สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 3/๒๕60
ดวยเมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารสํานักงานใหญ'
การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60 สรุปผลการประชุมไดดังนี้
เรื่องที่ 1

รับทราบการประชุมของกรรมการที่เป$นอิสระ ครั้งที่ 1/2560

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการประชุมของกรรมการที่เป2นอิสระ
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ หองประชุม 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ' กปน.
ซึ่งเป2นไปตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ที่กําหนดใหกรรมการที่เป2นอิสระ ควรมี
การประชุมกันเองเป2นครั้งคราว (อย'างนอย 6 เดือนต'อครั้ง) โดยไม'มีกรรมการโดยตําแหน'ง หรือกรรมการที่มี
ตําแหน'งในหน'วยงานเจาสังกัด หรือหน'วยงานที่กํากับดูแล กปน. หรือกรรมการที่มีตําแหน'งในรัฐวิสาหกิจหรือ
นิติบุคคลที่มีส'วนไดเสีย ทั้งทางตรงและทางออม เขาร'วมประชุม
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และใหนํ า เสนอสรุ ป ผลการประชุ ม ต' อ คณะกรรมการ กปน. ในการประชุ ม
คณะกรรมการ กปน. ครั้งต'อไป

เรื่องที่ 2

รับทราบการลาออกของพนักงานระดับผู-อํานวยการฝ0าย

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการลาออกของพนักงานระดับผูอํานวยการ
ฝ@าย นายชารัตนA นาควัชระ ตําแหน'งผูจัดการสํานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ โดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจนถึงผูว'าการไดพิจารณาอนุญาต และ กปน. ไดมีคําสั่งที่ 163/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560
อนุญาตใหพนักงานลาออกแลว ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแต'วันที่ 1 เมษายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบการลาออกของนายชารัตนA นาควั ชระ ตําแหน'งผู จัดการสํานักงานประปาสาขา
มหาสวัสดิ์ และเห็นชอบใหนายชัยวัฒนA วรพิบูลพงศA ตําแหน'งผูช'วยผูว'าการ (บริการ 5)
ไปรักษาการในตําแหน'งผูจัดการสํานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ อีกตําแหน'งหนึ่ง ตามที่
ผูว'าการเสนอ โดยใหมีผลตั้งแต'วันที่ 1 เมษายน 2560 เป2นตนไป

เรื่องที่ 3

พิจารณาแต3งตั้งผู-รักษาการในตําแหน3งผู-ว3าการ กปน. อีกตําแหน3งหนึ่ง

ตามที่ นายธนศั ก ดิ์ วั ฒ นฐานะ ผู ว' า การ กปน. จะครบวาระการดํ า รงตํ า แหน' ง ในวั น ที่
1 เมษายน 2560 และการพิจารณาแต'งตั้งผูว'าการท'านใหม'อยู'ระหว'างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งหาก
ไม'สามารถแต'งตั้งไดภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 จะมีผลใหตําแหน'งผูว'าการ กปน. ว'างลง นั้น
มติที่ประชุม

ให นายปริญญา ยมะสมิต รองผูว'าการ (วิศวกรรมและก'อสราง) เป2นผูรักษาการในตําแหน'ง
ผูว'าการ กปน. ที่จะว'างลง อีกตําแหน'งหนึ่ง โดยใหมีผลตั้งแต'วันที่ 1 เมษายน 2560 เป2นตนไป

เรื่องที่ 4

เรื่องที่ประธานแจ-งที่ประชุมทราบ

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 3/2560 เมื่ อวั น ที่ 28 มี น าคม 2560
คณะกรรมการ กปน. ไดมีประเด็นแจงใหที่ประชุมทราบ พรอมทั้งมีขอเสนอแนะให กปน. ดําเนินการดังนี้
ตามที่ ป รากฏเป2 น ข' า วว' า ไดเกิ ด เหตุ อั ค คี ภั ย ขึ้ น ที่ ห องประชุ ม และศู น ยA ข อมู ล สารสนเทศ
"ปLญญพัฒนA" ชั้น 4 ของศาลาว'าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 และหองทํางาน/หองเก็บ
เอกสาร บริเวณชั้น 4 ของอาคารสํานักงานใหญ' การประปาส'วนภูมิภาค (กปภ.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
นั้น กปน. ควรนําเหตุการณAดังกล'าวมาเป2นกรณีศึกษาเพื่อทบทวนมาตรการเตรียมความพรอมในการปNองกัน
อัคคีภัย ทั้งมาตรการเร'งด'วนและมาตรการระยะยาว โดยเฉพาะอย'างยิ่ง ศูนยAคอมพิวเตอรAและเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กปน. จะตองเนนความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาและการสํารอง/กูคืนขอมูลสารสนเทศ
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ที่ สํ า คั ญ ขององคA ก ร โดยใหสํ า นั ก งานประปาสาขามี ก ารสํ า รองขอมู ล ที่ สํ า คั ญ ไวรองรั บ กรณี ฉุ ก เฉิ น ดวย
นอกจากนี้ ขอให กปน. ประสานความร'วมมือในการใหความช'วยเหลือ กปภ. จากเหตุอัคคีภัยในเบื้องตนดวย
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต3างๆ
ประจําเดือน เมษายน 2560

5

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
เลขานุ การฯ ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทิน กิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต'าง ๆ ประจําเดือนเมษายน 2560
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนเมษายน 2560 ในวันที่
25 เมษายน 2560
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 6

รับทราบ
ขออนุมัติการจัดทําสัญญาผู กพั นงบทํ าการข-ามป=งบประมาณของหน3วยงานต3าง ๆ ตาม
ข-อบังคับ กปน. ฉบับที่ 137 ว3าด-วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 37 สัญญา

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทําสัญญาผูกพันงบทําการขามปSงบประมาณ
ของหน'วยงานต'าง ๆ ตามขอบังคับการประปานครหลวงฉบับที่ 137 ว'าดวย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย กปน. มีความจําเป2นจะตองจัดทําสัญญาที่ก'อใหเกิดภาระผูกพันงบทําการขามปSงบประมาณ เพื่อประโยชนA
ขององคAกรทั้งในดานการประหยัดค'าใชจ'ายและเพื่อความต'อเนื่องในการดําเนินงาน จึงไดรวบรวมรายละเอียด
ของสัญญาที่มีความจําเป2นและพรอมที่จะดําเนินการทําสัญญาก'อหนี้ผูกพันงบทําการขามปSงบประมาณในเดือน
พฤษภาคม 2560 จากหน'วยงานต'าง ๆ รวมทั้งสิ้นจํานวน 37 สัญญา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคAกรไดประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
มีมติเห็นชอบการจัดทําสัญญาผูกพันงบทําการขามปSงบประมาณของหน'วยงานต'างๆ รวมทั้งสิ้น 37 สัญญา
ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะให กปน. ปรับเปลี่ยนแนวการบริหารการจัดทําสัญญาที่ยังมีระยะเวลาสัญญา
คร'อมปSงบประมาณ ใหดําเนินการปรับระยะเวลาสัญญาใหสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน และใหเตรียมความ
พรอมในการจัดทําสัญญาเพื่อใหสามารถเริ่มตนสัญญาไดในเดือนตุลาคม
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. มีหนังสือหารือไป
ยังสํานักงานการตรวจเงินแผ'นดิน (สตง.) เพื่อสอบถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําสัญญางบทําการขาม
ปSงบประมาณ ตามขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 137 ว'าดวย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว'าสอดคลองกับ
หลั กเกณฑA ข องส' ว นราชการหรื อไม' โดยใหชะลอการจั ด ทํ า สั ญ ญาทั้ ง 37 สั ญ ญาที่ เ สนอในครั้ งนี้ ไ วก' อ น
เมื่อไดผลการหารือใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ออนุมัติต'อไป รวมทั้งใหศึกษาแนวทางในการใชระบบ
การประเมินผลเพื่อพิจารณาต'อสัญญาในปSต'อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ โดยให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ และนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต'อไป
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เรื่องที่ 7

ขอความเห็นชอบให-ปรับปรุงข-อบังคับ กปน. ฉบับที่ 115 ว3าด-วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2543 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหปรับปรุงขอบังคับ
กปน. ฉบับที่ 115 ว'าดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันศุกรAที่ 17 มีนาคม 2560 โดย กปน. ไดจัดทําร'าง
หลักเกณฑAและวิธีการเกี่ยวกับแนวทางพิจารณาการกําหนดระดับโทษทางวินัยอย'างไม'รายแรง แลวเสร็จ และ
จะนําเสนอผูว'าการในเดือนเมษายน 2560 เพื่อพิจารณากําหนดเป2นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑA
และวิธีการดังกล'าว ไดกําหนดความผิดและระดับโทษ กรณีละทิ้งหนาที่การงาน และกรณีความผิดเล็กนอย
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว'า นอกจากการกําหนดมาตรฐานโทษ กปน.
ควรบันทึกในประวัติพนักงานทุกครั้ง รวมทั้งควรแกไข ขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 115 ในส'วนของการบริหารงาน
บุคคล และการดําเนินการทางวินัย โดยเบื้องตนใหสํารวจว'ามีมาตราใดบางในขอบังคับฯ ที่ตองแกไข และ
จัดทําเป2นกรอบโครงร'างเสนอขอความเห็นชอบก'อน การกําหนดแนวทางในการพิจารณาลงโทษควรนํากฎและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย ของ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
รัฐวิสาหกิจอื่น มาเทียบเคียงเพื่อเป2นแนวทางในการปรับปรุงต'อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. จัดทําเจตนารมณA
ของการปรับปรุงขอบังคับในครั้งนี้ใหชัดเจน เพื่อใชเป2นแนวทางการตีความในการบังคับใชขอบังคับดังกล'าว
มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 115 ว'าดวย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2543 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. และให กปน. รับขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 8 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธA 2560 ดังนี้
1. การดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2. การเบิกจ'ายงบลงทุน ประจําปSงบประมาณ 2560
3. รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
4. การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนในการกําหนดจุดรั บน้ําดิบและแนวการวางท' อ
ส'งน้ําดิบบริเวณคุงบางไทร (บริเวณจุดบรรจบแม'น้ํานอยและแม'น้ําเจาพระยา)
5. การพัฒนาโรงกรองน้ําหนองจอก (เดิม) เพื่อเป2นแหล'งสํารองน้ําของ กปน.
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย ไดประชุ มครั้ ง ที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 แลวมีมติรับทราบ และใหขอเสนอแนะดังนี้
1) ขอให กปน. พิจารณาจัดทําผังโครงสรางสํานักบริหารโครงการฯ ใหครบทั้งระบบ พรอม
ทั้งกําหนดอํานาจหนาที่แต'ละส'วนงาน เพื่อใหสามารถดําเนินงานแบบเบ็ดเสร็จ และมีอํานาจในการอนุมัติ
โครงการได โดยใหนําเสนอต'อคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการ กปน.
เพื่ออนุมัติต'อไป
2) ขอให กปน. นําเสนอผลการเบิกจ'ายงบลงทุนปกติที่ผูกพันการจ'ายเงิน แลวจําแนกตาม
สายงาน โดยเปรีย บเที ยบกั บแผนงาน พรอมระบุส าเหตุ ของรายการที่ไม'ส ามารถดํ าเนิ นการได และขอให
รายงานความคืบหนาของงบลงทุนปSก'อน ๆ ที่ กปน. ยังไม'สามารถดําเนินงานได รวมทั้งรายงานยอดงบลงทุนที่
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เริ่มดําเนินการในปS 2560 โดยแสดงรายงานการผูกพันต'อเนื่องออกไปในแต'ละปS เพื่อให กปน. สามารถใชเป2น
แนวทางในการติดตามการเบิกจ'ายงบลงทุนในปSต'อ ๆ ไป
3) ขอให กปน. ประเมิ น ความคุ มค' า ในการลงทุ น พั ฒ นาโรงกรองน้ํ า หนองจอกมาใช
ประโยชนA โดยพิจารณาเปรียบเที ยบกับ รายไดที่ กปน. จะไดรับจากการจําหน' ายน้ําใหกับผู ใชน้ํารายใหญ'
บริเวณดังกล'าว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให กปน. โดยคณะกรรมการอํานวยการโครงการ (Project Steering Committee)
พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งก' อ นที่ จ ะนํ า เสนอคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ พั ส ดุ แ ละการจาง และ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงานในโครงการปรับปรุงกิจการแผนหลัก ครั้งที่ 9
2. ขอให กปน. พิจารณาจัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในงานก'อสรางและงาน
ที่เกี่ยวของในโครงการฯ 9 ใหครอบคลุมทุกเรื่อง รวมถึงงานจางที่ปรึกษาโครงการดวย เพื่อใหเกิดความโปร'งใส
ในการดําเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบและใหรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไป
พิจารณาดําเนินการต'อไป

เรื่องที่ 9

รับทราบการทบทวนงบประมาณประจําป= 2561

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการทบทวนงบประมาณ ประจําปS 2561
ตามที่คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบร'างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจําปS 2561 ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธA 2560 และมีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาการกําหนดเปNาหมาย
กําไรสุทธิ ปS 2561 ใหไม'ต่ํากว'าเปNาหมายของปSก'อน โดยอาจพิจารณาแนวทางการเพิ่มรายไดหรือลดค'าใชจ'าย
และในการจัดทํางบลงทุนปS 2561 ใหนําขอมูลงบลงทุนของปS 2558-2560 ที่ยังดําเนินการไม'แลวเสร็จมา
ประกอบการพิ จารณาดวย เพื่อใหการจั ดทํา งบลงทุน มีประสิทธิภาพและไม' เกิด ความซ้ํา ซอน แลวใหเสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองคAกร เพื่อใหความเห็นชอบก'อนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห'งชาติ (สศช.) ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาองคAกร มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การทบทวนรายได-และรายจ3าย : กําไรสุทธิปรับจาก 6,916.2 ลานบาท เป2น 7,107.4
ลานบาท
หนวย : ลานบาท

รายการ
1. งบประมาณรายได
2. งบประมาณรายจ'าย
2.1 ค'าใชจ'ายดําเนินงาน
2.2 ค'าใชจ'ายอื่น
3. EBITDA
4. กําไรสุทธิก'อนอัตราแลกเปลี่ยน
5. กําไรสุทธิ
6. EP
7. EBITDA MARGIN

เดิม
19,843.0
7,807.1
7,800.0
7.1
12,035.9
7,679.5
6,916.2
1,060.3
60.66%

ใหม3
เพิ่ม(ลด)
19,843.0
7,607.1
(200.0)
7,600.0
(200.0)
7.1
12,235.9
200.0
7,891.9
212.4
7,107.4
191.2
1,209.8
149.5
61.66%
1.01%
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ด-านรายได- : ประมาณการรายได จํานวน 19,843.0 ลานบาท คงเดิม เนื่องจากคาดการณA
ว'าปริมาณน้ําขายปS 2560 จะต่ํากว'าเปNาหมายที่กําหนด ดังนั้น ประมาณการน้ําขายในปS 2561 กปน. จะ
ยังคงเปNาหมายเดิมและจะพิจารณาทบทวนเปNาหมายดังกล'าวอีกครั้ง เมื่อมีสถานการณAที่ทําใหปริมาณน้ําขาย
เปลี่ยนแปลง
ด-านรายจ3าย : ปรับลดค'าใชจ'ายดําเนินงานจาก 7,800.0 ลานบาท เป2น 7,600.0 ลานบาท
โดยคงค'าใชจ'ายจากงานประจําและงานตามแผนยุทธศาสตรAการบริหารการประปานครหลวงฉบับที่ 4 ไว
2. การทบทวนงบลงทุ น : วงเงิ น ดํ า เนิ น การมี จํ า นวน 19,430.1 ลานบาท และวงเงิ น
เบิกจ'ายจํานวน 5,000.0 ลานบาท
หน'วย: ลานบาท
รายการ
เดิม
ใหม3
เพิ่ม (ลด)
วงเงินดําเนินการ 20,045.1 19,430.1
(615.0)
วงเงินเบิกจ'าย
6,100.7 5,000.0 (1,100.7)
ด-านงบลงทุน : พิจารณาทบทวนงบลงทุนเพื่อใหเกิดความคุมค'าในการลงทุนและความพรอม
ในการดําเนินงาน จึงขอปรับลดวงเงินดําเนินการลง 615.0 ลานบาท และปรับลดวงเงินเบิกจ'ายจํานวน
1,100.7 ลานบาท ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและแผนการดําเนินงานในปLจจุบัน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคAกร มีขอเสนอแนะให กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ให กปน. วิ เ คราะหA เ ปN า หมายปริ ม าณน้ํ า ขายอย' า งละเอี ย ด เพื่ อ ที่ จ ะไดทราบว' า
ควรจะตองปรับปรุงในจุดใด เพื่อใหสามารถบริหารรายไดใหมีความสอดคลองกับค'าใชจ'ายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
2. มอบหมายใหสายงานบริหารวางแผนการบริหารในการจัดทําสัญญากับหน'วยงานต'าง ๆ
โดยใหปรับระยะเวลาสัญญาที่ไม'ตรงปSงบประมาณใหสิ้นสุดไดภายในเดือนกันยายน พรอมกับวางแผนการ
จัดซื้อจัดจางใหสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน เพื่อที่จะสามารถลงนามในสัญญาไดใน
เดือนตุลาคม ซึ่งจะช'วยใหการบริหารสัญญาของ กปน. เป2นไปอย'างมีระบบและสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงการคลังที่ใหหน'วยงานรัฐวิสาหกิจจะตองดําเนินการผูกพันงบประมาณที่ไดรับอนุมัติภายในเดือน
มีนาคม หากหน'วยงานไม'สามารถดําเนินการไดใหตัดงบประมาณไปไวที่งบกลาง
3. การทบทวนโครงการที่จะนําสิ่งที่มีอยู'กลับมาใชใหเกิดประโยชนAควรคํานึงถึงตนทุนใน
การซ' อมแซมเพื่ อนํ า กลั บ มาใชใหม' กับ การก' อสรางใหม' ดวย เพื่อใหเกิด ประสิ ทธิ ภ าพทางดานตนทุน และ
ประโยชนAสูงสุดต'อ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 10 รับทราบรายงานวิเคราะหIการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 มกราคม 2560
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะหAการเงินและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 ดังนี้
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ผลการดําเนินงาน
กปน. มี กํ า ไรก' อ นหั ก ดอกเบี้ ย และค' า เสื่ อ มราคา (EBITDA) เท' า กั บ 4,287.4 ลานบาท
สูงกว'าเปNาหมาย 0.7 ลานบาท แต'ต่ํากว'าปSก'อน 126.5 ลานบาท และมีกําไรสุทธิเท'ากับ 2,686.8 ลานบาท
สู ง กว' า เปN า หมาย 87.7 ลานบาท และสู ง กว' า ปS ก' อ น 157.9 ลานบาท และมี กํ า ไรทางเศรษฐศาสตรA
(Economic Profit: EP) เท'ากับ 681.5 ลานบาท สูงกว'าเปNาหมาย 24.5 ลานบาท และสูงกว'าปSก'อน
275.1 ลานบาท ประกอบดวย
รายได-รวม เท'ากับ 6,465.7 ลานบาท สูงกว'าเปNาหมาย 18.0 ลานบาท แต'ต่ํากว'า
ปSก'อน 150.2 ลานบาท โดยมีรายไดค'าน้ําซึ่งเป2นรายไดหลักของ กปน. จํานวน 5,380.5 ลานบาท ต่ํากว'า
เปNาหมาย 62.4 ลานบาท และต่ํากว'าปSก'อน 50.3 ลานบาท เนื่องจากปริมาณน้ําขายต่ํากว'าเปNาหมายและ
ปSก'อน 5.5 และ 4.7 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ โดยมีปริมาณการใชน้ําเฉลี่ยต'อรายต่ํากว'าเปNาหมายและปSก'อน
ค3าใช-จ3ายรวม (รวม FX) เท'ากับ 3,778.9 ลานบาท ต่ํากว'าเปNาหมาย 69.7 ลานบาท
และต่ํากว' าปSก'อน 308.1 ลานบาท โดยมีตนทุน ค'าน้ําต'อหน'วยน้ําขายเท'ากับ 7.88 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว' า
คาดการณA 0.06 บาท:ลบ.ม.
กําไรสุทธิ เท'ากับ 2,686.8 ลานบาท สูงกว'าเปNาหมาย 87.7 ลานบาท และสูงกว'า
ปSก'อน 157.9 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต'อรายไดดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท'ากับรอยละ
42.28 สูงกว'าที่คาดการณAไว ซึ่งเท'ากับรอยละ 40.82 และสูงกว'าปSก'อน ซึ่งเท'ากับรอยละ 38.91
ฐานะการเงิน:
กปน. มี สิน ทรั พยA รวม ณ 31 มกราคม 2560 เท'า กับ 70,490.5 ลานบาท หนี้สิ นรวม
12,002.5 ลานบาท และส'วนทุน 58,488.0 ลานบาท โดยมีอัตราส'วนหนี้สินรวมต'อส'วนทุน (D/E Ratio)
เท'ากับ 0.21 เท'า สูงกว'าที่คาดการณA ซึ่งเท'ากับ 0.17 เท'า และสูงกว'าปSก'อน ซึ่งเท'ากับ 0.19 เท'า และมี
อัตราส'วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท'ากับ 3.77 เท'า ต่ํากว'าที่คาดการณAไว ซึ่งเท'ากับ 5.99 เท'า
และต่ํากว'าปSก'อน ซึ่งเท'ากับ 4.16 เท'า
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคAกร ไดประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
มีมติเห็นชอบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองคAกรไปพิจารณาดําเนินการดังนี้
1. จากที่รายไดของ กปน. ต่ํากว'าเปNาหมายและมีแนวโนมลดลง กปน. ควรพิจารณาปรับ
โครงสรางค'าน้ําใหสอดคลองกับตนทุนที่สูงขึ้นในอนาคต และหารายไดเพิ่มจากการขายน้ําบริเวณขายขอบให
มากขึ้น
2. ให กปน. ศึกษาพระราชบัญญัติของนิคมอุตสาหกรรมและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของว'า
นิคมอุตสาหกรรมสามารถจางบริษัทเอกชนเพื่อผลิตน้ําประปาสําหรับใชภายในนิคมอุตสาหกรรมไดหรือไม'
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. บริหารจัดการ
ระบบผลิต-จ'ายน้ําของ กปน. ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพรอมในช'วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งเป2น
ช'วงที่มีแนวโนมที่อาจจะเกิดสถานการณAภัยแลง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาองคAกรไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 11 รับทราบรายงานผลการเบิกจ3ายงบลงทุนประจําป=งบประมาณ 2560 รายไตรมาสและสะสม
5 เดือน (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธI 2560)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ'ายงบลงทุนประจําปS
งบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 5 เดือน (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธA 2560) โดย กปน.
ไดจัดทําแผนการเบิกจ'ายงบลงทุนประจําปSงบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 5 เดือน (ตุลาคม
2559 – กุมภาพันธA 2560) สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธA 2560 โดยสามารถเบิกจ'ายได จํานวน 1,280.8
ลานบาท คิดเป2น 27.2% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ'ายทั้งปS (ปSงบประมาณ 2559 เบิกจ'ายได 25.9%)
รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจ3ายงบลงทุนสะสม 5 เดือน (ตั้งแต3เดือน ต.ค.59 – ก.พ.60)
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธI 2560
หน'วย : ลานบาท
รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินเบิกจ3าย
ทั้งป=*
4,115.1
589.8
4,704.9

แผนจ3าย
865.5
224.6
1,090.1

ต.ค.59 – ก.พ.60
จ3ายจริง
%
1,055.9
122.0
224.9
100.1
1,280.8
117.5

% เบิกจ3ายทั้งป=
25.7
38.1
27.2

* หมายเหตุ : วงเงินเบิกจ'ายอยู'ระหว'างการขออนุมัตจิ าก สศช.

ผลการเบิกจ'ายงบลงทุน เบิกจ'ายไดสูงกว'าแผน 190.7 ลานบาท คิดเป2น 17.5% ของแผน
จ'ายสะสม ประกอบดวย การเบิกจ'ายงบลงทุนปกติสูงกว'าแผนจ'าย 22.0% และการเบิกจ'ายงบลงทุนโครงการ
สูงกว'าแผนจ'าย 0.1% โดยมีรายการที่จ'ายต่ํากว'าแผนจ'ายดังนี้
- แผนงานบริการ จ'ายต่ํากว'าแผนจ'าย 30.8 ลานบาท
- งานขยายเขตจําหน3ายน้ําเพื่อบริการให-เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ'ายต่ํากว'าแผนจ'าย
0.7 ลานบาท
- งานปรับปรุงท3อเพื่อลดน้ําสูญเสีย จ'ายต่ํากว'าแผนจ'าย 5.2 ลานบาท
- โครงการวางท3อจ3ายน้ําประปาให-ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง-สายงานบริการ จ'ายต่ํากว'า
แผนจ'าย 8.1 ลานบาท
- โครงการวางท3อจ3ายน้ําประปาให-ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง– สายงานวิศวกรรมและ
ก'อสราง จ'ายต่ํากว'าแผนจ'าย 4.0 ลานบาท
- โครงการฯ 7 จ'ายต่ํากว'าแผนจ'าย 6.7 ลานบาท
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รายงานผลการเบิกจ3ายงบลงทุนรายไตรมาส
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธI 2560
หน'วย : ลานบาท
รายการ

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ3าย
ทั้งป=
แผนจ3าย

งบลงทุนปกติ
4,115.1
งบลงทุนโครงการ 589.8
รวมทั้งสิ้น
4,704.9
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ3าย
ตาม ข-อตกลงวัดผลการ
ดําเนินงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.60)

402.2
109.9
512.1

จ3ายจริง
%
(1 ม.ค.- %
28 ก.พ.)
509.8 126.8 737.2 546.1 74.1
128.9 117.3 164.3
96.0
58.4
638.7 124.7 901.5 642.1 71.2

512.1

638.7 100.0 774.9

จ3าย
จริง

แผน
จ3าย

642.1

82.9

ไตรมาส
3

ไตรมาส 4

แผนจ3าย

แผนจ3าย

708.0
100.5
808.5

2,267.7
215.1
2,482.8

808.5

2,482.8

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคAกรไดประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
มีมติเห็นชอบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองคAกรไปพิจารณาดําเนินการดังนี้
1. หน'วยงานที่สามารถเบิกจ'ายงบลงทุนได 100% ก'อนไตรมาส 4 อาจพิจารณาดําเนิน
โครงการอื่นเพิ่มเติม โดยสามารถของบสํารองเร'งด'วน หรือเสนอขอทบทวนแผนงานไปยัง สศช. ได
2. สคร. มีหนังสือแจงขอสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษA) เพื่อ
ประกอบการติดตามการเบิกจ'ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
(1) ใหรัฐวิสาหกิจพิจารณาเร'งการเบิกจ'ายโครงการลงทุนที่สามารถเลื่อนการลงทุนให
เร็วขึ้น (Front - Loaded) มากขึ้น โดยหากรัฐวิสาหกิจไม'สามารถเบิกจ'ายงบ
ลงทุนไดตามแผน ใหมีการปรับปรุงแผนการเบิกจ'ายใหครอบคลุมยอดเบิกจ'ายที่
ขาดไปในไตรมาสถัดไป
(2) ใหรั ฐวิ ส าหกิ จ เร'งรั ดการเบิ กจ' ายงบลงทุ นไม' น อยกว'า รอยละ 95 ของแผนการ
เบิกจ'ายลงทุนรายปS โดยใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณากําหนดตัวชี้วัดและ
ค'าเปNาหมายการเบิกจ'ายงบลงทุนในการประเมินผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจดวย
(3) ใหรั ฐวิ สาหกิ จทุ กแห' งจั ดใหมี ผู กํ ากั บติ ดตามโครงการลงทุ นในภาพรวม (Project
Management Officer) เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องที่ เกี่ ยวของกับการกํ ากั บ
ติดตามโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ: ที่ประชุมมอบหมายให รวก.(ง) เป2น Project
Management Officer
(4) ใหรัฐวิสาหกิจรายงานผลการเบิกจ'ายงบลงทุนเป2นรายเดือน โดยนําส'งให สคร.
ภายในวันที่ 5 ของเดือน
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานผลการเบิ กจ' ายงบลงทุ นประจํ าปS งบประมาณ 2560 รายไตรมาส และ
สะสม 5 เดือน (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธA 2560) และให กปน. รับขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

-9-

เรื่องที่

12 รั บทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ สาหกิ จ
งวด 4 เดือน ป=งบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ งวด 4 เดื อน ปS งบประมาณ 2560 (ตุ ล าคม 2559 – มกราคม
2560) โดยมีผลประเมินการดําเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑAวัดฯ ที่กําหนดไดรอยละ 29.5 เทียบเป2น
ระดับประเมิน 3.8496 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต'ละกลุ'มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 น้ําหนักรอยละ 50 ซึ่งจะตรวจประเมินผล
โดย สคร. ในช'วงสิ้นปSงบประมาณ
2. ผลลัพธIหมวด 7 น้ําหนักรอยละ 50 แบ'งออกเป2น 6 หมวดย'อย คือ ผลลัพธAขอ 7.1-7.6
ดังนี้
เกณฑIวัด
• ผลลัพธAขอ 7.1 ดานผลิตภัณฑAและบริการ
- คุณภาพน้ําประปา
o กายภาพ และ เคมี
o แบคทีเรีย
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
• ผลลัพธAขอ 7.2 ดานการมุ'งเนนลูกคา
• ผลลัพธAขอ 7.3 ดานการเงินและตลาด
- EBITDA Margin
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
o การเบิกจ'ายที่เกิดขึ้นจริงในช'วงปS
o ความสามารถในการเบิกจ'ายตามแผน
• ผลลัพธAขอ 7.4 ดานการมุ'งเนนบุคลากร
• ผลลัพธAขอ 7.5 ดานประสิทธิผลของกระบวนการ
- การบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสีย
o อัตราน้ําสูญเสีย Normal Zone
o อัตราน้ําสูญเสีย Red Zone
- การหยุดการสูบจ'ายน้ํา
• ผลลัพธAขอ 7.6 ดานการนําองคAกร
- การส'งขอมูลเขาระบบ GFMIS – SOE
- การบริหารจัดการใชน้ําอย'างรูคุณค'า (DSM)
- การกํากับดูแลกิจการที่ดีและปNองปรามการทุจริตคอรAรัปชั่น

ผลงาน
(เกรด)

A
AB+
ประเมินผล ณ สิ้นปSงบประมาณ 2560
A
A
ประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส
ประเมินผล ณ สิ้นปSงบประมาณ

E
E
A
ประเมินผล ณ สิ้นปSงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปSงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปSงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคAกร ไดประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
มี ม ติ รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ งวด 4 เดื อ น
ปSงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560)

-10-

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะว'า เพื่อใหการบริหารจัดการ
อัตราน้ําสูญเสียเป2นไปอย'างครอบคลุมทั้งระบบ กปน. ควรพิจารณาศึกษาขอมูลเกี่ยวกับอัตราน้ําสูญเสียที่
เกิดขึ้นในท'อประธาน รวมทั้งใหความสําคัญในการสํารวจรอย/จุดแตกรั่วในท'อประธาน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะเป2น
สาเหตุใหสูญเสียน้ําในปริมาณมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 13 รับทราบผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่ดินโรงงานผลิตน้ําหนองจอก (เดิม)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่ดิน
โรงงานผลิตน้ําหนองจอก (เดิม) ซึ่งมีขนาดที่ดินประมาณ 56 ไร' โดยไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งดานสถิติ
ดานปริ มาณและคุ ณภาพน้ํ า ดิ บในคลอง13 ประกอบกั บ ขอมู ล โครงการการพั ฒ นาคลองระบายน้ํ า หลาก
ฝL•งตะวันออกของแม'น้ําเจาพระยาตามภารกิจของ กรมชลประทาน พรอมทั้งวิเคราะหAขอมูลและพิจารณา
แนวทางที่เหมาะสม สรุปไดดังนี้
หัวข-อ
1.ปริมาณน้ําดิบ

การดําเนินงาน/ทางเลือกในการพิจารณา
สถิติปริมาณน้ําตนทุนที่ไหนผ'านคลอง 13 ณ ปตร.
ทายคลอง 13 ในช'วงปS พ.ศ. 2552-2559 พบว'า
อัตราการไหลต่ําสุดมีค'าประมาณ 0.4 ลบ.ม.ต'อวินาที
โดยครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 270 วัน และค'า
อัตราการไหลเฉลี่ยมีค'าประมาณ 4.5 ลบ.ม.ต'อวินาที
และมีแนวโนมลดลง
2.คุณภาพน้ําดิบ กปน. ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํา พบว'าสภาพ
พื้นที่ส'วนใหญ'เป2นทองทุ'งเกษตรกรรมมีลําคลองไหลผ'าน
หลายสาย ในการนี้ไดออกสํารวจและเก็บตัวอย'างน้ําเพื่อ
ตรวจสอบคุ ณภาพเบื้องตน อีกทั้งไดเก็บ ตัว อย' างน้ํ า
และดิ น เพื่ อ ตรวจวิ เ คราะหA อ ย' า งละเอี ย ดจํ า นวน 3
ครั้ง ในช'วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ.2560 มีจุดตรวจวัด จํานวน 4 จุด
ไดแก' 1.สระเก็บน้ําดิบโรงกรองน้ําหนองจอก 2. สะพาน
สุเหร'าบานเกาะ 3. ไซฟอนคลอง 13 ตัด คลองหกวา
4. ไซฟอนคลอง 13 ก'อนตัดคลองรังสิต
3. แนวทางการ แนวทางที่ 1 : การพัฒนาพื้นที่เป2นบ'อกักเก็บน้ําดิบ
พัฒนา
พื้นที่ 56 ไร' สามารถขุดสระน้ําปริมาณกักเก็บเท'ากับ
460,000 ลบ.ม.
แนวทางที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่เป2นโรงงาน ผลิตน้ําโดย
พิ จารณาจากศั กยภาพน้ํ าดิ บขนาดที่ ดิ น และความ
ตองการใชน้ําในอนาคตของพื้นที่

ผลการพิจารณา

ขอมูลการสํารวจคุณภาพน้ํา ที่
บริเวณคลอง 13 สามารถนํามา
ผลิตเป2นน้ําประปาได แต'ในช'วง
ฤดู แลงปริ มาณน้ํ า ที่ร ะบายผ' า น
คลองจะลดลงมาก ซึ่ ง จะส' ง
ผลกระทบต'อคุณภาพน้ําโดยตรง
ทํ า ใหคุ ณ ภาพน้ํ า ที่ ค ลอง 13
ดอยลง ดังนั้น การออกแบบระบบ
ผลิ ต น้ํ า ควรตองมี ร ะบบ Pretreatment เพื่อลดการปนเปƒ„อน
ในน้ํ า ดิ บ ลงก' อ นเขาสู' ก ระบวน
การผลิตน้ํา
ปL จ จั ย ที่ ใ ช เ ป2 น เ ก ณ ฑA ก า ร
พิจารณา ประกอบดวย
(1) การสํารองน้ําดิบไวใชงาน
(2) ความเค็ ม รุ ก ตั ว ในแม' น้ํ า
เจาพระยา
(3) การบริหารความเสี่ยงดาน
การสูบจ'าย
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หัวข-อ

4.งบประมาณ

การดําเนินงาน/ทางเลือกในการพิจารณา
ผลการพิจารณา
แนวทางที่ 3 : การพัฒนาพื้นที่เป2นสถานีสูบจ'ายน้ํา ดั งนั้ น การพั ฒ นาเป2 น สระเก็ บ
กํ า หนดใหมี ค วามสามารถในการสู บ จ' า ยสู ง สุ ด ที่ น้ํ า ดิ บ พรอมระบบผลิ ต น้ํ า และ
ระบบสูบส'ง- สูบจ'ายน้ําร'วมกันมี
200,000 ลบ.ม.ต'อวัน (แบ'งเบาภาระ สจ.มีนบุรี)
ความเหมาะสมที่สุด โดยคํานวณ
กําลังการผลิตน้ําใหเหมาะสมกับ
ขนาดสระเก็บน้ําดิบไดกําลังการ
ผลิ ต ประมาณ 35,000 ลบ.ม.
ต' อ วั น โดยจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ในการ
ก'อสรางระบบผลิตน้ําขนาด 10
ไร' และจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ก' อ ส ราง
อาคาร สูบน้ําดิบพรอมระบบส'ง
น้ําดิบขนาด 2 ไร'
แนวทางที่ 1 : การพัฒนาพื้นที่เป2นบ'อกักเก็บน้ําดิบใช การพัฒนาเป2นสระเก็บน้ําดิบเงิน
ลงทุน 30 ลานบาท พรอมระบบ
งบประมาณ 30 ลานบาท
แนวทางที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่เป2นโรงงานผลิตน้ํา ผลิตน้ําและระบบสูบส'ง-สูบจ'าย
กํ า ลั ง การผ ลิ ต น้ํ า 3 5 ,0 0 0 ล บ. ม. ต' อ วั น ใช น้ํ า เงิ น ลงทุ น 980 ลานบาท
งบประมาณ 980 ลานบาท
ร ว ม ใ ช เ งิ น ล ง ทุ น ป ร ะ ม า ณ
แนวทางที่ 3 : การพัฒนาพื้นที่เป2นสถานีสูบจ'ายน้ํา 1,010 ลานบาท
กํ า หนดใหมี ค วามสามารถในการสู บ จ' า ยสู ง สุ ด ที่
200,000 ลบ.ม.ต'อวัน ใชงบประมาณ 3,800 ลาน
บาท

สรุปผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ดินโรงงานผลิตน้ําหนองจอก (เดิม) ขนาดที่ดิน
56 ไร3 ขุดเป$นสระเก็บน้ําดิบปริมาณกักเก็บ 460,000 ลบ.ม. และจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 10 ไร3
เพื่อสร-างระบบผลิตน้ําด-วยเทคโนโลยีที่ใช-พื้นที่ก3อสร-างน-อย โดยมีกําลังการผลิต 35,000 ลบ.ม.ต3อวัน
พร-อมงานก3อสร-างระบบลําเลียงน้ําดิบด-วยท3อ ระบบสูบส3งน้ําและสูบจ3ายน้ํา มีความเหมาะสมที่สุด ใชเงิน
ลงทุนประมาณ 1,010 ลานบาท
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคA ก ร ไดมี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น ที่
8 มีนาคม 2560 เห็นชอบในหลักการผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่ดินโรงงานผลิตน้ําหนองจอก (เดิม)
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ข อเสนอแนะว' า เพื่ อใหการลงทุ น
เกิดประโยชนAคุมค'ามากที่สุด จึงขอให กปน. พิจารณาความจําเป2นในส'วนของการสรางโรงงานผลิตน้ําในพื้นที่
โรงงานผลิตน้ําหนองจอก (เดิม) เนื่องจากมีขอจํากัดในดานปริมาณและคุณภาพน้ําดิบในช'วงฤดูแลง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 14 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดํา เนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติ ดังนี้
1. หารื อ ร' ว มกั บ ผู แทนสํ านั กงานการตรวจเงิ นแผ' น ดิน เกี่ ย วกั บ ขอตรวจพบจากการ
ตรวจสอบงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับปSสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ขอบเขตและแนว
ทางการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจําปS และการควบคุมภายในขององคAกร
2. รับทราบ การทบทวนแผนการตรวจสอบประจําปSงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) เพื่อให
กิ จ กรรมการตรวจสอบสามารถตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงคA เ กี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ดี ข องการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3. รับทราบ รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 (ก'อนสํานักงานการตรวจเงินแผ'นดินสอบทาน)
3.1 ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1) สินทรัพยAรวม เท'ากับ 69,828.7 ลานบาท ประกอบดวย สินทรัพยAหมุนเวียน
16,406.7 ลานบาท และสินทรัพยAไม'หมุนเวียน 53,422 ลานบาท
2) หนี้สินและส'วนของทุน เท'ากับ 69,828.7 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินรวม
11,987.7 ลานบาท (หนี้สินหมุนเวียน 4,576.5 ลานบาท และหนี้สินไม'หมุนเวียน 7,411.2 ลานบาท)
และส'วนของทุน 57,841 ลานบาท
3.2 ผลการดําเนินงาน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2559 มีกําไร
เท'ากับ 2,039.3 ลานบาท เกิดจากรายไดรวม 4,854.6 ลานบาท ค'าใชจ'ายรวม 2,880.9 ลานบาท และ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต'างประเทศ 65.6 ลานบาท สําหรับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังบวกกําไรจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรA เท'ากับ 2,022.4 ลานบาท
3.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงนโยบายและประมาณการทางบัญชี ปSบัญชี 2560 กปน. ได
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ดังนี้
1) ประมาณการอายุการใหประโยชนAของสินทรัพยA
2) ประมาณการรายไดค'าน้ํา ค'าบริการคางรับ จากเดิมคํานวณจากปริมาณการใชน้ํา
จากวันที่อ'า นน้ําครั้งหลั งสุดถึงวันสิ้ นงวดบัญชี โดยประมาณขึ้นจากปริ มาณน้ําใชเฉลี่ยต'อเดือนล'าสุด เป2 น
ประมาณขึ้นจากปริมาณน้ําใชเฉลี่ยต'อวันของเดือนถัดไป ยอนหลัง 3 ปS
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 15 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธIใน กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธAใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งมีมติในเรื่องต'าง ๆ ดังนี้
1. รั บทราบ และร' วมลงนามประกาศเจตนารมณA “กปน. โปร' งใส ดวยหั วใจธรรมาภิ บาล”
ตามแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการ กปน. และผูบริหารระดับสูงของ กปน.
2. รับทราบ ผลการหารือ ฝกม. เกี่ยวกับการจ'ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธAฯ
กรณีกรรมการซึ่งไดรับการแต'งตั้งโดยชื่อมอบหมายบุคคลอื่นเขาประชุมแทน สรุปไดดังนี้
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1) กรรมการซึ่งไดรับการแต'งตั้งโดยการระบุชื่อ และกรรมการซึ่งไดรับการแต'งตั้งโดยการ
ระบุชื่อและตําแหน'ง ตองเขาประชุมดวยตนเอง ไม'สามารถมอบหมายหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเขาประชุม
แทนได
2) หากมีการมอบหมายหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทนกรรมการซึ่งไดรับการ
แต'งตั้งโดยการระบุชื่อ และกรรมการซึ่งไดรับการระบุชื่อและตําแหน'ง ไม'สามารถนับผูเขาประชุมแทนเป2น
องคAประชุม และ กปน. ไม'สามารถดําเนินการจ'ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธAใหกับบุคคลอื่นที่
เขาประชุมแทนได
3. รับทราบ ความคืบหนาการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในส'วนของแสงสว'างและพื้นผิวลู'วิ่ง
โดยประธานฯ มอบหมายให ชวก.(ว) นํ า เสนอร' า งแบบแปลนรายละเอี ย ดงานที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ทั้ ง หมด
ต'อคณะกรรมการกิจการสัมพันธAฯ ต'อไป
4. รั บ ทราบ ความคื บ หนาการขอปรั บ ขยายเพดานอั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น สู ง สุ ด ของ กปน.
ซึ่งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธA (ครรส.) ไดมีมติเห็นชอบแลวในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธA 2560 โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแต'วันที่ 30 กันยายน 2557 ทั้งนี้ เมื่อ ครรส. มีหนังสือ
แจงมติเรื่องดังกล'าวมายัง กปน. แลว กปน. จะไดดําเนินการเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต'อไป
คณะกรรมการกิจการสัมพันธIฯ มอบหมายใหหน'วยงานที่เกี่ยวของหารือร'วมกันและ
เตรียมจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่เกี่ยวของ กรณี ครม. มีมติเห็นชอบโดยใหมีผลยอนหลังตั้งแต'
วั น ที่ 30 กั น ยายน 2557 อาทิ เ ช' น กลุ' ม พนั กงานที่ จ ะไดรั สิ จํ า นวนพนั ก งาน งบประมาณที่ ใ ช รวมถึ ง
ผลกระทบอื่น ๆ ซึ่งอาจตองมีการสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานล'วงหนา รวมทั้งการพิจารณากําหนดอัตรา
เงิ นเดื อนขั้ นต่ํ า-ขั้ นสู งของตํ า แหน' ง ระดั บ 7 ลงมาที่ อ ยู' ใ นอํ า นาจของ กปน. ใหเหมาะสม และนํ า เสนอ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต'อไป
5. รับทราบ ความคืบหนาการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 0.5 ขั้นของพนักงาน กปน. กรณีปรับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา
คณะกรรมการกิจการสัมพันธI มอบหมายใหเลขานุการฯ ทําหนังสือหารือกรมสวัสดิการ
และคุ มครองแรงงานเกี่ ย วกั บ แนวทางปฏิ บัติในการดํ า เนิ น การตามมติ คณะรั ฐมนตรี เ มื่อวั น ที่ 4 ตุ ล าคม
2559 ในส'วนของค'าล'วงเวลาและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานกะ
6. รับทราบ การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธAใน กปน. โดยประธานฯ เห็นควรใหเลื่อนโครงการฯ ออกไปก'อน
7. รับทราบ กิจกรรมกระโดดหอสูงของสมาชิก สร.กปน. ณ กองพันรบพิเศษ อ.ปากช'อง
จ.นครราชสีมา ระหว'างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560
8. รั บทราบ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิ ก สร.กปน. ณ โรงไฟฟNาแม'เมาะ
การไฟฟNาฝ@ายผลิตแห'งประเทศไทย อ.แม'เมาะ จ.ลําปาง ระหว'างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2560
9. เห็นชอบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธAฯ ครั้งที่ 4/2560 ในวันจันทรA
ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ' กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ"ใน กปน. ไปพิจารณา
ดําเนินการ
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เรื่องที่ 16 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือนมีนาคม 2560
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนมีนาคม 2560 ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2560 สรุปไดดังนี้
1. มีมติรับทราบ ผลการดําเนินงานของ กปน. สิ้นสุด ณ เดือนกุมภาพันธA 2560 ดังนี้
1.1 อัตราน้ําสูญเสียในภาพรวมของ กปน. ดําเนินการได รอยละ 31.43 สูงกว'าอัตราน้ํา
สูญเสียตามแผน ณ เดือน กุมภาพันธA 2560 (29.20%) และพบว'าปริมาณน้ําขายไม'เป2นไม'ตามคาดการณA
อย'างต'อเนื่องในภาพรวม โดยมีเพียงเดือน มกราคม 2560 เพียงเดือนเดียวที่มีปริมาณน้ําขายสูงกว'าสถิติน้ํา
ขายเดือนเดียวกันของปSงบประมาณ 2559 ซึ่งอยู'ในระหว'างการวิเคราะหAติดตามว'าเป2นการลดลงของความ
ตองการใชน้ําในระยะสั้น หรือ เป2นการลดลงอย'างต'อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม และมีขอสังเกตที่
จํานวนพื้นที่เฝNาระวังน้ําสูญเสีย (DMA) ที่มีน้ําสูญเสียสูงเกิน 30% มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นโดยมีรายละเอียด
ดังนี้

พื้นที่
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5
กปน.

อัตราน้ําสูญเสียสะสม ก.พ.
60
(ร-อยละ)
ค3าจริง
แผน
30.86
29.12
29.98
27.07
23.09
19.90
40.37
38.42
29.90
28.06
31.43
29.20

น้ําผลิตจ3ายเฉลี่ยสะสมต3อ น้ําจําหน3ายเฉลี่ยสะสมต3อ
วัน
วัน
(ล-าน ลบ.ม./วัน)
(ล-าน ลบ.ม./วัน)
ค3าจริง
แผน
ค3าจริง
แผน
1.32
1.28
0.91
0.91
1.27
1.25
0.89
0.91
0.95
0.91
0.73
0.73
1.34
1.32
0.80
0.81
0.60
0.60
0.42
0.43
5.48
5.36
3.76
3.79

1.2 การบริหารจัดการน้ําสูญเสียลดพื้นที่ DMA ที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูง มีจํานวน DMA ที่มี
อัตราน้ําสูญเสียมากกว'า 40 % ลดลง ดังสถานะของ Water Balance ดังนี้
พื้นที่

DMA
ทั้งหมด

บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5
กปน.

191
227
168
227
149
962

WL<20
ก.ย.- ก.พ.59 60
54 52
98 96
83 89
19 19
36 40
290 296

WL 20-30
ก.ย.- ก.พ.59 60
50 48
71 63
47 37
27 30
41 30
236 208

WL 30-40
ก.ย.ก.พ.-60
59
44
50
35
45
32
27
48
58
29
36
188 216

WL >40
ก.ย.-59

ก.พ.-60

43
23
6
133
43
248

41
23
15
119
43
241

1.2 แรงดันน้ําเฉลี่ยสะสม ดําเนินการได 9.37 เมตร ต่ํากว'าเกณฑAชี้วัดของงบประมาณ
2560 ที่ 10.40 เมตร (แรงดันน้ํา 28 จุด ตามเกณฑAวัด IRDP) สําหรับแรงดันน้ําเฉลี่ยจากจุดวัด 220 จุด
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ประจําเดือนกุมภาพันธA 2560 อยู'ที่ 10.80 เมตร และรับทราบแผนแม'บทการบริหารจัดการแรงดันน้ํา และ
การเปลี่ยนจุดวัดแรงดันน้ําอยู'ระหว'างการดําเนินการ
1.3 การนําเสนอร'างแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและการบริหารจัดการแรงดันน้ํา
ปS 2560 – 2564 ที่จัดทํารูปเล'มแลว โดยเห็นควรใหเพิ่มรายละเอียดแผนการลงทุนเพิ่มเติม
1.4 รายงานความกาวหนา การจัดซื้ออุปกรณAและจัดตั้งทีมงาน Attack Team 2
(อยู'ระหว'างการดําเนินการจัดซื้ออุปกรณA และไดดําเนินการฝ‰กอบรมทีมงาน Attack Team 2 แลว)
การสํารวจหาท'อรั่วดวยดาวเทียม (อยู'ระหว'างติดตามการจาง) การกําหนดบริเวณรั่วดวย Hydraulic Model
(อยู'ระหว'างการทําเรื่องส'งจาง) และการจางบริหารขอมูล DMA ทดแทนการจางบํารุงรักษา DMA ที่มีค'าใชจ'าย
สูง (อยู'ระหว'างเตรียมร'าง TOR เพื่อดําเนินการจัดจางปSงบประมาณ 2561)
1.5 ความกาวหนางานที่มอบหมายใหสายงานวิศวกรรมดําเนินการ มีดังนี้
1) งานปรับปรุงท'อประธานบริเวณที่เป2นคอขวด 12 แห'ง สามารถจัดทําสัญญา
และไดผูรับจางแลว 1 แห'ง คือ ถนนแจงวัฒนะ ส'วนอีก 3 แห'ง ประกอบดวย ถนนสรงประภา ถนนเอกชัย
และถนนเจริ ญ นครไดมี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม งานพิ เ ศษออกแบบและจะประสานงานกั บ สํ า นั ก การโยธา
กรุงเทพมหานคร ในการขออนุญาตเขาพื้นที่ก'อสรางต'อไป
2) ไดจัดทําราคามาตรฐานงานวางท'อจ'ายน้ํา พรอมหลักเกณฑAและวิธีการประเมิน
แลวเสร็จและสามารถจัดส'งใหสายงานบริการไดภายในกําหนด เพื่อใชอางอิงในการประมาณราคาจัดทําราคา
กลาง โดยจะมีการจัดอบรม พรอมทํา Q&A ใหผูปฏิบัติงานของสํานักงานประปาสาขาใชศึกษาและทําความ
เขาใจใหถูกตองต'อไป
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 พิจารณาจัดทํา แผนบริ หารความเสี่ย งของงานลดน้ํ าสูญเสี ยรายสํ านักงานประปา
สาขาใหแลวเสร็ จ และนํ า เสนอในการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการประชุ ม
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ําในการประชุมคราวถัดไป
2.2 วิเคราะหAปริมาณน้ําจําหน'ายที่ไม'เป2นไปตามคาดการณA (ความตองการใชน้ําลดลง
ชั่วคราวระยะสั้นๆ หรือ เป2นการลดลงอย'างต'อเนื่อง) โดยใชขอมูลปริมาณการใชน้ําที่ลดลงของผูใชน้ําแต'ละ
ประเภทประกอบการพิจารณา
2.3 วิเคราะหAตรวจสอบขอมูลกรณีปริมาณท'อรั่วใตดินในพื้นที่เฝNาระวังน้ําสูญเสีย (DMA)
ที่มีระดับน้ําสูญเสียต่ํากว'า 20% มีสถิติเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบปSงบประมาณ 2559 และ ใหพิจารณา
ทบทวนการปรับลดงบประมาณดานกิจกรรมลดน้ําสูญเสียปSงบประมาณ 2561 จากที่เสนอไป 100 ลานบาท
เหลือ 50 ลานบาท เนื่องจากอัตราน้ําสูญเสียของ กปน. มีแนวโนมสูงขึ้นจําเป2นตองเพิ่มกิจกรรมเพื่อบริหาร
จัดการ
2.4 จัดทําแผนงานแสดงรายละเอียดแนวทางการปรับเปลี่ยนจุดวัดแรงดันอางอิงของท'อ
ประธานจาก 28 จุด เป2น 220 จุด โดยกําหนดกิจกรรมและระยะเวลาแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560
รวมถึงขอดีขอเสียที่จะสามารถนําไปชี้แจงต'อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใหเห็นชอบ
2.5 ปรับปรุงรายงานความกาวหนางานซ'อมท'อประธานใหชัดเจน โดยควรแนบแผนที่
ตําแหน'งจุดซ'อมประกอบ และใหจัดทําแผนและวิธีการสํารวจหาอัตราน้ําสูญเสียในระบบท'อประธาน
2.6 ใหจัดทําแผนการปรับปรุงท'อประธานบริเวณที่เป2นคอขวดอีก 8 เสนทางที่เหลืออยู'
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2.7 พิจารณาความจําเป2นที่จะตองจัดส'งร'าง TOR งานจางลดน้ําสูญเสียใหอัยการสูงสุด
ตรวจสอบตามขอ 88 ของขอบังคับ 100 ซึ่งขอความตามขอบังคับดังกล'าวระบุใหเป2นดุลยพินิจของ ผวก.
ทั้งนี้ เ นื่ องจากการส' งอั ย การสู งสุ ด ตรวจสอบอาจทํ าใหล' า ชา ในขณะที่ ปL จ จุ บั น อัต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ของ กปน.
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจนอาจไม'บรรลุเปNาหมายที่กําหนดในปSงบประมาณ 2560 มีความจําเป2นเร'งด'วนที่จะตอง
ดําเนินการ อีกทั้งสัญญาในลักษณะเช'นนี้ กปน. เคยดําเนินการจางมาแลวในอดีต
2.8 เร'ง รัด แผนงานปรับ ปรุง ท'อ จ'า ยน้ํ า ดวยวิธ ี Trenchless และมาตรการพิเ ศษ
ใหชัดเจนและเห็นผลเป2นรูปธรรมภายในปS 2560
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ใหขอเสนอแนะว'า เพื่อใหการเร'งรัดงาน
ซ' อ มท' อ ในพื้ น ที่ บ ริ ก าร 4 และพื้ น ที่ บ ริ ก าร 5 เป2 น ไปตามเปN า หมาย กปน. อาจพิ จ าณาใชวิ ธี แ บ' ง พื้ น ที่
ดําเนินการของสาขาออกเป2น 2 พื้นที่ตามเขตการปกครอง เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบผลงานไดชัดเจน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 17 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 แลวมีมติ
ในเรื่องต'าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม
2560 ที่ให-มีการลงนามประกาศเจตนารมณI “กปน. โปร3งใส ด-วยหัวใจธรรมาภิบาล” ของคณะอนุกรรมการ
ชุดต3า ง ๆ และคณะอนุ กรรมการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดร'ว มลงนามในประกาศเจตนารมณA
ดังกล'าวแลว
2. รั บ ทราบการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธA 2560
3. รับทราบความก-าวหน-าการดําเนินโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ป=งบประมาณ
2560
โดยคณะอนุกรรมการ มีขอสังเกตดังนี้
1. ขอใหมีการทบทวนคําสั่งแต'งตั้งคณะทํางานดานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยใหมี
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกร'วมเป2นกรรมการดวย เนื่องจากงานวิจัยเป2นงานที่ตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ทั้งในเรื่องวิชาชีพและเทคนิค ประกอบกับ กปน. วางตําแหน'งของสถาบันพัฒนาวิชาการประปาในการเป2น
สถาบันวิชาการระดับอาเซียน ดังนั้น จึงจําเป2นตองใชความมีชื่อเสียงของผูทรงคุณวุฒิในการนําเสนอผลงาน
ของสถาบันฯ ต'อบุคคลภายนอก
อย'างไรก็ตาม เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมไดอย'างเป2นรูปธรรม
รวมทั้งการกาวไปสู' MWA 4.0 กปน. อาจมีคําสั่งแต'งตั้งคณะทํางานใน 2 คณะ โดยคณะทํางานชุดแรก
มีหนาที่กําหนดกรอบงานวิจัย รวมถึงการพิจารณาขอเสนองานวิจัย ซี่งจะมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกร'วมดวย
สํ า หรับ คณะทํ า งานชุด ที ่ 2 เป2น คณะทํ า งานที ่แ ต'ง ตั ้ง จากบุค ลากรภายใน กปน. มีห นาที ่ส นับ สนุน
การดําเนินงานของคณะทํางานชุดแรก ซึ่ง นางลาวัณยA ฉัตรรุ'งชีวัน ผูเชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 รับจะนําไป
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ทบทวนการแต'งตั้งคณะทํางานดังกล'าว โดยจะหารือแนวทางปฏิบัติกับ ฝกม. ต'อไป รวมทั้งการทบทวนหัวขอ
วิจัยใหครอบคลุมดานงานบริการ และดานภาพลักษณAองคAกร
2. สถาบันพัฒนาวิชาการประปาก'อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคAเพื่อใหเป2นสถาบันวิชาการ
ดานงานประปาเทียบเท'ากับสถาบันการศึกษา ดังนั้น รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันฯ ควรเทียบเคียงไดกับ
การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา โดยกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ ระเบียบปฏิบัติ เป2นการเฉพาะ
ในลักษณะของ Business Unit แต' หาก กปน. จะดําเนิ นการเอง อาจใชวิธี การจางสถาบั นภายนอกเป2 น
ผูดําเนินการวิจัยใหในหัวขอวิจัยที่ กปน. ใหความสนใจก็ได
3. ขอให กปน. มีการติดตามผลเป2นประจําทุกปSว'า ผลงานวิจัยแต'ละเรื่องไดถูกนําไปสู'
การปฏิบัติหรือไม' อย'างไร เพราะหากไม'มีการนําไปใชปรับปรุงงาน อาจแสดงถึงความลมเหลวในการอนุมัติ
โจทยAงานวิจัยก็ได
4. รั บ ทราบการประเมิ น ผลคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ป=งบประมาณ 2560 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1) การประเมินผลคณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะ ไดคะแนน 83.83 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 90 คะแนน คิดเป2นรอยละ 93.15 แสดงว'า คณะอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
2) การประเมินตนเองของอนุกรรมการฯ ไดคะแนน 45.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม
50 คะแนน คิดเป2นรอยละ 91.00 แสดงว'า คณะอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
5. รับทราบความก-าวหน-าการจัดทํา Training Road Map
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีขอสังเกตว'า การจัดทํา Training Road Map จะมีอยู' 2
ส'วน คือ 1) การพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ของตําแหน'งนั้น ๆ เช'น ตําแหน'งผูอํานวยการกอง
ควรมี Competency ในเรื่องใดบาง และ 2) การพัฒนาเพื่อป‘ด Gap ที่ไดจากการประเมินพนักงานเป2น
รายบุคคล ตาม IDP (Individual Development Program) แลวกําหนดเป2น Training Road Map ซึ่งจาก
IDP อาจทําใหทราบ Common Gap ของพนักงานและสามารถนํามากําหนดเป2นหัวขอในการพัฒนา/อบรม
ในภาพรวมได อย'างไรก็ตาม การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป2นเรื่องที่สําคัญขององคAกร กปน. ควรพิจารณา
การใหที่ปรึกษาจากภายนอกมาช'วยดําเนินการหรือเป2นพี่เลี้ยงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. รับทราบรูปแบบการบริหารจัดการสํานักบริหารโครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลัก
โดยประธานอนุกรรมการฯ ไดแจงที่ประชุมว'า คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะ
ให กปน. พิจารณากําหนดอํานาจหนาที่การดําเนินงานของบุคลากรภายในสํานักบริหารโครงการฯ ในรูปแบบ
Project Organization โดยขาดจากโครงสรางเดิม และมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการฯ
ดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จได เพื่อใหงานสําเร็จลุล'วงตามแผนที่กําหนด ดังนั้น จึงขอใหสายงานบริหารรับไป
พิจารณาดําเนินการต'อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และ ให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 18 รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการธรรมาภิ บ าล (CG) และกิ จ กรรม
เพื่อสังคม (CSR)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
ซึ่งมีมติในเรื่องต'าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบและร3วมลงนาม การประกาศเจตนารมณA “กปน.โปร'งใส ดวยหัวใจธรรมาภิบาล”
ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
2. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานธรรมาภิบาล (CG) ประจําปS
งบประมาณ 2560 ในเดือนกุมภาพันธA 2560
คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะว'า การรายงานผลการดําเนินงานควรเปรียบเทียบ
กับแผนว'าอยู'ในขั้นตอนใด รวมถึงการใชงบประมาณ
3. รับทราบ รายงานผลการดํ าเนินงานดานความรับผิ ดชอบต'อสังคม (CSR) ประจํา ปS
งบประมาณ 2560 ประจําเดือนกุมภาพันธA 2560
คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้
3.1 ควรต'อยอดโครงการวิชาชีพช'างประปาเพื่อประชาชนสู'เยาวชน โดยเฉพาะในช'วง
ป‘ดเทอม อันเป2นการสนับสนุนใหเยาวชนใชเวลาว'างใหเกิดประโยชนA และขยายผลทักษะช'างประปาพื้นฐานให
สู'ชุมชนกวางขวางขึ้น โดยอาจจะร'วมมือกับสํานักงานประปาสาขา เพื่อผลักดันใหเกิดโครงการช'างประปา
เยาวชนในทุกพื้นที่
3.2 สํ า หรั บ กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การร' ว มกั บ โรงเรี ย น เช' น โครงการ “ลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารู รักษAทรัพยากรน้ํา” ควรเชิญโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเขาร'วมดวย เพื่อสรางการรับรูในวงกวาง
3.3 การรายงานผลการดําเนินงาน ควรเปรียบเทียบกับแผนว'าอยู'ในขั้นตอนใด รวมถึง
การใชงบประมาณ
4. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธA ประจําเดือนกุมภาพันธA 2560
คณะอนุกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะ ดังนี้
4.1 ดานการสื่อสารวาระครบรอบ 50 ปS กปน. ควรชูจุดเด'นว'า กปน.มีโครงการพิเศษ
อย'างไรในวาระนี้ และประชาชนจะไดรับประโยชนAอะไรบาง และนําจุดเด'นนั้นมาทําการประชาสัมพันธAผ'านสื่อ
ที่สรางการรับรูในวงกวาง โดยอาจดําเนินการจัดทําแผนสื่อสารฯ และใหคณะอนุกรรมการฯ ช'วยพิจารณาให
คําแนะนํา
4.2 การรายงานผลการดําเนินงาน ควรเปรียบเทียบกับแผนว'าอยู'ในขั้นตอนใด รวมถึง
การใชงบประมาณ
5. รั บทราบ รายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ขอมู ล ข' า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจํา เดือนกุ มภาพั นธA 2560 โดยศูนยA ขอมูล ข'าวสาร ฝ@ายสื่อสารองคAกร ไดดํ าเนิน การประกาศเผยแพร'
การจัดซื้อจัดจางที่เสาข'าว บริเวณหนาหองอาหาร อาคารสํานักงานใหญ' มีจํานวนทั้งสิ้น 72 เรื่อง และไม'มี
การรองเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจางจากทุกสายงาน
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6. เห็นชอบ การจัดทําเกณฑAวัดความโปร'งใส ปSงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
7. เห็นชอบ รายงานผลงานผูว'าการดานธรรมาภิบาล กปน. ช'วง 6 เดือนแรก ปSงบประมาณ
2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
8. รับทราบ ความกาวหนาโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐวิสาหกิจสัมพันธA รวมพลังสรางสุขให
สังคม” โดยเมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 นางศรัณยา สีน้ําเพชร ชวก.(สก) การประปานครหลวง ในฐานะ
ประธานคณะทํางานฯ ไดเชิญหน'วยงานที่เกี่ยวของ ไดแก' การประปาส'วนภูมิภาค (กปภ.), การไฟฟNานครหลวง
(กฟน.), การไฟฟNาส'วนภูมิภาค (กฟภ.) และองคAการตลาด เขาร'วมประชุมครั้งที่ 1/2560 ณ หองประชุม
ป‘ยราษฎรA สํานักงานใหญ' การประปานครหลวง โดยมีเปNาหมายอบรมผูตองขังชั้นดีของเรือนจําโครงสรางเบา
จํานวน 7 จังหวัด จํานวนผูสนใจเขารับการอบรมประมาณ 2,000 คน ทั้งนี้ไดกําหนดหลักสูตรร'วมกัน ดังนี้
• กปน. และ กปภ. ร'ว มกั นจั ด ทํ า หลั กสู ต รอบรม “ช' า งประปาพื้ น ฐาน” ใหความรู
ดานงานช'างประปา
• กฟน. และ กฟภ. ร'วมกันจัดทําหลักสูตรอบรม “การเดินสายไฟภายในอาคาร และ
การตัดตนไมใหถูกตอง ตามหลักรุกขกร”
• องคAการตลาด ใหการสนับสนุนอาหาร ยารักษาโรค เครื่องออกกําลังกาย
9. รับทราบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) ครั้งที่ 4/2560 ในวันศุกรAที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะว'า ตามที่ กปน. ไดเขา
ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ งตู น้ํ า ดื่ มตามโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ของสํ า นั กงานประปาสาขานั้ น ขอใหมี การติ ด ตั้ งสายดิ น ให
เรี ย บรอย เพื่ อปN องกั น อั น ตรายจากกระแสไฟฟN า ลั ด วงจร และควรสํ า รวจความพึ งพอใจของอาจารยA และ
นักเรียนที่มีต'อของโครงการนี้ดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 สรุปไดดังนี้
1. การปรั บแผนบริ หารความเสี่ ยง เรื่ อง การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพงานลดน้ํ าสู ญเสี ย
ป=งบประมาณ 2560 ฝ@ายบริหารจัดการน้ําสูญเสีย (ฝจส.) สายงานบริการ ไดมีการทบทวนแผนฯ โดยปรับ
กิจกรรมและหน'วยงานผูรับผิดชอบใหครอบคลุมเหมาะสม และสอดคลองกับเปNาหมายองคAกร
ผลการพิจารณา มีมติให กปน. ดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ให กปน. โดยฝ@ ายบริ หารจั ดการน้ํ าสู ญเสี ย (ฝจส.) ระบุ เสนทางและระยะเวลา
ดําเนินการของแต'ละเสนทางใหชัดเจน ในกรณีความยาวท'อที่ไม'สามารถปรับปรุงได
1.2 ใหสํานักงานประปาสาขาเป2นผูรับผิดชอบหลักร'วมกับ ฝจส.
2. ผลการเฝkาระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ป=งบประมาณ
2560 (เดือนมีนาคม 2560)
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ฝ@ายบริหารความเสี่ยง ติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก เดือนมีนาคม 2560 จํานวน 6
รายการ พบว'า
2.1 อยู3ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได- (Target) 3 รายการ ได-แก3 ความขุ'นน้ําดิบ
จากแหล'งน้ําดิบฝL•งตะวันออก ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความขุ'นน้ําดิบจากแหล'งน้ําดิบฝL•งตะวันตก
ณ เขื่อนแม'กลอง อ.ท'าม'วง จ.กาญจนบุรี และค'าคลอโรฟ‘ลลA ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
2.2 อยู3ในระดับที่ต-องติดตามและทําการเฝkาระวังอย3างใกล-ชิด (Trigger) 1 รายการ
ได-แก3 ปริมาณการไหลของน้ํา ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จากฐานขอมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 2
มีนาคม 2560 พบว'า อยู'ที่ 89 ลบ.ม./วินาที (Trigger 80 - 100 ลบ.ม./วินาที)
2.3 อยู3ในระดับที่ต-องดําเนินการทันที (Threshold) 2 รายการ ได-แก3 ค'าความเค็ม
ในแม'น้ําเจาพระยา ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 อยู'ที่ 0.67 กรัม/ลิตร (Threshold
≥0.50 กรัม/ลิตร) และปริมาณน้ํา ใชงานไดของ 4 เขื่อนหลักรวมกันในช'วงฤดูแลง จากขอมูลกรมชลประทาน
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 พบว'า อยู'ที่ 37% (Threshold ≤37%)
กปน. โดยฝ@ายทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม (ฝนส.) เขาร'วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามและวิเคราะหAแนวโนมสถานการณAน้ําประจําทุกวันจันทรAเพื่อติดตามสถานการณAน้ําและประสานงานกับ
หน' ว ยงานที่ เ กี่ ย วของที่ ร' ว มประชุ ม ดวยกั น ไดแก' กรมชลประทาน กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมอุ ท กศาสตรA
กองทั พ เรื อ กรมปN อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และการไฟฟN า ฝ@ า ยผลิ ต แห' ง ประเทศไทย สํ า หรั บ การ
เตรียมพรอมรับผลกระทบจากความเค็ม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 สายงานผลิตและส'งน้ํา ร'วมกับสายงาน
บริการดานตะวันออก ไดประชุมร'วมกันเพื่อทบทวนมาตรการรับมือผลกระทบจากปLญหาลิ่มความเค็มรุกล้ํา
แม'น้ําเจาพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 20 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธIด-านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธAด านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2560 แลว มีมติในเรื่องต'าง ๆ พรอมใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. รั บ ทราบ รายงานความก- า วหน- า แผนปฏิ บั ติ ก ารด- า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ป=งบประมาณ 2560 ที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตรIการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560-2564) จํานวน 16
โครงการ โดยมีรายละเอียดและผลการดําเนินงาน ซึ่งในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ ได-ใหข-อเสนอแนะสรุปได-ดังนี้
- โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในและภายนอกองคIกร
คณะอนุ ก รรมการฯ มี ข- อ เสนอแนะ ให กปน. ศึ ก ษาขอมู ล จากสํ า นั ก บริ ห าร
การทะเบี ย น กรมการปกครอง ที่ ส ามารถแลกเปลี่ ยนขอมู ล ไดดวยเลข 13 หลั ก และขอมูล ที่ เ ป‘ ด เผยใน
data.gov.th ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสA เพื่อนํามาใชประโยชนA ต'อ กปน.
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- โครงการให-บริการอิเล็กทรอนิกสI (e-Biz) กับผู-ใช-น้ํา
คณะอนุกรรมการฯ มีข-อเสนอแนะ ให กปน. ออกแบบและพัฒนาระบบ ควรมีความ
เชื่อมโยงต'อเนื่องกันและเป2น Platform เดียวกัน
- โครงการศึกษาแนวทางการติดตามวัสดุสํารองคลัง (Material Tracking)
คณะอนุกรรมการฯ มีข-อเสนอแนะ ให กปน. รีบศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
มีความเหมาะสม มาทดลองใชงาน
- โครงการใช-เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร-างนวัตกรรม
คณะอนุกรรมการฯ มีข-อเสนอแนะ ให กปน. เนนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปสนับสนุนการสรางนวัตกรรมร'วมกับหน'วยงานอื่น
- โครงการปรับปรุงฐานข-อมูลให-เป$นไปตามมาตรฐาน ฐานข-อมูลของภาครัฐ
คณะอนุกรรมการฯ มีข-อเสนอแนะให กปน. ระบุขอบเขตและผลที่จะไดรับจากการ
ดําเนินโครงการใหชัดเจน
- โครงการศึกษาการใช-ระบบติดตามรถซ3อมท3อแตกรั่วด-วย GPS
คณะอนุก รรมการ ฯ มีข-อ เสนอแนะให กปน. มีก ารนํา มาใชงานจริง และควรมี
การบูรณาการระหว'าง Application ที่เกี่ยวของเพื่อความสะดวกของผูปฏิบัติงาน
- โครงการจัดทําสถาปzตยกรรมองคIกร (Enterprise Architecture)
คณะอนุ ก รรมการฯ มี ข- อเสนอแนะ ให กปน. พิ จ ารณาในการจั ด ทํ า Enterprise
Architecture (EA) ใหครอบคลุมทุกกระบวนงาน และใหพิจารณาการจางบริษัทที่ปรึกษาเป2นผูฝ‰กอบรมให
พนักงานของ กปน. เพื่อใหสามารถปรับปรุงไดเองในอนาคต
2. รับทราบ ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบขอมูลผูใชน้ํา (CIS) ใน
การเตรียมแผนและกระบวนการ Go-Live แผนบริหารความต'อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และแผนงานถอยกลับใช
ระบบเดิม (Rollback) และไดจัดเตรียมความพรอมในการฝ‰กซอมการใชศูนยAคอมพิวเตอรAสํารอง ตามแผน
บริหารความต'อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของการใชระบบ CIS ในวันที่ 18 และ 25 มีนาคม 2560
คณะอนุกรรมการฯมีข-อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรระบุจุดในการตัดสินใจ (Trigger Point) การใชแผน Rollback ใหชัดเจน โดย
มีขอมูลประกอบ การตัดสินใจอย'างเพียงพอ
2) ในการสั่ ง ใชแผน Rollback ควรเป2 น ความเห็ น ชอบของคณะทํ า งาน ซึ่ ง ตอง
มีการกําหนดใหชัดเจน
3) ควรมี ก ารกํ า หนดค' า มาตรฐานของการทํ า งาน (Baseline) ของระบบเดิ ม เพื่ อ ใช
เปรียบเทียบกับระบบใหม'ในช'วง Go-Live
4) จัดทําระบบ FAQ เพื่อสนับสนุนผูใชงานในการแกไขปLญหาที่เกิดขึ้นบ'อยใหอยู'ในแผน
Go-Live
3. รับทราบ ผลการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการนําเครื่องใหบริการอัตโนมัติ (Kiosk)
มาใชในการใหบริการลูกคาของฝ@ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดผลการศึกษา
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คณะอนุกรรมการฯมีข-อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องใหบริการอัตโนมัติ (Kiosk) ของหน'วยงานอื่น
ที่ใหบริการในลักษณะเดียวกัน
2) ศึกษาความเป2นไปไดที่จะนําเอาเครื่องใหบริการอัตโนมัติ (Kiosk) ของหน'วยงานอื่นมา
ติดตั้งในพื้นที่สํานักงานประปาสาขา แลวใชประโยชนAร'วมกัน และหาตําแหน'งของตู Kiosk ที่ใหบริการอยู'แลว
ในบริเวณใกลกับสํานักงานประปาสาขา
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 21 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข-องกับ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งการที่เกี่ยวของ
มีเรื่องที่ควรทราบและเกี่ยวของกับ กปน. จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธI 2560
เรื่อง การดําเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ'นดินเชิงยุทธศาสตรA
ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางปรับระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐทั้งในส'วนของส'วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และ
รายงานความคืบหนาในการศึกษาความเป2นไปไดในการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
เรื่อง ร'า งพระราชบัญ ญัติคุณสมบัติมาตรฐานสํา หรับ กรรมการและพนักงานรัฐ วิส าหกิจ
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

รับทราบ และ มีขอเสนอแนะว'า เพื่อให กปน. มีการดําเนินงานในเรื่องจัดซื้อจัดจางที่โปร'งใส
อีกทั้งสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล'าวในเรื่องแนวทางปรับระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
กปน. อาจพิจารณาจัด ทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ร'วมกับบริ ษัทที่ปรึกษา
(Consultant) ดวย

เรื่องที่ 22 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ'านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธI 2560 เวลา 12.45 น. ณ หองประธานกรรมการ กปน. นายเจริญ
ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. รับมอบหนังสือขอบคุณจาก นายชลิต แกวไสย รวก.(บ) ในฐานะร'ว มบริจ าคเงิน
จํานวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิใหทุนการศึกษาแก'บุตรผูปฏิบัติงานใน กปน.
นอกจากนี้ ประธานกรรมการฯ ไดมอบเงิน จํานวน 20,000 บาท แก' ว'าที่รอยตรี ชัยยุทธ หอมวงศA ประธาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. เพื่อสนับสนุนกิจการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ต'อไป
- เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 1 ตึกอํานวยการ
โรงงานผลิตน้ําบางเขน นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เขาตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ําบางเขน เพื่อ
เป2นขวัญและกําลังใจในการทํางานโดยมี นายคงเกียรติ เจริญบุญวรรณ รวก.(ผ) พรอมผูบริหาร และพนักงาน
ในสั ง กั ด ชวก.(ผน) ใหการตอนรั บ พรอมรั บ ฟL ง ขอเสนอแนะแนวทางการดํ า เนิ น งานของพนั ก งานและ
ผูปฏิบัติงาน ที่ประสบปLญหาการทํางานอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตแหล'งน้ําดิบปนเปƒ„อนจากน้ําเค็มหนุนสูง
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- เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงคA สํานักงานใหญ'
กปน. รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน. ใหเกียรติเขาร'วมงานชี้แจงการดําเนินงานโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 “เป‘ด เมกะโปรเจกตA สรางสุ ข ปลุกกระแสคุ ณธรรม” โดยมี นายธนศักดิ์
วัฒนฐานะ ผูว'าการ นายปริญญา ยมะสมิต รวก.(ว) นายจําเริญ ตันติวงศAวัฒนA วิศวกรใหญ' ระดับ 10 และ
นายสุทธิรักษA บูชากุล วิศวกรเชี่ยวชาญ ระดับ 9 ร'วมชี้แจงการดําเนินงานโครงการดังกล'าว เพื่อชี้แจงขอบเขต
การดําเนินงาน ทั้งงานก'อสรางระบบท'อ และงานก'อสรางระบบผลิต เพื่อสรางความมั่นคงและเพิ่มเสถียรภาพ
ในระบบประปา ทั้งดานระบบผลิต ระบบส'ง และจ'ายน้ําประปา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 23 รายงานความก-าวหน-าการดําเนินการร3างข-อบังคับ กปน. ฉบับที่...ว3าด-วยการจัดซื้อที่ดิน
พ.ศ. ....
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการ
เกี่ยวกับร'างขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ... ว'าดวย การจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ
กปน. ไดประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธA 2560 มีมติใหเร'งรัดดําเนินการติดตามความเห็น
ของกรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาใหสอดคลองกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จางฯเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองก'อนนําเรียนคณะกรรมการ กปน. พิจารณาในการประชุมเดือนมีนาคม 2560
โดย กปน. ไดหารือผูแทนกรมบัญชีกลางในเบื้องตนแลว มีความเห็นว'า กปน. สามารถออกขอบังคับฯ ไดโดย
ไม' ขัด กั บ พระราชบั ญ ญั ติ การจั ด ซื้ อจั ด จางฯ เนื่ องจาก กปน. ไม' ไดใชระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว' า ดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และไดนัดหมายหารืออีกครั้งในวันที่ 29 มีนาคม 2560
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. ทบทวนเนื้อหา
ของขอบังคับฯ อย'างรอบคอบ ระบุเจตนารมณAชัดเจนและกําหนดขั้นตอนครบถวน ถูกตอง ตามความเห็นของ
ผูแทนกรมบัญชีกลาง หรือเปรียบเทียบกับหน'วยงานอื่น เช'น การไฟฟNานครหลวง เป2นตน และใหหารือผูที่มี
ความเชี่ ย วชาญดานกฎหมายช' ว ยกลั่ น กรอง ก' อ นเสนอคณะกรรมการ กปน. พิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการ กปน. วาระพิเศษ ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบและใหรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

