สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 9/๒๕๕9
ด้วยเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงาน
ใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ 1

รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ง านของผู้ ว่ า การ กปน. ปี ง บประมาณ 2560
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

เลขานุการฯ ได้รายงานคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน
ของผู้ ว่ าการ กปน. ประจํ าปี งบประมาณ 2560 (ตุ ลาคม 2559 – กั นยายน 2560) ที่ คณะอนุ กรรมการ
ประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 โดยคณะอนุกรรมการฯ
ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าการทบทวนแผนปฏิบัติงาน และขอให้เร่งดําเนินการกิจกรรมในแผนที่
สํา คั ญ ๆ ให้ เร็ วขึ้ น เพื่ อให้ เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ที่ เป็ น รู ป ธรรม และแผนได้ ถูกขั บ เคลื่ อนสู่ ผู้ ป ฏิ บั ติ อย่ างต่ อเนื่ อง
ถึงแม้ว่าจะหมดวาระของผู้ว่าการ พร้อมทั้ งได้มีมติให้ ผู้ว่าการทบทวนแผนปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2

รับทราบผลการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. สําหรับช่วง 6
เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

เลขานุการฯ ได้รายงานคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์
การประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. สําหรับช่วง 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม
2560) โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2559 แล้ ว มี ม ติ ให้ ผู้ ว่ าการทบทวนร่ างหลั กเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานให้ ส อดคล้ องกั บ แผนปฏิ บั ติ งาน
ปีงบประมาณ 2560 ของผู้ว่าการที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ส่วนตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์
ให้พิจารณาเป็นไปตามกรอบเวลาการดํารงตําแหน่งของผู้ว่าการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3

พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาทบทวนการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ/
คณะอนุ กรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่ อให้ การแต่งตั้ งคณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการฯ
เป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม ทบทวนการแต่งตั้ง นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน (ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10)
แทน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 (นางสาวธัญพร ตันติกุล) ที่เกษียณอายุใน
คณะอนุ กรรมการติ ดตามการดํ าเนิ น งานตามนโยบาย และคณะอนุ กรรมการบริห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมกันนี้ ได้ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. จํานวน 3 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปน. ประกอบด้วย
1.1. พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล
1.2. นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
1.3. นายบวร
วงศ์สินอุดม
1.4. ดร.ณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
1.5. นางศิริพร
เหลืองนวล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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1.6. นางลาวัณย์
ฉัตรรุ่งชีวัน
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
1.7. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วย
2.1. รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
2.2. รศ.ดร.ชนินทร์
ทินนโชติ
2.3. ผู้แทนสํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2.4. นางลาวัณย์
ฉัตรรุ่งชีวัน
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
2.5. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง ประกอบด้วย
3.1. นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
ประธานอนุกรรมการ
3.2. รศ.ดร. สุวัฒนา
จิตตลดากร
รองประธานอนุกรรมการ
3.3. พลเอก วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล
อนุกรรมการ
3.4. นางลาวัณย์
ฉัตรรุ่งชีวัน
เลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
3.5 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
ผู้ช่วยเลขานุการ
เรื่องที่ 4

รั บ ทราบแนวปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2556 เกี่ ย วกั บ
หลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบแรงจู ง ใจในส่ ว นค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบแนวปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุม
คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 4/2556 ตามเสนอ ซึ่งรวมถึงเรื่องการปรับปรุง
ระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
2. ต่อมากระทรวงการคลัง พบว่า มีประเด็นข้อจํากัดในทางปฏิบัติจากผลความไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับสถานะและผลใช้บังคับของบัญชีรายชื่อมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่
ขอยกเลิ ก จํ า นวน 19 ฉบั บ ตามเอกสารแนบของหลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบแรงจู ง ใจในส่ ว นของ
ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินตามระบบประเมิ นผลการดําเนิ นงานรัฐวิส าหกิจตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 2
กรกฎาคม 2556
3. กระทรวงการคลังได้ มีหนังสือ ที่ กค 0804.1/ว107 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง
ขอชี้แจงและซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ผลการ
ประชุ ม คณะกรรมการกํ ากั บ นโยบายด้า นรัฐวิ สาหกิ จ ครั้งที่ 4/2556 เฉพาะในส่ วนการปรับ ปรุ งระบบ
แรงจู ง ใจในส่ ว นของค่ า ตอบแทนที่ เป็ น ตั ว เงิ น ตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2559 คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ รั บ ทราบผลการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ได้เห็นชอบแนวทาง

-3-

การแก้ไขข้อจํากัดจากการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่องผลการประชุม กนร.
ครั้ งที่ 4/2556 เฉพาะในส่ วนการปรั บ ปรุ งระบบแรงจู งใจในส่ วนของค่ าตอบแทนที่ เป็ น ตั วเงิ น ตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามกรอบหลักการในแนวทางที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เคยหารือ
ไว้ ดังนี้
3.1.1 กรณีที่ประเด็นใดที่มติคณะรัฐมนตรีเดิม ได้เคยกําหนดแนวปฏิบัติไว้และได้
ถูกนําไปกําหนดไว้เช่นเดิม หรือมีการกําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2556 อย่างชัดเจน ให้ถือว่าประเด็นดังกล่าวต้องถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2556
3.1.2 กรณีที่ประเด็นใดที่มติคณะรัฐมนตรีเดิม ได้เคยกําหนดแนวปฏิบัติไว้ แต่มิได้
มีการระบุป ระเด็นการแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2556 ให้ถือว่าประเด็นดังกล่าวยังคงต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดหลักเกณฑ์ไว้เดิม
ต่อไป
3.2 โดยมติคณะรัฐมนตรีที่ยังคงต้องถือปฏิบัติตามที่กําหนดหลักเกณฑ์ไว้เดิมต่อไป มีดังนี้
3.2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2521 เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนด
ผลประโยชน์ ต อบแทนของคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ เฉพาะประเด็ น การคํ า นวณจ่ า ยโบนั ส กรรมการ
ให้จ่ายเงินโบนัสตามจํานวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งต่อไป
3.2.2 มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 20 มิ ถุน ายน 2538 เรื่อง ระบบประเมิ น ผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในส่วนระบบแรงจูงใจและค่าตอบแทนตามผลงาน เฉพาะหัวข้อ 4. ระบบแรงจูงใจ
หรือค่าตอบแทนตามผลงาน 2 รายการ คือ
4.3) การประกาศจั ด อั น ดั บ ผลงานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจํ า ปี ต ามระบบ
ประเมินผลฯ กระทรวงการคลังจะทํารายงานผลการดําเนินงานจริงของรัฐวิสาหกิจโดยรวม เรียงลําดับตาม
ระดับคะแนนผลงานและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ รวมทั้งดําเนินการประกาศผลงานของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
4.4) ระบบการให้อิสระในการบริหารงาน ในขั้นแรกจะให้ความเป็นอิสระ
แก่รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลฯ ดังนี้
(ก) กรณี รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบประเมิ น ผลฯ จะได้ รั บ อิ ส ระใน
การบริหารงานทันที คือ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
2) การให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(ข) กรณี ใ ห้ ค วามเป็ น อิ ส ระตามผลการดํ า เนิ น งานที่ ไ ด้ ร ะดั บ 5
(ดีขึ้นมาก) และ 4 (ดีขึ้น) คือ
1) เงินสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือบุตร
ค่าชุดเครื่องแบบ ฯลฯ
2) ค่าเช่าบ้าน
3) การกํ าหนดตํ าแหน่ งและอัต รากําลั งของพนั กงานรัฐวิส าหกิ จ
ตํ าแหน่ งระดั บ สู ง 3 ตํ า แหน่ ง นั บ จากผู้ ว่ าการ ผู้ อํา นวยการ
หรือกรรมการผู้จัดการลงมา
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สําหรับกรณีปีใดรัฐวิสาหกิจมีผลงานตกจากที่เคยได้รับอยู่ในระดับ
4 (ดีขึ้น) หรือระดับ 5 (ดีขึ้นมาก) จะต้องปรับเข้าสู่การควบคุมของ
ทางราชการเหมือนกับรัฐวิสาหกิจที่มีผลงานระดับ 3 (ปกติ) ลงไป
3.2.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2538 เรื่อง การประเมินผลการ
ดํ าเนิ น งานธนาคาร กรุงไทย จํ า กั ด (มหาชน) ในหั วข้ อ 2.5 ระบบแรงจู งใจหรื อค่ าตอบแทน (Incentive
System) ประเด็นข้อ (3) การให้ความอิสระในการบริหารงานให้อยู่ในอํานาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการ
3.3 กระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อดําเนินการแก้ไขฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของมติคณะรัฐมนตรีแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องตามผลการรับทราบ
ของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ในการพิ จารณารายละเอี ยด คณะกรรมการฯ มี ข้ อเสนอแนะให้ กปน. พิ จารณาจั ด หาชุ ด
เครื่องแบบพนักงานให้เหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์ กร และเป็นสวัสดิการให้พนักงาน แต่ขอให้
กปน. ไปพิจารณาข้อกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกอบด้วยว่าจะสามารถดําเนินการได้อย่างไร
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 5

รับทราบผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) และประเมิ นผล
กรรมการ ทั้งคณะ (Board Evaluation) ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินผลคณะกรรมการ กปน.
ปี งบประมาณ 2559 ครั้ งที่ 2 โดยเลขานุ ก ารได้ ข อแก้ ไขคะแนนประเมิ น ผลของคณะกรรมการ กปน.
เนื่องจากประธานกรรมการ กปน. ไม่ได้ทําการประเมินในห้วข้อที่ไม่ได้มีส่วนร่วม ดังนี้
- ข้อ 15 มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ เพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองงานแทน
คณะกรรมการ ตามที่ ค ณะอนุ กรรมการนั้ น ๆ ได้ รับมอบหมาย ในการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
(Self Assessment) ทําให้คะแนนประเมินผลเฉลี่ยในข้อนี้ได้คะแนน 4.90 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ข้ อ 9 ประธานกรรมการนําการประชุ มคณะกรรมการได้อย่ างมี ประสิทธิภาพ ในการ
ประเมินผลกรรมการทั้งคณะ (Board Evaluation) ทําให้คะแนนประเมินผลเฉลี่ยในข้อนี้ได้คะแนนเต็ม 5.00
ดังนั้น ผลการประเมินโดยภาพรวมสรุปได้ดังนี้
1. การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) ได้ คะแนน 94.35 คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้วกรรมการประเมินตนเองว่า มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
2. การประเมินผลกรรมการทั้งคณะ (Board Evaluation) ได้คะแนน 119.55 คะแนน
(คะแนนเต็ม 125 คะแนน) แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้วกรรมการเห็นว่า คณะกรรมการ กปน. มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
จากผลการประเมิ น เลขานุ ก ารได้ ย กร่ า งแผนปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ กปน.
ปีงบประมาณ 2560 เพื่ อให้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิ จารณา พร้อมทั้งได้รวบรวมผลการดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการ กปน. ตามแผนปฏิ บั ติ งาน ปี งบประมาณ 2559 (ตุ ล าคม 2558 - กั น ยายน 2559)
ซึ่งผลงานสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอะแนะดังนี้
1. ขอให้ เลขานุ การเพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมการประชุ มหารือ ร่ ว มกั บ อนุ ก รรมการและผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญ หาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการดําเนินงานขององค์กร
ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้การดําเนินงานของ กปน.
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาบรรจุแผนการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ
โดยส่งรายชื่อกรรมการ กปน. เข้ารับการอบรมตามเห็นสมควรในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรของสมาคม
ส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (Institute of Directors: IOD) เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการ กปน. ควรมุ่ งเน้ น การติ ด ตามการดํ า เนิ น งานเดิ ม มากกว่ าการกํ า หนด
นโยบายใหม่ เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีน้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน
3. ขอให้เลขานุการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กปน. ตลอดช่วง
ระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหน่ง เพื่ อรายงานรัฐมนตรีช่ วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ และ
เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนต่อไป
มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการ กปน. ประจําปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
2. เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการ กปน. ปี งบประมาณ 2560 โดยขอให้
เลขานุการรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
3. รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการ กปน. ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ
2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

เรื่องที่ 6

รับทราบผลการประชุมของกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ 2/2559

กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการประชุ มของกรรมการที่ เป็ นอิสระ
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่มีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1. รั บ ทราบผลการประชุ ม หารื อ การบู ร ณาการการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
กรมชลประทาน และการประปานครหลวง
จากการที่ คณะกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ กปน.และผู้ บริหาร กปน. ได้ เข้าพบอธิบ ดี
กรมชลประทานและผู้บริหารกรมชลประทาน เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน เมื่อวันที่
1 กันยายน 2559 โดยกรมชลประทาน ได้ให้รายละเอียดข้อมูลโครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล - บางไทร
แนวทางการบูรณาการดําเนินงานร่วมกันในอนาคต
คณะกรรมการอิ ส ระ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ จุ ด ที่ เหมาะสมใน
การเป็ นจุดรับน้ํ าดิบ แห่งใหม่ของ กปน. ตามที่ กรมชลประทานได้แนะนําแล้ว เห็ นควรให้ กปน. พิจารณา
ความเหมาะสมการใช้บริเวณคุ้งบางไทร (บริเวณจุดบรรจบแม่น้ําน้อยและแม่น้ําเจ้าพระยา) เป็นจุดรับน้ําดิบ
แห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ําดิบขาดแคลนในระยะยาว ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา ลิ่มความเค็มไม่เคยขึ้นถึงบริเวณนี้
และการดําเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง โดยคณะกรรมการ
อิสระได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) กปน. ควรพิ จารณาศึ กษาความเหมาะสมเบื้องต้ นในการกํ าหนดจุด รับน้ํ าดิบ และ
แนวการวางท่อส่งน้ําดิบ และดําเนินงานคู่ขนานกับกรมชลประทานในการออกแบบ ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในเดือน
ตุลาคม 2559 พร้อมทั้งจัดทําเป็นแผนงานบรรจุในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10 ซึ่งมี
ขอบเขตของงานเกี่ยวกับการขยายกําลังการผลิต และสร้างความมั่นคงในการบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบ
2) กปน. ควรพิจารณาความเหมาะสมในการใช้พื้นที่โรงกรองน้ําหนองจอก (เดิม) เป็น
แหล่งเก็บน้ําของ กปน. โดยอาจพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบเพิ่ มเติมเพื่ อให้มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ํ า
เพียงพอสําหรับรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
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3) กปน. ควรพิจารณาหาแนวทางในการรับน้ําดิบจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นน้ําดิบ
ที่มีคุณภาพมาผลิตน้ําประปาในอนาคต
2. การให้บริการผู้ใช้น้ําของ กปน.
- เนื่ อ งในโอกาส กปน. ครบรอบ 50 ปี ในปี 2560 กปน. ควรประชาสั ม พั น ธ์
ภาพลั กษณ์ องค์กรในด้ านการให้บริการประชาชน เพื่ อสร้างความเชื่อมั่ นให้ ประชาชนทุกภาคส่ วน โดยจัดทํ า
แผนงานด้ านการบริ การที่ จ ะปรั บ ภาพลั ก ษณ์ ใหม่ ให้ กั บ กปน. เช่ น บุ ค ลิ ก ภาพและเครื่ อ งแต่ งกายของ
ผู้ปฏิบัติงานหน้าเคาน์เตอร์รับชําระเงินของสาขา เครื่องแต่งกายของพนักงานอ่านมาตรวัดน้ํา/พนักงานซ่อมท่อ
ป้ายแจ้งเตือนงานซ่อม/ปรับปรุงท่อประปา เป็นต้น นอกจากนี้ กปน. ควรขยายพื้นที่การให้บริการให้ทั่วถึงเต็ม
พื้นที่ในปี 2560 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและให้มีการติดตามประเมินผลตามแผนงาน ซึ่งจะเป็น
การสร้างมาตรฐานที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม และสร้างจิตสํานึกในงานบริการให้เป็นหน้าที่
ของทุกคนในองค์กรเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยให้ กปน. จัดตั้งคณะทํางานด้านการรณรงค์
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ที่มีนายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กรรมการ กปน.
เป็นที่ปรึกษา
นอกจากนี้ ในปี 2560 กปน. ควรเน้นนโยบายเกี่ยวกับ Water safety Plan ให้
มากขึ้น เช่น โครงการน้ําประปาดื่มได้ การรณรงค์ประหยัดน้ํา และกิจกรรมที่มีผลโดยตรงต่อผู้ใช้น้ํา เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้น้ํา
- ในด้านปั ญหามาตรวัดน้ําภายในหน่วยงานราชการ กปน. ควรพิจารณาย้ายมาตร
ย่อยออกมาด้านนอก เพื่อให้สะดวกในการอ่านมาตรวัดน้ําในแต่ละเดือน ซึ่งจะทําให้ไม่เกิดส่วนต่างในการเก็บ
เงิ น ค่ า น้ํ า ประปาระหว่ า งมาตรประธานกั บ มาตรย่ อ ย สํ า หรั บ ค่ า น้ํ า ที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นย้ า ยมาตรวั ด น้ํ า กปน.
ควรพิจารณาคืนเงินส่วนต่างที่เกินให้ผู้ใช้น้ํา และในส่วนที่ขาดไม่ควรเก็บเงินเพิ่ม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน
การให้บริการ
- กปน. ควรจั ด ทํ า ระเบี ย บเรื่ อ งการจั ด ตั้ ง กองทุ น จากเงิ น ประกั น การใช้ น้ํ า
โดยพิจารณานําเงินที่เป็นดอกผลจากบัญชีเงินประกันดังกล่าว คืนกลับไปเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้น้ําในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น นําไปเป็นค่าลดหย่อนค่าน้ํากรณีท่อรั่วภายใน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้น้ําได้รับประโยชน์สูงสุด
3. การจัดส่งพนักงาน กปน. ไปศึกษา/อบรมในต่างประเทศ
- เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล กปน.
ควรวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ขององค์ กรว่า มี ความขาดแคลนบุ คลากรที่ มีความรู้ความเชี่ ยวชาญในด้ านใด เช่น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การบริหารโครงการ เทคโนโลยี เป็นต้น รวมถึงวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมของตําแหน่งงานและ
หน่วยงาน เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ทั้งนี้ ในการจัดส่งพนักงาน
ไปศึกษาต่อ กปน. ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดระดับของพนักงานให้เหมาะสม
- เพื่ อเตรี ย มความพร้อ มด้ า นภาษาให้ แ ก่ บุ ค ลากรในการขั บ เคลื่ อนองค์ ก รเข้ า ร่ ว ม
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ได้ อ ย่ า งมั่ น ใจและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กปน. ควรมี ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
ภาษาต่ างประเทศให้ แก่ พนั กงานโดยอาจให้ส ถาบัน การศึก ษาที ่มีชื ่อ เสีย งเป็น ที ่ย อมรับ มาจัด ทดสอบ
วัดระดับความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อประกอบการวางแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) กปน. ควรตั้งคณะทํางานศึกษาความเหมาะสมเบื้ องต้น ในการกําหนดจุด รับ น้ํ าดิบ และ
แนวการวางท่อส่งน้ําดิบ โดยมีผู้แทนกรมชลประทานมาร่วมดําเนินงาน
2) ขอให้แต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะทํางานมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการให้บริการผู้ใช้น้ํา เนื่องใน
โอกาส กปน. ครบรอบ 50 ปี ในปี 2560 โดยกําหนดเป็นโครงการ 50 ปีทองของการให้บริการ
3) ขอให้ เร่งรั ด ดํ าเนิ น โครงการจั ด ส่ งพนั กงานไปศึ กษา/อบรมในต่ างประเทศให้ แล้ วเสร็ จ
อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2560 อย่างน้อย 1 โครงการ
4) ขอให้ จัด ทําแผนพั ฒ นาโครงการใช้ พื้น ที่ โรงกรองน้ํ าหนองจอก (เดิ ม) เป็น แหล่งเก็บ น้ํ า
สํารองของ กปน. เนื่องจากกรมชลประทานมีแผนจะผันน้ําไปบริการผู้ใช้น้ําด้านตะวันออก รวมถึงพื้นที่มาบตาพุด
โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งจะส่งผลให้ กปน. มีแหล่งน้ําดิบเพิ่มขึ้นด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของกรรมการที่เป็น อิสระและคณะกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
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ด้วยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวัน ที่ 27 กัน ยายน 2559
คณะกรรมการ กปน. ได้มีประเด็นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ดําเนินการดังนี้
1. ประธานกรรมการ กปน. กล่ า วขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและพนั กงานผู้ ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ งาน
ราชการในปีงบประมาณ 2559 ทุกท่านที่ได้อุทิศตนปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนผู้ใช้น้ํามาเป็นระยะเวลายาวนาน และขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
2. ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
ที่เสียสละเวลา ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่จนองค์กรประสบความสําเร็จ สร้างความภาคภูมิใจจากรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น ประจําปี 2559 ประเภทรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ยังคาดว่า กปน. จะได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ครั้ งที่ 16 ประจํ า ปี 2559 (Thailand Innovation Awards 2016) ที่ จั ด ขึ้ น โดย สํ า นั ก งานนวั ต กรรม
แห่งชาติ จากผลงาน "ไกรทอง" ซึ่งเป็นนวัตกรรมการใช้หุ่นยนต์เข้าไปสํารวจภายในท่อประปา เพื่อตรวจสอบ
สภาพท่อ หาตําแหน่งจุดแตกรั่ว และเป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยกลุ่ม ไกรทอง ของสํานักงานประปา
สาขาสุขสวัสดิ์ ในการนี้ถือเป็นโอกาสในปีงบประมาณ 2560 ขอให้ กปน. กําหนดแผนปฏิบัติงานส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมโครงการ "1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ" เพื่อเป็นการระดมความรู้
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานที่จะร่วมกันพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการดําเนินงานของ
องค์กรให้มีศักยภาพโดดเด่นยิ่งขึ้นไป
3. ขอให้ กปน. ศึ กษาและจัดทํ าข้อมู ลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจ ารณาความจําเป็ นใน
การดําเนิ น โครงการสมั ครใจลาออกหรือเกษี ย ณอายุ ก่อนครบกํ าหนด (Early Retirement) เพื่ อช่ วยเหลื อ
พนักงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีปัญหาบางประการที่เป็นเหตุทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาจัดสรร
ให้เหมาะสมในแต่ละปีด้วย
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4. สําหรับเรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสํานักงานประปาสาขา ขอมอบหมายให้ พลเรือโท
ณเดโช เกิดชูชื่น ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปน. ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการการจัดซื้อ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่างๆ
ประจําเดือน ตุลาคม 2559
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ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวัน ที่ 27 กั นยายน 2559
เลขานุ การฯ ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําเดือนตุลาคม 2559
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนตุลาคม 2559 ในวันที่
25 ตุลาคม 2559
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 9

รับทราบ
ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-01
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา
ขนาด Ø 1,500 มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ 5.65 กิโลเมตร และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณถนน
เลียบคลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วงจากปลายท่อประธานเดิม ขนาด Ø 1,500 มม. บริเวณซอยกันตนาถึง
ถนนโยธาธิการ นบ.2034 (บางรักใหญ่-บ้านใหม่) สัญญา สศป-01 ซึ่งผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดี.วี.เอส.
คอนสตรัคชั่ น ในวงเงิน ค่ างานตามสั ญ ญา 160,009,000.- บาท (หนึ่ งร้อยหกสิ บ ล้า นเก้ าพั น บาทถ้ วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาทํางานตามสัญญา 360 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่ม
ทํางาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 แล้ว มีมติเห็นควรให้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดี.วี.เอส.คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-01 ในวงเงินค่างานตามสัญญา 160,009,000.- บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่เสนอ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการดํ าเนิน งานโครงการที่ อยู่ ในอํ านาจอนุ มัติของคณะกรรมการ กปน. ขอให้ กปน.
จัดทํารายละเอียดข้อเสนอโครงการ (Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนดําเนินการ
2. ขอให้ กปน. ทบทวนการแต่ งตั้ งกรรมการตรวจการจ้ า งงานวางท่ อ ประธาน โดยอาจ
พิจารณาตามวงเงินค่างาน เช่น งานที่มีวงเงิน 100 ล้านบาทขึ้นไป ควรให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ระบบส่งและจ่ายน้ํา)
ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ(วิ ศ วกรรม) ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ(ก่ อสร้ า ง) หรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญการ กปน. ระดั บ 9 ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ท าง
วิศวกรรมเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง และให้มีผู้แทนจากสายงานบริการในพื้นที่ (ผู้อํานวยการกอง
บํารุงรักษา) ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯ ด้วย
3. ขอให้ กปน. พิจารณาวางโครงข่ายของท่อจ่ายน้ําเชื่อมต่อจากงานวางท่อประธาน ซึ่งจะทํา
ให้สามารถจ่ายน้ําไปยังพื้นที่ที่ได้วางท่อประธานได้ทั่วถึง และรองรับการขยายตัวของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
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มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัด ดี.วี.เอส. คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อ
ประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-01 ในวงเงินค่างานตามสัญญา 160,009,000.บาท (รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม) ระยะเวลาทํ างานตามสั ญ ญา 360 วั น นั บถั ดจากวั นที่ ได้ รั บ
หนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทํางาน

2. ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 10 ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-02
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา
ขนาด Ø 1,500 มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ 4.35 กิโลเมตร และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณถนนเลียบ
คลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วงจากถนนโยธาธิการ นบ.2034 (บางรักใหญ่-บ้านใหม่) ถึงถนน รพช.นบ.1002
(ซอยวัดลาดปลาดุก) สัญญา สศป-02 ซึ่งมีผู้รับจ้างคือ บริษัท สยามคอนสตรัคชั่นกรุ๊ป จํากัด ในวงเงินค่างาน
ตามสัญ ญา 119,700,000.- บาท (หนึ่งร้อยสิบ เก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ระยะเวลา
ทํางานตามสัญญา 300 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทํางาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 แล้ว มีความเห็นว่า สัญญา สศป-01 และสัญญา สศป-02 เป็นงานก่อสร้างใน
เส้นทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน จึงควรดําเนินการเป็นสัญญาเดียวกัน แต่จากการชี้แจงของ กปน. สรุปได้ว่า
เนื่องจาก กปน. มีความจําเป็นต้องเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หากรวมงานก่อสร้างดังกล่าว
เป็นสัญญาเดียวกัน จะต้องวางท่อเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างมากกว่า
1 ปี จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพแรงดันน้ําและการจ่ายน้ําในบริเวณนั้น ประกอบกับการแบ่งเป็ น
2 สัญ ญา คือ สัญ ญา สศป-01 และสัญ ญา สศป-02 ยังคงเป็ นอํานาจอนุมัติจ้างของคณะกรรมการ กปน.
และ กปน. ได้นําเรื่องเสนอขออนุมัติจ้างในคราวเดียวกัน จึงมิได้มีผลให้อํานาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนไป
คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติเห็นควรให้ว่าจ้าง บริษัท สยามคอนสตรัคชั่นกรุ๊ป จํากัด เป็นผู้รับ
จ้ า งงานก่ อ สร้ า งวางท่ อ ประปา และงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สั ญ ญา สศป-02 ในวงเงิ น ค่ า งานตามสั ญ ญา
119,700,000.-บาท ตามที่เสนอ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยในที่ ประชุ ม ชวก.(กส) ได้ ชี้ แจงเพิ่ มเติ มถึ งสาเหตุ ที่ ทํ าให้ ต้ องแบ่ งสั ญ ญางานก่ อสร้ างใน
เส้นทางเดียวกันออกเป็นสัญญา สศป-01 และ สศป-02 เนื่องจากในช่วงรอยต่อของทั้ง 2 สัญญา มีการดําเนิน
โครงการของกรมทางหลวง (เส้นทางบางใหญ่ - กาญจนบุรี) ซึ่งยังติดปัญหาความไม่ชัดเจนในการออกแบบ
ก่อสร้าง โดยหาก กปน. ดําเนินโครงการเป็น 1 สัญญาตลอดเส้นทาง จะทําให้เกิดความล่าช้าจากข้อจํากัดของ
กรมทางหลวง
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท สยามคอนสตรัคชั่นกรุ๊ป จํากัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา
และงานที่เกี่ยวข้อง สัญ ญา สศป-02 ในวงเงินค่างานตามสัญ ญา 119,700,000.-บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาทํางานตามสัญญา 300 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จาก กปน. ให้เริ่มทํางาน
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เรื่องที่ 11 ขอความเห็ นชอบ (ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ การบริ หาร กปน. ฉบั บที่ 4 (2560-2564) และ
แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560 - 2564) และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 ที่ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560-2564)
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบั บ ที่ 4 มุ่ งมั่น ในการยกระดับ องค์กรสู่ การเป็ นองค์ กรสมรรถนะสูง (High
Performance Organization : HPO) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างนวัตกรรมงานประปามืออาชีพ
การบู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศทั่ ว ทั้ งองค์ ก รเพื่ อ ก้ า วสู่ เป้ า หมาย SMART MWA ตลอดจนถึ งการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนน้ําประปาปลอดภัยและการให้บริการงาน
ประปาถ้วนหน้าทั่วไทย เพื่อทําให้ กปน. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้
อย่ า งสมดุ ล และเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการเป็ น องค์ ก ร HPO อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม กปน. ได้ กํ า หนด
เป้าหมายหลัก 3 เป้าหมาย ภายในปี 2564 ดังนี้
- การได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)
- คุณภาพน้ําที่ความขุ่น (Turbidity) ไม่เกิน 0.5 ณ สถานที่ผู้ใช้น้ํา
- อัตราน้ําสูญเสียร้อยละ 19
วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ ของ กปน. ในยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 ต้อ งการก้า วสู่
การ “เป็น องค์ก รสมรรถนะสูง ที ่ใ ห้บ ริก ารงานประปา มีธรรมาภิ บ าล และได้มาตรฐานในระดับ สากล”
จึงประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติซึ่งปรับมาจากเกณฑ์ MBNQA โดยเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับกันอย่าง
แพร่หลายในระดับสากล และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และได้อ้างอิงตัวชี้วัดของ
องค์กรที่ให้บริการงานประปาที่เป็น Best in Class ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นกรอบแนวทางสู่
เป้าหมายดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
ด้าน
ตัวชี้วัด
การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ในระดับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)” ประกอบด้วย
งานประปาระดับ (1) Water Quality
• คุณภาพน้ํา ณ สถานที่ผู้ใช้นา้ํ
สากล
- Turbidity
- pH Value
- Escherichia coli
- Residual Free Chloride
(2) Water Supplies
• จํานวนชั่วโมงทีส่ ามารถจ่ายน้าํ ประปา
สํารองฉุกเฉินได้ (Service Reservoir
Capacity)
• ระยะเวลาในการแก้ไขสถานการณ์ที่
ส่งผลให้หยุดจ่ายน้ํา (Supply
Interruption)

ค่าเป้าหมาย ปี 2564

0.5 NTU
7.0 – 8.0 Unit
- 0 CFU/100ml
- ไม่น้อยกว่า 0.2 mg/l
• 6 ชั่วโมง
-

• ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
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วิสัยทัศน์

ด้าน
(3) Water Distributions
(4) Customer Services
(5) Finance

การมีธรรมาภิบาล (6) Corporate
Governance

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 2564
• ร้อยละของพื้นที่การให้บริการ
• ร้อยละ 100
• อัตราน้ําสูญเสีย
• ร้อยละ 19
• ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
• ระดับ 4.8
• อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) • ร้อยละ 30
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) • ร้อยละ 5
• คะแนนคุณธรรมความโปร่งใส
• 90 คะแนน
- ดัชนีความโปร่งใส
- ดัชนีความพร้อมรับผิด
- ดัชนีคุณธรรมในการบริการ
- ดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรม
- ดัชนีคุณธรรมในการทํางาน

ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560 - 2564) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และ
14 กลยุ ท ธ์ จะนํ า มาถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ เป็ น กระบวนการในการผลั ก ดั น การดํ า เนิ น การในระดั บ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ระบบ Balanced Scorecard ในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การกําหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็นมิติ/มุมมองทั้งสิ้น 6 มิติ
ได้แก่
- มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Perspective)
- มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)
- มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)
- มิติด้านกระบวนการ (Internal Process Perspective)
- มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective)
- มิ ติ ด้ า นธรรมาภิ บ าลและกิ จ กรรมเชิ ง สั ง คม (Corporate Governance and Social
Responsibility Perspective)
การผลั ก ดั น องค์ ก รตามเส้ น ทางการพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู งนั้ น อาศั ย การ
ขับ เคลื่อนจากการดําเนิ นงานตามโครงการต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 72 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น
70,854.84 ล้ า นบาท แบ่ งเป็ น งบทํ าการ 1,651.51 ล้ า นบาท และงบลงทุ น 70,863.76 ล้ า นบาท
จําแนกตามศูนย์ EVM ดังนี้ *
ศูนย์ EVM

 ศูนย์ผลิตน้ํา
 ศูนย์ส่งจ่ายน้ํา
 ศูนย์บริการ
 ศูนย์สนับสนุน
รวม

จํานวน
โครงการ
4
2
11
55
72

งบทําการ
(ล้านบาท)
86.49
11.15
1,016.00
537.87
1,651.51

ร้อยละ
5.24%
0.68%
61.52%
32.57%
100.00%

งบลงทุน
(ล้านบาท)
2,141.50
38.00
11,089.50
55,943.25
69,212.25

ร้อยละ
3.09%
0.05%
16.02%
80.83%
100.00%

*หมายเหตุ : จํานวนโครงการและงบประมาณบางส่วนยังอยู่ระหว่างพิจารณาอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม
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ส่วนที่ 2 ทบทวนแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 เป็นการดําเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4
ตามที่นําเสนอในส่วนที่ 1 ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการทบทวน/ปรับปรุงโดยสรุปประเด็นสําคัญ มีดังนี้
ทบทวนเป้าหมายการดําเนินงานที่สําคัญ
กปน. ได้ทบทวนเป้าหมายการดําเนินงานหลักทางกายภาพ ได้แก่ จํานวนผู้ใช้น้ํา ณ สิ้นปี ปริมาณ
น้ํ าผลิ ตจ่ าย ปริ ม าณน้ํ า ขาย และอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย โดยใช้ ฐ านวิ เคราะห์ จ ากคาดการณ์ ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ปี งบประมาณ 2559 จากฐานข้ อ มู ล จริ ง 10 เดื อ น และกํ า หนดเป้ า หมายการดํ า เนิ น งานใหม่ สํ า หรั บ
ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังนี้
รายการ
1)
2)
3)
4)
5)

จํานวนผู้ใช้น้ํา ณ สิ้นปี
(ล้านราย)
จํานวนติดตั้งประปาใหม่
(ราย)
ปริมาณน้าํ ใช้เฉลี่ย
(ลบ.ม./ราย/เดือน)
ปริมาณน้าํ ผลิตจ่าย
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้าํ จําหน่าย
(ล้าน ลบ.ม.)
- น้ําขาย
(ล้าน ลบ.ม.)
- น้ําขายที่เพิ่มขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)
- น้ําสาธารณะและน้ําอื่นๆ
(ล้าน ลบ.ม.)
6) อัตราน้ําสูญเสีย
(%)
7) ราคาค่าน้าํ เฉลี่ย
(บาท/ลบ.ม.)
8) จํานวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นปี (คน)
9) อัตราส่วนจํานวนผู้ใช้น้ํา:พนักงาน 1 คน(ราย)
10) จํานวนพนักงานบรรจุใหม่
(คน)
11) รายได้รวม
(ล้านบาท)
12) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงาน (ล้านบาท)
13) EBITDA
(ล้านบาท)
14) กําไรสุทธิ
(ล้านบาท)

ปี 2559
ปี 2560
ผลงานสะสม คาดการณ์ เป้าหมาย เป้าหมาย
10 เดือน
ผลงานสิ้นปี
(เดิม)
(ใหม่)
2.319
2.279
2.272
2.326
70,000
65,000
59,550
65,000
51.8
51.0
51.02
50.2
1,955.1 1,815.8 1,834.6
1,632.0
1,407.6 1,452.6 1,412.6
1,173.5
1,148.9
1,377.6 1,427.6 1,387.6
20.0
-5.0
10.0
-3.1
25.0
25.0
30.0
24.59
20.0
23.0
28.09
28.0
12.05
12.01
12.02
12.02
5,400
5,506
5,398
5,394
421
422
431
421
154
251
251
129
16,675.2 20,084.1 20,451.0 19,825.2
7,175.1 8,011.3 8,016.3
5,660.0
11,015.2 12,947.5 12,432.6 11,808.9
6,213.3
7,125.4 6,741.0 6,061.4

การทบทวนโครงการ/แผนงาน
การทบทวน/ปรับปรุง โครงการ/แผนงาน บรรจุในแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
เพื่อให้สอดรับในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหาร การประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564) ให้มี
การขั บ เคลื่ อ นไปในทิ ศ ทางที่ กํ า หนดไว้ โดยได้ มี ก ารถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใน
ปีงบประมาณ 2560 ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 70 แผนงาน/โครงการ จําแนกตามบทบาทรับผิดชอบแผนงาน /
โครงการของศูนย์ EVM ได้ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ
0.30
0.00
(3.09)
4.47
(2.75)
(2.80)
(50.00)
0.00
15.00
(0.25)
(1.96)
2.38
(16.23)
(3.06)
0.06
(5.02)
(10.08)
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ศูนย์ EVM
- ศูนย์ผลิตน้ํา
- ศูนย์ส่งจ่ายน้าํ
- ศูนย์บริการ
- ศูนย์สนับสนุน
รวม

โครงการ/แผนงาน (หน่วย : โครงการ)
ฉบับเดิม
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
(เห็นชอบ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
(ภายหลังการทบทวน)
โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่ ไม่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
เพิ่มใหม่
จากปี 2559
4
3
1
2
1
1
1
7
1
3
4
3
24
13
21
16
16
37
14
28
22
20

รวม
4
3
10
53
70

ทั้ ง นี้ หากจํ า แนกแผนปฏิ บั ติ ง าน ปี ง บประมาณ 2560 ตามหลั ก การ Balanced
Scorecard : BSC สามารถจําแนกได้ ดังนี้
- มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จํานวน 1 โครงการ
- มิติด้านการเงิน
จํานวน 5 โครงการ
- มิติด้านลูกค้า / คู่ค้า
จํานวน 2 โครงการ
- มิติด้านกระบวนการภายใน
จํานวน 25 โครงการ
- มิติด้านการเรียนรู้และและพัฒนาองค์กร
จํานวน 30 โครงการ
- มิติด้านธรรมาภิบาล
จํานวน 7 โครงการ
รวมจํานวน
70 โครงการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพั ฒ นาองค์กร ได้ ประชุ มครั้งที่ 9/2559 เมื่อวัน ที่ 14 กั นยายน
2559 มีมติเห็นชอบ (ร่าง)ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564) และแผน
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ กปน. เพิ่มเติม "โครงการ 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ" ไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ปี งบประมาณ 2560 เพื่ อสนั บ สนุ น การก้า วสู่ องค์ กรแห่ งการเรีย นรู้ และสร้า งนวัต กรรมงานประปาอย่ า ง
มืออาชีพ
2. ขอให้ กปน. ระบุวิธีการหรือแนวทางที่จะทําให้การดําเนินงานของ กปน. บรรลุสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ตามยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4
มติที่ประชุม

เห็นชอบ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564) และ
แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.
เรื่องที่ 12 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาธรรมาภิบาล กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ง คั บ
สภาธรรมาภิ บ าลการประปานครหลวง โดยคณะกรรมการศึ ก ษาและจั ด ตั้ งสภาธรรมาภิ บ าลได้ จั ด ทํ าร่ า ง
ข้อบังคับสภาธรรมาภิบาลแล้วเสร็จ และได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาธรรมาภิบาล
และร่างข้อบังคับสภาฯ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการทําประชาพิจารณ์ และจัดให้มี
การประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาธรรมาภิบาล กปน. พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน
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2559 ผ่านระบบอินทราเนต และสมาร์ทโฟน (ส่งทางไลน์กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสะดวกต่อการตอบแบบสอบถามใน
ทุกที่ทุกเวลา) พร้อมทั้งประมวลผลการประชาพิจารณ์
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้ประชุมครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 มีมติรับทราบผลการทําประชาพิจารณ์เกี่ยวกับสภาธรรมาภิบาลและร่างข้อบังคับ
สภาฯ และให้ กปน. ปรับข้อความตามที่ได้มีการหารือในที่ประชุม แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ร่างข้อบังคับสภาธรรมาภิบาล ควรกําหนดจํานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการและ
สมาชิกสภาธรรมาภิ บาลให้ มีสัดส่ วนที่เหมาะสม และควรกําหนดให้ผู้ว่าการเข้าร่วมประชุมกับ สมาชิกหรือ
คณะกรรมการสภาธรรมาภิบาลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี พร้อมทั้งให้ระบุเงื่อนไขการหมดสมาชิกภาพหากไม่เข้า
ประชุมครบตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
2. เพื่ อให้ การดํ าเนิ น งานของสมาชิ กสภาธรรมาภิ บ าลเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ กปน.
ควรระบุมาตรการคุ้มครองสมาชิกสภาธรรมาภิบาลให้ชัดเจน
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการตามเสนอ พร้อมทั้งให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการปรับแก้ และนําเสนอคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งต่อไป
เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2560
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบแผนประชาสั มพั น ธ์
ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยได้นําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ กปน. มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนประชาสัมพั นธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึง
นโยบายต่าง ๆ และสถานการณ์ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการพิเศษ 1 โครงการ และกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์
ดังนี้
1. โครงการพิเศษ การสื่อสารวาระครบรอบ 50 ปี กปน.
2. กลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
3. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างค่าน้ํา
4. กลยุทธ์การพัฒนาการสื่อสารด้านงานบริการ
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้ประชุมครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบตามที่ กปน. เสนอ และให้ กปน. ดําเนินการปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และนําเสนอให้ทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
กปน. ต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณและเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรให้สอดคล้องกับผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ กปน. ประจําปี 2559 และ
ควรปรั บ ปรุงป้ า ยประชาสั มพั น ธ์ เครื่องแต่ งกายพนั กงาน/ตั วแทน รถปฏิ บั ติ งานภาคสนาม ใบแจ้ งหนี้ ค่ า
น้ําประปา โรงสูบน้ํ าดิ บแต่ละแห่ ง เป็ นต้น ให้ ดูดีและเหมาะสม เพราะสิ่งเหล่านี้ สะท้ อนถึงภาพลักษณ์ ของ
องค์กร และควรเผยแพร่ข่าวสารและเกียรติคุณต่าง ๆ ขององค์กรผ่านทางสื่อมวลชนประเภทสื่อโทรทัศน์/วิทยุ
ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของสังคมในวงกว้าง
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2. ในสถานการณ์ปกติ กปน. ควรเตรียมการสื่อสารเรื่องน้ําในสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ล่วงหน้า
รวมถึ งข้ อความที่ จะต้ องสื่ อสารไว้ เพื่ อให้ องค์ กรสามารถนํ ามาสื่ อสารกั บ ประชาชนหรื อสื่ อสารมวลชนได้
อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น และควรปรับกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้เหมาะสม
3. กปน. ควรมีช่องทางการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ในฐานะที่เป็น
ศู น ย์ ก ลางขององค์ ค วามรู้ วิ ช าการและวิ ช าชี พ ด้ า นประปาในระดั บ อาเซี ย น และควรมี ค วามถี่ ใ น
การประชาสัมพันธ์สื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงด้วย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ได้อีกทางหนึ่ง
4. ขอให้ กปน. ปรับค่าเกณฑ์วัดในแผนประชาสัมพันธ์ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ (Outcome) มากขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ พร้อมทั้งให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
สําหรับค่าเกณฑ์วัดหรือเป้าหมายของแผน ให้ทบทวนแก้ไขแล้วนําเสนอคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พิจารณาก่อนนําไปปฏิบัติต่อไป
เรื่องที่ 14 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้ นํ า เสนอคณ ะกรรมการ กปน. เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมิ นความเสี่ ยงปลายปี งบประมาณ 2559 และผลการระบุ -ประเมิ นความ
เสี่ยงใหม่ต้นปีงบประมาณ 2560
ผู้ว่าการและผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไปร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน การระบุ และประเมินความเสี่ยง ปลายปีงบประมาณ 2559 และระบุความ
เสี่ยงใหม่ต้นปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โดยนําผลการระบุ และประเมินความเสี่ยง
ของคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําสายงาน เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการประเมิน
ความเสี่ยง ร่วมกับข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุโดยผู้บริหารระดับสูง (ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป) จาก
แบบสอบถาม สรุปผลได้ดังนี้
1.1 ผลการทบทวนความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ 2559
ระดับความ
เสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

จํานวนสาเหตุความเสี่ยง
ต้นปีงบประมาณ
ปลายปีงบประมาณ
2559
2559
4
2
4
4
10
6
6
18
18

สรุป
ปีงบประมาณ 2559
มีแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 12 แผน
สามารถบริหารจัดการลดความเสี่ยงลงสู่
ระดับต่ําได้ จํานวน 3 แผน
คงการจัดการต่อเนื่องในปีงบประมาณ
2560 จํานวน 9 แผน

1.2 ผลการระบุและประเมินความเสี่ยงใหม่ต้นปีงบประมาณ 2560
มีการระบุความเสี่ยงใหม่จํานวน 19 สาเหตุความเสี่ยง โดยสาเหตุความเสี่ยงใหม่
จํานวน 9 สาเหตุความเสี่ยง ยังคงไม่ระบุเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรโดยให้ทําการควบคุมภายใน

-16-

1.3 สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
รวม

ปีงบประมาณ 2560
จํานวนสาเหตุความเสี่ยง
3
7
9
15
34

ความเสี่ ยงที่มีระดั บปานกลางขึ้นไปจํานวน 19 สาเหตุความเสี่ยง หน่ วยงานจะ
ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ (ระดับต่ํา) สําหรับความเสี่ยงระดับต่ํา หน่วยงานจะทําการควบคุมภายในเพื่อมิให้ระดับความเสี่ยงสูงขึ้น
2. แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งปลายปี งบประมาณ 2559 และระบุ ค วามเสี่ ย งใหม่ ต้ น
ปี ง บประมาณ 2560 หน่ ว ยงานเจ้ า ของความเสี่ ย ง (Risk Owner) ได้ จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 11 แผน โดยเป็นแผนที่ดําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 9
แผน (แผนที่ 1 ถึง 9) และแผนที่จัดทําจากความเสี่ยงที่ระบุขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 2 แผน
(แผนที่ 10 และ 11) ดังนี้
แผนบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.

แผนการเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ําดิบฝั่งตะวันออกไม่เพียงพอ
แผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2 โรงงานผลิตน้ําบางเขน
แผนการเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ขัดข้อง
แผนการป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบต่อระบบส่งและจ่ายน้ํา จากการก่อสร้าง
ของหน่วยงานภายนอก

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

แผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
แผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT
แผนความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
แผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดทําแผนผังวงจรไฟฟ้าและการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
การจัดการระบบไฟฟ้าของอาคารสํานักงานใหญ่

ผู้รับผิดชอบ
(สายงาน)
ผลิตและส่งน้ํา
ผลิตและส่งน้ํา
ผลิตและส่งน้ํา
ผลิตและส่งน้ํา
วิศวกรรมและก่อสร้าง
และบริการ
บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงิน
ผู้ว่าการ
บริหาร
บริหาร

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้การจัดทําแผนผัง
วงจรไฟฟ้าและการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้ า รวมทั้งการจัดการระบบไฟฟ้ าของ
อาคารสํานักงานใหญ่ เป็นไปอย่างมีระบบและตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด กปน. อาจจะพิจารณาว่าจ้าง
บริ ษั ท ภายนอก (Outsource) ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทางมาดํ า เนิ น งาน และอาจจะพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อติดตามการดําเนินงานให้ได้ตามแผนงานที่กําหนดไว้
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มติที่ประชุม 1. ผลการประเมินความเสี่ยงปลายปีงบประมาณ 2559 และผลการระบุ-ประเมินความ
เสี่ยงใหม่ต้นปีงบประมาณ 2560
2. แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
3. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 15 ขอความเห็นชอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปน. ที่ได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ร่วมกับ
ผู้ว่าการ ตามรายงานของที่ปรึกษา บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) (สัญญาเลขที่
จท.42/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559) เพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งปรับปรุงและ
พั ฒ นางานตรวจสอบภายใน แผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ การ (ปี งบประมาณ 2560-2564) ของสํ านั ก
ตรวจสอบ สรุปการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักตรวจสอบ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) ได้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) ของ
สํานักตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับกรอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (ปี 25602564) โดยได้พิจารณาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวโน้มทิศทางการดําเนินงานตรวจสอบภายใน
ตามหลักสากล และได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วนํามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
สตส. รวมถึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ 2560-2564) โดยระบุเป้าหมาย
แผนการดําเนินงาน และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักตรวจสอบ
2. ขอบเขตงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ 2560-2564)
ของ สํานักตรวจสอบ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder’s Expectations) และประเมิน
สภาพปัจจุบันของ สตส.
2) กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) และพั น ธกิ จ (Mission) ของ สตส. ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์ของ กปน. และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ 2560 – 2564)
3. แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร (ปี ง บประมาณ 2560 – 2564) ของ สตส.
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่ งเน้น ความเสี่ ยงที่ สําคัญ ขององค์กรในเชิงลึก (Focus and insight
the Organization’s Highest Risks)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการตรวจสอบให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและวิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล (Improve and maintain Efficient
and Effective Audit Processes)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : รายงานให้ ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทราบอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Provide
Impactful Reporting to Stakeholders)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผู้ตรวจสอบมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
( Adequately Skilled and Knowledgeable Staff)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 : โครงสร้ า งของ สตส. มี ค วามยื ด หยุ่ น และสามารถสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (Flexible structure of internal audit department)
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โดย PwC มี ค วามเห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การดํ า เนิ น งานของ สตส. บรรลุ ต ามแผน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ผู้บริหารและพนักงานใน สตส. ควรทําการติดตามการดําเนินงานจริงโดยอาศัยตัวชี้วัดที่
กําหนดเพื่อวัดความสําเร็จของแผนอย่างสม่ําเสมอ กรณีที่พบว่าการดําเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผน ควรทํา
การวิเคราะห์หาสาเหตุและปรับแผนตามความเหมาะสม
สํ า หรั บ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งของสํ า นั ก ตรวจสอบ เนื่ อ งด้ ว ยโครงสร้ า งปั จ จุ บั น
ไม่สนับสนุนการตรวจสอบแบบบูรณาการ (Integrated audit) และมีข้อจํากัดในการหมุนเวียนพนักงานตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า สํานักตรวจสอบควรปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิ บั ติ งานมี ความยื ด หยุ่ น และสามารถสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งเหมาะสม สอดคล้ องกั บ ลั กษณะ
การทํางาน ความเสี่ยง และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พัฒนาให้ทุกกองสามารถตรวจสอบงานได้
หลากหลาย การพิจารณาจํานวนกองตรวจสอบกําหนดผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการที่สามารถทํางานกับ
ทุ ก กองตรวจสอบ เป็ น ต้ น โดยให้ โ ครงสร้ า งสํ า นั ก ตรวจสอบปรั บ ปรุ ง ใหม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. นําโครงสร้างของสํานักตรวจสอบ
ที่จะปรับปรุงใหม่ เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลเพื่ อพิจารณา ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการ กปน. ให้ ค วามเห็ น ชอบ นอกจากนี้ เห็ น ควรให้ สตส. พิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนหรื อ ระบบ
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ของบุคลากรในสํานักตรวจสอบให้มีความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานภายใน
หน่ ว ยงานได้ มี ป ระสบการณ์ แ ละโอกาสเรี ย นรู้ ง านที่ ห ลากหลาย สามารถสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในองค์กรนับเป็นกลไกสําคัญ ที่จะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและผลักดันให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รั บข้ อคิ ดเห็ นของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 16 ขอความเห็ น ชอบผลการทบทวนอายุ ก ารใช้ ง านและมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์
ปีงบประมาณ 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนอายุ
การใช้งานและมูลค่าคงแหลือของสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2559 ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สรุปได้ดังนี้
1. สินทรัพย์หมวดเครื่องวัดในโรงงานผลิตน้ําลดอายุการใช้งานจากเดิม 10 ปีเป็น 7 ปี และ
มูลค่าคงเหลือ (เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน) ไม่เปลี่ยนแปลง
2. สินทรัพย์หมวดเครื่องวัดในพื้นที่สาขา เพิ่มอายุการใช้งานจากเดิม 5 ปี เป็น 7 ปี และ
มูลค่าคงเหลือ (เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน) ไม่เปลี่ยนแปลง
การทบทวนอายุการใช้งานของทรัพย์สินตามข้อ 1 และ 2เนื่องจากโดยสภาพการใช้งาน
สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นประเภทอิเล็กทรอนิคส์ที่ต้องทนกับความชื้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให้
เกิดความเสียหายต้องซ่อมแซมบ่อย และมีค่าความเที่ยงตรงอยู่ที่ระยะเวลา 5-7 ปี ดังนั้นจึงปรับอายุการใช้
งานของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น 7 ปี เท่ากัน
3. สินทรัพย์ท่อจ่ายน้ํา เพิ่มอายุการใช้งานจาก 10 ปี เป็น 15 ปี และมูลค่าคงเหลือ (เมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้งาน) ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากท่อจ่ายน้ํามีอายุการใช้งานทางบัญชีได้เกินกว่า 10 ปี โดย ณ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีท่อจ่ายที่มีอายุการใช้งาน 0-10 ปี และ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.61 และ
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21.36 (ของราคาสินทรัพย์ประเภทท่อจ่ายน้ําทั้งหมด) ตามลําดับ ดังนั้น จึงปรับเพิ่มอายุการใช้งานของท่อ
จ่ายน้ําเป็น 15 ปี
จากการทบทวนการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ดังกล่าว มีผล
ทําให้ประมาณการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ปีงบประมาณ 2560 ลดลงประมาณ 714.57 ล้านบาท
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพั ฒ นาองค์กร ได้ป ระชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่ อวัน ที่ 14 กัน ยายน
2559 มีมติเห็นชอบผลการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2559 และ
ให้ กปน. พิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ดังนี้
1. การทบทวนอายุ การใช้ งานและมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรัพ ย์ ควรพิ จ ารณาสิ น ทรั พ ย์
ทั้งหมดและปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในคราวเดียวไม่ควรปรับปรุงทุกปี
2. การขยายอายุการใช้งานสินทรัพย์ อาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานขององค์กรดีขึ้น แต่ไม่
สนับสนุนเรื่องการขอปรับราคาค่าน้ํา
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข้อเสนอแนะว่ า กปน. ควรทบทวน
เพิ่มอายุการใช้งานของท่อจ่ายน้ําเป็น 30 ปี เนื่องจากในอนาคต กปน. ต้องลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
ท่อจ่ายน้ําและมาตรฐานการวางท่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้ท่อมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการเปิดผิวจราจรเพื่อซ่อมท่อ
มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2559
ตามเสนอและให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
เรื่องที่ 17 ขอความเห็นชอบข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 116 ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จําหน่าย และการใช้
น้ําประปา พ.ศ.2558 ฉบับภาษาอังกฤษ
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับ กปน. ฉบับที่
116 ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จําหน่าย และการใช้น้ําประปา พ.ศ. 2558 ฉบั บภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม
ความพร้ อมในการบริก ารและรองรั บ การดํ าเนิ น งานธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งของ กปน. และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริการให้กับผู้ใช้น้ําจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและชาวต่างชาติที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซี ย น โดย กปน. ได้ จั ด จ้ า งศู น ย์ ก ารแปลและการล่ า มเฉลิ ม พระเกี ย รติ คณะอั ก ษรศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น สถาบั น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญดํ า เนิ น การแปลเนื้ อ หาข้ อ บั ง คั บ ให้ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ และได้ผ่านการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้ว
ในการพิ จารณารายละเอี ยด คณะกรรมการ กปน. มี ข้ อเสนอแนะให้ เพิ่ ม "Bangkok" ไว้ ด้ วย
เพื่อให้ทราบว่าข้อบังคับนี้ใช้กับที่ใด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปดําเนินการ
เรื่องที่ 18 ขออนุมัติร่างกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติ (ร่าง) กฎบั ตรคณะกรรมการกิจการ
สัม พั น ธ์ใน กปน. เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางการดํ าเนิ น งานของคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ์ ฯ ให้ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกั บหลั กการกํ ากั บ ดู แลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้ งให้
ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรได้ทราบถึงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน
กปน. โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
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1) วัตถุประสงค์
2) องค์ประกอบ
3) คุณสมบัติของคณะกรรมการ
4) จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
5) วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
6) อํานาจหน้าที่
7) การประชุม
8) การประเมินผล
9) การรายงาน
10) การทบทวนกฎบัตร
ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. มีมติเห็นชอบแล้วในที่ประชุมครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
เรื่องที่ 19 พิจารณาร่างข้อบังคับ กปน. ฉบับที่...... ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ..............
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบร่างข้อบั งคั บ กปน.
ฉบับที่ ..... ว่าด้วย วิธีงบประมาณ พ.ศ. ........... โดย กปน. ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิธี
งบประมาณ ประกอบด้วย พระราชบัญ ญั ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ.2555 รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณของรัฐวิสาหกิจอื่น เป็ นแนวทาง
ประกอบการจัดทําร่างข้อบังคับฯ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และคล่องตัว และเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และช่วยแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข้อเสนอแนะให้ กปน. ประสานกั บ
กรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดร่างข้อบังคับฯ ให้สอดคล้องกับ ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....... ที่กําลังจะประกาศใช้
มติที่ประชุม ให้ กปน. ทบทวนร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และให้
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรกลั่นกรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งถัดไป
เรื่องที่ 20 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตาม
นโยบาย/ มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
1. งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ/ดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วน และขอยุติการติดตาม
- บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อโครงการวางแผนปรั บปรุ งและพั ฒ นาระบบกั บ บริ ษั ท
ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จํากัด (UU)
- บั น ทึกข้อตกลงความร่วมมื อในการแลกเปลี่ย นองค์ ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการ
บริหารจัดการน้ํากับ Thua Thien-Hue Water Supply and Construction Company (Hue WACO) ประเทศ
เวียดนาม
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- บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ด้ า นการตรวจประเมิ น และฝึ ก อบรมแผน
น้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plans : WSP) กับ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- บัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
(การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านกิจการประปา การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสํารวจโดยใช้ระบบอากาศ
ยานไร้คนขับ (UAV) และการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ํา)
- การหารือเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ํา เพื่อเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบ
สาธารณูปโภคด้านการประปา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านน้ําในระยะยาว (กรมทางหลวง)
2. งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
2.1 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
(1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
(2) โครงการน้ําดื่ม PAP
(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
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2559 แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1) ขอให้ กปน. เตรียมแผนงานทั้งหมดของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
โดยแบ่งเป็นงานจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ และงานที่ กปน. ดําเนินการเอง เพื่อดําเนินการล่วงหน้า
โดยระบุไว้ในเงื่อนไขการลงนามสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พร้อมนําเสนอรายละเอียดงาน
ทั้ งหมดให้ ค ณะกรรมการ กปน. อนุ มั ติ ในหลั กการในการประชุ ม คณะกรรมการครั้ งถั ด ไป เพื่ อ ให้ กปน.
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันงวดเวลาตามกําหนดการที่ระบุในแผนงาน
2) กปน. ควรพิจารณาตั้งคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อผลิตน้ํา
ดื่มบรรจุขวดจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยอาจหารือกับหน่วยงานด้านกฎหมายจากภายนอกเพิ่มเติม เนื่องจาก
การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดไม่ใช่ภารกิจหลักของ กปน. หากสรุปผลการศึกษาแล้วมีกฎระเบียบรองรับให้สามารถ
ดําเนินการได้ กปน. ควรจัดทําแผนการตลาดสําหรับการลงทุนในระยะสั้น/ระยะยาว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าใน
การลงทุน แต่หากผลการศึกษา สรุปว่าไม่สามารถดําเนินการได้ กปน. ควรจัดทําแผนการผลิตเพื่อใช้ในกิจการ
เชิงสังคม โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SR) และควรวางแผนการ
จัดซื้อขวดบรรจุภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และขอให้ กปน.
นําเสนอรายงานผลการศึกษาฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายทุกสองเดือน
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ในการพิจารณารายละเอียด นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานอนุกรรมการติดตามการดําเนินงาน
ตามนโยบาย เสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อให้ การติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน.
มี ป ระสิ ท ธิผ ลเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ การดํ าเนิ น งานของ กปน. คณะอนุ กรรมการติ ด ตามฯ จะขอติ ด ตาม
นโยบาย/มติคณะกรรมการในงานหลักที่มีผลโดยตรงกับ กปน. คือ การดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลักครั้งที่ 9 และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้ตามนโยบายของรัฐบาล และจะขอติดตาม
งานตามนโยบายที่คณะกรรมการ กปน. มอบหมายในการประชุมเป็นคราวไป รวมทั้งนโยบายที่สําคัญ ของ
รัฐบาลที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานของ กปน.
มติที่ประชุม

รับ ทราบและให้ รับ ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และคณะอนุ กรรมการติ ดตามฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 21 รั บ ทราบผลการประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง กปน. กั บ คณะกรรมการและผู้ บ ริ ห าร
จากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เกี่ยวกับนโยบายด้าน
ธรรมาภิบาล
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบผลการประชุ มหารือร่วมกั น ระหว่า ง
การประปานครหลวงกับคณะกรรมการและผู้บริหารจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) เกี่ยวกับนโยบายด้านธรรมาภิบาล ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 606 สํานักงาน
ใหญ่ การประปานครหลวง ประธานกรรมการ กปน. (นายเจริญ ภัสระ) กรรมการ กปน. (พลเรือโท ณเดโช
เกิดชูชื่น) อนุกรรมการธรรมาภิบาลฯ (นายสํารวย มงคลพร) ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และผู้แทนสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ กปน. ได้ให้การต้อนรับ กรรมการ ป.ป.ท. (นายภิญโญ ทองชัย) ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ท. (นายก
อบกูล จันทวโร) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (นายประยงค์ ปรียาจิตต์) และคณะ ที่ได้ขอเข้าร่วมหารือ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ต้านการทุจริตในการประปานครหลวง โดยมีประเด็นสําคัญในการหารือ ดังนี้
1. รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ไม่ ส ามารถลดการทุ จ ริ ต ลงได้ เนื่ อ งจากกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ จ ะเอาผิ ด
ทางกฎหมาย ใช้เวลาในการพิจารณานาน ดังนั้น รัฐบาลจึงทบทวนปรับปรุงกฎหมายเพื่ อให้ กระบวนการ
ตัดสินลงโทษได้รวดเร็วขึ้น และสามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่
2. ป.ป.ท. มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการใช้กฎหมายในเชิงป้องกันมากขึ้น โดยรณรงค์ให้ทุกภาค
ส่วน มีส่วนร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบ ด้วยการใช้หนังสือร้องเรียนของประชาชนเป็นตัวตั้ง (เป็นหลักฐาน
ทางกฎหมาย) หากได้ รับ ความเดื อดร้ อนจากการดํ าเนิ น งานของหน่ วยงานใด จะส่ งเรื่อ งให้ ห น่ วยงานนั้ น
เร่งแก้ ไขทั น ที และต้ องแจ้ งผลให้ ป.ป.ท. รับ ทราบภายใน 30 วัน ซึ่ งแนวทางนี้ จ ะช่ ว ยลดหรือยุ ติ ปั ญ หา
ในภาพรวมลงได้ แต่หากหน่วยงานไม่แก้ไข ป.ป.ท. จะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. หรือ ครม.พิจารณา ซึ่งมีกฎหมายที่มี
ผลบังคับให้หน่วยงานต้องตรวจสอบภายใน 3 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี และมีกระบวนการติดตามผลที่เป็น
ระบบครบวงจร
3. จากคํ า สั่ ง คสช. ที่ 69/2558 กํ า หนดให้ ทุ ก ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งมี
แผนขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ซึ่ง กปน. ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางที่ชัดเจน อีกทั้งคณะกรรมการ
กปน.และผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง มีโครงสร้างการขับเคลื่อน
ธรรมาภิ บ าลที่ ครบถ้ ว น และได้ เตรี ย มจั ด ตั้ งสภาธรรมาภิ บ าล ซึ่ งเป็ น เรื่ องที่ ดี หากดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ
ควรเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกรวมถึงประชาชนได้รับรู้
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4. ป.ป.ท. มีแนวคิดจัดทําบันทึกความร่วมมือในการเสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาล
พร้อมจัดตั้งภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างแนวร่วมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วน
มีธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นในเชิงป้องกันมากกว่าการปราบปรามการทุจริต โดยในการดําเนินการจะมีการจัดตั้ง
คณะทํางาน จึงขอเชิญ กปน. เข้าร่วมด้วย
5. ประธานกรรมการ กปน. ได้มอบหมายให้ นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานัก
คณะกรรมการ กปน.) เป็นผู้แทน กปน. เข้าร่วมในคณะทํางาน กับ ป.ป.ท. เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 22 รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของ กปน.
ปีงบประมาณ 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการของ กปน. ปีงบประมาณ 2559 โดย กปน. ได้ว่าจ้างภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดําเนินการ ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมมีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.497 จากคะแนนเต็ม 5.000 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยคะแนนสูงกว่าปี 2558 ซึ่งมี
คะแนนเท่ากับ 4.482 แบ่งเป็นประเภทความพึงพอใจ 6 ประเภท ดังนี้
กลุ่มที่

กลุ่มผู้ใช้บริการ

น้ําหนัก
ร้อยละ

1
2
3
4
5
6

ผู้ใช้บริการทั่วไป
ผู้ใช้บริการที่สาขา
ผู้ใช้บริการ 3จ. จอด จ่าย จร
ผู้ใช้บริการสอบถามข้อมูลผ่าน 1125
ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากการวางท่อ/ซ่อมท่อ
ภาพลักษณ์ของกลุม่ ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้ใช้บริการทีส่ าขา
รวม

35
40
5
10
5
5
100

คะแนนความพึงพอใจ
เปรียบเทียบ
ปี
ปี
ปี 2559 2558 2559
2558
4.264 4.268
0.004
4.710 4.739
0.029
4.873 4.812
- 0.061
4.279 4.332
0.053
4.275 4.220
- 0.055
4.403 4.451
0.048
4.482 4.497
0.015

ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์กร ได้ป ระชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่ อวัน ที่ 14 กั น ยายน
2559 มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รั บ ทราบและให้ กปน. เชิ ญ ที่ ป รึ ก ษาฯ มานํ า เสนอในรายละเอี ย ดของการสํ า รวจความ
พึงพอใจฯ ต่อคณะกรรมการฯ

เรื่องที่ 23 รับทราบรายงานวิเคราะห์ การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานวิเคราะห์ การเงิน และผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ดังนี้
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ผลการดําเนินงาน
กปน. มี กําไรก่ อนหั ก ดอกเบี้ ย และค่ า เสื่ อมราคา (EBITDA) เท่ ากั บ 11,015.2 ล้ า นบาท
สูงกว่าเป้าหมาย 138.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 และสูงกว่าปีก่อน 70.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6
และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 6,213.3 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 167.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 แต่ต่ํากว่า
ปีก่อน 98.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 16,675.2 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 32.4 ล้านบาท และสูงกว่า
ปีก่อน 105.2 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ํา จํานวน 13,806.5 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 182.9 ล้านบาท
และต่ํากว่าปีก่อน 29.7 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ําขายต่ํากว่าเป้าหมายและปีก่อน 14.0 และ 3.1 ล้าน
ลบ.ม. ตามลําดับ โดยมีปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ยต่อรายต่ํากว่าเป้าหมายและปีก่อน
 ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม (รวม FX) เท่ า กั บ 10,461.9 ล้ า นบาท ต่ํ า กว่ า เป้ า หมาย 135.1
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 แต่สูงกว่าปีก่อน 203.8 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ําต่อหน่วยน้ําขายเท่ากับ
8.46 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว่าเป้าหมาย 0.02 บาท:ลบ.ม. แต่สูงกว่าปีก่อน 0.17 บาท:ลบ.ม.
 กําไรสุทธิ เท่ากับ 6,312.3 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 167.5 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปี
ก่อน 98.6 ล้ านบาท โดยมี อัตราผลตอบแทนก่ อนหั กดอกเบี้ ย ภาษี และค่ าเสื่อมราคา (EBITDA Margin)
เท่ากับร้อยละ 66.06 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 65.35 และใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อย
ละ 66.05 และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 37.88 สูงกว่า
ที่คาดการณ์ซึ่งเท่ากับร้อยละ 36.73 แต่ต่ํากว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 38.72
ฐานะการเงิน:
กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เท่ากับ 66,543.2 ล้านบาท หนี้สิน
รวม 9,811.3 ล้ า นบาท และส่ ว นทุ น 56,731.9 ล้ า นบาท โดยมี อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น รวมต่ อ ส่ ว นทุ น (D/E
Ratio) เท่ากับ 0.17 เท่า ต่ํากว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเท่ากับ 0.18 เท่า แต่สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 0.16 เท่า
และมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 5.28 เท่า ต่ํากว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเท่ากับ 5.44
เท่า และต่ํากว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 5.95 เท่า
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ประชุ มครั้ งที่ 9/2559 เมื่ อวั น ที่ 14 กั น ยายน
2559 มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31
กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบ

24 รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและ
สะสม 11 เดือน (ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559)

กปน. ได้นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื ่อ รับ ทราบรายงานผลการเบิก จ่า ยงบลงทุน
ประจําปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและสะสม 11 เดือน (ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559) สิ้นสุด
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 กปน. สามารถเบิกจ่ายได้ จํานวน 3,163.1 ล้านบาท คิดเป็น 74.4 % ของวงเงิน
อนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2558 เบิกจ่ายได้ 65.4 %) รายละเอียดดังนี้
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รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 11 เดือน ต.ค.2558 – ส.ค.2559
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559
วงเงินเบิกจ่าย
ทั้งปี

รายการ
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
งบลงทุนทีท่ ําเป็นโครงการ
รวมทั้งสิ้น

3,855.3
393.9
4,249.2

แผนจ่าย
3,010.7
242.2
3,252.9

หน่วย : ล้านบาท
ต.ค.2558 – ส.ค.2559
% เบิกจ่าย
จ่ายจริง
%
ทั้งปี
,2634.0
529.1
3,163.1

87.5
218.5
97.2

68.3
134.3
74.4

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน 89.8 ล้านบาท คิดเป็น 2.8 % ของแผนจ่ายสะสม
ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 1– ไตรมาส 4 (ต.ค.2558–ส.ค. 2559)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบลงทุนปกติ

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

งบโครงการ
รวมทั้งสิ้น

393.9

ไตรมาส 2
(ม.ค.– มี.ค. 2559)

469.1 494.0 105.3 625.2
40.6

93.0 229.1

734.2 117.4 1,115.0 838.2

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.2559)
จ่ายจริง
%
แผนจ่าย
%
(ก.ค.-ส.ค.)
75.2 1,646.0 567.6 34.5

181.9 229.1

201.5

แผนจ่าย จ่ายจริง

79.4

%

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

67.0 135.0

4,249.2 509.7 587.0 115.2 704.6 916.1 130.0 1,182.0 973.2

ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ่ายตามข้อตกลง
วัดผลการดําเนินงาน

206.9 119.2 57.6

82.3 1,852.9 686.8 37.1

509.7 587.0 100.0 627.3 916.1 100.0 893.2 973.2 100.0 1,772.9 686.8 38.7

คณะอนุกรรมการพัฒ นาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
มีมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสและสะสม 11 เดือน (ตุลาคม
2558 – สิงหาคม 2559)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 25 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 10
เดือน ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559)
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานผลการดําเนิ น งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 10 เดือน ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กรกฎาคม 2559)
โดยมีผลประเมินการดําเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑ์วัดฯ ที่กําหนดได้ร้อยละ 44.5 เทียบเป็นระดับ
ประเมินที่คะแนน 3.8010 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมิน กระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด 1-6 น้ําหนักร้อยละ 45 ซึ่ ง
กปน. จะจัด ทํ ารายงานประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตนเองส่ ง สคร. ในเดื อนสิ งหาคม 2559 และจะตรวจ
ประเมินผลโดย สคร. อีกครั้งในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
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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
ประเมินผลทุกรายไตรมาส
AE
E
A
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
A

ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ป ระชุ มครั้ งที่ 9/2559 เมื่ อวั น ที่ 14 กั น ยายน
2559 มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 26 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิน การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 มีมติดังนี้
1. อนุมัติ ทบทวนแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่4) เพื่อให้กิจกรรม
การตรวจสอบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของการกํากับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็ นเพิ่ มเติมว่า กรณี สํานั กตรวจสอบมี การทบทวน
แผนการตรวจสอบประจําปีในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับ การเพิ่มหน่วยธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ของ
รัฐวิสาหกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ขอให้ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักตรวจสอบ) ดําเนินการทบทวน
แผนการตรวจสอบฯ และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อทราบ ต่อไป
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2. อนุมัติ แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปี (2560-2564) และแผนการตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ 2560 ของสํ านั กตรวจสอบ ในปี งบประมาณ 2559 การประปานครหลวง ได้ จ้าง บริ ษัท ไพร้ ซ
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ตามสัญญาเลขที่ จท.42/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
เป็ น ที่ ป รึ กษาเพื่ อประเมิ น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในและการวางแผนการตรวจสอบภายในของสํ านั ก
ตรวจสอบ เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักตรวจสอบสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบั บที่ 4
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึง
วันที่ 6 กันยายน 2559
3. อนุ มัติ คู่มือการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน ฉบั บ ปรับ ปรุง ปี 2559 ซึ่ งปรับ ปรุงให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
4. เห็นชอบ แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 โดย
กําหนดประชุมวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
5. รับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ก่อนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)
5.1 ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
1) สินทรัพย์รวม เท่ากับ 67,691.7 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน
14,942.7 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 52,749.- ล้านบาท
2) หนี้สินและส่วนของทุน เท่ากับ 67,691.7 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินรวม
11,542.7 ล้านบาท (หนี้สินหมุนเวียน 4,348.8 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,193.9 ล้านบาท)
และส่วนของทุน 56,149.- ล้านบาท
5.2 ผลการดําเนิ น งาน สําหรับ งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 มิถุน ายน 2559 มีกําไร
เท่ากับ 5,629.8 ล้านบาท เกิดจากรายได้รวม 15,103.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 9,404.7 ล้านบาท และ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 69.4 ล้านบาท สําหรับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังบวกกําไร
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ เท่ากับ 5,848.8 ล้านบาท
5.3 ผลการดําเนินงาน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุน ายน 2559 มีกําไร
เท่ากับ 1,891.8 ล้านบาท สูงกว่างวดก่อนร้อยละ 6.2 ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 1,781.1 ล้าน
บาท) เกิ ด จากรายได้ รวม 5,120.7 ล้ านบาท ค่ าใช้ จ่า ยรวม 3,176.3 ล้า นบาท และขาดทุ น จากอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 52.6 ล้านบาท สําหรับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังบวกกําไรจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ เท่ากับ 1,889.9 ล้านบาท
5.4 สรุปการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เดิม รับรู้การวัดมูลค่า
ใหม่ใน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ใหม่ รับรู้การวัดมูลค่าใหม่ใน กําไรขาดทุน
มติที่ประชุม รับทราบและ ให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 27 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพั นธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
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1. รับทราบ ความคืบหน้าการดําเนิน “หมู่บ้าน กปน.”
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยให้แก่พนักงาน ดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย เพื่อจะได้นําผลการสํารวจมาประกอบการ
พิจารณาดําเนินการต่อไป
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มอบหมายให้เลขานุการฯ นําสรุปผลการสํารวจฯ มารายงาน
ในการประชุมคราวต่อไป
2. รับทราบ ความคืบหน้าการดําเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นผิวลู่วิ่ง
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ชี้แจงว่า การปรับปรุงแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่
1) ลู่วิ่งและไฟส่องสว่าง
2) ระบบควบคุมการบําบัดน้ําเสีย ระบบไฟฟ้า ห้องควบคุม และห้องน้ํา
จากการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ พบว่ า กปน. ไม่ ส ามารถจ้ า งเหมาบริ ษั ท เอกชนที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาดําเนินการออกแบบแทนได้ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างต้องดําเนินการตามข้อบังคับ
กปน. ฉบั บที่ 100 ว่าด้วย การพัส ดุ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้ น ส่วนออกแบบงานโยธาและ
อาคาร (สอค.กอย.ฝสร.) จะต้องเป็นผู้ออกแบบ ก่อนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการออกแบบ
แล้วเสร็จภายในต้นปี 2560
คณะกรรมการกิจการสัมพั นธ์ มอบหมายให้ ชวก.(บ) นําความคืบหน้ามารายงานให้ที่
ประชุมทราบเป็นระยะ
3. รับทราบ ผลการศึ กษาดู งานโครงการพระราชดํ าริ สานสัมพั นธ์ระหว่างกรรมการผู้ แทน
ฝ่ายนายจ้ างและกรรมการผู้ แทนฝ่ ายลู กจ้ าง ระหว่ างวันที่ 19 – 24 สิ งหาคม 2559 ณ จั งหวัดเชี ยงใหม่
ลําปาง และเชียงราย
ผลการศึกษาดูงานครั้งนี้ สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ กปน. ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้าง
4. รับทราบ ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีความเป็นเลิศด้านแรงงาน
สัมพันธ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ประกาศผลการประกวด “องค์กรต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย (Thailand’s Model Organization on Labour Relations
Management Award)” ประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 12 ประเภทรางวัล ผลปรากฏว่า กปน. ได้รับรางวัล
องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย ในประเภทสาธารณูปการ ซึ่งผู้ว่าการ
และประธาน สร.กปน. ได้เข้าร่วมรับรางวัลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
5. เห็นชอบ ร่างนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ และร่างกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีมติเห็นชอบร่างนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ และร่างกฎ
บัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. โดยมีการแก้ไขข้อความบางส่วน และมอบหมายเลขานุการฯ ดําเนินการ
ต่อไป
6. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
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7. รับทราบ การร่วมประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ ผู้บริหาร ผู้แทน
สร.กปน. และกรรมการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เสนอให้ กปน. ดําเนิ นการเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนการ
ทุจริต ตลอดจนการลงโทษกรณีทุจริต เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง และให้พนักงานเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทําผิด
8. รับทราบ กรรมการและอนุกรรมการ สร.กปน. เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย ในวันอังคาร
ที่ 20 กันยายน 2559 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
มติที่ประชุม

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

เรื่องที่ 28 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือนกันยายน 2559
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิบั ติงานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนกันยายน 2559 ที่ได้ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้
1. มีมติรับทราบ การดําเนินงานด้านลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสียเปรียบเทียบอัตราน้ําสูญเสียภาพรวมกับ
อัตราน้ําสูญเสียจากพื้นที่เฝ้าระวัง ณ เดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
พื้นที่
กปน.
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5

เปรียบเทียบข้อมูลน้ําสูญเสีย
ภาพรวม
พื้นที่เฝ้าระวัง
28.33 %
31.82 %
27.14 %
31.90 %
25.71 %
23.55 %
17.62 %
21.04 %
40.17 %
44.29 %
24.89 %
34.04 %

1.2 ผลบริหารจัดการแรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม ณ เดือนสิงหาคม 2559 กปน. มีค่าแรงดัน
น้ําเฉลี่ยสะสม อยู่ที่ 8.75 เมตร โดยมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 ที่ 9.25 เมตร (แรงดันน้ํา 28
จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP) ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายเล็กน้อย
1.3 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
1.3.1 การดําเนินการให้ทราบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ํา (Water Balance) ได้จํานวน
5 DMA จากเป้ าหมาย 572 DMA และมี ผลการดําเนิ นงานสะสม (ต.ค. 58 – ส.ค. 59) ได้จํ านวน 570 DMA
คิดเป็นร้อยละ 99.65
1.3.2 การลดน้ําสูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวังที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูงกว่าร้อยละ 30 คงที่
และผลการดําเนินงานสะสม (ต.ค. 58 – ส.ค.59) ได้จํานวน 45 DMA คิดเป็นร้อยละ 25.71
1.3.3 การเปลี่ยนท่อที่ทําสัญญาก่อนปีงบประมาณ 2559 ได้ทั้งหมด 189.59 กม.
และผลการดําเนินงานสะสม 37.87 กม.
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1.4 ผลการกํ า กั บ ติ ด ตามงานของอนุ ก รรมการฯ ปี ง บประมาณ 2559 ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย จํานวน 15 เรื่อง โดยเฉพาะการกําหนดให้ทุกพื้นที่ลดจํานวน DMA
ที่ไม่ทราบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ํา (Water Balance) จํานวน 570 DMA จากเป้าหมาย 572 DMA ซึ่งสามารถ
ลดลงได้เกือบ 100 %
1.5 รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสียของสํานักงานประปา
สาขาบางกอกน้อย
1.6 รั บ ทราบความก้ า วหน้ าของโครงการศึ ก ษา Apparent Loss due to Meter
Inaccuracy & Over sizing โดยจัดทําข้อกําหนดเงื่อนไขและขอบเขตของงานแล้วเสร็จอยู่ในขั้นตอนการจัดจ้าง
1.7 รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและการบริหาร
จัดการแรงดันน้ําปี 2560 – 2564
1.8 รับทราบความก้าวหน้าการตรวจสอบเส้นทางแรงดันน้ําวิกฤต พื้นที่บริการ 4
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ให้ พื้ น ที่ บ ริ ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการดํ า เนิ น งานในปี 2560 เพื่ อ
นํ าเสนอในการประชุ ม คราวถั ด ไปเป็ น รายพื้ น ที่ บ ริ การโดยเน้ น การนํ า เสนอปั ญ หาหลั ก ภายในพื้ น ที่ เช่ น
โครงการปรับปรุงท่อในถนนสุขุมวิทของพื้นที่บริการ 1 การลดพื้นที่เฝ้าระวังน้ําสูญเสีย (DMA) ที่มีน้ําสูญเสีย
สูงเกินกว่า 40 % ของพื้นที่บริการ 4 และการลดพื้นที่ DMA ที่มีน้ําสูญเสียสูงกว่า 30 % ในพื้นที่บริการ 3
ให้หมดไป เป็นต้น
2.2 ให้ ชวก.(สจ) กําหนดพื้นที่การบริหารจัดการแรงดันน้ําสําหรับใช้กําหนดเป็นตัวชี้วัด
ในลักษณะ DMA ที่เป็นพื้ นที่วิกฤติน้ําอ่อน ซ้ําซาก รวมถึงให้เน้นการบริหารการสูบจ่ายน้ําให้สอดคล้องกับ
ปริมาณน้ําขาย
2.3 ให้ ฝจส. ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและการบริหารจัดการแรงดันน้ํา
ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยต้องเน้นกลยุทธ์ที่จะสามารถผลักดันไปสู่เป้าหมาย
อัตราน้ําสูญเสีย 19 % ในปี 2564 ทั้งนี้ งบประมาณที่จะใช้ต้องสอดคล้องกับอัตราน้ําสูญเสียที่จะต้องลดลง
ด้วย และให้นําเสนอต่อที่ประชุมอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในวันที่ 19 กันยายน 2559
ก่อนจะนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 29 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 แล้วมีมติ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2559
2. ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินการจัดส่งบุคลากรไปศึกษาต่อทั้งภายในและ
ต่างประเทศโดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการรายงานผลการดําเนินการจัดส่งบุคลากรไปศึกษา
ต่อทั้งภายในและต่างประเทศตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

-31-

1) ขอให้ กปน. ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้ลาไปศึกษาต่อตามความต้องการของ กปน. ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคําสั่ง กปน.
ที่ 391/2543 อาจทํ าให้ ถูกร้ องเรีย นในการปฏิ บั ติ ไม่ เป็ น ธรรมได้ อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มให้
พนักงานได้พัฒ นาตนเองซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาองค์กรในระยะยาว ขอให้ กปน. ศึกษาแนวทางปฏิบัติกรณี
ดังกล่าวจากหน่วยงานหรือรัฐวิสาหกิจอื่น ในการชดเชยให้กับพนักงานที่องค์กรส่งไปพัฒนาตามความต้องการ
ขององค์กร ยกตัวอย่างกรณีข้าราชการกลาโหม จะพิจารณาย้อนหลังให้หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ ที่ได้รับ อนุ ญ าตให้ล าศึกษา จะต้ องจัดทํ าแผนและรายงานผลการเรีย นส่ งให้
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานทราบเป็นระยะ ๆ
2) ในการพิจารณาคัดเลือกครั้งต่อไป ขอให้ กปน. ทบทวนการกําหนดคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกใหม่ เช่น
- อายุไม่เกิน 35 ปี สําหรับการรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
- หากเป็ น ตํ า แหน่ งบั งคั บ บั ญ ชา เช่ น ระดั บ ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ย ควรไปศึ ก ษาอบรม
หลักสูต รทางด้ านการบริห ารมากกว่าหลั กสูต รเฉพาะทาง และควรเป็ น หลั กสู ต รระยะสั้ น 3-6 เดือน เช่ น
Executive Education ด้ า น Management Program ของ Harvard University, The Wharton School
of the University of Pennsylvania เป็นต้น
- หากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาเป็นตําแหน่งบังคับบัญชา ควรปรับย้ายมาเป็น
ตําแหน่งระดับเทียบเท่า เพื่อมิให้เกิดผลเสียกับงานหลักที่รับผิดชอบ
นอกจากนี้ ขอให้ กปน. ทบทวนการกํ า หนดสาขาวิ ช าและมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะให้
ทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ชัดเจน ตามความต้องการและความจําเป็นขององค์กร
3) สรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานตามข้ อเสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ได้ ให้ ข้อ สั งเกต/ข้ อเสนอแนะไว้ ในรอบปี งบประมาณ 2559 พร้ อมจั ด ทํ า แนวทางการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 9 เรื่อง ดังนี้
1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ณ พื้นที่เชียงราก
2. การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประปา
3. โครงการพั ฒ นาศั กยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนตํ าแหน่งระดั บ
บริหาร (Successor)
4. โครงการส่ งเสริ มพนั กงานที่ มี ศั กยภาพ (High Performance and Potential Staffs :
HiPPS)
5. โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
6. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 8 ขึ้นไป
7. การกําหนดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับกลุ่มวิชาชีพ
8. การทบทวนหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับในอัตราถือครอง
9. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการดังนี้
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1. ขอให้ กปน. นําหลักสูตรวิชาชีพงานประปาที่ได้พัฒนาขึ้นมาดําเนินการในทางปฏิบัติ โดย
จัดทําแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจนและมีการประเมินผลหลังจบหลักสูตร รวมทั้งการต่อยอดหลักสูตรฯ โดย
เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด้วย
2. ขอให้ กปน. จัดทําแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมทดแทนตําแหน่งระดับบริหาร (Successor) และโครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (HiPPS)
ที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ เช่น การประเมินศักยภาพของผู้บริหารตาม Job Profile และพัฒนา
เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของผู้บริหารที่จะสืบทอดเป็นรายบุคคล การมอบหมายงานโครงการ/งานพิเศษที่จะส่งผล
ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รให้ กั บ พนั ก งานกลุ่ ม HiPPS โดยให้ มี ค ณะกรรมการฯ ประเมิ น เป็ น
การเฉพาะ
3. ในการดําเนินโครงการจัดทํ าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ขอให้
กปน. รวบรวมประเด็นที่ ได้ จากการรับ ฟังความคิด เห็น ของพนั กงานในสายงานต่าง ๆ มาทบทวนแนวทาง
การดําเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานของตําแหน่งที่เป็นความเชี่ยวชาญและตําแหน่ง
ทั่วไป/บริหาร รวมทั้งการเสริมสร้างให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน (Line Manager) เป็น HR Manager เพื่อจะ
ได้ถ่ายทอด/สื่อสารแนวคิดการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังพนักงานได้อย่างถูกต้องและ
สามารถดําเนินไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี
4. ขอให้ กปน. จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รเพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ ก ารเป็ น
Performance Driving Organization โดยให้กําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานให้ชัดเจน รวมทั้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เพื่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรต่อไป
มติที่ประชุม

รับ ทราบและให้ กปน. รับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิ จารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 30 รับทราบผลการดําเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บาล (CG) และกิจกรรมเพื่ อ
สังคม (CSR)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG)
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่ อสังคม (CSR) ที่ได้
ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ ผลการประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
2. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล ประจําเดือนสิงหาคม 2559
3. รับทราบ รายงานผลการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจําเดือน
สิงหาคม 2559
4. รับทราบ กปน. ส่ ง โครงการวิ ชาชี พช่ างประปาเพื่ อประชาชน (MWA Plumbers for
People : 2Ps) เข้ าประกวดในงาน Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) ครั้ งที่
15 โดยคณะกรรมการจาก AIM-RVR Center ได้พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วคาดว่าจะได้รับรางวัลในสาขา
Education Improvement จากจํานวนโครงการทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด 112 โครงการ จาก 13 ประเทศ
ทั่วภู มิภาคเอเชีย ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลอย่างเป็ นทางการในงาน Asian Forum on Corporate Social
Responsibility (AFCSR) ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกําหนดจัดงานในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรม Kempinski
Hotel เมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
5. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนสิงหาคม 2559
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6. รั บ ทราบ รายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจํ าเดื อนสิ งหาคม 2559 โดยศู น ย์ ข้อมู ล ข่ าวสาร ฝ่ ายสื่ อสารองค์ กร ได้ ดํ า เนิ น การประกาศเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้างที่เสาข่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสํานักงานใหญ่ มีจํานวนทั้งสิ้น 50 เรื่อง และไม่มี
การร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน
7. รับทราบ การจัดทําแบบประเมินคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) ปีงบประมาณ 2559
8. รับทราบ การดําเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของการประปานครหลวง โดยปัจจุบัน บริษัท ซีซีจี
พรีเมเวร่า จํากัด ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินการ ได้ดําเนินการจัดทําแบบร่างขั้นต้น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจและรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแบบร่างดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) สํ า หรั บ การตั้ งประติ ม ากรรมประดั บ เพื่ อ สร้ า งความน่ าสนใจในพื้ น ที่ ขอให้ กปน.
พิจารณาบริบทแวดล้อมเพื่อให้ประติมากรรมที่ตั้งอยู่เกิดความโดดเด่นและสวยงาม
2) ในการออกแบบและตกแต่งขอให้ กปน. คงความเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบและ
ตกแต่งในสไตล์โบราณ (Vintage) โดยเฉพาะการศึกษาสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 6 เพิ่มเติม เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของ กปน.
3) กปน. ควรให้ ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของการจั ด ทํ า ป้ า ยโฆษณ า (Signage) เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวได้รับทราบถึงสถานที่ดังกล่าว โดยการออกแบบป้าย
ควรคํานึงถึงความสอดคล้องของการออกแบบและตกแต่งสถานที่เป็นสําคัญ นอกจากนั้น ยังเห็นควรให้ กปน.
พิจารณาความเป็นไปได้ในการย้ายสายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวลงใต้ดิน เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของพื้นที่
4) กปน. ควรดําเนินการให้พิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างขึ้นมีลักษณะของอุทยานการเรียนรู้ที่มีชีวิต
มีการเคลื่อนไหว (Interactive) โดยอาจพิจารณาจัดเตรียมพื้นที่สําหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน (Exhibition
area) ตลอดจน พิจารณาเพิ่มจํานวนที่นั่งจาก 50 ที่นั่งเป็น 70-100 ที่นั่ง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งของ กปน. และหน่วยงานภายนอก
5) ในบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้า ควรออกแบบโดยคํานึงถึงการใช้งานร่วมกันของกลุ่ม
คนที่หลากหลาย โดยอาจพิจารณาจัดทําลู่วิ่ง (Jogging Track) น้ําพุเต้นระบํา ตลอดจนการจัดให้มีร้านกาแฟ
(Coffee shop) ในรูป แบบ Co-working Space เพื่ อให้ พื้น ที่ ดั งกล่าวเป็ น สถานที่ พักผ่ อนสํ าหรับ ประชาชน
ทุกเพศทุกวัย
9. รับทราบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่ อ
สังคม (CSR) ครั้งที่ 10/2559 ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 31 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ได้ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ซึ่งมีมติ ดังนี้
1. รับทราบ รายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบงานของ กปน. โดยสํานักตรวจสอบ (สตส.)
2. รั บ ทราบผลการเฝ้ า ระวั ง ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย งหลั ก (Key Risk Indicator: KRI)
ปีงบประมาณ 2559 ณ เดือนกันยายน 2559 จํานวน 12 รายการ ดังนี้
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2.1 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) 5 รายการ ได้แก่ ความขุ่นน้ําดิบจาก
แหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันออก ณ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบ ฝั่งตะวันตก ณ เขื่อนแม่กลอง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ค่าความเค็มในแม่น้ําเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล ปริมาณการไหล ณ อ.บางไทร
จ.อยุธยา และ ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2.2 อยู่ในระดับที่ต้องติดตามและทําการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) 3 รายการ
ได้แก่
• ปริมาณคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ํ าดิบสําแล (เพื่อเฝ้าระวังสาหร่าย) ณ วันที่ 5
กันยายน 2559 พบว่าอยู่ที่ 6.37 ไมโครกรัม/ลิตร (Trigger 3 - 7 ไมโครกรัม/ลิตร)
• ปริ ม าณน้ํ า เขื่ อ นภู มิ พ ลและสิ ริ กิ ติ์ ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ณ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2559
พบว่าอยู่ที่ 47% (Trigger 39 - 51%)
• ปริ มาณน้ํ าขาย มี ยอดสะสม ต.ค. 58 – ส.ค. 59 เท่ ากั บ 1,264.68 ล้ าน ลบ.ม.
ต่ํากว่าเป้าหมาย 1.21% อยู่ในช่วง trigger (ต่ํากว่าเป้าหมายสะสม 0 - 3%)
2.3 อยู่ในระดับที่ต้องดําเนินการทันที (Threshold) 4 รายการ ได้แก่
• แรงดันน้ําที่ท่อประธาน (จุดเฝ้าระวัง 28 จุด) มียอดสะสม ต.ค. 58 – ส.ค. 59
เท่ากับ 8.75 เมตร อยู่ในช่วง threshold (threshold<8.8 เมตร)
• อัต ราน้ํ าสู ญ เสีย ในพื้ น ที่ Normal Zone คื อ กลุ่ มสาขาที่ มีอัต ราน้ํ าสู ญ เสีย ต่ํ า
กว่า 25% โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ มียอดสะสม ต.ค. 58 - ส.ค. 59 เท่ากับร้อยละ
18.21 สูงกว่าเป้าหมาย 1.96 อยู่ในช่วง 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% (พื้นที่เฝ้าระวัง) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ มียอดสะสม ต.ค. 58 - ส.ค. 59
เท่ า กั บ ร้ อยละ 31.97 สู งกว่า เป้ า หมาย 5.28% อยู่ ในช่ ว ง threshold (สู งกว่า เป้ า หมายสะสมมากกว่ า
0.75)
สํ าหรั บ อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ทั้ งพื้ น ที่ Normal Zone และ Red Zone ที่ เกิ น ระดั บ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กปน. ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียรายภาค
นอกจากนั้น คณะกรรมการ กปน. มีมติให้ กปน. ชี้แจงและยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลขน้ําสูญเสียที่
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
• ต้น ทุน เงิน กู้ Loan 32 เท่ ากับ ร้อยละ 11.20 อยู่ในช่ว ง threshold (มากกว่ า
ร้อยละ 5) แต่เนื่องจากเงินกู้ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาการเบิกเงินกู้ และคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะ
มี การดํ าเนิ น นโยบายทางการเงิน เพิ่ ม เติ มเพื่ อทํ าให้ ค่า เงิน เยนอ่ อนลง ซึ่ งจะส่ งผลให้ ค่า Kd ลดลง ซึ่ งฝ่ า ย
วิเคราะห์และวางแผนการเงินได้ติดตามอย่างใกล้ชิด
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ กปน. โดยสายงานบริหาร และสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง จัดทํา Question and
Answer : Q&A รวบรวม ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เคยเกิดขึ้นไว้เป็นองค์ความรู้ ในช่องทางต่างๆ ของ กปน.
ที่เข้าถึงได้ง่าย
2. ให้ กปน. โดยสายงานบริหารทบทวนการพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Unit) โดยตรง เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย
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3. ให้ กปน. โดย สตส. ย้ําเตือนหน่วยงานให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด หาก
หน่ วยงานผู้รับ ตรวจใดต้องปรับ ปรุงคู่ มือเพื่ อให้มีความเหมาะสมกับการปฏิ บั ติงานในปั จจุบัน ควรกําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จและติดตามผล กรณีระบบงานใดมีการควบคุมภายในไม่เพียงพอ อาจระบุเป็นความเสี่ยง
ระดับองค์กร
มติที่ประชุม

รับทราบ และ ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 32 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2559 แล้ว มีมติในเรื่องต่าง ๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รับทราบ การจัด สร้างศู นย์ป ฏิบั ติการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพื้ นที่ ก่อสร้างศูน ย์
ปฏิ บัติ การฯ คาดว่าจะเป็น ลานตากตะกอน ใกล้กับ นอร์ธปาร์ค เนื้ อที่ ประมาณ 2 ไร่ จํ านวน 8 ชั้น พื้ น ที่
ประมาณชั้ น ละ 1,200 ตารางเมตร ขนาดอาคารโดยประมาณ 45 x 30 เมตร (ไม่ รวมพื้ น ที่ จอดรถและ
ภูมิทัศน์โดยรอบ) พร้อมจัดทําร่างรายละเอียดการใช้งานแต่ละชั้น
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ขอให้ กปน. แจ้งผู้เกี่ยวข้องสรุปพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฯ
1.2 ขอให้ กปน. จัดทํ ารายละเอียดของขั้น ตอนการดําเนิน งาน ระบุ วัตถุประสงค์และ
ข้อจํากัดให้ชัดเจน พร้อมทั้งปรับ Timeline ให้เหมาะสม
1.3 ขอให้ กปน. เสนองบประมาณให้คิดราคาอาคาร การตกแต่งภายใน และอุปกรณ์
สํานักงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้ครบถ้วน
2. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ
2559 ณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยยกเลิก 1 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ดําเนินการตามแผน
ที่กําหนด 1 โครงการ และดําเนินการช้ากว่าแผน 14 โครงการ ซึ่งส่วนมากล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกัน หรือ เป็นอุปกรณ์ชนิด
เดียวกัน ควรจัดซื้อในคราวเดียวกัน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วมากขึ้น สําหรับโครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ํา (CIS) ได้มอบหมายให้ผู้ว่าการตรวจสอบขั้นตอนการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของ กปน.
3. รับทราบ รายงานความก้าวหน้างานสนับสนุนนโยบาย Enterprise GIS สายงานวิศวกรรม
และก่อสร้าง โดยสรุปโครงสร้างพื้นฐานของระบบ GIS ให้เป็นระบบสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise GIS)
พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการ GIS จํานวน 7 โครงการ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 กรณีที่มีการจ้างพัฒนาระบบใหม่หรือจ้างปรับปรุงระบบเดิม ขอให้มีการบูรณาการ
ระบบต่าง ๆ ในขอบเขตของงานด้วย
3.2 ขอให้ กปน. จัดทําข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Metadata) ให้ถูกต้องครบถ้วน
3.3 ขอให้ กปน. จัดทําระบบกลาง (Portal) เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ได้ง่าย
3.4 ขอให้ กปน. เพิ่มโครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค
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4. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดําเนิน งานคณะทํ างานปรับ ปรุงระบบงานบริห าร
จัดการน้ําสูญเสีย (WLMA) โดยจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะทํางานฯ พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ระยะ คือ งานเร่งด่วนระยะที่ 1 (ระยะสั้น) ระยะที่ 2 (ระยะกลาง) และ
ระยะที่ 3 (ระยะยาว) ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการฯ ให้ ข้ อเสนอแนะว่ า ผู้ บ ริ ห ารของ กปน. ต้ อ งหากลไกใน
การบันทึกข้อมูลลงในระบบ WLMA เพื่อให้เกิดการใช้ระบบงานได้อย่างครบถ้วน
5. รับทราบ แนวทางการปรับปรุงการให้บริการสํานักงานประปาสาขา โดยสํานักงานประปา
สาขาภาษี เจริ ญ ได้ เสนอแนวทางการปรั บ ปรุ งการให้ บ ริ ก ารสํ า นั ก งานประปาสาขา 2 ลั ก ษณะงาน คื อ
งานบริ ก ารลู ก ค้ า และพั ฒ นาระบบงานภายในสํ า นั ก งาน (In House) และ งานบริ ก ารลู ก ค้ า และพั ฒ นา
ระบบงานภาคสนาม (Out Field)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 กปน. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ผู้ใช้น้ํามากขึ้น
5.2 ขอให้ กปน. พิจารณาการนําตู้ Kiosk มาใช้ในการให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความ
สะดวกต่อผู้รับบริการ
6. รับ ทราบ การประเมิ น ความปลอดภั ย ทางไซเบอร์ และการป้ องกั น โครงสร้า งพื้ น ฐาน
ที่สําคัญยิ่งยวดระดับชาติของประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ITU ได้แนะนํา Cyber Security Capability
Maturity Model (CMM) – V1.2 ในการพัฒนาความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อนํา model
ดั งกล่ า ว มาใช้ ในการประเมิ น ความพร้ อ มด้ า นความปลอดภั ย ทางไซเบอร์ ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการฯ ให้
ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรวิเคราะห์รายงานที่ได้จาก Cyber Security Capability นํามาหาวิธีการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหากรณีถูกโจมตี
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 33 รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก สิ้นสุด ณ เดือน
สิงหาคม 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก สิ้น สุด ณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยปัจจุบัน มีโ ครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ร ะหว่า ง
ดําเนินการ 3 โครงการ สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ผลงานสะสม

วงเงินลงทุน
(ล้านบาท)

ผลงานเดือน ส.ค.

ดําเนินการ
แผน
จริง
โครงการ 7 25,177.30 92.37% 93.02%
0.08%
โครงการ 8 7,494.00 84.17% 84.43%
0.13%
ลดน้ําสูญเสีย 4,215.60 96.41% 96.41%
0.00%
สรุปผลรวมการจ่ายเงินงบลงทุนงานโครงการ
เดือนสิงหาคม 2559
แผน

ผลการจ่ายเงิน
ดําเนินการ
จริง
0.17%
0.06%
0.00%

การจ่ายเงินสะสม
(ล้านบาท)

แผน

จ่ายจริง

การจ่ายเงินเดือน ส.ค.
(ล้านบาท)

แผน

จ่ายจริง

23,157.97 23,389.41
5,971.18 6,026.68
4,064.20 4,064.20

5.10
24.40
0.00

35.36
2.16
0.00

33,193.35 33,480.33

29.50

37.52

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2559 มีมติรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 34 รับทราบรายงานผลการปฏิ บัติ งานของคณะอนุ กรรมการพิ จารณาการจัดซื้ อพั สดุและ
การจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2559 สรุปได้ว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าวคณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมรวมจํานวน 10 ครั้ง ซึ่งมีเรื่องที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
จํานวน 16 เรื่อง โดยมีมติให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาจํานวน 13 เรื่อง และมีมติให้ กปน.
กลับไปทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 3 เรื่อง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2559 แล้วมีมติรับทราบ และให้รายงานคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 35 รับทราบรายงานผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินทั้งคณะ ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการประเมินตนเองและผลการ
ประเมิ น ทั้ งคณะของคณะอนุ กรรมการพิ จารณาการจัด ซื้ อพั ส ดุ และการจ้าง ประจําปี งบประมาณ 2559
สรุปผลการประเมินดังนี้
1. การประเมิ น ผลตนเอง ได้ ค ะแนนรวมเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 87.76 แสดงว่ าโดยเฉลี่ ย แล้ ว
อนุกรรมการฯ ประเมินตนเองว่า มีประสิทธิภาพดี
2. การประเมิ น ผลทั้ งคณะ ได้ คะแนนรวมเฉลี่ ย ร้อ ยละ 90.70 แสดงว่าโดยเฉลี่ ย แล้ ว
อนุกรรมการฯ เห็นว่า คณะอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2559 แล้วมีมติรับทราบ และให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 36 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่ อวั น ที่ 22 สิ งหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องประชุ ม 1 ชั้ น 7 อาคาร 1
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) ถนนแจ้งวัฒนะ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป็น
ประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมี นาย
ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที ร่วมลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทั น สมั ย เพื่ อให้ บ ริก ารกั บ ประชาชนด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งเต็ ม ศั กยภาพ สนองนโยบาย Digital
Economy และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมี
คณะกรรมการและผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมงานด้วย
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- เมื่อวัน ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่
นายเจริ ญ ภั ส ระ ประธานกรรมการ กปน. เป็ น ประธานเปิ ด การเสวนาเรื่ อ ง “รุ ก รั บ รู้ อยู่ กับ น้ํ า” เพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการบู รณาการงานด้านน้ํ า โดยมี คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผู้ว่าการ ผู้บริหารและพนักงาน กปน. และหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 500 คน ร่วมงาน ในการนี้ ผู้แทนจาก
4 องค์กร ร่วมเสวนา ได้แก่ นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประเด็น “Climate Change ใน
ประเทศไทย และลานิญย่า ส่งผลดี ผลเสีย อย่างไร” ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ประเด็น
“การบริ หารจั ดการน้ํ า เพื่ อทุ กภาคส่ วน” นายณรงค์ ฤทธิ์ ศรี สถิ ตนรากู ร รวก.(ผ) ประเด็ น “การให้ บริ การ
น้ําประปาในพื้นที่รับผิดชอบ กับการจัดการปัญหาน้ําในแต่ละฤดูกาล” และ นายปนิธิ เสมอวงศ์ ผู้อํานวยการ
กองปฏิบัติการฝนหลวง ประเด็น “ปฏิบัติการฝนหลวงในประเทศไทย และการเติมน้ําในเขื่อนหลัก” เพื่อเป็น
ความรู้ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในประเทศ พร้อมวางแนวทางความร่วมมือ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ต่อไป
- เมื่อวัน ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. และ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
สัปดาห์วิชาการการประปานครหลวง 2559 (MWA Academic Fun Fest 2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29
สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 ภายใต้แนวคิด “เปิดก๊อกความรู้สู่โลกการประปา” โดยมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“Thailand 4.0” จาก ดร. ทะนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมการเสวนาทางวิชาการ
นิ ทรรศการแสดงผลงานทางวิ ช าการของ กปน. เพื่ อนํ า เสนอผลงานการจัด การความรู้ นวัต กรรม พั ฒ นา
กระบวนงาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา ยกระดับมาตรฐานงานประปาสู่สากล
- เมื ่อ วัน ที ่ 31 สิ งหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องปิ ยราษฎร์ นายเจริญ ภั สระ
ประธานกรรมการ กปน. เป็ น ประธานในพิ ธีมอบข้ าวสารและน้ํ าดื่ม เพื่ อช่ วยเหลือผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ตาม
โครงการ กปน. ปั น รอยยิ้ มเพื่ อสั งคม โดยมี นายธนศั กดิ์ วั ฒ นฐานะ ผู้ ว่าการ เป็ น ผู้ มอบข้าวสาร จํ านวน
2,900 กิโลกรัม และน้ําดื่มบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จํานวน 1,000 แพค แก่ พลโท ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารจาก
ทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วม
- เมื ่อ วัน ที ่ 31 สิ งหาคม 2559 ณ ลานหน้ า อาคารอเนกประสงค์ นายเจริญ ภั ส ระ
ประธานกรรมการ กปน. นางชวนพิศ ธรรมศิริ อดีตผู้ว่าการ คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผู้ว่าการ อนุกรรมการฯ กปน. ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา (Waterworks
Skill Contest) รอบสุดท้าย ซึ่งมีทีมผ่านเข้ารอบจํานวน 5 ทีม ได้แก่ สสป. สสว. สสต. สสช. และ สสท. เพื่อ
ส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพประปาที่เป็นวิชาชีพหลักของ กปน. ให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
- เมื่อ วัน ที่ 1 กัน ยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ กรมชลประทาน นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และคณะผู้ บริหาร เข้าหารือ
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน ในประเด็นสถานการณ์น้ําในปัจจุบัน พร้อมขอบคุณสําหรับ
การให้ความร่วมมือแก้ไขสถานการณ์น้ําแล้งด้วยดีเสมอมา ในการนี้ ยังร่วมหารือการดําเนินงานโครงการคลอง
ระบายน้ํ าหลากบางบาล-บางไทร พร้อมให้ข้อคิ ดเห็ นหาก กปน. จะย้ายจุดรับน้ํ าดิบไปยังบริเวณโครงการ
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกัน พร้อมเป็นการป้องกันและรับมือกับวิกฤตภัยแล้ง และภาวะ
น้ําทะเลหนุนสูงในอนาคตอีกด้วย
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- เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 30 ปี รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดา
กร กรรมการ กปน. นายปริญ ญา ยมะสมิต ชวก.(กส) นายสมบูรณ์ สุนั นทพงศ์ศักดิ์ ชวก.(ก5) พร้อมด้ วย
ผู้บ ริหารและพนั กงานตํ าแหน่ งวิศวกร เข้าร่วมเปิ ดการอบรมเรื่อง การสอบเลื่ อนระดับเป็นสามัญวิศวกร โดยมี
นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว รวก.(ว) เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมจัดระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน
2559 เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านเส้นทางสายอาชีพของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน กปน. ที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งวิศวกรทุกสาขางานได้พัฒนาด้านวิชาชีพวิศวกรรม และมีโอกาสในการปรับเลื่อนระดับวิชาชีพควบคุม
ตามประสบการณ์และความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล
- เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 606 นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการ กปน. ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับทราบความคืบหน้า
การดําเนินงาน และได้มอบเกียรติบัตร เพื่อขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้องค์กรผ่านพ้น
วิกฤติ และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวหน้า
- เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 606 นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการ กปน. และนายธนศั กดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกั บ นายภิญโญ
ทองชัย กรรมการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อประสาน
ความร่วมมือเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการองค์กร เน้นการทํางานเชิงรุกเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี
พนักงานมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดทุจริต
- เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 606 นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการ กปน. และนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
ครั้ ง ที่ 9/2559 เพื่ อ รั บ ทราบความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น งานและได้ ม อบเกี ย รติ บั ต รเพื่ อ ขอบคุ ณ
คณะอนุกรรมการฯ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าด้วยดี
- เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2559 ประเภทรางวัลการ
บริหารจัดการองค์กรดีเด่น แก่ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ โดยมี นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน.
คณะกรรมการ กปน. ผู้ บริ หารและผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง ร่ วมแสดงความยิ นดี กั บความสํ าเร็ จในครั้ งนี้ โดยสํ านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดงานภายใต้แนวคิด “ประชารัฐวิสาหกิจ ผนึกพลัง
สร้างไทยยั่งยืน”
- เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 606 นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการ กปน. มอบเกี ย รติ บั ต รแก่ คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตามนโยบาย และ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. เพื่อขอบคุณที่ร่วมกัน ดําเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าและ
มีการดําเนินงานในแนวทางที่ดี โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ เข้าร่วม
- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 606 นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการ กปน. มอบเกียรติบั ตรแก่คณะกรรมการกิจการสัมพั นธ์ใน กปน. เพื่ อขอบคุณ ที่ร่วมกั น
ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
กรรมการ กปน. และ ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ์ หอมวงศ์
ประธาน สร. กปน. เข้าร่วม
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 37 รับทราบแผนงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ปีงบประมาณ 2560-2564
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแผนงานบริหารจัดการน้ําสูญ เสียและ
แรงดั น น้ํ า ปี งบประมาณ 2560 - 2564 ที่ จั ด ทํ าโดยฝ่ า ยบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย และปรั บ ปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้แผนงานชัดเจนเป็นรูปธรรม และเน้นกลยุทธ์ที่จะสามารถผลักดัน
ไปสู่เป้าหมายอัตราน้ําสูญเสียร้อยละ 19 และแรงดันน้ํา 10.8 เมตร ในปี 2564 รวมถึงงบประมาณที่ใช้ต้อง
สอดคล้ อ งกั บ อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ที่ ล ดลงด้ ว ย โดยสรุ ป แผนงานและกรอบงบประมาณ 9,000 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ
1. การบริหารจัดการเครื่องวัด (Meter management)
2. การบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวังน้ําสูญเสีย (DMA)
3. การปรับปรุงท่อ
4. การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
5. การนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการลดน้ําสูญเสีย
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย และแรงดั น น้ํ า ได้ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 19
กัน ยายน 2559 มี มติ เห็ น ชอบแผนงานบริห ารจั ด การน้ํ าสู ญ เสี ย และแรงดั น น้ํ า ปี งบประมาณ 2560 –
2564 และกรอบงบประมาณ 9,000 ล้านบาท
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) กปน. ควรศึกษาความคุ้มค่าของการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียใน
ด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ความมั่นคงยั่งยื น และต้นทุ นของทรัพยากรที่ ต้องใช้ ดําเนินการ
ตามแผนฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจดําเนินการ หรือเร่งรัดดําเนินกิจกรรมในส่วนที่ให้ประโยชน์คุ้มค่าต่อการ
บริหารจัดการ
2) ขอให้ พิ จารณาแผนงานการบริ หารจั ดการน้ํ าสู ญ เสี ยที่ นอกเหนื อจากงานด้ านวิ ศวกรรม
เพิ่มเติม เช่น การจัดการด้านรายได้ การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
น้ําสูญเสีย
3) ขอให้บรรจุแผนงานบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ปีงบประมาณ 2560 – 2564
พร้อมกรอบงบประมาณ 9,000 ล้านบาท ไว้ในยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560-2564) ด้วย
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 38 รับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ กปน.
กําหนด และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ประจําปีงบประมาณ 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
คณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ กปน. กําหนด และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ประจําปีงบประมาณ 2559 สรุปได้ดังนี้
1. คณะกรรมการ กปน. จํ า นวน 12 คน (รวมผู้ ว่ า การ) เป็ น ผู้ ไม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ จํานวน 12 คน ครบถ้วน
2. ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ กปน. กําหนด จํานวน 48 คน เป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จํานวน 48 คน ครบถ้วน
3. ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของ กปน. จํา นวน 4,333 คน เป็ น ผู้ ไม่ มี ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์
จํานวน 4,333 คน ครบถ้วน
มติที่ประชุม
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