สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 12/๒๕๕9
ด้ วยเมื่ อวั นอั งคารที่ 27 ธั น วาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ ม ๖๐๖ อาคาร
สํ านั กงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ งที่ 12/๒๕๕9 สรุ ป ผล
การประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่ 1

การดําเนินการ และปัญหาอุปสรรคของประธานอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานกรรมการ กปน. ได้หารือร่วมกับประธานอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
กปน. ถึงการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย : กปน. ควรเร่งรัดการดําเนินงาน
ตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ในเรื่องต่ าง ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การจั ดทํ า ร่างขอบเขตของงาน
(TOR) ของสัญญาต่าง ๆ ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการฯ ที่จะต้องแล้วเสร็จภายในปี 2565
2. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญ เสียและแรงดัน น้ํ า : กปน. ควรเร่งจัดทํ าแผน
บริหารจัดการน้ําสูญเสียให้ครอบคลุม ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติงาน ระยะยาว 5 ปี เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
3. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร :
3.1 ในการประชุมผู้บริหารทุกสายงาน ขอให้นํานโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไป
ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ โดยกําหนดแนวทางหรือกระบวนงานที่ชัดเจน พร้อมกําหนดการแล้วเสร็จ รวมทั้งสะท้อน
ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ให้คณะกรรมการ กปน. ได้รับทราบ เพื่อจะได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3.2 กปน. ควรจัด ตั้งคณะกรรมการกํากับ ดูแล (Steering) และคณะทํ างาน (Working
Group) มาขับเคลื่อนงานการดําเนินงานแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) อย่างจริงจัง โดยให้
หน่วยงานที่รับผิด ชอบในแต่ละขั้น ตอน เป็ นผู้ติดตามและปฏิ บัติงานตามแผนให้ เกิด ผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้
กปน. ควรกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานน้ําประปาของ กปน. (Spec.) เพื่อใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 2

กําหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจําปี 2560

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน.
ประจํา ปี 2560 ในวัน อั งคาร สั ป ดาห์ สุด ท้ ายของเดื อน เวลา 13.00 น. โดยกํ าหนดประชุ มประจํา ปี
งบประมาณ 2560 เป็นดังนี้
ครั้งที่
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 3/2560
ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 5/2560
ครั้งที่ 6/2560
ครั้งที่ 7/2560

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

31
28
28
25
30
27
18

วันที่
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
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พร้อมทั้ง ได้กําหนดวันประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน.
รายชื่อ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้าํ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของการประปานครหลวง
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง

กําหนดการประชุม
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันพุธ
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันพุธ
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

เวลาประชุม
10.00 น.
9.00 น.
13.30 น.
9.30 น.
13.30 น.
9.00 น.

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เลขาฯ ประสานงานตามแผนฯ

9.30 น.
13.30 น.
9.00 น.
13.30 น.

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่

รับทราบการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

3

กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบการเบิ กจ่ายงบลงทุ นของรัฐวิสาหกิ จ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือที่ กค 0805.1/ว.354 ลงวันที่ 15
ธั น วาคม 2559 เรื่ อ ง การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ อ้ า งถึ งข้ อ สั่ ง การของรองนายกรั ฐ มนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ที่ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2559 ให้มากกว่า
เป้าหมายที่กําหนด และเร่งทําแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2560 โดยให้เลื่อนการลงทุนให้
เร็ ว ขึ้ น (Front Load) มาเบิ ก จ่ า ยในไตรมาสที่ 1 ของปี ง บประมาณ 2560 รวมทั้ ง ให้ ค ณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง สคร. ได้แจ้งผลงานเบิกจ่ายงบลงทุนของ กปน.
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ผลการเบิ กจ่ า ยงบลงทุ น ของ กปน. ประจํ าปี งบประมาณ 2559 (ตุ ล าคม 2558 –
กันยายน 2559) จํานวน 3,853 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.68 ของกรอบงบลงทุนทั้งปี
2. เมื่ อวั นที่ 27 กัน ยายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็ น ชอบกรอบและงบลงทุ นของ
รัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2560 วงเงินดําเนินการ 1,520,541 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน
580,980 ล้านบาท รวมทั้งกําหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบ
วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน จึงขอให้คณะกรรมการฯ กํากับให้ กปน. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการ
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) อย่างเคร่งครัดและให้รัฐวิสาหกิจดําเนินงานตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
1) จัดทําเป้าหมายการดําเนินงานรายเดือนประจําปีงบประมาณ 2560 ด้านการเงิน
และการลงทุนตามวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยให้พิจารณาเพิ่มน้ําหนักการเบิกจ่ายลงทุน
ในช่วงไตรมาส 1 – 2 ให้มากขึ้น
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2) รายงานผลความก้ าวหน้ าการดํ าเนิ น งานและการเบิ กจ่ ายลงทุ น ในปี งบประมาณ
2560 ให้สํานักงานฯ ทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายและข้ อ เสนอแนะการดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส
3) เร่งรัดดําเนินการและเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปตาม
เป้ าหมายที่ ได้รับ อนุ มัติจากมติคณะรัฐมนตรี สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ มีความจําเป็น ต้องปรับ ปรุงหรือเพิ่ มเติ ม
งบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2560 โดยเฉพาะงบลงทุนผูกพัน ให้เร่งพิจารณาทบทวนและเสนอขออนุมัติ
ปรับปรุงโดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดมายังสํานักงานฯ ภายในไตรมาสแรกของรัฐวิสาหกิจ
นั้นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามแผนการลงทุน และตามเป้าหมายและแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) อย่างเคร่งครัด

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่าง ๆ
ประจําเดือน มกราคม 2560
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ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
เลขานุ การฯ ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบปฏิ ทิน กิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําเดือนมกราคม 2560
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนมกราคม 2560 ในวันที่
31 มกราคม 2560
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 5

รับทราบ
ขออนุ มั ติ ว่า จ้ า งงานก่ อ สร้า งวางท่ อ ประปา และงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง สั ญ ญา PITRR-703
โดยวิธีพิเศษกับผู้รับจ้างของกรมทางหลวงชนบท
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธาน
ขนาด Ø 800 มม. ความยาวประมาณ 2 กม. และท่อจ่ายน้ําขนาด Ø 300 มม. ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ
4 กม. ในบริเวณถนนราชพฤกษ์ จากปลายท่อประธานเดิมขนาด Ø 1,000 มม. ถึงสุดเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
กปน. สัญ ญา PITRR-703 โดยวิธีพิเศษ มีกิจการร่วมค้ า ยูเอ ซึ่งเป็น ผู้รับ จ้างของกรมทางหลวงชนบทเป็ น
ผู้รับจ้างในสัญญานี้ วงเงินค่างานตามสัญญา 59,290,000.- บาท (ห้าสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มระยะเวลาทํางานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทํางาน
จนถึงวันก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบท 30 วัน
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้มีการประชุมครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 พิจารณาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจําเป็นในการจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษ โดย กปน.ได้ชี้แจงสรุปว่า กปน. ได้ประสานงานกับกรมทางหลวงชนบท เพื่อขอร่วมประกวดราคา
กับกรมทางหลวงชนบทมาโดยตลอด พร้อมกับจัดส่งราคากลางและเอกสารประกวดราคาให้กรมทางหลวง
ชนบทดําเนิ นการ แต่ต่ อมากรมทางหลวงชนบทได้ แจ้ ง กปน. เพื่ อขอยกเลิกการประกวดราคาด้ วยวิธีการ
e-bidding กับ กปน. เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทไม่สามารถลงระบบได้ทันภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับ
การอนุมัติราคากลาง ทําให้ต้องจัดทําราคากลางใหม่ และไม่สามารถรอราคากลางใหม่ของ กปน. ได้ ต่อมา
กรมทางหลวงชนบทได้มีหนังสือแจ้งผลการประกวดราคาด้วยวิธีการ e-bidding พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้

-4-

กปน. ดํ าเนิ น การจ้า งผู้รั บ จ้ างของกรมทางหลวงชนบท เพื่ อประโยชน์ ต่อการประสานงานในการก่ อสร้า ง
ซึ่ง กปน. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กปน. จําเป็นต้องจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากงานก่อสร้างสัญญา PITRR-703
จะต้องดําเนินการร่วมกับกรมทางหลวงชนบทซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก่อสร้าง และจําเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างราย
เดี ย วกั น ตามข้ อ เสนอแนะของกรมทางหลวงชนบทข้ า งต้ น คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ รั บ ฟั งข้ อ ชี้ แ จงแล้ ว
มีความเห็นว่า การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษสําหรับสัญญานี้ มีเหตุผลจําเป็นที่ต้องดําเนินการร่วมกับส่วนราชการ
อื่น และต้องจ้างผู้รับจ้างรายเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 127 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2549
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 100 ครั้งที่ 2) ข้อ 19 (4) จึงมีมติเห็นควรให้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ยูเอ เป็นผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITRR-703 ในวงเงินค่างานตามสัญญา 59,290,000.-บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่เสนอ และ ให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้มีข้อสังเกตว่า ราคาที่ต่อรอง
ได้ ต่ํ า กว่ าราคากลางเป็ น เงิน 66,346.- บาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 0.11 ซึ่ งเป็ น ราคาที่ ล ดลงน้ อ ยมาก ดั งนั้ น
เพื่ อประโยชน์ในการประหยัดงบประมาณ กปน.จึงควรพยายามเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างให้ลดราคาลงให้
ได้มากที่สุด และให้ กปน. นําผลการต่อรองราคาเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต่อไป
กปน. ได้ดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
โดยได้เชิญกิจการร่วมค้าฯ มาเจรจาต่อรองราคา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ซึ่งกิจการร่วมค้าฯ ยินดีปรับ
ลดราคาลงอีก คงเหลือราคาที่เสนอเป็นเงิน 57,872,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผลทําให้ราคากลางที่
กําหนดไว้สูงกว่าราคาที่เสนอเป็นเงิน 1,484,346.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.56
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการจัดจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาโดยวิธีพิเศษกับหน่วยงานภายนอก ขอให้ กปน.
พิจารณาบริษัทผู้รับจ้างหรือบริษัทที่ร่วมก่อสร้าง เป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กปน. เพื่อเป็นหลักประกัน
คุณภาพการดําเนินงานวางท่อของ กปน.
2. กปน. ควรพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารโครงการที่ดี
3. กปน. ควรพิจารณาจัดทําแผนงานและเตรียมการวางท่อจ่ายน้ําเพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียง
สําหรับรองรับการให้บริการเมื่อการก่อสร้างวางท่อสัญญานี้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายบริการและป้องกัน
ปัญหาท่อแตกเสียหายจากการเพิ่มแรงดันน้ํา
มติที่ประชุม

เรื่องที่ 6

อนุ มั ติ ให้ ว่ า จ้ า งกิ จ การร่ ว มค้ า ยู เอ เป็ น ผู้ รั บ จ้ า งงานก่ อ สร้ า งวางท่ อ ประปา และงานที่
เกี่ยวข้อง สัญญา PITRR-703 โดยวิธีพิเศษ ตามที่เสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขออนุมัติงดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง สัญญา G-PK/RB-8

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงดค่าปรับให้กับ กิจการค้าร่วม
ไฮโดรเทค - ซัลคอน ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ําใสที่สถานีสูบจ่ายน้ําเพชรเกษมและสถานี
สูบจ่ายน้ําราษฎร์บูรณะ พร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญา G-PK/RB-8 วงเงินค่างานตามสัญญา 215,739,124.- บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจํานวน 8 ครั้ง ส่งผลให้วงเงินค่างานก่อสร้าง
เปลี่ยนแปลงเป็น 236,766,250.-บาท โดย กิจการค้าร่วมฯ ได้ขออนุมัติงดค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ
จากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท เพื่อเติมจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวัน ที่ 25 พฤศจิ กายน 2556 และวัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยของดค่ าปรับ จํานวน 150 วั น
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นับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 18,000,000.- บาท (สิบแปด
ล้านบาทถ้วน)
คณะอนุ กรรมการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ พั ส ดุ แ ละการจ้ า ง ได้ พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ งที่
11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 แล้ว เห็นว่า การของดค่าปรับสัญญา G-PK/RB-8 ในครั้งนี้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงมีมติเห็นควรงดค่าปรับให้ผู้รับจ้างสัญญา G-PK/RB-8 จํานวน 150
วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ตามที่เสนอ และให้นําเสนอคณะกรรมการ
กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติงดค่าปรับให้ผู้รับจ้างสัญญา G-PK/RB-8 จํานวน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม
2558 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ตามที่เสนอ
เรื่องที่ 7 ขอความเห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัสประจําปีงบประมาณ 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัสประจําปี
งบประมาณ 2559 โดย กปน. ได้ ปิ ดบั ญ ชี ป ระจํ าปี งบประมาณ 2559 และนํ างบการเงิ น ส่ งสํ านั กงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และเพื่อให้การ
จัดสรรโบนัสเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กปน. จึงใช้ข้อมูลกําไรสุทธิตามงบการเงินที่นําส่ง สตง. ตรวจสอบมาจัดสรร
โบนัส ซึ่งมีกําไรสุทธิเพื่อการจัดสรรโบนัส จํานวน 7,987.27 ล้านบาท โดยได้จัดสรรดังนี้
1. โบนัสกรรมการ จํานวน 14 ท่าน

2,045,482.52 บาท

2. โบนัสพนักงาน
โดยประมาณคะแนนประเมินผลอยู่ในระดับปกติ
ดังนั้น คิดคํานวณโบนัสสําหรับพนักงานตามเกณฑ์
จัดสรรโบนัสจะได้ 9% หรือ 4.8270 เท่าของเงินเดือน
รวม

718,854,798.84 บาท
720,900,281.36 บาท

ทั้งนี้ หากผลการประเมิ นได้ สูงกว่าระดั บปกติ ก็ จะนํ าส่ วนที่ ได้รับ จัดสรรโบนัส เพิ่ มมาจ่าย
ให้กับกรรมการและพนักงานต่อไป
มติที่ประชุม

1. เห็ น ชอบในหลั กการให้ กปน. ดํ า เนิ น การขออนุ มั ติ จั ด สรรโบนั ส ประจํ า ปี งบประมาณ
2559 เบื้องต้นก่อนการประเมินผลต่อกระทรวงการคลัง

2. มอบอํานาจให้ผู้ว่าการดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรโบนัส
เมื่อได้รับทราบผลในภายหลัง
เรื่องที่ 8 ขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยมี
วงเงินดําเนินการ 20,439.70 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 3,820.86 ล้านบาท ตามที่คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กร ได้มีมติเห็นชอบในประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

-6-

ในการพิ จารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ขอให้ กปน. พิ จารณาปรับเพิ่ มรายการ
งบลงทุนที่สามารถเร่งรัดดําเนินการได้ในปี 2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินดําเนินการ จํานวน
17.20 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย จํานวน 884 ล้านบาท รวม 4 รายการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ประมาณการกรอบงบลงทุน 400 ล้านบาท
โดยเพิ่มวงเงินดําเนินการในปี 2560 จํานวน 17.20 ล้านบาท
2. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ําท่วมเป็นการถาวร
เพิ่มวงเงินเบิกจ่าย 100 ล้านบาท
3. การจัดซื้อที่ดินก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําบางมด เพิ่มวงเงินเบิกจ่าย 720 ล้านบาท
4. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพิ่มวงเงินเบิกจ่าย 64 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ที่ปรับเพิ่มแล้ว ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ
- งบลงทุนผูกพัน
- งบลงทุนประจําปี
งบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ
- งบลงทุนผูกพัน
- งบลงทุนประจําปี
รวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม

วงเงินดําเนินการ (ล้านบาท)
ครม.อนุมัติ
ขอปรับ
เพิ่ม(ลด)
19,584.21 18,344.60 (1,239.61)
14,260.72 13,104.07 (1,156.65)
5,323.49
5,240.53
(82.96)
1,964.50
2,112.30
147.8
1,964.50
1,580.80
(383.7)
531.50
531.5
21,548.71 20,456.90 (1,091.81)

วงเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)
ครม.อนุมัติ
ขอปรับ
เพิ่ม(ลด)
8,044.67 4,115.06 (3,929.61)
5,894.95 2,796.85 (3,098.10)
2,149.72 1,318.21
(831.51)
923.10
589.80
(333.30)
923.10
459.80
(463.30)
130.00
130.00
8,967.77 4,704.86 (4,262.91)

เห็ นชอบการขอปรับ งบลงทุ นปี งบประมาณ 2560 โดยมีวงเงิน ดําเนิ นการ 20,456.90
ล้านบาท และมีวงเงินเบิกจ่าย 4,704.86 ล้านบาท
เรื่องที่ 9 ขอความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาส และ
รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2560 สะสมสิ้นสุดวันที่
30 พฤศจิกายน 2559
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบแผนการเบิ กจ่ า ย
งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปี
งบประมาณ 2560 สะสมสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน
2559 อนุ มั ติ ว งเงิ น เบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ประจํ า ปี งบประมาณ 2560 ของการประปานครหลวง จํ า นวน
8,967.8 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเพื่อเสนอขออนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนในเบื้องต้น
จาก 8,967.8 ล้านบาท เป็น 3,820.9 ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 3,295.1
ล้านบาท และงบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ 525.8 ล้านบาท โดยคณะทํางานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน
ได้พิจารณาและทบทวนการเบิกจ่ายงบลงทุนตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) และแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
วงเงินอนุมัติ
ไตรมาส 1
เบิกจ่ายทั้งปี
3,295.1
402.2

รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

525.8
3,820.9

109.9
512.1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

857.2

708.0

1,327.7

164.3
1,021.5

100.5
808.5

151.1
1,478.8

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
สามารถเบิกจ่ายได้จํานวน 381.1 ล้านบาท คิดเป็น 10.0% ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2559
เบิกจ่ายได้ 7.9%) รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ต.ค.-พ.ย. 2559
วงเงิน
วงเงินเบิกจ่าย
รายการ
เบิกจ่ายทั้งปี
% เบิกจ่าย
ครม.อนุมัติ
แผนจ่
า
ย
จ่
า
ยจริ
ง
%
(เบื้องต้น)
ทั้งปี
งบลงทุนปกติ
8,044.7
3,295.1 191.6
292.0 152.4
8.9
งบลงทุนโครงการ
923.1
525.8
36.3
89.1 245.3
16.9
รวมทั้งสิ้น
8,967.8
3,820.9 227.9
381.1 167.2
10.0
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน 153.2 ล้านบาท คิดเป็น 67.2% ของแผน
จ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย 52.4% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ
สูงกว่าแผนจ่าย 145.3%
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒ นาองค์ กรได้ป ระชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่ อวัน ที่ 14 ธันวาคม
2559 มี ม ติ เห็ น ชอบแผนการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ประจํ า ปี งบประมาณ 2560 รายไตรมาส และรายงาน
การเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2560 สะสมสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. เห็นควรให้ กปน. ไปพิจารณาปรับแผน
การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาส ให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มงบลงทุน ตามที่
คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 จาก 8,967.8 ล้านบาท เป็น
4,704.86 ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 4,115.06 ล้านบาท และงบลงทุนที่ทํา
เป็นโครงการ 589.8 ล้านบาท
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุ นประจําปี งบประมาณ 2560 สะสมสิ้น สุดวัน ที่ 30
พฤศจิ ก ายน 2559 และให้ กปน. รั บ ความเห็ น จาก คณะกรรมการ กปน. ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

-8-

เรื่องที่ 10 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนแผนซื้อพร้อมติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย GIS Indoor
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 สถานี ที่โรงงานผลิตน้ําสามเสน
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุ น
แผนซื้ อพร้ อมติ ดตั้ งสถานี ไฟฟ้ าย่ อย GIS Indoor พร้อมอุ ปกรณ์ ประกอบ 1 สถานี ที่ โรงงานผลิ ตน้ํ าสามเสน
เป็ น “แผนจ้ า งปรั บ ปรุ งสถานี ไฟฟ้ า ย่ อ ยพร้ อ มอุ ป กรณ์ ป ระกอบและงานอื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง 1 สถานี
ที่โรงงานผลิตน้ํ าสามเสน” ตามที่ กปน. ได้รับ อนุมัติงบประมาณประจํ าปี 2560 วงเงิน 210 ล้านบาท
เพื่อทดแทนสถานีไฟฟ้าย่อยเดิม แต่เนื่องจากงานดังกล่าวต้องอาศัยความชํานาญทางเทคนิคเฉพาะด้าน และ
จํ าเป็ นต้ องมี การประสานงานกั บศู นย์ สั่ งการของการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) เพื่ อขอดั บไฟฟ้ าแรงสู งในบาง
ช่วงเวลาของการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่องสูบน้ําของโรงงานผลิตน้ํา
สามเสน ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและให้ได้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดําเนินการ จึงเห็นควร
ให้ กฟน. เป็นผู้ดําเนินการ โดยจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานจากผู้ขายอื่น นํามาติดตั้งตามขอบเขต
งานที่ กปน. ต้องการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นงานจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค์ ก ร ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ งที่ 12/2559 เมื่ อ วั น ที่ 14
ธันวาคม 2559 แล้ว มีมติเห็นชอบ
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
เรื่องที่ 11 ขอความเห็ น ชอบผลการศึ ก ษาการบริ ห ารการสู บ จ่ า ยน้ํ า ในพื้ น ที่ ฝั่ งตะวั น ตกตอนบน
(เบื้องต้น)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาการบริหาร
การสูบจ่ายน้ําในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนบน (เบื้องต้น) ดังนี้
ปัจจุบันพื้นที่ สสบท. บริเวณ อ.ไทรน้อย ในช่วงเวลาการใช้น้ําสูงสุดรายชั่วโมง (Peak Hour)
แรงดันน้ําในท่อประธานมีค่าประมาณ 6–8 เมตร และสถานีสูบจ่ายน้ํามหาสวัสดิ์ (สจ.มหาสวัสดิ์) มีความเสี่ยง
ในการสู บ จ่ายน้ํ าเนื่ องจากเครื่องสูบ น้ํ าอาจมี ไม่เพี ยงพอต่ อการใช้งาน ในปี งบประมาณ 2559 กปน. ได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยยกเลิกประตูน้ําหมายเลข C ทําให้สามารถควบคุมทิศทางการจ่ายน้ําของ
สถานีสูบจ่ายน้ํามหาสวัสดิ์ ได้ตามความต้องการ และสามารถลดจํานวนเครื่องสูบน้ําที่ต้องทํางานในช่วง Peak
เหลือ 3 เครื่อง (จากเดิมต้องใช้ 4 เครื่อง) เปลี่ยนใบพัดเครื่องสูบน้ําจํานวน 1 เครื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ
Overhaul มอเตอร์เครื่องสูบน้ํ า 1 เครื่อง (อยู่ ระหว่างดํ าเนิ นการ) ซึ่ งจะทํ าให้ เครื่องสู บน้ํ ามี ความสามารถใน
การสูบน้ําเพิ่มขึ้น และมีโครงการวางท่อประธานขนาด 1,500 มม. เลียบคลองประปาฝั่งตะวันตก จาก ซอยกันตนา
ถึง ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย คาดว่าแล้วเสร็จปลายปี 2560 และใช้งานได้จริงต้นปี 2561 ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวจะสามารถเพิ่มแรงดันน้ําในพื้นที่ตอนปลายด้านบนของ สสบท. และ สสมส. ได้
ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการสูบจ่ายน้ําในพื้นที่
ฝั่งตะวันตกตอนบนอย่างยั่งยืน กปน. จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสรุปได้ดังนี้
1. กําหนดข้อสมมติฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Assumption) ร่วมกัน คือ
1.1 การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ําในอนาคตของพื้นที่ สสมส. และ สสบท. ตั้งแต่
ปี 2560-2570
1.2 การบริหารเครื่องสูบน้ําที่ สจ.มหาสวัสดิ์ กําหนดให้ในช่วงเวลาการใช้น้ําปกติ (Off-Peak)
ใช้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง และในช่วงเวลาการใช้น้ําสูงสุด (Peak) ใช้เครื่องสูบน้ํา
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เพิ่ มเติ มอี กจํ า นวน 1 เครื่อ ง และมี เครื่ องสู บ น้ํ า สํ า รอง จํ านวน 1 เครื่ อง และ
แรงดั น ต้ น ทางที่ สจ.มหาสวั ส ดิ์ กํ า หนดให้ ไม่ เกิ น 45 เมตร (โดยมี Flow rate
เท่ า กั บ 9,000- 10,000 ลบ.ม.ต่ อ ชั่ ว โมงต่ อ เครื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น ไปตาม Pump
Specification)
1.3 แรงดันน้ําปลายท่อประธาน ในพื้นที่ด้านปลายของ สสบท. กําหนดที่ 12 เมตร
2. ตรวจสอบปริมาณการสูบจ่ายน้ําปัจจุบันจากสถานีสูบจ่ายน้ํามหาสวัสดิ์
3. กําหนดทางเลือกในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
3.1 สภาพปัจจุบัน (Existing) : ในช่วงเวลาการใช้น้ําสูงสุด (Peak) สจ.มหาสวัสดิ์ สูบจ่าย
น้ํ าโดยใช้ เครื่อ งสู บ น้ํ าจํ านวน 3 เครื่ อง (มี เครื่ องสู บ น้ํ า สํ า รองได้ 1 เครื่อ ง) โดย
แรงดันน้ําต้นทาง ประมาณ 42-45 เมตร และแรงดันน้ําพื้นที่ตอนปลายของ สสมส.
และ สสบท. เท่ากับ 6-8 เมตร และคาดว่าจะมีความเสี่ยงจากการไม่มีเครื่องสูบน้ํา
สํารองในปี 2561
3.2 สภาพหลังจากมีการเปิดใช้งานท่อขนาด 1,500 มม. ในปี 2561 : คาดว่าสามารถ
ทําให้พื้น ที่ตอนปลายของ สสมส. และ สสบท. มีแรงดัน น้ําที่เพิ่ มขึ้น เป็ น 15-17
เมตร และคาดว่า สจ.มหาสวัสดิ์ จะมีความเสี่ยงจากการไม่มีเครื่องสูบน้ําสํารองตั้งแต่
ปี 2565 เป็นต้นไป
3.3 สภาพการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้น้ํา (Demand) ในอนาคต ตั้งแต่ปี 2561 2570 : ในปี 2565 สจ.มหาสวัสดิ์ จะมี ความเสี่ยงด้ านศักยภาพการสูบ จ่ายน้ํ า
จึงจําเป็นต้องดําเนิ นการปรับปรุงศักยภาพโดยมีแผน/ทางเลือกในการดําเนิ นงาน
ดังนี้
- การเปลี่ยนเครื่องสูบน้ําของ สจ.มหาสวัสดิ์ ให้สามารถเพิ่มอัตราการสูบน้ําจาก
เดิม 150 CMM เป็น 175- 200 CMM (สามารถดําเนินการแล้วเสร็จใน 2 ปี)
- การก่อสร้าง Valve Chamber (VC) จากเส้นทางอุโมงค์ส่งน้ําโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เชื่อมต่อท่อประธานบริเวณถนนราชพฤกษ์ เพื่อ
จ่ า ยน้ํ าให้ กั บ พื้ น ที่ สสบ. ทดแทนจุ ด U029 (คาดว่ า จะก่ อสร้ า งแล้ ว เสร็ จ ใน
ปี 2565) สามารถช่วยลดภาระเครื่องสูบน้ําที่ สจ.มหาสวัสดิ์ ได้
- งานเพิ่มกําลังการผลิตที่ รง.ธนบุรี ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 80,000 ลบ.ม./วัน
ซึ่งปัจจุบันปรับปรุงท่ อน้ําดิบแล้วเสร็จ ทํ าให้สามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้เป็ น
120,000 – 130,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งสามารถสูบจ่ายน้ําให้กับพื้นที่ สสบ. ได้
มากขึ้น สามารถช่วยลดภาระเครื่องสูบน้ําที่ สจ.มหาสวัสดิ์ ได้
- การก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต น้ํ าไทรน้ อ ย เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการใช้ น้ํ า ในพื้ น ที่
ตะวันตกตอนบน ทดแทนการสูบจ่ายน้ําของ สจ.มหาสวัสดิ์ (คาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี 2568)
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน
2559 เห็นชอบผลการศึกษาการบริหารการสูบจ่ายน้ําในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนบน (เบื้องต้น) และเห็นชอบให้
ยกเลิกงบลงทุนงานติดตั้งระบบผลิตน้ําประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) วงเงินดําเนิ นการ 550
ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) มอบหมายให้ สายงานวิ ศวกรรมและก่ อสร้ าง เร่งรั ดดํ าเนิ นโครงการวางท่ อ 1,500 มม.
ซอยกันตนา ถึง ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ให้แล้วเสร็จตามกําหนดและให้รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน
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2) มอบหมายให้ ส ายงานแผนและพั ฒ นา และสายงานวิ ศ วกรรมและก่ อ สร้ า ง ศึ ก ษา
การสร้างถังเก็บน้ําใสเพิ่มเติมบริเวณชายขอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขายน้ําให้กับ กปภ. และยังสามารถ
ช่วยเพิ่มแรงดันในช่วง Peak ได้
3) มอบหมายให้ ส ายงานแผนและพั ฒ นา พิ จ ารณาระยะเวลาที่ เหมาะสมในการสร้ า ง
โรงงานผลิตน้ําแห่งใหม่ที่ไทรน้อย เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบผลิตน้ําฝั่งตะวันตก
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2559 แล้ว มีมติเห็นชอบผลการศึกษาการบริหารการสูบจ่ายน้ําในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนบน (เบื้องต้น) ตามที่
กปน. เสนอ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึง
ปลายทาง ทั้งในเรื่องน้ําดิบ เส้นทางระบบท่อและอุโมงค์ส่งน้ํา ทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ํา
และสถานี สู บจ่ ายน้ํ า เพื่ อเป็ นข้ อมู ลประกอบการจั ดทํ าแผนแม่ บทโครงสร้ างพื้ นฐานระบบประปาการประปา
นครหลวง (MWA Master Plan)
2. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่ อเสริมเสถียรภาพ
ให้ กับระบบส่งและจ่ายน้ํา ขอให้สายงานผลิตและส่งน้ํ าพิ จารณาความเหมาะสมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ํ า
เพิ่มเติมที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ รวมถึงวางแผนบํารุงรักษาอุปกรณ์ ในระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบผลการศึกษาการบริหารการสูบจ่ายน้ําในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนบน (เบื้องต้น) ตามที่
เสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 12 ขอความเห็นชอบให้ กปน. ปรับปรุงอัตราเงินการกุศลในพิธีทางศาสนา
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบให้ กปน. ปรับปรุงอัตราเงินการ
กุศลในพิธีทางศาสนา ตามที่ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2559 แล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราเงินการกุศลในพิธีทางศาสนา ดังนี้
1. ปรับปรุงอัตราเงินการกุศลในพิธีทางศาสนา กรณีคู่สมรสหรือบุตรของพนักงานถึงแก่กรรม
ในส่วนของเงินร่วมเป็นเจ้าภาพ จากเดิม 2,500 บาท เป็น 5,000 บาท
2. ปรับปรุงข้อความในคําสั่ง กปน. ที่ 9/2558 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการเงิน ข้อ 31
จากเดิม “กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไป อนุมัติการเบิกจ่ายเงินการกุศลในพิธีการทาง
ศาสนาในนามของการประปานครหลวงของพนักงานในหน่วยงานที่สังกัด กรณีพนักงาน หรือบิดา หรือมารดา
ของพนักงานถึงแก่กรรม” เป็น “กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไป อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
การกุศลในพิธีการทางศาสนาในนามของการประปานครหลวงของพนักงานในหน่วยงานที่สังกัด กรณีพนักงาน
หรือบิดา หรือมารดา หรือคู่สมรส หรือบุตรของพนักงานถึงแก่กรรม”
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า กปน. อาจจะพิ จ ารณาศึ กษา
ความเหมาะสมในการปรั บปรุ งอั ตราเงินการกุ ศลในพิ ธี ทางศาสนา กรณี พนั กงาน หรื อบิ ดา หรื อมารดาของ
พนักงานถึงแก่กรรม เพิ่มเติมด้วย
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามเสนอ และให้ กปน. รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการ กปน. ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
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เรื่องที่ 13 ขอความเห็ น ชอบการแต่ งตั้ ง รวก.(ง) ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ผู้ เชี่ ยวชาญ ด้ านการเงิ น
(Chief Financial Officer : CFO) และแต่ งตั้ ง รวก.(ท) ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ผู้ บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) โดยตําแหน่ง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งรองผู้ว่าการ
(การเงิน ) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) และแต่ งตั้ งรองผู้ ว่ าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) โดย
ตําแหน่ง โดย กปน. ได้พิจารณาวัตถุป ระสงค์และหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง CFO และ CIO ตาม
นโยบายของนายกรัฐ มนตรี ที่กํา หนดให้ทุกรัฐ วิส าหกิจ มีหัว หน้า เจ้า หน้า ที่ด้า นการเงิน (Chief Financial
Officer : CFO) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่เห็นชอบในหลักการ เรื่อง การแต่งตั้ง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ซึ่ง กปน. เห็นว่า ทั้ง 2 ตําแหน่ง
กําหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและด้านสารสนเทศของ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล ตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหา รวมทั้งร่วมพิจารณาและประสานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ซึ่งวัตถุประสงค์
และภารกิ จ ดั งกล่ า ว จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง สู งสุ ด ของสายงาน เพื่ อ ที่ จ ะมี อํ า นาจในการ
ดํ าเนิ นการดั งกล่ าวได้ สําหรับตํ าแหน่ งผู้ เชี่ ยวชาญ กปน. ระดั บ 9 ของทุ กสายงานมี บทบาทหน้ าที่ ในการให้
คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บ ริห ารในสายงานและถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Management : KM)
เป็นหลัก
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่
11/2559 เมื่อวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2559 แล้ ว มี มติ เห็ น ชอบตามเสนอ โดยมี ข้อสังเกตว่ า ในหน่ วยงาน
ภาคเอกชน CFO จะเป็ นผู้ บ ริห ารสูงสุดในสายงานด้านบั ญ ชีการเงิน โดยจะรับ ผิ ดชอบทั้งงานบริหาร และ
งานนโยบาย ทั้ งในเรื่องการวางแผนทางการเงิน การลงทุน การบริห ารเงินทุ น และการบริห ารจัดการทาง
การเงิน เพื่ อความยั่งยืน ขององค์ กร ดั งนั้ น CFO จึงควรเป็ น ผู้บ ริหารระดั บ รองผู้ว่าการ โดยให้ กําหนดไว้ใน
Job Description ให้รองผู้ว่าการ (การเงิน) เป็น CFO ด้วย
สําหรับ ผู้ที่จะเป็ น CIO จะต้องเป็ นผู้มีวิสั ยทั ศน์ ในด้านการพั ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่ งจะต้ องมี ความรอบรู้ ทั้ งในเรื่ องเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้ ง Hardware, Software การพั ฒนาระบบงานต่ าง ๆ
(Application) รวมทั้ งความรู้ ในเรื่ องโครงสร้ างและระบบงานขององค์ กร เพื่ อจะได้ พิ จารณาเลื อกใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ที่สนับสนุนการทํางานในแต่ละระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ดังนั้ น กปน. ควรกําหนดคุณสมบัติ (Qualification) ของทั้ง 2 ตําแหน่งดังกล่าวให้ชัดเจน
ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ ประสบการณ์ ฯลฯ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเตรียมพัฒ นาบุคลากรเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งดังกล่าวต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ กปน. ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งภาษาไทย รวมทั้งกําหนดคํานิยาม (Definition) ของ
แต่ละตําแหน่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
2. กปน. ควรระบุบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสองตําแหน่งให้ครอบคลุมและ
มีความชัดเจน เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขของตําแหน่งที่กําหนด โดยผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวจําเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสูงในงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ทั้งนี้
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กปน. ควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่ง
ในอนาคตต่อไปด้วย
มติที่ประชุม

1. เห็ นชอบแต่ งตั้ ง รวก.(ง) ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการเงิน (Chief Financial Officer:
CFO) ของ กปน. โดยตําแหน่ง
2. เห็น ชอบแต่ง ตั ้ง รวก.(ท) ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ผู ้บ ริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับ สูง
(Chief Information Officer: CIO) ของ กปน. โดยตําแหน่ง

3. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 14 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับ กปน. ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2560
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับการประปา
นครหลวง ฉบั บ ที่ ... ว่ าด้ วย การจั ดซื้ อที่ ดิ น พ.ศ. .... โดย กปน. ได้ ศึ กษาวิ ธี การจั ดซื้ อที่ ดิ นของการประปา
ส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า ส่ว นภูมิภ าค และข้อกฎหมายที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้การดําเนินการ
จัดซื้อที่ดินของ กปน. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กปน.
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข้ อ เสนอแนะว่ า เนื่ อ งจาก กปน.
อยู่ระหว่างการจัดซื้อที่ดินโดยดําเนินการตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ
ดังนั้น กปน. จึงควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการประกาศใช้ข้อบังคับใหม่อย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาฟ้องร้องจากผู้เสนอราคาเดิม
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ร่างข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่..... ว่าด้วย การจัดซื้อที่ดิน
พ.ศ. ..... โดยให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาปรับปรุง และ
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างพิจารณากลั่นกรองต่อไป
เรื่องที่ 15 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2559 สรุปได้ดังนี้
งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
1. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2. การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นในการกําหนดจุดรับน้ําดิบและแนวการวางท่อ
ส่งน้ําดิบบริเวณคุ้งบางไทร (บริเวณจุดบรรจบแม่น้ําน้อยและแม่น้ําเจ้าพระยา)
3. การดํ า เนิ น งานโอกาสครบรอบ 50 ปี ของ กปน. (การให้ บ ริ ก ารประชาชน
Water Safety Plan)
4. การจัดส่งพนักงาน กปน. ไปศึกษา/อบรมต่างประเทศ
5. การพัฒนาโรงกรองน้ําหนองจอก (เดิม) เพื่อเป็นแหล่งน้ําสํารองของ กปน.
6. การเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
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1) ขอให้ กปน. พิจารณากําหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างงานโครงการฯ 9 ให้รัดกุม เนื่องจาก
วิธีก่อสร้างแบบ Design Bid Build ต้องจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบและที่ปรึกษาควบคุมงานคนละบริษัทกัน
ดังนั้น กปน. ควรระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมสําหรับความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากต้องมีการปรับแบบ
เพื่ อไม่ ให้ เกิด ข้อโต้แย้งและเป็ น อุป สรรคในการดําเนิ น งาน และกรณี ที่บ ริษัทผู้ รับ เหมาก่อสร้างไม่ สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ กปน. ควรกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงาน
เป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับร่วมกัน
สําหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ําเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก ขอให้ กปน.
จั ด ทํ า หนั งสื อขออนุ ญาตเข้ าใช้ พื้ นที่ ต่ อหน่ วยงานภายนอกที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นการล่ วงหน้ า เช่ น กรุงเทพมหานคร
และกรมเจ้ าท่ า เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากเป็ น งานที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ก่ อ น และให้ ร ายงานความก้ า วหน้ า ต่ อ
คณะอนุกรรมการติดตามฯ ต่อไป
2) ขอให้ กปน. พิจารณารายการงบประมาณผูกพันดําเนินการมาจากปีก่อน ๆ (รายการที่
ยังไม่ได้จัดทํ าสัญ ญา) และยังมีความจําเป็ น มาดําเนิน การในปี 2560 เพื่ อเพิ่มวงเงิน งบลงทุน ให้มากที่สุ ด
ก่อนสรุปยอดเพื่อขออนุมัติปรับลดงบประมาณเสนอต่อสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
และขอให้ กปน. จัดทําแผนการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 แยกตามสายงาน เพื่อให้สามารถติดตาม
ผลการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ขอให้ กปน. พิจารณาศึกษาจุดรับน้ําดิบเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและมีโอกาส
คัดเลือกบริเวณที่มีศักยภาพมากที่สุด เนื่องจากอาจมีบริเวณที่เหมาะสมเป็นทางเลือกอื่น เช่น บริเวณคลอง
เปรมประชากรในช่วงต้นคลองเป็นน้ําที่มีคุณภาพสามารถนํามาผลิตน้ําประปาได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรับน้ําจาก
แม่น้ําป่าสักซึ่งน้ําดิบมีคุณภาพที่ดี
4) ในการพิ จ ารณาให้ ทุ น พนั กงานไปศึ กษา/อบรม ทั้ งในและต่ างประเทศ ขอให้ กปน.
วิเคราะห์ความต้องการในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายการดําเนินงานขององค์กร โดยกําหนด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่ต้องการมาบรรจุไว้เป็นแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว และกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้ทุนฯ ซึ่งอาจเทียบเคียงกับแนวทางการให้ทุนของ ก.พ. เพื่อให้พนักงานที่ได้รับทุนไปศึกษา/อบรม
ในสาขาวิชาที่องค์กรต้องการ และสามารถนําความรู้มาพัฒนาการดําเนินงานของ กปน. ได้อย่างคุ้มค่า
มติที่ประชุม

รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 16 รับทราบผลการประชุ มติ ด ตามงานด้ า นการจั ด การท่ อประธานและการบริ หารจั ด การ
น้ําสูญเสียในพื้นที่บริการ 4 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบผลการประชุมติดตามงานด้านการจัดการท่อ
ประธาน และการบริหารจัดการน้ําสูญเสียในพื้นที่บริการ 4 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5
อาคารสํานักงานระบบส่งและสูบจ่ายน้ํา โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การติดตามงานด้านการจัดการท่อประธาน
1.1 สถิติการซ่อมท่อประธาน
ในปี 2559 กปน. ได้ดํ าเนิ น การซ่อมท่ อประธาน โดยสํานั กงานประปาสาขา 18
สาขา ดําเนินการซ่อม จํานวน 96 จุด และสายงานผลิตและส่งน้ํา จํานวน 5 จุด และจําแนกสาเหตุการแตกรั่ว
ที่เกิดจากการทรุดตัว 36% การผุกกร่อน 35% อุปกรณ์ชํารุด 20% และถูกกระทํา 9%

-14-

1.2 งานที่จะดําเนินการในปี 2560
1) ทบทวนวิธีการคํานวณปริมาณน้ําสูญเสีย
2) จัดทําระบบงานคํานวณปริมาณน้ําสูญเสีย
3) จัดจ้างวัดอัตราการไหลในระบบท่อประธาน
4) สํารวจ/ออกแบบ/ก่อสร้างจุดวัดค่า & ตรวจสอบสภาพ
5) จัดจ้างสํารวจหาท่อรั่วในระบบท่อประธาน
6) จัดซื้อเทคโนโลยีสํารวจหาท่อรั่ว/สํารวจภายในเส้นท่อ
7) ศึกษา/จัดทํา Pilot Project การลดน้ําสูญเสียด้วยเทคโนโลยีใหม่
เช่น High Rate Pressure Sensor ฯลฯ
8) ศึกษามาตรฐานอ้างอิงด้านการบํารุงรักษา
9) กําหนดรายละเอียดการประเมิน Risk/Integrity ตามวงจร PIMS
10) จัดทําระบบงานจัดเก็บข้อมูลการใช้งานและการบํารุงรักษา
(Operation & Maintenance Records)
1.3 สรุปข้อหารือระหว่าง ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา ฝ่ายบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
และสํ า นั ก งานประปาสาขา เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารแรงดั น IRDP เพื่ อ การจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย เมื่ อ วั น ที่
17 พฤศจิกายน 2559
ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา (ฝคจ.) ใช้จุดวัดแรงดันที่ IRDP กําหนดทั้ง 28 จุด
มาเฉลี่ยเพื่อใช้บริหารจัดการแรงดันมากว่า 15 ปี ซึ่ง ณ เวลานั้นเป็นจุดวัดที่มีความเหมาะสมที่สถานีสูบจ่ายน้ํา
มี อิ ท ธิ พ ลในการสู บ ส่ ง แต่ ปั จ จุ บั น เส้ น ท่ อ ประธานมี ม ากขึ้ น จุ ด วั ด บางจุ ด จึ งอาจไม่ เหมาะสมที่ จ ะใช้ ใน
การบริหารแรงดัน
การวัดแรงดันที่จุดแรงดันวิกฤติ (Critical Point) ในแต่ละ DMA จะเป็นการสะท้อน
แรงดั น ในพื้ นที่ ได้ ดีที่สุ ด แต่ สภาพระบบท่อทั้ งเส้ นท่ อประธานและท่ อจ่ ายน้ํ าปั จ จุบั น ยังไม่ส ามารถบริห าร
แรงดั นได้ ณ จุดดั งกล่าว และอาจต้ องลงทุ นติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ วัด แรงดัน ที่ จุดวิกฤติ จํานวนมาก อย่างไรก็ต าม
การบริหารด้วยค่าแรงดันที่จุดวิกฤติก็เป็นเป้าหมายที่ กปน. ต้องก้าวไปให้ถึงในอนาคต
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กปน. ควรจั ด ทํ าฐานข้ อมู ล ระบบท่ อ ประธานทั้ งหมด ระบุ เส้ น ทางวางท่ อ โดยแยก
ประเภท/ชนิดของท่อ และอายุการใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการวางแผน
บํารุงรักษาท่อประธานในอนาคต
2. กปน. ควรพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มอัตรากําลังบุคลากรกองซ่อมระบบส่งและ
จ่ายน้ํา เพื่อให้เพียงพอต่อการดําเนินงานซ่อมท่อ และควรกําหนดคําอธิบายลักษณะงาน (Job Description)
สํา หรับ เป็ น กรอบการทํ างานให้ มีป ระสิท ธิภ าพและสามารถประเมิ น ผลงานได้ ชั ด เจน พร้อมทั้ งควรศึ กษา
ข้อกฎหมายด้านแรงงาน เพื่อแก้ไขข้อจํากัดในการกําหนดเงื่อนไขสัญญาจ้างแรงงานให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานช่วงวันหยุดได้
3. ขอให้ กปน. โดย ฝคจ. รวบรวมข้อมูลประตูน้ําท่อประธาน โดยประสานงานขอข้อมูล
จากสายงานบริการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสํารวจและปรับปรุงการติดตั้งประตูน้ําท่อประธานให้เข้าถึงได้
ทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการบํารุงรักษา โดยเร่งดําเนินการในพื้นที่บริการ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถิติอัตราน้ํา
สูญเสียสูง เป็นลําดับแรก พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณและทีมวิศวกรเข้าไปดูแลเพิ่มเติม โดยให้ ฝคจ. เป็น
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ผู้รับผิดชอบดูแลเปิด-ปิดประตูน้ําท่อประธานสําหรับควบคุมแรงดันน้ํา เพื่อไม่เป็นภาระของสํานักงานประปา
สาขา
4. ในการปฏิ บั ติงานด้ าน Network Analysis ของระบบท่ อประธาน ขอให้ส ายงานผลิ ต
และส่งน้ํา โดย ฝคจ.เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดําเนินการวิเคราะห์และหาจุดคอขวดในระบบท่อประธาน
และส่งเรื่องไปยังสายงานวิศวกรรมและก่อสร้างเพื่อบรรจุเข้าโครงการพร้อมงบประมาณในการปรับปรุงท่อ
5. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กปน. ควรพิจารณาเช่ารถ
โมบายเพื่อการซ่อมท่อมาใช้ปฏิบัติงานแทนการซื้อ โดยกําหนดคุณสมบัติของรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน
6. กปน. ควรนํ าหุ่ น ยนต์ สํ า รวจภายในเส้ น ท่ อ "ไกรทอง” ซึ่ งเป็ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และสัญญาณคลื่นวิทยุมาใช้สํารวจหาจุดรั่วในท่อประปา มาใช้งาน เพื่อช่วยลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาท่อประปา
7. ขอให้ กปน. นําระบบ PIMs มาใช้ในการบํารุงรักษาเส้นท่อประธาน โดยอาจจัดจ้างให้
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มาเป็นที่ปรึกษา และให้บุคลากร กปน. เรียนรู้ไปพร้อมกันอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น
2. โครงการงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ําสูญเสียในพื้นที่บริการ 4
2.1 ภาพรวมการดําเนินงาน
ปั จ จุ บั น อั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย สะสมในพื้ น ที่ บ ริ การ 4 ปี งบประมาณ 2559 อยู่ ที่
40.09% จากเป้ า หมายที่ 36.09% ซึ่ งมี ป ริ ม าณน้ํ า ที่ ต้ องลดลงเพื่ อให้ ได้ ต ามเป้ า หมาย 2,964,335
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน โดย DMA พื้นที่ที่มีอัตราน้ําสูญเสียในเดือนกันยายน 2559 ที่มากกว่า 40% มีจํานวน
133 DMA (สํานักงานประปาสาขาดําเนินการได้เอง 95 DMA และต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม 38 DMA) และ
ได้มีแผนโครงการปรับปรุงเส้นท่อในพื้นที่บริการ 4 เพื่อลดอัตราน้ําสูญเสีย ในปีงบประมาณ 2560 จํานวน
42 เส้นทาง ความยาวรวม 67.82 กิโลเมตร งบประมาณ 341 ล้านบาท
2.2 ความต้องการการสนับสนุน
1) งบประมาณการทํา Automatic Level Control: ALC เข้มข้น (Mobile Pump)
- เพิ่มแรงดันในบริเวณพื้นที่ Zone ใกล้สถานีสูบจ่ายน้ํา
- ระดมที ม งานทํ า กิ จ กรรม Step test พร้อ มกั น หลาย ๆ DMA เพื่ อหา
เส้นทางทดสอบ
- เข้าทํากิจกรรมเพิ่มแรงดันเฉพาะพื้นที่ต้องสงสัยที่ได้จากการทดสอบ
- ดําเนินการซ่อมและปรับปรุงท่อในพื้นที่ Zone ที่ทําการทดสอบ
- ดําเนินการในพื้นที่ Zone อื่น ๆ ถัดไปจนครบ พื้นที่ สสภ.
2) ทรัพยากรด้านแรงงานและงบประมาณ
3) การผลั ก ดั น เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง ท่ อ ในเส้ น ทางวิ ก ฤติ ที่ ยั งไม่ ได้ ดํ า เนิ น การ
เนื่องจากปัญหาการอนุญาตก่อสร้างของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (กทม./กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท)
2.3 แนวทางการดําเนินงานในปี 2560
1) ศึกษาแนวทางการเพิ่ม Pressure ใน DMA ที่มีแรงดันน้ําต่ําของพื้นที่บริการ 4
โดยใช้ Mobile Pump เช่น รถดับเพลิง เป็นต้น
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2) ศึกษาการเพิ่มเส้นทางปรับปรุงท่อใน DMA หรือ เส้นทางที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูง
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ขอให้ กปน. เร่งดําเนินการลดน้ําสูญเสียในพื้นที่บริการภาค 4 โดยให้สํานักงานประปา
สาขาร่ ว มกั บ ฝ่ า ยสถานี สู บ จ่ า ยน้ํ า ปรั บ กํ า หนดช่ ว งเวลาการจ่ า ยให้ เหมาะสมกั บ พฤติ ก รรมการใช้ น้ํ า ของ
ประชาชนในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละจุดที่แตกต่างกันออกไป ไม่ควรใช้ค่าเฉลี่ยรวม เพื่อให้การดําเนินงาน
ลดน้ําสูญเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับเกณฑ์ความท้าทายในการจัดการน้ําสูญเสียของ IRDP
2. ในแบบสํ ารวจความพึ งพอใจของผู้ใช้บ ริการ กปน. ควรเสริมประเด็น คําถามในเรื่อง
แรงดั น น้ํ าสํ าหรับ ผู้ใช้น้ํ าที่ มีเครื่องปั้ มน้ํ าว่า "ท่ านมีความพึ งพอใจแรงดั น น้ํ าในกรณี ที่ท่ านปิ ด เครื่องปั๊ มน้ํ า
หรื อ ไม่ " เพื่ อ รับ ทราบข้ อมู ล และนํ ามาปรั บ ปรุ งการสู บ จ่ า ยน้ํ าให้ เหมาะสม ซึ่ งเป็ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร
น้ําประปาขั้นพื้นฐาน และให้ประชาชนลดภาระในการซื้อเครื่องปั๊มน้ํามาใช้งาน
3. กปน. ควรพิจารณาศึกษาและเลือกใช้ประตูน้ําลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve:
PRV) ที่สามารถจัดการเรื่อง Flow ได้ด้วย โดยขอให้ ฝ่ายบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสํานักงานประปาสาขาร่วมกันขับเคลื่อนให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ
4. สําหรับประเด็นน้ําสูญเสียที่เกิดจากท่อ PVC แตกรั่ว ขอให้ กปน. ตรวจสอบคุณภาพ
และความสมบูรณ์ (Quality Control) ของท่ออย่างละเอียดและเข้มงวด ในการตรวจรับงานส่งมอบอุปกรณ์
ท่อ PVC ทุกครั้ง และในการใช้ท่อ PVC ที่มีคุณภาพมาตรฐาน Class 13.5 เป็นการช่วยลดปัญหาดังกล่าวด้วย
5. กปน. ควรพิจารณาใช้ Booster Pump เข้ามาช่วยรักษาแรงดันภายในระบบเส้นท่อให้มี
แรงดันคงที่และสม่ําเสมอในพื้นที่สํานักงานประปาทั้ง 18 สาขา
6. เพื่อให้ กปน. มีทางเลือกในการจัดหาบริษัทผู้รับจ้างมากขึ้น และเกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม กปน. ควรขึ้นทะเบียนบริษัทผู้รับจ้างจากผู้ประกอบการรายย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมที่จะ
ดําเนินงานแบบเหมารายการ
7. กปน. ควรเพิ่มแรงดันน้ํา ณ จุดวัดให้ขึ้นสูงเพื่อให้น้ําไหลเต็มท่อ ทําให้สามารถวัดระดับ
น้ําในท่อข้ามคลองได้ว่ามีน้ําเต็มเส้นท่อหรือไม่ โดยไม่ควรใช้วิธีลดขนาดเส้นท่อ เพื่อเป็นการรับรองการเพิ่ม
ปริมาณการสูบจ่ายน้ํา
8. สํ าหรั บ การดํ า เนิ น งานในอนาคต กปน. ควรพิ จ ารณาการลงทุ น เพื่ อประโยชน์ ของ
องค์ ก รในระยะยาว โดยนํ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศใหม่ ๆ มาช่ ว ยงานลดน้ํ าสู ญ เสี ย เช่ น การพั ฒ นาระบบ
SCADA ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 17 รั บทราบการรายงานแผนการดํ า เนิ น งานฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และรายงานสถานภาพการ
ดําเนินงานของผู้รับจ้าง หลังการอนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 2 ประจําเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559 สัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR)
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบแผนการดํ า เนิ น งานฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
และรายงานสถานภาพการดํา เนิ น งานประจําเดือนกัน ยายน-ตุ ลาคม 2559 ของบริษั ท เอสที เพาเวอร์
เอ็ น จิ เนี ย ริ่ งคอร์ป อเรชั่ น จํ ากั ด ซึ่ งเป็ น ผู้ รั บ จ้ างงานจั ด ซื้ อและติ ด ตั้ งเครื่องสู บ น้ํ าสํ าหรับ โรงสู บ น้ํ าดิ บ 4
ที่สถานีสูบน้ําดิบสําแล และโรงสูบน้ําดิบ 2 ที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน สัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR) หลังจากที่
คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และมีมติอนุมัติผ่อน
ปรนการบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 2
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้มีการประชุมครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติรับทราบแผนการดําเนินงานฉบับปรับปรุง และการรายงานสถานภาพการ
ดําเนินงานของผู้รับจ้างตามที่เสนอ และให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบต่อไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ
ได้มีข้อสังเกตดังนี้
1. แผนการดําเนินการฉบับปรับปรุงที่ กปน. เสนอมานั้น ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนกําหนด
วั น แล้ ว เสร็ จ ของการดํ า เนิ น การในแต่ ล ะขั้ น ตอนออกไปจากเดิ ม แม้ ว่ า กํ า หนดวั น แล้ ว เสร็ จ ของงาน
รวมทั้ งสั ญ ญายั งอยู่ ในระยะเวลาที่ อ นุ มั ติ ผ่ อ นปรนครั้ งที่ 2 ในวั น ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 ก็ ต าม การขอ
ปรับ ปรุงแผนดังกล่ าว เพื่ อให้ส อดคล้องกั บ สถานภาพการดํ าเนิน งานของผู้ รับจ้ าง จึงจะต้ องดําเนิ นการใน
ลักษณะการขอผ่อนปรนครั้งที่ 3 อย่างไรก็ตามหากมีเงื่อนไขของสัญญาที่ระบุให้สามารถปรับแผนผ่อนปรน
การบอกเลิกสัญญาได้ กปน. ก็สามารถพิจารณาปรับปรุงแผนดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขสัญญานั้นๆ
2. เนื่ องจากสั ญ ญ า E-RW(SL)/(BK)-8 (RR) อยู่ ร ะห ว่ า งดํ า เนิ น กระบ วน การของ
อนุญาโตตุลาการ ดังนั้น ในกระบวนการเลือกสรรและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ รวมถึงการดําเนินการต่าง ๆ
กปน. ควรดําเนิน การด้วยความรอบคอบและรัดกุม พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้ าเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน
ต่าง ๆ ของ กปน. ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้คณะกรรมการ กปน. รับทราบต่อไป
อนึ่ ง คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ท บทวนความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการฯ ที่ เคยนํ า เสนอ
คณะกรรมการ กปน. เกี่ ย วกั บ การอนุ มั ติ ผ่ อ นปรนการบอกเลิ ก สั ญ ญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR) สั ญ ญา
PIT-814/1 และสัญญา PSOD3-707(MOU2) ว่า กรณีการอนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาครั้งที่ 2 และ
ครั้งต่ อ ๆ ไป ควรเป็ น อํ านาจของคณะกรรมการ กปน.ตามข้ อบั งคั บ กปน. ฉบั บ ที่ 100 ว่าด้ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ.2537 ข้อ 8 หรือไม่ เนื่องจากอนุกรรมการฯ ได้หารือด้วยวาจากับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)
ของกรมบั ญ ชี กลาง ในประเด็ น ดั งกล่ า วแล้ ว สรุปได้ ว่า ตามระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐ มนตรีว่ าด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138 ระบุให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้
เท่าที่จําเป็น และหากมีการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหลายครั้ง ก็เป็นอํานาจอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการ
นั้นๆ ด้วย ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100ฯ ข้อ 94 แล้วจะเห็นว่า มีข้อความคล้ายคลึงกับ
ระเบียบสํานักนายกฯ ข้อ 138 โดยข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100ฯ ข้อ 94 ระบุให้ ผวก. เป็นผู้พิจารณาผ่อน
ปรนการบอกเลิ ก สั ญ ญาได้ เท่ า ที่ จํ า เป็ น ดั งนั้ น คณะอนุ ก รรมการฯ จึ งมี ค วามเห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ การตี ค วาม
สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกฯ และความเห็นของ ก.ว.พ. ข้างต้น ในกรณีการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา
ครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป จึงเป็นอํานาจอนุมัติของ ผวก. ตามข้อบังคับ กปน.ฉบับที่ 100ฯ ข้อ 94 และ
เห็นควรให้ กปน. นําข้อหารือดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ความเห็นต่อไป
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ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. ได้ มี ค วามเห็ น ในประเด็ น อํ า นาจใน
การผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาว่า ควรเป็นอํานาจอนุมัติของผู้ว่าการตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2537 ข้อ 94 ที่ระบุว่า " ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และ
จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือ
ค่าจ้าง ให้ กปน. พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับ
ให้แก่ กปน. โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ผู้ว่าการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น "
มติที่ประชุม

1. รั บ ทราบแผนการดํ า เนิ น งานฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และรายงานสถานภาพการดํ า เนิ น งาน
ประจํ า เดื อ นกั น ยายน-ตุ ล าคม 2559 ของบริ ษั ท เอสที เพาเวอร์ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
คอร์ปอเรชั่น จํากัด ผู้รับจ้างสัญญา E-RW(SL)/(BK)-8(RR) ภายหลังการอนุมัติผ่อนปรน
การบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 2
2. รับ ทราบการผ่ อนปรนการบอกเลิกสัญ ญาเป็ นอํ านาจของผู้ว่าการ ตามข้อบั งคับ กปน.
ฉบับที่ 100 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2537 ข้อ 94
3. ให้ กปน. รั บ ข้ อ สั งเกตของคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ พั ส ดุ แ ละการจ้ า งไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 18 รับ ทราบผลการพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ในการนํ า ที่ ดิ น ของกรุ งเทพมหานครบริเวณ
วัดท่าข้ามมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําแทนการจัดซื้อที่ดินบางมด
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการพิจารณาความเป็นไปได้ในการนํา
ที่ดินของกรุงเทพมหานครบริเวณวัดท่าข้าม มาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําแทนการจัดซื้อที่ดิน
บางมด ของคณะกรรมการอํานวยการโครงการ (Project Steering Committee) ซึ่งได้มีการประชุ มครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยสรุปผลการพิจารณาความเหมาะสมได้ข้อเท็จจริง ดังนี้
1) ที่ดินของกรุงเทพมหานครบริเวณวัดท่าข้าม อยู่ห่างจากสถานีสูบจ่ายน้ําราษฎร์บูรณะ
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ซึ่งหากก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําในบริเวณดังกล่าว จะทําให้อิทธิพลการสูบจ่ายน้ํา
ซ้อนทับกับสถานีสูบ จ่ายน้ําราษฎร์บูรณะ ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของโครงการฯ 9
ที่ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําบางมดเพื่อแบ่งเบาภาระการสูบจ่ายน้ําของสถานีสูบจ่ายน้ําราษฎร์บูรณะบริเวณถนน
กาญจนาภิเษก ด้านใต้ ถนนประชาอุทิศ และถนนสุขสวัสดิ์
2) ในโครงการฯ 9 มีงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ําตามแนวถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ เพื่อเชื่อม
กับระบบอุโมงค์ส่ งน้ํ าเดิ มบริเวณสถานี สูบ จ่ายน้ําสําโรง ซึ่ งที่ ดิน ของกรุงเทพมหานครบริเวณวัดท่ าข้ามอยู่
ห่างจากแนวถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ประมาณ 3.5 กิโลเมตร หากก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําบริเวณดังกล่าว
กปน. จะมีต้นทุนในการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ําเพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่

19 รับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการ
ปรั บ ปรุ ง กิ จ การประปาแผนหลั ก ครั้ งที่ 9 ของคณะกรรมการอํ า นวยการโครงการ (Project Steering
Committee) ซึ่ ง ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2559 เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2559 แล้ ว มี ม ติ รั บ ทราบ
ความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการฯ 9 จํานวน 6 สัญญา (PMP-901, CS-902, SS-901, PITB-901,
PITH-90 และ PIT-90)
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โดยคณะกรรมการอํานวยการฯ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. แจ้งคาดการณ์เริ่มกระบวนการจ้าง
รวมถึงการลงนามสัญญาจ้าง พร้อมประมาณการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ประมาณ 130.00 ล้านบาท ขณะที่แผนจ่ายตั้งไว้ 66.00 ล้านบาท
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และ ให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการอํ า นวยการฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 20 รับ ทราบการเตรี ยมความพร้ อมการจั ด หาแหล่ งเงิ น สํ า หรั บ โครงการปรั บ ปรุ งกิ จ การ
ประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดหาแหล่ง
เงินกู้ภายในประเทศ สําหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 จํานวน 23,000 ล้านบาท
(ส่วนที่เหลือ 19,750 ล้านบาท ใช้เงินรายได้ของ กปน.) ของคณะกรรมการอํานวยการโครงการ (Project
Steering Committee) ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 แล้วมีมติรับทราบ
ดังนี้
1) ทบทวนวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการกู้เงินจากแหล่งเงินในประเทศ ได้แก่ การกู้
เงินจากสถาบันการเงิน และการออกพันธบัตรให้เป็นปัจจุบัน
2) เชิญสถาบันการเงินมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดหาแหล่งเงิน รวมทั้ง
ข้อดีข้อเสีย
3) ศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
4) ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบและเงื่อนไขการกู้เงินในอนาคต
5) ทบทวนประมาณการทางการเงินให้เป็นปัจจุบันเพื่อวางแผนจัดหาเงินกู้ให้ทันตามความ
ต้องการใช้เงินในแต่ละปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 21 รับทราบผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ําดิบและแนวทางการบริหาร
จัดการแหล่งน้ําสํารองในกิจการประปา กรณี ศึกษา : แนวทางแก้ไขและแผนรองรับ จนถึงปี
2590
กปน. ได้ นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการศึ กษาเบื้ องต้ น โครงการศึ กษา
ศั ก ยภาพด้ า นแหล่ ง น้ํ า ดิ บ และแนวทางการบริ ห ารจั ด การแหล่ งน้ํ า สํ า รองในกิ จ การประปากรณี ศึ ก ษา:
แนวทางแก้ไขและแผนรองรับ จนถึงปี 2590 โดย กปน. ได้มอบทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลการศึกษาเบื้องต้นได้ดังนี้
- การกําหนดเกณฑ์สําหรับปริมาณน้ําดิบสํารอง ได้แก่ เกณฑ์ปริมาณน้ําดิบสํารองระยะ
สั้น และเกณฑ์ปริมาณน้ําดิบสํารองระยะกลาง/ระยะยาว
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เกณฑ์ปริมาณน้ําดิบสํารอง
ปริมาณน้ําดิบสํารอง ระยะสั้น
ปริมาณน้ําดิบสํารอง ระยะกลางและระยะยาว
ปริมาณน้ําดิบสํารอง สําหรับอ่างเก็บน้ําเพื่อการประปา

ปริมาณน้ําดิบสํารอง
(ล้าน ลบ.ม.)
11
89 - 90
1,522

- ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ส มดุ ลน้ํ า ของลุ่ มน้ํ า เจ้ า พระยาตอนล่ าง ลุ่ มน้ํ า แม่ ก ลอง และแม่ น้ํ า
ป่ าสั ก: ศึ กษาสภาพการใช้ น้ําขอลุ่ มน้ํ าเจ้าพระยา และลุ่ มน้ําแม่ กลองในปั จ จุบั น ศึ กษาสภาพการใช้น้ํ าใน
อนาคตตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ําของลุ่มน้ํา จัดทําแบบจําลองสมดุลน้ําของลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง และ
ลุ่มน้ําแม่กลอง พร้อมวิเคราะห์สมดุลน้ําตามสภาพการใช้น้ําของลุ่มน้ําในอนาคต
- ศึกษาศักยภาพของแหล่งสํารองน้ํ าดิ บในพื้น ที่ลุ่มน้ํ าเจ้าพระยาตอนล่าง และลุ่มน้ํ า
แม่กลอง: สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ําดิบสํารอง คัดเลือกแหล่ง
น้ําดิบที่มีศักยภาพ สํารวจภาคสนาม ออกแบบองค์ประกอบและประมาณราคาโครงการเบื้องต้น
- ศึกษาศักยภาพการคลองประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา: จัดทําแบบจําลอง
ทางชลศาสตร์ของคลองประปา และจําลองสภาพทางชลศาสตร์ในคลองประปาตามกรณีต่าง ๆ
- จัดทําแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบสํารองของ กปน.: กําหนดเกณฑ์สําหรับ
การวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการสําหรับการสํารองน้ําดิบ วิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการสําหรับการ
สํารองน้ําดิบ จัดทําแผนสําหรับการบริหารจัดการน้ําดิบในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวัน ที่ 14 ธัน วาคม
2559 มี ม ติ รั บ ทราบ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค์ ก ร ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ ดังนี้
1. แหล่งน้ําดิบสํารองระยะสั้น ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา กปน. ต้องมีการพิจารณา
แนวทางปรับปรุงคลองอ้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําดิบสํารอง พร้อมกับแนวทางการนําน้ําจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
มาใช้ในภาวะวิกฤติน้ําเค็ม
2. กปน. ควรศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้ํา (Water Demand) ในอนาคต
ภายหลังโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบความจําเป็น
เร่งด่ วนในการวางแผนการลงทุ น โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพระบบน้ํ าดิ บ ในอนาคต และ/หรือ การเตรี ย ม
โครงการขยายกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ําบางเขนเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องพิจารณาระยะเวลาดําเนินการลงทุน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. กปน. ควรพิจารณาศักยภาพการส่งน้ําดิบของคลองประปาฝั่งตะวันตกด้วยปริมาณ 45
ลบ.ม. ต่อวินาที โดยใช้การไหลแบบแรงโน้มถ่วง และการปรับปรุงคลองส่งน้ําดิบให้สามารถส่งน้ําดิบได้ด้วย
ปริมาณ 65 ลบ.ม.ต่อวินาที รองรับกับโรงงานผลิตน้ําไทรน้อย และแนวทางส่งน้ําดิบเชื่อมฝั่งตะวันตกและฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา เพื่อลดผลกระทบปัญหาน้ําเค็ม
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า หลังจากที่ กปน. ได้รับ
ผลการศึกษาของโครงการดังกล่าวแล้ว กปน. ควรมีการประชุมหารือระดมความคิดร่วมกัน (Brainstorm)
ระหว่ า งคณะกรรมการ กปน. ผู้ บ ริ ห าร และพั น กงานในสายงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น แสดง
ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ที่จะนําไปสู่แนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางของ
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องค์กร ทั้งนี้ กปน. ควรนําเสนอหรือรายงานแผนงานของโครงการ (Scenario) ต่อรัฐบาล เพื่อรับทราบการ
ดําเนินงานของ กปน. ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 22 รับทราบความก้าวหน้าการศึกษาความเหมาะสมการเพิ่มตําแหน่งการรับน้ําดิบแห่งใหม่
ในลุ่มน้ําเจ้าพระยา
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการศึกษาความเหมาะสม
การเพิ่มตําแหน่งการรับน้ําดิบแห่งใหม่ในลุ่มน้ําเจ้าพระยา ซึ่ง กปน. โดยสายงานแผนและพัฒนาได้ดําเนินงาน
ตามแผนงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าดังนี้
1. กปน. ได้แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาความเหมาะสมการเพิ่มตําแหน่งการรับน้ําดิบแห่งใหม่
ในลุ่มน้ําเจ้าพระยา ตามคําสั่ง กปน. ที่ 727/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
2. ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ (แผนและพั ฒ นา) ประธานคณะทํ า งานฯ เป็ น ผู้ แ ทน กปน. เข้ า ร่ ว ม
ประชุมกับผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการ
การดําเนิน งานร่วมกัน เกี่ยวกับโครงการการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาของกรมชลประทาน สรุป
รายละเอียดได้ดังนี้
- กรมชลประทานมีแผนงานการบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบด้วย
(1) เจ้ าพระยาฝั่ งตะวั น ออกตอนล่ าง จํ านวน 7 แผนงาน (2) เจ้า พระยาฝั่ งตะวัน ตกตอนล่ าง จํา นวน 2
แผนงาน โดยแผนงานโครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล-บางไทร ที่ กปน. จะพิจารณาศึกษาเป็นจุดรับน้ํา
ดิบแห่งใหม่นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างสํารวจออกแบบ ในเบื้องต้นออกแบบให้สามารถระบายน้ําหลากสูงสุดได้
1,200 ลบ.ม/วิ น าที ความยาวประมาณ 22 กิ โ ลเมตร โดยมี ก ารก่ อ สร้ า งอาคารบั ง คั บ น้ํ า ที่ สํ า คั ญ
ประกอบด้วย เขื่อนพระนครศรีอยุธยา ประตูระบายน้ํา 3 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ําคลองบางหลวง ประตู
ระบายน้ําคลองบางบาล และประตูระบายน้ําปลายคลองระบายน้ําบางบาล-บางไทร
- การพิจารณาตําแหน่งจุดรับน้ําดิบแห่งใหม่ กปน. ควรพิจารณาบริเวณคุ้งบางไทร
ช่วงทางหลวงหมายเลข 347 ตัดกับแม่น้ําเจ้าพระยา
- อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา (ผส.บอ.) เป็นผู้ประสานงานกับ กปน. ในการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน
ระหว่างกรมชลประทาน และ กปน. ต่อไป
3. ฝ่ ายนโยบายและยุ ทธศาสตร์ได้ เข้ า หารื อกั บ เจ้ าหน้ า ที่ สํ า นั กบริห ารจัด การน้ํ าและ
อุทกวิทยา กรมชลประทาน เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อขอความเห็นในกรณีกําหนดตําแหน่ง
ช่วงทางหลวงหมายเลข 347 ตัด กับแม่น้ํ าเจ้าพระยา เป็น จุดรับ น้ําดิบแห่ งใหม่ของ กปน. โดยในเบื้ องต้ น
กรมชลประทาน มี ความเห็ น สอดคล้ องกั น แต่ อาจต้ องพิ จ ารณาถึ งระดั บ น้ํ าและคุ ณ ภาพน้ํ าของตํ าแหน่ ง
ดั งกล่ า ว และควรพิ จ ารณาผลกระทบด้ า นอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง เช่ น ด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม ด้ านสั งคม และชุ ม ชน
ใกล้ เคี ย ง เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ กปน. ได้ ส่ งหนั งสื อถึ งกรมชลประทาน เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ ให้ ค วามเห็ น และ
ขอข้อมูลในประเด็นดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป
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4. คณะทํ างานฯ ได้ ดํ าเนิ น การสํ ารวจเส้ น ทางตํ าแหน่ งช่ วงทางหลวงหมายเลข 347
ตัดกับแม่น้ําเจ้าพระยาตลอดเส้นทางลําเลียงน้ําดิบทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาจนถึงสถานีสูบน้ําดิบ
สําแล เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพั ฒนาองค์กร ได้ป ระชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2559 มีมติรับทราบความก้าวหน้าการศึกษาความเหมาะสมการเพิ่มตําแหน่งการรับน้ําดิบแห่งใหม่ในลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 23 รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 ตุลาคม 2559
กปน. ได้ นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานวิเคราะห์ การเงิน และผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มี กํ า ไรก่ อ นหั ก ดอกเบี้ ย และค่ า เสื่ อ มราคา (EBITDA) เท่ า กั บ 1,109.8 ล้ า นบาท
สูงกว่าเป้าหมาย 12.1 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 37.9 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 707.7 ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมาย 23.9 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 19.7 ล้านบาท และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic
Profit: EP) เท่ ากั บ 198.6 ล้ านบาท ต่ํ ากว่ าเป้ า หมาย 2.5 ล้ า นบาท แต่ สู งกว่า ปี ก่อ น 12.5 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย
 รายได้รวม เท่ากับ 1,632.4 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 19.1 ล้านบาท แต่ต่ํากว่า
ปีก่อน 54.2 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ําซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จํานวน 1,355.6 ล้านบาท ต่ํากว่า
เป้าหมาย 8.0 ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน 0.5 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ําขายต่ํากว่าเป้าหมาย 0.5 ล้าน ลบ.ม.
แต่สูงกว่าปีก่อน 0.4 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ยต่อรายต่ํากว่าเป้าหมายและปีก่อน
 ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ 924.7 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 4.8 ล้านบาท
และต่ํ ากว่ าปี ก่ อน 73.9 ล้ า นบาท โดยมี ต้ น ทุ น ค่ า น้ํ าต่ อหน่ ว ยน้ํ า ขายเท่ า กั บ 7.63 บาท:ลบ.ม. สู งกว่ า
คาดการณ์ 0.02 บาท:ลบ.ม.
 กําไรสุทธิ เท่ากับ 707.7 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 23.9 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน
19.7 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาต่อรายได้รวม (EBITDA Margin)
เท่ ากับ ร้อยละ 67.99 ต่ํากว่าที่คาดการณ์ ไว้ซึ่งเท่ ากั บร้อยละ 68.04 และต่ํากว่าปี ก่อนซึ่ งเท่ากับร้อยละ
68.05 และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 44.01 สูงกว่าที่
คาดการณ์ไว้ซึ่งเท่ากับร้อยละ 42.87 และสูงกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 41.36
ฐานะการเงิน:
กปน. มี สิ น ทรั พ ย์ รวม ณ 31 ตุ ล าคม 2559 เท่ ากั บ 68,356.1 ล้ านบาท หนี้ สิ น รวม
11,837.7 ล้านบาท และส่วนทุน 56,518.4 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio)
เท่ากับ 0.21 เท่าใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ซึ่งเท่ากับ 0.22 เท่า แต่สูงกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.19 เท่า และ
มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 3.39 เท่า สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเท่ากับ 3.17 เท่า
และต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ 3.71 เท่า
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ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวัน ที่ 14 ธัน วาคม
2559 มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห์ ก ารเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน สํ า หรั บ งวด 1 เดื อ น สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ตุลาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 24 รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
งวด 1 เดือน ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559)
กปน. ได้ นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานผลการดําเนิ นงานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 1 เดือน ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559) โดยมีผลประเมิน
การดํ า เนิ น งานที่ ส ามารถประเมิ น ตามเกณฑ์ วั ด ฯ ที่ กํ า หนดได้ ร้ อ ยละ 29.5% เที ย บเป็ น ระดั บ ประเมิ น
3.8267 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 น้ําหนักร้อยละ 50 ซึ่งจะตรวจประเมินผล
โดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
2. ผลลัพธ์หมวด 7 น้ําหนักร้อยละ 50 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
- 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)
- การกํากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผลงาน
(เกรด)
A
B+
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
A
A
ประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
E
E
A
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพั ฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวัน ที่ 14 ธันวาคม
2559 มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 25 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการดําเนิ นการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด
2 เดือน (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559) สรุปได้ดังนี้
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ : แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2560 กําหนด
งานตรวจสอบที่ต้องดําเนินการและรายงานผลการตรวจสอบ จํานวนทั้งสิ้น 41 งาน สําหรับงวด 2 เดือน
(ตุ ล าคม - พฤศจิ ก ายน 2559) มี ก ารรายงานผลการตรวจสอบ จํ านวน 3 งาน (มี งานค้ างจากแผนการ
ตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1 งาน คือ การสอบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
ของสํานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ ที่นํามารายงานในงวดนี้ด้วย) ข้อเสนอแนะของสํานักตรวจสอบได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยรับตรวจในการนําไปดําเนินการเพื่อปรับปรุงและแก้ไข สําหรับผลการประเมินทีมตรวจสอบ
โดยผู้รับตรวจ มีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.67) รายละเอียดดังนี้
1) การปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1/2560 : การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ มีข้อมูลครบถ้วน รูปแบบเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจ
เงิน แผ่นดิน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริง และภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งมีการติดตาม
ความก้ าวหน้ า จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง สรุ ป ภาพรวมการปฏิ บั ติ งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ปีงบประมาณ 2559 งานที่ต้องดําเนิ นการวงเงินฯ 7,315.06 ล้านบาท ดําเนิ นการได้ วงเงินฯ 2,642.69
ล้านบาท คงเหลืองานที่ยังดําเนินการไม่ได้วงเงินฯ 4,672.37 ล้านบาท (สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2559 งานที่ต้อง
ดําเนินการวงเงินฯ 5,456.11 ล้านบาท ดําเนินการได้ วงเงินฯ 783.74 ล้านบาท คงเหลืองานที่ยังดําเนินการ
ไม่ได้วงเงินฯ 4,672.37 ล้านบาท)
2) การสอบทานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของ กปน. : การติ ด ตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรของปีก่อน (ปอ.3) จํานวน 3 แผน ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ
ในปีงบประมาณ 2559 การสอบทานการประเมินการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) สอบทาน
การปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งสิ้น จํานวน 71 ระบบงาน (ระบบงานทั้งหมด 180 ระบบงาน)
ประกอบด้ ว ย การสอบทานตามกิ จ กรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน ทั้ งระบบงานและบางขั้ น ตอนของ
ระบบงาน จํานวน 44 ระบบ และจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินตนเองของหน่วยงาน จํานวน 43
ระบบ (ระบบงานที่ มีการสอบทาน/ การสั งเกตการณ์ และชื่ อระบบงานซ้ํ ากั น จํ านวน 16 ระบบ) พบว่ า
ระบบงานที่มีกิจกรรมควบคุมเพียงพอจํานวน 68 ระบบ กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอจํานวน 3 ระบบ
คื อ ระบบงานรั บ และสู บ ส่ งน้ํ า ดิ บ ระบบงานการประมาณราคาก่ อ สร้ า งระบบผลิ ต ส่ งน้ํ า และงานโยธา
ระบบงานการประมาณราคางานก่อสร้างระบบจ่ายน้ํ า ทั้งนี้ หน่วยงานจัดทํ าแผนการปรับปรุงการควบคุ ม
ภายในและจะดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560
การประเมิ น การควบคุ ม ด้ ว ยตนเองของหน่ ว ยงาน (CSA) ปี งบประมาณ 2559
จํานวนทั้งสิ้น 180 ระบบงาน พบว่าทุกระบบงานประเมินฯ เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดและได้รับการอนุมัติ
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ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม มีจํานวน 6 ระบบงาน กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมทั้งกําหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบแล้ว
3) การสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค งเหลื อ ของ สํ า นั ก งานประปาสาขา
มหาสวัสดิ์ โดยสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ําคงเหลืองานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําครบ
วาระ พบว่ า การบั น ทึ ก ผลการดํ า เนิ น งานในระบบ CIS ไม่ ถู กต้ อ ง ไม่ ครบถ้ ว น ยอดคงเหลื อ ของอุ ป กรณ์
ประกอบมาตรวัดน้ําสูงผิดปกติ และมีการบันทึกโอนอุปกรณ์ข้ามสัญญาของงานครบวาระและงานบํารุงรักษา
ประเด็นตรวจพบที่สําคัญ 3 ประเด็น คือ การไม่ส่งคืนอุปกรณ์ประกอบมาตร (ใหม่) ที่เหลือจากการใช้งาน
และอุปกรณ์ประกอบมาตร (ซาก) การไม่ส่งมาตรวัดน้ําที่เหลือจากการใช้งาน หน่วยงานขาดการควบคุมการจ่าย
งานให้ผู้รับจ้าง ให้สอดคล้องกับวงเงิน ค่างานและระยะเวลาในสัญญา และการเบิกจ่ายเงินค่างานสูงไป
สตส. เสนอแนะให้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่ กปน. ได้รับจากประเด็นดังกล่าว รวมถึงกําชับคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานให้ตระหนักถึง
บทบาทหน้ าที่ ที่ ได้รับมอบหมาย ตามข้อบังคับ กปน. ฉบั บที่ 100 ว่าด้วย การพั สดุ พ.ศ.2537 รวมถึงบท
กําหนดโทษตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2537 ข้อ 7 ด้วย
2. รับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2559 (ก่อนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง)
2.1 ฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2559
1) สินทรัพย์ รวม เท่ ากับ 68,252.7 ล้านบาท ประกอบด้ วย สินทรัพย์ หมุ นเวียน
14,873.4 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 53,379.3 ล้านบาท
2) หนี้สินและส่วนของทุน เท่ากับ 68,252.7 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินรวม
12,441.3 ล้านบาท (หนี้สินหมุนเวียน 4,937.8 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,503.5 ล้านบาท)
และส่วนของทุน 55,811.4 ล้านบาท
2.2 ผลการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 มี กํ า ไรเท่ า กั บ
7,171.8 ล้านบาท เกิดจากรายได้รวม 20,084.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 12,912.4 ล้านบาท สําหรับ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังบวกกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ เท่ากับ 7,225.2 ล้านบาท
2.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน จากเดิม รับรู้การวัดมูลค่า
ใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ใหม่ รับรู้การวัดมูลค่าใหม่ในกําไรขาดทุน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 26 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับทราบ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. และผลการ
ประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประจําปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
72.82 หรือร้อยละ 80.92 ซึ่งแปลผลได้ว่า ประสิทธิภาพดี
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2) ผลการประเมิ น คณะกรรมการทั้ งคณะมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 78.24 หรื อร้ อยละ
86.93 ซึ่งแปลผลได้ว่า ประสิทธิภาพดี
โดยประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ให้ข้อเสนอแนะให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับกรรมการในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ให้มากขึ้น
2. รับทราบ แผนปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2560 ตามที่มีการแก้ไข
3. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 0.5 ขั้นของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ขอให้ กปน. พิจารณาทบทวนการปรับอัต ราเงิน เดือนเพิ่ ม
0.5 ขั้ น สํ า หรั บ พนั กงานที่ ได้ รับ การปรั บ เงิน เดื อนตามคุ ณ วุ ฒิ การศึ กษา ระหว่ างวัน ที่ 1 ธ.ค. 2557 –
ปัจจุบัน
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ได้แจ้งข้อสอบถามจาก สตง. เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
อื่ น เช่ น ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ งานกะ เป็ น ต้ น ย้ อ นหลั งให้ กั บ พนั กงานดั งกล่ า วว่ า มติ ครม.
กล่าวถึงเฉพาะการปรับอัตราเงินเดือนเท่านั้น
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มีมติให้ กปน. ดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนพร้อมทั้ง
เบิกจ่ายในส่วนของเงินเดือนย้อนหลังให้กับพนักงานที่มีสิทธิตามมติคณะกรรมการ กปน. ไปก่อน สําหรับกรณี
การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิและค่าตอบแทนอื่นขอให้ไปพิจารณาอีกครั้ง โดยให้ศึกษาแนวทางปฏิบัติของ
รัฐวิสาหกิจอื่นประกอบก่อนนําเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ กปน. ต่อไป
4. รับทราบ ความคืบหน้ าการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในส่วนของอัตรา
ค่าห้อง และค่าอาหารของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว
5. เห็นชอบ การปรับปรุงอัตราเงินการกุศลในพิธีทางศาสนา ดังนี้
1) ปรับ ปรุงอั ต ราเงิน การกุศลในพิ ธีทางศาสนา กรณี คู่ส มรสหรือบุ ต รของพนั กงานถึ ง
แก่กรรม ในส่วนของเงินร่วมเป็นเจ้าภาพ จากเดิม 2,500 บาท เป็น 5,000 บาท
2) ปรับปรุงข้อความในคําสั่ง กปน. ที่ 9/2558 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการเงิน ข้อ 31
จากเดิม “กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไป อนุมัติการเบิกจ่ายเงินการกุศลในพิธีการทาง
ศาสนาในนามของการประปานครหลวงของพนักงานในหน่วยงานที่สังกัด กรณีพนักงาน หรือบิดา หรือมารดาของ
พนักงานถึงแก่กรรม” เป็น “กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไป อนุมัติการเบิกจ่ายเงินการ
กุศลในพิธีการทางศาสนาในนามของการประปานครหลวงของพนักงานในหน่วยงานที่สังกัด กรณี พนักงาน
หรือบิดา หรือมารดา หรือคู่สมรส หรือบุตรของพนักงานถึงแก่กรรม”
3) ให้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
6. รับทราบ แนวทางปฏิ บัติในการจ่ายค่ าเบี้ ยประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพัน ธ์ กรณี
กรรมการส่งบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
7. รั บ ทราบ ความคื บหน้ าการขอปรั บขยายเพดานอั ตราเงิ นเดื อนขั้ นสู งสุ ดของ กปน. จาก
113,520 บาท เป็ น 142,830 บาท ซึ่ งสํ านั กงานคณะกรรมการแรงงานรั ฐวิ สาหกิ จสั มพั นธ์ จะนํ าเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณา สภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม
2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่ง กปน. จะส่งผู้แทนไปรอชี้แจง
ในวันดังกล่าว
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8. รับ ทราบ ผลการตรวจสอบการนํ า ส่ งเงิน เข้ า กองทุ น ประกั น สั งคมของบริ ษั ทรั บ เหมา
แรงงานเอกชน (Outsourcing)
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้ างและกรรมการผู้ แทนฝ่ ายลูกจ้างร่วมกั น ชี้แจงว่า สาเหตุ ที่
ลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชนไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ เนื่องจากลูกจ้างฯ ที่ย้ายงานโดยเปลี่ยนบริษัทฯ
ไม่มีการเขียนใบลาออกจากบริษัทเดิม ดังนั้นบริษัทใหม่จึงไม่สามารถนําส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมให้ได้
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกํากับดูแลให้บริษัท
รับเหมาแรงงานเอกชนดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
9. รับทราบ การติดตามความคืบหน้าการสอบข้อเท็ จจริงกรณี พนั กงานสํานั กงานประปา
สาขาสมุทรปราการทุจริต ซึ่งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการสอบสวน
โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดชุดใหม่
10. เห็ น ชอบ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ฯ ครั้ งที่ 1/2560 ใน
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ่ กปน.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ใน กปน.
ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 27 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือนธันวาคม 2559
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิ บัติ งานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนธันวาคม 2559 ที่ได้ประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
1. มี ม ติ รั บ ทราบ นโยบาย กปน. ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การแรงดั น น้ํ า ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
ประเมินผลการดําเนินงานของการประปานครหลวง ปี 2560 (10 เมตร)
2. มีมติรับทราบ การดําเนินงานด้านลดน้ําสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูลดังนี้
2.1 อัตราน้ําสูญเสียสะสม ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 ของ กปน. ดําเนินการได้ ร้อยละ
31.72 โดยมีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่

อัตราน้ําสูญเสียสะสม
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
อัตราน้ําสูญเสีย
สะสม พ.ย. 59
(ร้อยละ)

น้ําผลิตจ่ายเฉลี่ย
สะสมต่อวัน
(ล้าน ลบ.ม./วัน)

น้ําจําหน่ายเฉลี่ย
สะสมต่อวัน
(ล้าน ลบ.ม./วัน)

กปน.

31.72

29.90

5.42

3.70

2.2 ผลบริ ห ารจั ด การแรงดั น น้ํ า เฉลี่ ย สะสม ณ เดื อนพฤศจิ ก ายน 2559 กปน. มี ค่ า
แรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม อยู่ที่ 8.80 เมตร โดยมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560 ที่ 9.12 เมตร (แรงดันน้ํา 28
จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP) ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายเล็กน้อย
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2.3 สถานะผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
ดังนี้
พื้นที่
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5
กปน.

DMA
ทั้งหมด
191
227
168
227
149
962

WL<20
ก.ย.-59 พ.ย.-59
54
48
98
89
83
82
19
17
36
41
290
277

WL 20-30
ก.ย.-59 พ.ย.-59
50
53
71
80
47
49
27
29
41
28
236
239

WL 30-40
ก.ย.-59 พ.ย.-59
44
37
35
35
32
26
48
55
29
32
188
185

WL >40
ก.ย.-59 พ.ย.-59
43
53
23
23
6
11
133
126
43
48
248
261

2.4 แผนปฏิ บั ติ งานบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย ปี งบประมาณ 2560-2564 และแผน
ปฏิบัติงานบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ปี 2560 ของแต่ละพื้นที่บริการ
2.5 แผนการบริหารจัดการแรงดันน้ําในพื้นที่วิกฤต (พื้นที่ที่ท่อประธานช่วง Onspeak
จาก RTU ท่อประธานต่ํากว่า 9 เมตร) โดยแบ่งการดําเนินการเป็น 12 พื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ
2.6 แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงดันน้ําโดยกําหนดตัวชี้วัดและแรงดันน้ําที่เหมาะสม
ตามนโยบาย กปน.
2.7 แผนการบริหารจัดการเครื่องวัด
2.8 ผลการดําเนินงานของคณะทํางานศึกษาการจ้างบริหารจัดการน้ําสูญเสียรายพื้นที่
แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้มีการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยกําหนดแนว
ทางการดํ าเนิ นงานและพื้ นที่ เป้ าหมายที่ จะดําเนิ นการในพื้ นที่ ที่มีน้ํ าสู ญเสี ยสู งในพื้ นที่ บริการ 4 ได้แก่ สาขา
บางกอกน้อยพื้นที่โซน 9, สาขาภาษีเจริญ พื้นที่โซน 6, สาขาตากสิน พื้นที่โซน 12 และ 16 และสาขาสุข
สวัสดิ์ พื้นที่โซน 17 และ 18
2.9 ผลการดําเนิน งานของคณะทํ างานการปรับปรุงท่อเก่าชํารุด หมดสภาพ ในพื้น ที่ ที่
ดําเนินการเปลี่ยนทดแทนได้ยาก ได้มีการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มมาตรการพิเศษ (ทบทวนค่างาน), กลุ่มวัสดุท่อที่
มีความทนทานสูง, กลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี Trenchless และกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาต
2.10 ความก้ า วหน้ า งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโครงการศึ ก ษา Apparent Losses เนื่ อ งจาก
Meter Inaccuracy คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จะถึงขั้นตอนลงนามสัญญาจ้าง
2.11 รับทราบและเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล DMA ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยวิธีจ้างเช่าบริการข้อมูล
3. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
3.1 ให้ ป รั บ ปรุ งแผนงานการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย และแรงดั น น้ํ า ปี งบประมาณ
2560–2564 และแผนปฏิ บั ติ ง านบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย ปี 2560 ของแต่ ล ะพื้ น ที่ บ ริ ก ารทั้ ง ใน
ด้านปริมาณงาน งบประมาณและกรอบเวลา โดยเฉพาะการลดพื้นที่เฝ้าระวังน้ําสูญเสีย (DMA) ที่มีน้ําสูญเสีย
สูงกว่าร้อยละ 40 ให้หมดไปภายในปี 2560
3.2 ให้ วิ เคราะห์ ผ ลกระทบจากการบริ ห ารจั ด การแรงดั น น้ํ า ตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ผล
การดําเนินงานของการประปานครหลวง ปี 2560 (10 เมตร)
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3.3 ให้คณะทํางานศึกษาการจ้างบริหารจัดการน้ําสูญเสียรายพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ กําหนด
เป้ าหมายที่จะดํ าเนิ นการในพื้ นที่ ที่มีน้ํ าสูญเสี ยสูงจาก 4-6 โซน เป็ น 20 โซน โดยมี กรอบงบประมาณ 200
ล้านบาท
3.4 ให้ พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดการบริห ารจัดการข้อมูล DMA ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยวิธีจ้างเช่าบริการข้อมูล เช่น การถือครองสินทรัพย์หลัง 5 ปี และการเพิ่มโมดูลคุณภาพน้ําเข้าไปในระบบ
เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 28 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แล้ว
มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2559
2. การทบทวนแบบประเมิ น ผลคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ปีงบประมาณ 2560
โดยคณะอนุ ก รรมการฯ มอบหมายให้ เ ลขานุ ก ารฯ ไปทบทวนแบบประเมิ น ผล
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม่ โดยมีข้อสังเกตว่า วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ
การประเมินศักยภาพของคณะอนุกรรมการ ดังนั้น ในการพิจารณากําหนดข้อคําถามขอให้ครอบคลุมประเด็นที่
ต้องการประเมิน และกําหนดประเด็นคําถามในแต่ละข้อให้ชัดเจน ไม่ควรมีหลายประเด็นในข้อคําถามเดียว
โดยให้ศึกษาแบบประเมินอื่นที่เป็นมาตรฐานประกอบ รวมทั้งพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประมวลผลคะแนนให้
สอดคล้องกับข้อคําถามด้วย
3. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รวก.(ง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (Chief Financial
Officer : CFO) และ รวก.(ท) ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information
Officer : CIO) โดยตําแหน่ง
โดยคณะอนุ กรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ในหน่ วยงานภาคเอกชน CFO จะเป็ น ผู้บ ริห าร
สูงสุดในสายงานด้านบัญชีการเงิน โดยจะรับผิดชอบทั้งงานบริหารและงานนโยบาย ทั้งในเรื่องการวางแผนทาง
การเงิน การลงทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดังนั้น
CFO จึงควรเป็นผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ โดยให้กําหนดไว้ใน Job Description ให้รองผู้ว่าการ (การเงิน)
เป็น CFO ด้วย
สํ า หรั บ ผู้ ที่ จ ะเป็ น CIO จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ในด้ า นการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะต้องมี ความรอบรู้ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ ง Hardware, Software การพั ฒ นา
ระบบงานต่าง ๆ (Application) รวมทั้งความรู้ในเรื่องโครงสร้างและระบบงานขององค์กร เพื่อจะได้พิจารณา
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สนับสนุนการทํางานในแต่ละระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
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ดังนั้น กปน. ควรกําหนดคุณสมบัติ (qualification) ของทั้ง 2 ตําแหน่งดังกล่าวให้ชัดเจน
ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ ประสบการณ์ ฯลฯ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเตรียมพัฒ นาบุคลากรเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งดังกล่าวต่อไป
4. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการทบทวนและกําหนดหลักเกณฑ์การส่งพนักงานไปศึกษา
ต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติ
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตดังนี้
1) ขอให้ ป รั บ เปลี่ ย นข้ อ ความในส่ ว นของคุ ณ สมบั ติ ผู้ ข อรั บ ทุ น ให้ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น
จาก “ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สําหรับการสมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอก และอายุ
ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สําหรับการสมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอกและโท” เป็น “การให้ทุน
ระดับปริญญาเอก ผู้ขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สําหรับการให้ทุนระดับปริญญา
ตรี/ปริญญาโท ผู้ขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร”
นอกจากนี้ ในการทบทวนอายุ งานของพนั กงานที่ มีสิ ทธิ ขอรับ ทุ น จาก 1 ปี เป็ น 3 ปี
ขอให้ เพิ่ มเติ มเหตุ ผลประกอบการพิ จ ารณาด้ วย โดยอาจศึ กษาดู ข้อมู ล แนวทางปฏิ บั ติ จ ากหน่ ว ยงานหรื อ
รัฐวิสาหกิจอื่นประกอบ
2) ขอให้ กปน. พิจารณากําหนดวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือกให้เหมาะสม เช่น เกณฑ์
การสอบภาษาอังกฤษ ฯลฯ โดยศึกษาเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็นมาตรฐาน เช่น ก.พ. เป็นต้น
5. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
6. รับทราบความก้าวหน้าการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแต่ละกลุ่มวิชาชีพของ กปน.
7. รับทราบปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560
โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้กําหนดปฏิทินการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ตั้งแต่
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ จะหมดวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระ
ของคณะกรรมการ กปน. ซึ่ งจะครบวาระในวั น ที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยกํ าหนดปฏิ ทิ น การประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ประจําปี 2560 ดังนี้
ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560
ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และ ให้ กปน. รั บ ความเห็ น และข้ อสั งเกตของคณะอนุ กรรมการฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
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เรื่องที่ 29 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ได้ประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบ รั บ ทราบความคื บ หน้ า การจั ด ตั้ งสภาธรรมาภิ บ าลการประปานครหลวง
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานสมัครสมาชิก
คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นว่า สมาชิกสภาธรรมาภิบาลรุ่นแรกมีความสําคัญมาก
เพราะจะเป็ น ต้ น แบบให้ ส ภาฯ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อย่ า งเข้ มแข็ งและเป็ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ ไป ดั งนั้ น ควรกํ า หนด
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครให้ชัดเจน และควรทาบทามผู้ที่เคยได้รับเลือกเป็น CG ต้นแบบ หรือผู้ที่ได้รับ
การยอมรับว่ามีความประพฤติดี มีจริยธรรม คุณธรรม ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการมาสมัคร
2. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
3. รับทราบ รายงานผลการดํ า เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (CSR) ของ กปน.
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การรายงานผลการดําเนินงานด้านต่างๆ นั้น
ควรแสดงรายงานเปรี ย บเที ย บกั บ แผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี ว่ า ขณะนี้ ดํ า เนิ น การอยู่ ในขั้ น ตอนใด ใช้
งบประมาณเท่าไหร่ ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร และสําหรับกิจกรรมนอกแผน ควรตั้งเป้าหมาย
ตัวชี้วัด และกําหนดที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อให้กิจกรรมเหล่านั้นตอบโจทย์วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติม สําหรับการดําเนินโครงการต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ คือ
- โครงการ “เดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้น น้ํา” ควรผลักดันให้เป็นโครงการเพื่ อพัฒ นา
การศึกษาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ผู้สอน งบประมาณ การต่อยอด ฯลฯ และ
ควรกํ าหนดตั ว ชี้วั ด ผลสั มฤทธิ์ของโครงการให้ ชั ด เจน รวมถึ งผลั กดั น ให้ กปน. ประสานงานกั บ หน่ วยงาน
ราชการ เช่น การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนใน
ด้านบุคลากรหรืองบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อไปด้วย
- โครงการวิ ช าชี พ ช่ า งประปาเพื่ อ ประชาชน นอกจากมี ก ารออกใบรั บ รองการผ่ า น
หลักสูตรจาก กปน. แล้ว คณะอนุ กรรมการฯ เห็น ด้วยกั บการนํ าผู้ ผ่านการอบรมเข้ารับ การทดสอบที่กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในหลักสูตรรวมถึงมาตรฐานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ ขอให้
ตรวจสอบว่าการดําเนินการในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใดของแผน และนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
4. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- ควรรายงานผลการดําเนินงานควบคู่กับงบประมาณที่ได้ใช้ไป เพื่อให้ทราบว่าแผนและ
งบประมาณมีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร
- ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ มีข้อเสนอแนะคือ
1) การปรับโครงสร้างค่าน้ํา ควรสื่อสารว่าค่ าน้ําประปาในปั จจุบั นมีราคาที่ถูกมาก เมื่อเที ยบกับน้ํ าอุปโภค
บริโภคแหล่ งอื่ น 2) การสื่อสารด้ านภาพลักษณ์ ควรประชาสัมพั น ธ์รางวัล ที่ กปน. ได้ รับ รวมถึ งที่ มาและ
เหตุผลในการได้รับแต่ละรางวัล เพื่อแสดงถึงความเป็นองค์กรคุณภาพ 3) ประชาสัมพันธ์ฉลากเขียวและฉลาก
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ประหยั ด น้ํ า ของ กปน. ควบคู่ กั น ไป แต่ ต้ อ งสื่ อ สารให้ ชั ด เจนด้ ว ยประเด็ น เดี ย ว ไม่ ก ระจายหลากหลาย
เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน
- ศึกษาการจัดทําสุขภัณฑ์สาธารณะ
5. รับทราบ รายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ดําเนินการประกาศเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้างที่เสาข่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสํานักงานใหญ่ มีจํานวนทั้งสิ้น 32 เรื่อง และไม่มี
การร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน
ทั้งนี้ ขอให้รายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็น
ประจําทุกเดือน แม้จะไม่มีข้อร้องเรียน เป็นไปตามมติที่ต้องรายงานให้คณะกรรมการ กปน. ได้รับทราบ
6. รับทราบ ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR) ประจํ าปี 2560 ซึ่ งกํ าหนดจั ดประชุ มทุ กวั น ศุ กร์ สั ป ดาห์ ที่ สองของเดื อน โดยขอให้ เลื่ อนวั น ประชุ ม
ประจําเดือนเมษายน 2560 ให้เหมาะสม เนื่องจากตรงกับช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
7. รับทราบ ร่างคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง ที่มีการปรับปรุง
ตามมติคณะทํางานทบทวน และปรับปรุงคู่มือธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง ในการประชุมพิจารณา
ทบทวนคู่ มื อธรรมาภิ บ าลของการประปานครหลวง ในปี งบประมาณ 2559 จํ านวน 2 ครั้ ง โดยครั้ งที่
1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 และครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
- ควรนํ าเสนอเหตุ ผ ลประกอบการปรั บ ปรุงร่างคู่ มือฯ ในแต่ ล ะหั ว ข้อ ว่ าแตกต่ างจาก
ของเดิมอย่างไร แก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดใด เพราะเหตุใด นอกจากนี้ควรระบุอํานาจของคณะอนุกรรมการฯ ใน
การพิจารณาร่างคู่มือฯ ให้ชัดเจน
- เพิ่มรายละเอียดส่วนที่ 6 หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทบทวน
ทั้งนี้ ขอให้ กปน. ทบทวนแก้ไขตามข้อเสนอของอนุกรรมการฯ และนําเสนอเพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
8. รับทราบ เมื่ อ วัน ที่ 11 พฤศจิ กายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงพยาบาลศิ ริร าช
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเจริญ ภั สระ ประธาน
กรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร กปน. เข้าเฝ้าทูล
ละอองพระบาท ทูลเกล้าถวายเงิน จํานวน 1,000,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ศิริราช และจัดทําภูมิทัศน์ ณ บริเวณฐานป้อมพระราชวังหลัง เป็นอนุสรณ์ถึงกรมราชวังบวรสถานพิมุข
9. รับทราบ การกํ า หนดวั น ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จ กรรม
เพื่อสังคม (CSR) ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิ จารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 30 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ได้ประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมติรับทราบผลการบริหาร
ความเสี่ยง และข้อมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้
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1. ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ
ปั ญ หาที่ พ บจากการตรวจสอบ คื อ การที่ ห น่ ว ยงาน/พนั ก งานไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงาน หรือระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงาน ไม่เหมาะสม ทําให้เกิดข้อผิดพลาด
และความเสียหายต่อองค์กร
2. การจัดการระบบไฟฟ้า อาคารสํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง ฝ่ายบริการกลาง
ได้ดําเนินการ ดังนี้
ระยะสั้ น และระยะกลาง - จั ด ซื้ อพร้ อมติ ด ตั้ งพั ด ลมระบายอากาศ อุ ป กรณ์ ป้ องกั น ไฟ
กระโชก และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยก๊าซไนโตรเจน และติดตั้งหม้อแปลง Dry Type ขนาด 1,600 KVA
ทดแทนหม้อแปลงเดิมขนาด 1,000 KVA จะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560
ระยะยาว - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 2 แหล่งจ่ายเข้าอาคาร เพื่อให้มีสายป้อนสํารองกรณีมี
การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ กปน. ได้พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่และงบประมาณ โดยคงติดตั้ง
หม้ อแปลงที่ ชั้ นใต้ ดิ น อาคารสํ านั กงานใหญ่ เนื่ องจากหม้ อแปลงไฟฟ้ าชนิ ด Dry Type Transformer มี ความ
เหมาะสมติดตั้งภายในอาคารได้
3. การเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้น้ําในอนาคตทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน
แหล่งน้ําดิบ
กปน. ได้ รายงานความก้ าวหน้ าผลการศึ ก ษาศั ก ยภาพด้ านแหล่ งน้ํ า ดิ บ และแนวทาง
การบริหารจัดการแหล่งน้ําสํารองในกิจการประปา โดยสรุปดังนี้
- การกําหนดเกณฑ์ปริมาณน้ําดิบสํารอง โดยระยะสั้นต้องสํารองน้ําอย่างน้อย 11 ล้าน ลบ.ม.
รองรับน้ําเค็มรุกตัวระยะสั้นๆ หรือกรณีฉุกเฉิน ระยะกลาง/ระยะยาวเพื่อสํารองน้ําดิบหากเกิดปัญหาภัยแล้ง
หรือปัญหาน้ําเค็มรุกตัวรุนแรงจนไม่อาจสูบน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาได้เป็นเวลานานต้องสํารองอย่างน้อย 79 –
90 ล้าน ลบ.ม. และหากจะมี อ่างเก็บ น้ํ าเพื่ อการประปาจะต้ องสํ ารองอย่างน้ อย 1,522 ล้าน ลบ.ม.เพื่ อ
รองรับการขาดแคลนน้ํา 180 วัน
- ศักยภาพของแหล่งน้ําดิบสํารองในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ศึกษาแนวทางการปรับปรุง
คลองอ้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งสํารองน้ํ าดิบ การเสริมระบบลําเลียงน้ําดิบจากโครงการคลองระบายน้ําหลาก
บางบาล-บางไทร การทบทวนสระเก็บกักน้ํา ทุ่งมะขามหย่อง การศึกษาทบทวนพื้นที่แหล่งเก็บกักน้ําดิบสํารอง
ตามผลการศึกษาของ AIT (1996)
- ศักยภาพของแหล่งน้ําดิบสํารองในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลองและศักยภาพของคลองประปา
ฝั่งตะวันตกเพื่อเป็นแหล่งสํารองน้ําดิบ มีความเป็นไปได้ในการดําเนินการปรับปรุงคลองประปาฝั่งตะวันตกให้
สามารถรองรับอัตราการไหล 45 m3/s และการเชื่อมโยงน้ําดิบมายังฝั่งตะวันออก
ถังเก็บน้ําใส
ข้อ มูล ระยะเวลากัก เก็บ น้ํ า เฉลี ่ย ของสถานีส ูบ จ่า ยน้ํ า รวมปัจ จุบ ัน 2.19 ชั ่ว โมง
เมื่อดําเนินงานโครงการ 8 และ 9 แล้วเสร็จ กักเก็บได้เฉลี่ย 4.09 ชั่วโมง เมื่อพิจารณาช่วงการใช้น้ําชั่วโมง
สูงสุด (Peak) กักเก็บได้เฉลี่ย 3.05 ชั่วโมง แผนการพัฒนาเพิ่มปริมาตรถังเก็บน้ําใสในอนาคต กปน. ควรเพิ่ม
ปริมาตรเก็บกักน้ําใส 0.90 ล้าน ลบ.ม.
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4. ผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปีงบประมาณ
2560 (เดือนธันวาคม 2559)
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก เดือนธันวาคม 2559 จํานวน 6
รายการ พบว่า
4.1 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) 5 รายการ ได้แก่ ความขุ่นน้ําดิบจาก
แหล่งน้ําดิบ ฝั่งตะวันออก ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความขุ่ นน้ําดิบ จากแหล่งน้ําดิบฝั่ งตะวันตก
ณ เขื่ อ นแม่ ก ลอง อ.ท่ า ม่ ว ง จ.กาญจนบุ รี ค่ า ความเค็ ม ในแม่ น้ํ า เจ้ า พระยา ณ สถานี สู บ น้ํ า ดิ บ สํ า แล
ค่าคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล และปริมาณการไหล ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
4.2 อยู่ในระดับที่ต้องดําเนินการทันที (Threshold) 1 รายการ ได้แก่ ปริมาณน้ําใช้
งานได้ของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ในช่วงฤดูแล้ง จากข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2559
พบว่า อยู่ที่ 51% (Threshold≤54%)
ทั้ งนี้ สํ าหรับ ปริมาณน้ํ าเขื่อนภู มิพลและเขื่อนสิ ริกิติ์ สายงานผลิ ต และส่ งน้ํ าได้ติ ด ตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ ทุ กหน่ วยงาน ทบทวน ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ คู่ มื อปฏิ บั ติ งานอย่ างสม่ํ าเสมอตามความ
เหมาะสม รวมทั้งจัดทําแบบตรวจรายการ (checklist) เพิ่มเติมประกอบการทํางาน และกําชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติ
2. กปน. ควรพิจารณาเพิ่มเติมถังเก็บน้ําใสในพื้นที่ต่างๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ และ ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 31 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กํ าหนดกลยุ ทธ์ ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ กปน. ซึ่ งได้ มีการประชุ มครั้งที่ 12/2559 เมื่ อวั น ที่ 14
ธันวาคม 2559 แล้ว มีมติในเรื่องต่าง ๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รับทราบรายงานการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานในแต่ละเรื่องดังนี้
- งานสนับสนุนนโยบาย Enterprise GIS สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง คณะอนุกรรมการฯ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอให้ระบุหน่วยงานภายนอกที่ กปน. จะแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งหน่วยงาน
ภายนอกที่ กปน. จะใช้ Infrastructure ร่วมกัน
2) ขอให้ กปน. รวบรวม Data Reference Model , Data Architecture และเอกสาร
ต่ า ง ๆ ของกระบวนการกํ า กั บ ดู แ ลคุ ณ ภาพข้ อ มู ล สํ า หรั บ ระบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากระบบ GIS
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3) กปน. ควรเริ่ ม ทํ า Software Testing เพื่ อ จั ด ทํ า documents ของระบบงาน
ที่พัฒนาแล้ว และให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระบบงานมากขึ้น พร้อมเสนอแนะให้ กปน. ศึกษา Scrum Model มา
ประยุกต์ใช้งาน
4) กปน. ควรส่งผู้แทนเข้าร่วมงานกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(สสนก.)
5) ขอให้ กปน. พิ จ ารณานํ า IDEF Model (Integrated DEFinition) มาจั ด ทํ า แผน
แม่บทด้านสารสนเทศ
- การผลักดันใช้โปรแกรม WLMA สําหรับบริหารการลดน้ําสูญเสีย คณะอนุกรรมการฯ
เสนอแนะว่า กปน. ควรส่งผู้แทนเข้าร่วมกับ The International Water Association (IWA) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทํางานของระบบ WLMA ร่วมกับระบบ GIS
- แผนปฏิบัติการดิจิทัล กปน. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะอนุกรรมการฯ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอให้ กปน. จัดตั้งคณะทํางานในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กปน. ระยะ 5 ปี
โดยเชิญอนุกรรมการฯ บางท่านเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ในการเขียนแผนปฏิบัติการฯ ควรเน้นเรื่องบุคลากรเป็น
สําคัญ
2) กปน. ควรจ้ างที่ ป รึก ษาเฉพาะงานที่ ไม่ มี ผู้ เชี่ ย วชาญของ กปน. พร้ อมหาข้ อสรุ ป
วิธีการจ้างที่ปรึกษา
3) ขอให้ กปน. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของแผนปฏิบัติการฯ
4) ขอให้ กปน. พิจารณาผลสําเร็จจากแผนปีที่แล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผน
ฉบับใหม่ และกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการวัดความสําเร็จของงานตามแผน
- โครงการคลังข้อมูลบริหารงานประปา คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอให้ กปน. พิจารณาเครื่องมือ (Tools) ที่สามารถนํา GIS มาเสริมใน Dashboard
และ Executive Information System โดยให้ระบุไว้ในขอบเขตงาน (TOR)
2) กปน. ควรทํา Cockpit ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะทํา Data Mining พร้อมกําหนดโจทย์
ของ Data Mining ให้ชัดเจน
- โครงการศึกษาการใช้ ระบบติ ดตามรถซ่ อมท่ อแตกรั่วด้ วย GPS คณะอนุ กรรมการฯ
เสนอแนะให้ กปน. พิจารณาการเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างดําเนินการนําร่องในพื้นที่ของ
สํานักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
- การจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะให้
กปน. กําหนดขอบเขตการใช้งานศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน
- การใช้ Smart Meter คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอให้ กปน. ศึกษาข้อมูล Automatic Meter Reading (AMR) ของการไฟฟ้านครหลวง
2) ขอให้ กปน. ตรวจสอบสถานภาพการสื่ อสารระหว่างคลื่ น วิทยุ กับ SIM พร้อมทั้ ง
ศึกษาข้อจํากัดการใช้งานคลื่นวิทยุของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากกรมชลประทาน
3) ขอให้ กปน. ศึกษาการใช้ Corporate SIM และ Modem ที่มี Firmware ทํางานใน
ลักษณะ Two-way communication ได้

-36-

2. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ํา (CIS) โดยบริษัทฯ
ทดสอบระบบงานหลักกับทุกส่วนงานของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นแบบคู่ขนานครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31
ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการประชุมสรุปผลการทดสอบคู่ขนาน โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน
ให้ทดสอบต่ออีก 1 เดือน เพื่อแก้ปัญหาและทดสอบงานส่วนที่เหลือ สําหรับระบบที่ยังไม่ได้ทดสอบคู่ขนาน
เช่ น งานฝ่ า ยมาตรวัด น้ํ า งานเชื่ อมโยง E-Service , GIS , SAP , CRM และ WLMA เป็ น ต้ น โดยมี แผนจะ
ดําเนินการภายในเดือนธันวาคม 2559 พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการประชุมและพิจารณาแล้ว
เห็ น ควรนํ าเรี ย นผู้ ว่ าการ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ผ่ อ นปรนการบอกเลิ ก สั ญ ญาครั้ ง ที่ 2 เพื่ อ พิ จ ารณานํ า เรี ย น
คณะอนุกรรมการพิ จารณาการจัดซื้อพั สดุและการจ้าง เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการ
กปน. พิจารณาอนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 2 ต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอให้ กปน. ตรวจสอบการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด หลังจากอนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิก
สัญญาครั้งที่ 2 และมีตัวบ่งชี้ว่าการ Go Live จะแล้วเสร็จทันตามแผนที่กําหนดไว้
2) ขอให้ กปน. พึงระวังการระบุสาเหตุที่สนับสนุนผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาครั้งที่ 2 และ
การโต้แย้งเรื่องค่าปรับในภายหลังของบริษัท โดยต้องทําข้อตกลงให้ชัดเจนก่อนอนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิก
สัญญาครั้งที่ 2 และบริษัทต้องยอมรับข้อตกลงดังกล่าว
3) ขอให้ กปน. ประเมินความเป็นไปได้ในการทําให้ระบบมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับระบบ
ผู้ใช้น้ําเดิม
4) ขอให้ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการระบบผู้ใช้น้ําใหม่ ความต้องการที่
เพิ่มเติมนอกเหนือจากขอบเขตงาน (TOR) ที่ส่งผลให้ กปน. และผู้ใช้น้ําได้รับประโยชน์มากขึ้น
5) ขอให้ กปน. พิจารณาระยะเวลา และแผนการดําเนินงานสําหรับการผ่อนปรนการบอก
เลิกสัญญาครั้งที่ 2 ให้กระชับมากขึ้น
3. รับทราบโครงการของหน่วยงานสาธารณูปโภคตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอให้ กปน. ระบุ เหตุ ผ ลและขอบเขตงานของโครงการเพิ่ มเติม รวมทั้ งควรมี ข้อมู ล ใน
เชิงเปรียบเทียบระหว่าง กปน. กับหน่วยงานอื่น
2) ขอให้ กปน. ติดตามจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ (สรอ.) เมื่อจัดทําร่างเสร็จแล้วว่า
มีขั้นตอนการดําเนินการต่ออย่างไร
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 32 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 606 สํานักงานใหญ่
รศ.ดร.สุ วัฒ นา จิ ต ตลดากร นายสมศั ก ดิ์ สุ ว รรณสุ จ ริ ต นางศิ ริพ ร เหลื องนวล กรรมการ กปน. ในฐานะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการโครงการ (Project Steering Committee) ร่วมประชุมกับผู้ว่าการ และ
คณะผู้บริหาร กปน. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ที่ ครม.
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา วงเงินโครงการรวม 42,750 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ
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6 ปี (2560-2565) ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาโครงการก่อสร้าง 3 สัญญาที่อยู่ระหว่างจัดทําร่าง TOR
และราคากลาง การจัดลําดับการจัดซื้อที่ดินสําหรับก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําบางมด ตามเกณฑ์ที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณา การปรับ แผนงานก่ อสร้างขยายกําลังการผลิต น้ําที่โรงงานผลิต น้ํามหาสวัสดิ์ ด้วยวิธี Design Bid
Build และแผนงานก่อสร้างวางท่อประธานในโครงการฯ 9 ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางวางท่อประธาน 29
เส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 148 กม. เป็นต้น
- เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 606 นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในการประชุมคณะทํางานศึกษาการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการ
ของ กปน. คาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จในเมษายน 2560 นี้
- เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 606 นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานการปฐมนิเทศกรรมการ กปน. ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนผู้ที่พ้นตําแหน่ง
ได้แก่ นายรอยล จิตรดอน และนายวันชัย หล่อวัฒ นตระกูล โดยมี นางศิริพร เหลืองนวล กรรมการ กปน.
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้คณะกรรมการ กปน. ใหม่ได้รับทราบ
ภาพรวมองค์กร ผลงานเด่นด้านต่าง ๆ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กปน. และโครงการที่
สําคัญในอนาคต พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการสําคัญของ กปน.
- เมื่ อวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา 19.30 น. ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ แอท
เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ คณะกรรมการ กปน. พร้ อ มผู้ บ ริ ห าร ร่ ว มแสดงความยิ น ดี ที่ กปน. ได้ รั บ รางวั ล EIT-CSR
Awards 2016 ประเภทชมเชย จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งจั ดขึ้น โดยคณะกรรมการ
โครงการส่งเสริมผลงานจัดทํากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ
ในคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรางวัลที่ กปน. ได้
รับมาจากผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ กปน. ดําเนินการในรอบปี 2558
ผ่ า นรายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ประจํ า ปี 2558 และโครงการวิ ช าชี พ ช่ า งประปาเพื่ อ ประชาชน
ปีงบประมาณ 2559 ที่แสดงให้เห็นความตั้งใจจริงในการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความยั่งยืน
- เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ํา
ชั้ น 5 นายเจริ ญ ภั ส ระ ประธานกรรมการ กปน. เป็ น ประธานในการประชุ มติ ด ตามงานด้ านการจั ด การ
ท่อประธานและการดําเนินงานลดน้ําสูญเสียของพื้นที่บริการ 4 โดยมี กรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผู้ ว่ าการ และคณะผู้ บริ หารเข้ าร่ วมประชุ มหารื อ ซึ่ งมี ประเด็ นที่ น่ าสนใจ อาทิ การบริ หารจั ดการแรงดั นให้
เหมาะสม เพื่อลดปริมาณน้ําสูญเสียในพื้นที่บริการ 4 การดําเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนท่อประธาน เพื่อลดน้ํา
สูญเสียในปี 2560 การบริหารจัดการงบประมาณในการซ่อมท่อประธานให้เป็นระบบ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ
ในพื้ นที่ บริการ 4 เป็ นต้ น ทั้ งนี้ ประธานกรรมการฯ ได้ มอบนโยบายให้ กปน. เร่ งดํ าเนิ นการด้ านอั ตรากํ าลั ง
เพื่อจัดหาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ มาดําเนินงานด้านลดน้ําสูญเสียให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนการ
ดําเนินงานในปี 2560 ที่มุ่งลดน้ําสูญเสียในพื้นที่ที่มีน้ําสูญเสียมากกว่า 40%
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 33 รับ ทราบการมอบหมายให้ พ นั ก งานตํ า แหน่ งผู้ เชี่ ย วชาญ กปน. ระดั บ 8 สั งกั ด ผู้ ช่ว ย
ผู้ว่าการ (บริการ 1) ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว 1 ปี ที่ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบการมอบหมายให้ นายอดิ ศั ก ดิ์
ปรานวีระไพบูลย์ ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8 สังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1) ไป
ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว 1 ปี ในสังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) โดยขาดจากความรับผิดชอบหน้าที่เดิม
เนื่องจากปัจจุบัน กปน. มีงานวางท่อประปาจํานวนมาก ประกอบกับอยู่ระหว่างเร่งรัดการดําเนินงานโครงการ
ปรั บ ปรุ ง กิ จ การประปาแผนหลั ก ครั้ ง ที่ 9 ทํ า ให้ มี ป ริ ม าณงานเพิ่ ม ขึ้ น มาก จํ า เป็ น ต้ อ งมี พ นั ก งานที่ มี
ประสบการณ์มาช่วยในการควบคุมงานก่อสร้างและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้
ผู้ว่าการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 34 รั บ ทราบผลการประชุ ม มอบนโยบายให้ ผู้ บ ริ ห ารและพิ ธี ลงนามประกาศเจตนารมณ์
“กปน. โปร่งใสด้วยหัวใจธรรมาภิบาล” ของผู้อํานวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหาร
และพิ ธี ล งนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่ งใส ด้ ว ยหั ว ใจธรรมาภิ บ าล” ของผู้ อํา นวยการฝ่ า ยและ
เทียบเท่าขึ้นไป เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. นโยบายคณะกรรมการ กปน. ปี 2560
คณะกรรมการ กปน. ยังคงมุ่งเน้นในนโยบายที่ได้มอบให้เมื่อปี 2559 โดยมีเพิ่มเติมที่จะ
ขับเคลื่อนในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 จึงเป็น "นโยบาย 7+1" ดังนี้
1.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมาภิบาล
- ให้ดําเนินการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1.2 การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT)
- ขอให้เน้นการพัฒนาบุคลากรภายใน กปน. ให้มีความเชี่ยวชาญในภารกิจหลักของ กปน.
- เน้นการวิจัย พัฒนา (R&D) และนวัตกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับ Core Business ของ
องค์กร เช่น การผลิตน้ํา การสูบจ่าย การบริการ เป็นต้น
- กปน. ควรผลักดันให้สถาบันพัฒนาวิชาการประปาเป็นองค์กรวิชาชีพด้านประปา
- กปน. ควรตั้ งเกณฑ์ เปรี ย บเที ย บสมรรถนะ (Benchmark) อย่ างเป็ น ระบบและ
มี ม าตรฐาน ซึ่ งนั บ ได้ ว่ า เป็ น กระบวนการสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาองค์ ก ร โดยให้
ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของการวั ด เปรี ย บเที ย บความสามารถในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
การบริการ และวิธีปฏิบัติ เป็นต้น ระหว่าง กปน. และ องค์กรชั้นนําอื่น ๆ ทั้งองค์กร
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาประยุกต์และปรับปรุง
องค์ กรเพื่ อมุ่ งสู่ ความเป็ น เลิ ศและได้ มาตรฐานระดั บสากล อีกทั้ งยั งเป็ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
1.3 การจัดหาแหล่งน้ําสํารองเป็นของตนเอง
- ขอให้ กปน. เร่งดําเนินการหาจุดรับน้ําดิบแห่งใหม่ โดยประสานกับกรมชลประทาน
เพื่อสร้างเสถียรภาพในระบบการผลิตน้ําประปา
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1.4 การเตรียมบุคลากรสําหรับเป็นผู้บริหารและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- กปน. ควรมุ่งเน้นการบริหารและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้ งการวางแผนงานการพั ฒ นาบุ คลากรให้ มี ความชั ด เจน เช่ น การวางแผน
สืบทอดตําแหน่ง (Successor Planning) เพื่อให้การดําเนินงานของ กปน. เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
1.5 การลดน้ําสูญเสีย รวมถึงการดูแลท่อส่งน้ํา ท่อประธาน และอุปกรณ์ส่งน้ํา
- ระบบท่อประปาของ กปน. มีอายุงานมายาวนานมาก การรักษาอัตราน้ําสูญเสียให้
คงอยู่ ในระดั บ ที่ เป็ น อยู่ ม าเดิ ม นั้ น ยั งเป็ น เรื่ อ งยาก ดั งนั้ น การดํ า เนิ น งานด้ า น
ลดน้ําสูญเสียที่ชัดเจนต้องมีแผนงานที่ท้าทาย โดยใช้มาตรการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ามาดําเนินการ
- ขอให้ กปน. เร่ งปรั บ ปรุ งระบบท่ อประธานและท่ อจ่ ายในพื้ น ที่ ที่ ยั งเป็ น คอขวด
เพื่อให้การเพิ่มแรงดันน้ําสามารถส่งผลถึงปลายท่อได้เต็มที่
- ขอให้ กปน. โดยฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (ฝบบ.) จั ด สรรบุ ค ลากรให้ กั บ
หน่วยงานที่ต้องดําเนินกิจกรรมลดน้ําสูญเสียให้เหมาะสม เพียงพอกับการทํางาน
1.6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชน
- ให้ กปน. เร่งขับเคลื่อน โครงการ 50 ปีทองของการให้บริการ “สุขใจที่ได้ดูแลคุณ”
ในปี 2560
- กปน. ควรดําเนินโครงการใช้น้ําประปาอย่างรู้คุณค่า (DSM) ให้ประชาชนตระหนัก
ถึ งการขาดแคลนน้ํ า และสร้ างการยอมรั บ ของประชาชน เพื่ อรองรั บ การปรั บ
โครงสร้างอัตราค่าน้ําประปา
- กปน. ควรเร่งดําเนินงานแผนน้ําประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (Water
Safety Plan)
- กปน. ควรเร่งรัดการกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานน้ําประปา (Spec) ให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็ นรูปธรรมและชัดเจน ด้ วยการทํ างานอย่ างจริงจัง จริ งใจ และก้ าวไปข้ างหน้ า
ด้วยกันอย่างยั่งยืน
1.7 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานอย่างบูรณาการ
1) แนวคิดด้านการลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ข้ อ มู ล /สารสนเทศที่ ล ะเอี ย ดถู ก ต้ อ งทั น สมั ย มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององค์กร และลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- การลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความยั่งยืน มีความละเอียดถูกต้องทันสมัย
ของข้อมูล จนสามารถผลิตสารสนเทศที่ เชื่อถือได้ บางครั้งอาจใช้เวลาหลายปี
ดังนั้น การลงทุ นนั้นจึงนับเป็นการเตรียมเครื่องมือไว้ให้ผู้บริหาร/พนักงานรุ่น
ต่อไปขององค์กร
2) เงื่อนไขความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- การสื่อสารให้เกิ ดความเข้าใจ/ความยอมรับในประโยชน์ และความสํ าคัญ ของ
ระบบสารสนเทศดังกล่าว
- การพั ฒ นาระบบงานให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษาข้ อ มู ล หลั ก ของระบบ
สารสนเทศ ผ่านกระบวนการทํางานประจําขององค์กร หรือมีอุปกรณ์ ตรวจวัด
ข้อมูล (Sensor) ที่สามารถวัดและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ
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- การพัฒนาระบบงานที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากข้อมูลในระบบ
สารสนเทศดังกล่าว โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องเป็นผู้ปรับปรุงบํารุงรักษาข้อมูลนั้น
3) พันธกิจสําคัญด้านการพัฒนา/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.
- เสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร
- การบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ กปน. เพื่ อเพิ่ มการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
- การพัฒนาเพิ่มเติมรายการและคุณภาพของข้อมูล GIS เพื่อเพิ่มการประยุกต์ใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศในภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร
- การเพิ่ มการใช้ ข้ อมู ล /เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการลด
น้ําสูญเสีย และการบริหารจัดการแรงดัน
- เพิ่ มเติมการพั ฒนาระบบงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
ลูกค้า และการบริหารติดตามทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง
4) ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ กปน.
- การใช้ บ ริ ก าร Cloud เพื่ อ ลดภาระการลงทุ น ด้ า น IT Infrastructure และ
การเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของการบริการด้าน IT ขององค์กร
- การใช้ Mobile Devices เพื่อสนับสนุน IT สําหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม
- การเพิ่ม sensors ชนิดต่าง ๆ เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ และการเพิ่มอุปกรณ์
ที่สามารถควบคุมได้โดยระบบคอมพิวเตอร์
- Intelligent Operation Center
1.8 การดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เป็ นการเชื่อมโยงระบบประปา
ฝั่ ง ตะวั น ตกกั บ ตะวั น ออก เพื่ อ ให้ เกิ ด เสถี ย รภาพในการให้ บ ริ ก ารน้ํ า ประปา
แก่ผู้ใช้น้ําของ กปน. ซึ่งจําเป็นต้องขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนงาน
ที่กําหนดไว้ด้วยการบริหารจัดการโครงการแบบ Project Management และขอให้
มุ่ งเน้ น การใช้ งบประมาณอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยความสุ จ ริ ต โปร่ งใสตามหลั ก
ธรรมาภิบาล และคํานึงถึงแหล่งเงินทุนภายในประเทศเป็นหลัก อีกทั้ง กปน. ควรมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการกํากับดูแลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิ ด
เพื่อให้เกิดความรู้แก่พนักงาน กปน.
2. นโยบายสําคัญอื่น ๆ
1. ตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน กปน. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) กปน. ควรต้อง
ปรับกระบวนทัศน์เพื่อมุ่งเป้าองค์กรไปที่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
2. การมองภาพรวมขององค์กร โดยขอให้ กปน. มีการสนับสนุนและประสานความร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้ไปอย่างประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตาม
ที่กําหนดไว้ อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปเป็นตามนโยบายและดําเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน
โดยบูรณาการการทํางานให้กระบวนงานที่เชื่อมโยงกัน
3. กปน. ควรมุ่ งเน้ นการดํ าเนิ นงานเรื่องแรงดั นน้ํ า การลดน้ํ าสู ญ เสี ย และการเบิ กจ่าย
งบลงทุ นให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กําหนดไว้และให้ เป็ นไปตามระบบประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานรัฐวิสาหกิ จ
ปีงบประมาณ 2560
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4. กปน. ควรรวบรวมองค์ ความรู้ของพนั กงานรุ่ นก่ อนและและถ่ ายทอดไปสู่ พนั กงาน
รุ่นใหม่ เพื่อสานต่อและเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กรอย่างบูรณาการ
มติที่ประชุม

รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 35 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. (เพิ่มเติม)
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. (เพิ่ มเติ ม) ที่ ได้ ป ระชุมวาระพิ เศษครั้งที่ 1/2559 วัน อั งคารที่ 27 ธัน วาคม 2559
พิจารณาผลการดําเนินการของ กปน. แล้ว มีมติอนุมัติการทบทวนแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ
2560 (ครั้งที่ 1) สรุปได้ดังนี้
1. ตามแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2560 กําหนดให้กองตรวจสอบการบริหาร
การเงินและบัญชี ฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุน (กตง.ฝตน.) ทําการตรวจสอบ เรื่อง กระบวนการจัดทํา
รายงานทางการเงิน (F-01) นั้น
กตง. ได้ตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยสุ่มตรวจสอบสํานักงาน
ประปาสาขา จํ า นวน 2 สาขา พบประเด็ น จากการตรวจสอบบั ญ ชี ร ายได้ จ ากการบริ จ าครอการรั บ รู้ –
ท่อประปา ที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงิน เนื่องจากสํานักงานประปาสาขาไม่ได้จัดทํา
ใบแจ้งปิดงานภายหลังงานก่อสร้าง เพื่อขึ้นทะเบียนทรัพย์สินถาวร และ ฝ่ายบัญชี มิได้ติดตามข้อมูลเพื่อการ
บั น ทึ ก บั ญ ชี เพื่ อ ให้ ส ามารถรวบรวมข้ อ มู ล สาเหตุ แ ละผลกระทบต่ อ งบการเงิ น และแก้ ไขปั ญ หาอย่ า ง
มีประสิทธิผลต่อไป จึงขอขยายขอบเขตการตรวจสอบ โดย เพิ่ มจํานวนหน่วยรับตรวจ จากเดิม จํานวน 2
สาขา เพิ่มเป็น ตรวจสอบทั้งหมด จํานวน 18 สาขา และ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพิ่ม จากเดิม จํานวน 3
ปีงบประมาณ เพิ่มเป็น จํานวน 10 ปีงบประมาณ (ตามอายุการใช้งานของท่อฯ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 25502559
2. สตส. ในฐานะเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ ของผู้ บ ริ ห าร จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แผน
การตรวจสอบฯ ประจํ าปี งบประมาณ 2560 (ครั้ งที่ 1) เพื่ อให้ กิ จกรรมการตรวจสอบสามารถตอบสนอง
วั ตถุ ป ระสงค์ เกี่ ยวกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ของการกํ ากั บ ดู แลกิ จการ การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ ดังนี้
• จํานวนวันปฏิบัติงาน (Manday) : จากเดิม 100 วัน เป็น 130 วัน โดยใช้จากจํานวน
วันปฏิบัติงานที่สํารองไว้
• ระยะเวลาปฏิบัติงาน : จากเดิม วันที่ 3 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 ธันวาคม 2559
เป็นวันที่ 3 ตุลาคม 2559 - วันที่ 31 มกราคม 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

