สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 2/๒๕60
ด้วยเมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ่
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
เรื่องที่

1

ขอความเห็ น ชอบการจั ด ทํ าข้ อมู ลทั ก ษะ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ (Skill Matrix) ของ
กรรมการ กปน.

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําข้อมูลทักษะ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ กปน. ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ด่วนที่สุด
ที่ กค 0805.4/ว302 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ขอให้รัฐวิสาหกิจจัดทําข้อมูลทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
(Skill Matrix) ของกรรมการรัฐวิส าหกิจ เพื่ อใช้ ป ระกอบการพิ จารณาสรรหากรรมการรัฐ วิสาหกิ จ โดยให้
นําเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อนําเสนอ คนร. ต่อไป
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. ได้ ทํ า ความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์ในการระบุทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวแล้วตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เรื่องที่ 2

กําหนดวันประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ 1/2560

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากําหนดการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการและแนวทางการกํากั บ ดูแลที่ ดีในรัฐวิส าหกิจ ของสํ านั กงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนโยบายกํากับ ดูแลกิจการของ กปน. ที่ กําหนดให้กรรมการที่ เป็น อิสระ ควรมี การ
ประชุมกันเองเป็นครั้งคราว (อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง) โดยไม่มีกรรมการโดยตําแหน่งหรือกรรมการที่เป็น
ข้าราชการเข้าร่วมประชุมด้วย
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการที่เป็น
อิสระ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น 6 อาคาร
สํานักงานใหญ่ กปน. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกรรมการที่เป็นอิสระ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการประปาของ กปน.
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เรื่องที่ 3

รับทราบการรับรองความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ กปน. และการรายงานความขั ดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปน. และผู้ปฏิบัติงานอื่น

กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบการรั บ รองความเป็ น อิ ส ระของ
คณะกรรมการ กปน. และการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กปน. และผู้ปฏิบัติงานอื่น
ดังนี้
-

กรรมการฯ ลงนามรับรองความเป็นอิสระ จํานวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนี้
1. ประธานกรรมการ กปน. (นายเจริญ ภัสระ)
2. พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูชื่น
3. พล.อ. วีรัณ
ฉันทศาสตร์โกศล
4. รศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
5. นายบวร
วงศ์สินอุดม
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6. ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย์
7. ดร.ณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
8. นายวัลลภ
พริ้งพงษ์
9. นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต
10. รศ.ดร.ชนินทร์
ทินนโชติ
11. ดร.รอยล
จิตรดอน
12. นายวันชัย
หล่อวัฒนตระกูล
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นอิสระ (มีตําแหน่งในหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับ
ดูแล กปน.) มีจํานวน 2 ท่าน คือ
1. นางศิริพร
เหลืองนวล
2. ผู้ว่าการ กปน.
(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)
- คณะกรรมการ กปน. ทุกท่านได้มีการรายงานการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
- ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น (อนุ ก รรมการ ที่ ป รึ ก ษา และคณ ะทํ า งาน ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการ กปน. และมิได้เป็นคณะกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ หรือพนักงาน กปน.) จํานวนทั้งสิ้น 49 ท่าน
ได้รายงานการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4

พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแบบประเมิ น ตนเองของกรรมการ และแบบประเมิ น ผล
คณะกรรมการทั้งคณะ

กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของ
กรรมการและแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการและแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะตาม
เสนอ และให้นําไปใช้ในการประเมินผลต่อไป

เรื่องที่ 5

การดําเนินการ และปัญหาอุปสรรคของประธานอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานกรรมการ กปน. ได้หารือร่วมกับประธานอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
กปน. ถึงการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล : ขอให้ กปน. พิ จ ารณาให้
ความสําคัญในด้านการวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) ขององค์กร การเตรียมความพร้อมพนักงาน
ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) การกําหนดบทลงโทษทางวินัยของพนักงานกรณีละเลยไม่เอาใจ
ใส่ต่อหน้าที่ รวมทั้งยกระดับการประเมินผลรายบุคคลให้สะท้อนประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปสู่การพิจารณาค่าตอบแทนตามผลงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบ
อัตรากําลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในแต่ละสายงาน/สาขา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง : การบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงาน
หรือการจ้างเหมาลูกจ้างแรงงาน ขอให้พิจารณาด้วยความรอบคอบตามความจําเป็นและเป็นการทดแทนอัตรา
ที่ว่าง โดยให้อยู่ในกรอบอัตรากําลังที่กําหนด และต้องพิจารณาบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตําแหน่งช่าง ซึ่งต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามที่ กปน. ต้องการ
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3. คณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จ กรรมเพื่ อสั งคม (CSR) : จากคะแนน
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ในปี 2559 ในส่วนของผลสํารวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ 83 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลงจากปี 2558 (92 คะแนน) ซึ่งพิ จารณาในรายละเอียดแล้วพบว่า คู่ค้ามี
ความเห็นในเชิงลบเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินบริจาค/ทําบุญ การเลี้ยง/รับเลี้ยงจากผู้รับจ้าง ดังนั้น
กปน. ควรรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องและประกาศข้อตกลงร่วมกันให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัป
ชันทุกรูปแบบ
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร : กปน. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ถูกต้องในการดําเนินงาน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่างๆ
ประจําเดือน มีนาคม 2560
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เลขานุการฯ ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ
กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําเดือนมีนาคม 2560 โดยคณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุม
คณะกรรมการ กปน. เดือนมีนาคม 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560
เรื่องที่ 7 ขอความเห็นชอบแนวทางการกําหนดที่ตั้งสํานักงานประปาสาขาพญาไทภายในบริเวณ
สถานีสูบจ่ายน้ําพหลโยธิน
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการกําหนดที่ตั้ง
สํานั กงานประปาสาขาพญาไทภายในบริเวณสถานีสูบ จ่ายน้ําพหลโยธิน เพื่ อบริห ารความเสี่ยงเรื่องการต่ อ
สัญญาการใช้สิทธิเหนือพื้นดินที่ กปน. ใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นที่ตั้งของสํานักงาน
ประปาสาขาพญาไท ซึ่งจะครบกําหนดสัญญาการใช้สิทธิเหนือพื้นดินในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดย กปน.
ได้พิจารณาดังนี้
1. ย้ายที่ตั้งสํานักงานประปาสาขาพญาไท มาอยู่ภายในบริเวณสถานีสูบจ่ายน้ําพหลโยธิน
และสร้างรั้วแบ่งพื้นที่ระหว่างสํานักงานประปาสาขาพญาไทและสถานีสูบจ่ายน้ําพหลโยธินเพื่อความปลอดภัย
ของสถานีสูบจ่ายน้ํา ในกรณีที่มีการปรับปรุงสถานีสูบจ่ายน้ําให้สามารถดําเนินการได้เหมือนสถานีสูบจ่ายน้ํา
แห่งอื่น
2. แจ้งสายงานผลิตและส่งน้ํา เพื่อย้ายสถานที่สําหรับโครงการก่อสร้างคลังเก็บวัสดุ และ
แจ้งสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง เพื่อย้ายแนวท่อประธานไปอยู่ฝั่งเดียวกับแนวอุโมงค์ส่งน้ํา รวมทั้งย้ายสถานี
ไฟฟ้าย่อย (ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน) ไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมในกรณีที่มีการปรับปรุงสถานีสูบจ่ายน้ําให้สามารถ
ดําเนินการได้เหมือนสถานีสูบจ่ายน้ําแห่งอื่นๆ
3. ก่อสร้างอาคารของสํานักงานประปาสาขาพญาไท โดยใช้แบบก่อสร้างของสํานักงาน
ประปาสาขาสุวรรณภูมิ (สํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 )

-4-

4. หากจําเป็นต้องย้ายสํานักงานประปาสาขาพญาไทโดยเร่งด่วนก่อนที่การก่อสร้างอาคาร
สํานักงานจะแล้วเสร็จ ก็อาจใช้วิธีเช่าหรือจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานได้ โดยนํามาวาง
บริเวณด้านหน้าใกล้ประตูทางเข้า
ทั้งนี้ กปน. จะยังคงดําเนินการประสานงานกับ รฟท. เรื่องการอนุญาตต่อสัญญาการใช้สิทธิ
เหนือพื้นดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักงานประปาสาขาพญาไทปัจจุบัน ออกไปอีกเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 3
พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
มีมติเห็นชอบการก่อสร้างสํานักงานประปาสาขาพญาไทภายในบริเวณสถานีสูบจ่ายน้ําพหลโยธิน และให้ กปน.
รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ การก่อสร้างสํานักงานประปา
สาขาพญาไทในพื้นที่ของ กปน. เอง ถือเป็นเรื่องที่ดีในระยะยาว แต่ทั้งนี้ ควรมีการประชุมหารือในระดับบริหาร
เพื่ อให้ ท ราบว่ าการก่ อสร้ างดั งกล่ าวภายในบริเวณสถานี สู บ จ่ ายน้ํ าพหลโยธิน จะมี ผลกระทบต่ อโครงการ/
แผนงานอื่นๆ ของ กปน. ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือไม่
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในอนาคต กปน. อาจพิ จารณาขอเช่าพื้ น ที่ ของ รฟท. สํ าหรับใช้เป็ น Front Office
ของสํานักงานประปาสาขาพญาไท โดยใช้พื้นที่ภายในบริเวณสถานีสูบจ่ายน้ําพหลโยธินเป็น Back Office
2. ขอให้ กปน. ดําเนิ น การสํ ารวจและวางแผนการบํารุงรักษาถังเก็ บน้ํ าใสทุ กแห่ งให้อยู่
ในสภาพพร้ อ มใช้ ง าน เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการกั ก เก็ บ น้ํ า โดยให้ จั ด ทํ า เป็ น แผนการดํ า เนิ น งานนํ า เสนอ
คณะกรรมการ กปน. ต่อไป
3. กปน. ควรพิ จ ารณาใช้พื้น ที่ ต่าง ๆ ให้ เกิด ประโยชน์สู งสุ ด โดยอาจพิ จารณาปรับ ปรุง
สถานีสูบจ่ายน้ําประชานุกูลให้เป็นอาคารสํานักงาน และพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้บริเวณด้านบนของ
ถังเก็บน้ําใสเป็นพื้นที่สําหรับจอดรถ ทั้งนี้ การใช้งานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP ด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบแนวทางการกําหนดที่ตั้งสํานักงานประปาสาขาพญาไทภายในบริเวณสถานีสูบจ่ายน้ํา
พหลโยธิน และให้รับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการพั ฒ นา
องค์กร ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 8 ขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําปี 2561
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ร่างแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
ร่างแผนปฏิ บั ติงาน ปี งบประมาณ 2561 เป็น ปีที่ 2 ของการดํ าเนิน งานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560 – 2564) ซึ่งมุ่งมั่นพัฒ นาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) โดยได้กําหนดทิศทางองค์กร ยุทธศาสตร์
วัต ถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และถ่ายทอดเป็ นแผนงาน/โครงการ ครอบคลุมตามหลัก Balanced
Scorecard (BSC) โดยสรุปประเด็นสําคัญ มีดังนี้
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♦ เป้าหมายการดําเนินงานที่สําคัญ
รายการ

ปี 2559
จริง

ปี 2560
คาดการณ์

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

2.281
71,325
50.9
1,965.9
1,406.3
1,377.5
(5.1)
28.8
28.5
12.02
5,386
424
250
20,015.9
7,086.4
12,929.5
7,169.7

2.378
2.331
66,000
000,68
50.1
49.4
1,916.4 1,877.6
1,410.5 1,419.5
1,385.5 1,394.5
8.0
9.0
25.0
25.0
24.4
26.4
12.02
12.02
5,386
5,386
442
433
106
131
19,708.6 19,843.0
7,307.1 7,807.1
12,401.5 12,035.9
7,389.8 6,916.2

1)
2)
3)
4)
5)

ผลต่างเพิ่ม
(ลด)
ร้อยละ
2.02
(2.94)
(1.40)
(2.02)
0.64
0.65
12.50
(7.58)
2.08
(19.08)
0.68
6.84
(2.95)
(6.41)

ปี 2561
เป้าหมาย

♦ โครงการ/แผนงาน
โครงการ/แผนงาน ในร่างแผนปฏิ บั ติ งาน ปี งบประมาณ 2561 ได้ มีการถ่ ายทอด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ลงสู่การปฏิ บั ติรวมทั้ งสิ้ น 68 แผนงาน/โครงการ จําแนกตามบทบาทรับ ผิด ชอบ
แผนงาน/โครงการของศูนย์ EVM ได้ดังนี้
ศูนย์ EVM
- ศูนย์ผลิตน้ํา (ระบบผลิตน้ํา / ระบบแหล่งน้ํา
และคุณภาพน้ํา / ระบบบํารุงรักษา)
- ศูนย์ส่งจ่ายน้ํา (ระบบส่งและจ่ายน้ํา)
- ศูนย์บริการ (สายงานบริการ)
- ศู นย์ สนั บสนุ น (สายงานผู้ ว่ าการ / บริ หาร /
การเงิน / วิศ วกรรมและก่อสร้าง / แผนและ
พัฒนา / เทคโนโลยีสารสนเทศ)

บทบาทรับผิดชอบแผนงาน / โครงการ
หลัก
รับผิดชอบรอง / ร่วม
4

2

3
10
51

4
7
8

ทั้งนี้ หากจําแนกแผนปฏิ บั ติ งาน ปี งบประมาณ 2561 ตามหลักการ Balanced
Scorecard : BSC สามารถจําแนกได้ ดังนี้
- มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มิติด้านการเงิน

จํานวน
จํานวน

1
5

โครงการ
โครงการ
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มิติด้านลูกค้า / คู่ค้า
มิติด้านกระบวนการภายใน
มิติด้านการเรียนรู้และเติบโต
มิติด้านธรรมาภิบาล
รวม
2. ร่างงบประมาณประจําปี 2561
-

จํานวน 2
จํานวน 24
จํานวน 29
จํานวน 7
จํานวน 68

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

การจั ด ทํ า งบประมาณประจํ า ปี 2561 สอดคล้ อ งกั บ ร่ า งแผนปฏิ บั ติ งานประจํ า ปี
2561 เชื่อมโยงกับ แนวทางการบริห ารจัดการเพื่ อเพิ่มมูล ค่าเพิ่ มเชิ งเศรษฐศาสตร์ ในการสร้างมู ลค่าเพิ่ ม
แก่องค์กร มุ่งเน้น การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามภารกิจและเป้าประสงค์ของ
องค์กร รวมทั้งควบคุมและบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เหมาะสม โดยนําต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อหน่วยและ
การบริหารสินทรัพย์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณ สรุปผลภาพรวมงบประมาณปี 2561 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ผลต่างเพิ่ม(ลด)
จากปี 2560
จํานวนเงิน
%
134.4
0.7
500.0
6.8
500.0
6.8
(365.6)
(2.9)
(511.9)
(6.3)

ปี 2559
จริง

ปี 2560
ประมาณการ

1. งบประมาณรายได้
2. งบประมาณรายจ่าย
2.1 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2.2 ค่าใช้จ่ายอื่น
3. EBITDA
4. กําไรสุทธิก่อนอัตราแลกเปลี่ยน

20,015.9
7,086.4
7,139.0
(52.6)
12,929.5
8,046.6

19,708.6
7,307.1
7,300.0
7.1
12,401.5
8,191.4

ปี 2561
ข้อเสนอ
งบประมาณ
19,843.0
7,807.1
7,800.0
7.1
12,035.9
7,679.5

5. กําไรสุทธิ

7,169.7

7,389.8

6,916.2

(473.6)

(6.4)

6. EP

965.4

1,661.2

1,060.3

(600.9)

(36.2)

7. EBITDA MARGIN

64.60%

62.92%

60.66%

-

(2.26)

ภาพรวมงบประมาณ

สรุปภาพรวมงบประมาณ ปี 2561 ดังกล่าว
1. กปน. มีค่า EP ลดลงจากประมาณการ ปี 2560 จํานวน 600.9 ล้านบาท เนื่องจาก
- กํ า ไรสุ ท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานหลั ง หั ก ภาษี (Net Operating Profit After Tax :
NOPAT) ลดลง 384.0 ล้านบาท เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น 134.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 512.0
ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์เพิ่มขึ้น (Capital Charge) 216.9 ล้านบาท เนื่องจากทุนทรัพย์
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2,929.7 ล้านบาท
2. ค่ า EBITDA MARGIN ลดลงจากปี 2560 เท่ า กั บ 2.26% และต่ํ า กว่ า ค่ า เกณฑ์ A
เท่ากับ 3.94% เนื่องจากรายได้ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.9 ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.2

-7-

ในการจั ด ทํ า งบประมาณประจํ า ปี 2561 กปน. ได้ ท บทวนและจั ด ทํ า ประมาณการ
ทางการเงิน ตั้งแต่ปี 2561 - 2565 (ระยะเวลา 5 ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดําเนินงานที่สําคัญ
ปี 2561 และแผนการให้บริการปี 2561 - 2565
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2560 มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําปี 2561 และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ พัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการดังนี้
1. มอบหมายให้ฝ่ายงบประมาณแสดงเหตุผลความจําเป็นเพิ่มเติมสําหรับวงเงินงบทําการ
ประจําปี 2561 ที่สูงขึ้นจากปีก่อนเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ กปน.
2. มอบหมายให้สายงานบริหารทบทวนแผนการรับพนักงานใหม่ โดยควรพิจารณาเหตุผล
ความจําเป็นในการรับพนักงานใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรพิจารณาการกําหนดเป้าหมายกําไรสุทธิ ปี 2561 ให้ไม่ต่ํากว่าเป้าหมายของ
ปี ก่ อ น โดยอาจพิ จ ารณาแนวทางการเพิ่ ม รายได้ ห รื อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพ
การดําเนินงานขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้พิจารณาปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณน้ําขาย เพื่อให้
สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ
2. กปน. ควรพิจารณาทบทวนเป้าหมายปริมาณน้ําใช้เฉลี่ย ปี 2561 โดยแยกตามกลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา (R1 และ R2) เพื่อให้สามารถกําหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ําใช้เฉลี่ยของผู้ใช้น้ํากลุ่ม R2 ซึ่งเป็น
กลุ่มที่สร้างรายได้ให้ กปน. ได้อย่างชัดเจน
3. เนื่ องจากในปี 2558-2560 มี โครงการที่ ยังดํ าเนิ น การไม่ แล้ วเสร็จ ดังนั้ น ในการ
จั ด ทํ างบลงทุ น ปี 2561 จึ งควรนํ าข้ อ มู ล เดิ ม มาประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย เพื่ อให้ การจั ด ทํ างบลงทุ น มี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดความซ้ําซ้อน
4. เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณเป็นไปตามกรอบ
เวลา ขอให้ กปน. เตรี ย มการในส่ ว นของงานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งล่ ว งหน้ า ให้ พ ร้ อ มลงนามในสั ญ ญาได้ เมื่ อ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจําปี 2561 โดยให้รับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุง และนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา
องค์กรเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป
เรื่องที่ 9 ขออนุ มัติงบการเงิน ของ กปน. สําหรับปี สิ้น สุ ดวั นที่ 30 กั น ยายน 2559 (สํานั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิจ ารณาอนุ มัติงบการเงินของการประปานคร
หลวง สําหรับปี สิ้น สุดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 (สํานักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน รับ รองแล้ว) โดยในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติเห็นชอบ ซึ่งงบ
การเงินดังกล่าวฯ ได้ผ่านการรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว โดยแสดงความเห็นว่า งบ
การเงิ น ข้ า งต้ น แสดงฐานะการเงิ น ของการประปานครหลวง ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 และผลการ
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ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ในการพิจ ารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็น ว่า กปน. ควรกํา หนดอายุ
การใช้งาน (ปี) ของสิน ทรัพ ย์ เช่น ท่อ และอุโ มงค์ มาตรวัด น้ํา ฯลฯ ตามข้อ มูล การใช้ง านจริงในปัจจุบัน
เพื่อเป็นการสะท้อนประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 10 ขออนุมัติการจัดทําสัญญาผูกพันงบทําการข้ามปีงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ตาม
ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 137 ว่าด้วย วิธีการงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน
25 สัญญา
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทําสัญญาผูกพันงบทําการ
ข้ ามปี งบประมาณของหน่ วยงานต่ าง ๆ ตามข้ อ บั งคั บ การประปานครหลวงฉบั บ ที่ 137 ว่ าด้ ว ย วิ ธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย กปน. มีความจําเป็นจะต้องจัดทําสัญญาที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันงบทําการข้าม
ปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์ขององค์กรทั้งในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อความต่อเนื่องในการดําเนิน งาน
จึง ได้ร วบรวมรายละเอีย ดของสัญ ญาที ่ม ีค วามจํ า เป็น และพร้อ มที ่จ ะดํ า เนิน การทํ า สัญ ญาก่อ หนี้ ผู กพั น
งบทําการข้ามปีงบประมาณในเดือนมีนาคม 2560 จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 สัญญา ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8

วงเงินตาม ระยะเวลา หน่วยงาน
ชื่อสัญญา/โครงการ
สัญญา
สัญญา
(บาท)
(เดือน)
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ําใส 10,500,000
12
ฝสน.
งานจ้างบํารุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําระยะไกล 30 สถานี
3,080,700
9
ฝคภ.
งานจ้างบํารุงรักษาโครงการพัฒนาการระบบการบํารุงรักษาทวีผลแบบ 2,000,000
8
ชวก.(ผน)
ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)
งานเช่าพื้นที่สํานักงานอาคาร Unitrio
1,608,000
24
ฝยท.
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการประปานครหลวง 3,000,000
6
ฝยท.
ระยะ 5 ปี (2560-2564) โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างบํารุงรักษาระบบ SAP ด้าน Basis และ Function
3,399,780
12
ฝพท.
งานจ้ า งบํ า รุ ง รั ก ษาซอฟต์ แ วร์ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารจั ด การ 3,450,000
9
ฝพท.
น้ําสูญเสีย (WLMA)
งานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท
9,897,206
9
สสส.
สํานักงานประปาสาขาพระโขนง
8,989,380
8
สสพ.
สํานักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
7,008,643
6
สสป.
สํานักงานประปาสาขาแม้นศรี
4,205,502
7
สสม.
สํานักงานประปาสาขาพญาไท
9,353,626
7
สสญ.
สํานักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
3,399,780
6
สสท.
สํานักงานประปาสาขาลาดพร้าว
10,000,000
7
สสล.
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
7,400,000
9
สสช.
สํานักงานประปาสาขาบางเขน
3,737,813
6
สสข.
สํานักงานประปาสาขามีนบุรี
4,874,954
6
สสมบ.
สํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
12,804,237
9
สสสภ.
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9

วงเงินตาม ระยะเวลา หน่วยงาน
ชื่อสัญญา/โครงการ
สัญญา
สัญญา
(บาท)
(เดือน)
สํานักงานประปาสาขาบางกอกน้อย
5,607,453
6
สสบ.
สํานักงานประปาสาขาตากสิน
7,599,017
6
สสต.
สํานักงานประปาสาขานนทบุรี
8,965,224
9
สสน.
สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง
8,768,678
8
สสบท.
สํานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์
13,004,406
8
สสมส.
งานจ้างติดตั้งประปา งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ํา งานย้ายมาตรวัดน้ํา และงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท
2,500,000
12
สสส.
สํานักงานประปาสาขามีนบุรี
3,800,000
8
สสมบ.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
มี มติ เห็ นชอบการจั ดทํ าสั ญญาผู กพั นงบทํ าการข้ ามปี งบประมาณของหน่ วยงานต่ างๆ รวมทั้ งสิ้ น 25 สั ญญา
ตามที่ เสนอ และ ขอให้ ฝ่ ายงบประมาณพิ จารณาแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การกํ าหนดระยะเวลาในการนํ าเสนอ
เพื่อขออนุมัติการจัดทําสัญญาผูกพันงบทําการข้ามปีงบประมาณจากคณะกรรมการ กปน. ให้มีความเหมาะสม
มากขึ้น
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาจัดทํา
สัญญาให้ตรงปีงบประมาณ โดยสัญญาที่มีระยะเวลาคร่อมปีงบประมาณและเป็นงานที่ต้องดําเนินการต่อเนื่อง
ควรปรั บ ระยะเวลาให้ สิ้ นสุ ดตามปี งบประมาณ ซึ่ งอาจจะนํ าวิ ธี การจั ดซื้ อจั ดจ้ างแบบ Repeat Order มาใช้
ดําเนินการได้
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ต ามเสนอ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณ ะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 11 ขอความเห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห์ ก ารเงิน และผลการดํ าเนิ น งานการติ ด ตามผลงาน
ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กร และศูนย์ EVM สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห์
การเงินและผลการดําเนินงาน การติดตามผลงานค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลการดําเนินงาน
กปน. มี กํ า ไรก่ อ นหั ก ดอกเบี้ ย และค่ า เสื่ อ มราคา (EBITDA) เท่ า กั บ 3,219.0 ล้ า นบาท
ต่ํ ากว่าเป้ าหมาย 39.3 ล้ านบาท และต่ํ ากว่ าปี ก่อน 150.5 ล้ านบาท และมี กําไรสุ ท ธิเท่ ากั บ 2,039.3
ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 26.0 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน 82.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้ ร วม เท่ า กั บ 4,851.1 ล้ า นบาท ต่ํ า กว่ า เป้ า หมาย 24.1 ล้ า นบาท และ
ต่ํากว่าปีก่อน 152.5 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ําซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จํานวน 4,018.4 ล้านบาท
ต่ํากว่าเป้าหมาย 104.1 ล้านบาท และต่ํากว่าปีก่อน 94.3 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 2,811.8 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 50.1 ล้านบาท และ
ต่ํ า กว่ า ปี ก่ อ น 235.0 ล้ า นบาท โดยมี ต้ น ทุ น ค่ า น้ํ า ต่ อ หน่ ว ยน้ํ า ขาย เท่ า กั บ 7.85 บาท:ลบ.ม. สู งกว่ า
คาดการณ์ 0.06 บาท:ลบ.ม.
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 กําไรสุทธิ เท่ากับ 2,039.3 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 26.0 ล้านบาท และสูงกว่า
ปีก่อน 82.5 ล้านบาท โดยมีอัต ราผลตอบแทนต่อรายได้ ดําเนิ น งาน (Net Profit Margin) เท่ ากับ ร้อยละ
42.87 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 41.82 และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 39.73
ฐานะการเงิน
กปน.มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ 31 ธั น วาคม 2559 เท่ า กั บ 69,828.7 ล้ านบาท หนี้ สิ น รวม
11,987.7 ล้านบาท และส่วนทุน 57,841.0 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio)
เท่ากับ 0.21 เท่า ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ซึ่งเท่ากับ 0.22 เท่า แต่สูงกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.19 เท่า และ
มีอัต ราส่ว นเงิน ทุน หมุน เวีย น (Current Ratio) เท่า กับ 3.58 เท่า สูงกว่าเป้า หมายซึ่งเท่า กับ 3.43 เท่า
แต่ต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ 4.08 เท่า
ผลการดําเนินงานด้าน EVM
กปน. มีกําไรสุทธิ จํานวน 2,039.3 ล้านบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตร์ จะได้
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จํานวน 1,586.5 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย แต่สูงกว่า
ปี ก่ อน เมื่ อหั ก ค่ าใช้ จ่ า ยทุ น ทรั พ ย์ (Capital Charge: CC) จํ า นวน 1,065.2 ล้ า นบาท ส่ งผลให้ กําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ (EP) มีค่าเท่ากับ 521.3 ล้านบาท ต่ํากว่าเป้าหมาย 26.5 ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน 186.1
ล้านบาท ประกอบด้วย
 ศูนย์บริการ มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ 1,554.5 ล้านบาท ผลการดําเนินงานต่ํากว่า
เป้าหมาย 110.1 ล้านบาท แต่ดีกว่าปีก่อน 576.5 ล้านบาท
 ศูน ย์ผลิต น้ํ า มี กําไรทางเศรษฐศาสตร์ ติด ลบ 109.9 ล้านบาท ผลการดําเนิ นงาน
ดีกว่าเป้าหมาย 5.1 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 20.5 ล้านบาท
 ศูนย์ส่งจ่ายน้ํา มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ 450.8 ล้านบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว่าเป้าหมาย 6.8 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 301.4 ล้านบาท
 ศูนย์สนับสนุน มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ 472.5 ล้านบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว่าเป้าหมาย 71.7 ล้านบาท แต่ต่ํากว่าปีก่อน 68.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2560 มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานวิ เคราะห์ ก ารเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน การติ ด ตามผลงานค่ า กํ า ไรทาง
เศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กร และศูนย์ EVM สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
มีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรมีการวิเคราะห์ด้วยว่า ต้นทุนระบบผลิตน้ําต่อปริมาณน้ําผลิตจ่ายในแต่ละโรงงาน
ที่แตกต่างกันเกิดจากสาเหตุใด เพื่อนํามาพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามเสนอ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 12 ขอความเห็ น ชอบการทบทวนดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย งหลั ก (Key Risk Indicator : KRI)
ด้านปริมาณน้ําดิบ
กปน. ได้นํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจ ารณาให้ความเห็น ชอบการทบทวนดัช นี
ชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ด้านปริมาณน้ําดิบ โดยฝ่ายทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม
สายงานผลิต และส่งน้ํา ได้ร ายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ําใช้งานได้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อพิจารณา
ปรับ ค่า KRI จากเดิมที่คํา นวณจาก 2 เขื่อน (เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์) เพิ่มเป็น 4 เขื่อน (เพิ่มเขื่อ น
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ป่า สักและเขื่อนแควน้อยบํา รุงแดน) ซึ่งจากข้อมูล พบว่า การปรับ วิธีคํา นวณรวมทั้ง 4 เขื่อน โดยอ้า งอิง
ข้อ มูล ปริม าณ น้ํ า ปัจ จุบ ัน จะทํ า ให้ค ่า รวมขยับ จากระดับ ต่ํ า กว่า Threshold ขึ ้น ไปอยู ่ค าบเส้น
Threshold ทั้งนี้ กรมชลประทานมีการบริหารจัดการน้ํา ในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา โดยพิจ ารณาปริมาณน้ํา
ที่ระบายออกจากทั้ง 4 เขื่อนหลัก ดังนั้น การปรับ ค่า KRI โดยคํานวณรวม 4 เขื่อน จะมีความสอดคล้อง
กับการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบ
เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบร่างคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบร่างคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ กปน. โดย กปน. ได้มีการทบทวนและปรับปรุงร่างคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งได้จัดทํารายละเอียด เปรียบเทียบ การทบทวนและปรับปรุงเล่มคู่มือธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง
ปี 2555 กับเล่มร่างคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี 2560
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้มีการประชุมฯ จํานวน
2 ครั้ง โดยมีการประชุม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และมีการประชุมครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 มีมติเห็นชอบร่างคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง โดยมี
ข้อเสนอแนะ ให้ กปน. เพิ่มเติมการเชื่อมโยงการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระดับประเทศมาสู่กลไกการปฏิบัติระดับ
องค์กร ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมถึงนโยบายของ
รัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ปรับปรุงกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น เพื่อให้การกํากับดูแลที่ดีเกิดขึ้นใน กปน.
2. ขอให้ปรับปรุงข้อความในประเด็นข้อแนะนําของผู้บริหารในการปฏิบัติตามจริยธรรมการ
ดําเนินงานของ กปน. ข้อ 2) “รักษาการสื่อสารที่ซื่อสัตย์..” โดยใช้สํานวนภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
3. ขอให้ปรับปรุงข้อความในประเด็นผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมการดําเนิน งานของ กปน. สามารถส่ งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลหรือหน่ วยงาน โดยขอให้เพิ่มเติ ม
ประธานกรรมการ กปน. และผู้ว่าการ กปน. ด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. ฉบับปรับปรุง ปี 2560 โดยให้ปรับ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
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เรื่องที่ 14 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนมกราคม 2560 ดังนี้
1. การดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2. การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2560
3. รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
4. การศึกษาความเหมาะสมเบื้ องต้นในการกําหนดจุดรับน้ํ าดิ บและแนวการวางท่ อ
ส่งน้ําดิบบริเวณคุ้งบางไทร (บริเวณจุดบรรจบแม่น้ําน้อยและแม่น้ําเจ้าพระยา)
5. การดํ าเนิ นงานโอกาสครบรอบ 50 ปี ของ กปน. (การให้ บริการประชาชน Water
Safety Plan )
6. การพัฒนาโรงกรองน้ําหนองจอก (เดิม) เพื่อเป็นแหล่งสํารองน้ําของ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1) ขอให้ กปน. พิจารณาขยายขอบเขตพื้นที่การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําบาง
มด และพิจารณาทบทวนแนวเขตอิทธิพลการสูบจ่ายของสถานีสูบจ่ายน้ําราษฎร์บูรณะและบางมด ทั้งแนว
เหนือ-ใต้และตะวันตก-ตะวันออก โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ประชาชนผู้ใช้น้ําจะได้รับเป็นสําคัญ
2) ในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารเงินกู้สําหรับดําเนินงานโครงการฯ 9 กปน. ควร
พิจารณาผลได้ผลเสียให้รอบคอบ กรณี จําเป็นต้องเริ่มกู้เงินในช่วงปีที่อัตราดอกเบี้ยสูง เนื่องจากในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนไม่แน่นอน ซึ่ง กปน. อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการเงิน เพื่อให้คําแนะนํา
ในการทําแผนการกู้เงิน เพื่อให้ กปน. ได้รับประโยชน์สูงสุด
3) เพื่อให้การบริหารงบลงทุนมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวินัยการเงินการคลัง ขอให้ กปน.
พิจารณายกเลิกโครงการที่มีการตั้งงบผูกพันการจ่ายเงิน/งบผูกพันดําเนินการที่เกินระยะเวลาของสัญญาและ
ปัจจุ บัน ไม่ มีความจําเป็ น แล้ ว หรืออาจเป็ น โครงการที่ซ้ําซ้ อนกับ งานในปีงบประมาณปัจจุ บัน และขอให้ ทุก
หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนโดยเฉพาะงานที่มีการลงนามสัญญาแล้ว
4) ขอให้ กปน. ศึกษาความเหมาะสมในการกําหนดให้คลองเปรมประชากรช่วงต้น เป็นจุดรับ
น้ําดิบแห่งใหม่ โดยศึกษาทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณน้ําดิบ เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกเพิ่มเติม
5) ในการพั ฒ นาโรงกรองน้ํ า หนองจอก (เดิ ม ) เพื่ อ เป็ น แหล่ ง สํ า รองน้ํ า ขอให้ กปน.
ประสานงานกับกรมชลประทาน ในการจัดสรรปริมาณน้ําในคลอง 13 ถึงคลอง 16 ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น้ําดิบของ กปน. ในอนาคต
มติที่ประชุม

รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

เรื่องที่ 15 รับทราบรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับร่างข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ... ว่าด้วย การจัดซื้อ
ที่ดิน พ.ศ. ...
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบรายงานการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ร่ า ง
ข้อบั งคั บ การประปานครหลวง ฉบั บ ที่ ... ว่าด้ วย การจัดซื้ อที่ ดิน พ.ศ. .... ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้
ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวัน ที่ 31 มกราคม 2560 มี มติ ให้ ช ะลอการดํา เนิ น การจั ด ทํ าร่า งข้อบั งคั บ ฯ
ออกไปก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
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และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างไป
พิจารณาดําเนินการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มี
ความเห็ น ในเรื่องดั งกล่ าวว่ า เนื่ อ งจาก กปน. จํ าเป็ น ต้ อ งเร่ งรัด ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อที่ ดิ น ให้ แล้ วเสร็ จ โดยเร็ ว
เพื่อมิให้ส่งผลต่อการดําเนินการในโครงการต่างๆ ของ กปน. ในอนาคต ดังนั้น จึงมีมติให้นําร่างข้อบังคับ กปน.
ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินฉบับดังกล่าว ไปหารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อหาข้อสรุปสําหรับการดําเนินการต่อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งรัดดําเนินการ
ติดตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง เพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
เสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองก่อนนําเรียนคณะกรรมการ กปน.พิจารณาในการประชุมเดือนมีนาคม
2560
มติที่ประชุม

รั บ ทราบและให้ รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ ก รรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 16 รับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ซึ่ง กปน. มีแผนดําเนินงานในวงเงินลงทุน 42,750 ล้านบาท โดย
ใช้เงินรายได้ของ กปน. จํานวน 19,750 ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ จํานวน 23,000 ล้านบาท กําหนด
เริ่มดําเนินการโครงการฯ เดือนตุลาคม 2559 ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 กปน. ดําเนินการตามแผนงานโดยมี
ผลงาน สิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2560 จํานวน 10 สัญญา สรุปได้ดังนี้
1) เร็วกว่าแผน จํานวน 1 สัญญา คือ สัญญา CS-902 (กลุ่มงานที่ 2) มีผลงานสะสมเร็ว
กว่าแผนร้อยละ 10 ปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โดยเชิญชวนให้ที่ปรึกษา Long List
ยื่นเอกสารวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
2) เป็ น ไปตามแผน จํ า นวน 8 สั ญ ญา ประกอบด้ ว ย สั ญ ญา PMP-901 PITH-901
PIT-901 PIT-903 PIT-902 PIT-904 PIT-905 และ PITB-901
3) ล่าช้ากว่าแผน จํานวน 1 สัญญา คือ สัญญา SS-901 (กลุ่มงานที่ 2) มีผลงานสะสม
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 5 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะขอให้ กปน. พิจารณาแยก
หน้าที่การดําเนินงานของบุคลากรภายในสํานักบริหารโครงการฯ โดยขาดจากอํานาจหน้าที่เดิม และดําเนินงาน
แบบ Project Organization โดยมอบอํานาจให้ผู้จัดการโครงการสามารถดําเนินงานแบบเบ็ดเสร็จได้ เพื่อให้
งานแล้วเสร็จภายในกําหนดและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 17 รับทราบแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการ 9
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบแนวทางการเผยแพร่ป ระชาสั มพั น ธ์
งานโครงการฯ 9 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวัน ที่ 31 มกราคม 2560
มีข้อเสนอแนะให้ กปน. รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 9 เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น
สมาคมผู้ รั บ เหมาก่ อสร้ า งแห่ งประเทศไทย สมาคมหอการค้ าไทย เป็ น ต้ น รับ ทราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
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โครงการ และให้ความสนใจเข้าร่วมเสนองาน เนื่องจากโครงการฯ 9 เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ กปน. ควร
ดํ าเนิ น การอย่ างโปร่งใสและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อลดความเสี่ ย งในการเกิ ด ปั ญ หา
การทุจริตคอร์รัปชัน
กปน. ได้พิจารณากําหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 9 ดังนี้
1. กําหนดจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ 9 เพื่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
รายละเอียด โครงการฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์
2. เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ กปน. โดยข้อมูลที่จะเผยแพร่ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมายโครงการ แผนที่แสดงพื้นที่การดําเนินงานและขอบเขตงาน ความก้าวหน้าโครงการ
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เป็นครั้งคราว เช่น หนังสือพิมพ์
และวารสารน้ําก๊อก เป็นต้น
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข้อ เสนอแนะขอให้ กปน. เพิ่ มช่ อ ง
ทางการเผยแพร่โครงการฯ 9 ในสื่อหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วย
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

18 รับทราบผลการตรวจสอบที่ดินกรมทางหลวง และการประสานงานเช่าที่ดินกับสํานักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สําหรับก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําบางมด

กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับ ทราบผลการตรวจสอบที่ดิ นกรมทางหลวง
และการประสานงานเช่าที่ดินกับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษั ตริย์ สําหรับก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ํ า
บางมด ซึ่งผลการตรวจสอบที่ดินบริเวณทางด่วน (วงแหวนด้านใต้) ที่ตัดกับถนนพระรามที่ 2 และถนนสุขสวัสดิ์
ของกรมทางหลวง พบว่า ไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอตามขนาดที่ กปน. ต้องการสําหรับก่อสร้างก่อสร้างสถานีสูบ
จ่ายน้ําบางมด และผลจากการประสานงานเช่าที่ดินกับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในเขตทุ่งครุ
และเขตบางขุนเทียน ปรากฏว่า ไม่มีที่ดินกรรมสิทธิ์ของสํานักงานทรัพย์สินฯ ในบริเวณที่กําหนด ดังกล่าว
ในการพิ จารณารายละเอี ยด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะขอให้ กปน. เร่งจัด หาที่ ดิ น
ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ําบางมด เพื่ อให้โครงการฯ 9 สามารถดําเนินงานได้ตามแผนงาน
ที่กําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559
โดย สคร. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ กค 0818.2/477
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 ของ กปน. ซึ่ง สคร. อนุมัติให้ กปน.
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 ดังนี้
1. โบนัสกรรมการ
2. โบนัสพนักงาน
3. นําส่งรายได้แผ่นดิน

2,045,926.07 บาท
810,228,718.04 บาท
2,314,980,000.00 บาท

โดยให้ กปน. นําส่งรายได้แผ่นดินพร้อมการจ่ายโบนัสกรรมการ
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ทั้ งนี้ กปน. ได้ นํ า ส่ งเงิน รายได้ แผ่ น ดิ น จากผลกํ าไรสุ ท ธิ งวดครึ่ งปี แรกของปี งบประมาณ
2559 แล้ว ในเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นจํานวน 1,876,000,000 บาท และเมื่อนําส่งในงวดนี้ จํานวน
2,314,980,000 บาท จะรวมเป็ น เงิ น นํ า ส่ ง รายได้ แ ผ่ น ดิ น จากกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ปี 2559 จํ า นวน
4,190,980,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.51 ของกําไรสุทธิก่อนหักโบนัสกรรมการและพนักงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 20 รับ ทราบผลการหารือ เกี่ ยวกั บ แนวทางในการบริ หารโครงการปรับ ปรุงกิ จ การประปา
แผนหลัก ครั้งที่ 9 และแนวทางการขอรับการสนับสนุนการจัดทําราคากลางล่าช้า
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการหารือ เกี่ยวกับ แนวทางในการ
บริหารโครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลัก ครั้งที่ 9 และแนวทางการขอรับการสนับสนุนแก้ไขการจัดทํา
ราคากลางล่าช้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ป ระชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพัน ธ์
2560 พิจารณาผลการดําเนินการของ กปน. และหารือร่วมกับ นายจําเริญ ตันติวงศ์วัฒน์ วิศวกรใหญ่ (ระดับ
10) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) นายสุทธิรักษ์ บูชากุล วิศวกรเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ ของโครงการฯ ในอดีต นํามาปรับปรุงและกําหนดแนวทางในการบริหารโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และแนวทางการขอรับการสนับสนุนแก้ไขการจัดทําราคากลางล่าช้า สรุปได้ดังนี้
1. แนวทางการแก้ไขปัญ หาในการจัดทํา TOR โครงการปรับ ปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ครั้งที่ 9 ประกอบด้วย
1.1 ช่วงการสํารวจ ออกแบบและจัดทําเอกสารประกวดราคา TOR การจ้างที่ปรึกษา
เพื่อสํารวจ ออกแบบ และจัดทําเอกสารประกวดราคาสําหรับด้านระบบผลิตและส่งน้ําของโครงการฯ 9 ได้
ดําเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการปรับปรุงข้อกําหนดใน TOR ให้รัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้นกว่า TOR ของโครงการใน
อดีตที่ผ่านมา ดังนี้
1) การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาของโครงการในอดีตแบ่งเป็นงวดเดือน โดยแต่ละ
งวดเดื อน มี สั ด ส่ วนเท่ ากั น ตามวงเงิน สั ญ ญา TOR โครงการฯ 9 กํ า หนดให้ การเบิ กจ่ า ยค่ าจ้ างที่ ป รึ กษา
แบ่ งเป็ น งวดความสํ าเร็ จ ของงาน โดยแต่ ล ะงวดจะเบิ กจ่ า ยก็ ต่ อ เมื่ อที่ ป รึ ก ษาจั ด ส่ งเอกสารที่ ถู กต้ องและ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนด
2) TOR โครงการฯ 9 กําหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจัดทําราคากลาง
และกําหนดให้ผู้แทนของที่ปรึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ซึ่งโครงการในอดีตไม่มีกําหนดไว้
3) เดิมการเบิกจ่ายค่างานจัดทําเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์ให้แก่ที่ปรึกษา
ต้องให้คณะกรรมการกําหนดราคากลางเห็นชอบราคากลางก่อน และไม่ได้กําหนดให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมชี้แจง
ปัญหา และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในการจัดทํา TOR โครงการฯ 9 จึงกําหนดให้ที่ปรึกษาต้องให้ความร่วมมือกับ
กปน. ในการชี้แจงปัญ หาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาบริการ รวมถึงช่วงเวลาหลังสิ้นสุดสัญญา
ว่าจ้างด้วย
4) TOR ของโครงการในอดีตที่ผ่านมา ไม่ได้กําหนดความรับผิดชอบที่ปรึกษาให้
ชัด เจน เช่น กรณี ผ ลงานที่ ป รึกษาบกพร่องจะต้ องทํ าการแก้ไขให้ เรีย บร้อย รวมถึ งหากพบข้ อบกพร่องใน
ภายหลังการตรวจรับงาน ที่ปรึกษาจะต้องดําเนินการแก้ไขด้วยเช่นกัน TOR โครงการฯ 9 จึงกําหนดให้ ที่
ปรึกษารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หากความบกพร่องนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กปน. และ เจ้าหน้าที่
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
• ควรกํากับดูแลให้ ที่ปรึกษาจัดทําราคากลางให้ละเอียดรอบคอบ ตามแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคํานวณราคากลาง
• การกําหนดให้ผู้แทนของที่ปรึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เห็นว่า
ควรเปลี่ยนจาก “ผู้แทนของที่ปรึกษา” เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” เพื่อเกิดความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (CONFLICT OF INTERESTS) เนื่องจากผู้เทนของที่ปรึกษาถือเป็นคู่สัญญา กับ กปน.
1.2 ช่วงควบคุมงานก่อสร้าง ตามแผน TOR การจ้างที่ป รึกษาเพื่ อควบคุมงานก่อสร้าง
จะเริ่มดําเนินการจัดทําในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงข้อกําหนดของ
TOR สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง มีความเห็นว่า TOR โครงการฯ 9 ควรกําหนดข้อปฏิบัติเพิ่มขึ้น ดังนี้
1) กําหนดให้เบิกจ่ายเงินตามสัดส่วนผลงานของผู้รับจ้าง จากเดิมที่เคยแบ่งเป็นงวด
เดือนเท่า ๆ กันตลอดอายุสัญญา
2) กําหนดให้มีตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นผู้หาแนวทางยุติ
ข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
3) กํ าหนดให้ ที่ป รึ กษาต้ องให้ ความร่ว มมื อ กั บ กปน. ในการชี้ แจงปั ญ หาและข้ อ
ร้องเรียน
4) กํ า หนดค่ า ปรั บ ที่ ป รึ ก ษาในกรณี ที่ ที่ ป รึ ก ษาคุ ม งานแล้ ว ทํ า ให้ ง านล่ า ช้ า และ
กําหนดให้ที่ปรึกษาชดใช้ค่าเสียหายกรณีคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและเกิดความเสียหาย
5) กําหนดประสบการณ์ของช่างเทคนิคเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
6) กําหนดให้มีการประเมิน ผลงานที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ที่ปรึกษาเอาใจใส่ใน
การควบคุมงานมากขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
• ควรขอโอนบุ คลากรที่ มีป ระสบการณ์ จ ากหน่ ว ยงานอื่ น ใน กปน. มาเป็ น ที มงาน
โครงการฯ 9 เนื่องจากหากประสบปัญหาในการดําเนินงาน พนักงานใหม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• TOR การจ้างที่ ป รึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง ควรกํ าหนดให้ ชัดเจนว่า หากเกิ ด
ข้อพิพาท หรือข้อกฎหมายใด ๆ บริษัทที่ปรึกษาฯ จะต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาทุกกรณี
2. แนวทางการขอรั บ การสนั บ สนุ น แก้ไขการจัด ทํ าราคากลางล่ าช้ า ของ ฝ่ ายมาตรฐาน
วิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
2.1 สถานการณ์ปัจจุบัน กองประมาณราคาขาดความชํานาญทางเทคนิคบางด้าน เช่น
งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น และเมื่อต้องเป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง จึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ในการ
พิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข ราคาประมาณการของที่ปรึกษา
2.2 การขอรับการสนับสนุน ขอเพิ่มพนักงานคุณวุฒิวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้การประมาณ
ราคางานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าจัดทําให้รวดเร็วและเหมาะสม นอกจากนี้ไม่ควรแต่งตั้งบุคลากรของกอง
ประมาณราคาระบบจ่ า ยน้ํ า (กปจ.) และ กองประมาณราคาระบบผลิ ต ส่ งน้ํ า และงานโยธา (กปผ.) เป็ น
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง เพื่อลดภาระงานของ กปจ. และ กปผ.
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
• ควรกําหนดหลักเกณฑ์ ให้ชัดเจนว่า งานจัดซื้อ /จัดจ้าง ประเภทและวงเงินเท่าไร
ที่หน่ วยงานสามารถกําหนดราคากลางได้ เลย โดยมิต้องมี บุคลากรของ กปจ. และ กปผ. ร่วมเป็นคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง
• ควรเชิ ญ ผู้ แทนจาก สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาบรรยายเกี่ยวกับ การกําหนดราคากลาง โดยขอให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง เป็น
เจ้าภาพและประสานงานกับฝ่ายจัดหาและพัสดุ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการกําหนดราคา
กลาง ของสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง สายงานบริการ และฝ่ายจัดหาและพัสดุ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 21 รับทราบรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด 2 เดือน
(เดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมและ
ผลการตรวจสอบ สําหรับงวด 2 เดือน (เดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาผลการดําเนินการของ กปน.
แล้ว มีมติเห็นชอบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด 2 เดือน (เดือนธันวาคม
2559 – มกราคม 2560) สรุปได้ดังนี้
1. ภาพรวมการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจ อยู่ ในเกณฑ์ ดี จํ า นวน 2 เรื่ อ ง น่ า พอใจ
จํานวน 2 เรื่อง และ ควรปรับปรุง จํานวน 1 เรื่อง คือ การตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ําในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายใน การกํ า กั บ ดู แ ล หน่ ว ยงานสามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ และ
หลั กเกณฑ์ วิธี ป ฏิ บั ติ ที่ กําหนด อย่ า งไรก็ ต าม ยั งมี ก ารจั ด วางระบบการควบคุ มภายใน (แบบ ปย.2) ของ
หน่วยงานที่ควรปรับปรุง คือ ระบบงานการจัดทําแผนที่ระบบประปาด้วยระบบดิจิตอล ระบบงานการจ่าย
สารเคมีของโรงงานผลิตน้ํา ระบบงานตรวจสอบคุณภาพน้ําของโรงงานผลิตน้ํา ระบบงานบํารุงรักษา และ
ระบบน้ํารีไซเคิลในโรงงานผลิตน้ํา
อย่างไรก็ตาม สํานักตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจในการนําข้อเสนอแนะ
และการปรับปรุงระบบงานการควบคุมภายในไปดําเนินการ เพื่อปรับปรุงและแก้ไข สําหรับผลการประเมิน
ทีมตรวจสอบโดย ผู้รับตรวจ มีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.57)
2. สรุปผลการตรวจสอบที่มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
2.1 การบริหารจัดการคลังพัสดุ ของ สํานักงานประปาสาขาบางเขน (สสข.) มีการบริหาร
จัดการวัสดุสํ ารองคลัง เพื่ อจัดเตรียมวัสดุสํารองคลังให้ เพี ยงพอต่ อความต้องการใช้งาน และมีการควบคุ ม
ปริมาณวัส ดุสํ ารองคลังคงเหลืออยู่ในระดั บ ที่ กําหนดไว้ มี การจัดวางระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสม
เพียงพอ เว้นแต่การควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุสํารองคลัง การปรับปรุงรายการทางวัสดุ และสภาพแวดล้อมของ
คลังพัสดุบางส่วน ยังมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกิจกรรมควบคุมของระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้
ประเด็นที่ สสข. ต้องมีการปรับปรุง คือ การบริหารจัดการใบเบิกพัสดุค้างจองใน
ระบบ SAP ยังไม่เพียงพอ การลงนามในใบเบิก-ใบจ่ายวัสดุสํารองคลัง ถือปฏิบัติไม่เป็นไปตามคู่มือบริหารงาน
คลังพัสดุ การเบิกท่อและอุปกรณ์งานซ่อมท่อชดเชยคืนให้ผู้รับจ้างยังไม่ถูกต้อง การเบิกจ่ายวัสดุให้ผู้รับจ้าง
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หลังสิ้นสุดสัญญา การปรับปรุงเอกสารทางพัสดุ ถือปฏิบัติไม่เป็นไปตามคู่มือบริห ารงานคลังพัสดุ และการ
รักษาความปลอดภัยของคลังพัสดุไม่เหมาะสม
2.2 งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า หน่วยงานมีการกํากับดูแล
และกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้อง พบว่า ระบบ GIS
มีขั้น ตอนการสํ ารองข้อมู ลตามกํ าหนดเวลา และมี การสํ ารองอุ ป กรณ์ Server เพื่ อให้ ส ามารถให้ บ ริการได้
อย่ า งต่ อเนื่ อง และแผนการรองรับ กรณี ร ะบบ GIS ไม่ ส ามารถใช้ งานได้ โปรแกรมป้ องกั น ไวรัส ได้ รั บ การ
Update เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่ยังมีประเด็นเกี่ยวกับสัญญาการบํารุงรักษาอุปกรณ์ซึ่งหมดอายุสัญญา อาจ
ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ในส่วนของงานซ่อมท่อแตกรั่ว พบว่า ระบบ GIS ยังคงแสดงจุดแตกรั่วของงานซ่อม
ท่อกรณียกเลิกงานแล้ว และการประมวลผลรายงานผู้ใช้น้ําขาดการบันทึกในระบบ GIS มีการประมวลผลเดือน
ละครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสาขา
ประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุง คือ มีประตูน้ําที่ยังไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
GIS การจัดทํารายงานเพื่อเร่งรัดให้มีการจัดส่งแบบ As-Built Drawing ยังไม่เป็นไปตามการควบคุมที่กําหนด
ไว้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูล As-built Drawing รายละเอียดข้อมูลการซ่อมจุดรั่วในระบบ GIS
และในระบบ WLMA มีชั้นข้อมูลจุดรั่วในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่เชื่อมโยงจากงานซ่อมท่อในระบบ
WLMA (กรณี ย กเลิ กงาน) และสั ญ ญาการบํ ารุงรักษาอุ ป กรณ์ ของระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์บ างรายการ
หมดอายุสัญญา
2.3 การตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ํา
ภาพรวมโรงงานผลิตน้ําบางเขนดําเนินการได้ตามแผน แต่การบันทึกปริมาณสารเคมี
คงเหลือในระบบ SAP มีข้อมูลไม่ตรงกับ ทะเบียนคุมของหน่วยงาน การจัดทํางบประมาณและการเบิ กจ่าย
ครบถ้ ว นถู กต้ อง ระบบควบคุ มภายในที่ เกี่ ย วข้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ระบุ ค วามเสี่ ย งกิ จ กรรมควบคุ ม ไว้
อย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ยังพบประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุงเพื่อให้มีการควบคุมที่ดีขึ้น คือ
1) เกณฑ์ประเมิน KPI ความขุ่นน้ําในการปฏิบัติงานไม่ตอบเป้าหมายมาตรฐาน QSHE
2) เกณฑ์ควบคุมคุณภาพน้ําของระบบ QSHE ไม่ตรงกับ ISO9001
3) การปฏิบัติงานตามขั้นตอนในเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
4) การควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ํ า กรณี น้ํ า ดิ บ มี ค วามขุ่ น เกิ น กว่ า 100 NTU ระบบไม่
สามารถผลิตน้ําประปาได้ตามเกณฑ์
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 22 รับทราบรายงานการบริหารความเสี่ ยงขององค์กร ปีงบประมาณ 2560 และรายงาน
ผลการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1/2560
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ปี งบประมาณ 2560 และรายงานผลการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน ไตรมาสที่ 1/2560
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพั นธ์ 2560 พิจารณา
ผลการดําเนินการของ กปน. แล้ว มีมติรับทราบ ดังนี้
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1. รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ 2560 สรุปได้ดังนี้
1.1 คํ า สั่ งแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในประจํ า สายงาน
ปีงบประมาณ 2560 ผู้บริหารทุกสายงานพิจารณาทบทวน คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจําสายงาน ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
การเลื่อนตําแหน่ง โดยพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะทํางานฯ จากผู้แทนสายงานของคณะกรรมการดําเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในฯ ตามคําสั่ง กปน. ที่ 607/2559 ซึ่งทุ กสายงานดําเนิน การแล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ คณะทํางานฯ มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับ
องค์กรและระดับกิจกรรม (ควบคุมภายใน)
1.2 รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560
คณะกรรมการการ กปน. มีมติเห็ น ชอบแผนบริหารความเสี่ย ง ปี งบประมาณ 2560 ในการประชุ มครั้งที่
9/2559 วั น ที่ 27 กั น ยายน 2559 จํ านวน 11 แผน สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน ไตรมาสที่ 1 (ตุ ล าคม –
ธันวาคม 2559) ดังนี้
• ผลงานดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน 1 แผน คือ การ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
• ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จํานวน 10 แผน
2. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1/2560 สรุปผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในได้ดังนี้
2.1 การติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน
ปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของ กปน. ในภาพรวม
ปีงบประมาณ 2559 ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
2.2 การติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน
ปีงบประมาณ 2560
2.2.1 การทบทวนคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในของ
หน่วยงานระดับฝ่าย/ กองไม่สังกัดฝ่าย ปีงบประมาณ 2560
2.2.2 สรุประบบงานที่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560
2.3 การติดตามการดําเนินงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
2.3.1 การแยกประเภทคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับฝ่ายและกองไม่สังกัด
ฝ่าย เพื่อใช้ในการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารระดับฝ่าย
2.3.2 การทบทวนนโยบายการควบคุ มภายใน และแนวทางปฏิ บั ติเกี่ยวกั บการ
ควบคุมภายใน
2.3.3 ทบทวน/ปรับ ปรุง“เกณฑ์ การประเมิ น ความเสี่ยงระดับ หน่ วยงานสําหรับ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)”
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 23 รับทราบผลการเข้าตรวจเยี่ยมกองคลังพัสดุกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ (กพก.ฝจพ.)
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบผลการตรวจเยี่ย มกองคลั งพั ส ดุ กลาง
ฝ่ายจัดหาและพัสดุ (กพก.ฝจพ.) เมื่อวันจันทร์ 16 มกราคม 2560 ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
ที่ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปได้ดังนี้
1. การบริหารจั ดการคลังพั สดุ การเบิ กจ่ าย การควบคุ ม และการกํ ากับดู แลใช้ทั กษะส่ วนตั ว
ของผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีระบบเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ยังเป็นระบบ Manual และมีข้อจํากัดในเรื่อง
ของสถานที่จัดเก็บ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีค วามเห็น เพิ ่ม เติม ว่า ควรมีก ารศึก ษาดูง านที่ บริษัท
ปูน ซิเ มนต์ไ ทย จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ําไทย จํากัด เนื่ องจากมี ลักษณะการจัดเก็ บ
ที่ใกล้เคียงกับ กปน.
2. ระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV พบว่า มีการขอตั้งงบประมาณซื้อกล้อง CCTV 20 ตั ว ขอใหม่
10 ตัว ทดแทนของเดิม 10 ตัว (ซึ่งจะใช้งานจนกว่าจะหมดสภาพ) อยู่ระหว่างการดําเนินการติดตั้ง เป็นกล้อง
CCTV ที่ต่อเชื่อมกับระบบ IT เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ จะรวมกล้อง CCTV ทั้ง 30 ตัวเข้าเป็นระบบเดียวกัน
ซึ่งกล้อง CCTV ที่ใช้ในปัจจุบันสามารถหมุนไปมาได้เพียงตัวเดียวและเป็นตัวเก่าที่เสียบ่อย
3. การ Stock พัสดุในปริมาณที่มาก พบว่า มีท่อขนาดใหญ่ ของโครงการนํามาฝากไว้ 24
รายการ มูลค่ารวมประมาณ 19 ล้านบาท ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเบิกไปใช้งานและมีท่อเหล็กเหนียวกองอยู่ที่
กพก. เป็นจํานวนมาก
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ต้องกลับไปพิจารณาว่าในขั้นตอนการ
ออกแบบ ต้ อ งพิ จ ารณา Inventory ด้ ว ยว่ า มี อ ะไรบ้ า ง และควรต้ อ งมี Guidelines เพื่ อ จะดู ได้ ว่ า มี พั ส ดุ
ประเภทใดที่ซื้อมาและมีอยู่ปริมาณมาก ควรจะต้องนํามาใช้ก่อน
4. การใช้ Barcode เพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายคงเหลือ พบว่า กพก. ต้องการระบบ Barcode
เพื่อช่วยในการควบคุมการรับ-จ่าย และ CheckStock โดยควรเป็นระบบ Real time และเชื่อมโยงกับระบบ SAP
5. การใช้ User และ Password ระบบ SAP ร่วมกัน กพก. มี User เข้าใช้งานในระบบ SAP
จํานวน 2 Userสําหรับการใช้งานที่ส่วนคลังพัสดุ 1 และ ส่วนคลังพัสดุ 2 หน่วยงานละ 1 User โดยแต่ละ
User ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบรับ – จ่าย ตามหน้าที่งาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีค วามเห็ น เพิ่ มเติ มว่ า ควรใช้ 1 User 1 Password ของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และควรดําเนินการควบคู่กับ OTP (One time Password) โดยให้มีการ Monitor ไปยัง
โทรศัพท์ผู้อํานวยการกอง และมีการ Record ว่ามีพนักงานคนใดเข้าไปใช้งาน ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่มีการใช้ Link
OTP กัน
รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) แจ้งให้ทราบว่าได้มีการเตรียมแผนงานที่จะศึกษา
ในเรื่ อ งของการนํ า ระบบงาน SAP ระบบบริ ห ารพั ส ดุ (IM-Inventory Management) มาใช้ งานที่ กพก.
ซึ่งจะต้องมีการหารือกันเพิ่มเติมระหว่างหน่วยงานที่จะนําระบบนี้ไปใช้งานเนื่องจากการออกแบบระบบ จะให้
ครอบคลุมไปถึงส่วนของการเบิกพัสดุออกมาใช้งานด้วย และในส่วนของระบบ OTP ผู้ดูแลระบบของ กปน.
อาจจะต้องเข้าไปศึกษาดูว่า ระบบ SAP ยินยอมให้เข้าไปแก้ไขระบบได้หรือไม่
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6. ระบบการขนย้ายพัสดุหน่วยงานผู้เบิกพัสดุ จะทําการยกขึ้นรถเอง แต่หากมีน้ําหนักมากจะ
ใช้ รถโฟล์ คลิ ฟท์ ย กขึ้น รถ ตอนนี้ มีร ถโฟล์ คลิฟ ท์ จํ านวน 2 คั น สภาพค่ อนข้ างเก่ าแต่ ยังสามารถใช้ งานได้
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการซื้อทดแทนคันเดิม 1 คัน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า รถโฟล์คลิฟท์ มีค่าบํารุงรักษาค่อนข้าง
สูงมาก โดยระบบ Handling สมั ย ใหม่ มี ห ลายแบบ เพื่ อทํ าการยกท่ อ หรือยกของ ดั งนั้ น สิ่ งที่ ต้ องนํ ามา
พิจารณาต่อไป คือ Handling System
7. การปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้ อ มคลั งพั ส ดุ ภายหลั งจากการปรั บ ปรุ งพื้ น แล้ ว มี แ ผนที่ จ ะ
ดําเนินการทําหลังคาคลุมท่อ สําหรับหลังคาคลุมเหล็กเหนียวจะยังไม่ดําเนินการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการปรับปรุงแสงสว่างของคลัง
พัสดุด้วย โดยความสูงของหลังคา ควรเป็น 7 เมตร ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ควรจะเป็นแบบ Highbay จะดีกว่า
Fluorescent ใช้ จํา นวนของโคมและมี ความร้อนที่ น้ อยกว่ า ประหยั ด กว่ า เนื่ องจาก Fluorescent ต้องใช้
จํานวนที่มากกว่าในพื้นที่เท่ากัน จึงอยากให้มีการบริหารจัดการ ให้เป็นระบบ
8. ไม่มีระบบประกันภัยคลังพัสดุ กพก. อยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อจัดซื้อระบบดับเพลิง ระบบ
แบบฉีดธรรมดา โดยต้องการระบบดับเพลิงที่เป็นแบบโรงงาน แต่ติดปัญหาเรื่องเงินงบประมาณ ที่ต้องมีการตั้ง
งบประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี รวมทั้งระบบไฟฟ้าค่อนข้างเก่า เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยมา
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ไม่มีการประกันภัยไม่ได้ โดยเฉพาะ
โรงงานจะมีความเสี่ยงมาก ซึ่งหากมีระบบดับเพลิงที่ดี ค่าประกันภัยจะไม่สูงมาก
รองผู้ว่าการ (บริหาร) รับไปศึกษาเรื่องประกันภัย และจะดําเนินการเรื่องระบบไฟฟ้าเป็น
การเร่ งด่ ว น สํ า หรั บ ข้ อ 6 และ ข้ อ 7 จะไปดํ า เนิ น การตั้ งงบลงทุ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ต่อไป
9. ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก กพก. มีความต้องการระบบบัตรผ่านเข้าออกที่เป็นระบบ
Key card โดยอยู่ระหว่างหาข้อมูลในเรื่องนี้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี ความเห็ น เพิ่ มเติ มว่า การใช้ ระบบ Key Card ที่ ใช้ไม้ ย ก
ควบคุมนั้น ควรต้องมี CCTV ที่สามารถเชื่อมโยงทะเบียนรถที่ผ่านเข้าออกร่วมด้วย
10. การเบิกพัสดุของบริษัทผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา
จากผลการตรวจสอบงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) พบว่า ผู้รับจ้างมาเบิกพัสดุเมื่อสัญญา
สิ้นสุดแล้ว จึงมีข้อสงสัยว่า ทําไมผู้รับจ้างจึงมีพัสดุอยู่ใน Stock ปริมาณมากขนาดนั้น และพัสดุที่นําใช้ไปนั้น
มีการตรวจสอบคุณภาพแล้วหรือไม่ หรือควรจะต้องมีการถ่ายรูปตราหยดน้ําหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ รวก.(กอ)
แจ้งให้ทราบว่า ตราหยดน้ํานั้น บริษัทผู้รับจ้างสามารถทําเองได้ เนื่องจาก กปน. ไม่ได้จดลิขสิทธ์สัญลักษณ์ตรา
หยดน้ําไว้ และเคยมีปัญหาในเรื่องนี้มาก่อน
11. วัสดุล้าสมัย (Dead Stock)
กพก. มี พั ส ดุ ป ระมาณ 500 รายการ มี Dead Stock ประมาณ 70-80 รายการ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ต้องมีการบริหารจัดการ เนื่องจากถ้าพัสดุชํารุด จะนําไปใช้
งานต่ อไม่ ได้ ควรจั ด เก็ บ แยกออกจากรายการปกติ และประสานงานกั บ สํ านั กงานประปาสาขาว่ ามี ความ
จําเป็นต้องใช้อีกหรือไม่
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ผอ.กจพ. ชี้แจงว่า การสั่งซื้อของจะพิจารณาจากยอดสถิติการใช้ที่ผ่านมา 12 เดือน
เพื่อนํามาเฉลี่ยต่อเดือน แล้วประมาณการว่าควรจะสั่งซื้อไว้ใน Stock ในปริมาณเท่าไร และขอให้สํานักงาน
ประปาสาขาแจ้งความต้องการใช้วัสดุ ให้ กจพ. ทราบก่อนล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
Turnover ได้อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า รวก.(กอ) และ รวก.(กต) ควรแจ้ง
ความต้ องการพั ส ดุ ที่มีความจํา เป็ น สู ง เช่ น ท่ อและอุป กรณ์ มาตรวัด น้ํ าของสาขา เพื่ อให้ กองจั ด การพั ส ดุ
(กจพ.) ทราบล่วงหน้า เป็นประจําทุก 3 เดือน
12. ข้อร้องเรียนกรณีการรุกล้ําถนนหน้ากองคลังพัสดุกลาง
มีการร้องเรียนว่าเสาคอนกรีต รูปสี่ เหลี่ ยมตรงมุมริมคลองประปารุกล้ําเข้าไปในถนน
ในเรื่องนี้ฝ่ายระบบส่งน้ําดิบแจ้งว่ารื้อไม่ได้เนื่องจากเป็นตอม่อ จึงมีแนวคิดที่จะย้ายแนวกําแพง ของ กพก.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรพิจารณาศึกษาข้อมู ลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่ อ
นํามาช่วยในการบริหารการรับ-จ่าย พัสดุหรืออุปกรณ์ของ กปน. ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
2. กปน. ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบต่ า ง ๆ ให้ ได้ ม าตรฐาน เช่ น ระบบ
Handling ระบบประกันภัยคลังพัสดุ ระบบดับเพลิง ฯลฯ ทั้งนี้ มอบหมายให้ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและรับผิดชอบเรื่องระบบประกันภัยคลังพัสดุและระบบดับเพลิง
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให้ กปน. รั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และข้ อ คิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 24 รับทราบเกณฑ์คุณภาพน้ําประปาของ กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบเกณฑ์ กําหนดคุณ ภาพน้ํ าประปาของ
กปน. โดยคณะทํ างานกําหนดมาตรฐานคุ ณภาพน้ํ าประปาและมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ าดิ บเพื่ อใช้ในการผลิ ต
น้ําประปา ได้จัดทําเกณฑ์กําหนดคุณภาพน้ําประปา โดยปรับจํานวนรายการเพิ่มขึ้น จาก 42 รายการ เป็น
71 รายการ ประกอบด้วย
1. คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา (Biological Quality)
15 รายการ
2. คุณสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ (Physical and Chemical Quality)
30 รายการ
3. สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)
14 รายการ
4. กลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs)
5 รายการ
5. กลุ่มสารไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes: THMs)
5 รายการ
6. กลุ่มกัมมันตรังสี (Radioactive)
2 รายการ
ซึ่งรายการที่ เพิ่ มเป็ น รายการที่ ส่ งผลกระทบกั บ คุ ณ ภาพน้ํ า ทั้ งในด้ านกายภาพ เคมี และจุ ลชี วะ รวมทั้ งมี
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์กําหนดให้ดีขึ้น จํานวน 3 รายการ ได้แก่ อลูมิเนียม ทองแดง ไซยาไนด์ รวมถึงปรับ
เกณฑ์ค่าความขุ่นของน้ําประปา จาก 0.5 NTU เป็น 1.0 NTU และปรับเกณฑ์ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ จาก
0.2 - 5.0 มก./ล. เป็น 0.2 - 2.0 มก./ล.
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คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ศึกษาข้อมูลของการประปาในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม เพื่อนํามาปรับ
ใช้กับเกณฑ์กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของ กปน. ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ และ ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 25 รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาสและ
สะสม 4 เดือน (ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปี
งบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 4 เดือน (ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560) โดย กปน. ได้จัดทํา
แผนการเบิ กจ่ ายงบลงทุ นประจํ าปี งบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 4 เดื อน (ตุ ลาคม 2559 –
มกราคม 2560) สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยสามารถเบิกจ่ายได้ จํานวน 934.4 ล้านบาท คิดเป็น
19.9% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ 2559 เบิกจ่ายได้ 17.7%) รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 4 เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค.59 – ม.ค.60)
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินเบิกจ่าย
ทั้งปี*
4,115.1

แผนจ่าย
662.0

589.8
4,704.9

198.3
860.3

ต.ค.59 - ม.ค.60
จ่ายจริง
%
779.2
117.7
155.2
934.4

78.3
108.6

% เบิกจ่ายทั้งปี
18.9
26.3
19.9

* หมายเหตุ : วงเงินเบิกจ่ายอยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก สศช.
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน 74.1 ล้านบาท คิดเป็น 8.6% ของแผนจ่าย
สะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย 17.7% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ํา
กว่าแผนจ่าย 21.7% โดยมีรายการที่จ่ายต่ํากว่าแผนจ่ายดังนี้
- แผนงานบริการ จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 15.3 ล้านบาท
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ําสูญเสีย จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 8.2 ล้านบาท
- งานรื้อย้ายท่อประปา-สายงานบริการ จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 0.7 ล้านบาท
- โครงการวางท่อ จ่า ยน้ํ า ประปาให้ค รอบคลุม พื ้น ที ่ชุม ชนเมือ ง– สายงานบริก าร
จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 5.6 ล้านบาท
- งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝจพ. จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 3.6 ล้านบาท
- แผนงานคอมพิวเตอร์ จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 1.3 ล้านบาท
- โครงการวางท่อจ่ายน้ําประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง– สายงานวิศวกรรมและ
ก่อสร้าง จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 11.4 ล้านบาท
- งานเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการสู บ จ่ า ยน้ํ า ในระบบท่ อ ประธาน (ท่ อ ประธานใหม่ )
จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 5.6 ล้านบาท
- โครงการฯ 8 จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 48.2 ล้านบาท
- โครงการฯ 9 จ่ายต่ํากว่าแผนจ่าย 0.1 ล้านบาท
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รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ่าย
ทั้งปี

งบลงทุนปกติ 4,115.1
งบลงทุน
589.8
โครงการ
4,704.9
รวมทั้งสิ้น
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย
ตามข้อตกลงวัดผลการ
ดําเนินงาน

ไตรมาส 1
แผน
จ่าย

จ่าย
จริง

ไตรมาส 2 (ถึง ณ 31 ม.ค.60) ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
%

แผนจ่าย จ่ายจริง

%

แผนจ่าย

แผนจ่าย

402.2 509.8 126.8

737.2

269.4 36.5

708.0

2,267.7

109.9 128.9 117.3

164.3

26.3 16.0

100.5

215.1

512.1 638.7 124.7

901.5

295.7 32.8

808.5

2,482.8

512.1 638.7 100.0

774.9

295.7 38.2

808.5

2,482.8

ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กรได้ ป ระชุ มครั้งที่ 2/2560 เมื่ อวั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์
2560 มีมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาสและสะสม 4
เดือน (ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560) และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
ไปพิจารณาดําเนินการดังนี้
1. ให้ กปน. ปรับแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแนวนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลัง กล่าวคือ หากไตรมาสใดสามารถเบิกจ่ายได้ต่ํากว่าแผน ให้นํายอดที่
เบิกจ่ายไม่ได้ไปสมทบกับแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสถัดไป
2. สําหรับงานก่อสร้างถังเก็บน้ําใสเพชรเกษมและราษฎร์บูรณะที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาส และ
สะสม 4 เดือน (ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560) และให้ กปน. รับ ข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 26 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด 3 เดือน ปีงบประมาณ
2560 (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน งวด 3 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559) โดยแผนงาน /
โครงการส่วนใหญ่ดําเนินกิจกรรมได้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน สรุปผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้านได้ ดังนี้

-25โครงการ/แผนงาน
ยุทธศาสตร์

ผลการดําเนินงาน 3 เดือนแรก
ตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

จํานวน
แผนงาน

จํานวนตัวชี้วัด
ตามแผน

แผนงานที่ได้ตาม
เป้าหมาย

1

2

1

-

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
2

5
2
25

8
8
104

5
1
22

-

8
8
104

30

45

30

-

45

7
70

33
200

7
66

3
3

30
197

1. ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2. ด้านการเงิน
3. ด้านลูกค้า
4. ด้านกระบวนการ
ภายใน
5. ด้านการเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร
6. ด้านธรรมาภิบาล
รวม

แล้วเสร็จ

รวมทั้ งผลการดําเนิ น งานตามแผนปรับ ปรุงองค์ กร (OFIs Roadmap) ตามระบบประเมิ น
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) สามารถดําเนินการเป็นไปตามแผนงาน
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ ป ระชุ มครั้งที่ 2/2560 เมื่ อวัน ที่ 9 กุ มภาพั น ธ์
2560 มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด 3 เดือนแรก ปีงบประมาณ
2560 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 27 รับ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
งวด 3 เดือน ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับ ทราบรายงานผลการดํ าเนิ น งานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 3 เดือน ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) โดยมีผล
ประเมินการดําเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑ์วัดฯ ที่กําหนดได้ร้อยละ 32.0% เทียบเป็นระดับประเมิน
3.8243 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 น้ําหนักร้อยละ 50 ซึ่งจะตรวจประเมินผลโดย
สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
2. ผลลัพธ์หมวด 7 น้ําหนักร้อยละ 50 แบ่งออกเป็น 6 หมวดย่อย คือ ผลลัพธ์ข้อ 7.1-7.6
ดังนี้
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ผลงาน
(เกรด)

เกณฑ์วัด
• ผลลัพธ์ข้อ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณภาพน้ําประปา
o กายภาพ และ เคมี
o แบคทีเรีย
- 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 ภาพรวม
o อัตราน้ําสูญเสีย Normal Zone
o อัตราน้ําสูญเสีย Red Zone
- การหยุดการสูบจ่ายน้ํา
• ผลลัพธ์ข้อ 7.6 ด้านการนําองค์กร
- การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS – SOE
- การบริหารจัดการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (DSM)
- การกํากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

A
A
B
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
A
A
ผลงานไตรมาสที่ 1 A
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

E
E
E
A
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค์ กร ได้ป ระชุ มครั้งที่ 2/2560 เมื่ อวั น ที่ 9 กุ มภาพั น ธ์
2560 มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 28 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในส่วนของแสงสว่างและพื้นผิวลู่วิ่ง
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างรายงานว่า กองออกแบบงานโยธา (กอย.) ได้จัดทําร่างแบบ
แปลนการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
ระบบลู่วิ่ง ระบบการระบายน้ํา และการปูห ญ้ า แต่เนื่องจากการประชุมครั้งที่ ผ่านมา กรรมการผู้แทนฝ่าย
ลูกจ้างเสนอให้จัดทํารั้วกั้นรอบสนามและลู่วิ่งเพิ่มเติม จึงได้แจ้งไปยังฝ่ายบริการกลาง (ฝบก.) และ ฝบก. ก็ได้
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ส่งเรื่องไปยังสมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง (สปน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสนามกีฬา
เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ น ทั้ งนี้ สปน. จะพิ จารณาเรื่องการจั ดทํ า รั้วเพิ่ มเติ มในการประชุ มคณะกรรมการ
บริหาร สปน. ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
2. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 0.5 ขั้นของพนักงาน กปน. กรณี
ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มอบหมายให้ กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างติดตามความ
คืบหน้าของรัฐวิสาหกิจอื่นที่ดําเนินการในเรื่องนี้ และนํามารายงานเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
3. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในส่วนของ
อัตราค่าห้องและค่าอาหาร ของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว
4. รับทราบ ความคืบหน้าการปรับปรุงเงินการกุศลในพิธีทางศาสนา และผลการดําเนินการ
ตามที่ คณะกรรมการ กปน. เสนอ โดย ฝ่ ายสวั ส ดิ ก ารและกิ จ การสั มพั น ธ์ (ฝสก.) ได้ ดํ า เนิ น การปรับ ปรุ ง
ข้อความในคําสั่งให้ ฝกม. พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง และนําเสนอท่านผู้ว่าการลงนามในคําสั่งมอบ
อํานาจเกี่ยวกับการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) แล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
5. รับทราบ ความคืบหน้าการขอปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ กปน.
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ
ในลําดับต่อไปไว้เป็นการล่วงหน้า เมื่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) และคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ให้ความเห็นชอบแล้วจะได้ดําเนินการได้ทันที
6. เห็ น ชอบ โครงการอบรมสั ม มนาพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
แรงงานสัมพั นธ์สําหรับคณะกรรมการกิจการสัมพัน ธ์ใน กปน. ระหว่างวัน ที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2560
ณ จั งหวั ด เพชรบุ รี และประจวบคี รีขัน ธ์ โดยมี การทั ศนศึ กษาดู งานโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ
ณ โครงการชั่งหัวมันและจัดให้มีการอบรมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ ดังนี้
1) สาระสําคัญ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...
2) การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ยุค Thailand 4.0
3) Update กฎหมายแรงงานสําหรับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ดําเนินการต่อไป
7. รับทราบ ข้อเสนอให้มีการสอบบรรจุลูกจ้างที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี ในโอกาส กปน.
ครบรอบ 50 ปี
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ฯ มอบหมายให้ กปน. พิ จ ารณาดํ า เนิ น การบริ ห าร
อัตรากําลังขาด – เกิน ให้เหมาะสมตามความจําเป็นของงาน และพิจารณาบรรจุพนักงานใหม่ลงในตําแหน่งที่
เป็นความต้องการที่แท้จริงของ กปน. เช่น ซ่อมท่อ เป็นต้น
8. เห็ นชอบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิ จการสัมพัน ธ์ฯ ครั้งที่ 3/2560 ในวัน
จันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ่ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ไปพิจารณา
ดําเนินการ
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เรื่องที่ 29 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560
กปน. ได้นํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรับทราบผลการปฏิ บัติ งานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2560 สรุปได้ดังนี้
1. มีมติรับทราบ ผลการดําเนินงานของ กปน. สิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2560 ดังนี้
1.1 อัตราน้ําสูญเสียในภาพรวมของ กปน. ดําเนินการได้ ร้อยละ 31.63 สูงกว่าอัตราน้ํา
สูญเสียตามแผน ณ เดือน มกราคม 2560 (29.60%) และมีแนวโน้มจะไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ชี้วัดของปีงบประมาณ 2560 โดยมีข้อสังเกตที่ กปน. ควรให้ความสนใจ ดังนี้
1.1.1 ปริ ม าณน้ํ า ผลิ ต จ่ ายเฉลี่ ย สะสม 5.43 ล้ าน ลบ.ม. ต่ อวั น สู งกว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ปริมาณน้ําผลิตจ่ายสะสม ปี 2559 ในขณะที่ปริมาณน้ําจําหน่ายเฉลี่ยสะสม 3.72 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ต่ํากว่า
ปี 2559 ประมาณ 3.4% โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พื้นที่
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5
กปน.

อัตราน้ําสูญเสียสะสม ม.ค. 60
(ร้อยละ)
ค่าจริง
แผน
31.26
29.51
29.96
27.41
23.11
20.17
40.55
38.69
29.37
28.53
31.63
29.60

น้ําผลิตจ่ายเฉลี่ยสะสมต่อวัน
(ล้าน ลบ.ม./วัน)
ค่าจริง
แผน
1.31
1.27
1.26
1.24
0.94
0.90
1.33
1.31
0.59
0.60
5.43
5.32

น้ําจําหน่ายเฉลี่ยสะสมต่อวัน
(ล้าน ลบ.ม./วัน)
ค่าจริง
แผน
0.90
0.90
0.88
0.90
0.72
0.72
0.79
0.80
0.42
0.43
3.72
3.75

1.1.2 ประสิ ทธิภาพการสํ ารวจหาจุ ดรั่วของท่ อจ่ ายน้ํ าใต้ ดิ นและซ่ อมสํ าเร็ จได้ เฉลี่ ย
เดือนละ 102 จุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2559 (72 จุด) แสดงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานสํารวจหาท่อรั่ว
ดีขึ้น แต่ปรากฏว่าอัตราน้ําสูญเสียไม่ลดลง จึงเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าระบบท่อจ่ายน้ํา อาจเริ่มเข้าสู่สภาวะวิกฤต
1.2 การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ลดพื้นที่ DMA ที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูง มีจํานวน DMA
ที่มีอัตราน้ําสูญเสียมากกว่า 40 % ลดลง ดังสถานะของ Water Balance ดังนี้
พื้นที่
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5
กปน.

WL<20
WL 20-30
WL 30-40
WL >40
DMA
ม.ค.ทั้งหมด ก.ย.-59 ม.ค.-60 ก.ย.-59 ม.ค.-60 ก.ย.-59 ม.ค.-60 ก.ย.-59
60
191
54
50
50
53
44
51
43
37
227
98
95
71
60
35
47
23
25
168
83
86
47
47
32
25
6
10
227
19
18
27
30
48
55
133
123
149
36
40
41
31
29
32
43
46
962
290
289
236
221
188
210
248
241
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1.3 แรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม ดําเนินการได้ 9.13 เมตร ต่ํากว่าเกณฑ์ชี้วัดของงบประมาณ
2560 ที่ 10.40 เมตร (แรงดันน้ํา 28 จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP) สําหรับแรงดันน้ําเฉลี่ยจากจุดวัด 220 จุด
อยู่ที่ 9.938 เมตร โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประจําเดือนมกราคมที่ 4.07
1.4 ความก้าวหน้าการจัดทําเล่มแผนบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ปี 25602564
1.5 ความก้าวหน้าการจัดซื้อเครื่องมือสํารวจท่อรั่วภายในท่อประธาน (JD7 LDS1000)
ซึ่งคาดว่าจะจัดซื้อส่งให้หน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ได้ภายในปีงบประมาณ 2560 นอกจากนี้ได้จัดหาลูกจ้าง
สําหรับการตั้ง Attack Team 2 ชุดงาน เรียบร้อยแล้ว สําหรับการจ้างบริการข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวังน้ําสูญเสียอยู่
ระหว่างการกํ าหนดรายละเอี ย ดเงื่อนไขสัญ ญา โดยจะดํ าเนิ น การในพื้ น ที่ บ ริ การ 1 ก่ อน ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
อุปกรณ์ RTU ชํารุดอยู่มากเมื่อเทียบกับพื้นที่บริการอื่น
1.6 การคัดเลือกเส้นทางท่อประธานบริเวณที่เป็นคอขวดความยาว 27.9 กิโลเมตร จาก
ทั้งหมด 12 เส้นทาง เพื่อมอบให้สายงานวิศวกรรมจัดทําสัญญาปรับปรุงท่อภายในปี 2560 สําหรับงานซ่อม
ท่อประธานที่แตกรั่วในถนนพระราม 4 คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 วิเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริงกรณีน้ําจําหน่ายสะสม 4 เดือนแรกของปี 2560 น้อย
กว่าปี 2559 3.4% ว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ค่าน้ําหรืออัตราน้ําสูญเสียอย่างไรและนําเสนอในการประชุม
ครั้งต่อไป
2.2 พิ จารณาปรั บ เปลี่ ยนการกําหนดเกณฑ์ วัด ค่ าแรงดั น น้ํ าจาก 28 จุด ตามที่ IRDP
กําหนดเป็น 220 จุด ซึ่งจะสะท้อนความเป็นจริงกับสภาพปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อ กปน. มากกว่า ทั้งนี้
ควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนมิถุนายน 2560 โดยให้ ชวก.(สจ) นําเสนอ
กรอบและแนวทางในการประชุมครั้งต่อไป
2.3 เพิ่มการรายงานผลการซ่อมบํารุงรักษาท่อประธาน พร้อมการวิเคราะห์ปริมาณน้ํา
สูญเสียของระบบท่อประธานในการประชุมประจําเดือนทุกครั้ง
2.4 ปรับปรุงเนื้อหาในแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและการบริหารจัดการแรงดันน้ํา
ปี 2560 – 2564 ให้กระชับและเพิ่มแผนบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน
2.5 เร่งรัดการจ้างลดน้ําสูญเสียและปรับปรุงท่อที่มีอัตราการแตกรั่วสูง ดังนี้
2.5.1 จัดทํา TOR งานจ้างลดน้ําสูญเสียให้แล้วเสร็จและนําเสนอ ผวก. ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
2.5.2 จัดทําหลักการพร้อมวิธีการประมาณราคาค่างานวางท่อจ่ายน้ําโดยสายงาน
วิศวกรรม โดยให้ระบุเงื่อนไขการคํานวณเกี่ยวกับเวลาการทํางาน อัตราการวางท่อ และมาตรการก่อสร้าง หรือ
อื่นๆ ซึ่งจะทําให้ค่างานเปลี่ยนแปลงได้ จัดส่งให้สายงานบริการสําหรับใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการจัดทําราคา
กลางสําหรับการจ้างงานวางท่อ เพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างงานปรับปรุงท่อล่าช้า ภายในเดือนมีนาคม 2560
2.6 แจ้ ง ทุ ก พื้ น ที่ บ ริ ก ารทํ า การวิ เ คราะห์ ส รุ ป ผลการดํ า เนิ น งานครึ่ ง ปี แ รกของ
ปีงบประมาณ 2560 พร้อมเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของครึ่งปีหลัง โดยกําหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน
และสามารถกํากับติดตามผลงานได้
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ กปน. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ําขายที่ลดลง ไม่สอดคล้องกับปริมาณน้ําผลิตจ่าย
และแรงดันน้ําที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทราบสาเหตุและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงเป้าหมาย
2. กปน. ควรพิ จารณาแผนงาน โดยแยกเป็ นด้านเทคนิคและด้านปฏิ บั ติการ รวมทั้งกําหนด
ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถลดน้ําสูญเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ มีปัญหาการทรุดตัวของดินค่อนข้างสูง กปน. จึงควรมีการศึกษาวิธีการทดสอบวัดระดับความสูง
ของพื้ นดิ นด้ วยระบบ CORS เพื่ อนํ ามาช่วยในการบริห ารจัดการน้ํ าสูญ เสี ยอัน เนื่องมาจากการทรุด ตัวของ
พื้นดิน โดยมอบหมายให้ รวก.(ว) เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 30 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วมี
มติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2560
2. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานให้มีการเชื่อมโยงผลประเมินกับโบนัสไป
ยังพนักงานระดับผู้อํานวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตดังนี้
1) คณะกรรมการฯ ยั ง คงมี ค วามเห็ น ว่ า ผลการปฏิ บั ติ ง านและผลตอบแทนควร
เชื่อมโยงกัน และการกําหนดสัดส่วน Fixed : Vary 80 : 20 จะเป็นตัวเลขที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงขอให้ กปน. พิจารณาดําเนินการด้วย
ความรอบคอบทั้งในเรื่องการกําหนดน้ําหนัก สัดส่วนการคํานวณ และอื่น ๆ
นอกจากนี้ ขอให้ กปน. ปรับ กรอบเวลาดํ า เนิ น การตามแผนฯ ให้ เร็ว ขึ้ น โดยให้
นําเสนอคณะอนุกรรมการฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2560
2) สํ า หรั บ กรณี ก ารกํ า หนด KPI ของผู้ เ ชี่ ย วชาญให้ มี มู ล ค่ า (Value) เที ย บได้ กั บ
ตํ า แหน่ งบั งคั บ บั ญ ชา นอกจากการกํ า หนด Job Description ของตํ า แหน่ งผู้ เชี่ ย วชาญที่ ชั ด เจนและการ
มอบหมายงาน/โครงการพิเศษโดยผู้บังคับบัญชาแล้ว กปน. อาจต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของจํานวน
ผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และกําหนดเส้นทางการเติบโตสําหรับผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อสร้างให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ที่แท้จริง
3) เนื่องจากปัจจุบันพนั กงานรุ่นใหม่เข้าสู่ตําแหน่ งบังคับบัญ ชาชั้น ต้น (หัวหน้ าส่วน)
ค่อนข้างเร็ว ในขณะที่ยังเหลือเวลาปฏิบัติงานใน กปน. อีกประมาณ 30 ปี ซึ่งจะเป็นปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในอนาคต ดังนั้น จึงขอให้ กปน. จัดทําแผนอัตรากําลังระยะยาว โดยวิเคราะห์ทิศทางของ
องค์กรในอนาคต จํานวนบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างสายงานหลักและสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ที่จําเป็น
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ในอนาคต Human Productivity เมื่ อเที ย บกั บ 5 ปี ที่ผ่ านมา ฯลฯ แล้ ว นํ าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ เพื่ อ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อไป
3. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า ในการจัดหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ บ ริ ห าร นอกเหนื อจากหลั กสู ต รเสริมสร้ างเครือข่ ายความสั มพั น ธ์ กับ ผู้ บ ริห ารองค์ กรอื่ น ๆ แล้ ว ควรให้
ความสําคัญกับหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารและสนับสนุนต่อ
การมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของ กปน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และ
มุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้บริหาร นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับผู้บริหารที่เป็น Successor ด้วย
4. รับทราบความก้าวหน้าการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแต่ละกลุ่มวิชาชีพของ กปน.
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ในการนําเสนอเพื่อขอความเห็ นชอบการจ่ายเงิน เพิ่ มพิเศษดังกล่าว ควรนําเสนอ
เฉพาะส่ วนที่ มีการเปลี่ย นแปลงเพิ่ มเติ มขึ้ น มา เพราะเป็ น คนละกรณี กับ เงิน เพิ่ มพิ เศษสาขาวิช าชี พเฉพาะ
(ค่าวิชาชีพ) ตามคําสั่ง กปน. ที่ 511/2555 ซึ่งหากเทียบเคียงกับภาคราชการจะมีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในบางตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทํางาน (คือ การทํางานที่มีสภาพการ
ทํางานไม่น่าอภิรมย์ ยากลําบาก ตรากตรํา เสี่ยงภัย ฯลฯ)
2) เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณา ขอให้ กปน. พิจารณาทบทวนลักษณะ
งานอื่นที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ งานซ่อมท่อประปา ฯลฯ โดยอาจ
เพิ่มเติมในลักษณะของการประกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานก็ได้
5. รับทราบผลการประเมิน กปน. ตามระบบ SEPA (Feedback Report) หมวด 5 ประจําปี
2559 จากสํ านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิ สาหกิ จ โดยผลคะแนนในภาพรวม หมวด 1-6 ได้ คะแนน
ประเมิน 306.50 คะแนน สําหรับผลการประเมิน หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นดังนี้
ข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมบุคลากร ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 50 (ช่วงคะแนน 50-65%)
ข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 50 (ช่วงคะแนน 50-65%)
โดยมีรายละเอียดโอกาสในการปรับปรุง (OFIs) ตาม Feedback Report และแนวทาง
การปรับปรุงการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ตามที่นําเสนอในที่ประชุม
6. รับ ทราบข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ที่ ให้ มี ก ารทบทวน
ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 115 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2543
โดยคณะอนุ ก รรมการฯ มี ค วามเห็ น ว่ า กปน. ได้ มีการกํ าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ในเรื่อ ง
ดังกล่าวไว้ชัดเจนแล้ว (ตามข้อ 21 ของข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 115 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2543
รวมทั้ งการกําหนดระดั บโทษความผิดวินั ยฐานละทิ้ งหน้ าที่ ห รือขาดงานตามคําสั่ง กปน. ที่ 134/2528)
ดังนั้น จึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงให้สํานักตรวจสอบทราบต่อไป
7. รับทราบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
โดยประธานอนุกรรมการฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2560 ทั้งในเรื่องการแต่งตั้งคณะทํางานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การกําหนด
กรอบงานวิจัย รวมทั้ งแผนการดําเนิ น งานและความก้ าวหน้าการดําเนิ น งาน โดยขอให้ กปน. นําเสนอผล
การดําเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
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มติที่ประชุม

รับทราบ และ ให้ กปน. รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 31 รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จ กรรม
เพื่อสังคม (CSR)
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ ข้อเสนอของประธานคณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะให้มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน
ภาพลักษณ์เป็นที่ปรึกษาในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของการประปานครหลวง
2. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการจัดทําข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของ กปน.
โดยในปีงบประมาณ 2560 กปน. จะเข้าร่วมจัดทําข้อตกลงคุณธรรมในโครงการ “งานก่อสร้างวางท่อประปา
และงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมโครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ถ.รัตนาธิเบศร์ - ทาง
หลวงหมายเลข 345 ของกรมทางหลวงชนบท สัญญา รทป.126”
คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรผลักดันโครงการฯ 9 ให้เข้าร่วมข้อตกลง
คุณธรรมต่อไปด้วย
3. รับทราบ รายงานผลการดํ า เนิน งานตามแผนปฏิบ ัต ิง านด้า นธรรมาภิบ าล (CG)
ประจําปีงบประมาณ 2560 ในเดือนมกราคม 2560
คณะอนุ กรรมการฯ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกั บการจั ดตั้ งและขั บเคลื่ อนสภาธรรมาภิ บาล
ของ กปน. ดังนี้
3.1 ฝ่ายธรรมาภิบาลควรช่ว ยกํากับ ดูแลการดําเนิน งานของสภาธรรมาภิบาล เพื่อให้
มีหลักเกณฑ์และกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์
3.2 เสนอแนะให้จัดหลักสูตรละลายพฤติกรรม, เข้าค่ายอบรม ฯลฯ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการสื ่อ สารและสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสมาชิก อีก ทั ้ง เป็น เวทีใ นการแสดงความคิด เห็น และ
ดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลในฐานะเป็นผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกด้วย
4. รับทราบ รายงานผลการดํ า เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (SR) ของ กปน.
ประจําเดือนมกราคม 2560
คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ให้ ข้อ เสนอแนะการดํ าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ฉลากเขี ย ว และฉลาก
ประหยัดน้ําของ กปน. ว่าควรมีนิยามความหมายที่ชัดเจน เข้าใจง่าย นอกจากนี้ สําหรับการรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ นั้น ควรแสดงรายงานเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานประจําปี ว่าขณะนี้ดําเนินการ
อยู่ในขั้นตอนใด ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร และสําหรับกิจกรรมนอกแผน
ควรตั้ งเป้ าหมาย, ตั ว ชี้ วั ด และกํ าหนดที่ มาของงบประมาณให้ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ กิจ กรรมเหล่ า นั้ น ตอบโจทย์
วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
5. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนมกราคม 2560
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารวาระครบรอบ 50 ปี กปน. ว่าควร
สื่อสารกิจกรรมหลักของโครงการครบรอบ 50 ปี กปน. อย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าในโอกาส
พิเศษนี้ กปน. จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนในด้านใด และประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง
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6. รับทราบ รายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือนมกราคม 2560 โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ดําเนินการประกาศเผยแพร่การ
จัดซื้อจัดจ้างที่เสาข่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสํานักงานใหญ่ มีจํานวนทั้งสิ้น 80 เรื่อง และไม่มีการ
ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน
7. รับทราบ การจั ด ทํ า เกณฑ์ วั ด ความโปร่ งใส ปี ง บประมาณ 2561 โดยขอให้ กปน.
ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ และนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
8. รับทราบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิ บาล (CG) และกิจกรรมเพื่ อ
สังคม (CSR) ครั้งที่ 3/2560 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ห้อง 606 อาคารสํานักงาน
ใหญ่ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 32 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ย ง ที่ได้ป ระชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติรับทราบผลการบริหาร
ความเสี่ยง และข้อมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้
1. การประกันภัยทรัพย์สินของ กปน.
ตามหนังสือที่ นร 0505/ว69 วันที่ 6 พ.ค. 2548 เรื่องการประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2548 เห็นชอบหลักเกณฑ์การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ ดังนี้
(1) ให้สถานที่ราชการภายในประเทศถือหลักประกันตนเอง เว้นแต่สถานที่ราชการที่มี
คลังเก็บสิ่งของหรือโรงงานของทางราชการทั่วๆ ไป ซึ่งอาจเกิดความเสียหายมากในเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้จัดทํา
ประกันภัยได้
(2) ให้รัฐวิสาหกิจซึ่งมีทรัพย์สินที่อาจเกิดความเสียหายมากในเมื่อเกิดอัคคีภัยจัดการ
ประกันภัยโรงงานหรือที่เก็บพัสดุของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
กปน. ได้ทําประกันภัยทรัพย์สิน ทุ นประกันรวม 76,600,000 บาท จํานวนเบี้ยประกัน
รายปี 49,374.08 บาท คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินในสถานที่ต่างๆ ดังนี้
1.1 สํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาคารสํ า นั ก งานใหญ่ ชั้ น 3 ทุ น ประกั น ภั ย
30,000,000 บาท
1.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง โรงกรองน้ําสามเสน ทุนประกันภัย 15,000,000 บาท
1.3 ฝ่ ายมาตรฐานวิ ศวกรรมและสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ อาคารวิ ศวกรรม ชั้ น 2 ทุ น
ประกันภัย 2,000,000 บาท
1.4 ฝ่ ายควบคุ มการส่ งและจ่ ายน้ํ า อาคารสํ านั กงานระบบส่ งและสู บจ่ ายน้ํ า ชั้ น 6 ทุ น
ประกันภัย 4,000,000 บาท
1.5 ฝ่ายโรงงานผลิตน้ําบางเขน อาคารอํานวยการ โรงงานผลิตน้ําบางเขน ชั้น 3 ทุนประกันภัย
4,000,000 บาท
1.6 อาคารสํานักงานประปาสาขา 18 สาขา ทุนประกันภัย สาขาละ 1,200,000 บาท
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2. การบริหารจัดการท่อประปาที่เหมาะสม และการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
สายงานผลิตและส่งน้ํา โดย ชวก.(สจ) นําเสนอการนําระบบบริหารจัดการเสถียรภาพ
ของท่ อ ประปามาใช้ ในการจั ด ทํ า แผนและดํ า เนิ น การซ่ อ มแซมท่ อ ประธานในแต่ ล ะเส้ น ทางตามลํ า ดั บ
ความเร่งด่ ว น โดยพิ จ ารณาจากระดั บ ความเสี่ ย งและผลกระทบระบบท่ อ และการจั ด ทํ าระบบฐานข้ อมู ล
ท่อประธานเพื่อประโยชน์ในการบํ ารุงรักษา อย่ างไรก็ต าม ท่ อประธานบางเส้น ทางที่ มีปั ญ หาน้ําสูญ เสียสู ง
ต้องดําเนินการหาจุดรั่วและซ่อมแซมโดยเร่งด่วน กปน. ได้เลือกเส้นท่อประธาน ตามแนวถนนพุทธบูชา ซึ่งอยู่
ในเขตสํานักงานประปาสาขา สุขสวัสดิ์ มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือนใน
การสํารวจหาท่อรั่วเพื่อจัดการน้ําสูญเสีย
3. การศึกษาความสัมพันธ์ปริมาณสาหร่ายและชั้นความลึกระดับน้ําที่จุดรับน้ําดิบ
สายงานผลิตและส่งน้ํา โดยฝ่ายคุณภาพน้ํา รายงานผลการสํารวจปริมาณสาหร่ายใน
แม่น้ําเจ้าพระยา สํารวจเมื่อวัน ที่ 29 เมษายน 2556 จํานวน 4 จุด คือ สถานี สูบน้ํ าดิ บสําแล อ.บางไทร
อ.บางปะอิน และ วัดพนัญเชิง โดยเก็บตัวอย่างน้ําที่ระดับความลึก 1 เมตรใต้ผิวน้ําและที่ก้นแม่น้ํา (ลึก 4-9 เมตร)
เพื่อตรวจสอบสาหร่าย พบว่า ทั้งชนิดและปริมาณสาหร่ายไม่ต่างกัน ความลึกไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
สาหร่าย เนื่องจากสภาพการไหลของแม่น้ําเจ้าพระยามีการผสมมวลน้ําตลอดลําน้ํา ไม่มีการแบ่งชั้นน้ํา
4. สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติในแม่น้ําเจ้าพระยา
สายงานผลิตและส่งน้ํา โดยฝ่ายทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปภาพรวมสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติในแม่น้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 11 สถานี ครอบคลุมตั้งแต่ สถานีวัดบ้านแป้ง
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่เหนือจุดรับน้ําดิบสําแลขึ้นไป 24 กิโลเมตร ลงมาจนถึง สถานีโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ จ.สมุ ท รปราการ อยู่ ใต้ จุ ด รั บ น้ํ า ดิ บ สํ า แลลงมา 84 กิ โลเมตร (หรื อ ห่ า งจากปากแม่ น้ํ า 12
กิโลเมตร)
5. ความก้าวหน้างานกําจัดสาหร่ายเชิงกล
สายงานผลิตและส่งน้ํา โดยฝ่ายทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้างาน
กําจัดสาหร่ายเชิงกล ตามที่ กปน. ได้ตั้งคณะทํางานศึกษานวัตกรรมการกําจัดสาหร่ายในระบบผลิตน้ําประปา
โดยคณะทํางานฯ มีแนวคิดในการพั ฒ นาอุป กรณ์ เป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้ น เป็น การทดสอบเปรียบเทีย บ
ประสิทธิภาพของแผ่นกรองชนิดต่าง ๆ โดยการติดตั้งอุปกรณ์กรอง (ขนาดทดลอง) ในคลองประปา และ ระยะ
ยาว เป็นการติดตั้งอุปกรณ์กรองในโรงงาน โดยจะออกแบบเป็นระบบล้างแผ่นกรองอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้
แรงงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบหารูปแบบที่มีความเป็นไปได้ ก่อนที่จะดําเนินการเขียนโครงการเพื่อ
ขอการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
6. ผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปีงบประมาณ
2560 (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จํานวน 6
รายการ พบว่า
6.1 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) 4 รายการ ได้แก่ ความขุ่นน้ําดิบ
จากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันออก ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความขุ่นน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบฝั่งตะวันตก
ณ เขื่ อ นแม่ ก ลอง อ.ท่ าม่ วง จ.กาญจนบุ รี ค่ า ความเค็ ม ในแม่ น้ํ า เจ้ า พระยา ณ สถานี สู บ น้ํ า ดิ บ สํ า แล และ
ค่าคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
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6.2 อยู่ ในระดั บที่ ต้ องติ ดตามและทํ าการเฝ้ าระวั งอย่ างใกล้ ชิด (Trigger) 1 รายการ
ได้ แก่ ปริ มาณการไหล ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จากฐานข้ อ มู ล กรมชลประทาน ณ วั น ที่ 2
กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า อยู่ที่ 92 ลบ.ม./วินาที (Trigger 80 - 100 ลบ.ม./วินาที)
6.3 อยู่ในระดับที่ต้องดําเนินการทันที (Threshold) 1 รายการ ได้แก่ ปริมาณน้ําใช้
งานได้ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ในช่วงฤดูแล้ง จากข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
พบว่า อยู่ที่ 41% (Threshold≤45%)
ทั้งนี้ สําหรับปริมาณน้ําเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สายงานผลิตและส่งน้ําได้ติดตาม
สถานการณ์น้ํา พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําอย่างต่อเนื่อง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ ส ายงานบริ ห าร พิ จ ารณาการทํ าประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น ในส่ ว นของคลั งพั ส ดุ ก ลาง
เนื่องจากมีทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก มูลค่าสูง และทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ
หากเกิ ด อั ค คี ภั ย เช่ น ท่ อ พี วี ซี เป็ น ต้ น รวมทั้ ง กํ า หนดให้ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานด้านการประกันภัย และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. ให้สายงานผลิตและส่งน้ํา ดําเนินการเลือกเส้นทางนําร่องสํารวจหาจุดรั่วและซ่อมแซม
ท่อประธาน เพื่อให้ทราบขั้นตอนปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค แล้วจึงขยายผลต่อไป
3. ให้สายงานบริการ ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
ลดน้ําสูญเสียเพิ่มเติม โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเป็นรายสาขา เนื่องจากมีสภาพพื้นที่แตกต่างกัน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 33 รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ํา (CIS)
กปน. ได้นํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อ รับ ทราบรายงานความก้า วหน้า โครงการ
พัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ํา (CIS) ซึ่งคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.
ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ํา (CIS) โดย กปน. ทดสอบระบบงาน CIS แบบคู่ขนานกับระบบงานจริงที่
สํานั กงานประปาสาขาบางบั ว ทอง โดยเริ่มทดสอบตั้ งแต่วั น ที่ 1 กุ มภาพั น ธ์ 2560 จนถึ งปั จจุ บั น มี การ
ทดสอบการเชื่ อ มโยงกั บ ระบบงานภายใน กปน. ประกอบด้ วย SAP GIS CRM และ ทดสอบการใช้ งาน
ระบบงาน CIS กับงานรับจ่ายมาตรวัดน้ําของฝ่ายมาตรวัดน้ําและการทดสอบการรับเงิน ที่ เซ็นทรัลเวสต์เกต
โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ได้
ดําเนินการจัดเตรียมแผนในช่วง Go-Live ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสาขา อบรมการใช้งานให้กับ
ผู้ใช้งานสาขา เปิดระบบเพื่อให้สาขาทดลองใช้งาน การตรวจสอบข้อมูลก่อนการขึ้นระบบ รวมถึงเตรียม
หน่วยงานกลาง เพื่อรับเรื่องในช่วงติดตั้งใช้งานระบบ โดยมีแผนระยะเวลาทํางานในส่วนที่เหลือ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอให้ กปน. จัดตั้งทีม Super User และกําหนดขั้นตอนให้ชัดเจน เพื่อดูแลแก้ไขปัญหา
ช่ว ง Go-Live ระบบโดยผู้ บ ริห ารระดั บ สู งของสายงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะต้ องกํ าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับทีมงานที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Super User
และซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
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2) จัดทําแผนดําเนินงานในการ Go-Live ระบบงานใหม่โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก
แผนงานซึ่งต้องกําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ Go-Live จนถึงวันที่ระบบเริ่มเสถียร เพื่อให้
คําปรึกษา ตอบคําถาม พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานสาขา และ ช่วงหลัง เมื่อระบบเสถียรแล้ว โดย
กําหนดแผนงานและระยะเวลา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกลับไปปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ
3) จัดทําแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหากรณีระบบ CIS ไม่สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายใน
วันที่ Go-Live (แผน Roll Back)
4) จัดทําระบบ FQA เพื่อสนับสนุนผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 34 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2560 แล้ว มีมติในเรื่องต่าง ๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รับทราบการตรวจสอบ SAP License สําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานต่างๆ
โดย กปน. ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ SAP License เพิ่ ม เติ ม จํ า นวนรวม 75 License ประกอบด้ ว ย ประเภท
Professional License จํานวน 17 License และประเภท Logistic License จํานวน 58 License เพื่อให้
ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นตาม Module ต่างๆ โดยกําหนดสิทธิ์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้งานได้
นอกจากนี้ กปน. มีการเชื่อมโยงระบบงาน SAP โดยมีการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน SAP กับระบบงานต่าง ๆ
เช่น CIS WLMA GIS BI รวมถึง Web Application เพื่อนําข้อมูลของแต่ละระบบงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละระบบงานจําเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้ กปน. ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบงาน SAP กับระบบงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยนําข้อมูลที่มีในระบบงานมา
วิเคราะห์และจัดทํารายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ กปน. เพื่อนําเสนอผู้บริหารต่อไป
2. รั บ ทราบการบู ร ณาการระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ร่ า ง) ข้ อ กํ า หนดมาตรฐานการ
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ กปน. โดยร่างข้อกําหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ กปน.
จะเป็น การกํ าหนดรูป แบบ โครงสร้าง และมาตรฐานที่ สนั บสนุ นการเชื่ อมโยงข้อมู ลของ กปน. ในรูปแบบ
เดียวกัน เพื่ อเป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสําหรับผู้พัฒ นาทั้งภายในและภายนอกองค์กร ช่วยลด
ความซ้ําซ้อนในการให้บริการข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ ภายใน กปน. ช่วยทําให้เข้าถึงข้อมูลในระบบงาน
ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นลดค่าใช้จ่ายการบํารุงรักษาระบบ
ในการพิ จารณารายละเอี ยด คณะอนุ กรรมการฯ มี ข้อเสนอแนะให้ กปน. ปรับ ปรุงให้
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้
1) ให้ กปน. รวบรวมระบบงานภายในทั้ งหมดที่ มี แล้ ว นํ า มาวิ เคราะห์ ต ามรู ป แบบ
โครงสร้ าง ตามแนวทางที่ กํ า หนด เพื่ อลดการซ้ํ า ซ้ อ น สามารถให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงานต่ า งๆได้ ม ากขึ้ น และ
มีประสิทธิภาพ
2) วิ เ คราะห์ LifeCycle ของระบบงานต่ า งๆเพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น ของระบบงาน
ซึ่งระบบจะยั่งยืนต้องประกอบด้วย Scalability Portability Repeat Involve
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3) เขี ยนกรอบและรายละเอีย ดการบูร ณาการให้ค รบถ้ว นครอบคลุม ทุก ระบบงาน
เพื่อจะได้ ครอบคลุมทุกหัวข้อของการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต อันจะช่วยให้ระบบงานเกิดความยั่งยืน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 35 รับทราบรายงานการศึกษาดูงานกิจการประปา ณ ประเทศญี่ปุ่น ของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการศึกษาดูงานกิจการประปา
ณ ประเทศญี่ปุ่น ของคณะกรรมการ กปน. ระหว่างวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ก ารบริ ห ารจั ด การผลิ ต และส่ งจ่ า ยน้ํ า รวมทั้ งการศึ ก ษาเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ในการบริ ห ารจั ด การ
เพื่อนํามาปรับใช้กับการดําเนินงานของ กปน. ในอนาคต
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. นําความรู้และ
ข้อเสนอแนะในรายงานการศึ กษาดูงานกิจการประปา ณ ประเทศญี่ ปุ่น ไปศึ กษาและนํามาประยุ กต์ ใช้ใน
การดํ าเนิ นงานของ กปน. เช่น ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและกระบวนการผลิต น้ําที่ ทัน สมั ย การพัฒ นา
คุณภาพน้ํ า เป็น ต้น รวมทั้ งพิ จารณาแนวทางการประสานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์
ความรู้ระหว่างองค์กรในอนาคต
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 36 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.
กปน. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มีเรื่องที่ควรทราบและเกี่ยวข้องกับ กปน. จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
- เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
ให้ กระทรวงการคลังพิ จารณาส่ งเสริมให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ที่ มีการจั ด ทํ าโครงการ
ขนาดใหญ่พิจารณาจัดทําข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในช่วงที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. .... ยังไม่มีผลใช้บั งคับ รวมทั้งให้ ร่วมกับ ภาคเอกชนและองค์กรที่ เกี่ยวข้องใน
การจั ด หาบุ คลากรที่ มีความรู้ ความสามารถในด้ านต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องมาสั งเกตการณ์ และให้ ข้อคิ ด เห็ น ใน
การจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โครงการที่ ต้ อ งการผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านพลังงาน
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และมีค วามเห็น ให้ กปน. ปฏิบัติต ามข้อ สั ่ง การดัง กล่า ว โดยให้พิจ ารณานํ า
โครงการปรับ ปรุง กิจ การประปาแผนหลัก ครั้ง ที ่ 9 เข้า ร่ว มโครงการจัด ทํ า ข้อ ตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) ด้วย

เรื่องที่ 37 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ได้ นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โรงแรม The Zign จ.ชลบุรี รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
กรรมการ กปน. และประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญ เสียและแรงดันน้ํา ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า
อนุกรรมการฯ และผู้บริหาร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ําแห่งชาติ ครั้งที่ 7 โดยมี นายคงเกียรติ
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เจริ ญ บุ ญ วรรณ รวก.(ผ) เป็ นประธานเปิ ดงานประชุ มวิ ชาการฯ ที่ จั ดขึ้ นโดยวิ ศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ในหั ว ข้ อ “Development for Sustainable Global Environment and Water
Resources” ซึ่ง กปน. ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและได้ส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมนําเสนอ ในงานดังกล่าวด้วย
- เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.15 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นายเจริญ
ภั ส ระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. นายธนศั ก ดิ์ วั ฒ นฐานะ ผู้ ว่ า การ และผู้ บ ริ ห าร
ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาธรรมภิบาล กปน. ของกลุ่มงานที่ไม่สังกัดฝ่ายในสายงานผู้ว่าการ อาทิ
ผู้เชี่ยวชาญ กปน. กองเลขานุการ ส่วนเลขานุการ กองไม่สังกัดฝ่าย
- เมื่ อวั น ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้ า พระบรมราชานุ ส าวรี ย์
รัชกาลที่ 5 นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. มอบนโยบาย “50 ปีทองแห่งการบริการ สุขใจที่ได้
ดูแลคุณ” โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ รับมอบนโยบาย และนําพนักงาน กปน. ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการดําเนินการภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ก้าวไกลไปข้างหน้า ประปาเพื่อ
ประชาชน” เพื่อให้บริการประชาชนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
นอกจากนี้ ได้มีการจัดเดินขบวน Troop เดินประชาสัมพันธ์ และมอบความสุขในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน.
ตามชุมชนต่าง ๆ จํานวน 5 แห่ง เพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการน้ําประปาอย่างมืออาชีพ
- เมื่ อวัน ที่ 8 กุมภาพั นธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปิ ยราษฎร์ นายเจริญ ภั สระ
ประธานกรรมการ กปน. รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และคณะ
ผู้บริหารให้เกียรติร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้จาก “โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ําดิบ
และแนวทางการบริ หารจั ดการแหล่ งน้ํ าสํ ารองในกิ จการประปา กรณี ศึ กษา : แนวทางแก้ ไขและแผนรองรั บ
จนถึง ปี พ.ศ. 2590” โดย ทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการ
ประชุ มฯ มี ประเด็ นสํ าคั ญ เช่น การกํ าหนดเกณฑ์ ปริมาณน้ํ าสํ ารอง สภาพการใช้ น้ํ าและสมดุ ลการใช้น้ํ าลุ่ มน้ํ า
เจ้ าพระยาตอนล่ าง แม่ กลอง และป่ าสั ก ศั กยภาพแหล่ งน้ํ าดิ บสํ ารองในพื้ นที่ ลุ่ มน้ํ าเจ้ าพระยาและแม่ กลอง
ศักยภาพคลองประปาฝั่ งตะวัน ตกเพื่ อเป็ นแหล่งน้ําดิ บ และแนวทางการบริห ารจัดการแหล่งน้ํ าดิบ สํารอง
สําหรับ กปน. เป็นต้น
- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสะพานข้ามคลองประปา
ถ.แจ้ งวัฒ นะ นายเจริญ ภั สระ ประธานกรรมการ กปน. เป็ น ประธานในพิ ธีเปิ ดจุด ติด ตั้งเครื่องเติมอากาศ
ชั ย พั ฒ นา ด้ ว ยสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ ได้
ทรงพระราชทานเครื่ องเติ มอากาศให้ กปน. เมื่ อปี พ.ศ. 2538 เพื่ อแก้ ปั ญ หาน้ํ า ดิ บ ด้ อยคุ ณ ภาพ โดยมี
คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงาน กปน. เข้าร่วมงาน
- เมื่ อวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุ มอาคาร 4 ชั้ น 3
สํานั กงานประปาสาขาบางบั วทอง คณะอนุ กรรมการกํ าหนดกลยุ ทธ์ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศของ กปน. ได้
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 สัญ จร โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ประธานอนุกรรมการฯ
พร้อมคณะอนุกรรมการฯ รับฟังรายงานการติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ความก้าวหน้า
โครงการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ น้ํ า (CIS) ความก้ า วหน้ า แผนปฏิ บั ติ ง านด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2560 ที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 การบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร
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- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. ณ สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กปน. ได้ เยี่ ย มชมการทดสอบระบบตามโครงการพั ฒ นาระบบข้อมู ล ผู้ ใช้ น้ํ า (CIS) โดยมี การทดสอบระบบ
แบบคู่ขนานกับงานจริงที่ สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง และ สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ซึ่งจะเริ่ม
ใช้งานจริงพร้อมกันทุกสาขาในวันที่ 2 พฤษภาคม นี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

