกแบบ และกํ าหนดราคากลางไว้ล่ ว งหน้ าในส่ วนที่
ดําเนินการได้เอง เพื่อให้สามารถเริ่มดําเนินการประกวดราคาได้ทันทีหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) อนุ มั ติโครงการและวงเงิน เบิ ก จ่ ายงบลงทุ น ซึ่ งจะทํ าให้ การเบิ กจ่ า ย
งบลงทุนในโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผน
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3
2. รับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและสะสม 6
เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
3. ให้ รั บ ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค์ ก รไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 10 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตาม
นโยบาย/ มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
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งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ/ดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน
1.1 การติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ
1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2) โครงการน้ําดื่มปาป้า
3) การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
4) โครงการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การประปาไทย
5) การเร่งบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ํา
และบันทึกยอดการใช้น้ํา
6) การสํารวจความต้องการการใช้น้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง
7) โครงการขยายเขตการให้บริการน้ําประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง
(8) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมาภิบาล
(9) การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT)
(10) การบริหารจัดการและเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน้ําดิบ
(11) การเตรียมบุคลากรสําหรับเป็นผู้บริหาร และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(12) การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชน
(13) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานอย่างบูรณาการ
1.2 การดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ กปน. (เพิ่มเติม)
- การพัฒนาระบบวางท่อประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งองค์กร
- การเร่งรัดดําเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
1.3 การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง กปน. กับหน่วยงานอื่น
1.4 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรกํ าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ในการผลิ ต น้ํ าดื่ มบรรจุ ขวดปาป้ า เพื่ อบริจ าคเชิ ง
สังคมมากกว่าการจําหน่ายเชิงการตลาด
2. ขอให้ กปน. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานอิสระในรูปของเอกชนหรือ
บริษัทลูกเพื่อรับจ้างเหมาช่วงในด้านต่างๆ เช่น งานซ่อมท่อ เป็นต้น
3. ควรพิ จารณาขยายการให้ บ ริ การผู้ ใช้ น้ํ าร่ วมกั บ ศู น ย์ บ ริ การภาครั ฐแบบเบ็ ดเสร็ จ
(Government Center) ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แต่ประชาชน
4. กปน. ควรจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องที่ กปน. ให้การสนับสนุนงบประมาณการ
ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ที่ประสบปัญหาวิกฤติการณ์ ภัยแล้งร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปัจจุบัน กปน. ได้ให้หน่วยงานหลายหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างเอง ดังนั้น เพื่อให้
พนักงานที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถดําเนินการได้ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ จึงขอให้จัดอบรมเจ้าหน้าที่
พัสดุของหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่ต้อง
นํามาใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
2. กปน. ไม่ควรจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการดําเนินงานออกแบบและการควบคุมงานเป็น
บริษัทเดียวกัน
3. ขอให้ กปน. สรุปผลการดําเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรคของโครงการฯ ต่าง ๆ
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการฯ 9 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้การดําเนินงานโครงการฯ 9 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้ง
กรรมการ กปน. ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒ นากิจการประปาโดยเฉพาะ
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการดํ า เนิ น งานโครงการฯ 9 เพื่ อให้ คํ าแนะนํ าในด้ านต่ าง ๆ รวมทั้ งติ ดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

1. รับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
2. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการ
3. แต่ งตั้ ง รศ.ดร.สุวัฒ นา จิต ตลดากร กรรมการ กปน. เป็ นที่ ป รึกษาในการดํ าเนิ น งาน
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

เรื่องที่ 11 รับทราบรายงานผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพงานประปา
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพงาน
ประปา โดยคณะทํ างานกํา หนดมาตรฐานและจั ด ทํ าหลั กสู ต รวิช าชี พ งานประปาได้ ทบทวนและจั ด ทํ าร่า ง
มาตรฐานอาชีพงานประปา ที่มีการแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 8 อาชีพ พร้อมทั้งได้จัดทํามาตรฐาน
อาชีพ งานประปา (เวอร์ ชั่น 1) แล้ ว เสร็ จครบทั้ ง 8 อาชี พ โดยนํ าสมรรถนะ (Functional Competency)
ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาในการแบ่งระดับในแต่ละอาชีพ ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแล
งานสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ได้ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2559 มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 12 รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
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ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 3,489.8 ล้านบาท สูงกว่า
เป้ าหมาย 564.4 ล้ านบาท และสู งกว่าปี ก่อน 31.8 ล้านบาท เมื่อหักผลขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ย นฯ
จํานวน 21.8 ล้านบาท และหักโบนั สกรรมการและพนักงาน จํานวน 359.1 ล้านบาท ทําให้มีกําไรสุทธิ
เท่ากับ 3,108.9 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 484.3 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 42.0 ล้านบาท และมีกําไร
ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) เท่ ากั บ 523.3 ล้ านบาท สู งกว่ าเป้ า หมาย 396.7 ล้า นบาท
แต่ต่ํากว่าปีก่อน 47.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 8,211.0 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 143.0 ล้านบาท และสูงกว่า
ปีก่อน 170.3 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ํา จํานวน 6,756.5 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 23.1 ล้านบาท
แต่สูงกว่าปีก่อน 89.5 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ําขายที่ต่ํากว่าเป้าหมาย 5.8 ล้าน ลบ.ม. แต่สูงกว่าปีก่อน
6.4 ล้าน ลบ.ม.
 ค่าใช้ จ่ายรวม(รวม FX) เท่ากั บ 5,102.1 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้ าหมาย 341.3 ล้ าน
บาท แต่สูงกว่าปีก่อน 212.3 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วยน้ําขายเท่ากับ 8.45 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว่า
เป้าหมาย 0.42 บาท:ลบ.ม. แต่สูงกว่าปีก่อน 0.27 บาท:ลบ.ม.
 กําไรสุทธิ เท่ากับ 3,108.9 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 484.3 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปี
ก่อน 42.0 ล้ านบาท โดยมี อัตราผลตอบแทนก่ อนหั กดอกเบี้ ย ภาษี และค่ าเสื่อมราคา (EBITDA Margin)
เท่ากับร้อยละ 67.89 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และสูงกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 61.86 และร้อยละ 67.76
ตามลําดับ และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 38.54 สูงกว่าที่
คาดการณ์ซึ่งเท่ากับร้อยละ 32.85 แต่ต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 39.77
ฐานะการเงิน:
กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เท่ากับ 66,340.4 ล้านบาท หนี้สินรวม
9,852.5 ล้านบาท และส่วนทุน 56,487.9 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ
0.17 เท่า เท่ากับที่คาดการณ์ แต่สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 0.15 เท่า และมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current
Ratio) เท่ากับ 4.72 เท่า ต่ํากว่าที่คาดการณ์ซึ่งเท่ากับ 5.23 เท่า และต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ 5.25 เท่า
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ป ระชุ มครั้ งที่ 4/2559 เมื่ อ วั น ที่ 12 เมษายน
2559 มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559 และให้ กปน. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
1. ค่าไฟฟ้าต่ํากว่าปีก่อน เนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลง แต่หากเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
น้ําขายกับปีก่อนจะสูงกว่ามาก และขณะนี้ราคาน้ํามันกําลังปรับสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ กปน. มีกําไรลดลงไป
เรื่อยๆ จึงมีความจําเป็นต้องหารายได้ในส่วนอื่นเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเร่งขายน้ําบริเวณชายขอบให้มากขึ้น
2. เนื่องจากน้ําดิบมีค่าความขุ่นสูงและพบปริมาณสาหร่ายสูงเกินกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง ส่งผลให้
ค่าสารเคมีสูงกว่าปีก่อนถึง 41.5 ล้านบาท จึงมอบหมายให้ รวก.(ผ) เฝ้าระวังคุณภาพน้ําดิบและตรวจสอบ
การใช้สารเคมี โดยรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 13 รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนมีนาคม
2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนมีนาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2559 กปน. มี ภ าระหนี้ เป็ น เงิ น กู้ ส กุ ล เยนทั้ งจํ า นวน เท่ า กั บ
5,488.1 ล้านเยน เทียบเท่า 1,738.1 ล้านบาท โดยในจํานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
แล้ ว เท่ า กั บ 2,380.3 ล้ า นเยน เที ย บเท่ า 753.9 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 43.4) และคงเหลื อ เงิ น กู้ ที่ ยั งมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 3,107.8 ล้านเยน เทียบเท่า 984.3 ล้านบาท (ร้อยละ 56.6)
2. ปัจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนมีนาคม 2559 ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท
ส่ งผลให้ กปน. มี ผ ลขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ธนาคารกลางญี่ ปุ่ น จะมี การคงอั ต รา
ดอกเบี้ยนโยบาย แต่คาดว่าน่าจะมีการดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อทําให้ค่าเงินเยน
อ่อนค่าลงในระยะต่อไป ประกอบกับเงินกู้สกุลเยนดังกล่าวอยู่ระหว่างระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ และมีอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ต่ําเพียงร้อยละ 0.74 ต่อปี จึงเห็นควรติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจเพื่อดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ป ระชุ มครั้ งที่ 4/2559 เมื่ อวัน ที่ 12 เมษายน
2559 มี มติ รับ ทราบการติ ด ตามความเสี่ ย งของอั ต ราดอกเบี้ ย และอั ต ราแลกเปลี่ ย นสํ าหรั บ เดื อนมี น าคม
2559
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบ

14 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง จากการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2559 เมื่ อ วั น ที่ 12 เมษายน 2559 ซึ่ งมี ม ติ รั บ ทราบผล
การบริหารความเสี่ยง และข้อมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้
1. ผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ด้านปริมาณและ
คุณภาพน้ําดิบ (เดือนเมษายน 2559)
1.1 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (Target) 4 รายการ ได้แก่ ความขุ่นน้ําดิ บ
จากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันออก ณ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันตก ณ เขื่อน
แม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ค่าความเค็มในแม่น้ําเจ้าพระยา และค่าคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
1.2 อยู่ในระดั บที่ต้ องติดตามและทํ าการเฝ้ าระวังอย่ างใกล้ ชิด(Trigger) 1 รายการ
ได้แก่ ปริมาณการไหล ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จากฐานข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 5 เมษายน2559
พบว่าอยู่ที่ 86 ลบ.ม./วินาที (Trigger 80-110 ลบ.ม./วินาที)
1.3 อยู่ในระดับที่ต้องดําเนินการทันที (Threshold) 1 รายการ ได้แก่ ปริมาณน้ํา
เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง จากฐานข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 4 เมษายน 2559 พบว่า
อยู่ที่ 37% (Threshold ≤40%)
ปัจจุบัน ยังคงดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การเตรียมพร้อมรับผลกระทบ
จากปริมาณน้ําดิบฝั่งตะวันออกไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง
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2. ผลการติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 (เดือนมีนาคม
2559) รวม 12 แผนดังนี้
• ผลงานดี กว่ าระดั บความเสี่ ยงที่ ยอมรั บ ได้ (Risk Appetite) จํ านวน 1 แผน คื อ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
• ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน 10 แผน
• ผลงานเกิ นกว่าระดั บเบี่ ยงเบนที่ ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จํานวน 1 แผน คื อ
การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
3. การประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง
ฝ่ายสื่อสารองค์กร นํ าเสนอการประชาสัมพัน ธ์สถานการณ์ ภั ยแล้ งด้ วยสื่อในรูป แบบ
Infographic ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ก่อนเกิดภัยแล้ง เนื้อหาหลักได้แก่ การแจ้งสถานการณ์น้ําดิบ คุณภาพ
น้ําประปา การรณรงค์ ประชาชนให้เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง วิธีการประหยัดน้ํา รวมถึงการแจ้งหยุดจ่ายน้ํ า
เนื่องจากงานบํารุงรักษาระบบประปาโดยได้สื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลเน็ทเวิร์คต่างๆ ได้แก่ เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์
บิลบอร์ดหน้าห้างสรรพสินค้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งการจ้างนักแสดงสื่อภาพการประหยัดน้ําผ่านอินสตราแก
รม เป็นต้น การสื่อสารทางเฟสบุ๊คนั้นได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนดําเนินการและพบว่ามียอดผู้ชมมากกว่าหนึ่งแสน
ราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนช่วงอายุ 20-65 ปี ในเขต 3 จังหวัดที่ กปน. รับผิดชอบ นอกจากนั้นยัง
ได้ ร ายงานสถานการณ์ ภั ย แล้ ง ปริ ม าณน้ํ า ดิ บ ปริ ม าณการไหล ณ อ.บางไทร ทุ ก สั ป ดาห์ ต ามที่ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือมา
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ ฝ่ ายสื่ อสารองค์ กร เผยแพร่ข้อมู ลคุ ณ ภาพน้ํ าในด้ านต่ างๆ ที่ ป ระชาชนควรรู้ เช่ น
คุณภาพน้ําดิบ และคุณภาพน้ําประปา โดยประสานกับหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อขอความร่วมมือในการนําเสนอ
เป็นประจําทุกวันและไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ให้ กปน. เร่งจัดหาที่ดินเพื่อรองรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
สําหรับก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําบางมด
3. ในการจ้างที่ปรึกษา กปน. ควรให้พนักงานเรียนรู้และศึกษาวิธีการทํางานของที่ปรึกษา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่องค์กรที่จะดําเนินการได้เองในอนาคต
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 15 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือน เมษายน 2559
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิ บัติ งานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนเมษายน 2559 ที่ได้ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2559 สรุปได้ดังนี้
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1. มีมติรับทราบ การดําเนินงานด้านลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ณ เดือนมีนาคม 2559 ดังนี้
พื้นที่
กปน.
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5

อัตราน้ําสูญเสีย
28.73 %
27.52 %
26.41 %
17.01 %
40.82 %
25.60 %

1.2 ผลบริหารจัดการแรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม ณ เดือนมีนาคม 2559 กปน. มีค่าแรงดันน้ํา
เฉลี่ยสะสม ณ เดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่ 9.02 เมตร โดยมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 ที่ 9.25 เมตร
(แรงดันน้ํา 28 จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP)
1.3 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้
1) ดํา เนิ น การให้ ทราบข้ อมู ลบั ญ ชี ส มดุ ล น้ํ า (Water Balance) ได้ จํ านวน 51
DMA จากเป้าหมาย 572 DMA และมีผลการดําเนินงานสะสม (ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559) ได้จํานวน 413
DMA คิดเป็นร้อยละ 72.20 ซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่าแผน
2) การลดน้ํ า สู ญ เสี ย ในพื้ น ที่ เฝ้ า ระวั งที่ มี อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย สู งกว่ า ร้ อ ยละ 30
สามารถดําเนินการได้จํานวน 2 DMA จากเป้าหมาย 175 DMA และมีผลการดําเนินงานสะสม (ต.ค. 2558
– มี.ค. 2559) ได้จํานวน 44 DMA คิดเป็นร้อยละ 25.14
1.4 การคัดเลือกเส้นทางถนนเพชรเกษมที่ เป็นเส้น ทางวิกฤตของพื้น ที่บ ริการ 4 ที่ มี
ปัญหาแรงดันน้ําผิดปกติ พบว่าแรงดันน้ําลดลงมาก เมื่อผ่านประตูน้ําปากซอยเพชรเกษม 63 และ 67 ซึ่ง
ประตูน้ําทั้งสองตัวอาจต้องดําเนินการตรวจสอบ และดําเนินการแก้ไขต่อไป
1.5 สรุ ป ผลการติ ด ตั้ ง PRV อยู่ ระหว่ า งการดํ า เนิ น การและจะนํ าเสนอภายในเดื อ น
มิถุนายน 2559
1.6 ผลการดําเนินงานของสํานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ สามารถดําเนินการได้ดีกว่า
แผนงาน อัตราน้ําสูญเสียลดลง 8.62 % เนื่องจากมีการเพิ่มทีมงานกิจกรรมการบริหารจัดการ DMA จากโครงการ
เพื่อนช่วยเพื่อน
1.7 การจั ดทํ าบั ญ ชี สมดุ ลน้ํ า (Water Balance) อยู่ ในระหว่ างขั้ นตอนการดํ าเนิ นการ
โดยคาดว่าจะจัดทํารายงานแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2559
1.8 สรุป ร่ างแผนการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย รายพื้ น ที่ บ ริ การของ กปน. ประจํ า ปี
งบประมาณ 2559-2560 มีเนื้อหาและกิจกรรมค่อนข้างครบตามวัตถุประสงค์
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ให้ ชวก.(สจ) ทบทวนการบริหารสูบจ่ายปริมาณน้ําผลิตให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับปริมาณจําหน่วยในแต่ละเดือน
2.2 ให้ กปน. เร่งรัดดํ าเนิ นการแก้ปั ญหาการขาดบุ คลากรชุดปฏิ บั ติงานลดน้ํ าสู ญเสี ย
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตรากําลังหรือการจ้างงาน ควรพิจารณานํารูปแบบการจ้างในลักษณะของสัญญาจ้างแบบ
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เบ็ดเสร็จ มาประยุกต์ใช้โดยกําหนดพื้นที่ รวมถึงวงเงินและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพื่อ
สร้างแรงจูงใจกับผู้รับจ้างรายใหม่ๆ
2.3 ให้ ชวก.(ก4) พิจารณาการนําแนวทางการดําเนินงานของ สสภ. มาใช้งานกับ สสบ.
2.4 ให้ ชวก.(ก4) พิ จารณาทบทวนการใช้ มาตร Class C ตามความเห็ นของที่ ประชุ ม
อนุกรรมการฯ โดยควรทดลองให้มีผลชัดเจนก่อน
2.5 ให้ กปน. รวบรวมข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นฐานในการกําหนดตัวเลขเป้าหมายของปี 2560 และยุทธศาสตร์ของปี 2561-2565
3. กํ าหนดให้ มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการฯ ครั้ งที่ 5/2559 ในวั นพุ ธที่ 11 พฤษภาคม
2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 16 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รั บทราบ ความคื บ หน้ าการปรั บ เงิ นเดื อนชดเชยให้ กั บ พนั กงานที่ ได้ รั บผลกระทบจาก
การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และมอบหมายให้ ชวก.(บค) ติดตามความคืบหน้าและนํามารายงานในที่
ประชุมต่อไปใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1.1 การปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ กปน.
1.2 การปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น
1.3 การปรับเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุ
2. รั บ ทราบ ความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการเซ็ น รั บ รองการเบิ ก -จ่ า ย
ค่ารักษาพยาบาล และมอบหมายให้ ชวก.(บค) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฯ
ดําเนินการและนําผลการพิจารณามารายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งถัดไป
3. รั บ ทราบ การติ ด ตามความคื บ หน้ า การจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนหรื อ ค่ า สมนาคุ ณ ของ
ผู้ปฏิบัติงาน (ลูกจ้าง/ตัวแทน) ตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ในการดูแลลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับ
กปน. โดยการจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือเงินสมนาคุณ คนละ 2,000 บาท บาท โดยมิให้เป็น ข้อผูกพัน ทาง
สภาพการจ้าง เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อ กปน. ซึ่งลักษณะการจ่ายเงิน
ควรจะต้ องให้ ถูกต้ องตามระเบี ย บ จึ งมี การหารือร่ว มกั น ว่ าจะสามารถดํ าเนิ น การแก้ ไขปรับ ปรุงข้ อบั งคั บ
ระเบียบ เพื่อรองรับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว โดยให้ดําเนินการในรูปแบบของโครงการที่ลูกจ้างจะต้องมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ กปน. และโครงการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน.
ก่อนการดําเนินการ โดยมอบหมายให้ ชวก.(สก) ติดตามความคืบหน้าและนํามารายงานในที่ประชุมต่อไป
4. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 5/2559 ในวันจันทร์
ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ่ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ และรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 17 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิน การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มีมติดังนี้
1. อนุมัติ การทบทวนแผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) ของสํานัก
ตรวจสอบ ดังนี้
1.1 เนื่ อ งด้ ว ยการสั ม มนาหั ว ข้ อ ข้ อ ตรวจพบจากการตรวจสอบภายในของ กปน.
โดยมุ่งเน้นเรื่องที่มีความสําคัญ ต่อองค์กร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
อย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะกรรมการ กปน. และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ งมี กิจ กรรมตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2559 บางกิจกรรมที่ คณะกรรมการ กปน. ให้ ความเห็ นสนใจ จึงได้
ปรับเปลี่ยนขอบเขตการตรวจสอบ ให้มีความครอบคลุมทั้งกระบวนงานมากยิ่งขึ้น
1.2 ขยายระยะเวลาการตรวจสอบ เพื่อสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
1.3 ปรับเปลี่ยนจํานวนครั้งของการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน GRC ให้สอดคล้อง
กับการทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพ GRC ประจําปีงบประมาณ 2559 และจํานวนครั้งของการรายงานกรณี
เงินขาดบัญ ชีหรือพนั กงานทุ จริต ให้ส อดคล้ องกั บระเบีย บสํ านั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การเร่งรัด ติดตาม
เกี่ยวกับ กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหนี้ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
2. เห็นชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 2/2559 (มกราคม –
มีนาคม 2559) จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ จํานวน 3 ครั้ง สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 การสอบทานรายงานทางการเงิน
1) หารือ ร่ว มกั บ ผู้ แทนสํ า นั กงานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น เกี่ ย วกั บ ข้ อตรวจพบจาก
การตรวจสอบงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
2) เห็นชอบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)
3) รับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 (ก่อนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง)
2.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่ง
1) หารือ ร่วมกับผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
2) เห็นชอบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 1/2559
2.3 การกํากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ
2.4 การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
3. เห็นชอบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด
2 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559)
4. เห็น ชอบ การปรับปรุงแผนฝึกอบรมพนักงาน ประจําปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 1)
ของ สํานักตรวจสอบ จํานวน 3 แผน ดังนี้
4.1 หลักสูตร “การตรวจสอบงานโครงการ”จากเดิมกําหนดไว้ในเดือนธันวาคม 2558 –
มกราคม 2559 ขอปรับ เป็ น เดื อนเมษายน – กั น ยายน 2559 เนื่ องจากวิ ท ยากรติ ด ภารกิ จ ในช่ ว งเวลา
ดังกล่าว
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4.2 หลักสูตร “โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง (Advance Excel) จากเดิมกําหนดไว้
ในเดื อนกุ มภาพั น ธ์ – มี น าคม 2559 ขอปรั บ เป็ น เดื อนเมษายน – กรกฎาคม 2559 เนื่ องจากวิท ยากร
ติดภารกิจในช่วงเวลาดังกล่าว
4.3 หลั ก สู ต ร “แผนพั ฒ นางานตรวจสอบภายในและการทํ า งานเป็ น ที ม (สั ม มนา
ต่างจังหวัด)” จากเดิมกําหนดไว้ ในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 ขอปรับเป็นเดือนกรกฎาคม – กันยายน
2559 ตามนโยบายผู้บริหาร
5. หารือ ร่วมกับผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ (ผอ.ฝจพ.) เกี่ยวกับสาเหตุของความเสี่ยง
และความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ความเห็ น เพิ่ มเติมว่า ควรจัด สัมมนา เกี่ ยวกับ การบริห าร
จัดการปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันทั้ง กปน. โดยขอให้ ผอ.ฝจพ.
จัดทําสรุปประเด็นปัญหาความเสี่ยงและความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดสัมมนา ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 18 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 แล้วมีมติ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบรายงานการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2559 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตให้ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1.1 ตามที่ เลขานุ ก ารฯ ได้ ป ระสานเชิ ญ นายมนู ญ สรรค์ คุ ณ ากร มาให้ ค วามรู้ กั บ
คณะอนุกรรมการฯ และทีมงานด้าน HR ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นั้น เห็นควรกําหนดหัวข้อ/ประเด็น
หารื อ ประกอบด้ ว ย แนวคิ ด ด้ า น HR (HR Fundamental) การจั ด ทํ า แผนสื บ ทอดตํ า แหน่ งระดั บ บริ ห าร
(Succession Plan) การประเมินเพื่อเลือกสรรและพัฒนาศักยภาพผู้นําในอนาคต รวมทั้งแนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กปน. ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญภายนอก
1.2 กปน. ควรมีการประเมินศักยภาพทางการบริหารและภาวะผู้นําในรูปแบบการประเมิน
360 องศา เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาเป็นผู้ดําเนินการ โดยในปี 2559 นี้ ให้ทําการประเมินสําหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
(ระดับ 8 ขึ้นไป) ก่อน จากนั้นค่อยขยายไปทุกระดับทั่วทั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน 360
องศา จะอยู่ที่ความจริงจังและความต่อเนื่องของการพัฒนาตามผลการประเมิน ซึ่งควรมีแผนพัฒนารายบุคคลที่
ชัดเจนด้วย
2. รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพ ตามคําสั่ง กปน. ที่ 198/2559 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2559
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและมีผลกระทบกับทุก
กลุ่มวิชาชีพในองค์กร ดังนั้น ในการดําเนินการจึงควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ เสมอภาค และเป็นธรรม
พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาดําเนินการของคณะทํางานฯ ดังนี้
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1. ภาระหน้าที่หลักของคณะทํางานชุดนี้ คือ การศึกษา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อประกอบการพิ จารณากํ าหนดเงิ นเพิ่ มพิ เศษของกลุ่ มวิ ชาชี พต่ าง ๆ โดยควรมี การศึ กษาเปรี ยบเที ยบกั บ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น หรือภาคเอกชนด้วย แล้วนําเสนอผู้ว่าการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 เดือน
2. โดยหลักการ ตําแหน่ งที่ สมควรได้รับค่าวิชาชีพ ควรเป็ นตํ าแหน่ งที่ เป็น งานหลัก/
สําคัญ (Core Business) ขององค์ก ร หรือ เป็น ตํา แหน่งที่ส ร้า งมูล ค่า เพิ่ม ให้กับ องค์ก ร หรือ เสริม สร้า งให้
ธุร กิจ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและสร้างสมประสบการณ์ในวิชาชีพนั้น ๆ และเมื่อ
บุคคลพ้นจากตําแหน่งนั้น ๆ แล้ว จะไม่ได้รับค่าวิชาชีพดังกล่าวอีก
3. รับทราบผลการเข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนําเสนอหลักสูตร
อบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบด้วยหลักสูตรสําหรับช่างประปา และ
หลักสูตรสําหรับนักบริหารงานประปา โดยคณะทํางานกําหนดมาตรฐานและจัดทําหลักสูตรวิชาชีพงานประปา
นําโดย รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ที่ปรึกษาคณะทํางานฯ นางผุสดี ขอมทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการ
ประปา) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา ได้เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อนําเสนอ
หลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการว่า เนื่องจากเป็น
หลักสูตรอบรมระยะสั้น อาจจะกําหนดวันอบรมเป็นช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ได้ โดยให้จัดทํากําหนดการอบรมให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น และเข้าใจได้ง่าย
4. รั บทราบความก้ าวหน้ าการเตรี ยมความพร้ อมงานวางศิ ลาฤกษ์ ศู นย์ การเรี ยนรู้
วิชาการประปา (MWAIT Learning Center)
5. รับทราบแผนการดําเนินงานในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงาน
กปน. เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและหลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่ง โดยคณะอนุกรรมการฯ
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงาน ดังนี้
1. หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ (ฝบบ.) สื่ อ สารแนวทางการหมุ น เวี ย นงาน เส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งหลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งให้พนักงานทราบในเบื้องต้น เกี่ยวกับเหตุผล
วัตถุประสงค์ สาระสําคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับทั้งต่อพนักงานและองค์กร จากนั้นออกแบบสํารวจเพื่อจะได้
ทราบข้อคิดเห็นหรือประเด็นข้อคําถามในเบื้องต้น รวมทั้งให้พนักงานสามารถสอบถามหรือหารือในประเด็น
ข้อสงสัยได้
2. รับฟังความคิดเห็นจากแต่ละสายงาน โดยจัดทําเป็น 2 รอบ
- รอบแรก เป็ นระดับผู้บริหารในสายงาน (ระดับหัวหน้าส่วนหรือผู้อํานวยการ
กองขึ้นไป) เพื่อสร้างความเข้าใจและรับข้อคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุงให้เหมาะสม ซึ่งอาจเชิญอนุกรรมการฯ
ท่านที่สะดวกเข้าร่วมรับฟังด้วย
- รอบที่ 2 เป็นการถ่ายทอดจากกลุ่มผู้บริหารในรอบแรกไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา
ในสังกัด ซึ่งผู้บริหารกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้าใจกับพนักงาน
อย่างไรก็ตาม ขอให้มีการสื่อสารทําความเข้าใจผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย
6. รับทราบการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่
5/2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 606

-22-

มติที่ประชุม

รั บทราบและให้ กปน. รั บข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการฯ ไปพิ จารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รั บทราบผลการดํ าเนิ นงานด้ านธรรมาภิ บาล (CG) ด้ านกิ จกรรมเพื่ อสั งคม (CSR) และด้ าน
การประชาสัมพันธ์
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG)
ด้านกิ จกรรมเพื่ อสังคม (CSR) และด้ านการประชาสัมพั น ธ์ ของคณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ได้ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับทราบ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่ง
ผลกระทบต่ อประชาชนเป็ น จํ า นวนมาก โดยเฉพาะประชาชนในพื้ น ที่ ต่ า งจั งหวั ด จึ งขอให้ กปน. เตรี ย ม
มาตรการรองรับ พร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ขาดแคลนน้ํ าอุปโภคบริโภค นอกจากนั้ น ในการจั ดกิจ กรรมเพื่ อรณรงค์ให้ป ระชาชนประหยั ดน้ํ ายังคงเป็ น
กิจกรรมที่ควรดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ําจนนําไป
สู่พฤติกรรมการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
2. รับทราบ รายงานผลการติ ดตามการดํ าเนิ นงานตามนโยบายกํ ากั บดู แลกิ จการของ กปน.
(CG Policy Statement) ประจําปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559) ได้ดําเนินการ
ตามที่กําหนด
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) กปน. ควรพิ จ ารณาจั ด ทํ า คู่ มื อ มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร (Service Standard) ที่ มี
ขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วเสร็จที่ชัดเจน และพิจารณาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในฐานะผู้รับบริการได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2) กปน. ควรยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมในโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง และในขณะเดียวกันก็ควรคํานึงถึง
มาตรฐาน ในเรื่องภาพลักษณ์ของช่างประปา ซึ่งเป็นประเด็นที่ กปน. ควรให้ความสําคัญ นอกจากนั้น ยังเห็น
ควรให้ กปน. สร้างโครงข่ายช่างประปาชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเข้าถึง เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับ
บริ ก ารได้ อ ย่ า งสะดวก ทั้ งนี้ ขอให้ กปน. รายงานความก้ า วหน้ า ของการดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งดั งกล่ า วต่ อ
คณะอนุกรรมการฯ เป็นประจําทุกไตรมาส
3. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ประจําปี
งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มี น าคม 2559) ประกอบด้ ว ย 4 แผนงาน ซึ่ งสามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน
4. รับทราบ รายงานผลการดําเนิ น งานด้านประชาสัมพั นธ์ ประจําปีงบประมาณ 2559
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559) ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามแผน
คณะอนุ ก รรมการฯ ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า ในปี งบประมาณต่ อ ไป กปน. ควรพิ จ ารณา
จัดเตรียมงบประมาณสําหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงความสําคัญ
ของทรั พยากรน้ํ า และการใช้ น้ํ าอย่างรู้ คุณ ค่ า ซึ่ งถื อเป็ น การประชาสั มพั น ธ์ และกระตุ้น เตื อนให้ ป ระชาชน
เกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่อง จนนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ํา
5. รั บ ทราบ รายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือนมีนาคม 2559 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ดําเนินการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ
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จัดจ้างที่เสาข่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสํานักงานใหญ่ มีจํานวนทั้งสิ้น 73 เรื่อง และไม่มีการร้องเรียน
เรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน
6. รับทราบ กปน. การเข้าร่วมกิจกรรมรถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานกาชาด
7. รับทราบ การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพั นธ์การประหยัดน้ําในโครงการใช้น้ํ าอย่าง
รู้คุณค่า
8. รับทราบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิ บาล (CG) และกิจกรรมเพื่ อ
สังคม (CSR) ครั้งที่ 5/2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 20 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศของ กปน. ซึ่ งได้ มีการประชุ มครั้งที่ 4/2559 เมื่ อวั นที่ 18 เมษายน
2559 แล้ว มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ
2559 เฉพาะโครงการที่ดําเนินงานช้ากว่าแผนจํานวน 2 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการจัด ทํ ามาตรฐานข้ อมู ล สารสนเทศและการเชื่ อมโยงแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล
ระหว่ า งระบบงาน โดยขอให้ กปน. จั ด ทํ า แผนงานการปรั บ ปรุ งระบบงานที่ บู ร ณาการแล้ ว เสร็ จ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งศึกษาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกด้วย
1.2 โครงการศึกษารูปแบบการจัดทําระบบ Management Cockpit โดยขอให้ กปน.
พิจารณาทบทวนชื่อโครงการ ให้เหมาะสมกับรายละเอียดของงาน
2. รับ ทราบแผนงานสนั บ สนุ นนโยบาย Enterprise GIS สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
และมอบหมายให้ ส ายงานวิ ศ วกรรมและก่ อ สร้ า งเพิ่ ม เติ ม โครงการในแผนงานเพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบาย
Enterprise GIS ปี 2560 พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดแต่ละส่วนใน Enterprise GIS blueprint
3. รับทราบการนําเสนอระบบหลักที่สําคัญของ กปน. 1 ระบบงาน คือ ระบบ CRM และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการ การประปานครหลวง ปรับปรุงรายละเอียดในระบบ
แจ้งพื้นที่น้ําไม่ไหล-น้ําประปาไหลอ่อนให้ถูกต้อง
3.2 มอบหมายให้ ส ายงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการ
จดสิทธิบัตรขั้นตอนที่ได้พัฒนาด้วยโปรแกรมที่ใช้ในปัจจุบัน ให้เป็นของ กปน.
4. รับทราบ Roadmap แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กปน. ปี 25602564 และมอบหมายให้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํา ICT Strategy ซึ่งสอดคล้องกับการตอบตัวชี้วัด
ของ SEPA แล้วนําไปรวมไว้ใน Strategy map ขององค์กร พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
หารือกับฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) ต่อไป

-24-

5. รับทราบการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 และให้ กปน. พิจารณาปรับชื่อ
โครงการให้เหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 21 รับทราบรายงานความก้าวหน้ าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วัน ที่ 31
มีนาคม 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
3 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

วงเงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผลงานสะสม

ดําเนินการ
แผน
จริง
25,177.30 92.04% 92.37% 0.09%
7,494.00 83.87% 84.05% 0.30%
4,215.60 96.41% 96.41%
สรุปผลรวมการจ่ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนมีนาคม 2559
แผน

โครงการ 7
โครงการ 8
ลดน้ําสูญเสีย

ผลงานเดือน มี.ค.
ดําเนินการ
จริง
0.22%
0.18%
-

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

จ่ายจริง

แผน

จ่ายจริง

23,104.47
5,902.48
4,064.20

23,214.52
5,945.15
4,064.20

16.80
21.50
-

32.43
60.48
-

33,071.15

33,223.87

38.30

92.91

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2559 มีมติรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 22 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มีเรื่องที่ควรทราบและเกี่ยวข้องกับ กปน. จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
- เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 23 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
กรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร กปน. ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากองทัพบก โดยมี พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก และกรรมการ กปน.
เป็นหัวหน้าคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ กปน. รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งของ กปน.
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พร้อมชมกระบวนการผลิตน้ํา ณ โรงงานผลิตน้ําบางเขน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการงานประปา อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป
- เมื่ อวั น ที่ 21 มี น าคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องปิ ยราษฎร์ พลเรื อโท ณเดโช
เกิ ด ชู ชื่ น กรรมการ กปน. นายธนศั กดิ์ วั ฒ นฐานะ ผู้ ว่ าการ เป็ น ประธานเปิ ด การนํ าเสนอ ผลการศึ กษา
เรื่ อ ง แนวทางเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบประปาของ กปน. ในอนาคต โดย บริ ษั ท SUEZ ENVIRONMENT
DEVELOPMENT PTE.LTD (SUEZ) ประเทศฝรั่ งเศส และบริษั ท โทรีเซนไทยเอเยนซี ส์ (มหาชน) (ITA) เพื่ อ
รับ ฟั งแนวทางในการเพิ่ มกํ าลังการผลิต ที่ โรงงานผลิ ตน้ํ ามหาสวัส ดิ์ จากพื้ น ที่ ที่ มีอยู่ การเพิ่ มประสิ ทธิภ าพ
กระบวนการล้ า งย้ อน (Back Wash) ที่ โรงงานผลิ ต น้ํ าบางเขน การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของถั งตกตะกอน
ที่โรงงานผลิตน้ํ ามหาสวัสดิ์ การศึ กษาวิธีบริหารจัดการกําจัดตะกอนด้ วยเทคโนโลยี Densadeg จาก บริษัท
Degremont ซึ่งทําให้ตะกอนเล็กลงถึง 10 เท่า รวมถึงวิธีจัดการน้ําเค็มปนเปื้อนมาให้โรงงานผลิตน้ําบางเขน
- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องผู้ว่าการ นายเจริญ ภัสระ ประธาน
กรรมการ กปน. และ นายธนศั กดิ์ วัฒ นฐานะ ผู้ว่ าการ ให้ การต้ อนรับ นายอภิ นั น ท์ จัน ทรังษี อธิบ ดี กรม
ประชาสัมพั น ธ์ และคณะ เพื่ อหารื อเรื่องการร่วมรณรงค์ ป ระหยั ด น้ํ า ของ กปน. และแนวทางร่ว มกั น ของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยต้องการให้ กปน. และ กปภ. เป็นแกนหลักในการรณรงค์ ซึ่งจะมีการ
ประชุมหารืออย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป
- เมื่ อวันที่ 25 มี นาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน MWA CG DAY ประจําปี 2559 ภายใต้
แนวคิ ด “MWA CG 3D : Don’t Give Don’t Take Don’t Corrupt เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการมีหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานให้ กปน. ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน
โดยมีคณะกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
และกิ จ กรรมเพื่ อ สั งคม นํ า ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ งาน กปน. ประกาศตั ว เป็ น องค์ กรโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ไม่ ทุจริ ต ภายในงาน มี การจั ด แสดงนิ ทรรศการต่ อต้ านคอร์รัป ชั น ของ กปน. และจากหน่ วยงานภายนอก
การมอบรางวัลให้กับผู้นําและบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ประจําปี 2559 การประกวดสปอตโฆษณา
การต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ” ของนิสิตนักศึกษา
ในระดับชั้นอุดมศึกษา และการจัดประกวดละครสั้น 1 สายงาน 1 ต้านโกง จํานวน 9 เรื่องจากผู้ปฏิบัติงานใน
กปน. อีกด้วย
- เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งปิ ย ราษฎร์ สํ า นั ก งานใหญ่
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้การต้อนรับ Mr. Robert Williams
หั ว หน้ า วิ ศ วกรด้ า นอุ ต สาหกรรมสาธารณู ป โภค บริ ษั ท SAP Mr. Tony Serena และ Mr. Louis Stoop
ผู้บริห ารด้ านการจัดการสิน ทรัพย์ องค์ กร บริษัท IBM บรรยายพิ เศษ เรื่อง “SAP for Water Utility” และ
“IBM Maximo” เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการการประปา เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ กรรมการ
กปน. พร้ อ มด้ ว ย น.ส. จั น ทนา เตชะศิ ริ นุ กูล และนายจี ร ะศั ก ดิ์ คณานุ กู ล อนุ ก รรมการกํ า หนดกลยุ ท ธ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมฟังบรรยาย
- เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.45 น. ณ กรมประชาสัมพันธ์ พลเอก ฉัตรชัย
สาริกัลยะ รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว การบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภคฯ
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ทั้ ง สถานการณ์ น้ํ า การจั ด สรรน้ํ า และการช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาผลกระทบภั ย แล้ ง โดยมี อธิ บ ดี ก รม
ประชาสั ม พั น ธ์ อธิ บ ดี ก รมชลประทาน อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ํ า นายธนศั ก ดิ์ วั ฒ นฐานะ ผู้ ว่ า การ และ
รองผู้ว่าการ กปภ. ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานด้านน้ํา โดยจะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
ใน “โครงการประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ํา” ในวันที่ 4 เมษายน นี้ ในการนี้ นายบวร วงศ์สิน อุดม
กรรมการ กปน. และประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันน้ําเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
- เมื่ อวั นที่ 28 มี นาคม 2559 พล.ร.ท. ณเดโช เกิ ด ชู ชื่ น รศ.ดร.สุ วั ฒ นา จิ ต ตลดากร
ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการ กปน. นําคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม บริษัท นําชัยอุตสาหกรรม จํากัด หนึ่งใน
ผู้ผลิตสารส้มน้ํารายใหม่ ที่เข้าแข่งขันราคา ตาม spec ใหม่ที่ กปน. ปรับปรุง เพื่อดูกระบวนการผลิตสารส้ม
คลังเก็บอลูมิน่าที่เป็นวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารส้มน้ํา จํานวนรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง ซึ่งประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับในครั้งนี้ นอกจากจะมีผู้ผลิตหลายรายที่เข้าแข่งขันราคาทําให้ได้ราคาสารส้มน้ําที่ถูกลงแล้ว
ยังเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําประปาด้วย
- เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 11.45 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายธนศักดิ์
วั ฒ นฐานะ ผู้ ว่ า การ และ ดร.ณั ฐ กิ ต ติ์ ตั้ งพู ล สิ น ธนา กรรมการ กปน. และรองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่
สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN พร้อมผู้บริหาร 2 หน่วยงาน รณรงค์เชิญ
ชวนให้ ป ระชาชนร่ ว มกั น ประหยั ด น้ํ า “Save Water Save Life” พร้ อมแจก Sticker และพั ดประหยั ดน้ํ าให้
ประชาชนที่มาใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้า
- เมื่ อวั นที่ 29 มี นาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง World Ballroom B-C โรงแรม
Centara Grand at Central World ผู้ ว่ า การ และผู้ บ ริ ห าร ร่ ว มงานสั มมนา “กกร. รวมใจ ใช้ น้ํ าประหยั ด
ร่ วมขจั ด ภั ยแล้ ง” จั ด ขึ้ น โดยคณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบั น (กกร.) เพื่ อให้ ความรู้ แลกเปลี่ ย น
ความคิ ดเห็ น พร้ อมสร้ างความร่ วมมื อใช้ น้ํ าอย่ างรู้ คุ ณ ค่ า ระหว่ างหน่ วยงานภาคี ให้ เกิ ดการลดการใช้ น้ํ า
และรับมือปัญหาวิกฤติภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในการนี้ ผู้ว่าการ กปน. ร่วมเสวนา หัวข้อ “การใช้น้ําอย่างประหยัด
ร่วมขจัดภัยแล้ง” ร่วมกับ นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ กปน. รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และประธานสถาบั นน้ํ าเพื่ อความยั่ งยื น นายวิ ชั ย อั ศรัสกร รองประธานกรรมการ หอการค้ าไทย ดร.อดิ ศวร์
หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ นายคมกริช นาคะลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการฯ กลุ่มมิตรผล
- เมื่ อวั นที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้ องประชุ มชั้ น 1 อาคารอํ านวยการ
โรงงานผลิ ตน้ํ าบางเขน นายเจริ ญ ภั สระ ประธานกรรมการ กปน. พร้ อมด้ วย ผศ.ดร. ที ฆวุ ฒิ พุ ทธภิ รมย์
คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒ นฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหาร กปน. ร่วมประชุมกับศูนย์อํานวยการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ํา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับฟังการดําเนินการรับมือ
ภัย แล้ งของ กปน. โดยเฉพาะภาวะน้ํ าทะเลหนุ น สูงในช่วงที่ ผ่านมา พร้อมให้คําแนะนํ าที่ เป็ นประโยชน์ใน
การเตรียมพร้อม และเฝ้าระวังวิกฤติครั้งต่อไปที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ หอมวงศ์ ประธาน
สหภาพฯ และคณะ ได้มอบอาหารและขนมเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ ที่เฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงวิกฤติแล้งนี้อีกด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 24 รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการสั ม มนากํ า หนดเป้ า หมายการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย
ปี 2559-2565
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการสัมมนากําหนดเป้าหมายการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสีย ปี 2559 – 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีข้อสรุปในตัวเลขเป้าหมาย
พร้อมแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในปี 2565 สรุปได้ดังนี้
1. เป้าหมายการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ําประจําปี 2559-2565 ดังนี้
1.1 อัตราน้ําสูญเสีย
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
อัตราน้ําสูญเสีย 23.24
23.0
22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
(%)
(24.50)
1.2 แรงดันน้ําเฉลี่ย
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
แรงดันน้ําเฉลี่ย 9.25
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
(เมตร)
(9.0)
หมายเหตุ ตัวเลขใน ( ) เป็นตัวเลขคาดการณ์ผลการดําเนินงาน ปี 2559
1.3 สํ า หรั บ อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ในภาพรวมรายพื้ น ที่ บ ริ ก าร ให้ ชวก. (ก1-ก5) เป็ น
ผู้รับผิดชอบ
1.4 ให้สํานักงานประปาสาขารับผิดชอบการเพิ่มปริมาณน้ําขายให้ได้ตามเป้าหมาย
2. แนวทางและกิจกรรมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้านต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 ระยะเวลาเร่งด่วน ปี 2559
(1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดน้ําหลักให้ครบถ้วน
(2) เร่งรัดการซ่อมจุดแตกรั่วในระบบท่อประธานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หาก กปน. ไม่
สามารถดําเนินการได้ให้พิจารณาจ้างหน่วยงานภายนอก/เอกชนดําเนินการ
(3) เพิ่มชุดงานปฏิบัติงานบริหารจัดการ DMA ด้วยการเพิ่มอัตรากําลังและ/หรือ
แนวทางการจ้างสํารวจพร้อมซ่อม
2.2 ช่วงปี 2560 – 2564 กปน. ควรมีโครงการพิเศษเพิ่ มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การลดอัตราน้ําสูญเสียและรักษาระดับความสูญเสียให้ยั่งยืน ใน 4 ด้าน ดังนี้
(1) การบริหารจัดการเครื่องวัด (Meter management)
- การนํา มาตรวัด น้ํา ที่มีป ระสิท ธิภ าพสูงมาเปลี่ย นทดแทนมาตรวัด น้ําเดิม
ขนาดใหญ่พร้อมการเปลี่ยนท่อหน้ามาตร
- พัฒ นา หรือปรับโครงสร้าง ฝมน. เพื่ อรองรับภารกิจดู แลและบํ ารุงรักษา
เครื่องวัดใน DMA
- โครงการปรับปรุงที่ตั้งมาตร / ท่อแยกเข้ามาตรใหญ่ / มาตร Class C
- โครงการปรับปรุงเครื่องวัด Master Meter /การบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง
น้ําสูญเสีย (DMA)
(2) การบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวังน้ําสูญเสีย (DMA)
- การจ้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ (Performance Based Contract ; PBC) แล้ ว ทํ า
การประเมินและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
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- จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้เร่งด่วนเพื่อหาจุดรั่วในระบบท่อประธานและ
ท่อจ่ายน้ํา
- โครงการนําระบบ GIS มาใช้ในการลดน้ําสูญเสีย
- โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านลดน้ําสูญเสีย
- โครงการจัดการองค์ความรู้และอบรมด้านลดน้ําสูญเสีย
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านลดน้ําสูญเสียร่วมกับการประปาโตเกียว
(3) การปรับปรุงท่อ
- ปรับปรุงท่อประธานเดิมให้สามารถใช้งานได้ต่อไปอีก 50 ปี
- ปรับปรุงท่อจ่ายน้ําที่มีอัตรารั่วสูง และต้องการปรับปรุงซึ่งมีอยู่เป็นจํานวน
มาก ด้วยเทคนิคหรือมาตรการพิเศษ รวมทั้งเปลี่ยนท่อ AC ที่มีอายุการใช้
งานมากกว่า 30 ปี
- โครงการปรับปรุงท่อประธาน / ประตูน้ํา / Flexible Joint
- โครงการตรวจสอบและบํารุงรักษาท่อประธาน PIMS
- โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ํา / ท่อบริการ / Flexible Joint
(4) การบริหารจัดการแรงดันน้ํา (Pressure Management)
- ปรับปรุงวิธีการบริหารสูบจ่ายน้ําผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําขาย
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้ กปน. เพิ่มแรงดันน้ําในพื้นที่ให้บริการ ที่สามารถบริหารจัดการน้ําสูญเสียได้ลดลง
2. ให้ กปน. จัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียที่ได้ปรับเป้าหมายให้อัตราน้ําสูญเสียลดลง
เป็นร้อยละ 18 ในปี 2565 เสนอต่อคณะกรรมการ กปน.
3. กปน. ควรตรวจสอบ Master Meter ให้มีความเที่ยงตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคาด
เคลื่อนของการวัดปริมาณน้ําสูญเสีย
4. ขอให้ กปน. พิจ ารณาความเหมาะสมในการติ ดตั้ งอุป กรณ์เช็ ควาล์ว เพื่ อให้มิเตอร์
วัดน้ําสามารถบันทึกตัวเลขการอ่านน้ําได้ถูกต้อง
มติที่ประชุม

รับทราบและให้กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

