สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 8/๒๕๕9
ด้วยเมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงาน
ใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕9 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ 1

ร่างรูปแบบโครงสร้างสํานักบริหารโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก และการเตรียม
ดําเนินงานรองรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบ ร่ างรู ป แบบโครงสร้ างสํ านั กบริ หาร
โครงการปรั บปรุงกิ จการประปาแผนหลั ก และการเตรี ยมดํ าเนิ นงานรองรั บโครงการปรั บปรุงกิ จการประปา
แผนหลัก ครั้งที่ 9 ซึ่ง กปน. ได้แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลั ก ครั้ งที่ 9 ตามคํ า สั่ ง กปน. ที่ 715/2558 สั่ ง ณ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2558 โดยมี ห น้ าที่ ห ลั ก ใน
การติดตาม กํากับดูแล และเร่งรัดดําเนินการโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 (โครงการฯ 9)
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้งานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน. เป็นที่ปรึกษา สรุปความก้าวหน้า
การดําเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2559 ได้ดังนี้
1. กําหนดให้มี “สํานักบริหารโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก” ภายใต้สายงาน
วิศวกรรมและก่อสร้าง เพื่อเป็นศูน ย์กลางการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลั กและ
โครงการที่เกี่ยวเนื่อง ในการบริหารงาน ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละแผนงาน เพื่อนําเสนอ
ผู้บริหารในการติดตามและเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. จัดทําแผนงานตามลําดับความสําคัญ รวมทั้งพิจารณารูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม
สําหรับแต่ละระบบงาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับฯ ฉบับที่ 100 และระเบียบสํานักนายกฯ พ.ศ. 2535
3. รวบรวมความก้าวหน้าของการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) การเตรียมการจัดซื้อที่ดินสําหรับการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําบางมด
2) การกําหนดเกณฑ์เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของระบบผลิตน้ําสําหรับการขยาย
กําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
3) การประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบผลิตน้ําสมัยใหม่
แจ้งรายละเอียดต่อ กปน.
4) การเตรียมจัดทําร่างขอบเขตงานการจ้างที่ปรึกษา ออกแบบและควบคุมงานโครงการฯ 9
5) การนําโปรแกรม BIM (Building Information Modeling) มาใช้
4. แผนการดําเนินงานในเดือนกันยายน 2559 จะเป็นการจัดทําร่าง TOR เพื่อเตรียมการ
เข้าสู่กระบวนการจัดจ้างต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรศึกษารูป แบบโครงสร้างสํ านักบริห ารโครงการของหน่ วยงานภายนอก เช่ น
การทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย เป็ น ต้น เพื่ อนํ ามาพิ จ ารณาปรับใช้ใน
การจั ด กลุ่ มงานสั ญ ญาโครงการต่ า ง ๆ ในโครงการปรับ ปรุ งกิ จ การประปาแผนหลั ก ครั้งที่ 9 โดยให้ แยก
ระบบงานอุโมงค์ออกจากระบบงานสูบส่ง เพื่อความคล่องตัวในการดําเนินงาน และให้ฝ่ายบริหารโครงการเป็น
หน่วยงานสนับสนุนหลัก ผู้เชี่ยวชาญ กปน. / วิศวกร ระดับ 10 เป็นผู้อํานวยการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ กปน. /
วิศวกร ระดั บ 9 เป็ นผู้จัดการโครงการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโครงการ และให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต และนางศิริพร เหลืองนวล กรรมการ กปน. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้าน
เทคนิคและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
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2. ขอให้ กปน. พิจารณาทางเลือกในการดําเนินงานในแต่ละกรณีของงานโครงการไว้ด้วย
เช่น หาก กปน. สามารถซื้อที่ดินได้ภายในเวลาที่กําหนด กปน. จะดําเนินการอย่างไร และหากไม่สามารถซื้อ
ที่ดินได้ กปน. จะต้องดําเนินการอย่างไร เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 2

กําหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ 2/2559

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากําหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ
ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน. ได้กําหนดให้กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก
ควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว (อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง) โดยไม่มีกรรมการโดยตําแหน่งหรือกรรมการ
ที่เป็นข้าราชการเข้าร่วมประชุมด้วย
ดั งนั้ น เพื่ อเป็ น การสร้า งสั มพั น ธภาพระหว่ างกรรมการที่ เป็ น อิ ส ระ และร่ วมแลกเปลี่ ย น
ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดต่างๆ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากิจการประปาของ กปน. จึง
ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม
606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ่ กปน.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบกํ าหนดการประชุ มกรรมการที่ เป็ นอิ สระ ครั้งที่ 2/2559 ในวัน ที่ 12 กั น ยายน
2559 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ่ กปน.

เรื่องที่ 3

รับทราบรายงานผลการปฏิ บั ติก ารฝนหลวงปี 2559 ภายใต้ค วามร่วมมื อตามบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กปน. กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ การฝนหลวง
ปี 2559 ภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กปน. กับกรมฝนหลวงและ
การบิ น เกษตร และการที่ กปน. สนั บ สนุ น งบประมาณเป็ น เงิน 1,000,000 บาท โดยกรมฝนหลวงและ
การบิ น เกษตร ได้ นํ าเงิน สนั บ สนุ น สมทบในกองทุ น ฝนหลวง เพื่ อเป็ น ทุ น หมุ น เวีย นและใช้ จ่ ายดํ าเนิ น งาน
เกี่ยวกับฝนหลวง ดังนั้น งบประมาณดังกล่าวจึงมีส่วนในการสนับสนุนภารกิจฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่
ผ่านมาอย่างแท้จริง และผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 9 สิงหาคม 2559 มีการขึ้น
ปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 157 วัน คิดเป็นร้อยละ 95.1 ขึ้นปฏิบัติงานจํานวน 3,272 เที่ยวบิน (4,500 : 55
ชั่ วโมงบิ น ) จั ง หวั ด ที่ มี ร ายงานฝนตกรวม 73 จั ง หวั ด และทํ า ให้ มี ป ริ ม าณน้ํ า ไหลเข้ า อ่ า งสะสมรวม
1,622.165 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนหลักทั้ง 4 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณสะสมรวม 1,108.18 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมี
ปริมาตรน้ํ าในอ่ างมากกว่าปี 2558 ร้อยละ 20 ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ อบริเวณพื้ นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา โดยช่ วย
รักษาระบบนิเวศ ช่วยในการผลักดันน้ําเค็ม และเป็นน้ําต้นทุนในการผลิตน้ําประปาสําหรับใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชนทั่วไป
สํ า หรั บ งบประมาณ ที่ ไ ด้ รั บ สนั บ สนุ น ส่ ว นหนึ่ ง นํ า ไปใช้ เ พื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย ร่ ว มกั บ
กรมชลประทานในโครงการบริหารจัดการน้ําพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (R2 Project) โดยปฏิบัติการฝนหลวง
เพิ่มน้ําต้นทุนให้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งจากการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 พบว่า
ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างจากการปฏิบัติการฝนหลวงสะสมรวม 48.94 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
พบว่าปริมาณน้ําในอ่างเพิ่มขึ้น 235 ล้าน ลบ.ม.
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มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4

รับทราบข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ
ประธานกรรมการ กปน. ได้ แจ้งในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบข้ อสั่งการ
รองนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตามที่ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการ กปน. ว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์) ได้เป็นประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุน
ขนาดใหญ่ จํานวน 17 แห่ง เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ทอท.1 อาคารสํานักงานใหญ่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
พิจารณาดําเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกํากับให้รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนตามนโยบาย ดังนี้
1. ให้รัฐวิสาหกิจเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2559 ให้มากกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้
2. ขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งทําแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2560 โดยแบ่งเป็น โครงการลงทุน
ปกติและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ให้เลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น (Front
load) ทั้งนี้ ขอให้เน้นการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ประจําปี 2560 ให้มากขึ้น
3. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแจ้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ให้ ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาผลการเบิ กจ่ายงบลงทุ นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ให้ กปน. เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ปี 2559-2560 ตามข้ อ สั่ ง การของรอง
นายกรัฐมนตรี
2) สําหรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2560 ของ กปน. ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพื่อให้สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามนโยบาย กปน. ควร
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่สามารถจัดทําล่วงหน้าได้ เช่น การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR การ
จัดทําแผนงานและการกําหนดขอบเขตระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละโครงการหรือสัญญา หรือการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3) เห็นควรมอบหมายให้รองผู้ว่าการ (การเงิน) เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดและ
ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของ กปน. และให้สายงานการเงินเป็นหน่วยงานหลักและศูนย์กลางในการติดต่อ
ประสานงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบลงทุนมีระบบเห็น
ภาพรวมได้ชัดเจน
4) ให้ กปน. รายงานความคื บ หน้ าการเบิ กจ่ า ยงบลงทุ น ของแต่ ล ะโครงการ/สั ญ ญา ใน
ปีงบประมาณ 2560 ต่อคณะกรรมการ กปน. เป็นประจําทุกเดือนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 5

รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้ วยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 8/2559 เมื่ อวั น ที่ 30 สิ งหาคม 2559
คณะกรรมการ กปน. ได้มีประเด็นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ดําเนินการดังนี้
1. ประธานกรรมการ กปน. กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทํางานของ กปน. ในการยกเลิก
ประตูน้ําท่อประธาน (Valve C) ขนาด ∅ 1,800 มม. ที่บริเวณริมรั้วหน้าโรงงานผลิต น้ํามหาสวัสดิ์ เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง กปน. สามารถดําเนินการได้รวดเร็วและสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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2. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 กปน. ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ
บริษัท ที โอที จํ ากั ด (มหาชน) (บมจ. ที โอที ) ว่ าด้ วยการใช้ท รัพยากรร่ว มกั น ในการพั ฒ นานวัต กรรมด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชน สนองนโยบาย Digital Economy และร่วมขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสู่ Thailand 4.0 หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งประธานกรรมการฯ มีความเห็นว่า ทั้งสอง
หน่วยงานควรมีการประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดทําแผนพัฒนาและขับเคลื่อนด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมด้านเทคนิคหรือเฉพาะทาง
เช่น งานด้านวิศวกรรม เป็นต้น โดย กปน. อาจจะขอให้ บมจ. ทีโอที ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร และมีศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.
3. ขอให้ กปน. เร่ ง ดํ า เนิ น การตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ การประปาส่ ว น
ภูมิภาค (กปภ.) ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการให้บ ริการน้ํ าประปาในพื้ นที่รับผิดชอบช่วง
บริเวณรอยต่อระหว่าง กปน. และ กปภ. โดย กปน. ควรพิจารณาจัดทําแผนธุรกิจและแผนลงทุนในด้านต่าง ๆ
เช่น การวางท่อประปา การเพิ่มแรงดันน้ําภายในระบบท่อประปา การสร้างแหล่งกักเก็บน้ําสํารอง (Reservoir)
เป็นต้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้น้ําเป็นหลัก รวมถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการ
ลงทุน ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและความเข้าใจอันดี พร้อมดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่างๆ
ประจําเดือน กันยายน 2559

6

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
เลขานุ การฯ ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําเดือนกันยายน 2559
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนกันยายน 2559 ในวันที่
27 กันยายน 2559
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 7

รับทราบ
ขออนุมัติจัดซื้อสารส้มน้ํา จํานวน 120,000 ตัน งานเลขที่ ซท.75/2559

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด ซื้ อ สารส้ ม น้ํ า จํ า นวน
120,000 ตัน งานเลขที่ ซท.75/2559 จากบริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน) เป็นเงิน 278,640,000.บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,504,800.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,144,800.- บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 สารส้ ม น้ํ า จํ า นวน 81,000 ตั น ราคาตั น ละ 2,322.-บาท เป็ น เงิ น
188,082,000.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 13,165,740.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201,247,740.-บาท
กลุ่ ม ที่ 2 สารส้ ม น้ํ า จํ า นวน 39,000 ตั น ราคาตั น ละ 2,322.-บาท เป็ น เงิ น
90,558,000.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6,339,060.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,897,060.-บาท
โดยรายละเอียดยี่ห้อ/รุ่น และประเทศที่ผลิต ตามแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดส่งของตามเงื่อนไข ฝผข.
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นควรจัดซื้อสารส้มน้ํา จํานวน 120,000 ตัน งานเลขที่ ซท.75/2559
จากบริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน) ตามที่เสนอ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
ในที่ประชุม กปน. โดยฝ่ายจัดหาและพัสดุ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของรายละเอียด
คุณสมบัติของสารส้ม ผู้ขายได้มีการนําเสนอไว้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ซึ่ง กปน. จะได้นํามารวบรวม
ประกอบเป็นหลักฐานในสัญญาให้ครบถ้วนต่อไป
ในการพิ จารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า การจัดซื้อสารส้มครั้งนี้
สามารถจัดซื้อได้ถูกกว่าที่ผ่านมา เนื่องจาก กปน. ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณสมบัติของสารส้มที่แตกต่าง
จากการจัดซื้อในครั้งที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการจัดซื้อสารส้มครั้งนี้ มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาภายใน 2 ปี โดยสามารถใช้
งบทําการข้ามปีได้ ดังนั้นจึงขอให้ กปน. ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อจัดซื้อวัสดุ เครื่องใช้ ในหมวดค่า
วัสดุและหมวดอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องมีสัญญาเกิน 1 ปี เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
2. เนื่องจากปริมาณการสํารองสารส้มของผู้ขาย มีผลต่อความมั่นคงของระบบผลิตของ
กปน. จึงขอให้ กปน. ตรวจสอบและเน้นย้ําการสํารองคลังของผู้ขายให้มีความพร้อมต่อการใช้งานของ กปน.
ตลอดเวลา
3. ขอให้ กปน. แนบรายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ห รื อ สิ่ ง ของที่ จ ะขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ
ประกอบการพิจารณาทุกครั้ง
มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้จัดซื้อสารส้มน้ํา จํานวน 120,000 ตัน งานเลขที่ ซท.75/2559 จากบริษัท
สยามเฆมี จํ า กั ด (มหาชน) เป็ น เงิ น 278,640,000.-บาท ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
19,504,800.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,144,800.-บาท (สองร้อยเก้าสิบแปด
ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

2. ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 8 ขอทบทวนการขออนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 2 สัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR)
ตามมติคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 แล้ว
ได้พิจารณาการขออนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญ ญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR) ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 413
วัน ของ บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่งคอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
สําหรับโรงสูบ น้ํ าดิ บ 4 ที่ สถานี สูบ น้ํ าดิบ สํ าแล และโรงสู บ น้ําดิ บ 2 ที่ โรงงานผลิต น้ํ าบางเขน พร้อมงานที่
เกี่ยวข้อง วงเงินค่างานทั้งสิ้น 94,018,843.00 บาท และ 289,796,462 เยน วงเงินสํารอง Provisional
Sums 11,830,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กําหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดย
กปน. ได้อนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาครั้งที่ 1 ให้กับผู้รับจ้างจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2559 แล้ว และ
ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติให้ กปน. ทบทวนการขออนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาฯ
ครั้งที่ 2 และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ นั้น
กปน. ได้ประสานกับผู้รับจ้างให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. แล้วจึง
นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาทบทวนการขออนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 2 สัญญา
E-RW(SL)/(BK)-8(RR) โดยมีข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาดังนี้
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1. แผนการดําเนินงานหลังการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR) ครั้งที่
2 โดยมีกําหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2. หนังสือของผู้รับจ้างที่ยืนยันไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับการผ่อน
ปรนระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญา ครั้งที่ 2 จาก กปน. และยังคงขอสงวนสิทธิเรียกร้องที่อาจมีขึ้นตามสัญญา
3. หนั ง สื อ ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ในการบริ ห ารโครงการ สํ า หรั บ สั ญ ญ า
E-RW(SL)/(BK)-8(RR) ของผู้รับจ้าง
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้พิจารณาข้อมูลที่ กปน. นําเสนอเพิ่มเติม
แล้ ว เห็ นสมควรอนุ มั ติ ผ่ อนปรนการบอกเลิ กสั ญ ญาครั้ งที่ 2 ซึ่ งเป็ นอํ านาจของคณะกรรมการ กปน. ตาม
ข้อบังคับ การประปานครหลวง ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ ข้อ 8 เนื่องจากเป็นการขออนุมัติผ่อนปรนครั้งที่
2 ทั้ งนี้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการได้ ตามแผนงานที่เสนอผ่อนปรนตามข้อ 1 กปน. สามารถบอกเลิ ก
สัญญา และดําเนินการตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 และในส่วนของความรับผิดชอบค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้
เป็ น ไปตามเงื่ อนไขของสั ญ ญา นอกจากนี้ หากมี ข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อพิ พาทเกิ ดขึ้ น ก็ จะเข้ าสู่ กระบวนการของ
อนุญาโตตุลาการตามหลักการของสัญญาต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 2 สัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR) ตามเสนอ และ
ให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
เรื่องที่ 9 ขอความเห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห์ ก ารเงิน และผลการดํ าเนิ น งาน การติ ด ตามผลงาน
ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงิน
และผลการดําเนินงานการติดตามผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์(EP) ระดับองค์กรและศูนย์EVM สําหรับงวด
9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ผลการดําเนินงาน
กปน. มี กํ า ไรก่ อ นหั ก ดอกเบี้ ย และค่ า เสื่ อ มราคา (EBITDA) เท่ า กั บ 9,954.5 ล้ า นบาท
สูงกว่าเป้าหมาย 170.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 และสูงกว่าปีก่อน 116.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
1.2 และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 5,629.8 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 190.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 แต่ต่ํา
กว่าปีก่อน 97.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 15,057.5 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 121.7 ล้านบาท และสูงกว่า
ปีก่อน 207.1 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ําซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จํานวน 12,439.2 ล้านบาท ต่ํากว่า
เป้าหมาย 106.5 ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน 37.9 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ําขายที่ต่ํากว่าเป้าหมาย 7.5
ล้าน ลบ.ม. แต่สูงกว่าปีก่อน 2.1 ล้าน ลบ.ม.
 ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ 9,427.7 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 68.3 ล้านบาท
แต่ สู งกว่ า ปี ก่ อน 304.9 ล้ านบาท โดยมี ต้ น ทุ น ค่ า น้ํ า ต่ อ หน่ ว ยน้ํ าขายเท่ า กั บ 8.46 บาท:ลบ.ม. ต่ํ า กว่ า
คาดการณ์ 0.01 บาท:ลบ.ม. และสูงกว่าปีก่อน 0.24 บาท:ลบ.ม.
 กําไรสุทธิ เท่ากับ 5,629.8 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 190.0 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปี
ก่อน 97.8 ล้ านบาท โดยมีอัต ราผลตอบแทนก่ อนหั กดอกเบี้ ย และค่ าเสื่อมราคาต่อรายได้ รวม (EBITDA
Margin) เท่ากับร้อยละ 66.11 สูงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 65.51 แต่ต่ํากว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อย
ละ 66.25 และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 38.06 สูงกว่าที่
คาดการณ์ไว้ซึ่งเท่ากับร้อยละ 36.83 แต่ต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 39.21
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ฐานะการเงิน
กปน. มี สิ นทรัพย์ รวม ณ 30 มิถุน ายน 2559 เท่ ากั บ 67,691.7 ล้ านบาท หนี้ สิ นรวม
11,542.7 ล้านบาท และส่วนทุน 56,149.0 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio)
เท่ากับ 0.21 เท่า เท่ากับที่คาดการณ์ แต่สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 0.20 เท่า และมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
(Current Ratio) เท่ ากับ 3.44 เท่า ต่ํากว่าที่คาดการณ์ ไว้ ซึ่งเท่ ากับ 3.67 เท่า แต่สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ ากั บ
3.23 เท่า
ผลการดําเนินงานด้าน EVM
กปน. มีกําไรสุทธิ จํานวน 5,629.8 ล้านบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตร์ ทําให้
มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จํานวน 4,009.1 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน
เมื่อหักค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ (Capital Charge: CC) จํานวน 3,100.8 ล้านบาท ส่งผลให้กําไรทางเศรษฐศาสตร์
(EP) มีค่าเท่ากับ 908.3 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 174.2 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 164.0 ล้านบาท
ประกอบด้วย
 ศูน ย์ผลิต น้ํ า มี กําไรทางเศรษฐศาสตร์ ติด ลบ 253.5 ล้านบาท ผลการดําเนิ นงาน
ดีกว่าเป้าหมาย 26.7 ล้านบาท และดีกว่าปีก่อน 74.1 ล้านบาท
 ศูนย์ส่งจ่ายน้ํา มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ 438.5 ล้านบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว่าเป้าหมาย 67.1 ล้านบาท และดีกว่าปีก่อน 158.0 ล้านบาท
 ศูนย์สนับสนุน มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ 1,236.1 ล้านบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว่าเป้าหมาย 204.8 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 183.3 ล้านบาท
 ศูนย์บริการ มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ 2,836.4 ล้านบาท ผลการดําเนินงานต่ํากว่า
เป้าหมาย 124.4 ล้านบาท และต่ํากว่าปีก่อน 212.8 ล้านบาท
การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย์ EVM
ผลการประเมินตามค่าเกณฑ์วัด สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของ
แต่ละศูนย์ EVM ประกอบด้วย ศูนย์ผลิตน้ําได้คะแนน 5.0000 อยู่ระดับเกณฑ์ A ศูนย์ส่งจ่ายน้ําได้คะแนน
4.5744 อยู่ระดับเกณฑ์ A- ศูนย์สนับสนุนได้คะแนน 4.8182 อยู่ระดับเกณฑ์ A- และศูนย์บริการได้คะแนน
3.9101 อยู่ระดับเกณฑ์ Bทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงานการติดตามผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)
ระดับองค์กร และศูนย์ EVM สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ รายได้ค่าน้ํามีแนวโน้มที่ต่ํากว่าเป้าหมายมากขึ้น
เรื่อย ๆ กปน. ควรพิจารณาหามาตรการในการเพิ่มรายได้ค่าน้ํา โดยเฉพาะการเร่งขายน้ําบริเวณชายขอบที่ติด
กับ กปภ. ให้มากขึ้น
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามเสนอและให้ กปน. รั บ ข้ อเสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค์ กรไป
พิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ และฝ่ายควบคุม
การส่งและจ่ายน้ํา
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้าง
ผังบริหารฝ่ายสนับสนุนงานบริการ และฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา เพื่อให้การดําเนินงานซ่อมบํารุงรักษา
ท่อประธาน รวมทั้งระบบส่งน้ําของ กปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโอนกองซ่อมท่อประปา
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จากสังกัดฝ่ายสนับสนุนงานบริการ ไปสังกัดฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา มีกรอบอัตรากําลังคงเหลือ 43
อัตราจากเดิม 92 อัตรา ลดลง 49 อัตรา และฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา รับโอนกองซ่อมท่อประปาและ
อัตรากําลัง 49 อัตรา จากฝ่ายสนับสนุนงานบริการ และเพิ่มกรอบอัตรากําลังเป็น 119 อัตรา จากเดิม 60
อัตรา เพิ่มขึ้น 59 อัตรา ทําให้งานด้านการบริการ เป็นไปอย่างคล่องตัวและบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนที่วางไว้
เกิดความสะดวกในการประสานงานและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
การปรับ ปรุงโครงสร้า งผั งบริห าร มี ผ ลให้ หน่ วยงานระดั บ ส่ วนลดลง 1 หน่ วยงาน กรอบ
อัตรากําลังสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) จากเดิม 1,032 อัตรา เป็น 983 อัตรา ลดลง 49 อัตรา
และกรอบอัตรากําลังสายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา) จากเดิม 921 อัตรา เป็น 980 อัตรา เพิ่มขึ้น 59
อัตรา โดยในจํานวนนี้ใช้จากอัตรากําลังสํารองส่วนกลาง (อัตรา Pool) ของ กปน. 10 อัตรา ทั้งนี้ ในภาพรวม
กปน. ยังคงมีกรอบอัตรากําลังเท่าเดิมที่ 4,930 อัตรา
การปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารในครั้งนี้ คิดเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ
การทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2559 เป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท โดยคาดการณ์ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ในระยะปี 2559 – 2562 ยังอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของรัฐวิสาหกิจชั้นดี คือ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อ
รายได้รวมไม่เกินร้อยละ 20 และค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวมไม่เกินร้อยละ 25
โดยหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างผังบริหารฝ่ายสนับสนุนงานบริการ และฝ่าย
ควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา ตามที่ได้มีการแก้ไขในที่ประชุม และให้พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังใหม่ให้เหมาะสม
และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาดําเนินการต่อไป ดังนี้
1. ฝ่ า ยสนั บ สนุ น งานบริ ก าร : โอนย้ า ยกองซ่ อ มท่ อ ประปา พร้ อ มอั ต รากํ า ลั ง ไปสั งกั ด
ฝ่ ายควบคุ ม การส่ งและจ่ า ยน้ํ า มี กรอบอั ตรากํ าลั งคงเหลื อ 43 อั ตรา จากเดิ ม 92 อั ตรา ลดลง 49 อั ตรา
ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ 1) ส่วนกลาง 2) กองบริหารธุรกิจเสริมด้านบริการ 3) กองประสานงานบริการ
และ 4) กองจัดเก็บพิเศษ
2. ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา : รับโอนกองซ่อมท่อประปา และอัตรากําลัง 49 อัตรา
จากฝ่ายสนับสนุนงานบริการ และเพิ่มกรอบอัตรากําลังเป็น 119 อัตรา จากเดิม 60 อัตรา เพิ่มขึ้น 59 อัตรา
ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ
(1) “ส่วนกลาง”
- เพิ่ ม กรอบอั ต รากํ า ลั ง จากเดิ ม 4 อั ต รา เป็ น 5 อั ต รา เพิ่ ม ขึ้ น 1 อั ต รา
(จากอัตรากําลังสํารองส่วนกลาง (อัตรา Pool) ของ กปน.) เพื่ อรองรับภารกิจการโอนย้ายหน่วยงานกองซ่อมท่ อ
ประปา
(2) “กองควบคุมระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา”
- เพิ่มกรอบอัตรากําลังจากเดิม 24 อัตรา เป็น 27 อัตรา เพิ่มขึ้น 3 อัตรา (รับโอน
งานและอัตรากําลังจาก ส่วนประเมินและข้อมูลการซ่อมท่อประปา กองซ่อมท่อประปา 2 อัตรา และใช้จาก
อัตรากําลังสํารองส่วนกลาง (อัตรา Pool) ของ กปน. 1 อัตรา
- เพิ่ ม ภารกิ จ ด้ า นการจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานและงบประมาณในการบํ า รุ ง
รักษาเชิงป้องกัน (PM) และการบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (CM) ระบบส่งน้ํา (อุโมงค์, ท่อส่งน้ํา) และระบบจ่ายน้ํา
(ท่ อประธาน) และควบคุ มให้ มีการดํ าเนิ น งานตามแผนที่ วางไว้ รวบรวมข้ อมู ล มาตรฐานท่ อ และอุ ป กรณ์
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ประกอบอุโมงค์ ท่ อส่งน้ํ า ท่ อประธาน เพื่ อจัด ทํ าข้อมูล ทะเบี ยนทรัพย์ สิน รวมถึงวิเคราะห์ รวบรวม และ
ประเมินข้อมูลน้ําสูญเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลนําไปบริหารจัดการน้ําสูญเสียในระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา
(3) “กองปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ํา”
- เปลี่ ย นชื่ อ หน่ ว ยงานจากเดิ ม “กองปฏิ บั ติ ก ารระบบส่ ง และจ่ า ยน้ํ า ” เป็ น
“กองปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ํา”
- เพิ่ ม กรอบอั ต รากํ า ลั ง จากเดิ ม 31 อั ต รา เป็ น 36 อั ต รา เพิ่ ม ขึ้ น 5 อั ต รา
(จากอัตรากําลังสํารองส่วนกลาง (อัตรา Pool) ของ กปน.)
- เพิ่มภารกิจด้านการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ในระบบส่งน้ํา (อุโมงค์, ท่อส่งน้ํา)
และระบบจ่ายน้ํา (ท่อประธาน) ประตูน้ํา และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ตามวาระ รวมทั้ งดําเนินการสํารวจหาท่อรั่ว
ระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา
- เป็นกองลักษณะ Line Function ประกอบด้วยหน่วยงานระดับส่วน 3 ส่วน คือ
(3.1) “ส่วนปฏิบัติและบํารุงรักษาระบบส่งน้ํา” มีกรอบอัตรากําลัง 11 อัตรา
- เปลี่ ย นชื่ อ หน่ ว ยงานจากเดิ ม “ส่ ว นซ่ อ มบํ า รุ งระบบส่ งน้ํ า ” เป็ น
“ส่วนปฏิบัติและบํารุงรักษาระบบส่งน้ํา”
(3.2) “ส่วนปฏิบัติและบํารุงรักษาระบบจ่ายน้ําตะวันออก” มีกรอบอัตรากําลัง
14 อัตรา
- เปลี่ ย นชื่ อ หน่ ว ยงานจากเดิ ม “ส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารระบบจ่ า ยน้ํ า
ตะวั น ออก” เป็ น “ส่ ว นปฏิ บั ติ แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาระบบจ่ า ยน้ํ า
ตะวันออก”
(3.3) “ส่วนปฏิบั ติและบํารุงรักษาระบบจ่ายน้ําตะวันตก” มีกรอบอัตรากําลัง
10 อัตรา
- เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม “ส่วนปฏิบัติการระบบจ่ายน้ําตะวันตก”
เป็น “ส่วนปฏิบัติและบํารุงรักษาระบบจ่ายน้ําตะวันตก”
(4) “กองซ่อมระบบส่งและจ่ายน้ํา”
- รับโอนหน่วยงานจากเดิม “กองซ่อมท่อประปา ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ” และ
เปลี่ยนชื่อเป็น “กองซ่อมระบบส่งและจ่ายน้ํา”
- เพิ่ ม กรอบอั ต รากํ า ลั งจากเดิ ม 47 อั ต รา เป็ น 50 อั ต รา เพิ่ ม ขึ้ น 3 อั ต รา
(จากอัตรากําลังสํารองส่วนกลาง (อัตรา Pool) ของ กปน.)
- เพิ่มภารกิจด้านการบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (CM) ระบบส่งน้ํา (อุโมงค์, ท่อส่งน้ํา)
และระบบจ่ายน้ํา (ท่อประธาน) ประตูน้ํา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกรณีเร่งด่วน
- เป็นกองลักษณะ Line Function ประกอบด้วยหน่วยงานระดับส่วน 2 ส่วน คือ
(4.1) ส่วนซ่อมระบบส่งและท่อประธาน” มีกรอบอัตรากําลัง 19 อัตรา
- เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม “ส่วนซ่อมท่อประปาและอุปกรณ์ กอง
ซ่อมท่อประปา” เป็น “ส่วนซ่อมระบบส่งและท่อประธาน”
(4.2) “ส่วนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์” มีกรอบอัตรากําลัง 30 อัตรา
- เปลี่ ย นชื่ อ หน่ ว ยงานจากเดิ ม “ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกล กองซ่ อ มท่ อ
ประปา” เป็น “ส่วนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์”
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(4.3) ยุบหน่วยงานระดับส่วน คือ “ส่วนประเมินและข้อมูลการซ่อมท่อประปา
กองซ่ อ มท่ อ ประปา” โดยโอนงานและอั ต รากํ า ลั ง 2 อั ต รา ไปไว้ ที่
“กองควบคุมระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา” ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา
3. การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งผั ง บริ ห ารตามข้ อ 1 มี ผ ลให้ ห น่ ว ยงานระดั บ ส่ ว นลดลง 1
หน่วยงาน กรอบอัตรากําลังสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) จากเดิม 1,032 อัตรา เป็น 983 อัตรา
ลดลง 49 อัตรา และกรอบอัตรากําลังสายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา) จากเดิม 921 อัตรา เป็น 980 อัตรา
เพิ่มขึ้น 59 อัตรา โดยในจํานวนนี้ใช้จากอัตรากําลังสํารองส่วนกลาง (อัตรา Pool) ของ กปน. 10 อัตรา ทั้งนี้
ในภาพรวม กปน. ยังคงมีกรอบอัตรากําลังเท่าเดิมที่ 4,930 อัตรา
4. การปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารในครั้งนี้ คิดเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ
การทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2559 เป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท โดยคาดการณ์ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ในระยะปี 2559 – 2562 ยังอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของรัฐวิสาหกิจชั้นดี คือ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อ
รายได้รวมไม่เกินร้อยละ 20 และค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวมไม่เกินร้อยละ 25
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้หน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารดําเนินการโอนทรัพย์สิน ที่ดินและ
สิ่ งปลู กสร้ างที่ ถื อครอบครองให้ แล้ วเสร็ จ โดยเร็ ว เพื่ อให้ ส ามารถดํ า เนิ น งานและควบคุ ม งบประมาณของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เนื่องจากมีการโอนย้ายงานกองซ่อมท่อประปาออกจากฝ่ายสนับสนุนงานบริการแล้ว จึง
ขอให้ กปน. พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติของตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้ นํ า เสนอคณ ะกรรมการ กปน. เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ได้นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ 2559
เข้ า พิ จ ารณาทบทวนในการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร “การระบุ ทบทวน และประเมิ น ความเสี่ ย งปลายปี
งบประมาณ 2559 และระบุความเสี่ยงใหม่ต้นปีงบประมาณ 2560” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรประจําปีงบประมาณ 2560 โดยให้ สอดคล้องกับคู่มือ
ปฏิ บั ติ เกี่ย วกับ การบริห ารความเสี่ย งและการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ /แนวทางปฏิบั ติ เกี่ย วกับ การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ซึ่งที่ ป ระชุมฯ ผู้บ ริห ารระดั บ ผู้ช่ วยผู้ว่าการและเที ยบเท่ าขึ้น ไป มีความเห็ น ให้ คงประเด็น หลั กทั้ ง 5 ข้ อไว้
เช่นเดิม ประกอบด้วย
1) การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์กร
2) การบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ
3) การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4) การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ
5) การสร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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สําหรับ ข้อ 1) การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์กร ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงข้อความให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้
ข้อความเดิม
ทุกภาคส่วนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการการประปา
นครหลวงจนถึ งระดั บ ปฏิ บั ติ การ ควรมี ส่ ว นร่ วมใน
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยระบุ วิ เคราะห์
ประเมิ น ความเสี่ ยง เป็ น ประจํ าทุ กปี และเมื่ อจํ าเป็ น
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ สถานการณ์ สภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่ อบริหารจัดการให้ ความเสี่ ยงอยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้

ปรับปรุงใหม่
ทุ ก ภาคส่ ว นในองค์ ก ร ตั้ ง แต่ ค ณะกรรมการการ
ประปานครหลวงจนถึ งระดั บ ปฏิ บั ติการ ควรมี ส่ว น
ร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุ
วิ เ คราะห์ และประเมิ น ความเสี่ ย ง ที่ อ าจส่ ง ผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร เป็นประจําทุกปีและ
เมื่ อ จํ า เป็ น เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ ส ถาน การณ์
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อบริหารจัดการ
ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

2. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite)
จากการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร การระบุ ทบทวน และประเมิ น ความเสี่ ย ง ปลายปี
งบประมาณ 2559 เมื่อวัน ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ผู้ บ ริห ารระดั บ ผู้ช่ วยผู้ ว่าการและเทีย บเท่ าขึ้น ไปได้
พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite) มีมติให้ปรับปรุง ดังนี้
เดิม

ใหม่

เหตุผล

ด้านการเงิน
“กปน. ยอมรั บ อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ที่ กปน. ยอมรั บ อั ตราน้ํ าสู ญ เสี ย ที่
เห ม า ะ ส ม แ ล ะ คุ้ ม ค่ า เชิ ง เหมาะสม โดยอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย
เศรษฐศาสตร์ โดยอั ต ราน้ํ าสู ญ เสี ย ต้องไม่เกิน 25%
ต้องไม่เกิน 22.5%

อ้างอิงจากอัตราน้ําสูญเสียที่เหมาะสมใน
เชิ งเศรษฐศาสตร์ (Economic Leakage
Level: ELL) ของ การประปานครหลวงซึ่ง
อยู่ ที่ 25% จากบั นทึ กข้ อตกลงการ
ประเมินผลการดําเนินงานของการประปา
นครหลวง ประจําปีบัญชี 2559

ด้านลูกค้าและการตลาด
กปน. ต้องการให้มีรายได้จากธุรกิจที่
เกี่ ย วเนื่ อง เช่ น รายได้ จ ากการให้
บริ ก ารหน้ า มาตร/หลั งมาตร การ
ผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพน้ํ า การฝึ กอบรมเกี่ ยวกั บ
งานประปา เป็ นต้ น ไม่ ต่ํ ากว่า 3%
ของรายได้จากการดําเนินงานต่อปี
มติที่ประชุม

กปน. ต้องการให้มีรายได้จากธุรกิจ ระบุ ประเภทรายได้ ให้ สอดคล้องกั บ
ที่ เกี่ ย วเนื่ อ ง ได้ แ ก่ รายได้ จ าก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
การรับจ้างงานภาครัฐ งานวางท่ อ
งานตรวจแบบ งานบรรจบท่อ งาน
บริ การหลังมาตรวัดน้ํ า ไม่ ต่ํ ากว่ า
3% ของรายได้จากการดําเนินงาน
ต่อปี

1. เห็นชอบนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ 2560
2. เห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite) ปีงบประมาณ
2560
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เรื่องที่ 12 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง/เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดตั วชี้ วัด ของ กปน.
ประจําปีงบประมาณ 2559
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง /
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตั วชี้ วัด ของ กปน. ประจําปี งบประมาณ 2559 ที่ ได้มีการบัน ทึกข้อตกลงร่วมกั น
ระหว่างฝ่ายรัฐบาล(กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง) กับ กปน. แล้ว แต่เนื่องจากสภาวะวิกฤติภัยแล้ง
ของประเทศไทยในปี นี้ มีความรุ น แรงมากกว่าปี ที่ ผ่ านมา ส่ งผลให้ คุณ ภาพและปริมาณน้ํ าที่ ใช้ ในการผลิ ต
น้ําประปาอยู่ในขั้นวิกฤติทั่วทั้งประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน
ร่วมกันประหยัดน้ําตั้งแต่ปลายปี 2558 กปน. จึงได้ดําเนินนโยบายรณรงค์ประหยัดน้ําด้วยการลดแรงดันน้ํา
ในช่วงกลางคืน (เวลา 23.00 - 05.00 น.) เพื่อเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้ง และให้ผู้ใช้น้ําได้รับรู้และเกิด
จิต สํ านึ กในการร่ว มกัน ประหยัด น้ํ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในช่ วงฤดู ร้อน ตั้ งแต่ เดื อนกุ มภาพั น ธ์ - พฤษภาคม
2559 ทั้งที่ตามปกติจะเป็นช่วงที่ กปน. ปรับเพิ่มแรงดันให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ํา และสร้างความ
พึงพอใจในการให้บริการ แต่จากสถานการณ์ดังกล่าว กปน. จําเป็นต้องลดแรงดันให้ต่ํากว่าที่ได้คาดการณ์ไว้
แต่เดิม ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าเกณฑ์วัดการบริหารจัดการแรงดันน้ําปีงบประมาณ 2559
กปน. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าภาวะวิกฤติดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอกที่ กปน. ไม่อาจควบคุม
ได้ แม้จะมีการบริหารจัดการอย่างดีแล้วก็ตาม กปน. จึงขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดเรื่อง
การบริหารจัดการแรงดันน้ํา โดยขอไม่วัดผลการดําเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็น
ช่วงที่ กปน. จําเป็นต้องลดแรงดันน้ําให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามเสนอ และให้ กปน. นํ าเสนอกระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาให้ ความเห็ นชอบ
พร้อมทั้งนําเสนอ SubPAC เพื่อพิจารณาภายในสิ้นปีบัญชี 2559
เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบการเลื่อนตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานระดับรองผู้ว่าการและเทียบเท่า
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนตําแหน่งและ
แต่งตั้งพนักงานระดับรองผู้ว่าการและเทียบเท่า ดังนี้
1. เลื่อนตํ าแหน่ งและแต่งตั้ง นายชลิต แก้วไสย เลขประจําตั ว 007919 ตํ าแหน่ งผู้ช่ วย
ผู้ว่าการ (บริหาร) ไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการ (บริหาร)
2. เลื่อนตําแหน่งและแต่งตั้ง น.ส.สุรีย์ ส.ศรีสุวรรณ เลขประจําตัว 067679 ตําแหน่งผู้ช่วย
ผู้ว่าการ (บริการ 3) ไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการ (การเงิน)
3. เลื่อนตําแหน่งและแต่งตั้ง นายปริญญา ยมะสมิต เลขประจําตัว 067326 ตําแหน่งผู้ช่วย
ผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) ไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
4. เลื่ อ นตํ า แหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง นายคงเกี ย รติ เจริ ญ บุ ญ วรรณ เลขประจํ า ตั ว 002607
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บํารุงรักษา) ไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ํา)
5. เลื่อนตํ าแหน่ งและแต่งตั้ง นางผุสดี ขอมทอง เลขประจําตัว 029025 ตําแหน่ งผู้ช่วย
ผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) ไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
6. เลื่ อ นตํ า แหน่ งและแต่ งตั้ ง นายกวี อารี กุ ล เลขประจํ า ตั ว 070297 ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ผู้ว่าการ (บริการ 2) ไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)
7. เลื่ อ นตํ า แหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง นายสมบู ร ณ์ สุ นั น ทพงศ์ ศั ก ดิ์ เลขประจํ า ตั ว 069345
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5) ไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
8. เลื่อนตําแหน่งและแต่งตั้ง นายจําเริญ ตันติวงศ์วัฒน์ เลขประจําตัว 067423 ตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ํา) ไปดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 สังกัดผู้ว่าการ
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9. เลื่ อนตํ าแหน่ งและแต่ งตั้ง นางลาวัณ ย์ ฉัต รรุ่งชีวัน เลขประจําตัว 067814 ตําแหน่ ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักคณะกรรมการการประปานครหลวง) ไปดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง
ระดับ 10 สังกัดผู้ว่าการ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
เรื่องที่ 14 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
1. งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และขอยุติการติดตาม
- การสํารวจความต้องการการใช้น้ําในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง
- การหารือและร่วมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ําประปาที่
สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (กรุงเทพมหานคร)
2. งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
2.1 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
(2) โครงการน้ําดื่ม PAPA
(3) การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
(4) โครงการขยายเขตการให้บริการน้ําประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง
(5) การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT)
(6) การบริหารจัดการและเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน้ําดิบ
(7) การเตรียมบุคลากรสําหรับเป็นผู้บริหาร และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(8) การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชน
(9) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานอย่างบูรณาการ
(10) ความก้าวหน้างานลดน้ําสูญเสียในพื้นที่ Normal Zone และ Red Zone
2.2 การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง กปน. กับหน่วยงานอื่น
2.3 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 8/2559เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1) ขอให้ กปน. เร่งรัดการจัดทําราคากลางของงานก่อสร้างเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอด
แนวคลองประปาเป็นการถาวรฝั่งตะวันตก เนื่องจากการดําเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน สําหรับงานก่อสร้างฯ
ฝั่งตะวันออก กปน. ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติในการกําหนด Spec ของวัสดุที่จะใช้ใน
การก่อสร้าง เพื่อให้ดําเนินงานต่อไปได้
2) กปน. ควรพิ จ ารณาให้ อาคารสถาบั นพั ฒ นาวิชาการประปาที่เชี ยงราก เป็ น สถานที่ จั ด
อบรม/ สัมมนาของพนักงานและผู้เข้าอบรมโดยตรง เพื่อนําพื้นที่ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ กปน. ไว้รองรับ
การประชุมได้อย่างเพียงพอ และควรพิจารณาจ้างเอกชนมาดําเนินการในส่วนของงานบริการ/งานอํานวยความ
สะดวก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดอบรม
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3) กปน. ควรกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการย้ายใกล้บ้านให้ชัดเจน และตําแหน่ง
ระดับบริหารไม่ควรเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากอาจทําให้เกิดปัญหาขาดผู้บริหารที่เหมาะสมกับตําแหน่งในบาง
หน่วยงาน
4) ขอให้ กปน. นําเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ําดิบและ
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งสํารองน้ําดิบในกิจการประปา ผลการศึกษาแนวทางและความคุ้มค่าในการ
ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ของ กปน. เอง และผลการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
แห่งใหม่ที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ใน
เดือนกันยายน 2559
มติที่ประชุม

รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 15 รับทราบผลการเยี่ยมชมสํานักงานประปาสาขาบางเขน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
กปน.ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการเยี่ยมชมสํานักงานประปาสาขา
บางเขนเมื่อวันที่ 18สิงหาคม 2559โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้มีประธานกรรมการ กปน. (นายเจริญ ภัสระ)
คณะอนุกรรมการกํ าหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งมี รศ.ดร.ชนิ นทร์ ทิน นโชติ เป็ น
ประธานอนุกรรมการ และนางศิริพร เหลืองนวล เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้ว่าการและผู้บริหารของกปน.
เข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานภายในสํานักงานประปาสาขาบางเขน (สสข.) และร่วมหารือกับผู้บริหารของ สสข.
โดยมีประเด็นสําคัญในการประชุมหารือดังนี้
1. การศึ กษาดูงานระบบสารสนเทศของสํานัก งานพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิก ส์
(องค์การมหาชน)
จากที่ ป ระธานกรรมการ กปน. ได้ เดิ น ทางไปร่ วมรั บ ฟั งบรรยายเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จัดการแนวใหม่ขององค์กรรัฐ และ Big Change ของโลกอนาคตกับการปรับกลไกของรัฐ ณ สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (องค์ การมหาชน) (สพธอ.: ETDA) เมื่ อวัน ที่ 17 สิ งหาคม 2559 ซึ่ งมี เรื่องที่
น่ าสนใจหลายเรื่องอาทิ การเข้ า สู่ Thailand 4.0 การเตรีย มความพร้อมรั บ มื อกั บ ภั ย คุ มคามทางไซเบอร์
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยการสร้างสภาวะ
แวดล้อมให้สนับสนุนการทํางานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Transactions Environment) จึงเห็นว่า กปน. ควรขอ
ไปศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพธอ.ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ สสข.
- การประยุกต์ใช้ Google Calendar กับกิจกรรมปิดน้ําของ สสข. ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานให้ บริการประชาชน เห็ นควรให้ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศนําแนวความคิดมาพัฒ นา
ต่อยอดและเชื่อมโยงเข้ากับ Application หลักของ กปน. เช่น Mobile Application โดยนําผลสํารวจความ
ต้องการของผู้ใช้น้ํามาประกอบการพัฒนาระบบแล้วขยายผลไปใช้กับสํานักงานประปาสาขาอื่นด้วยอีกทั้ง ต้อง
คํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล โดยกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามพื้นที่และความจําเป็นในการใช้งาน
- การใช้ งานระบบติดตามการให้ บริการงานติ ดตั้งประปาโครงการหมู่ บ้านจัดสรรผ่ าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้การประสานงานติดตั้งประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ นการอํ านวยความสะดวกให้ กับผู้ ประกอบการเห็ นควรให้ กปน. เร่งนํ าระบบนี้ ไปใช้ งานกั บสํ านั กงาน
ประปาทุกสาขา โดยควรกําหนดเป็นกระบวนการทํางานแล้วบรรจุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานของสํานักงานประปาสาขา
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- การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ กปน. ควรออกแบบระบบงาน โดยให้มีการนําเข้า
ข้อมูลตามความจําเป็น ซึ่งข้อมูลนําเข้าไม่ควรมีปริมาณมากเกินไปเนื่องจากเป็นภาระต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่และ
อาจทําให้ไม่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการหมุนเวียนงาน
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
สสข. ขอให้ กปน. สนับสนุนเพิ่มเติมในการใช้งานระบบติดตามการให้บริการงานติดตั้ง
ประปาโครงการหมู่ บ้ านจัด สรรผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ เช่น การเพิ่ มความสามารถในการจั ดทํ าแผนงาน
โครงการบนระบบได้โ ดยตรงการเพิ่มหน้า จอการทํา งานและรายงานสรุป ผลสํา หรับ ผู้บ ริห ารและการแจ้ง
ปัญ หาในการใช้งานระบบ WLMA เช่นการปรับปรุงข้อมูลสถานะการซ่อมท่อในระหว่างที่งานยังไม่แล้วเสร็จ
รวมถึงขอให้พิจารณาอนุ มัติ จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมหลักสูตรที่ นอกเหนื อจากที่ กปน. ได้ กําหนดไว้แล้ ว
เพื่อพนักงานจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมใหม่ ๆ สําหรับมาใช้กับการปฏิบัติงานได้โดยตรง
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ขอให้ กปน. รวบรวมปัญ หา อุปสรรค และประเด็นที่หน่วยงานต้องการสนับ สนุ น
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่อสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กปน. ควรพิจารณาความเหมาะสมในการอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือโปรแกรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สามารถพัฒนาต่อยอดระบบงานให้
เกิดประโยชน์มากขึ้น
- เพื่อให้การเก็บเอกสารสัญญาการใช้น้ําเป็นไปอย่างมีระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้
รวดเร็ว และไม่เป็นภาระ กปน. ควรพิจารณาจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์
- กปน. ควรพิจารณานําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยี RFID (Radio frequency
identification) หรือ Barcode มาใช้ในการบริหารจัดการคลังพัสดุเพื่อให้การบริหารจัดการคลังพัสดุเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

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

เรื่องที่ 16 รับทราบรายละเอียดข้อมูลโครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล-บางไทร กรมชลประทาน
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูลโครงการคลองระบาย
น้ําหลากบางบาล-บางไทร กรมชลประทาน โดยผู้แทน กปน. ได้เข้าพบและหารือกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
เมื ่อ วัน ที ่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อ งประชุม ส่ว นวางโครงการที ่ 3 อาคารสํ า นัก บริห ารโครงการ
กรมชลประทาน เพื่อรับทราบรายละเอียดและความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการคลองระบายน้ําหลาก
บางบาล-บางไทร โดยมีองค์ประกอบเนื้องานก่อสร้าง 2 ระบบงานหลักที่สําคัญ ได้แก่
1. ระบบงานที่ 1 การขุดคลองระบายน้ําหลากบางบาล-บางไทร (ความสามารถระบายน้ํา
สูงสุด 1,200 ลบ.ม./วินาที) เพื่อผันน้ําเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยาจากแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงตั้งแต่อําเภอบาง
บาล ถึงอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 22.35 กม. โดยมีประตูระบายน้ําปลายคลอง
ระบายน้ําหลากบางบาล-บางไทร (อยู่เหนือจากสถานีสูบน้ําดิบสําแลประมาณ 20 กม.) ตั้งอยู่ที่ ตําบลสนาม
ชัย อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทําหน้าที่ ควบคุมปริมาณน้ําที่จะไหลเข้าคลองระบายน้ํ า
หลากและกักเก็บน้ําไว้ในคลองเพื่อการเกษตร
2. ระบบงานที่ 2 เขื่อนพระนครศรีอยุธยา อยู่เหนือจากสถานีสูบน้ําดิบสําแลประมาณ 42
กม. (คลองระบายน้ําหลากบางบาล-บางไทร ความยาวประมาณ 22 กม. และ บางไทร-สถานีสูบน้ําดิบสําแล
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ความยาวประมาณ 20 กม.) สร้ า งปิ ด กั้ น แม่ น้ํ า เจ้ า พระยา ที่ อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยทําหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ําที่จะไหลเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทดน้ําเข้าคลอง
ระบายน้ําหลาก
ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการระบายน้ําหลากบางบาล-บางไทร ในส่วนของคลองระบายน้ําหลากนั้น ได้ผ่าน
การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ ว ส่วนเขื่อนพระนครศรีอยุ ธยา อยู่ระหว่างดําเนิ น
การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนต่อไป
2. ปัจจุบัน กรมชลประทาน อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาสํารวจและ
ออกแบบของโครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล-บางไทร ซึ่งรวมถึงงานเขื่อนพระนครศรีอยุธยา โดยคาด
ว่าจะดําเนินการประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาในช่วงต้นปีงบประมาณ 2560 โดยมีแผนการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ
ได้ แ ก่ ระยะแรก ก่ อ สร้ า งคลองระบายน้ํ า หลากบางบาล-บางไทร และระยะที่ ส อง ก่ อ สร้ า งเขื่ อ น
พระนครศรีอยุธยา
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีมติ
รับทราบรายละเอียดข้อมูลโครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล-บางไทร กรมชลประทาน และมีข้อเสนอแนะ
ว่ า หาก กปน. จะหาจุ ดรั บน้ํ าดิ บและเส้ นทางลํ าเลี ยงน้ํ าดิ บใหม่ กปน. ต้ องมี การศึ กษาความเหมาะสมและ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งนี้ กปน. ควรมีแผนการอนุรักษ์แหล่งน้ําต้นทาง เพื่อให้น้ําดิบที่มาถึงบริเวณ
จุดรับน้ํามีคุณภาพดี
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 17 รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและ
สะสม 10 เดือน (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559)
กปน. ได้นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื ่อ รับ ทราบรายงานผลการเบิก จ่า ยงบลงทุน
ประจํา ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและสะสม 10 เดือ น (ตุล าคม 2558 – กรกฎาคม 2559)
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 กปน. สามารถเบิกจ่ายได้ จํานวน 2,827.1 ล้านบาท คิดเป็น 66.5% ของ
วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2558 เบิกจ่ายได้ 56.5%) รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 10 เดือน ต.ค.2558 - ก.ค.2559
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
หน่วย : ล้านบาท
ต.ค.2558 - ก.ค.2559
วงเงิน
รายการ
% เบิกจ่าย
เบิกจ่ายทั้งปี แผนจ่าย
จ่ายจริง
%
ทั้งปี
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
3,855.3 2,573.2 2,335.5
90.8
60.6
งบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ
393.9
212.7
491.6 231.1
124.8
รวมทั้งสิ้น
4,249.2 2,785.9 2,827.1 101.5
66.5
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน 41.2 ล้านบาท คิดเป็น 1.5% ของแผนจ่าย
สะสม
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ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1– ไตรมาส 4 (ต.ค.2558–ก.ค. 2559)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบลงทุนปกติ

ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.
วงเงินอนุมัติ
2558)
เบิกจ่ายทั้ง
ปี
แผนจ่าย จ่ายจริง %
3,855.3

งบโครงการ

393.9

ไตรมาส 2 (ม.ค.– มี.ค.
2559)
แผนจ่าย จ่ายจริง

469.1 494.0 105.3 625.2
40.6

93.0 229.1

79.4

%

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.2559) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.2559)
แผนจ่าย จ่ายจริง

734.2 117.4 1,115.0 838.2
181.9 229.1

67.0 135.0

จ่ายจริง
(ก.ค.59)
75.2 1,646.0 269.1

%

201.5

แผนจ่าย

206.9

81.7

%
16.3
39.5

รวมทั้งสิ้น
4,249.2 509.7 587.0 115.2 704.6 916.1 130.0 1,182.0 973.2 82.3 1,852.9 350.8 18.9
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย
ตามข้อตกลงวัดผลการ
509.7 587.0 100.0 627.3 916.1 100.0 893.2 973.2 100.0 1,772.9 350.8 19.8
ดําเนินงาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีมติ
เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและสะสม 10 เดือน (ตุลาคม
2558 – กรกฎาคม 2559) และมีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน ในกรณี
รายการใดที่วางแผนไว้แล้ว คาดว่าไม่สามารถดําเนินการได้ทัน ให้เร่งรัดรายการอื่นมาดําเนินการทดแทน และ
ต้องมีการติดตามเร่งรัดการส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

18 รับทราบการติ ด ตามความเสี่ ยงของอัต ราดอกเบี้ ยและอั ต ราแลกเปลี่ ยน สํ าหรับเดื อน
กรกฎาคม 2559

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และ อัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเดือนกรกฎาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
1. ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2559 กปน. มี ภ าระหนี้ เป็ น เงิน กู้ ส กุ ล เยนทั้ งจํา นวน เท่ า กั บ
5,488.1 ล้านเยน เทียบเท่า 1,862.5 ล้านบาท โดยในจํานวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
แล้ว เท่ากับ 2,380.3 ล้านเยน เทียบเท่า 807.8 ล้านบาท (ร้อยละ 43.4) และคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 3,107.8 ล้านเยน เทียบเท่า 1,054.7 ล้านบาท (ร้อยละ 56.6)
2. ปั จ จุ บั น กปน. ยั ง คงเหลื อ เงิ น กู้ สั ญ ญาเลขที่ TXXXII-1 ที่ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนหลังการลงประชามติถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) พบว่า ค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทแกว่งตัวแข็งค่าขึ้นมาก
ส่ งผลให้ กปน. มี ผ ลขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเพิ่ มขึ้ น เห็ น ควรพิ จ ารณาดํ า เนิ น การบริห ารความเสี่ ย ง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินกู้สกุลเยนดังกล่าวอยู่ระหว่างระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ และคาดว่าจะเบิกรับเงินกู้
ครบจํานวนประมาณต้นปี 2560 จึงเห็นควรดําเนินการเมื่อ กปน. เบิกรับเงินกู้ครบจํานวนแล้ว ทั้งนี้ มีแนวทาง
ในการดํ าเนิ น การ 2 แนวทาง คื อ การแปลงหนี้ สกุ ล เยนเป็ น สกุ ล บาท Cross Currency Swap (CCS) และ
การชําระคืนเงินกู้ก่อนครบกําหนด (Prepayment)
ทั ้งนี ้ คณะอนุก รรมการพัฒ นาองค์ก ร ได้ป ระชุม ครั้งที ่ 8/2559 เมื ่อ วัน ที ่ 8 สิงหาคม
2559 มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 19 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด
9 เดือน ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559)
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานผลการดําเนิ น งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 9 เดือน ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559)
โดยมีผลประเมิน การดําเนิ นงานที่สามารถประเมิ นตามเกณฑ์วัดฯ ที่กําหนดได้ร้อยละ 42 เทียบเป็นระดั บ
ประเมินที่คะแนน 3.7325 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ําหนักร้อยละ 45 ซึ่ง กปน.
จะจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานตนเองส่ง สคร. ในเดือนสิงหาคม และจะตรวจประเมินผลโดย สคร.
อีกครั้งในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
2. ผลลัพธ์หมวด 7 น้ําหนักร้อยละ 55 แบ่งออกเป็น 6 หมวดย่อย คือ ผลลัพธ์ข้อ 7.1 – 7.6
ดังนี้
เกณฑ์วัด
• ผลลัพธ์ข้อ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณภาพน้ําประปา
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
• ผลลัพธ์ข้อ 7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
• ผลลัพธ์ข้อ 7.3 ด้านการเงินและตลาด
- EBITDA Margin และค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
o การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
o ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
• ผลลัพธ์ข้อ 7.4 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
• ผลลัพธ์ข้อ 7.5 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
- การบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสีย
o อัตราน้ําสูญเสีย Normal Zone
o อัตราน้ําสูญเสีย Red Zone
- การหยุดการสูบจ่ายน้ํา
• ผลลัพธ์ข้อ 7.6 ด้านการนําองค์กร
- การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS – SOE
- การบริหารจัดการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (DSM)
- การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
- การกํากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผลงาน
(เกรด)
A
E
B+
A
A
A
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
E+
E
A
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
A

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 20 รั บ ทราบรายงานความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง าน งวด 9 เดื อ น
ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน งวด 9 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559) โดยแผนงาน /
โครงการส่วนใหญ่ดําเนินกิจกรรมได้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน สรุปผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้านได้ ดังนี้
โครงการ/แผนงาน
ยุทธศาสตร์
ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
ด้านธรรมาภิบาล
รวม

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน

จํานวน
แผนงาน

จํานวน
ตัวชี้วัด
ตามแผน

แผนงานที่ได้
ตามเป้าหมาย

3
4
17
12
2
38

7
25
51
17
12
112

2
2
12
12
2
30

ตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
แล้วเสร็จ
1
2
5
7
15

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
6
23
46
17
5
97

รวมทั้ งผลการดําเนิ น งานตามแผนปรับ ปรุงองค์ กร (OFIs Roadmap) ตามระบบประเมิ น
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) สามารถดําเนินการเป็นไปตามแผนงาน
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค์ ก ร ได้ ป ระชุ ม ครั้ งที่ 8/2559 เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ งหาคม
2559 มี ม ติ รั บ ทราบรายงานความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง าน งวด 9 เดื อ นแรก
ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 21 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิน การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติดังนี้
1. เห็ น ชอบ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก ตรวจสอบ ประจํ า ปี ง บประมาณ 2560
ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น คื อ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล (Individual Development Plan : IDP) โดย
หลักสูตรการอบรมพนักงานรายบุคคลได้นําไปบรรจุไว้ในแผนการฝึกอบรมพนักงานของสํานักตรวจสอบ ประจําปี
งบประมาณ 2560 แล้ว และแผนการฝึกอบรมพนักงานของสํานักตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 2560
งบประมาณรวม 832,000.- บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. เห็นชอบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด
2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2559) เป็นงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ รวม 10 งาน ผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ : ภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ โดยมีการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 เรื่อง ที่ควรได้รับการปรับปรุง คือ การควบคุมภายใน การกํากับดูแล หน่วยงานสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กําหนด อย่างไรก็ตาม การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
ของหน่วยงานที่ควรปรับปรุง คือ ระบบงานการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด ระบบงานกําจัดตะกอน และระบบงาน
ซ่อมท่อประปา สําหรับข้อเสนอแนะของสํานักตรวจสอบ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจในการนําไป
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ดําเนินการเพื่อปรับปรุงและผลการประเมินทีมตรวจสอบโดยผู้รับตรวจ มีระดับคะแนนพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี
(คะแนนเฉลี่ย 4.38)
สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้
2.1 การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น – น้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วด (ปาป้ า ) การดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงานในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การควบคุม และการเบิก-จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีจํานวนการ
เบิก-จ่ายถูกต้องตรงตามบันทึกยอดสินค้าคงเหลือในโรงงาน ระบบ SAP และงบต้นทุนการผลิต เว้นแต่การวาง
แผนการผลิตไม่สอดคล้องกับแนวโน้มการจําหน่ายเนื่องจากแผนการผลิตรายเดือน ใช้วิธีการหารเฉลี่ยจาก
แผนการผลิตทั้งหมด ทําให้แผนการผลิตมีปริมาณเท่ากันทุกเดือน และไม่มีแผนบํารุงรักษาเครื่องจักรระยะยาว
และประจํ า ปี ทั้ ง ที่ ได้ กํ า หนดไว้ ในคู่ มื อ การบํ า รุ ง รั ก ษา อย่ า งไรก็ ดี เครื่ อ งจั ก รฯ มี กํ า ลั ง การผลิ ต เต็ ม
ประสิทธิภาพ 150 ขวด/นาที แต่ปัจจุบันผลิตจริง 80 ขวด/นาที เนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอกับความเร็ว
ของเครื่องจักร เพราะต้องใช้แรงงานในการเรียงขวดและการยกแพ็คน้ําที่ผลิตสําเร็จออกจากสายพานเพื่ อ
จัดเก็บ
2.2 สอบทานรายการในงบการเงิน – ค่าจ้างเหมากําจัดตะกอน กระบวนการจัดจ้างงาน
กําจัดตะกอน มี 2 แบบ คือ แบบวิธีธรรมชาติ และแบบเครื่องจักรกล ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา
การเบิกจ่ายเงิน ของทั้ง 2 แบบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เว้นแต่การส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้
ผู้รับ จ้างบางรายการไม่พร้อมใช้งาน พบเครื่อง Filter Press No.2 ซึ่งใช้ในกระบวนการกําจั ดตะกอนแบบ
เครื่องจักรกลชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างได้แจ้งให้ฝ่ายโรงงานผลิตน้ําบางเขนทราบถึงความผิดปกติ
ตั้งแต่ได้รับแจ้งให้เริ่มงาน (ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้ออะไหล่จาก
ต่างประเทศ และการปรับ เปลี่ยนวิธีการคํ านวณค่ างานกําจัด ตะกอน โดยมิ ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
สัญญา
2.3 การบริห ารงานที่เกี่ยวเนื่องกับท่อและอุป กรณ์ โดยสุ่มตรวจสอบงานจ้างซ่อมท่ อ
ประปาแตกรั่วพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 673 จุด การบันทึกผลการปฏิบัติงานซ่อมท่อประปาแตกรั่วใน
ระบบ WLMA การใช้ท่อและอุปกรณ์ และการส่งคืน-รับคืนท่อและอุปกรณ์ (ซาก) พบว่า หน่วยงานดําเนินการ
ซ่อมท่อแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 650 จุด (96.58%) เกินระยะเวลาที่กําหนด จํานวน
23 จุด สาเหตุจากการทรุดตัวของดิน การผุกร่อนภายใน – ภายนอกท่อ และประตูน้ําใต้ดินชํารุด การใช้งาน
ระบบ WLMA หน่วยงานไม่บันทึกการใช้ท่อและอุปกรณ์ในระบบ WLMA รวมถึงบันทึกรายการไม่ครบถ้วน
ทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการบริหารหรือตัดสินใจได้ นอกจากนี้ หน่วยงานไม่ได้ถือ
ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและหลักเกณฑ์ที่กําหนด ได้แก่ การใช้งานระบบ WLMA ไม่เต็มประสิทธิภาพ และ
การลงนามในใบเบิกพัสดุ ใบจ่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตามคู่มือบริหารงานคลังพัสดุ
2.4 การปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 4/2559 พบว่า ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสิ้นสุดไตรมาส 3/2559 คงเหลืองานที่ยังดําเนินการไม่ได้วงเงินฯ 5,524.01 ล้าน
บาท สาเหตุ เกิ ด จากอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณากํ า หนดราคากลาง การพิ จ ารณากํ า หนด/ทบทวน TOR รอ
ดําเนินการประกวดราคา อยู่ระหว่างการขออนุมัติประกาศสอบราคา ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุม
ได้ติดตามความคืบหน้าและรายงานปัญหา/อุปสรรค อย่างต่อเนื่อง
2.5 การควบคุมทั่ วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGC) หน่ วยงานมีการควบคุมและ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีตามมาตรฐาน COBIT และสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์ ก ร มี ก ารจั ด ทํ า กรอบข้ อ มู ล สารสนเทศ โดยแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และมี ก ารพั ฒ นา
ระบบงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยสารสนเทศ เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน การกําหนดรหัสผ่าน
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และการเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อถึงกําหนด แต่ กปน. ยังไม่มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหาสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
2.6 การสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง
2.6.1 แผนที่ 5 การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ ผลกระทบจากระบบไฟฟ้ า ของ
โรงงานผลิตน้ํ ามหาสวัสดิ์ขัดข้ อง ซึ่งแบ่งเป็ นแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว หน่วยงานได้ดําเนิ นการตาม
ขั้นตอนการบริหารแผนความเสี่ยงครบถ้วน ในส่วนของแผนระยะสั้นได้จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ําแล้ว
2.6.2 แผนที่ 9 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน กปน.แต่งตั้งคณะทํางานเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่งต้องเสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ กปน.
เป็นรายเดือนถึงปัญหาในการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ได้ให้ความสําคัญและจัดการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารทุกสายงาน เพื่อสรุปปัญหาที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการเบิกจ่ายงบลงทุน และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว
ต่อไป
2.6.3 แผนที่ 11 การจัดทําระเบียบ กปน. เพิ่มเติม ว่าด้วย การจดทะเบียนและ
ประเมินผลผู้ขายของ กปน. คณะทํางานจัดทําระเบียบ กปน. เพิ่มเติม ว่าด้วยการจดทะเบียนและประเมินผล
ผู้ขายของ กปน. ได้นําร่างระเบียบฯ และหลักเกณฑ์มาทดลองใช้งาน พบว่า ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากสินค้าที่ใช้
ในระบบงานผลิตและบริการมีผู้ขายน้อยราย และต้องรอความชัดเจนของพระราชบัญ ญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
2.7 การสอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน – ระบบงานการ
ควบคุมการเข้า-ออก และความปลอดภัยในอาคาร หน่วยงานได้กําหนดการควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่ กปน.
โดยจัดทําบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก (สติ๊กเกอร์) จําแนกสี กําชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรา
ยานพาหนะที่เข้า-ออกในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จัดทําทะเบียนยานพาหนะที่ไม่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก กรณี
ยานพาหนะจอดทิ้งไว้นอกเวลา ทําการให้เจ้าของรถทําหนังสือแจ้งส่วนรักษาความปลอดภัย กองอาคารและ
สถานที่ ฝ่ายบริการกลาง สําหรับการควบคุมการเข้า-ออก อาคารสํานักงานใหญ่ กปน. ได้กําหนดการควบคุม
โดยจัดทําบัตรแสดงตนผ่านเข้า-ออกสําหรับพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ
ทางเข้ า-ออก มี การสํ ารวจกล้ อง CCTV ที่ เสื่ อมสภาพการใช้ งาน และทํ า การขอทดแทนใหม่ พร้อมติ ด ตั้ ง
เพิ่มเติมในจุดเสี่ยง ขอเพิ่มบุคลากรตําแหน่งช่าง (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อมาดูแล
ระบบ CCTV และมีแผนศึกษาดูงานมาตรการรักษาความปลอดภัยที่การไฟฟ้านครหลวง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรจัดทําแผนการดําเนินงานระบบการ
รักษาความปลอดภัยระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งจัดลําดับชั้นความปลอดภัย และตรวจสอบบริษัทรักษา
ความปลอดภั ยและพนั กงานรักษาความปลอดภัย ให้ป ฏิ บัติ ตามพระราชบั ญ ญั ติธุรกิ จรักษาความปลอดภั ย
พ.ศ. 2558
2.8 งานที่ได้รับมอบหมาย รายงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือพนักงานทุจริต (ครั้งที่ 3) ดังนี้
2.8.1 กรณี พนั กงานสังกัด สํานั กงานประปาสาขาสมุทรปราการ จํานวน 2 นาย
อยู่ระหว่างดําเนินคดี
2.8.2 กรณีเบิกซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และการเบิกซื้อโดยไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนใน
การจัด ซื้อด้วยเงิน ทดรองจ่าย คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็ จ จริงความรับผิ ด ทางละเมิ ด ตามคําสั่ ง กปน.
ที่ 343/2558 อยู่ระหว่างดําเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
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2.8.3 กรณี เงิ น ขาดบั ญ ชี ห รื อ พนั ก งานทุ จ ริ ต ระหว่ า งเดื อ นเมษายน-มิ ถุ น ายน
2559 ไม่พบว่ามีการทุจริต
3. เห็นชอบ ผลการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2559
ซึ่งสํานักตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐานและแบบการ
ประเมิ นในคู่ มือการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในของรัฐวิส าหกิจ ฯ ซึ่ งมีกรอบการประเมิน 10 ด้ าน ประเด็ น
คําถาม 22 ข้อ (ไม่ต้องประเมิน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 3 ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในต่อองค์กรหรือ
หน่วยงานอื่น เช่น บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทร่วม) ระดับคะแนนตั้งแต่ 1-4 (คะแนน 4
ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2559
ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.00 ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี โดยได้คะแนนระดับ 4 จํานวน 21 ข้อ
4. รั บทราบ ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุ คคลและทั้ งคณะ
ประจํ าปี งบประมาณ 2559 และผลการประเมิ น หน่ ว ยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
4.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) จากกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 3 ท่าน ตามประเด็นคําถาม 10 ข้อ โดยมีระดับคะแนน 1-5 (ต่ํามาก-ดีมาก) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.83
(คะแนนเต็ ม 5) ถื อ ได้ ว่ า กรรมการตรวจสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี เ ยี่ ย ม ในการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ กปน.
4.2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้ งคณะ) ประจําปี งบประมาณ
2559 ตามเกณฑ์ มาตรฐานและแบบการประเมิ นในคู่ มือการปฏิ บั ติ งานสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกรอบการประเมิน 6 ด้าน ประเด็นคําถาม 14 ข้อ (ไม่ต้องประเมิน 1 ข้อ) มีระดับคะแนน
ตั้งแต่ 1-4 (คะแนน 4 ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี) ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้คะแนนเต็ม 4
ทุกข้อ ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี
4.3 ผลการประเมิ น หน่ ว ยตรวจสอบภายใน จากกรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท่ า น ได้
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.83 (คะแนนเต็ม 5) ถือได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี
สามารถช่ วยสนับ สนุน งานของคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับ ดู แลงานของ กปน. และมี ความเห็ น
เพิ่มเติมว่าสํานักตรวจสอบ ควรเข้าร่วมรับรู้การทํางานของหน่วยงานต่างๆ โดยถือว่าเป็นการศึกษาข้อเท็จจริง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 22 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ ความคืบหน้าการดําเนิน “หมู่บ้าน กปน.”
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยให้แก่พนักงานได้มีการประชุม ครั้งที่
1/2559 เมื่ อวันที่ 2 สิ งหาคม 2559 มี มติ มอบหมายให้ เลขานุ การฯ จั ดทํ าแบบสํ ารวจความต้ องการของ
พนักงานในประเด็นต่าง ๆ และให้นําความคืบหน้ามารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
2. รับทราบ ความคืบหน้าการดําเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นผิวลู่วิ่ง
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ชี้แจงว่า ได้หารือกับ ฝสร. แล้ว ทราบว่า ฝสร. ต้องใช้เวลา
ในการออกแบบเพื่ อ ปรั บ ปรุ งสนามฟุ ต บอล ลู่ วิ่ ง และระบบควบคุ ม ต่ า ง ๆ เนื่ อ งจากมี ป ริ มาณงานที่ ค้ า ง
ดําเนินการอยู่เป็นจํานวนมาก
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กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เสนอให้จ้างเหมาบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมา
ดําเนินการแทน ซึ่งจะทําให้สามารถดําเนินการได้เร็วขึ้น
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มอบหมายให้ ชวก.(บ) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจ้าง
บริษัทเอกชนมาดําเนินการ และให้นําความคืบหน้ามารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. รับทราบ การจัดกิจกรรมโครงการ “กปน. ปันน้ําใจเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”
ชวก.(สก) รายงานว่า กปน. ได้จัดกิจกรรมโครงการ “กปน. ปันน้ําใจเพื่อเศรษฐกิจฐาน
ราก” ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,400 คน จากจํานวนผู้ป ฏิบัติงานที่ เข้าหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับเงินรางวัลตอบแทน
ทั้ ง หมดประมาณ 2,000 คน สํ า หรั บ ผู้ ที่ ไม่ ส ะดวกมารั บ เงิ น ในวั น ดั ง กล่ า ว ให้ ห น่ ว ยงานมอบหมาย
ผู้บังคับบัญชาระดับ 6 มารับเงินที่ สลน.ชวก. (สก) ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 หากพ้นกําหนดให้ผู้แทน
หน่วยงานไปรับเงินที่กองการเงิน ฝ่ายการเงิน
ประธานฯ ให้ ข้อเสนอแนะว่า ควรมี การสอบถามสาเหตุ ที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาหากมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก
4. เห็นชอบ โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ สานสัมพันธ์ระหว่างกรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ระหว่างวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ลําปาง และเชียงราย
5. รับทราบ การตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
แรงงานสั ม พั น ธ์ โดยคณะกรรมการพิ จ ารณารางวั ล องค์ ก รต้ น แบบ กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
ประธานฯ ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า ในการส่ ง ประกวดรางวั ล ฯ ครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ นํ า เสนอ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ เพื่อพิจารณาประเด็นข้อคําถามและแนวคําตอบร่วมกันก่อน และมอบหมายให้
เลขานุการฯ ติดตามผลการพิจารณามารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
6. รับทราบ ผลการประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร กปน. กับเครือข่ายรักษ์ประปา และ สร.กปน.
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
7. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
จากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มอบหมายให้ ชวก.(บค) ติดตามความคืบหน้ามารายงานต่อไป
8. รับทราบ การพิจารณาแบบฟอร์มสมัครโครงการย้ายใกล้บ้าน
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างแจ้งว่า ปัจจุบันแบบฟอร์มสมัครโครงการย้ายใกล้บ้านพนักงาน
ผู้แจ้งความประสงค์ต้องขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรองผู้ว่าการ ทําให้พนักงานบาง
รายไม่กล้าส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่า โดยหลักการรูปแบบของแบบฟอร์มขอย้ายหน่วยงาน จะต้อง
คํานึงถึงหน่วยงานปลายทางว่ามีอัตรารองรับหรือไม่ และงานของหน่วยงานต้นสังกัดต้องไม่เสียหาย ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานจะต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วย
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และให้ กปน. รับ ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกิ จการสั มพั น ธ์ฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
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เรื่องที่ 23 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือนสิงหาคม 2559
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิ บัติ งานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนสิงหาคม 2559 ที่ได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
1. มีมติรับทราบ การดําเนินงานด้านลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้
1.1 ผลการดําเนิ นงานบริหารจัดการน้ําสูญ เสียเปรียบเทียบอัตราน้ําสูญเสียภาพรวมกับ
อัตราน้ําสูญเสียจากพื้นที่เฝ้าระวัง ณ เดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้
พื้นที่
กปน.
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5

เปรียบเทียบข้อมูลน้ําสูญเสีย
ภาพรวม
พื้นที่เฝ้าระวัง
28.09 %
29.68 %
26.88 %
28.95 %
25.45 %
21.80 %
17.29 %
20.81 %
40.06 %
41.87 %
24.50 %
31.37 %

1.2 ผลบริหารจัดการแรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม ณ เดือนกรกฎาคม 2559 กปน. มีค่าแรงดัน
น้ําเฉลี่ยสะสม อยู่ที่ 8.70 เมตร โดยมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 ที่ 9.25 เมตร (แรงดันน้ํา 28
จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP) ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายเล็กน้อย
1.3 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้
1.3.1 การดํ าเนิ น การให้ ทราบข้ อมู ล บั ญ ชี ส มดุ ล น้ํ า (Water Balance) ได้ จํ านวน
23 DMA จากเป้าหมาย 572 DMA และมีผลการดําเนินงานสะสม (ต.ค. 58 – ก.ค. 59) ได้จํานวน 565 DMA
คิดเป็นร้อยละ 98.78
1.3.2 การลดน้ําสูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวังที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูงกว่าร้อยละ 30 คงที่
และ ผลการดําเนินงานสะสม (ต.ค. 58 – ก.ค.59) ได้จํานวน 50 DMA คิดเป็นร้อยละ 28.57
1.4 รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสียของสํานักงานประปา
สาขาบางกอกน้อย
1.5 รั บทราบความก้ าวหน้ าและปั ญหาการปรับปรุงท่ อ 6 เส้ นทางในถนนสุ ขุมวิท หาก
พิจารณาแล้วปัญหาเกินความสามารถของสาขาให้ กปน. พิจารณาบูรณาการในระดับที่สูงขึ้น
1.6 รั บ ทราบความก้ า วหน้ าของโครงการศึ ก ษา Apparent Loss due to Meter
Inaccuracy & Over sizing โดยจัดทําราคากลางแล้วเสร็จอยู่ในขั้นตอนการจัดจ้าง
1.7 รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและการบริหาร
จัดการแรงดันน้ําปี 2560 – 2564
1.8 รั บ ทราบความก้ า วหน้ า การตรวจสอบเส้ น ทางแรงดั น น้ํ า วิ ก ฤต พื้ น ที่ บ ริ ก าร 4
บริเวณซอยเพชรเกษม 59 ถึงซอยเพชรเกษม 69 และบริเวณสะพานพระราม 7
1.9 รั บ ทราบกํ า หนดการเข้ า แก้ ไขปั ญ หาประตู น้ํ า (Valve C) หน้ า โรงงานผลิ ต น้ํ า
มหาสวัสดิ์ ซึ่งจะดําเนินการในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
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2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ขอให้ กปน. ตรวจสอบและยื น ยั น ความน่ า เชื่ อถื อ ของข้ อ มู ล ตั ว เลขน้ํ า สู ญ เสี ย ที่
รายงาน จากการเปรียบเที ยบ Water Balance ผลรวมข้อมูล DMA กับทั้งระบบมีความแตกต่างกันมากใน
หลายพื้นที่สาขา
2.2 ให้ ชวก.(ก1) – ชวก.(ก5) สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียในพื้นที่
บริการ โดยประเมินผล พร้อมระบุปัญหาในการดําเนินงาน รวมถึงกําหนดแผนงานปี 2560 และนํามาเสนอ
ในการประชุมคราวถัดไป
2.3 ให้ กปน. ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการนํ า เสนอข้ อ มู ล ต่ อ คณะอนุ ก รรมการฯ เป็ น เชิ ง
วิเคราะห์ พร้อมนําเสนอแนวทางแก้ไข
2.4 ให้ กปน. สรุ ป แผนการบริ หารจั ดการน้ํ าสู ญ เสี ยและการบริ หารจั ดการแรงดั น น้ํ า
ปีงบประมาณ 2560 – 2564 เพื่อนําไปประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4
2.5 ให้ กปน. พิ จารณาแนวทางการแก้ ปั ญ หาน้ํ าสู ญ เสี ยและรวบรวมลงในยุ ทธศาสตร์
การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.5.1 การบริหารจัดการน้ําสูญเสียในกลุ่มสํานักงานประปาสาขาที่มีน้ําสูญเสียสูง
2.5.2 ให้พิจารณากําหนดตัวชี้วัดแรงดันน้ําเป็นรายพื้นที่
2.5.3 จัดทําโครงการพิ เศษในการบริหารจัดการน้ําสูญเสียทั้งการปรับปรุงท่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.6 ให้ กปน. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ําสูญเสียด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 24 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 แล้วมี
มติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับ ทราบการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2559
2. พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร กองซ่อมท่ อประปา ฝ่ายสนับสนุน งาน
บริการ และฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา
โดยคณะอนุ ก รรมการฯ เห็ น ชอบในหลั ก การการโอนย้ า ยงานกองซ่ อ มท่ อ ประปา
ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ ไปสังกัดฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ํา) เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน. โดยเฉพาะน้ําสูญเสียในท่อประธาน แต่ขอให้ กปน. ปรับ
โครงสร้างผังบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตรากําลังของฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ําใหม่ ให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ยกเลิกการกําหนดหน่วยงานใหม่ “กองวิศวกรรมบํารุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ํา” โดย
โอนภารกิจไปยัง “กองควบคุมระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา” และ “กองปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ํา”
ดังนี้
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1.1 “กองควบคุมระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา” เพิ่มภารกิจ
- การจัดทําแผนการดํ าเนิน งานและงบประมาณบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
และการบํ า รุงรักษาเชิ งแก้ ไข (CM) ระบบส่ งน้ํ า (อุ โมงค์ , ท่ อส่ งน้ํ า) และระบบจ่ ายน้ํ า (ท่ อประธาน) และ
ควบคุมให้มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยใช้ระบบการบริหารจัดการความมั่นคง PIMS
- รวบรวมข้อมูลสถิติการซ่อมท่อ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่อ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
และน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ประเมินผลและกําหนดรูปแบบวิธีการซ่อมท่ อประธาน ควบคุม และดูแลการใช้
งบประมาณ
- รวบรวมข้อมูลมาตรฐานท่อ และอุปกรณ์ประกอบอุโมงค์ ท่อส่งน้ํา ท่อประธาน
เพื่อจัดทําข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมทั้งตรวจสอบปรับปรุงพิกัด ตําแหน่งท่อประธานและอุปกรณ์ของท่อ
โดยการประสานงานกับ ฝมส. เพื่อจัดเก็บและอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
งานบํารุงรักษาซ่อมระบบส่งและจ่ายน้ํา
- วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินข้อมูลน้ําสูญเสียในระบบส่งน้ํา (อุโมงค์, ท่อส่งน้ํา
และระบบจ่ายน้ํา (ท่อประธาน) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลนําไปบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
1.2 “กองปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ํา” เพิ่มภารกิจ การดําเนินการ
สํารวจหาท่อรั่วในระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา (อุ โ มงค์ , ท่ อ ส่ ง น้ํา และระบบจ่ า ยน้ํา (ท่ อ ประธาน)
โดยให้พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังใหม่ตามความเหมาะสม
2. ขอให้พิจารณาทบทวนและปรับภารกิจ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการน้ําสูญเสีย
ใหม่ให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นหน่วยงานสําคัญที่ต้องดําเนินยุทธศาสตร์ด้านการลดน้ําสูญเสีย
คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ
และฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา ตามที่ได้มีการแก้ไขในที่ประชุม และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
3. สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลภายใน
องค์ก ร” โดย กปน. ได้ประสานเชิญ นายมนูญ สรรค์คุณากร ตําแหน่ งที่ปรึกษาทางด้ านการบริหารงานบุ คคล
กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล อดีตผู้อํานวยการสํานักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) รองผู้จัดการ
ใหญ่ กลุ่มทรัพยากรมนุ ษย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) มาให้ ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับ
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และทีมงานด้าน HRM & HRD ของ กปน. เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2559
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรนําสิ่งที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มาปรับปรุงระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การปรับปรุงกระบวนการในการคัดเลือกและพัฒนา Succressor และ HiPPS ซึ่งต้องมี Roadmap การพัฒนา
ที่ชัดเจน และมีระบบการประเมินผลที่จริงจังด้วย
2. เพื่ อ ความยั่ งยื น ขององค์ ก รในระยะยาว และความสามารถในการแข่ งขั น ได้ กั บ
ภายนอก กปน. ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ กรในเรื่องความมุ่งมั่ นในการทํ างาน และขับเคลื่อนให้ กปน. เป็ น
Performance Driving Organization โดยมี การกํ าหนดภาระหน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบและตั วชี้ วั ด (KPIs) ของ
พนักงานแต่ละคนในรอบปีที่ชัดเจนไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยอาจแบ่ง KPIs เป็น 2 ส่วน คือ KPIs ของหน่วยงานที่
พนั กงานทุ ก คนต้ อ งร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ และ KPIs ส่ ว นบุ ค คลตามที่ ได้ ทํ า ความตกลงกั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาว่ า จะ
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ดําเนินการ/พัฒนา/ปรับปรุงเรื่องใดในปีงบประมาณนั้น ๆ นอกจากนี้ ขอให้ขยายผลการเชื่อมโยงผลประเมิน
(KPIs) กับโบนัสไปสู่พนักงานระดับล่างต่อไป
3. ขอให้เลขานุการฯ สรุปผลการดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกต/
ข้ อเสนอแนะไว้ ในรอบปี งบประมาณ 2559 ที่ ผ่ า นมา ทั้ งเรื่ องที่ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ เรื่ องที่ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการ พร้อมจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2560
นําเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
4. รับทราบความก้าวหน้าการนําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ไปสู่การปฏิบัติ
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ในการจัดประชุมชี้แจง/รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้บริหารระดับผู้อํานวยการกองและเทียบเท่าขึ้นไปของสายงานต่าง ๆ ควรกําหนดให้สายงานที่มีลักษณะงาน
เหมือนกันเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นในวัน เวลาเดียวกัน และหาวิธีการเพื่อให้พนักงานระดับผู้อํานวยการ
กองและเทียบเท่าเข้าประชุมชี้แจงให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้เข้าใจและสามารถนําไปสื่อสารให้พนักงานในสังกัด
ทราบ นอกจากนี้ ในการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพจากพนักงานทั้ง กปน. ควรมีวิธีการในการกระตุ้นให้พนักงานเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นให้ได้จํานวน
มากที่สุด เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผลต่อพนักงานโดยตรง เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งใน
ภายหลัง จากนั้นให้รวบรวมข้อมูลในแต่ละประเด็นนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
5. รับ ทราบการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ครั้ งที่
8/2559 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 606
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 25 รับทราบผลการดําเนิน งานของคณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บาล (CG) และกิจกรรมเพื่ อ
สังคม (CSR)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG)
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่ อสังคม (CSR) ที่ได้
ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล ประจําเดือนกรกฎาคม 2559
2. รับทราบ รายงานผลการดํ า เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (CSR) ของ กปน.
ประจําเดือนกรกฎาคม 2559
3. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนกรกฎาคม 2559
4. รับทราบ รายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ดําเนินการประกาศเผยแพร่การ
จัดซื้อจัดจ้างที่เสาข่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสํานักงานใหญ่ มีจํานวนทั้งสิ้น 39 เรื่อง และไม่มีการ
ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน
5. เห็ น ชอบ ร่ า งข้ อ บั งคั บ สภาธรรมาภิ บ าลการประปานครหลวง และขอให้ กปน. นํ า
ข้ อเสนอแนะที่ คณะอนุ กรรมการฯ ได้ ให้ ไว้ ไปปรั บ ปรุง แก้ ไข พร้ อมนํ า เสนอต่ อคณะอนุ ก รรมการฯ ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
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คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะกันอย่างกว้างขวาง โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
• นอกจากการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวงสําหรับบุคลากรขององค์กร
แล้วนั้น กปน. ควรกําหนดระยะเวลาสําหรับการขยายผลเพื่อเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้
สภาธรรมาภิ บาลที่ จั ดตั้ งขึ้ นครอบคลุ มผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องอย่ างครบถ้ วน ทั้ งนี้ ขอให้ กปน. พิ จารณาการจั ดตั้ ง
สภาธรรมาภิบาลในภาพที่สมบูรณ์ก่อน โดยอาจพิจารณาจัดทําเป็นบทเฉพาะกาลสําหรับการดําเนินงานจัดตั้งใน
ปัจจุบัน
• คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการได้มาซึ่งสมาชิก โดยขอให้ กปน.
คํานึงถึงความหลากหลายของสมาชิก เพื่อให้การดําเนินงานของสภาธรรมาภิบาลสามารถกระจายไปสู่พนักงาน
ระดับล่างอย่างทั่วถึง นอกจากนั้น ยังขอให้ กปน. จัดเตรียมงบประมาณไว้เพื่อให้สภาฯ สามารถขับเคลื่อนได้ตาม
เป้าประสงค์ของการจัดตั้ง โดยให้เพิ่มอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณของสภาฯ ให้แก่ ฝ่ายธรรมาภิบาล
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
• ขอให้ กปน. ดํ า เนิ น การปรั บ เนื้ อ หาในร่ า งข้ อ บั ง คั บ สภาธรรมาภิ บ าลการประปา
นครหลวงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- ควรปรั บ ปรุ งเนื้ อ หาในหมวด 3 สมาชิ ก โดยขอให้ ดํ า เนิ น การสลั บ ข้ อ 9 ว่ า ด้ ว ย
คุณสมบัติสมาชิกมาแทนข้อ 8 ว่าด้วยการเป็นสมาชิก
- ในส่วนของการตัดสินมาตรฐานจริยธรรม หาก กปน. ไม่มีมาตรฐานในการระบุและ
กําหนดถึงการกระทําความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่ชัดเจนก็ขอให้ยกเลิกข้อความ อย่างร้ายแรง ซึ่งปรากฏ
ใน ข้อ 9 (3) ว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิก
- สําหรับหมวด 5 ว่าด้วย การประชุม ขอให้ กปน. ปรับปรุงเนื้อหาในข้อ 23 (5) โดย
ให้ระบุข้อความ การประชุมต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม และมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
• กปน. ควรประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาธรรมาภิ บ าล กปน. เพื่ อ ให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการทําประชาพิจารณ์ โดยอาจพิจารณาจัดให้มีเวทีชี้แจงเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
6. เห็นชอบ แผนปฏิบัติงานระยะยาว (5 ปี) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ํา
แม่กลอง ตามเกณฑ์ประเมินผลงานของผู้ว่าการการประปานครหลวง สําหรับช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน –
กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2559
คณะอนุ ก รรมการฯ ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า กปน. ควรเตรี ย มงบประมาณสํ า หรั บ การ
บํารุงรักษาระบบประปา ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว และขอให้ กปน. พิจารณาดําเนินการดูแลระบบประปาให้แก่
โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. และปทุมธานี เนื่องจากยังมีโรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องระบบประปา
อีกเป็นจํานวนมาก โดยขอให้ กปน.พิจารณาดําเนินการควบคู่ไปกับการดูแลโรงเรียนในแถบลุ่มน้ําแม่กลอง
และสําหรับการจัดเตรียมงบประมาณดําเนินการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กปน. ควรรวบรวมงบประมาณ
ที่ใช้ในงานดังกล่าวของทุกหน่วยงานมาพิจารณารายละเอียดงาน กระบวนการทํางานให้ครบถ้วนแล้วจึงนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการตั้งงบประมาณ เพื่ อให้ครอบคลุม เพี ยงพอ ทั้ งนี้ ขอให้ กปน. นํ าข้อเสนอแนะที่
คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ใ ห้ ไ ว้ ไ ปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พร้ อ มนํ า เสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการฯ ทางไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์
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7. รับทราบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) ครั้งที่ 9/2559 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 26 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีมติ ดังนี้
1. รับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้า
2. รั บ ทราบผลการเฝ้ า ระวั ง ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย งหลั ก (Key Risk Indicator: KRI)
ปีงบประมาณ 2559 ณ เดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 12 รายการ ดังนี้
2.1 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) 4 รายการ ได้แก่ ความขุ่นน้ําดิบจาก
แหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันออก ณ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบ ฝั่งตะวันตก ณ เขื่อนแม่กลอง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีค่าความเค็มในแม่น้ําเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล และ ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
2.2 อยู่ในระดับที่ต้องติดตามและทําการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) 3 รายการ ได้แก่
• ปริ ม าณการไหล ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จากฐานข้ อ มู ล กรม
ชลประทาน ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 พบว่า อยู่ที่ 88 ลบ.ม./วินาที(Trigger 80 - 100 ลบ.ม./วินาที)
• ปริมาณคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ํ าดิบสําแล (เพื่อเฝ้าระวังสาหร่าย) ณ วันที่ 2
สิงหาคม 2559 พบว่าอยู่ที่ 4.47 ไมโครกรัม/ลิตร (Trigger 3 - 7 ไมโครกรัม/ลิตร)
• ปริมาณน้ําขาย มียอดสะสม ต.ค.58 -ก.ค. 59 เท่ากับ 1,148.89 ล้าน ลบ.ม.
ต่ํากว่าเป้าหมาย 1.20% อยู่ในช่วง trigger (ต่ํากว่าเป้าหมายสะสม0 - 3%) ปริมาณน้ําขายสะสมยังคงลดลง
ต่อเนื่องจากมาตรการประหยัดน้ําเพื่อรับมือปัญหาวิกฤติภัยแล้งการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ําอย่างประหยัด
รวมทั้ง กปน. มีการปรับลดแรงดันน้ําลงในช่วงกลางคืน
2.3 อยู่ในระดับที่ต้องดําเนินการทันที (Threshold) 5 รายการ ได้แก่
• ปริ ม าณน้ํ า เขื่ อ นภู มิ พ ลและเขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ ใ นช่ ว งฤดู แ ล้ ง จากฐานข้ อ มู ล กรม
ชลประทาน ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 พบว่า อยู่ที่ 37% (Threshold ≤ 38%) ปัจจุบัน ได้ดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปริมาณน้ําดิบฝั่งตะวันออกไม่เพียงพอ และยังมี
การประชุมศูนย์อํานวยการฯ เพื่อติดตามและรับมือกับสถานการณ์วิกฤตเป็นประจําทุก2 สัปดาห์
• แรงดั น น้ํ าที่ ท่อประธาน (จุ ดเฝ้ าระวัง 28 จุด ) มี ย อดสะสม ต.ค.58 -ก.ค. 59
เท่ากับ 8.70 เมตร อยู่ในช่วง threshold (threshold<8.8 เมตร) เนื่องจาก กปน. ได้ลดการผลิตและจ่ายน้ํา
ลงถึง 10.84 % ตามมาตรการประหยัดน้ํา และการปรับลดแรงดันน้ําลงในช่วงกลางคืน ทั้งนี้ ไม่มีปัญหาขาด
แคลนน้ําประปา ยกเว้นผู้ใช้น้ําในบางพื้นที่ที่อยู่ปลายเส้นท่อ อาจได้รับผลกระทบด้านน้ําประปาไหลอ่อนลง
บ้าง
• อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ในพื้ น ที่ Normal Zone คื อ กลุ่ ม สาขาที่ มี อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย
ต่ํากว่า 25% โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ มียอดสะสม ต.ค.58 – ก.ค. 59 เท่ากับร้อยละ
17.94 สูงกว่าเป้าหมาย 1.41อยู่ในช่วง threshold (สูงกว่าเป้าหมายสะสมมากกว่า 0.25)
• อั ต ราน้ํ าสู ญ เสี ย ในพื้ น ที่ Red Zone คื อ กลุ่ มสาขาที่ มี อัต ราน้ํ าสู ญ เสี ย สู งกว่ า
25% (พื้ น ที่เฝ้าระวัง)โดยพิ จารณาตามความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ มียอดสะสม ต.ค.58 - ก.ค. 59
เท่ากับร้อยละ 31.74 สูงกว่าเป้าหมาย 4.25% อยู่ในช่วง threshold (สูงกว่าเป้าหมายสะสมมากกว่า0.75)
สํ า หรั บ อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ทั้ งพื้ น ที่ Normal Zone และ Red Zone ที่ เกิ น ระดั บ
ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ กปน. ได้จัดทํ าแผนบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารจัดการน้ําสูญ เสียรายภาค
นอกจากนั้น คณะกรรมการ กปน. มีมติให้ กปน. ชี้แจงและยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลขน้ําสูญเสียที่
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รายงาน ระหว่างข้อมูล DMA กับ Master meter ทั้งภาพรวมและรายสาขาที่มีความแตกต่างกันมากและให้
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งแผนการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย และแรงดั น น้ํ า ปี งบประมาณ 2560-2564 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการน้ําสูญเสีย
• ต้นทุนเงินกู้ Loan 32 เท่ากับร้อยละ 10.93 อยู่ในช่วง threshold (มากกว่าร้อยละ
5) แต่เนื่องจากเงินกู้ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาการเบิกเงินกู้ และคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีการ
ดําเนินนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อทําให้ค่าเงินเยนอ่อนลง ซึ่งจะส่งผลให้ค่า Kd ลดลง ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
การเงินได้ติดตามอย่างใกล้ชิด
3. รับทราบการเตรียมงานถอดประตูน้ํา Valve C หน้าโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
4. รับทราบความก้าวหน้าการทดลองกําจัดสาหร่ายด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค
5. รับทราบรายงานค่าใช้จ่ายสารเคมีในการผลิตน้ํา
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้สายงานผลิตและส่งน้ํา จัดทํา operation curve ของการใช้สารเคมี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารการผลิตและการใช้สารเคมีและสามารถพัฒนาให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
2. ให้สายงานผลิตและส่งน้ํา ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลคลองเกษตรหรือคลองส่วย ที่คู่ขนาน
กับคลองประปาฝั่งตะวันตก เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการแนวคลองส่งน้ํ าดิบและคุณภาพน้ํ า
เนื่องจากพบว่า มีการถมคลองบางช่วงเพื่อทําถนนหรือทางเข้าพื้นที่เอกชนที่อยู่ริมคลองเกษตรหรือคลองส่วย
3. ให้ กปน. ประสานงานกรมชลประทาน กรณี กปน. จะร่ วมใช้ ประโยชน์ ในการสร้างจุ ดรั บ
น้ําดิบหรือต่อเชื่อมท่อรับน้ําดิบ จากโครงการขุดคลองบางไทร-บางบาล เพื่อป้องกันน้ําท่วมของกรมชลประทาน
มติที่ประชุม

รับทราบ และ ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 27 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 และประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 แล้ว มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกํา หนดกลยุ ท ธ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ กปน.
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะอนุกรรมการฯ มีมติ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 รับทราบ รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ
2559 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 เฉพาะโครงการที่ดําเนินงานช้ากว่าแผนจํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1) โครงการยกระดั บ กระบวนการจั ด หาและบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ICT
ประกอบด้ ว ย 2 แผนงาน คื อ งานบํ า รุ งรั ก ษาโปรแกรมลิ ข สิ ท ธิ์ SAP และ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่องานบริหารสินทรัพย์งานวิศวกรรมและบริการ
2) โครงการจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบงาน
3) โครงการศึกษารูปแบบการจัดทําระบบ Management Cockpit
4) อุปกรณ์ PDU และรางไฟแบบบริหารจัดการได้ 50 ชุด
5) โครงการเพิ่มความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่าย
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ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการฯ มอบหมายให้ ผู้ ว่ า การเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น
ปีงบประมาณ 2559
1.2 รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดทําระบบแสดงผลควบคุมและประมวลผล
แบบรวมศู นย์ (SCADA) โดยอยู่ระหว่ างปรับปรุง TOR คาดว่าจะแล้ วเสร็จภายในเดื อนสิ งหาคม 2559 และ
หน่ วยงานจั ดทํ าหนั งสื อขอเปลี่ ยนแปลงลั กษณะงานจากงานซื้ อเป็ นงานจ้ าง เพื่ อขออนุ มั ติ ต่ อผู้ ว่ าการ ทั้ งนี้
คณะอนุ กรรมการฯ ขอให้ กปน. ทบทวนความจํ าเป็ นในการจั ดทํ าโครงการนี้ โดยนํ าความเห็ นผู้ รับผิ ดชอบ
โครงการมาประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งตรวจสอบการผูกพันงบไปในปีงบประมาณ 2560 ด้วย
1.3 รั บ ทราบ รายงานความก้ า วหน้ าโครงการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ผู้ ใช้ น้ํ า (CIS) ทั้ งนี้
คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ กปน. ตรวจสอบขั้นตอนการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ตามระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างของ กปน. และเร่งรัดการดําเนินงานของโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่นําเสนอ (ภายใน 30 พฤศจิกายน
2559)
1.4 รับทราบ การยกเลิกประเทศผู้ผลิตในแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง
โดยสายงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ขอยกเว้น การให้ บ ริษัท ผู้เสนอราคาระบุ ป ระเทศผู้ ผลิ ตในแบบฟอร์ ม
“บัญชีแนบท้ายในเสนอราคางาน” ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้บริหารสายงานบริหารพิจารณา
1.5 รั บ ทราบ ผลลั พ ธ์ ข องโครงการแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ข องการประเมิ น แผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กปน. ปี 2556-2559 ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการฯ ขอให้ กปน. ระบุ
ผลลัพธ์ (Outcomes) และประโยชน์ที่ กปน. จะได้รับ (Benefits) ลงในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ไม่ใช่
พิจารณาเพียงผลผลิต (Outputs) คือจํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนเท่านั้น พร้อมทั้งประเมิน
ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ (Results) ของการดําเนินงานแต่ละโครงการด้วย
1.6 รับทราบ การจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะทํางาน
ได้ขออนุมัติในหลักการจากผู้ว่าการแล้ว เพื่อกําหนดพื้นที่ในการสร้างศูนย์ปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นบริเวณลานตาก
ตะกอนประตู 3 พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ทั้งนี้ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสารอยู่ระหว่างรวบรวมความต้องการเบื้องต้น
และศึกษามาตรฐานในการสร้างศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ กปน. พิจารณาเรื่องการ
สร้างถนนคร่อมคลองบางตลาดติด กับ ศูน ย์ราชการบนพื้ น ที่ ดังกล่าว ซึ่งทําให้ ศูน ย์ป ฏิ บั ติการฯ อยู่ ติด ถนน
ดังนั้นต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของศูนย์ปฏิบัติการฯ ด้วย
1.7 รั บ ทราบ การปรั บ ปรุ งแผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (BCP) โดยสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดสัมมนาพร้อมทํา Workshop BCP ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในสายงานและนอกสาย
งาน ในวั น ที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่ อหาแนวทางในการจั ด ทํ าแผน BCP ที่ ต อบสนองต่ อความเสี่ ย งใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
1.8 รับทราบ โครงการศึกษาการใช้ระบบติดตามรถซ่อมท่อแตกรั่วด้วย GPS เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานภาคสนามโดยเฉพาะงานบริการซ่อมท่อประปาแตกรั่วกรณีฉุกเฉินข้ามเขต ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับลักษณะงานของ กปน. ในการนําระบบฯ
มาใช้งาน โดยจัดทําเป็น Phase พร้อมทั้งขอให้เชิญฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้าร่วม
โครงการด้วย
1.9 เห็ น ชอบ การเปลี่ ย นชื่ อ โครงการศึ ก ษารู ป แบบการจั ด ทํ า ระบบ Management
Cockpit เป็ น "โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศสํ าหรับ ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง" ทั้ งนี้คณะอนุ กรรมการฯ ขอให้
กปน. ทบทวนการยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับการอนุมัติงบประมาณ 2 ปี (ตั้งแต่ปีงบ 2557 - 2559)
แล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณของฝ่ายบริหารจัดการน้ําสูญเสียที่มีการปรับปรุงห้องว่ามีเนื้องานซ้ําซ้อน
หรือไม่ด้วย
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2. การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกํา หนดกลยุ ท ธ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ กปน.
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะอนุกรรมการฯ มีมติ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 เห็ น ชอบ รายงานผลการดํ าเนิ น งานการบู รณาการระบบจั ด เก็ บ พิ กัด ตู้ RTU กั บ
ระบบ SCADA-WLMA เพื่อแสดงค่า Pressure และค่า Flow แบบ Real-time ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลงาน
ของผู้ ว่ าการการประปานครหลวงรอบ 6 เดื อน (เม.ย. 59 - ก.ย. 59) ปี งบประมาณ 2559 โดยจั ด ทํ า
Service การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบจัดเก็บพิกัดตู้ RTU กับ ระบบ SCADA-WLMA และพัฒนาระบบ
สําหรับการแสดงผลแบบ Real Time อยู่ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพระบบ Smart RTU ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ
ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรนําข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมาจัดทําในรูปแบบรายงานสําหรับผู้บริหาร
2.2 รับทราบ โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูล GIS สําหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
Open Source เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนสามารถทราบแนวท่อประธาน ท่อจ่ายน้ํา หัวดับเพลิง
อุโมงค์ส่งน้ํา พื้นที่การขยายเขตบริการ ตามข้อตกลงในการใช้ข้อมูลร่วมกัน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้
กปน. คํานึงถึงชั้นความลับของข้อมูล และการป้องกัน Hacker เจาะระบบด้วย
2.3 รับทราบ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสํานักงานประปาสาขา 2 เรื่องคื อ
การประยุกต์ใช้ Google Calendar กับกิจกรรมปิดน้ํา สสข. และระบบติดตามการให้บริการงานติดตั้งประปา
โครงการหมู่บ้านจัดสรรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการพิจารณารายละเอียด ประธานคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.3.1 มอบหมายให้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้
1) ปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุก
สาขาใช้งานร่วมกัน
2) จัดทําโครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชน โดยเน้นเรื่องบูรณาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ เข้าด้วยกัน
3) ศึกษากลไกในการเก็บรวบรวมความต้องการให้ มีป ระสิทธิภาพมากขึ้ น
และวิธีการในการลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดําเนินการได้เร็วขึ้น
4) ศึกษาวิธีการสนับสนุนกระบวนการนําเข้าข้อมูลแบบ Real-Time
2.3.2 ขอให้ กปน. จั ดทํ าระบบติด ตามการให้ บริการงานติด ตั้งประปาโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับหมู่บ้านจัดสรรรายอื่น ๆ รวมทั้งพิจารณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากระบบ BIM (Building information modeling) ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด
2.3.3 ขอให้ กปน. หารือกับหน่ วยงานภาครัฐอื่นเพื่ อรวม Application สําหรับ
บริการประชาชนไว้ที่เดียว
2.3.4 ขอให้ กปน. พิจารณาแยกการส่งข่าวสารกิจกรรมในภาพรวม และการให้
ข้อมูลสําหรับผู้ได้รับผลกระทบตามพื้นที่
2.4 รับทราบ การจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ
ขอให้ กปน. หาข้อสรุปเกี่ยวกับพื้นที่ที่ใช้ในการจัดการสร้างศูนย์ปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งรายละเอียดการใช้งานแต่
ละชั้น จํานวนชั้น และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน
2.5 รั บ ทราบ แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ปี ง บประมาณ 2560 โดยเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 6 ยุทธศาสตร์ กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กปน.
ปี 2560 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ กปน. กําหนดผลลัพธ์ (Outcomes) เพิ่มเติมด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 28 รั บทราบรายงานความก้ าวหน้ าโครงการปรั บปรุ งกิ จการประปาแผนหลั ก สิ้ นสุ ด ณ เดื อน
กรกฎาคม 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก สิ้นสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2559 โดยปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 3 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
วงเงินลงทุน
(ล้านบาท)

โครงการ

ผลงานสะสม

ผลงานเดือน ก.ค.

25,177.30 92.29%
7,494.00 84.05%

ดําเนินการ
จริง
92.85%
84.37%

0.08%
0.14%

ดําเนินการ
จริง
0.11%
0.17%

4,215.60

96.41%

0.00%

0.00%

แผน
โครงการ 7
โครงการ 8
ลดน้ํา
สูญเสีย

ผลการจ่ายเงิน

96.41%

แผน

สรุปผลรวมการจ่ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนกรกฎาคม 2559

การจ่ายเงินสะสม
(ล้านบาท)
แผน

จ่ายจริง

การจ่ายเงินเดือน
ก.ค.
(ล้านบาท)
แผน

จ่ายจริง

14.70
11.00

34.20
47.50

4,064.20

0.00

0.00

33,163.85 33,442.75

25.70

81.70

23,152.87 23,354.10
5,946.78 6,024.45
4,.064.20

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 29 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องลาดพร้าว ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ลาดพร้าว นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. ให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นประธานเปิดการประชุมวิพากษ์
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564) โดยมี คณะกรรมการ กปน.
นายธนศั กดิ์ วั ฒ นฐานะ ผู้ ว่ า การ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค์ ก ร และคณะผู้ บ ริ ห าร ซึ่ งเป็ น การร่ ว มให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) เพื่อนํามาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดความสมบูรณ์ ทั้งในด้านบริบทของ
กปน. ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต พร้อมก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และได้รับมาตรฐานในระดับสากลต่อไป
- เมื ่อ วัน ที ่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายธนศักดิ์
วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ เป็นประธานผู้นํากล่าวถวายราชสดุดีฯ และร่วมมอบเงินแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ “กปน.
ปันน้ําใจเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณะกรรมการ กปน. ผู้บริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
กปน. เข้าร่วม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันตั้งปณิธาน
ทําความดี และมอบเงินเป็นค่ารางวัลตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีรายได้น้อย ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน จํานวนกว่า 2,200 คน เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ทุกคน สนองนโยบาย “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ได้ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ บริเวณโรงงานผลิตน้ําบางเขนด้วย
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- เมื่อวัน ที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณริมคลองประปาฝั่งตะวันตก
(กม.36+400 – กม.37+000) อ.บางเลน จ.นครปฐม นายเจริญ ภั ส ระ ประธานกรรมการการประปา
นครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “749 ต้น จุดเริ่มต้นปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายแม่หลวงของ
ปวงประชา” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และในโอกาสครบรอบ 49 ปี กปน. โดยมี นายธนศักดิ์
วัฒ นฐานะ ผู้ว่าการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนใน
พื้ น ที่ จั งหวั ด นนทบุ รี และนครปฐม องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เครือ ข่ ายด้ า นสิ่ งแวดล้ อม และเครือ ข่ า ย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) รวม 250 คน ร่วมปลูกต้นไม้จํานวน
749 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณริมคลองประปา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปน.
กับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชนด้วย
- เมื่อ วัน ที ่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สํ านักงานใหญ่ กปน. นายเจริญ
ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 49 ปี
กปน. “Water is Valuable” โดยมี คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหาร เข้า
ร่วมพิธี นอกจากนี้ ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ ผู้ว่าการ พร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติ
จากหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งปีนี้ กปน. เปิดรับเงินสนับสนุนสมทบทุนโครงการ “กปน.
ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม” ซึ่งดําเนินการมาเป็นปีที่ 3
- เมื ่อ วัน ที ่ 18 สิ งหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ สํ า นั ก งานประปาสาขาบางเขน
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กปน. ครั้งที่ 8/2559 และได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะอนุกรรมการฯ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ ประธานกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมดูงานด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานประปาสาขา เพื่อศึกษาหาแนวทางมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีฯ ให้
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ํามากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 30 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มีเรื่องที่ควรทราบและเกี่ยวข้องกับ กปน. จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
2. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ขอให้ กปน. ติดตามและศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปดําเนินการ

