สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 4/๒๕60
ดวยเมื่อวันอั งคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํานักงานใหญ) การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60 สรุปผลการประชุม
ไดดังนี้
เรื่องที่ 1

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แต'งตั้งผู*ว'าการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แต)งตั้งผูว)าการ
กปน. โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบการแต)งตั้ง นายปริญญา
ยมะสมิ ต ใหดํ า รงตํ า แหน) งผู ว) า การการประปานครหลวง และใหไดรั บ ค) า ตอบแทนคงที่ ในอั ต ราเดื อนละ
315,000 บาท ตามมติคณะกรรมการการประปานครหลวง ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2559 และการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ ส)วนค)าตอบแทนและสิทธิประโยชน>อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจางและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให
เปBนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแต)วันที่ลงนามในสัญญาจางเปBนตนไป แต)ไม)ก)อน
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยให นายปริญญา ยมะสมิต ลาออกจากการเปBนพนักงานรัฐวิสาหกิจก)อนลงนามใน
สัญญาจางดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2

รับทราบการลาออกของรองผู*ว'าการ (วิศวกรรมและก'อสร*าง) และการลงนามในสัญญาจ*าง
ผู*ว'าการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการลาออกของรองผูว)าการ (วิศวกรรม
และก)อสราง) และการลงนามในสัญญาจางผูว)าการ กปน. โดยนายปริญญา ยมะสมิต รองผูว)าการ (วิศวกรรม
และก)อสราง) ไดยื่นหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน 2560 ขอลาออกจากการเปBนพนักงาน กปน. เพื่อดํารง
ตําแหน)งผูว)าการ กปน. และผูรักษาการในตําแหน)งผูว)าการไดอนุญาตใหลาออกไดตามความประสงค> ตั้งแต)
วันที่ 19 เมษายน 2560 เปBนตนไป ตามคําสั่ง กปน. ที่ 230/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 และ
ประธานกรรมการ กปน. (นายเจริญ ภัสระ) ในนามของคณะกรรมการ กปน. ซึ่งดําเนินการในฐานะของ กปน.
ผูว)าจาง กับ นายปริญญา ยมะสมิต ผูรับจาง ไดลงนามในสัญญาจางผูบริหารในตําแหน)งผูว)าการ กปน. แลว
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3

รับทราบผลการประชุมของกรรมการที่เป5นอิสระ ครั้งที่ 1/2560
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของกรรมการที่เปBนอิสระ
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่มีขอเสนอแนะในเรื่องต)าง ๆ สรุปไดดังนี้
1. การแก*ป7ญหาแหล'งน้ําดิบ
1.1 เพื่อแกปKญหาลิ่มความเค็มรุกล้ํา กปน. ควรทบทวนรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับ
การสราง Barrage ที่เคยมีการศึกษาไวทั้งในประเทศและต)างประเทศ เช)น จุดรับน้ําดิบ อ.บางประกง Marina
Barrage ประเทศสิงคโปร> และ Thames Barrier ประเทศอังกฤษ เปBนตน
1.2 กปน. ควรพิจารณาศึกษาวิธีการแกปKญหาสาหร)ายปนเปYZอนเปBนการถาวรในระบบ
สูบน้ําดิบที่สถานีสูบน้ําดิบสําแล และการสรางหลังคาป\องกันแสง
1.3 เพื่ อให กปน. มี ระบบน้ํ าดิ บทางฝK^ งตะวั นออกของ กทม. อย) างครบวงจรเพื่ อรองรั บ
การผลิตน้ําประปา ขอให กปน. ศึกษาความเปBนไปไดในการใชน้ําดิบตามแผนการระบายน้ําของกรมชลประทาน
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ที่จะขุดคลอง by pass (ระหว)างคลอง 12 ถึงคลอง 14) ขนานแนวถนนวงแหวนรอบนอกที่กําลังจะก)อสราง
เพิ่มเติม
2. การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
2.1 กปน. ควรพิจารณาปรับโครงสรางการบริหารภายในสํานักงานประปาสาขา โดยให
แยกงานวิศวกรรม ออกจากงานบริการใหชัดเจน และใหมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อเปBนศูนย>กลาง
รองรับการบริหารจัดการน้ําสูญเสียอย)างครบวงจร สําหรับงานวางท)อขนาดใหญ)หรือท)อในถนนใหญ) ขอให
สายงานวิศวกรรมรับผิดชอบดําเนินการเพื่อควบคุมงานวางท)อใหเปBนไปตามมาตรฐาน
2.2 ขอให กปน. พิจารณาตรวจสอบวิธีการวัดปริมาณน้ําสูญเสียในท)อประธานใหม) โดย
ควรปรับกระบวนการวัดสมดุลน้ําใหถูกตอง เพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของปริมาณน้ําสูญเสียที่เพิ่มขึ้น
2.3 เนื่องจากการแตกรั่ว ในระบบท)อประธานจะส)งผลต)ออัต ราน้ํา สูญ เสีย ในปริมาณ
มาก จึงขอให กปน. ใหความสําคัญกับระบบเฝ\าระวัง/เครื่องวัดในท)อประธาน และติดตั้งประตูน้ําใหมีความถี่
เพียงพอที่จะปdดกั้นไม)ใหเกิดผลกระทบจากการซ)อมท)อในบริเวณกวาง
3. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
3.1 ขอให กปน. ตรวจสอบรายละเอียดในมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกูเงินสําหรับเปBน
เงิ น ลงทุ น ในโครงการฯ 9 เนื่ องจากหาก กปน. มี แนวทางจะออกพั น ธบั ต ร อาจตองเสนอขออนุ มัติ ต) อ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง กปน. สามารถปรึกษาผูเชี่ ยวชาญของสถาบั นการเงินเพื่อหาแนวทางในการ
บริหารจัดการเงินกูที่เหมาะสม
3.2 เนื่องจากโครงการฯ 9 มีการกําหนดขอบเขตของงานในดานระบบผลิตและสูบส)ง
แต)ไม)ครอบคลุมแผนงานดานระบบน้ําดิบ กปน.จึงควรจัดทําแผนงานระบบน้ําดิบพรอมทั้งเตรียมงบประมาณ
รองรับ เพื่อใหครอบคลุมทั้ง 3 ระบบดังกล)าวขางตน
4. การปรับโครงสร*างอัตราค'าน้ําประปา
ขอให กปน. จัดทําแผนการปรับโครงสรางค)าน้ํา ซึ่งครอบคลุมรูปแบบโครงสรางค)าน้ํา
ที่เหมาะสม เหตุผลความจําเปBนที่สอดคลองกับสถานการณ>ปKจจุบัน และรายละเอียดตนทุนค)าน้ําที่เพิ่มขึ้น
ที่ กปน. รับภาระเองกับส)วนที่ตองใหผูใชน้ํารับภาระ รวมถึงแนวทางการสรางความเขาใจต)อผูมีส)วนไดส)วนเสีย
โดยใหจัดทําเปBน Roadmap ของการดําเนินการในแต)ละปi แลวนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
5. การดําเนินงานด*านความรับผิดชอบต'อสังคมและการต'อต*านการทุจริต
5.1 กปน. ควรทบทวนบทบาทการดําเนินงานดาน CSR ของหน)วยงานดานระบบน้ําดิบ
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของหน)วยงาน
5.2 เนื่ องจาก กปน. จํ า เปB น ตองใชแหล) งน้ํ า ดิ บ จากลุ) ม น้ํ า แม) กลองมากขึ้ น ในอนาคต
จึงควรมุ)งเนนสรางความสัมพันธ>ต)อชุมชนในลุ)มน้ําแม)กลอง โดยดําเนินการใหเขาถึงพื้นที่ร)วมกับกรมชลประทาน
5.3 กปน. ควรกําหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแจงเบาะแสและการคุมครองผูแจง
เบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อส)งเสริมการดําเนินงานดานการต)อตานการทุจริต
6. เกณฑ=ประเมินผลงานของผู*ว'าการ กปน.
เพื่อใหการกําหนดเกณฑ>ประเมินผลงานผูว)าการ กปน. มีแนวทางที่เปBนมาตรฐานและ
สามารถนํานโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปดําเนินการไดอย)างเปBนรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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ควรกําหนดเกณฑ>วัดที่เหมาะสม ไม)มากจนทําใหแต)ละเกณฑ>วัดมีน้ําหนักนอยเกินไป และควรกําหนดใหเปBน
แผนงานของระดับผูอํานวยการกองขึ้นไป รวมทั้งมีรูปแบบการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
7. แนวทางที่เป5นประโยชน=จากการดูงานกิจการประปา ณ ประเทศญี่ปุ?น
ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ไดเดิน ทางไปศึกษาดูงานกิจ การประปาที่ป ระเทศญี่ปุqน
มี ข อสั ง เกตและมุ ม มองที่ เ ปB น ประโยชน> ส ามารถนํ า มาปรั บ ใชกั บ การดํ า เนิ น กิ จ การของ กปน. ใหเกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
- การควบคุมการผลิตและคุณภาพน้ํา ที่มุ)งเนนคุณภาพน้ําประปาในระดับน้ําดื่ม
- การใชระบบควบคุมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช)น ระบบ SCADA 1 จุด สามารถ
ควบคุมโรงงานผลิตน้ําไดถึง 3 แห)ง และใชอัตรากําลังเพียง 2 คนในการติดตามเฝ\า
ระวัง
- มุมมองการบริหารจัดการแหล)งน้ําที่เนนการเตรียมรองรับความเสี่ยงต)าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
8. เรื่องอื่น ๆ
ขอให กปน. พิจารณาแนวทางการแกไขปKญหาการขอเปBนผูใชน้ําของ อบต. ในอดีต ที่มี
การแยกมาตรเพื่อใหบริการผูใชน้ํารายย)อยเอง ทําใหไม)สามารถติดตามผูรับผิดชอบมาตรหลักเมื่อเวลาผ)านไปนาน
และเกิดผลต)างของปริมาณน้ําระหว)างมาตรหลักและมาตรย)อย ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถยุติปKญหาเปBนการถาวร
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. รับขอเสนอแนะของกรรมการที่เปBนอิสระไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 4

รับทราบผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามระบบ SEPA (Feedback Report)
หมวด 1-6 ประจําปSบัญชี 2559 ของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน และผลการประเมิน
ตามระบบ SEPA (Feedback Report) หมวด 1-6 ประจํ าปi บั ญชี 2559 ของการประปานครหลวง ซึ่ ง
กระทรวงการคลั ง โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ในฐานะฝq า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ไดแจงผลการประเมินแต)ละหัวขอ ดังนี้
หัวข*อการประเมิน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบรัฐวิสาหกิจ
2. ผลลัพธ>
คะแนนรวม

น้ําหนัก (ร*อยละ)
45
55
100

คะแนนที่ได*
4.2500
4.0622
4.1467

ทั้งนี้ เมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บ ผลการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น ในปi 2558 แลว พบว) า กปน. มี
คะแนนลดลงจํานวน 0.3240 คะแนน
ขอสังเกตหรือประเด็นปKญหาที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานประจําปiบัญชี 2559
ของ กปน. สรุปไดดังนี้
1. กปน. ควรคาดการณ>ล)วงหนาถึงสถานการณ>ที่ไม)ปกติ เช)น คาดการณ>ว)าจะมีวิกฤติภัยแลง
เปBนตน กปน. จะตองมีการจัดทํา Scenario plan หรือ แผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับ
สถานการณ>ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจกําหนดเปBน 2 รูปแบบ คือ 1. สถานการณ>ปกติ และ 2. สถานการณ>ที่ไม)ปกติ
ว)าควรจะมีวิธีการบริหารจัดการอย)างไร
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2. การดําเนินการตามภารกิจของ กปน. ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมและระบุใหชัดเจน
ถึงบทบาทหนาที่และภารกิจที่รัฐวิสาหกิจตองบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค> ซึ่งบางภารกิจ กปน.
ไม)ส ามารถเขาไปบริห ารจัด การเองไดเพีย งลํา พัง จํ าเปBน ตองอาศัย ความร)วมมือจากหน)ว ยงานภาครัฐ และ
หน)วยงานระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ เขาไปช)วยจัดการ เช)น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง และกรมทาง
หลวงชนบท เปBนตน
นอกจากนี้ กระทรวงการคลั งยั งไดเสนอความเห็น เพิ่มเติมว)า กปน. ควรกํ าหนดแนวทาง
การดําเนิ นงานที่ชัด เจน โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อบริหารทรัพยากรน้ําใหมีป ระสิทธิภาพ ครอบคลุม ทั่วถึ ง
รวมทั้ ง การสรางความมั่ น คงในระบบน้ํ า ดิ บ และน้ํ า ประปา เช) น งานดาน DSM (Demand Side
Management) และการลงทุนเพื่อลดอัตราน้ําสูญเสียโดยคํานึงถึง Economic of water loss
อนึ่ง เพื่อใหเปBนไปตามเจตนารมณ>ของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจที่ตองการใช
ระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ เปB น กลไกในการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจ และเพื่อใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability) ในการ
ติดตามและการนําผลการประเมินไปใชต)อไป จึงขอใหกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกท)านลงนามรับทราบผลการ
ประเมินตามแบบรายงานการรับทราบผลการประเมินตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ภายใน
30 วัน นับจากวั นที่ไดรับ แจงผลการประเมิน และโปรดนําเสนอแนวทางการปรั บปรุงการดําเนิน งานตาม
ขอสังเกตหรือประเด็นปKญหาที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจต)อ สคร. ภายใน 60 วัน นับแต)
วันที่ไดรับแจงผลการประเมิน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. เห็นว)า ตามกรอบระยะเวลาที่ตองนําเสนอ
แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอสังเกตหรือประเด็นปKญหาที่ไดจากการประเมินผลภายใน 60 วัน
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560) แต)คณะกรรมการ กปน. ไดกําหนดการประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 5/2560) ใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเกินกําหนดเวลา ดังนั้น จึงเห็นควรใหคณะอนุกรรมการพัฒนาองค>กรพิจารณา
กลั่นกรองแนวทางการปรับปรุงฯ ก)อนนําเสนอ สคร. และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบในการ
ประชุมครั้งถัดไป
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ พรอมลงนามในแบบรายงานการรั บ ทราบผลการประเมิ น ตามขอตกลง
การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และให กปน. พิจารณาดําเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการ กปน.

เรื่องที่

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต'างๆ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2560

5

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
เลขานุ การฯ ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทิน กิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต)าง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม 2560
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนพฤษภาคม 2560 ใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 6

ขอความเห็นชอบร'างข*อบังคับ กปน. ฉบับที่ ... ว'าด*วยการจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. ...
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบร)างขอบังคับ กปน.
ฉบับ ที่ .. ว)าดวย การจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ กปน. ไดประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่7 เมษายน 2560 และมีความเห็นว)า กปน. ควรพิจารณาปรับปรุงร)างขอบังคับฯ โดยขอใหระบุคํา
นิยามใหครอบคลุมทุกประเด็น และกําหนดหลักเกณฑ>และเงื่อนไขต)าง ๆ ใหครบถวน เช)น การกําหนดราคา
กลาง หลักเกณฑ>ราคา และหลักเกณฑ>ราคาตนทุนรวม เปBนตน รวมทั้งกําหนดกรอบการพิจารณาวิธีการจัดซื้อ
ที่ดิน อํานาจในการยกเลิกการจัดซื้อที่ดิน การจัดทําสัญญาซื้อขายที่ดิน การแต)งตั้งคณะกรรมการและอํานาจ
หนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอสังเกตดังนี้

1. กปน. ควรพิจารณาแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ>ในการคัดเลือกที่ดินใหเหมาะสม ว)าควร
ใชหลักเกณฑ>ราคา (Price) หรือ หลักเกณฑ>การประเมินค)าประสิทธิภาพต)อราคา (Price Performance) เพื่อ
เปBนขอมูลแจงในประกาศเชิญชวน พรอมทั้งระบุนิยามของหลักเกณฑ> เงื่อนไข
2. ขอให กปน. ทบทวนการจัดทําแผนผังขั้นตอนการจัดซื้อที่ดินใหครอบคลุมวิธีการจัดซื้อทั้ง
3 วิธี ไดแก) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง พรอมระบุมาตรากฎหมายที่ใชอางอิง
ในแต)ละขั้นตอนและความสอดคลองของคําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มีอยู)เดิม
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 7

ให กปน. ทบทวนร)างขอบังคับ กปน. ฉบับที่ .. ว)าดวย การจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. .... และใหรับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต)อไป
ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ'ายงบลงทุนประจําปSงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3
และรับทราบรายงานผลการเบิกจ'ายงบลงทุนประจําปSงบประมาณ 2560 รายไตรมาส
และสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบปรับแผนการเบิกจ)าย
งบลงทุน ประจําปiงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 และรับทราบรายงานผลการเบิกจ)ายงบลงทุน ประจําปi
งบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) โดย กปน. ไดจัดทํา
แผนการเบิกจ)ายงบลงทุนประจําปiงบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2559 –
มีนาคม 2560) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยสามารถเบิกจ)ายได จํานวน 1,702.8 ลานบาท คิดเปBน
36.2% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ)ายทั้งปi (ปiงบประมาณ 2559 เบิกจ)ายได 35.4%) รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจ'ายงบลงทุนสะสม 6 เดือน (ตั้งแต'เดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60)
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
หน)วย : ลานบาท
รายการ
งบลงทุนปกติ
งบลงทุนโครงการ
รวมทั้งสิ้น

ต.ค. 59 - มี.ค. 60

วงเงินเบิกจ'าย
ทั้งปS*

แผนจ'าย

จ'ายจริง

%

% เบิกจ'ายทัง้ ปS

4,115.1
589.8
4,704.9

1,139.4
274.2
1,413.6

1,446.8
256.0
1,702.8

127.0
93.3
120.5

35.2
43.4
36.2
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ผลการเบิกจ)ายงบลงทุน เบิกจ)ายไดสูงกว)าแผน 289.2 ลานบาท คิดเปBน 20.5% ของแผน
จ)ายสะสม ประกอบดวย การเบิกจ)ายงบลงทุนปกติสูงกว)าแผนจ)าย 27.0% และการเบิกจ)ายงบลงทุนโครงการ
ต่ํากว)าแผนจ)าย 6.7% โดยมีรายการที่จ)ายต่ํากว)าแผนจ)ายดังนี้
- แผนงานบริการ จ)ายต่ํากว)าแผนจ)าย 33.9 ลานบาท
- งานขยายเขตจําหน)ายน้ําเพื่อบริการใหเต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ)ายต่ํากว)าแผนจ)าย 4.1
ลานบาท
- งานปรับปรุงท)อเพื่อลดน้ําสูญเสียเร)งด)วน จ)ายต่ํากว)าแผนจ)าย 8.2 ลานบาท
- โครงการวางท)อจ)ายน้ําประปาใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง-สายงานบริการ จ)ายต่ํากว)าแผน
จ)าย 5.3 ลานบาท
- งานในความรับผิดชอบของ ฝจพ. จ)ายต่ํากว)าแผนจ)าย 1.8 ลานบาท
- โครงการฯ 7 จ)ายต่ํากว)าแผนจ)าย 26.1 ลานบาท
จากผลการเบิ กจ) า ยงบลงทุ น ไตรมาสที่ 2 มี ผ ลการเบิ กจ) า ยสู ง กว) า แผนจ) า ยไตรมาสที่ 2
จํานวน 289.2 ลานบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ)ายงบลงทุนประจําปiงบประมาณ 2560
ของไตรมาสที่ 3 จาก 808.5 ลานบาท เปBน 519.3 ลานบาท (808.5 – 289.2 ลานบาท) ซึ่งเปBนไปตาม
ขอตกลงวัดผลการดําเนินงานประจําปi 2560 สรุปไดดังนี้
แผนการเบิกจ'ายงบลงทุนประจําปSงบประมาณ 2560 รายไตรมาส
รายการ

ไตรมาส 1

วงเงินอนุมัติ
เบิกจ'ายทั้งปS แผนจ'าย จ'ายจริง

งบลงทุนปกติ
4,115.1
งบลงทุนโครงการ
589.8
4,704.9
รวมทั้งสิ้น
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ'ายตาม
ข*อตกลงวัดผลการดําเนินงาน

402.2
109.9
512.1
512.1

509.8
128.9
638.7
638.7

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.60)
%
126.8
117.3
124.7
100.0

แผนจ'าย
737.2
164.3
901.5
774.9

จ'ายจริง

%

937.0
127.1
1,064.1
1,064.1

127.1
77.4
118.0
100.0

หน)วย : ลานบาท
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนจ'าย

แผนจ'าย

708.0
100.5
808.5
519.3

2,267.7
215.1
2,482.8
2,482.8

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค>กรไดประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ)ายงบลงทุนประจําปiงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 และผลการเบิกจ)าย
งบลงทุนประจําปiงบประมาณ 2560 รายไตรมาสและสะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ)ายงบลงทุนประจําปiงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 และ
ผลการเบิกจ)ายงบลงทุนประจําปiงบประมาณ 2560 รายไตรมาสและสะสม 6 เดือน (ตุลาคม
2559 – มีนาคม 2560)
เรื่องที่ 8 ขอความเห็นชอบปรับงบลงทุนประจําปSงบประมาณ 2561
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน
ปiงบประมาณ 2561 วงเงินดําเนินการ จากเดิม 19,430.1 ลานบาท เปBน 19,423.4 ลานบาท และวงเงิน
เบิกจ)ายคงเดิมเปBนจํานวน 5,000.0 ลานบาท ซึ่งเปBนผลกระทบจากการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ (สศช.) อนุมัติปรับปรุงงบลงทุน ประจําปi 2560 ของ กปน. โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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1. ปรับปรุงแผนงานโครงการสรางศูนย>ปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเดิมที่ขอ
ผูกพันมาดําเนินการในปiงบประมาณ 2561 วงเงิน 18.5 ลานบาท ขอปรับปรุงเปBน แผนงานลงทุนประจําปi
งบประมาณ 2561 วงเงิน 18.5 ลานบาท
2. ยกเลิกแผนระยะยาวแผนงานโครงการก)อสรางสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ณ พื้นที่
เชียงราก ปiงบประมาณ 2561 วงเงินผูกพันดําเนินการ 17.2 ลานบาท วงเงินเบิกจ)าย 6.5 ลานบาท ขอ
ปรับเปBน งบลงทุนจัดทําเปBนรายปi งานออกแบบเพื่อก)อสรางสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ณ พื้นที่เชียงราก
วงเงินผูกพันดําเนินการ 10.5 ลานบาท วงเงินเบิกจ)าย 6.5 ลานบาท ทําใหวงเงินดําเนินการปiงบประมาณ
2561 ลดลงจํานวน 6.7 ลานบาท และวงเงินเบิกจ)ายไม)เปลี่ยนแปลง
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค> กรไดประชุ ม ครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวั น ที่ 12 เมษายน
2560 มีมติเห็นชอบปรับงบลงทุนประจําปiงบประมาณ 2561 วงเงินดําเนินการ จากเดิม 19,430.1 ลาน
บาท เปBน 19,423.4 ลานบาท และมีวงเงินเบิกจ)ายคงเดิม 5,000.0 ลานบาท ตามที่เสนอ โดยมีขอสังเกต
ดังนี้ โครงการก)อสรางสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ณ พื้นที่เชียงราก เปBนแผนงานที่ไดมีการเตรียมการมา
ระยะหนึ่งแลว กปน. ควรมีความพรอมในการดําเนินการใหเปBนไปตามแผน
มติที่ประชุม เห็นชอบการขอปรับงบลงทุนปiงบประมาณ 2561 โดยมีวงเงินดําเนินการ จากเดิม 19,430.1
ลานบาท เปBน 19,423.4 ลานบาท และมีวงเงินเบิกจ)ายคงเดิม 5,000.0 ลานบาท
เรื่องที่ 9 ขออนุมัติการบริหารความเสี่ยงเงินกู* JICA สัญญาเลขที่ TXXXII-1 ด*วยวิธีการชําระคืน
เงินกู*ก'อนครบกําหนด (Prepayment)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA
สัญญาเลขที่ TXXXII-1 ดวยวิธีการชําระคืนเงินกูก)อนครบกําหนด (Prepayment) ดังนี้
ปKจจุบัน กปน. มีภาระหนี้เปBนเงินกูสกุลเยนจากองค>กรความร)วมมือระหว)างประเทศแห)งญี่ปุqน
(Japan International Cooperation Agency: JICA) จํานวน 2 สัญญา ประกอบดวย
1) สัญญาเลขที่ TXXIV-4 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542 ระยะเวลาเงินกู 25 ปi
มีภาระหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จํานวน 2,100.29 ลานเยน เทียบเท)า 653.76 ลานบาท
และมีอายุหนี้คงเหลือ 7 ปi โดย กปน. ไดบริหารความเสี่ยงแลวดวยวิธีการแปลงภาระหนี้สกุลเยนเปBนสกุล
บาท (CCS) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549
2) สัญญาเลขที่ TXXXII-1 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 วงเงินตามสัญญา
จํานวน 4,462 ลานเยน สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกรับเงินกูภายในวันที่ 12 มีนาคม 2560 ซึ่งยังมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กปน. ไดนําเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXXII-1
ดวยวิธีการชําระคืนเงินกูก)อนครบกําหนดเมื่อเบิกรับเงินกูครบแลว ต)อคณะอนุกรรมการพัฒนาองค>กรในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เนื่องจากมีตนทุน CCS สูงกว)าตนทุนการจัดหาเงินกู
สกุลบาท ประกอบกับ กปน. มีสภาพคล)องคงเหลือเพียงพอ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาองค>กรมีมติให กปน.
เร)งเบิกรับเงินกูใหครบ และพิจารณาชําระคืนเงินกูโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กปน. ไดเบิกรับเงินกูสัญญาเลขที่ TXXXII-1 ครบแลว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดย ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีภาระหนี้คงเหลือ จํานวน 3,135.21 ลานเยน เทียบเท)า 975.91 ลานบาท และ
มีอายุหนี้คงเหลือ 7 ปi ปKจจุบัน กปน. มีสภาพคล)องส)วนเกินคงเหลือ เนื่องจากโครงการปรับปรุงกิจการประปา
แผนหลักครั้งที่ 9 (โครงการฯ 9) อยู)ระหว)างเริ่มตนโครงการ ซึ่ง กปน. ไดบริหารสภาพคล)องส)วนเกินดวยการ
นําเงินไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนโดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณรอยละ 1.5 ต)อปi นอกจากนี้ กปน.
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ยังมีเงินฝากสกุลเยนจากการเบิกรับเงินกู คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จํานวน 1,415.62 ลานเยน
กปน. ไดประสานงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงเงินกูสัญญาดังกล)าวกับ สบน. ในเบื้องตนแลว
สบน. เห็นดวยกับวิธีการชําระคืนเงินกูก)อนครบกําหนดทั้งจํานวน
จากการสอบถามขอมูลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 พบว)า เงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXXII-1
มีตนทุนของการแปลงภาระหนี้สกุลเยนเปBนสกุลบาท (CCS) ที่รอยละ 3.38 ต)อปi (ขอมูลจากธนาคารกสิกร
ไทย โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.3075 บาทต)อเยนตลอดอายุหนี้) สูงกว)าตนทุนของการจัดหาเงินกูสกุลบาท
ซึ่งมีตนทุนประมาณรอยละ 2.70 ต)อปi (ประมาณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปi บวกส)วน
ต)างความน)าเชื่อถือของ กปน.) ประกอบกับขณะนี้ กปน. มีสภาพคล)องคงเหลือเพียงพอ ดังนั้น การชําระคืน
เงินกูก)อนครบกําหนด (Prepayment) โดยใชเงินรายไดของ กปน. จึงยังคงเปBนแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการโดยสรุป ดังนี้
1) จัดทําหนังสือแจง สบน. เพื่อขอใหประสานงานกับ JICA เรื่องการชําระคืนเงินกูก)อน
ครบกําหนด
2) จัดทําหนังสือถึง JICA เพื่อขอชําระคืนเงินกูทั้งจํานวนก)อนครบกําหนด โดยระบุภาระหนี้
และวันที่ชําระหนี้
3) ดําเนินการทยอยซื้อเงินเยนล)วงหนาเพิ่มเติมเพื่อชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยในส)วน
ที่เกินจากเงินฝากสกุลเงินเยนที่ กปน. มีอยู)อีกประมาณ 1,735 ลานเยน หรือประมาณ 540 ลานบาท
4) ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยให JICA
5) รายงานผลการชํ า ระคื น เงิ น กู JICA ต) อ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค> ก ร และ
คณะกรรมการ กปน.
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค> กรไดประชุ ม ครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวั น ที่ 12 เมษายน
2560 มีมติเห็นชอบการบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXXII-1 ดวยวิธีการชําระคืนเงินกูก)อน
ครบกําหนด (Prepayment)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ใหขอสังเกตว)า กปน. มีอัตราส)วนหนี้สิน
รวมต)อส)วนทุน (D/E Ratio) ค)อนขางต่ํา จึงควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพ และสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหเกิดประโยชน>คุมค)า
มติที่ประชุม 1. อนุมัติให กปน. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงเงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXXII-1 ดวย
วิธีการชําระคืนเงินกูก)อนครบกําหนดโดยใชเงินรายไดของ กปน.
2. อนุมัติให กปน. ดําเนินการทยอยซื้อเงินเยนล)วงหนา (Forward Contract) เพื่อชําระคืน
เงินกู JICA สัญญาเลขที่ TXXXII-1 ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน
3. ใหรับขอสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณา
เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบให* กปน. ยุติเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยให*กับพนักงานที่ได*รับ
ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจ ารณาใหความเห็น ชอบให กปน. ยุติเ รื่อง
การปรับอัตราเงินเดือนชดเชย โดยสรุปไดดังนี้
1. กปน. มี ห นังสื อที่ มท 5420-2-1/7503 ลงวั น ที่ 21 มี นาคม 2559 นํ าเรี ย น
รัฐมนตรีว)าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับเงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับ
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ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ เพื่อแกไขปKญหาความเหลื่อมล้ําดานเงินเดือนระหว)างพนักงาน
เก)าและพนักงานใหม)ซึ่งส)งผลกระทบต)อระบบการบริหารงานบุคคล ดังนี้
1) เห็นชอบให กปน. ไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2558 เรื่อง การปรับค)าจางชดเชยใหลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราค)าจางแรกบรรจุ
ของลูกจางรัฐวิสาหกิจ
2) เห็นชอบให กปน. ปรับอัตราเงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการ
ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยใชแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) (แนวทาง
ของพนักงานราชการ) ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแต)วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เปBนตนไป
3) นําเสนอขอความเห็นชอบต)อ ครม. ต)อไป
2. กระทรวงมหาดไทย (มท.) มี ห นั ง สื อ ที่ มท 0201.3/01709 ลงวั น ที่ 8 มี น าคม
2560 แจงผลการพิจารณาของมท. โดยเห็นว)า การดําเนินการของ กปน. ไม)สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1) คณะรัฐมนตรีใหใชอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ>ของ ก.พ. ซึ่งใหไดรับเงินชดเชยรวม
กับเงินเดือนเดิมแลว ไม)เกิน 16,460 บาท แต)การประปานครหลวงกําหนดอัตราเงินเดือนชดเชยเท)ากับอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีที่อัตรา 16,830 บาท
2) กปน. ใชวงเงินชดเชยฯ เกินกว)ากรอบวงเงินชดเชยฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(กรอบวงเงินชดเชยฯ ที่ ครม. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คํานวณวงเงินได
5.6 ลานบาท แต) กปน. ใชไปในการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเก)าใหเท)ากับพนักงานใหม)ที่อัตราแรกบรรจุ
ไปแลว เปBนเงินจํานวน 7.29 ลานบาท และหากจะปรับอัตราเงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานเก)าตามแนวทาง
ของ ก.พ. อีก จะตองใชเงินเพิ่มจํานวน 3.37 ลานบาท รวมวงเงินที่ตองใชการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยฯ
ทั้งสิ้น 10.66 ลานบาท)
3) มติคณะรัฐมนตรีกําหนดเวลาการมีผลบังคับใชตั้งแต)วันที่ 1 มกราคม 2557 เปBนตน
ไป แต)ในกรณีของ กปน. ขอใหปรับค)าจางโดยมีผลตั้งแต)วันที่ 30 สิงหาคม 2556 (ก)อนมติคณะรัฐมนตรี)
ทั้ง นี้ มท. ไดนํา ขอมูล รัฐ วิส าหกิจ อื่น มาพิจ ารณาประกอบ เช)น การไฟฟ\า ฝqา ยผลิต
แห)ง ประเทศไทย (กฟผ.) ที่ไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เฉพาะเรื่อง
ระยะเวลาเท)านั้น สําหรับรัฐวิสาหกิจอื่นที่มีการดําเนินการเช)นเดียวกับ กฟผ. มีบางรายถูกสํานักงานการตรวจเงิน
แผ)นดิน (สตง.) ตรวจสอบ เช)น ธนาคารออมสิน และองค>การพฤกษศาสตร> โดย สตง. พบว)ามีการจ)ายเงินไปก)อน
ไดรับความเห็นชอบของ ครรส. และ ครม. จึงใหเรียกเงินคืนจากลูกจางก)อน ส)วนการปรับค)าจางชดเชยที่ลูกจาง
ไดรับผลกระทบจากการกําหนดอัตราค)าจางแรกบรรจุใหทําในภายหลังจากที่ไดมีการเรียกเงินคืนแลว ดังนั้น
เพื่อใหเปBนไปในแนวทางเดียวกันกับที่ ครม. เคยมีมติอนุมัติใหเปBนการเฉพาะให กฟผ. ไดรับการยกเวนการปฏิบัติ
ตามมติ ครม. ในเรื่องวันที่มีผลใชบังคับเท)านั้น จึงเห็นควรแจง กปน. ไปพิจารณาทบทวนขอยกเวนการปฏิบัติตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในเรื่องวันที่มีผลใชบังคับเท)านั้น โดยดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
กรณีของ กฟผ.
3. กปน. ไดพิจารณาทบทวนแลว เห็นว)า หาก กปน. ขอยกเวนการปฏิบัติตามมติ ครม. ใน
เรื่ องวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใชเท) า นั้ น จะไม) ส ามารถครอบคลุ ม ประเด็ น ที่ 1) และ 2) ของขอ 2 รวมทั้ ง อาจมี
ผลกระทบกั บ พนั ก งานที่ ไ ดรั บ การปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อนใหเท) า กั บ อั ต ราแรกบรรจุ ไ ปแลวตามมาภายหลั ง
เช)นเดียวกับกรณีของธนาคารออมสิน และองค>การพฤกษศาสตร> ดังนั้น เพื่อมิใหเรื่องบานปลายออกไป และเกิด
ความเสียหายใด ๆ ทั้งต)อพนั กงานและองค> กร จึ งเห็ นสมควรขอยุ ติเรื่องการปรับอั ตราเงินเดือนชดเชยใหกั บ
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พนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดย กปน. จะไม)มีการเยียวยาใหกับพนักงานที่
ไดรับผลกระทบ โดยการดําเนินการที่ผ)านมาคงเปBนเพียงการปรับอัตราเงินเดือนใหกับพนักงานเก)าใหไดรับเท)ากับ
อัตราแรกบรรจุเท)านั้น
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2560 และพิจารณาเห็นว)า เมื่อ กปน. ไม)สามารถดําเนินการใดต)อได จากเหตุผลที่ มท.
แจงมา รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานแลว จึงมีมติเห็นชอบใหยุติเรื่องการปรับอัตราเงินเดือน
ชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยให กปน. ชี้แจงและทําความ
เขาใจกับพนักงานและสหภาพแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง และใหนําเสนอคณะกรรมการ
กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบต)อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการ
ปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปSงบประมาณ 2560 ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน
2560 สรุปไดดังนี้
1. เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
สายงานบริการ โดยฝqายบริหารจัดการน้ําสูญเสีย (ฝจส.) ไดปรับแผนบริหารความเสี่ยง
เรื่ องการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพงานลดน้ํ า สู ญ เสี ย โดยระบุ ร ายละเอี ย ดเสนทางปรั บ ปรุ ง ท) อ ที่ ไ ม) ส ามารถ
ดําเนินการได จํานวน 110 เสนทาง รวมทั้งปKญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ไดแก)
ป7ญหาอุปสรรค

แนวทางแก*ไข

1. ไม)มีพื้นที่สําหรับวางท)อใหม)

- ปรับปรุงท)อแบบ Trenchless

2. ไม)สามารถหาผูรับจางได
3. เจาของพื้นที่ไม)อนุญาต (ไม)ระบุสาเหตุ, อยู)ในช)วง
รับประกันถนน/ทางเทาใหม), ใหรอปรับปรุง
ร)วมกับงานก)อสรางของเจาของพื้นที่, ไม)อนุญาต
โดยระบุสาเหตุ เช)น การจราจร)

- ทบทวนราคา

4. อยู)ระหว)างติดตามผลการขออนุญาต
5. ถูกยกเลิกใบอนุญาตระหว)างก)อสราง เนื่องจากมี
ประชาชนรองเรียน

-

นําเสนอคณะทํางานประสานงานฯ
รออนุญาตใหม) เมื่อสิ้นสุดระยะประกัน
รอปรับปรุงพรอมเจาของพื้นที่
สํานักงานประปาสาขาดําเนินการแกไขเอกสารขอ
อนุญาตตามเจาของพื้นที่

- สํานักงานประปาสาขาดําเนินการ
- ขออนุญาตใหม)

2. เรื่อง การเร'งรัดการเบิกจ'ายงบลงทุน
สายงานการเงิน โดยคณะเร)งรัดติดตามการเบิกจ)ายงบลงทุนไดปรับแผนบริหารความเสี่ยง
เรื่อง การเร)งรัดการเบิกจ)ายงบลงทุน โดยเพิ่มเติม 3 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 5-7) ใหครอบคลุมเหมาะสม เพื่อ
สามารถเร)งรัด การเบิกจ)ายงบลงทุนใหเปBนไปตามแผน
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ดําเนินการ ดังนี้

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และมีข*อเสนอแนะให* ฝจส.

1. ประสานกับสํานักงานประปาสาขา เพื่อใหจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําสูญเสีย แยกเปBน
รายสาขา โดยกําหนดรายละเอียดกิจกรรม เพื่อแกไขปKญหาเสนทางปรับปรุงท)อที่ไม)สามารถดําเนินการได
จํานวน 110 เสนทาง ภายใตกรอบของแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ํา
สู ญ เสี ย ” และเสนอแผนดั ง กล) า วต) อ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ให ฝจส. สรุ ป ผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ําสูญเสียรายสาขาในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงต)อไป
2. รวบรวมปKญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ําสูญเสียในการขออนุญาตหน)วยงานภายนอก นําเสนอ
ผูว)าการฯ ทราบ เพื่อประสานงานในระดับนโยบายกับกรุงเทพมหานครหรือกระทรวงมหาดไทย ต)อไป
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย
2. เห็นชอบการเร)งรัดการเบิกจ)ายงบลงทุน
3. ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 12 ขอความเห็ น ชอบการเลื่ อ นตํ า แหน' งและแต' ง ตั้ งพนั ก งานระดั บผู* อํา นวยการฝ? า ยและ
เทียบเท'าขึ้นไป
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแต)งตั้งพนักงาน
ระดับรองผูว)าการในตําแหน)งที่ว)าง ดังนี้
1. แต)งตั้ง นายกวี อารีกุล เลขประจําตัว 00070297 ตําแหน)ง รองผูว)าการ (บริการดาน
ตะวันออก) ไปดํารงตําแหน)งรองผูว)าการ (วิศวกรรมและก)อสราง)
2. แต)งตั้ง นายสมบูรณ> สุนันทพงศ>ศักดิ์ เลขประจําตัว 00069345 ตําแหน)ง รองผูว)าการ
(บริการดานตะวันตก) ไปเปBนผูรักษาการในตําแหน)ง รองผูว)าการ (บริการดานตะวันออก) อีกตําแหน)งหนึ่ง
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยใหมีผลตั้งแต)วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เปBนตนไป
เรื่องที่ 13 ขออนุ มั ติ ก ารจั ด ทํ า สั ญ ญาผู ก พั น งบทํ า การข* า มปS ง บประมาณของหน' ว ยงานต' า ง ๆ
จํานวน 37 สัญญา
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทําสัญญาผูกพันงบทําการ
ขามปiงบประมาณของหน) วยงานต)า ง ๆ จํ านวน 37 สั ญญา ตามที่คณะกรรมการ กปน. ไดประชุ มครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 แลวมีมติรับทราบ และมีขอเสนอแนะให กปน. มีหนังสือหารือไปยัง
สํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน (สตง.) เพื่อสอบถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําสัญญางบทําการขาม
ปiงบประมาณ ตามขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 137 ว)าดวย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว)าสอดคลองกับ
หลักเกณฑ>ของส)วนราชการหรือไม) โดยใหชะลอการจัดทําสัญญาทั้ง 37 สัญญาที่เสนอในครั้งนี้ไวก)อน เมื่อ
ไดผลการหารือใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ออนุมัติต)อไป
กปน. ไดดํ า เนิ น การตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. โดยไดหารื อ กั บ สํ า นั ก
งบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน ถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการก)อ
หนี้ผูกพันขามปiงบประมาณ สรุปไดว)า กปน. สามารถดําเนินการไดทั้งในส)วนของงบลงทุนและงบทําการ โดยมี
ขอบั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วของรองรั บ ซึ่ ง กปน. ไดนํ า แนวปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและตามที่ สํ า นั ก งบประมาณไดวาง
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หลักเกณฑ>มาเปBนกรอบในการจัดทําขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 137 ว)าดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน
เรื่องของการจัดทําสัญญาผูกพันงบทําการขามปiไวแลว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดทําสัญญา โดยสัญญาใดที่สามารถดําเนินการเสร็จภายใน 1 ปi ก็ควรดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในปi งบประมาณ แต)ในบางโครงการ เช)น การเช)า รถ การซ)อมท) อ หรือการติด ตั้งประปาใหม) เปBนตน
ควรพิ จารณาจัด ทําเปBนสั ญญาผู กพัน งบทํา การขามปiงบประมาณซึ่ งจะทํ าใหเกิดความคุมค) าหรือเกิด ความ
คล)องตัวในการดําเนินงาน
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดทําสัญญาผูกพันงบทําการขามปiงบประมาณของหน)วยงานต)าง ๆ จํานวน 37
สัญญา และใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการต)อไป
เรื่องที่ 14 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้
1. การดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2. การเบิกจ)ายงบลงทุน ประจําปiงบประมาณ 2560
3. รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
4. การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนในการกําหนดจุดรั บน้ําดิบและแนวการวางท) อ
ส)งน้ําดิบบริเวณคุงบางไทร (บริเวณจุดบรรจบแม)น้ํานอยและแม)น้ําเจาพระยา)
5. การพัฒนาโรงกรองน้ําหนองจอก (เดิม) เพื่อเปBนแหล)งสํารองน้ําของ กปน.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2560 แลวมีมติรับทราบ และใหขอเสนอแนะดังนี้
1) ในการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
ขอให กปน. กําหนดเงื่อนไขและขอบเขตของงานใหเหมาะสม เพื่อใหมีผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกไดมากราย
2) ขอให กปน. ศึกษาร)างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําและกฎหมายของกรมเจาท)าใน
ส)วนงานที่เกี่ยวของกับ กปน. เพื่อเปBนการเตรียมความพรอมการดําเนินงานโครงการฯ 9 โดยมอบหมายให รวก.(ผ)
และ ฝกม. ดําเนินการ
3) ขอให กปน. ตรวจสอบคุณภาพน้ําและความเพียงพอของปริมาณน้ําดิบของคลอง
สุวรรณภูมิ (คลองด)วน 100 คิว) และคลองเปรมประชากรช)วงตน เพื่อเปBนแหล)งสํารองน้ําดิบของ กปน. ใน
อนาคต โดยมอบหมายให รวก.(ผ) และ รวก.(พ) ดําเนินการในส)วนที่เกี่ยวของ
4) ขอให กปน. ประสานงานกับการรถไฟแห)งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบหาพื้นที่ว)าง
ในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่ที่ กปน. ตองการก)อสรางสถานีสูบจ)ายน้ําบางมด เพื่อใหมีทางเลือกอื่นทดแทน
กรณีที่ไม)สามารถจัดซื้อที่ดินได
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. ไดใหขอเสนอแนะ ขอให กปน.
ตรวจสอบที่ดิน/ทรัพย>สินของ กปน. ที่ยังไม)ไดใชประโยชน>เต็มที่ เพื่อนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชน>ต)อองค>กร
มากที่สุด
มติที่ประชุม

รับทราบและใหรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไป
พิจารณาดําเนินการต)อไป
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เรื่องที่ 15 รับทราบข* อสั่ งการของรองนายกรั ฐมนตรี (นายสมคิ ด จาตุ ศรี พิทักษ= ) เพื่ อประกอบการ
ติดตามการเบิกจ'ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อ รับ ทราบขอสั่ง การของรองนายกรัฐ มนตรี
(นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ> ) เพื่ อ ประกอบการติ ด ตามการเบิ ก จ) า ยงบลงทุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามที่ สํ า นั ก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีหนังสือที่ กค 0805.1/ว 109 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดย
ใหดําเนินการอย)างเคร)งครัด ดังนี้
1. ใหรั ฐ วิ ส าหกิ จ เร) งรั ด เบิ ก จ) า ยงบลงทุ น ในไตรมาส 1/2560 (ในช) ว งเดื อนมกราคม –
มีนาคม 2560) ใหมากกว)าเป\าหมายที่กําหนด โดยเฉพาะใหเร)งเบิกจ)ายงบลงทุนในช)วงเดือนมีนาคม 2560
เพื่อช)วยสรางความเชื่อมั่น และสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวไดอย)างต)อเนื่องในไตรมาสนี้ ทั้งนี้ หาก
รัฐ วิ ส าหกิจ สามารถเบิ กจ) ายไดมากกว) า แผนการเบิ กจ) า ยที่ กําหนด ใหคณะกรรมการพิ จารณานํ าประเด็ น
ดังกล)าวใชเปBนปKจจัยหนึ่งในการประเมินความดีความชอบใหผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจดวย
2. ใหรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ)ายล)าชาเร)งจัดทําแผนการเบิกจ)ายใหครอบคลุมการเบิกจ)ายที่ล)าชา
โดยทั้ งปiขอใหเบิกจ) ายไดตามที่ คณะรัฐ มนตรี ในคราวประชุ มเมื่ อวัน ที่ 27 กั นยายน 2559 มี มติ กําหนด
เป\าหมายใหรัฐวิสาหกิจเบิกจ)ายลงทุนไม)นอยกว)ารอยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ)ายลงทุน
3. รัฐ วิส าหกิ จที่ มีแผนลงทุ นเพิ่มเติมในปi 2560 ขอใหเร)งดํ าเนิน การขออนุ มัติโ ครงการ
โดยเร็ว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นใหนําประเด็นความสามารถใน
การเบิกจ)ายงบลงทุนมากกว)าแผนการเบิกจ)ายที่กําหนดมาประเมินความดีความชอบใหผูบริหารสูงสุด และให
พิ จ ารณาเร) งการเบิ กจ) า ยโครงการลงทุ น ที่ ส ามารถเลื่ อนการลงทุ น ใหเร็ ว ขึ้ น (Front-Loaded) เพื่ อใหการ
เบิกจ)ายงบลงทุนของ กปน. ในภาพรวมเปBนไปอย)างมีประสิทธิภาพตามขอสั่งการดังกล)าวขางตน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปดําเนินการ

เรื่องที่ 16 รับทราบรายงานวิเคราะห= การเงิ นและผลการดําเนินงาน สํ าหรั บงวด 5 เดือน สิ้ นสุด วัน ที่
28 กุมภาพันธ= 2560
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห>การเงินและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ> 2560 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มี กํา ไรก) อ นหั กดอกเบี้ ย และค) า เสื่ อมราคา (EBITDA) เท) า กั บ 5,269.9 ลานบาท
ต่ํากว)า เป\าหมาย 36.8 ลานบาท และต่ํากว)าปiก)อน 206.8 ลานบาท และมีกําไรสุทธิเท)ากั บ 3,282.2
ลานบาท สูงกว)าเป\าหมาย 47.3 ลานบาท และสูงกว)าปiก)อน 173.3 ลานบาท โดยมีกําไรทางเศรษฐศาสตร>
(Economic Profit: EP) เท)ากับ 806.5 ลานบาท สูงกว)าเป\าหมาย 3.5 ลานบาท และสูงกว)าปiก)อน 309.1
ลานบาท ประกอบดวย
รายได*รวม เท)ากับ 8,014.5 ลานบาท สูงกว)าเป\าหมาย 1.0 ลานบาท แต)ต่ํากว)าปi
ก)อน 196.6 ลานบาท โดยมีรายไดค)า น้ํา จํานวน 6,690.2 ลานบาท ต่ํากว)าเป\าหมายและปiก)อน โดยมี
ปริมาณการใชน้ําเฉลี่ยต)อรายต่ํากว)าเป\าหมายและปiก)อน ซึ่งลดลงต)อเนื่องจากปiก)อน เนื่องจากประชาชนใชน้ํา
อย)างประหยัดต)อเนื่องจากปiก)อนซึ่งเกิดปKญหาวิกฤตภัยแลง และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงการผลิตน้ํา
ขึ้นใชเองเพิ่มขึ้นของนิคมอุตสาหกรรม
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ค'าใช*จ'ายรวม เท)ากับ 4,732.3 ลานบาท ต่ํากว)าเป\าหมายและปiก)อน โดยมีตนทุนค)า
น้ําต)อหน)วยน้ําขายเท)ากับ 7.94 บาท:ลบ.ม. สูงกว)าคาดการณ> 0.02 บาท:ลบ.ม. แต)ต่ํากว)าปiก)อน 0.51
บาท : ลบ.ม.
กํ าไรสุ ทธิ เท) า กั บ 3,282.2 ลานบาท สู ง กว) า เป\ า หมายและปi ก)อ น โดยมี อัต รา
ผลตอบแทนต)อรายไดดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท)ากับรอยละ 41.64 สูงกว)าคาดการณ>และปiก)อน
อัตราผลตอบแทนก)อนหักดอกเบี้ยและค)าเสื่อมราคาต)อรายไดรวม (EBITDA Margin) เท)ากับรอยละ 65.75
ต่ํากว)าคาดการณ>และปiก)อน
ฐานะการเงิน:
กปน. มีสินทรัพย>รวม ณ 28 กุมภาพันธ> 2560 เท)ากับ 68,149.9 ลานบาท หนี้สินรวม
9,668.0 ลานบาท และส)วนทุน 58,481.9 ลานบาท โดยมีอัตราส)วนหนี้สินรวมต)อส)วนทุน (D/E Ratio)
เท)ากับ 0.17 เท)า เท)ากับที่คาดการณ>และเท)ากับปiก)อน และมีอัตราส)วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
เท)ากับ 6.61 เท)า สูงกว)าคาดการณ>และปiก)อน
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพัฒ นาองค> กร ไดประชุ มครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวั นที่ 12 เมษายน
2560 มีมติเห็นชอบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค>กรไปพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้
1. กปน. ควรมีการวางแผนการดําเนินงานในระยะยาว เพื่อคาดการณ>ค)าใชจ)ายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เช)น แผนงานเปลี่ยนท)อเก)าที่ชํารุดและหมดสภาพ การกําหนดคุณภาพน้ําประปาเพื่อใชในการวาง
แผนการใชสารเคมีในการผลิตน้ําประปา เปBนตน
2. กปน. ควรมีหน)วยงานหรือทีมงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะห>ขอมูลดาน
รายไดและค)าใชจ)ายขององค>กร ทั้งนี้ ตองเปBนการวิเคราะห>ในเชิงลึกถึงสาเหตุและหาแนวทางในการแกไข
เพื่อใชในการวางแผนกลยุทธ>ในการเพิ่มรายได และ/หรือ ลดค)าใชจ)าย เพื่อประโยชน>ต)อองค>กรอย)างยั่งยืน
ในการนี้ มอบหมายใหสายงานแผนและพัฒนาประสานงานกับสายงานต)างๆ ใน กปน. โดยเฉพาะสายงาน
บริการดานตะวันออกและสายงานบริการดานตะวันตก เพื่อดําเนินการต)อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาหาแนว
ทางการสรางรายไดเสริมต)อยอดจากความเชี่ยวชาญขององค>กร โดยตั้งคณะทํางานจากสายงานต)าง ๆ เพื่อ
ร)วมกันพิจารณาดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รั บขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ
พัฒนาองค>กรไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 17 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 5
เดือน ปSงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ= 2560)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 5 เดือน ปiงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพัน ธ>
2560) โดยมีผลประเมินการดําเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑ>วัดฯ ที่กําหนดไดรอยละ 29.5 เทียบเปBน
ระดับประเมิน 3.9076 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต)ละกลุ)มตามระบบ SEPA ดังนี้
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1. ผลการประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 น้ําหนักรอยละ 50 ซึ่งจะตรวจประเมินผลโดย
สคร. ในช)วงสิ้นปiงบประมาณ
2. ผลลัพธ=หมวด 7 น้ําหนักรอยละ 50 แบ)งออกเปBน 6 หมวดย)อย คือ ผลลัพธ>ขอ 7.1 7.6 ดังนี้
เกณฑ=วัด
• ผลลัพธ>ขอ 7.1 ดานผลิตภัณฑ>และบริการ
- คุณภาพน้ําประปา
o กายภาพ และ เคมี
o แบคทีเรีย
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
• ผลลัพธ>ขอ 7.2 ดานการมุ)งเนนลูกคา
• ผลลัพธ>ขอ 7.3 ดานการเงินและตลาด
- EBITDA Margin
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
o การเบิกจ)ายที่เกิดขึ้นจริงในช)วงปi
o ความสามารถในการเบิกจ)ายตามแผน
• ผลลัพธ>ขอ 7.4 ดานการมุ)งเนนบุคลากร
• ผลลัพธ>ขอ 7.5 ดานประสิทธิผลของกระบวนการ
- การบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสีย
o อัตราน้ําสูญเสียภาพรวม
o อัตราน้ําสูญเสีย Normal Zone
o อัตราน้ําสูญเสีย Red Zone
- การหยุดการสูบจ)ายน้ํา
• ผลลัพธ>ขอ 7.6 ดานการนําองค>กร
- การส)งขอมูลเขาระบบ GFMIS – SOE
- การบริหารจัดการใชน้ําอย)างรูคุณค)า (DSM)
- การกํากับดูแลกิจการที่ดีและป\องปรามการทุจริตคอร>รัปชั่น

ผลงาน
(เกรด)

A
AB+
ประเมินผล ณ สิ้นปiงบประมาณ 2560
A
A
ประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส
ประเมินผล ณ สิ้นปiงบประมาณ

E
E
E
A
ประเมินผล ณ สิ้นปiงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปiงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปiงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพัฒ นาองค> กร ไดประชุ มครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวั นที่ 12 เมษายน
2560 มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 5 เดือน
ปiงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ> 2560)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอสังเกตว)า อัตราน้ําสูญเสียที่เพิ่มสูงขึ้น
ในปKจจุบันไม)สัมพันธ>กับผลประกอบการดานการเงินที่สูงกว)าเป\าหมาย ดังนั้น กปน. จึงควรพิจารณาหาสาเหตุ
ที่แทจริง เพื่อใหสามารถแกปKญหาไดตรงตามเป\าหมายและเปBนไปในทิศทางเดียวกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่

18 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดํา เนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ 2/2560 (เดือน
มกราคม – มีนาคม 2560) คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดําเนินการประชุม รวมจํานวน 3 ครั้ง โดยพิจารณา
เรื่องต)าง ๆ เกี่ยวกับ การสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่ง การกํากับ
ดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ การสอบทานการควบคุมภายใน การกํากับดูแล และการบริหารความเสี่ยง
2. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปiงบประมาณ 2560 งวด 6
เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ส)วนใหญ)อยู)ระหว)างดําเนินการและเปBนไปตามแผน ยกเวน
โครงการ S5 – โครงสรางของ สตส. มีความยืดหยุ)นและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอย)างเหมาะสมที่มีการ
ขยายเวลาแลวเสร็จ เปBนวันที่ 30 กันยายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 19 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ สําหรับงวด 2 เดือน (กุมภาพันธ= - มีนาคม 2560)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความคืบหนาของกิจกรรมและ
ผลการตรวจสอบ สําหรับงวด 2 เดือน (เดือนกุมภาพันธ> – มีนาคม 2560) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของ
กปน. ไดประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร>ที่ 7 เมษายน 2560 พิจารณาผลการดําเนินการของ กปน. แลว
มีมติเห็นชอบ สรุปไดดังนี้
1. ภาพรวมการปฏิบัติงานของหน)วยรับตรวจ จํานวน 5 งาน (ไม)รวมงานที่ไดรับมอบหมาย
และการตรวจสอบโครงการ Water safety plan (ครั้งที่ 1)) อยู)ในเกณฑ>ดี จํานวน 3 งาน และ ควรปรับปรุง
จํานวน 2 งาน คือกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน และการตรวจสอบรายไดที่สํานักงานประปาสาขา ใน
ส)วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล หน)วยงานสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
และหลั กเกณฑ> วิธี ปฏิ บัติที่กํา หนด อย)า งไรก็ต าม การจัด วางระบบการควบคุ มภายใน (แบบ ปย.2) ของ
หน) ว ยงานที่ ค วรปรั บ ปรุ ง คื อ ระบบงานการดํ า เนิ น กิ จ กรรม CSR ระบบงานการผลิ ต และเผยแพร) สื่ อ
ประชาสัมพันธ> และไม)มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับรายไดธุรกิจเสริม
สําหรับขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบ ไดรับความร)วมมือจากหน)วยรับตรวจในการนําไป
ดําเนินการเพื่อปรับปรุงและแกไขแลว ผลการประเมินทีมตรวจสอบโดยผูรับตรวจ มีระดับคะแนนความพึง
พอใจอยู)ในเกณฑ>ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.31)
2. สรุปผลการตรวจสอบที่มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
2.1 การตรวจสอบกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน มีประเด็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
1) บัญชีเจาหนี้ตั้งพักคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แสดงมูลค)าสูงเกินจริง
จํานวน 2,766,522.70 บาท หน)วยงานควรบันทึกแจงหน)วยงานเจาของเรื่องใหดําเนินการยกเลิกบัญชี
เจาหนี้ตั้งพัก GR/IR Account และจัดทําแบบปรับปรุงรายวันทั่วไป (บรท.) ส)งให กองประมวลบัญชี ฝqายบัญชี
(กปบ.ฝบช.) ปรับปรุงรายการบัญชีใหถูกตองต)อไป
2) การปฏิ บั ติ ง านไม) ส อดคลองและไม) เ ปB น ไปตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป
เกี่ยวกับ การบันทึกมูลค)าเริ่มแรกของสินทรัพย>รับบริจาคมาตรวัดน้ํา - ท)อประปา การบันทึกรับรูรายไดจาก
การรับบริจาค การจําหน)ายสินทรัพย>ออกจากบัญชี หน)วยงานควรทบทวนมูลค)ายุติธรรม วิธีการบันทึกบัญชี และ
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ตรวจสอบรายการบัญชีที่เกี่ยวของ รวมทั้งปรับปรุงรายการบัญชี คู)มือการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
3) การบันทึกบัญชีทรัพย>สินรับบริจาคที่แสดงคู)กับบัญชีรายไดจากการรับบริจาครอ
การรับรูไม)ครบถวนและตรงตามงวดบัญชี หน)วยงานควรดําเนินการดังนี้
3.1) แจงใหสํานักงานประปาสาขาตรวจสอบรายการสัญญาจางงานรับจางวางท)อ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อส)งใบปdดงานให กองบัญชีทรัพย>สิน ฝqายบัญชี ตามหลักเกณฑ>ที่กําหนด
3.2) หารื อ ร) ว มกั น เพื่ อ ทํ า ความเขาใจและกํ า หนดหลั ก เกณฑ> ใ นการรายงาน
จํานวนมาตรวัดน้ําติดตั้งประปาใหม)และการกําหนดราคาค)าวัสดุอุปกรณ>และค)าแรงเพื่อใหการบันทึกบัญชีให
เปBนมาตรฐานเดียวกันทั้งองค>กร
3.3) ชี้แจงทํา ความเขาใจเกี่ยวกับ ปKญหาและผลกระทบหากสํ านักงานประปา
สาขาส)งรายงานจํานวนมาตรวัดน้ําติดตั้งประปาใหม)และใบปdดงานรับจางงานวางท)อภาครัฐและเอกชนล)าชา
การดําเนินการ หน)วยรับตรวจ รับไปหารือร)วมกับสํานักงานประปาสาขา สําหรับ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับงบการเงินอย)างเปBนสาระสําคัญ หน)วยรับตรวจขอนําไปหารือร)วมกับสํานักงานการตรวจ
เงินแผ)นดิน (สตง.) เพื่อหาแนวทางแกไขและปรับปรุงงบการเงินต)อไป
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็น เพิ่มเติมนอกเหนือจากขอเสนอแนะตาม
ความเห็นของสํานักตรวจสอบที่หน)วยรับตรวจตองปรับปรุงแลว (การบันทึกบัญชีทรัพย>สินรับบริจาคที่แสดง
คู)กับบัญชีรายไดจากการรับบริจาครอการรับรูไม)ครบถวนและตรงตามงวดบัญชีตองปรับปรุงใหถูกตองโดยเร็ว)
สายงานการเงิน ควรขอความร)วมมือจากสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน)วยงานที่เกี่ยวของ รวบรวม
ขอมูลเพื่อดําเนินการต)อไป
2.2 การตรวจสอบรายไดที่สํานักงานประปาสาขา มีประเด็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอมูลมาตรวัดน้ําไม)เชื่อมโยงกับทะเบียนผูใชน้ํา หน)วยงานควรตรวจสอบและ
แกไขมาตรวัดน้ําและสถานะมาตรที่มีอยู)ในสาขาทั้งหมด และนําเสนอที่ประชุมกลุ)มกองรายได กองบริการ
และกองบํารุงรักษา พิจารณากําหนดหลักเกณฑ>และวิธีปฏิบัติ เพื่อใหทุกสํานักงานประปาสาขาถือปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน
2) การรับรูรายได / ค)าใชจ)ายไม)สอดคลองกับขอเท็จจริง ผูบริหารควรประชุมชี้แจง
สรางความเขาใจแก)ผูปฏิบัติงาน และกําชับใหปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดอย)างเคร)งครัด
3) การเบิกจ)าย การส)งคืน ท)อและอุปกรณ>ที่เหลือจากการใชงาน ไม)สอดคลองกับ
เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา ผูบริหารควรประชุมชี้แจงสรางความเขาใจแก)ผูปฏิบัติงาน และกําชับใหถือปฏิบัติ
ตามเงื่ อนไขในสัญ ญาเกี่ ย วกั บ การเบิ ก-การส)งคื น ท)อและอุ ป กรณ> ที่เหลื อจากการใชงาน รวมถึงการจั ด ทํ า
เอกสารประกอบการส)งคืนท)อและอุปกรณ>ใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับถัดจากวันตรวจรับมอบงาน
4) ขอมูลใบสั่งงานภายใน (Internal Order : IO) ไม)สอดคลองกับขอเท็จจริง
ผูบริหารควรประชุมชี้แจง และสรางความเขาใจแก)ผูปฏิบัติงาน พรอมกําหนดผูรับผิดชอบหลัก ใหตรวจสอบ
การบันทึกขอมูล IO เกี่ยวกับค)าแรง ค)าท)อและอุปกรณ>ในระบบ SAP อย)างสม่ําเสมอ
5) การบันทึกขอมูลในระบบ SAP ไม)สอดคลองกับวิธีปฏิบัติงาน ผูดูแลระบบ SAP
ควรประสานกับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุงโปรแกรมใหมีการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสามารถนําขอมูล
ค)าแรง ค)าท)อและอุปกรณ>ใชประกอบการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผูบริหารไดอย)างมีประสิทธิภาพ
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6) การนําส)งเงินรายไดธุรกิจเสริมล)าชา ผูบริหารควรประชุมชี้แจงสรางความเขาใจ
แก)ผูปฏิบัติงาน และกําชับใหปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด
7) การดํ า เนิ น งานดานบริ การหลั งมาตรล) า ชา (ส) ว นซ) อมท) อ (สซท) ดํ า เนิ น การ)
หัวหนาส)วนซ)อมท)อ ควรนําประเด็ นปKญหาจากการปฏิบัติงานบริการหลังมาตร หารือที่ประชุมกลุ)ม สซท.
สรุปผลการหารือ และแนวทางแกไข เสนอคณะทํางานธุรกิจเสริมดานบริการ ตามคําสั่ง กปน. ที่ 766/2559
ลงวันที่ 21 พ.ย.2559 เพื่อเปBนแนวทางปรับปรุงและพัฒนางานธุรกิจเสริมดานบริการ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่องจากงานบริการหลังมาตรวัดน้ําเปBนงานในความรับผิดชอบของพนักงานในสํานักงาน
ประปาสาขา ซึ่งมีภาระงานประจํามาก ทําใหงานล)าชา ดังนั้น กปน. จึงควรพิจารณาแนวทางหรือรูปแบบการ
จัดหาผูรับจางภายนอกที่มีคุณภาพมาดําเนินงานแทน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและส)งเสริมภาพลักษณ>ที่ดี
2. ขอให กปน. เตรียมแผนรองรับผลกระทบจากตนทุนการผลิตน้ําประปา อันเนื่องมาจาก
อัตราค)าไฟฟ\าผันแปรอัตโนมัติ (ค)า ft) ที่มีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 20 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ*าง
ตั้งแต'เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง ตั้งแต)เดือนมกราคม 2560 - มีนาคม 2560 โดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดประชุมรวมจํานวน 4 ครั้ง โดยมีเรื่องเพื่อทราบและ
เพื่อพิจารณารวมจํานวน 8 เรื่อง และไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. จํานวน 2 เรื่อง สรุปไดดังนี้
การประชุมครั้งที่
1
วาระพิเศษ
2
3

จํานวนเรื่อง
เพื่อทราบ
1
2
2

จํานวนเรื่อง
เพื่อพิจารณา
1
1
1
-

จํานวนเรื่องนําเสนอ
คณะกรรมการ กปน.
1
1
-

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง ไดประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2560 มีมติรับทราบ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบต)อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 21 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ=ใน กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ>ใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ซึ่งมีมติในเรื่องต)าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ ความคืบหนาการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในส)วนของแสงสว)างและพื้นผิวลู)วิ่ง
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ= มีขอเสนอแนะใหเพิ่มสปริงเกอร>เปBน 6 จุด ปรับปรุงรั้ว
ดานหลังประตูฟุตบอลทั้งสองดานใหมีความสูงเพิ่มขึ้น เพิ่ม Scoreboard และเครื่องขยายเสียง แต)อย)างไรก็ตาม
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เพื่อใหสนามฟุตบอลและลู)วิ่งมีความสมบูรณ>มากขึ้นอาจจะไปดูตัวอย)างสนามฟุตบอลของหน)วยงานอื่น อาทิ
เช)น กรมชลประทาน การท)าเรือแห)งประเทศไทย รวมทั้งการหารือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสนามฟุตบอล
เพื่อมาปรับปรุงแบบแปลนสนามฟุตบอลของ กปน. ใหสมบูรณ>ยิ่งขึ้น
2. รับทราบ ความคืบหนาการขอปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ กปน. ขณะนี้
อยู) ร ะหว) า งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายละเอี ย ดนํ า เสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ เสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
3. รับทราบ ความคืบหนาการหารือกรมสวัสดิ การและคุมครองแรงงานเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบั ติต ามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 4 ตุลาคม 2559 ในส) วนของค)า ล)ว งเวลาและเงิน เพิ่ มพิเ ศษสํา หรั บ
ผูปฏิบัติงานกะ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ= มอบหมายใหเลขานุการฯ ไปประสานงานกับเจาหนาที่
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพื่อติดตามความคืบหนามารายงานใหที่ประชุมทราบในครั้งต)อไป
4. รับทราบ การแต)งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ>
ตามคําสั่งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ> (ครรส.) ที่ 4/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดย
ว)าที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ> ประธาน สร.กปน. ไดเขาร)วมเปBนอนุกรรมการดวย
5. รับทราบ ผลการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ตามที่ กปน. ไดเสนอขอยกเวนการ
ปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 กรณีการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยใหกับพนักงานที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือที่ มท 0201.3/ 01709
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ใหความเห็นว)า การขอปรับเงินเดือนชดเชยของ กปน. ไม)สอดคลองกับมติ ครม.
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในประเด็นต)าง ๆ ดังนี้
1) กปน. กําหนดอัตราเงินเดือนชดเชยเท)ากับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่อัตรา 16,830
บาท แต) มติ ครม. ใหใชหลักเกณฑ>ของ ก.พ. ที่ใหไดรับอัตราเงินเดือนชดเชยรวมกับอัตราเงินเดือนเดิมแลว
ตองไม)เกิน 16,460 บาท
2) กปน. คํานวณกรอบวงเงินชดเชยเกินกว)ากรอบวงเงินชดเชยฯ ตามแนวทางที่ ครม.
กําหนด
3) มติ ครม. กําหนดเวลาการมีผลบังคับใชตั้งแต)วันที่ 1 มกราคม 2557 เปBนตนไป แต)
กปน. ขอมีผลตั้งแต)วันที่ 30 สิงหาคม 2556 (ก)อนมติ ครม. )
4) กรณี ของ กฟผ. ไดรับ การยกเวนการปฏิบั ติ ต ามมติ ครม. เมื่ อวั นที่ 31 มี น าคม
2558 เฉพาะในเรื่องวันที่มีผลบังคับใชเท)านั้น
5) สํ า หรั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ อื่ น ที่ มี ก ารดํ า เนิ น การปรั บ เงิ น เดื อ นชดเชยก) อ นไดรั บ ความ
เห็นชอบจาก ครรส. และ ครม. มีบางรายถูกสํานักงานการตรวจเงินแผ)นดินตรวจสอบและใหเรียกเงินคืนจาก
ลูกจางของรัฐวิสาหกิจก)อน ส)วนการปรับชดเชยใหดําเนินการภายหลัง อาทิเช)น ธนาคารออมสิน องค>การสวน
พฤกษศาสตร>
ดังนั้น มท. จึงขอให กปน. ทบทวน โดยใหดําเนินการขอยกเวนการปฏิบัติตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในเรื่องวันที่มีผลบังคับใช ตามแนวทางเดียวกับ กฟผ.
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ= มอบหมายให สร.กปน. และหน)วยงานที่เกี่ยวของ ชี้แจง
ทําความเขาใจใหพนักงานที่ไดรับผลกระทบทราบต)อไป
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6. รับทราบ ขอเสนอของ สร.กปน. ในการเสนอแนวคิดต)อรัฐบาลกรณีปรับเปลี่ยนสวัสดิการ
ของพนั กงานรั ฐ วิส าหกิ จ โดยกรรมการผู แทนฝq ายลู กจางมีความเห็ น ว)า เดิ ม กปน. เคยเปB น ส)ว นหนึ่งของ
ราชการ มีสวัสดิการเงินบําเหน็จบํานาญ แต)ต)อมาเมื่อถูกโอนมาเปBนรัฐวิสาหกิจก็ไดถูกตัดสวัสดิการในส)วนของ
เงินบํานาญออกไปและใหรัฐวิสาหกิจไดรับเงินเดือนสูงกว)าขาราชการประมาณ 20% - 25% แต)ปKจจุบัน
รัฐบาลก็พยายามที่จะลดสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจลงไป ดังนั้น จึงขอเสนอความเห็นต)อรัฐบาลว)า หาก
จะพิจารณาปรับ สวัสดิการใดของรัฐวิสาหกิจควรคํานึงถึงหลักการและความเปBนมาแต)เดิมดวย
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ= มอบหมายให ว)าที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ> ประธาน สร.กปน.
ซึ่งไดรับการแต)งตั้งเปBนอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ> นําประเด็นดังกล)าวไปหารือ
ในที่ประชุมต)อไป
7. เห็นชอบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ>ฯ ครั้งที่ 5/2560 ในวันจันทร>ที่
8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ) กปน.
มติที่ประชุม รับทราบ และให กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการกิจการสัมพันธใน กปน. ไปพิจารณา
ดําเนินการ
เรื่องที่ 22 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือนเมษายน 2560
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนเมษายน 2560 ที่ไดประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2560 สรุปไดดังนี้
1. มีมติรับทราบ ผลการดําเนินงานของ กปน. สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2560 ดังนี้
1.1 อัตราน้ําสูญเสียในภาพรวมของ กปน. ดําเนินการได รอยละ 31.10 สูงกว)าอัตราน้ํา
สูญเสียตามแผน ณ เดือน มีนาคม 2560 (28.70%) โดยในภาพรวมมีขอสังเกตว)าการลดลงค)อนขางชา และ
มีจุ ด รั่ ว ใตดิ น จากการสํ า รวจหาท) อรั่ ว เพิ่ มขึ้ น ในพื้ น ที่ เ ฝ\ า ระวั งน้ํ า สู ญ เสี ย ที่ มีร ะดั บ น้ํ า สู ญ เสี ย ต่ํ า กว) า 20%
ในขณะที่พื้นที่เฝ\าระวังฯ ที่มีระดับน้ําสูญเสียสูงกลับสํารวจพบจุดรั่วนอยลง จึงควรวิเคราะห>สาเหตุเพิ่มเติม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พื้นที่
บริการ 1
บริการ 2
บริการ 3
บริการ 4
บริการ 5
กปน.

อัตราน้ําสูญเสียสะสม มี.ค. 60 น้ําผลิตจ'ายเฉลี่ยสะสมต'อวัน น้ําจําหน'ายเฉลี่ยสะสมต'อวัน
(ร*อยละ)
(ล*าน ลบ.ม./วัน)
(ล*าน ลบ.ม./วัน)
ค'าจริง
แผน
ค'าจริง
แผน
ค'าจริง
แผน
30.71
28.53
1.33
1.28
0.92
0.92
29.69
26.58
1.28
1.25
0.90
0.92
23.01
19.46
0.96
0.91
0.74
0.73
39.83
38.02
1.35
1.32
0.81
0.82
28.41
27.36
0.60
0.60
0.43
0.44
31.10
28.70
5.53
5.37
3.81
3.82
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1.2 การบริหารจัดการน้ําสูญเสียพื้นที่ DMA ตามสถานะของ 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

WL 20-30

WL 30-40

WL >40
มี.ค.ก.ย.-59 มี.ค.-60 ก.ย.-59 มี.ค.-60 ก.ย.-59 มี.ค.-60 ก.ย.-59
60
54
57
50
50
44
49
43
35
98
89
71
63
35
50
23
25
83
92
47
39
32
26
6
11
19
21
27
30
48
54
133
121
36
38
41
36
29
36
43
39
290
297
236
218
188
215
248
231

1.3 ผลการวิเคราะห>เบื้องตนกรณีปริมาณน้ําจําหน)ายลดลงจากปi 2559 ในช)วง 4 เดือน
แรกคาดการณ>ว)าเกิดจากความตองการใชน้ําประปาลดลงชั่วคราว เนื่องจากปริมาณน้ําจําหน)ายเริ่มเพิ่มขึ้นใน
เดือนกุมภาพันธ> และเดือนมีนาคม 2560 โดยมีขอสังเกตว)าการวิเคราะห>สาเหตุของการลดลง ควรนําเสนอ
สถิติปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ําประเภทที่เปBนนัยสําคัญ (R2) มาประกอบดวย
1.4 การบริหารจัดการแรงดันน้ําสะสมเฉลี่ยจากจุดวัดแรงดันน้ําบนท)อประธานอางอิง 28
จุด ดําเนินการได 9.53 เมตร ต่ํากว)าเกณฑ>ชี้วัดของปiงบประมาณ 2560 ที่ 10.40 เมตร สําหรับแรงดันน้ํา
เฉลี่ยจากจุดวัดบนท)อประธาน 220 จุด ประจําเดือนมีนาคม 2560 อยู)ที่ 10.79 เมตร และการจัดทําขอมูล
การวิเคราะห>เพื่อประกอบการปรับเปลี่ยนจุดวัดแรงดันน้ําอางอิงจาก 28 จุดเดิม เปBน 220 จุด เพื่อใชเปBน
เกณฑ>วัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน (KPI)
1.5 แผนการสํารวจหาอัตราน้ําสูญเสียในระบบท)อประธาน และปริมาณการแตกรั่วใน
ระบบท)อประธานของปi 2560 มีอัตราเพิ่มมากขึ้นเทียบกับปi 2559 โดยมีงานคางซ)อมเฉลี่ยเดือนละ 4-5
จุด ซึ่งควรเก็บรวบรวมขอมูลระยะเวลาซ)อมท)อประธาน (โดยเฉลี่ย) และควรพิจารณาจางซ)อมใหทันต)อ
เหตุการณ>
1.6 ผลการบริหารจัดการน้ําสูญเสียในพื้นที่บริการ 1-5 ยังไม)เปBนไปตามแผน
1.7 ความกาวหนาการจัดทํา TOR งานจางบริหารจัดการขอมูล RTU ในระบบพื้นที่เฝ\า
ระวังน้ําสูญเสีย ในพื้นที่บริการ 1 (จํานวน 362 เครื่อง) โดยเปรียบเทียบค)าใชจ)ายกับการดําเนินการในรูป
แบบเดิมภายในระยะเวลา 1-5 ปi ซึ่งจะมีจุดคุมทุนในการดําเนินการจางตั้งแต)ปiที่ 3 เปBนตนไป
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ใหพิ จารณาขอกั งวลของคณะอนุ กรรมการฯ ต) ออั ตราน้ํ าสู ญเสี ยที่ มีอัตราการลดลง
ต่ํามาก โดยเฉพาะใน 6 เดือนยอนหลัง ซึ่งอัตราน้ําสูญเสียอยู)ที่ระดับประมาณ 31% แสดงถึงประเด็นที่สําคัญ
2 ประเด็น ประกอบดวย
- ระบบท)อมีความเสื่อมสภาพถึงจุดวิกฤตที่ไม)อาจดําเนินการซ)อมไดทันต)อการแตก
รั่วเพิ่ม จึงไม)สามารถลดน้ําสูญเสียได
- รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การในปK จ จุ บั น ไม) เ หมาะสม/เพี ย งพอ ต) อ สถานภาพที่
เปลี่ยนไปตามความเปBนจริงในปKจจุบันของระบบท)อ อาจมีความจําเปBนหรือถึงเวลาตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
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จัดการ/การบริหารทั้งระบบ ซึ่งอาจรวมถึงโครงสรางองค>กรของหน)วยงานที่เกี่ยวของกับงานลดน้ําสูญเสีย
ทั้งหมด
2.2 พิจารณาเพิ่มทรัพยากรในการจัดการน้ําสูญเสีย เช)น เพิ่มอัตรากําลัง โดยเฉพาะใน
สาขาที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูง เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการจัดจางบริหารจัดการน้ําสูญเสียในพื้นที่โซน
2.3 นําเสนอผลการวิเคราะห>เพื่อประกอบการปรับเปลี่ยนจุดวัดแรงดันน้ําอางอิงจาก 28
จุดเดิมเปBน 220 จุด เพื่อใชเปBนเกณฑ>วัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในการประชุมคราวถัดไป
2.4 ใหนําเสนอผลการประเมินน้ําสูญเสียในท)อประธานเปBนรายเดือนในภาพรวมและราย
เสนทาง โดยการทํา Step Test ท)อประธาน และการเปรียบเทียบน้ําสูบจ)ายและน้ําเขา DMA
2.5 พิจารณาเร)งรัดการปรับปรุงท)อประธานบริเวณคอขวดจํานวน 8 เสนทางที่เหลือโดย
ใหจัดทําเปBนโครงการลักษณะเฉพาะที่มีแผนงานและงบประมาณที่ชัดเจน
2.6 พิจารณาดําเนินการจางบริหารจัดการขอมูล RTU ในระบบพื้นที่เฝ\าระวังน้ําสูญเสีย
ระยะเวลาของสัญญา 3 ปi ตามที่อนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ โดยใหปรับปรุง TOR ตามขอเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการฯ และใชรูปแบบของขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในการดําเนินการจัดจางสัญญานี้
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ใหขอเสนอแนะว)า กปน. ควรคํานึงถึงความ
สําคัญของการบริหารจัดการแรงดันน้ําและคุณภาพน้ํา เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูรับบริการเปBน
วาระเร)งด)วนเทียบเท)ากับการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 23 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 แลวมีมติ
ในเรื่องต)าง ๆ ดังนี้
1. การบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน. ในภาพรวม โดย ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
ประธานอนุกรรมการ ไดแจงที่ประชุมว)า จากที่ไดเขามาดูแลการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของ กปน. ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ในช)วงระยะเวลา 3 ปiที่ผ)านมา พบว)า ทั้งที่
กปน. มีความเชี่ยวชาญในดานเทคนิคต)าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย แต)เปอร>เซ็นต>น้ํา
สูญเสียในบางสาขายังคงสูงถึง 40% และมีจํานวนจุดรั่วที่ตองซ)อมแซมในแต)ละเดือนเพิ่มขึ้น ซึ่งสะทอนถึง
สภาพโครงสรางของระบบท)อประปาที่เก)า หมดอายุการใชงาน จึงคิดว)าปKญหาน้ําสูญเสียของ กปน. เปBนปKญหา
ในเชิงโครงสรางที่ตองพิจารณาใหครอบคลุมทุกมิติ ทั้งโครงสรางการบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ
ซึ่ง กปน. อาจจะตองพิจารณาปรับปรุงโครงสรางผังบริหารใหม)ใหตอบสนองต)อสถานการณ>ที่เกิดขึ้น อาทิเช)น
การปรับโครงสรางผังบริหารของสายงานบริการใหม)เปBน front office และ back office การเพิ่มส)วนจัดการ
น้ําสูญเสียในสํานักงานประปาสาขาที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูง เปBนตน ดังนั้น ขอให กปน. กําหนดใหการบริหาร
จัดการน้ําสูญเสียเปBนวาระสําคัญของ กปน. และมีการสัมมนาร)วมกันของผูบริหารแต)ละสายงาน เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตร>การบริหารจัดการในภาพรวม ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยคณะอนุกรรมการฯ มี
ขอสังเกตดังนี้
1. โดยหลั ก การของการปรั บ โครงสรางผั ง บริ ห ารจะตองพิ จ ารณากระบวนงาน
(process) ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อใหการดําเนินงานมีความกระชับและคล)องตัว
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2. ปK ญ หาในการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย ของ กปน. ประการหนึ่ ง คื อ การขาดการ
วิเคราะห> และสังเคราะห> ขอมูลที่เกี่ยวของกับน้ําสูญเสียของ กปน. ในภาพรวมทั้งหมด เพื่อนําไปวางแผนในการ
บริหารจัดการต)อไป ซึ่ง กปน. อาจตองสรรหาบุคลากรที่มีความรูดานสถิติ หรือ เปBนนักคิด นักวางแผน ใหมากขึ้น
มติที่ประชุม ใหมีการสัมมนาร)วมกันของผูบริหารเพื่อกําหนดยุทธศาสตร>การบริหาร
จัดการน้ําสูญเสียทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และให กปน. รับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการต)อไป
2. การติดตามการดําเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแลวในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
3. การปรับอัตราเงินเดือนชดเชยให*กับพนักงานที่ได*รับผลกระทบจากการปรับอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุ
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว)า เมื่อ กปน. ไม)สามารถดําเนินการใดต)อได จากเหตุผล
ที่ มท. แจงมา รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานแลว เห็นควรยุติเรื่อง โดยให กปน. ชี้แจงและ
ทําความเขาใจกับพนักงานและสหภาพแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวงต)อไป
มติที่ประชุม เห็ นชอบใหยุ ติเรื่ องการปรับ อัต ราเงิน เดือนชดเชยฯ ตามเสนอ และให
นําเสนอคณะกรรมการ กปน. ใหความเห็นชอบต)อไป
4. โครงสร*างผังบริหารและกรอบอัตรากําลังของสํานักบริหารโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลัก
คณะอนุกรรมการฯ มีขอสังเกตดังนี้
1. ตามมติคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่เห็นชอบรูปแบบการ
บริหารจัดการสํานักบริหารโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก มีเจตนารมณ>เพื่อใหมีการนําบุคลากรที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดแก) วิศวกรใหญ)ระดับ 10 , วิศวกรเชี่ยวชาญระดับ 9 , ผูเชี่ยวชาญ กปน.
ระดับ 8 ในสายงานที่เกี่ยวของ มาบริหารจัดการงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 และ
เมื่ อโครงการแลวเสร็ จ บุ คคลเหล) า นี้ จ ะสามารถกลั บ เขาสู) ผั งโครงสรางหน) ว ยงานเดิ มได กรณี กํา หนดเปB น
หน)วยงานใหม) มีประเด็นที่ตองพิจารณาคือ เมื่อโครงการปรับปรุงกิจการแผนหลักครั้งที่ 9 แลวเสร็จ กลุ)มบุคลากร
เหล)านี้จะสามารถดําเนินโครงการปรับปรุงกิจการแผนหลักครั้งที่ 10 ต)อไดหรือไม) เนื่องจากภารกิจแตกต)างกัน
ดังนั้น การแยกเปBนอีกหน)วยงานอาจตองมีเหตุผลประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เพียงพอ ว)าจะสามารถต)อ
ยอดโครงการต)อ ๆ ไปได
2. หากวัตถุประสงค>ในการจัดตั้งสํานักบริหารโครงการฯ เปBนไปเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เปBน
การเฉพาะ เปBนงานเร)งด)วนและตองแลวเสร็จตามกรอบเวลาที่กําหนด จึงไม)ควรนํากระบวนงานที่เปBนงาน
ประจําเขามารวมดวย อาทิเช)น งานจัดซื้อจัดจาง เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนของงาน บุคลากร และทรัพยากรอื่น
นอกจากนี้ กรณีหน)วยงานอื่น อาทิเช)น มหาวิทยาลัย หากจะมีภารกิจใหม)หรือโครงการใหม) ในระยะเริ่มแรก
มักจะทดลองดําเนินการในลักษณะ Ad hoc ก)อน เพื่อประเมินความเปBนไปไดของโครงการในช)วงระยะเวลา
หนึ่ง เช)น 1 ปi เปBนตน โดยบุคลากรที่มาปฏิบัติภารกิจจะใชวิธียืมตัวจากหน)วยงานภายในอื่น และปฏิบัติหนาที่
แบบเบ็ดเสร็จ (one stop) เพื่อใหเกิดความคล)องตัวและบรรลุเป\าหมายที่ตั้งไว หากโครงการประสบผลสําเร็จ
จึงค)อยแยกออกเปBนหน)วยงานเฉพาะ กําหนดอัตราตําแหน)งและกรอบอัตรากําลังให
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ดังนั้น สําหรับกรณีนี้ เห็นควรจัดทําเปBนคําสั่ง กปน. กําหนดรูปแบบการบริหารและ
อัตรากําลังของสํานักบริหารโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักในลักษณะเฉพาะกิจ (Ad hoc) พรอม
หนาที่ความรับผิดชอบและการมอบอํานาจในการปฏิบัติงานในโครงการฯ ใหชัดเจน เพื่อใหเกิดความคล)องตัว
ในการดําเนินงานทั้งในเรื่องการจั ดซื้อจั ดจาง บุคลากร และอื่น ๆ แลวนํา เสนอคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการ (Project Steering Committee) และคณะกรรมการ กปน. ทราบต)อไป นอกจากนี้ขอใหพิจารณาใน
เรื่องความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในสํานักโครงการฯ ดวย
3. สํา หรั บ การทบทวนโครงสรางผังบริห ารและอั ตรากํ า ลังของสายงานรองผู ว) าการ
(วิ ศวกรรมและก) อสราง) ใหม) ขอให กปน. นํ า กลั บไปพิ จ ารณาทบทวนใหสอดคลองกั บ ความจํ า เปB น และ
สถานการณ>ปKจจุบันอีกครั้ง
มติที่ประชุม ให กปน. จัดทําคําสั่ง กปน. กําหนดรูปแบบการบริหารโครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลัก พรอมรับขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต)อไป
5. มติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ= (ครรส.) เห็นชอบการขอปรับขยาย
เพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด จาก 113,520 บาท เป5น 142,830 บาท ของ กปน.
มติที่ประชุม รับทราบ
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และ ให กปน. รับ ขอสั งเกตและความเห็ น ของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิ จารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 24 รับทราบมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ= (ครรส.) เห็นชอบการขอปรับขยาย
เพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด จาก 113,520 บาท เป5น 142,830 บาท ของ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สั ม พั น ธ> (ครรส.) เห็ น ชอบการขอปรั บ ขยายเพดานอั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น สู ง สุ ด จาก 113,520 บาทเปB น
142,830 บาท ของ กปน. โดยคณะกรรมการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2558 มี มติ เ ห็ น ชอบใหปรั บ ขยายเพดานอั ต ราเงิ น เดื อนขั้ น สู งสุ ด ของ กปน. จาก 113,520 บาท เปB น
142,830 บาท โดยใหมี ผ ลตั้ งแต) วั น ที่ 30 กั น ยายน 2557 ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) เมื่ อวั น ที่ 3
กุมภาพันธ> 2558 กปน. มีหนังสือที่ มท 5420-2-1/18119 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เสนอเรื่องการ
ขอปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด พรอมหลักการและเหตุผลการขอปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือน
ขั้นสูงสุดของ กปน. ต)อกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (กสร.) เพื่อนําเรียนที่ประชุม ครรส. พิจารณาให
ความเห็นชอบก)อนนําเสนอ ครม. พิจารณา
ทั้งนี้ กสร. ไดมีหนังสือที่ รง 0510/1758 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 แจง กปน. ทราบมติ
ที่ประชุม ครรส. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ> 2560 เห็นชอบให กปน. ขยายเพดานอัตราค)าจางขั้นสูงระดับ 8 - 10
ตามที่ เสนอ จากอัต รา 113,520 บาท เปBน อัต รา 142,830 บาท และใหมีผ ลตั้ งแต)วั นที่ 30 กัน ยายน
2557 เปBนตนไป ดังนี้
1) ระดับ 8 ปรับขยายขั้นสูงจาก 104,310 บาท เปBนขั้น
2) ระดับ 9 ปรับขยายขั้นสูงจาก 108,810 บาท เปBนขั้น
3) ระดับ 10 ปรับขยายขั้นสูงจาก 113,520 บาท เปBนขั้น

115,770 บาท
129,270 บาท
142,830 บาท
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ซึ่ง กปน. ไดนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับทราบมติ ครรส. ดังกล)าวแลว ใน
การประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2560 และขณะนี้ อ ยู) ร ะหว) า งการนํ า เรื่ อ งเสนอ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปBนกระทรวงเจาสังกัด เพื่อเสนอเรื่องให ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบต)อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 25 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ไดประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ซึ่ง
มีมติในเรื่องต)าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ กปน.
(CG Policy Statement) ประจําปiงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560) ได*
ดําเนินการตามที่กําหนด
2. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานดานธรรมาภิบาล (CG) ประจําปi
งบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)
3. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบต)อสังคม (CSR) ประจําปi
งบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)
คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะเรื่องฉลากประหยัดน้ํา ว)าควรสื่อสารใหประชาชน
ไดรับ ทราบว)ามีป ระโยชน>อย) างไร มีผ ลิตภัณฑ>/สุขภัณฑ>ใดบาง และประสานกั บหน)ว ยงานที่เกี่ย วของ เช) น
บริษัทหางรานที่ขายอุปกรณ> เพื่อผลักดันฉลากใหเขาถึงประชาชนอย)างกวางขวาง ทั้งนี้ ขอให กปน. นําเสนอ
แผนการดําเนินงานฉลากประหยัดน้ําในการประชุมครั้งต)อไป
4. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ> รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1
และไตรมาสที่ 2) ปiงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
คณะอนุกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะในดานการสื่อสารวาระครบรอบ 50 ปi กปน. ดังนี้
4.1 ควรหารือกับคณะทํางานขับเคลื่อนการใหบริการผูใชน้ํา เนื่องในโอกาสการประปา
นครหลวงครบรอบ 50 ปi ว) า มี ผ ลการดํ า เนิ น งานอะไรบางที่ ผ ลั ก ดั น ออกมาแลว เพื่ อ จะไดวางแผน
ประชาสัมพันธ> ใหชัดเจน และเกิดผลตอบรับที่ดีจากผูใชบริการ ทั้งนี้ ขอใหรายงานในการประชุมครั้งต)อไป
4.2 ควรผลักดันวาระครบรอบ 50 ปi กปน. ใหอยู)ในกิจกรรมต)าง ๆ ของ กปน. เช)น
สัปดาห>วิชาการ (3-7 กรกฎาคม 2560) ฯลฯ
5. รั บ ทราบ รายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ขอมู ล ข) า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือนมีนาคม 2560 โดยศูนย>ขอมูลข)าวสาร ฝqายสื่อสารองค>กร ไดดําเนินการประกาศเผยแพร)การ
จัดซื้อจัดจางที่เสาข)าว บริเวณหนาหองอาหาร อาคารสํานักงานใหญ) มีจํานวนทั้งสิ้น 73 เรื่อง และไม)มีการ
รองเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจางจากทุกสายงาน
6. รับทราบ การร)วมพิธีเปdดการแข)งขัน กปน. - สิงห> โบว>ลิ่งนานาชาติ ครั้งที่ 43 เมื่อวันพุธที่
5 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เมเจอร> ซีนีเพล็กซ> รัชโยธิน โดยมี
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นายกวี อารีกุล รวก.(กอ) ร)วมพิธีเปdด ในงานนี้ มีการมอบถวยรางวัลแก)แชมป’ประเทศไทย จากการแข)งขัน
"การประปานครหลวงชิงแชมป’ประเทศไทย ประจําปi 2560"
7. รับทราบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร>ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 613
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 26 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ไดประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 สรุปไดดังนี้
1. การทบทวนข*อบังคับ ระเบียบ ที่ล*าสมัย และอาจส'งผลให*การดําเนินงานล'าช*า
กปน. ไดดําเนินการ ดังนี้
1.1 แต)งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร)างกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของการประปา
นครหลวง ตามคําสั่ง กปน. ที่ 62/2560 สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อทําหนาที่พิจารณากลั่นกรอง
หรือใหความเห็น ร)าง พรบ./ ขอบังคับ/ ระเบียบ กปน. ที่จะนํามาถือปฏิบัติภายในองค>กร
1.2 คณะกรรมการฯ จั ด ทํ า บั น ทึ ก สอบถามหน) ว ยงานต) า งๆ เพื่ อ ใหเสนอประเด็ น ที่
ตองการแกไขปรับปรุงขอบังคับและระเบียบของ กปน. ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ซึ่งมีความไม)ชัดเจน
หรือไม)สอดคลองกับสภาพการทํางานในปKจจุบัน ตามบันทึกที่ ฝกม 315/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
เรื่อง สอบถามขอมูลประเด็นการแกไขปรับปรุงขอบังคับและระเบียบของ กปน. ซึ่งฝqายกฎหมายไดรวบรวม
ขอมูลนําเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาตามลําดับความจําเปBนเร)งด)วน และประสานกับหน)วยงานเจาของ
ประเด็ น และร) ว มกั น ยกร) า ง เพื่ อ นํ า เสนอใหคณะกรรมการฯ พิ จ ารณาในคราวต) อ ไป นอกจากนี้ คณะ
กรรมการฯ ยังไดพิจารณายกร)างขอบังคับว)าดวย การมอบอํานาจที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดวย
2. การทําประกันภัยทรัพย=สินคลังพัสดุกลาง
กองคลังพัสดุกลาง ฝqายจัดหาและพัสดุ ไดปรับปรุงคลังพัสดุ โดยจัดซื้อระบบดับเพลิงใหม)
ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อกลอง CCTV เพิ่มเติม และปรับปรุงสภาพแวดลอมคลังพัสดุ ไดแก) พื้น หลังคาคลุมท)อ
รวมทั้ง ศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ>การจัดทําประกันภัยทรัพย>สินของทางราชการ และขออนุมัติในหลักการ
จากผูว)าการ เพื่อทําประกันภัยทรัพย>สินของคลังพัสดุกลาง คาดว)าจะไดรับอนุมัติภายใน เดือนเมษายน 2560
3. โครงการพัฒนาที่อยู'อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร*าวและคลองบางซื่อ
สายงานบริการดานตะวันออก โดย ผูจัดการสํานักงานประปาสาขาลาดพราว นําเสนอ
ภาพรวมโครงการพัฒนาที่อยู)อาศัยชุมชนริมคลองลาดพราวและคลองบางซื่อ เพื่อแกไขปKญหาการบุกรุกลําน้ํา
สาธารณะ รวมทั้ง การเตรียมการของ กปน. เกี่ยวกับระบบประปาในพื้นที่สาขาที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ไดแก)
สสล., สสช., สสข. และ สสญ.
4. ผลการประเมินคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปSงบประมาณ 2560
อนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งประเมิ น การปฏิ บั ติ ห นาที่ ข องตนเอง และของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะแลว สรุปผลไดดังนี้
- การประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 96.07 แสดงว)า มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
- การประเมินผลทั้งคณะ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 95.78 แสดงว)า มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
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5. ผลการเฝuาระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปSงบประมาณ
2560 (เดือนเมษายน 2560)
ฝqายบริหารความเสี่ยง ติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก เดือนเมษายน 2560 จํานวน 6
รายการ พบว)า
5.1 อยู'ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได* (Target) 4 รายการ ไดแก) ความขุ)นน้ําดิบจาก
แหล)งน้ําดิบฝK^งตะวันออก ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความขุ)นน้ําดิบจากแหล)งน้ําดิบฝK^งตะวันตก ณ
เขื่อนแม)กลอง อ.ท)า ม)วง จ.กาญจนบุรี ค) าคลอโรฟd ลล> ณ สถานีสู บน้ํา ดิบ สําแล และค)า ความเค็มในแม)น้ํ า
เจาพระยา ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
5.2 อยู'ในระดับที่ต*องติดตามและทําการเฝuาระวังอย'างใกล*ชิด (Trigger) 2 รายการ
ไดแก) ปริมาณน้ํ าใชงานไดของ 4 เขื่อนหลั กรวมกั นในช)ว งฤดูแลง จากขอมูล กรมชลประทาน ณ วัน ที่ 1
เมษายน 2560 พบว) า อยู) ที่ 29% (Threshold ≤28%) และปริ ม าณการไหล ณ อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา จากฐานขอมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 พบว)า อยู)ที่ 88 ลบ.ม./วินาที
(Trigger 80 - 100 ลบ.ม./วินาที)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2560 ผู บริ ห าร กปน. ไดไปตรวจเยี่ ย มสถานการณ> น้ํ า
ณ เขื่อนปqาสักชลสิทธิ์ โดยปKจจุบันมีปริมาณน้ําตนทุนรอยละ 48 ซึ่งยังไม)น)ากังวล และ กรมชลประทานจะ
ปรับลดการระบายน้ําในช)วงฤดูแลง เพื่อจํากัดน้ําใชในภาคการเกษตร สําหรับค)าความเค็ม กรมอุตุนิยมวิทยา
คาดการณ> ว)าปลายเดือนมีนาคมจะมีฝนตกทั่วทุกภาค ซึ่งจะช)วยเจือจางความเค็มในลุ)มน้ําเจาพระยาได
6. รายงานความคื บหน* าผลการดํ าเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปS งบประมาณ
2560 ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
กปน. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม 11 แผน มีผลงานดังนี้
•
•
•

ผลงานดีกว'าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได* จํานวน 1 แผน คือ การเร)งรัดการเบิกจ)ายงบ
ลงทุน
ผลงานอยู'ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได* จํานวน 9 แผน
ผลงานอยู'ในระดับเกินกว'าความเสี่ยงที่ยอมรับได* จํานวน 1 แผน คือ แผนการจัดการ
ระบบไฟฟ\าของอาคารสํานักงานใหญ) ที่ล)าชากว)าแผนฯ เนื่องจากมีการปรับรายการ
กําหนดขอบเขตของงาน (TOR)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบและใหขอเสนอแนะดังนี้
1. ใหฝqายกฎหมายจัดทําแผนการปรับปรุงกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของ กปน. โดยให
ระบุประเด็นที่จะตองปรับปรุงตามความจําเปBนเร)งด)วน พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จที่ชัดเจน และ
นําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งต)อไป
2. ให กปน. เร)งปรับปรุงระบบไฟฟ\าและระบบดับเพลิง ในคลังพัสดุกลางใหแลวเสร็จก)อน
จัดทําประกันภัยทรัพย>สิน เพื่อลดค)าใชจ)ายเบี้ยประกันภัย
3. ให กปน. พิจารณาโอกาสจากโครงการพัฒนาที่อยู)อาศั ยชุมชนริมคลองลาดพราวและ
คลองบางซื่อ ในการปรับปรุงโครงข)ายท)อประปา (Network) เพื่อเพิ่มแรงดันน้ําและลดอัตราน้ําสูญเสีย โดย
ไม)ใหส)งผลกระทบต)อชุมชน
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 27 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ=ด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธ>ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2560แลว มีมติในเรื่องต)าง ๆ พรอมใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. รับทราบ ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบขอมูลผูใชน้ํา (CIS) โดยมีการ
ดําเนินงานดังนี้
• ฝ•กซอมการใชศูนย>คอมพิวเตอร>สํารอง ตามแผนบริหารความต)อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
ของการใชระบบ CIS เมื่อวันที่ 18 และ 25 มีนาคม 2560
• อบรมการใชงานใหกับพนักงานในช)วงวันที่ 6 มีนาคม 2560 - 10 เมษายน 2560
• นําเสนอแผน Go-Live ระบบ CIS ใหกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค>กร
(Steering Committee) เพื่อรับทราบ
• เปd ด ระบบ CIS ใหสํ า นั กงานประปาสาขาทุ กสาขาทดลองเขาใชงาน ตั้ งแต) วั น ที่ 3
เมษายน 2560
• ทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) ของเครื่องเซิร>ฟเวอร> ระบบเครือข)าย
และระบบงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
คณะอนุกรรมการฯ มีข*อเสนอแนะ ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ>เรื่องการ Go-Live ระบบ CIS ใหกับพนักงานทั้งองค>กรไดรับทราบ
2) จัดเตรียมบุคลากรประจําที่สํานักงานประปาสาขาทุกสาขาในช)วงที่ Go-Live ระบบ CIS
2. รับทราบ ความกาวหนาระบบบริหารจัดการงานภาคสนามสําหรับงานซ)อมท)อ โดยได
ดําเนินการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ> 2560 นําร)องใชงานที่สํานักงานประปาสาขาบางกอก
นอย โดยติดตั้งอุปกรณ>เพื่อใชงานใหกับรถงานจํานวน 9 คัน เริ่มใชงานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ระบบจะ
แสดงพิกัดงานซ)อมรวมถึงพิกัดของรถงานบนแผนที่ โดยเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ WLMA และระบบ CRM
สามารถบริหารจัดการงานซ)อมไดอย)างมีประสิทธิภาพ
คณะอนุกรรมการฯ มีข*อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรนําเสนอภาพของกระบวนการซ)อมท)อของสํานักงานประปาสาขาและการนําระบบ
บริ หารจั ด การงานภาคสนามสํ าหรับ งานซ)อมท)อ มาช)ว ยในจุดใดของกระบวนการซ) อมท)อ พรอมทั้งให
เปรียบเทียบกระบวนการทํางานก)อนและหลังจากที่นําระบบมาใชในการทํางาน
2) ศึกษาการทํางานของระบบ GPS (Global Positioning System) กับ ระบบ GNSS
(Global Navigation Satellite System) ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อนํามาประยุกต>ใชในการทํางาน
3) พิจารณาแนวทางการขยายผลในอนาคตกับการใชงานที่สํานั กงานประปาสาขาทุ ก
สาขา พรอมทั้งเปรียบเทียบการเช)าใชทั้งระบบกับการเช)าเฉพาะอุปกรณ>ฮาร>ดแวร>และอุปกรณ>สื่อสาร โดย
พัฒนาในส)วนของซอฟต>แวร>เอง
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 28 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข*องกับ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งการที่เกี่ยวของ
มีเรื่องที่ควรทราบและเกี่ยวของกับ กปน. ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
เรื่อง แต)งตั้งผูว)าการประปานครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต)งตั้ง นายปริญญา ยมะสมิต
ใหดํารงตําแหน)งผูว)าการการประปานครหลวง และใหไดรับค)าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 315,000 บาท
ตามมติคณะกรรมการการประปานครหลวง ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
และการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ส)วนค)าตอบแทนและสิทธิประโยชน>อื่น รวมทั้ง
เงื่อนไขการจางและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเปBนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ใหมีผล
ตั้งแต)วันที่ ลงนามในสัญญาจางเปBนตนไป แต)ไม) ก)อนวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยใหนายปริญญา ยมะสมิ ต
ลาออกจากการเปBนพนักงานรัฐวิสาหกิจก)อนลงนามในสัญญาจางดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 29 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ)านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่ อวั น ที่ 31 มี น าคม 2560 ผศ.ที ฆวุ ฒิ พุ ทธภิ ร มย> กรรมการ กปน. นายเทิ ด ธรรม
วงศ>กาฬสินธุ> อนุกรรมการ กปน. และนางลาวัณย> ฉัตรรุ)งชีวัน ผชช. กปน. ระดับ 10 พรอมดวยคณะผูบริหาร
เขาพบ นายเสริ มชั ย เซี ยวศิ ริ ถาวร ผู อํ านวยการสํ านั กงานชลประทานที่ 13 (สชป.13) และ นายเลอบุ ญ
อุดมทรัพย> หัวหนาฝqายบริหารจัดการน้ํา สชป.11 เพื่อรับฟKงสถานการณ>น้ําในลุ)มน้ําแม)กลอง ทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการน้ําไดอย)างมีประสิทธิภาพ จากการหารือคาดว)าปริมาณน้ําใชการได ของเขื่อน
ศรีนครินทร>และเขื่อนวชิราลงกรณ>สํารองรวมกันช)วงตนหนาฝนประมาณ 2,500 ลาน ลบ.ม. ซึ่งถือไดว)าปริมาณ
น้ําในเขื่อนปiนี้ค)อนขางนอย เมื่อเทียบกับปริมาณความตองการใชน้ํา แต)กรมชลประทานไดบริหารจัดการน้ําให
ตอบสนองการใชน้ําทุกภาคส)วนไดอย)างสมดุล
- เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ สํานักงานใหญ) การประปานครหลวง
นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. คณะผูบริหาร พนักงาน และผูปฏิบัติงาน
กปน. เขาร)วมงาน “กปน. สืบสานประเพณีวันสงกรานต> ปi 2560” ซึ่งเปBนกิจกรรมที่จัดขึ้นเปBนประจําทุกปi
เพื่อสืบสานและอนุรักษ>วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเปBนการเสริมสรางความเปBนสิริมงคล
และความรัก ความสามัคคีของทุกคนในองค>กร
- เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองรับรอง 606 ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย>
กรรมการ กปน. เปBนประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคลองประปาบริเวณจุดรับ
น้ําดิบ โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ โดยมี อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผูบริหาร และหน)วยงานที่เกี่ยวของ
เขาร)วม เนื่องดวย กปน. อยู)ระหว)างดําเนินการจัดทําแผนแม)บทโครงสรางพื้นฐานระบบประปาของ กปน.
(MWA Master Plan) ซึ่งจากการวิเคราะห>ระบบน้ําดิบในส)วนของการบริหารจัดการสูบส)งน้ําดิบใน
คลองประปาฝK^งตะวันตกและจุดรับน้ําดิบ (Raw Water Intake) สถานีสูบจ)ายน้ําดิบมหาสวัสดิ์ โรงงานผลิตน้ํา
มหาสวัสดิ์ โดยหากโครงการฯ 9 ดําเนินการแลวเสร็จ จะตองมีการเพิ่มปริมาณน้ําดิบ จึงจําเปBนตองปรับปรุง
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คลองประปาฝK^งตะวัน ตกใหมีประสิทธิ ภาพ เพื่อรองรั บการดําเนิ นงานโครงการดังกล) าว รวมทั้ งหารื อแนว
ทางการแกไขปKญหาดินตะกอนสะสมบริเวณจุดรับน้ําดิบ วัชพืชในน้ําคลองประปาฝK^งตะวันตก การปรับปรุง
คลองออม (By pass) บริเวณสถานีสูบน้ําดิบบางเลน พรอมทั้งสรางการมีส)วนร)วมกับประชาชนในพื้นที่ โดย
การสรางศูนย>เรียนรูรักษ>น้ํา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม

รับทราบ

