สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 3/๒๕61
ดวยเมื่อวัน ศุกรที่ 30 มีน าคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํา นัก งานใหญ* การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้ งที่ 3/๒๕61 สรุป ผลการ
ประชุมไดดังนี้
เรื่องที่ 1

รับทราบสรุปผลการประชุมกรรมการที่เป#นอิสระ ครั้งที่ 1/2561

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการประชุมของกรรมการที่เป4นอิสระ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 มีขอเสนอแนะในเรื่องต*างๆ สรุปไดดังนี้
1. การนําผลการหารือร)วมกับกรมชลประทานมาหารือเพื่อขยายผลในทางปฏิบัติ
สีบเนื่องจากการที่คณะกรรมการ กปน. ผูว*าการ และผูบริหาร กปน. ไดเดินทางไปศึกษา
ดูง านตรวจเยี ่ย มบริเ วณจุด รับ น้ํา ดิบ ท*า ม*ว ง จัง หวัด กาญจนบุรี และเขาร*ว มประชุม กับ คณะผู บริห าร
กรมชลประทาน ณ หองประชุม สํานักงานชลประทานที่ 13 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 และกรรมการที่
เป4นอิสระไดนําประเด็นสําคัญในการหารือร*วมกับกรมชลประทานมาพิจารณา โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1.1 การแต* งตั้ ง คณะกรรมการร* ว มระหว* า งการประปานครหลวงกั บ กรมชลประทาน
เพื่อแกไขป@ญหาผูใชน้ําดิบแนวคลองประปาฝ@Bงตะวันตก
1.1.1 ขอให กปน. แต*งตั้งคณะทํางานร*วมระหว*าง กปน. กับ สํานักงานชลประทานที่
13 กรมชลประทาน เพื่อแกไขป@ญหาผูใชน้ําดิบบริเวณแนวคลองประปาฝ@Bงตะวันตก โดยใหสายงานผลิตและ
ส*งน้ําเป4นหน*วยงานหลักที่รับผิดชอบในการวิเคราะหประเด็นป@ญหาและแนวทางการแกไขป@ญหาที่เกิดขึ้น โดย
ร*วมกันกําหนดกรอบแนวทาง อํานาจหนาที่ และประเด็นที่จะหารือ
1.1.2 ขอให กปน. ศึกษาขอบังคับและกฎระเบียบต*าง ๆ ที่รองรับการดําเนินงาน
โครงการนอกพื้นที่ใหบริการของ กปน. และใหบรรจุเป4นแผนงานหลักพรอมงบประมาณสําหรับการบริหารงาน
1.2 การจัดตั้งศูนยการเรียนรูแหล*งตนน้ํา
กปน. ควรพิจารณาโครงสรางและรูปแบบของการจัดตั้งศูนยการเรียนรูแหล*งตนน้ํา
บริเวณดานหนาจุดรับน้ําดิบท*าม*วงใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งฯ โดยมอบหมายให
สายงานผลิตและส*งน้ําเป4นหน*วยงานหลักในการดําเนินงาน
1.3 การปรับปรุงคลองส*งน้ําดิบฝ@Bงตะวันตก
กปน. ควรสํารวจและปรับปรุงคลองส*งน้ําดิบฝ@Bงตะวันตกใหพรอมสําหรับการลําเลียง
น้ําดิบที่อัตรา 60 ลบ.ม./วินาที โดยเฉพาะจุดคอขวดของระบบส*งน้ําบริเวณท*อลอดถนน ซึ่งเป4นท*อขนาดเล็ก
นอกจากนี้ควรจัดใหมีเจาหนาที่ออกตรวจคลองส*งน้ําอย*างสม่ําเสมอ
2. การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
2.1 กปน. ควรนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย โดย
แบ*งพื้นที่ย*อยในการตรวจสอบ และจัดทํา Water Balance ใหชัดเจน แลวใชอุปกรณในการตรวจจับการไหล
และแรงดันน้ํา (Flow Meter / Flow Sensor) นอกจากนี้ ควรติดตั้งอุปกรณควบคุมการเปYดปYดวาลวระยะไกล
ซึ่งจะช*วยใหการบริหารจัดการน้ําสูญเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 กปน. ควรใหความสําคัญในการป\องกันและตรวจสอบน้ําสูญเสียจากท*อประธานให
มากขึ้น โดยอาจติดตั้งเครื่องมือวัดความดันภายในท*อเพื่อตรวจสอบติดตามผล เนื่องจากท*อประธานแตกรั่วจะ
ทําใหมีน้ําสูญเสียในปริมาณมาก
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2.3 กปน. ควรบริหารจัดการขอมูลน้ําสูญเสียที่มีอยู*ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยนําขอมูล
มาบูรณาการเพื่อใชวิเคราะห ติดตาม และควบคุมการบริหารจัดการใหมากขึ้น
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) ขอให กปน. พิจารณารูปแบบศูนยเรียนรูแหล*งตนน้ําบริเวณดานหนาจุดรับน้ําดิบ
ท*าม* วงใหสอดคลองกั บวัต ถุป ระสงคของการจั ดตั้งฯ ซึ่งตองการใชเป4 นพื้น ที่สํ าหรับทํ ากิ จกรรมการเรี ยนรู
ภาคประชาชน และขอใหพิจารณาการใชงบประมาณลงทุนในการก*อสรางฯ เพื่อใหการดําเนินงานมีความยั่งยืน
มากกว*าการใชงบประมาณทําการดาน CSR ซึ่งตองเป4นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอให กปน.
รายงานความคืบหนาของการดําเนินงานใหคณะกรรมการ กปน. ทราบ
2) ในการแต*งตั้งคณะกรรมการร*วมระหว*าง กปน. กับกรมชลประทาน เพื่อแกไขป@ญหา
ผูใชน้ําดิบแนวคลองประปาฝ@Bงตะวันตก หากมีอุปสรรคไม*สามารถดําเนินการได อาจพิจารณาเชิญผูว*าราชการ
จังหวัดในฐานะหน*วยงานกลางมาเป4นประธานร*วมในการไกล*เกลี่ย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของกรรมการที่เป4นอิสระและคณะกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 2

ทบทวนการแต)งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต)าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิ จ ารณาทบทวนการแต* งตั้ งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการชุดต*าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่อมาช*วยกลั่นกรองงานก*อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม

ใหทบทวนการแต*งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต*างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จํานวน
4 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค6กร
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

นางศิริพร
เหลืองนวล
นายวันชัย
หล*อวัฒนตระกูล
ดร.ณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
รศ.ดร.ชนินทร
ทินนโชติ
ผูว*าการการประปานครหลวง
นายมนตรี
ศรีสกุล
นายสกล
ลีโนทัย
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ (สศช.)
1.9 นายสุพจน
ลาภปรารถนา
1.10 นางสาวอรนุช
ไวนุสิทธิ์
1.11 นางสาวจิริกา
นุตาลัย
1.12 นายลือชัย
ดีถาวร
1.13 รองผูว*าการ (แผนและพัฒนา)
1.14 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน.
1.15 ผูช*วยผูว*าการ (แผนและพัฒนา)
1.16 ผูอํานวยการฝfายนโยบายและยุทธศาสตร

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูช*วยเลขานุการ
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2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ผศ.ทีฆวุฒิ
พุทธภิรมย
พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
ศ.ดร.สุวัฒนา
จิตตลดากร
ผูว*าการการประปานครหลวง
ผูแทนกรมชลประทานที่ไดรับการแต*งตั้ง
(นายสัญญา แสงพุ*มพงษ)
2.6 นางสาววรชยา
ลัทธยาพร
2.7 นายเทอดธรรม
วงศกาฬสินธุ
2.8 นายวิเชียร
อุดมรัตนะศิลปi
2.9 รศ.ภัชราภรณ
สุวรรณวิทยา
2.10 ผศ.สัมพันธ
หุ*นพยนต
2.11 รศ.ประวิทย
สุรนีรนาถ
2.12 นายวิสิทธิ์
วงศวิวัฒน
2.13 นายยงยุทธ
อภัยจิรรัตน
2.14 รองผูว*าการ (แผนและพัฒนา)
2.15 รองผูว*าการ (ผลิตและส*งน้ํา)
2.16 ผูช*วยผูว*าการ (แผนและพัฒนา)
2.17 ผูอํานวยการฝfายบริหารความเสี่ยง

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูช*วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ6ในการประปานครหลวง
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ประธานกรรมการ

กรรมการผู8แทนฝ:ายนายจ8าง
1. รองผูว*าการ (บริหาร)
2. ผูช*วยผูว*าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
3. ผูช*วยผูว*าการ (นโยบายการเงิน)
4. ผูช*วยผูว*าการ (บริการ 1)
5. ผูช*วยผูว*าการ (ก*อสราง)
6. ผูช*วยผูว*าการ (ระบบผลิตน้ํา)
7. ผูช*วยผูว*าการ (แผนและพัฒนา)
8. ผูช*วยผูว*าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
9. ผูช*วยผูว*าการ (ทรัพยากรบุคคล)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู8แทนฝ:ายลูกจ8าง
1. นายสมภพ
2. นายไพวงศ%
3. ว)าที่ ร.ท. เรืองศิลป*
4. นายสุชาญ
5. นายนพนันท%

ปานสวัสดิ์
ลีลากานต%
คชนินทร%
ธนวิโรจน%กุล
กันรักษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. นายนริศ
ปลูกชาลี
กรรมการ
7. นายสุพรรณ
ศรีมาตา
กรรมการ
8. นายประพนธ%
ประถมไชย
กรรมการ
9. นายสากล
บุญสวยขวัญ
กรรมการ
ผูอํานวยการฝfายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ เลขานุการ
4. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
4.1 ดร.ทองเปลว
กองจันทร
4.2 นายวันชัย
หล*อวัฒนตระกูล
4.3 พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
4.4 ดร.รอยล
จิตรดอน
4.5 นายสมดี
คชายั่งยืน
4.6 นายวิวัฒนชัย
รัตนะรัต
4.7 นายอัศวิน
โชติพนัง
4.8 พลตรี ประชาพัฒน วัจนะรัตน
4.9 นายประทีป
ภักดีรอด
4.10 นายขวัญชาติ
วงศ%ศุภรานันต%
4.11 ผูช*วยผูว*าการ (ระบบผลิตน้ํา)
4.12 ผูช*วยผูว*าการ (บริหาร)
4.13 ผูช*วยผูว*าการ (วิศวกรรม)
4.14 ผูช*วยผูว*าการ (บริการ)
4.15 ผูช*วยผูว*าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
4.16 ผูช*วยผูว*าการ(สํานักคณะกรรมการ กปน.)
4.17 ผูอํานวยการฝfายกิจการคณะกรรมการ กปน.
เรื่องที่ 3

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูช*วยเลขานุการ

รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) และประเมินผล
กรรมการทั้งคณะ (Board Evaluation) ปQงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินคณะกรรมการ กปน.
ปjงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) ผลการประเมินไดคะแนน
รอยละ 93.97 อยู*ในระดับ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
2. การประเมินผลกรรมการทั้งคณะ (Board Evaluation) ผลการประเมินไดคะแนน
รอยละ 93.15 อยู*ในระดับ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ทั้งนี้ เลขานุการฯ ไดรวบรวมผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กปน. ตามแผนปฏิบัติงาน
ปjงบประมาณ 2561 ช*วง 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ
ในการพิ จารณารายละเอี ยด คณะกรรมการ กปน. มี ขอเสนอแนะว* า เนื่ องจากวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ กปน. โดยเฉพาะวาระเรื่องเพื่อทราบมีจํานวนมาก คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
แต* ล ะคณะจึ ง ควรพิ จ ารณากลั่ น กรองและเลื อ กเฉพาะประเด็ น หรื อ วาระสํ า คั ญ ที่ ต องการรายงานต* อ
คณะกรรมการ กปน. ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดทําวาระเรื่องเพื่อทราบ ใหคณะกรรมการฯ รับทราบเป4นขอมูลไว
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ในระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเป4นการลดปริมาณการใชกระดาษดวย ในส*วนของการกลั่นกรองเรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณา ควรอางอิงกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเป4นเรื่องที่อยู*ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการ กปน. ประจําปjงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
2. รั บ ทราบการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการ กปน. ตามแผนปฏิ บั ติ ง านปj ง บประมาณ
2561 ช*วง 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
3. ขอให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

เรื่องประธานฯ แจ8งให8ที่ประชุมทราบ

4

ดวยในการประชุ มคณะกรรมการ กปน. ครั้ งที่ 3/2561 เมื่ อวั น ที่ 30 มี น าคม 2561
ประธานกรรมการ กปน. ไดมอบหมายให กปน. นําเสนอแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของ กปน. (Eco-Efficiency) ใหคณะกรรมการ กปน. รับทราบ เนื่องจากการดําเนินงานเพื่อสรางประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เป4นหนึ่งในเกณฑวัดผลลัพธดานการนําองคกร ตามระบบประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถสรุปการดําเนินงาน ดังนี้
เกณฑการประเมิน ผลการดํ าเนิ นงานของ กปน. ตามขอตกลงประเมิ น ผลการดํ าเนิ นงาน
รัฐ วิส าหกิจ ประจํ า ปj 2561 ผลลัพ ธดานการนํ า องคกรขอ 3.10 กํ า หนดใหวัด ระดับ ความสํ า เร็จ ใน
การดํา เนิน งานเพื่อสรางประสิทธิภ าพเชิงนิเ วศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยกํา หนดใหเสนอรายงาน
ผลการศึกษาและการกํา หนดแนวทางในการวัด และประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเ วศเศรษฐกิจ
(Eco-Efficiency) ขององคกรต*อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาอนุมัติก*อนดําเนินการตามแผนงาน
ต*อไป โดยคณะอนุกรรมการพั ฒนาองคกรไดมี มติ ในการประชุ มครั้ งที่ 1/2561 เมื่อวัน ที่ 18 มกราคม
2561 ให กปน. มีแผนปฏิบั ติ งานและกรอบระยะเวลาการดํ า เนิน งานของแผนการดํา เนิ นงานเพื่อสราง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ที่ชัดเจน
กปน. ไดแต*งตั้งคณะทํางานการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ตาม
คําสั่ง กปน. ที่ 21/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 โดยคณะทํางานฯ ไดศึกษาและประชุมหารือ
เพื่อกําหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กปน. แลวเสร็จ รายละเอียด
ดังต*อไปนี้
1) บริบทขององค6กร
2) การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพเชิ งนิ เวศเศรษฐกิ จ ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ISO
ประกอบด8วย
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

เป\าหมายและขอบเขตในการประเมิน
การประเมินสิ่งแวดล8อม
การประเมินมูลค)าผลิตภัณฑ6หรือบริการ
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ตัวแปรที่เหมาะสมเป#นตัวแทนของมูลค)าผลิตภัณฑ6และการบริการ
1. ปริมาณน้ําขาย (ลบ.ม.)
2. ปริมาณน้ําจําหน*าย (ลบ.ม.)

14045
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ตัวแทนที่เหมาะสมเป#นตัวแทนของผลกระทบที่เกิดขึ้นต)อสิ่งแวดล8อม
1. ปริมาณการใชน้ําดิบ (ลบ.ม.)
2. ปริมาณการปล*อยอากาศเสียที่มีผลกระทบต*อภาวะเรือนกระจก (Carbon
Footprint) (tCO2e)
3. วอเตอรฟุตพริ้นท (Water Footprint) (ลบ.ม.)
ทั้งนี้ คณะทํางานฯ ไดนําหัวขอดังกล*าวเขาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
องคกร (Steering Committee) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดลง
ความเห็นว*า ควรใช8น้ําจําหน)ายเป#นตัวแทนของมูลค)าผลิตภัณฑ6และการบริการและใช8ปริมาณการปล)อย
อากาศเสียที่มีผลกระทบต)อภาวะเรือนกระจกเป#นตัวแทนของผลกระทบที่เกิดขึ้นต)อสิ่งแวดล8อม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 5

รับทราบปฏิ ทินกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ กปน. ชุ ดต) าง ๆ
ประจําเดือนเมษายน 2561

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวั นที่ 30 มีนาคม 2561
เลขานุ การฯ ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทิน กิจ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต*าง ๆ ประจําเดือนเมษายน 2561
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนเมษายน 2561 เป#นวันที่
24 เมษายน 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 6

รับทราบผลการประชุมหารือเร)งรัดหาแนวทางการดําเนินงานลดน้ําสูญเสีย

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบผลการประชุ ม หารื อ เร* งรั ด หาแนว
ทางการดํ า เนิ น งานลดน้ํ า สู ญ เสี ย ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ไดประชุ มครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อวั น ที่ 23
กุมภาพันธ 2561 มีมติรับทราบผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามระบบ SEPA (Feedback Report)
หมวด 1-6 ประจําปjบัญชี 2560 ของการประปานครหลวง และมีขอเสนอแนะว*า เนื่องจากอัตราน้ําสูญเสีย
ของ กปน. มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เห็นควรให กปน. พิจารณาเร*งรัดหาแนวทางการดําเนินงาน โดยอาจจะมีการ
หารือร*วมกับกรรมการ กปน. เพื่อระดมความคิดเห็นที่จะช*วยลดอัตราน้ําสูญเสียใหไดผลอย*างจริงจัง และควร
นําเสนอคณะกรรมการฯ เป4นวาระเร*งด*วนทุกเดือนนั้น
กปน. ไดจั ด การประชุ ม หารื อ เร* ง รั ด หาแนวทางการดํ า เนิ น งานลดน้ํ า สู ญ เสี ย เมื่ อ วั น ที่
13 มีนาคม 2561 โดยมีประธานกรรมการ กปน. (นายวัลลภ พริ้งพงษ) กรรมการ กปน. (นายนิสิต จันทรสมวงศ
ศ.ดร.สุ วั ฒ นา จิ ต ตลดากร รศ.ดร.ชนิ น ทร ทิ น นโชติ และพลเรื อ โท ณเดโช เกิ ด ชู ชื่ น ) ผู ว* า การและ
คณะผูบริหาร กปน. เขาร*วมประชุม ทั้งนี้ กปน. ไดจัดทําสรุปขอมูลในประเด็นต*าง ๆ ที่สําคัญเพื่อนําเสนอใน
ที่ประชุมและร*วมหารือเพื่อเร*งรัดหาแนวทางการดําเนินงานลดน้ําสูญเสีย ดังนี้
1) เกณฑวัดประสิทธิภาพงานลดน้ําสูญเสีย และสถานะป@จจุบัน
2) สภาพป@ญหาน้ําสูญเสีย
3) แผนงานเพื่อลดน้ําสูญเสีย
4) ป@ญหา/ขอจํากัดและแนวทางแกไข
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) กปน. ควรเพิ่มการลงทุนสําหรับงานลดน้ําสูญเสีย โดยนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ช*วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และควรศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป4นเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการ
น้ําสูญเสียขององคกรชั้นนําระดับสากลเพื่อนํามาประยุกตใช
2) กปน. ควรประสานงานระดมความร*วมมือจากทุกส*วนงานเพื่อช*วยแกไขป@ญหาน้ําสูญเสีย
ขององคกร โดยในระยะเริ่มตน หากมีอัตรากําลังเพียงพอ อาจใหบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญจากสาขากลุ*ม
เพิ่มประสิทธิภาพ มาช*วยเหลือสาขากลุ*มเป\าหมายหลักซึ่งมีอัตราน้ําสูญเสียสูง
3) ในงานจางสํารวจหาจุดรั่วในระบบจ*ายน้ํา กปน. ควรพิจารณาความเหมาะสมของสัดส*วน
ค*างานแต*ละรายการ โดยอาจพิจารณาปรับเพิ่มค*างานสํารวจพบจุดรั่ว เพื่อใหการดําเนินงานลดน้ําสูญเสีย
เกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับกรณีงานจางลดน้ําสูญเสียพื้นที่ (Performance-Based Contract : PBC) ที่เกิด
ความล*าชา กปน. ควรทบทวนปรับแผนการดําเนินงานรองรับใหผลงานเป4นไปตามเป\าหมาย
4) กรณีป@ญหาการขออนุญาตใชพื้นที่ใตดินเพื่อวางท*อประปาใหม* กปน. ควรเจรจาทําความ
ตกลงกับหน*วยงานเจาของพื้นที่ รวมถึงควรติดตามความคืบหนาโครงการก*อสรางรถไฟฟ\าสายต*าง ๆ เพื่อ
ประสานความร*วมมือกัน
5) เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําสูญเสียของทั้งองคกรเป4นไปอย*างมีประสิทธิภาพ กปน. ควร
พิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางผังบริหารในหน*วยงานที่เกี่ยวของ โดยอาจปรับปรุงโครงสรางหน*วยงาน
ใหสามารถรองรับภารกิจไดทั้งระบบ
6) การดําเนินการของ กปน. ในป@จจุบันเกิดความล*าชา เนื่องดวยป@ญหาดานกฎหมายต*าง ๆ
กปน. จึงควรนําประเด็นป@ญหามาหารือในคณะอนุกรรมการที่มีนักกฎหมายเป4นอนุกรรมการ เพื่อใหคําปรึกษา
และคลี่คลายป@ญหาดานขอกฎหมาย
7) กปน. อาจพิจารณาความเป4นไปไดในการนําสุนัขมาใชในการคนหาท*อแตกรั่วใตดิน โดย
ประสานงานกับศูนยปฏิบัติการทุ*นระเบิดแห*งชาติ
8) เพื่ อใหการดํ าเนิ นการตามแผนงานบริ ห ารจั ดการน้ํ า สูญ เสีย และแรงดั นน้ํ า ของ กปน.
บรรลุเป\าหมายที่วางไว ขอให กปน. รายงานผลความคืบหนาการดําเนินงานลดน้ําสูญเสียต*อคณะกรรมการ
กปน. เพื่อรับทราบในวาระสืบเนื่องทุกเดือน
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) จากกรณีป@ญหาการขออนุญาตใชพื้นที่ใตดินเพื่อวางท*อประปาใหม* กปน. ควรจัดเตรียม
ขอมูลสรุปประเด็น ป@ญหาขอจํา กัดที่ทําใหการดํา เนินการล*าชา แนวทางการดํ าเนิน การของ กปน. รวมถึ ง
แนวความคิ ด ในการแกไขป@ ญ หา โดยจั ด ทํ า สรุ ป ขอมู ล ในรู ป แบบ Infographics ที่ เ ขาใจง* า ยนํ า เรี ย น
รัฐมนตรีว*าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางการดําเนินการต*อไป
2) ขอให กปน. ติดตามสถานะการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ําอย*าง
ใกลชิดและต*อเนื่อง โดยวางแผนจํา ลองสถานการณ (Scenario planning) เพื่อใหสามารถเตรีย มรับ มือ
กับ สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอย*างทันท*วงที และใหรายงานความคืบหนาการดําเนินงานต*อคณะกรรมการ
กปน. เพื่อรับทราบในวาระสืบเนื่องทุกเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 7

รับทราบรายละเอียดการใช8อาคารการประปาแม8นศรี สะพานดํา ของกรุงเทพมหานคร

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายละเอียดการใชอาคารการประปา
แมนศรี สะพานดํา ของกรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ 2561 และมีความเห็นว*า พื้นที่สํานักงานประปาสาขาแมนศรี (เก*า) บริเวณสี่แยกแมนศรี
มีถังสูงที่เป4นประวัติศาสตรของการประปาไทยและเป4นสัญลักษณขององคกร ซึ่งป@จจุบันกรุงเทพมหานคร
เป4นหน*วยงานผูดูแล และไม*มีการใชประโยชน จึงมีความเป4นไปไดหรือไม*ที่ กปน. จะเขาไปใชประโยชน เช*น
เป4นพิพิธภัณฑ เป4นตน
กปน. ไดศึ ก ษาขอมู ล รายละเอี ย ดการใชอาคารการประปาแมนศรี สะพานดํ า ของ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) สรุปรายละเอียดไดดังนี้
1. อาคารการประปาแมนศรี ทั้ ง หมด ซึ่ ง เป4 น พื้ น ที่ สํ า นั ก งานใหญ* เ ดิ ม ของ กปน.
ประกอบดวยอาคารอนุรัก ษดานหนา ถัง สูง 2 ใบ และอาคารสํา นัก งาน 6 ชั้น ป@จ จุบัน กทม. เช*า จาก
สํา นัก งานทรัพ ยสิน ส*วนพระมหากษัตริย สัญญาเช*า 30 ปj อัตราปjละประมาณ 25 ลานบาท และเพิ่มขึ้น
ตามมูลค*าที่ดิน
2. กทม. มี แ ผนปรั บ ปรุ ง อาคาร 6 ชั้ น เพื่ อ ใชเป4 น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก การแพทย คาดว* า จะใช
งบประมาณ 100-200 ลานบาท เพื่อเปYดใชงานในปj 2562 ส*วนอาคารอนุรักษในเบื้องตนจะเร*งดําเนินการ
ทาสีก*อนตามโครงการ "แตมสีกรุ งเทพ" โดยปรึกษาหน*วยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานอาคารอนุรักษ และจะมี
การหารือแนวทางการใชประโยชนอาคารดังกล*าวในภายหลัง
3. การเขาใชประโยชนในพื้น ที่ จ ะพิ จ ารณาในรูป ของคณะกรรมการฯ ซึ่ งมี ตั ว แทนจาก
หลายสํานัก เช*น สํานักการโยธา สํานักผังเมือง สํานักสิ่งแวดลอม เป4นตน
ดังนั้น เพื่อเป4นการอนุรักษอาคารและถังสูง 2 ใบ ที่เป4นสัญลักษณและจิตวิญญาณของ กปน.
จึงเห็นควรประสานกับ กทม. เพื่อขอเช*าในส*วนของอาคารอนุรักษและถังสูง และนํามาปรับปรุงใหเป4นส*วน
หนึ่งของพิพิธภัณฑมีชีวิต โดยเปYดเป4นสํานักงานส*วนหนาสําหรับใหบริการชําระค*าน้ําและอื่น ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานดังกล*าวต*อคณะกรรมการ กปน.
เพื่อรับทราบต*อไป

เรื่องที่ 8

รั บทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ สาหกิ จ
งวด 5 เดือน ปQงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ6 2561)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 5 เดือน ปjงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กุมภาพัน ธ
2561) โดยมีผลประเมินการดําเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑวัดฯ ที่กําหนดไดรอยละ 41 เทียบเป4น
ระดับประเมิน 4.2794 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต*ละกลุ*มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 น้ําหนักรอยละ 30 ซึ่งจะตรวจประเมินผลโดย
สคร. ในช*วงสิ้นปjงบประมาณ
2. ภารกิจตามยุทธศาสตร6 น้ําหนักรอยละ 20
• โครงการปรับปรุงท)อเพื่อลดอัตราน้ําสูญเสีย ดําเนินการปรับปรุงท*อความยาว 113
กิโลเมตร จากแผนการปรับปรุงท*อที่ไดทําสัญญาจางแลว 246 กิโลเมตร
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• การจัดทําแนวทางการส)งเสริมการกํากับดูแลกิจการประปาและน้ําเสีย
- กปน. จัดทําร*างแนวทางฯ แลวเสร็จ นําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประปาและน้ําเสีย พิจารณาเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61 ขณะนี้อยู*ระหว*างการปรับปรุงรายงานตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการฯ และจะนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาภายในเดือน มิ.ย. 61
• โครงการพัฒนาการให8บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) มี 2 เกณฑย*อย
ประกอบดวย
- จํานวน Service ที่ให8บริการผ)าน Application MWA on Mobile กําหนด
เป\าหมายจํานวน 2 บริการ คือ
1. การใหบริการติดตั้งประปาใหม* : อยู*ระหว*างการออกแบบรายละเอียดหนาจอ
ในระบบ Android และ iOS
2. การพั ฒ นาระบบแจงยอดค* า น้ํ า ทางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส (e-Bill) : ออกแบบ
Service บนระบบ CIS เพื่อรองรับระบบจาก Mobile
- จํานวนผู8ใช8 Application MWA on Mobile ขณะนี้มีจํานวนผูใชบริการ
249,131 ราย
3. ผลลัพธ6หมวด 7 น้ําหนักรอยละ 50 แบ*งออกเป4น 5 หมวดย*อย ดังนี้
เกณฑ6วัด
ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการ
- คุณภาพน้ําประปา
o กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
ผลลัพธดานการมุ*งเนนลูกคา
ผลลัพธดานการเงินและตลาด
- EBITDA Margin
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
o การเบิกจ*ายที่เกิดขึ้นจริงในช*วงปj
o ความสามารถในการเบิกจ*ายตามแผน
ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ
- การบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสีย
- การหยุดการสูบจ*ายน้ํา
ผลลัพธดานการนําองคกร
- การส*งขอมูลเขาระบบ GFMIS – SOE
- การบริหารจัดการใชน้ําอย*างรูคุณค*า (DSM)
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานเพื่อสรางประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
- การกํากับดูแลกิจการที่ดีและป\องปรามการทุจริตคอรรัปชัน

ผลงาน (เกรด)

A
D+
ประเมินผล ณ สิ้นปjงบประมาณ
A
A
ประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส
BA
ประเมินผล ณ สิ้นปjงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปjงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปjงบประมาณ
A
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ในการพิจ ารณารายละเอีย ด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็น ว*า เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการเร*งรัดการเบิกจ*ายงบลงทุน ประธานกรรมการ กปน. จึงเห็นควรใหมีการประชุมเร*งรัดติดตาม
การเบิกจ*ายงบลงทุนประจําปjของแต*ละสายงาน เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน พรอมทั้งผลักดันใหมีการ
เบิกจ*ายไดตามเป\าหมาย และขอใหผูบริหารแต*ละสายงานทําความเขาใจตัวชี้วัดหรือเกณฑวัดที่อยู*ในความ
รับผิดชอบและขับเคลื่อนใหไดผลงานตามแผน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 9

การพิจารณาให8ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามข8อสังเกตฯ จาก
การประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ประจําปQงบประมาณ 2560

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
การดําเนินงานตามขอสังเกตฯ จากการประเมินผลการดําเนินงานของ กปน. ประจําปjงบประมาณ 2560 โดย
กระทรวงการคลังไดมีหนังสือที่ กค 0818.2/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 แจงผลการประเมินตาม
บันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปj 2560 ของ กปน. พรอมขอสังเกตหรือ
ประเด็นป@ญหาที่ไดจากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง โดยให กปน. นําเสนอ
แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอสังเกตหรือประเด็นป@ญหาที่ไดจากการประเมินผลฯ ที่ผ*านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต*อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน 60 วัน
นับแต*วันที่ไดรับแจงผลการประเมิน
ทั้ งนี้ กปน. ไดจั ด ทํ า แนวทางการปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานตามขอสั ง เกตฯ ดั ง กล* า วเสร็ จ
เรียบรอยแลว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว*า รายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจการประปาที่ กปน. ดําเนินการนี้ยังนอยเกินไปเมื่อเทียบกับรายไดค*าน้ํา ซึ่งไม*เกิดการจูงใจและความคุมค*า
ในการลงทุน อีกทั้งขอกฎหมายตาม พ.ร.บ. กปน. ก็ยังไม*สรุปว*า กปน.จะดําเนินการไดหรือไม* หาก กปน. จะ
ดําเนินธุรกิจเสริม ควรหาช*องทางในการพัฒนาธุรกิจหรือแนวทางการพัฒนาธุรกิจเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ประปา ดวยการจัด ตั้งบริษัทลูก หรือการดําเนินธุร กิจแบบกิจการร*วมคา (Joint venture) โดยใหนําไป
หารือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อใหบริษัทลูกมีอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนในการ
ดําเนินธุรกิจแบบเอกชนโดยไม*ตองเป4นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจจะดําเนินการนอกพื้น ที่ที่ กปน. รับผิด ชอบ หรือ
ต*า งประเทศ เพื่อยกระดับ ความสามารถในการดํา เนิน งานและเสริมความแข็งแกร*งดานธุร กิจ ของ กปน.
อย*า งไรก็ต าม ขอใหศึกษากฎระเบีย บ ขอบังคับ หรือพระราชบัญ ญัติที่เ กี่ย วของว*า รองรับ การดําเนินการ
ดังกล*าวหรือไม* โดยอาจนําประเด็นนี้หารือกับสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งศึกษารูปแบบการ
ดําเนินงานดานธุรกิจเสริมจากหน*วยงานหรือองคกรอื่นดวย
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามเสนอ และให กปน. รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการ กปน. ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 10 การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน. ระยะ 5 ปQ (พ.ศ.2560-2564)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน.
ระยะ 5 ปj (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อใชเป4นกรอบและแนวทางการดําเนินงาน โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเป4น
กลไกการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเป\าหมาย โดยกําหนดวิสัยทัศนเป4น “Wisdom MWA –
องคกรที่สรางภูมิป@ญญา ขับเคลื่อนงานประปาดิจิทัล เพื่อคุณค*าที่เหนือกว*า” ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 5
ยุทธศาสตร ไดแก*
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพั ฒ นากํา ลั งคนและนวั ตกรรมดิจิ ทัลงานประปา (Digital Human
Capital and Innovation)
ยุทธศาสตรที่ 2 มุ* ง สู* ก ารเป4 น องคกรดิ จิ ทั ล สาธารณู ป โภคงานประปา (Digital MWA
Transformation)
ยุทธศาสตรที่ 3 การพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานเชิ งระบบนิ เ วศดิ จิ ทัล (Digital Ecosystem
Infrastructure)
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบริการดิจิทัล (Digital Service)
ยุทธศาสตรที่ 5 ส*งเสริมกลไกการขับเคลื่อนการบริหารอย*างมีธรรมาภิบาลดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Good Governance)
คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศการประปานครหลวง ไดประชุม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ วัน ที่ 8 มีน าคม 2561 มีม ติเ ห็น ชอบกรอบการจัด ทํา แผนปฏิบัติก ารดิจิทัล ของ
กปน. ระยะ 5 ปj (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีขอเสนอแนะใหที่ปรึกษาฯ ดําเนินการ ดังนี้
1) ควรแยกงบประมาณในการดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯ ใหชั ดเจน ระหว*า ง
Digital Innovation กับ Non-Digital Innovation
2) ควรมี ก ารเชื่ อ มโยงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ฯ กั บ แผนอื่ น ๆ ของ กปน.
นอกเหนือจากการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564)
อีกทั้ง มีขอเสนอแนะให กปน. ดําเนินการ ดังนี้
1) ควรกํ าหนดเป\าหมายของแผนปฏิบั ติการดิ จิทัลฯ เทียบกั บยุทธศาสตรการบริห ารการ
ประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564) ใหชัดเจน พรอมกําหนดกิจกรรมของสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหหน*วยงานอื่น ๆ ทราบสิ่งที่จะตองเตรียมดําเนินการ และก*อใหเกิดความมั่นใจว*าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
จะนําไปสู*เป\าหมายที่กําหนดไวได
2) ควรพิจารณาการจัดทํา Enterprise Architecture (EA) ใหแลวเสร็จก*อนหรือควบคู*กับ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
ทั้งนี้ ที่ ปรึกษาโครงการจัดทํ าแผนปฏิ บัติการดิ จิทัล ฯ (มหาวิทยาลัย มหิด ล) ไดจั ดทํา ร*า ง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน. ระยะ 5 ปj (พ.ศ. 2560 - 2564) และบทสรุปผูบริหาร (Executive
Summary Report) ที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ แลว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กปน. ควรพิจารณาปรับขยายระยะเวลาของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯ จากเดิมสิ้น สุด ปj
พ.ศ. 2564 เป4นสิ้นสุดปj พ.ศ. 2565
2. สํ า หรั บ ยุ ท ธศาสตรมุ* ง สู* ก ารเป4 น องคกรดิ จิ ทั ล สาธารณู ป โภคงานประปา กปน. ควร
พิ จ ารณาเชื่ อ มโยงขอมู ล กั บ ระบบของหน* ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วของ เช* น ระบบการจั ด การงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Budgeting) ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government
Procurement : e-GP) ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส (e-Accounting) ที่สามารถประมวลผลไดเป4นรายวัน อาทิ
บัญชีรับ-จ*าย การเบิกจ*าย การตั้งงบประมาณรายได (Revenue) หรือรายจ*าย (Expenditure) เป4นตน
มติที่ประชุม

อนุมัติ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ
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เรื่องที่ 11 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. ดังนี้
สรุปผลการดําเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ6 2561
1. การเบิกจ*ายงบลงทุน ประจําปjงบประมาณ 2561
2. รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
3. การเตรียมความพรอมดานแหล*งน้ําดิบเพื่อรองรับสถานการณในอนาคต
4. การซ*อมโครงสรางถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2 โรงงานผลิตน้ําบางเขน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2561 มีมติรับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการ พรอมทั้งใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ดังนี้
1) ในการดําเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก มีการกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนไว
กปน. จึงควรมีแนวปฏิบัติหากมีความจําเป4นตองปรับระยะเวลาสิ้นสุดโครงการหรือกรอบวงเงิน โดยใหเสนอ
คณะกรรมการ กปน. ใหความเห็นชอบดวย
2) จากการเก็บตัวอย*างคุณภาพน้ําและขอมูล ปริมาณน้ํ าดิบในคลองระบายน้ําสุ วรรณภู มิ
(คลอง 100 คิว ) พบว* า อยู* ในเกณฑเสื่ อมโทรมมาก หากจะปรั บ ปรุ งคุ ณภาพน้ํ าใหอยู* ในเกณฑมาตรฐาน
ตองประสานงานกับกรมชลประทานใหปล*อยน้ําปริมาณมากมาเจือจาง กปน. จึงควรพิจารณาแนวทางอื่น
ที่จะเป4นแหล*งสํารองน้ําดิบของ กปน. ต*อไป
3) การทํ า สัญ ญาซื ้อ ขายน้ํ า ดิบ จากบ*อ ดิน กับ เอกชน เป4น สัญ ญาทางปกครอง กปน.
ควรพิจ ารณาใหรอบคอบและคํา นึงถึงผลกระทบดานสิ่ง แวดลอมและดานอื่น ๆ ที่อาจเกิด ขึ้น จนนํา ไปสู*
การรองเรียนได
4) ขอให กปน. ศึ กษารายละเอีย ดร*างพระราชบั ญญัติทรั พยากรน้ํา ในส*วนที่เ กี่ยวของ
หรืออาจส*งผลกระทบกับการดําเนิน งานของ กปน. และติดตามความกาวหนา พรอมเตรียมวางมาตรการ
และแนวทางรองรับการดําเนินงานในอนาคต
มติที่ประชุม

รับทราบและใหรับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดําเนินการต*อไป

เรื่องที่ 12 รับทราบผลการประชุมสัญจรของคณะกรรมการและผู8บริหาร กปน. เมื่อวันที่ 24 - 25
มีนาคม 2561
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมสัญจรของคณะกรรมการ
และผูบริหาร กปน. เมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 โดยคณะกรรมการ กปน. ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ตนน้ําคลองประปาฝ@Bงตะวันตก ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป4นการติดตามสถานการณน้ํา ณ พื้นที่แหล*ง
น้ํ า ดิ บ ที่ สํ า คั ญ ของ กปน. รวมทั้ งร* วมประชุ มหารื อกั บผู บริ หารของสํ านั กงานชลประทานที่ 11 - 13 และ
ร*วมประชุมสัญจรนอกสถานที่กับผูบริหาร กปน. สรุปไดดังนี้
1. สรุ ปผลการประชุ มร) วมระหว) างคณะกรรมการ ผู8บริหาร กปน. และคณะผู8 บริหาร
กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561
คณะกรรมการ ผูว* า การ และผู บริ ห าร กปน. พรอมคณะผู บริ ห ารกรมชลประทาน
นําโดย นายพงศศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 11 และนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 13 ร*วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับน้ําดิบท*าม*วง จังหวัดกาญจนบุรี และ
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ศึกษาแนวทางในการดําเนินการดานความรับผิดชอบต*อสังคมในพื้นที่แหล*งน้ําดิบฝ@Bงตะวันตก เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2561 และไดร*วมประชุมหารือ ณ หองประชุม สํานักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. สถานการณน้ํา ปj 2561 และแนวทางความร*ว มมือในการบริหารจัดการน้ําใน
ช*วงภัย แลง พรอมทั้ งหาแนวทางการแกไขป@ญ หาการใชน้ํา ของประชาชนที่อาศัยอยู*ต ามแนวคลองประปา
ฝ@Bงตะวันตก
โดยป@จจุบัน น้ําใชการของเขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณรวม
7,208 ลาน ลบ.ม. (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561) กรมชลประทานใชจัดสรรเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค
การเกษตร และรักษาระบบนิเวศนและอื่น ๆ สําหรับปj 2560/2561 รวมประมาณ 5,000 ลาน ลบ.ม.
มีอัตราการระบายน้ําประมาณ 30 ลาน ลบ.ม. ต*อวัน และ กปน. ไดแจงปริมาณน้ําจัดสรรในช*วงหนาแลง
320 ลาน ลบ.ม.
2. การพั ฒ นาความเป4 นไปไดในการใชน้ํ าดิ บในอนาคตที่ จ ะขอใหกรมชลประทาน
จัดสรรน้ําดิบเพิ่มเป4น 60 ลบ.ม./วินาที
3. การพัฒนาภายใตบันทึกความเขาใจระหว*างกรมชลประทาน และ กปน.
- การพัฒนาความร*วมมือโครงการประชารัฐ : โครงการพัฒนาและฟŽ•นฟูคลองออม
คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบานพราว
- การพัฒนาความร*วมมือในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูแหล*งตนน้ํา
- การกําจัดผักตบชวาบริเวณพื้นที่รับน้ําดิบท*าม*วง
ในที่ประชุม ทั้งสองหน*วยงานมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
(1) ถึงแมในปj 2561 สถานการณน้ํามีเพียงพอในการจัดสรรให กปน. ตามความ
ตองการ แต*อย*างไรก็ตาม กปน. ควรประสานความร*วมมือกับกรมชลประทานในดานการบริหารจัดการน้ํา โดย
ร*วมกันกําหนดกลยุทธ แผนการดําเนินงานหรือแนวทางใหเป4นไปในทิศทางเดียวกัน เช*น การเตรียมความ
พรอมรองรับสถานการณน้ําในแต*ละช*วงเวลา การจัดสรรน้ําดิบหรือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ
ช*วงภัยแลง การบริหารจัดการป@ญหาการใชน้ําของผูที่อยู*ริมคลองประปา แผนรองรับการขยายตัวของชุมชน
เมืองที่ส*งผลใหความตองการใชน้ําของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให กปน. มีปริมาณน้ําดิบที่เพียงพอในการ
ผลิตน้ําประปาใหประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภคบริโภคอย*างทั่วถึง
(2) เนื่องจากคลองประปาฝ@Bงตะวันตกก*อสรางก*อนพระราชบัญญัติส*งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแห*งชาติ พ.ศ.2535 จึงไม*ไดใหประชาชนในพื้นที่มีส*วนร*วม และป@จจุบันเกษตรกรและ
ชุมชนริมคลอง ยังคงมีขอขัดแยงเกี่ยวกับการนําน้ําดิบจากลุ*มน้ําแม*กลองไปผลิตน้ําประปาบริการในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร อย*างไรก็ตาม กปน. ยังคงมีความจําเป4นที่ตองใชน้ําจากลุ*มน้ําแม*กลอง และมีแนวโนมจะใช
น้ํ า ดิ บ เพื่ อผลิ ต น้ํ า ประปามากขึ้ น ตามการเติ บโตของชุ มชนเมื อ ง ดั ง นั้ น กปน. ควรพิ จ ารณาแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดี พรอมทั้งมีการสื่อสารในเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนลุ*มน้ําฯ และเกษตรกร
ในพื้นที่ใหมากขึ้น
(3) กปน. ควรร*วมกับกรมชลประทานเร*งจัดทําแผน CSR ในพื้นที่แนวคลองประปา
ฝ@Bงตะวันตก ใหชัดเจนและเป4นรูปธรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ สรางการรับรู เพื่อสรางความเขาใจอันดีและ
การมีส*วนร*วมระหว*างภาครัฐและประชาชน โดยมุ*งเนนที่จะส*งเสริมใหเกิดกิจกรรมที่สรางประโยชนที่ยั่งยืนแก*
ชุมชนและสังคม
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(4) ขอให กปน. เร*งรัดดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนรูแหล*งตนน้ํา บริเวณดานหนา
จุดรับน้ําดิบท*าม*วง เพื่อใหเกิดประโยชนต*อชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ จากการหารือร*วมกัน กรมชลประทานคาดว*า
จะแจงผลการพิจารณาอนุญาตใหใชพื้นที่จัดตั้งศูนยฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2561
(5) กปน. ควรเร*งดํา เนิ นการติ ดตั้ งทุ* นกั้ นผั กตบชวา บริ เวณดานหนาจุ ดรั บน้ํ าดิ บ
ท*าม*วง เพื่อกันไม*ใหผักตบชวาหลุดลอยเขาไปในบริเวณคลองประปาฝ@งตะวันตกและพื้นที่ใกลเคียง โดยร*วมกับ
สํานักงานชลประทาน ที่ 13 และเทศบาลตําบลท*าม*วง
(6) กปน. และ กรมชลประทาน ควรประชาสัมพันธและรายงานสถานการณน้ําใน
ป@จจุบันใหประชาชนไดรับรูทุกระยะ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน
(7) ขอให กปน. พิจารณาแนวทางความร*วมมือในการฟŽ•นฟูคุณภาพน้ําในคลองออม
และคลองเชียงราก ร*วมกับกรมชลประทาน จังหวัดปทุมธานี และประชาชนในพื้นที่
(8) เพื่อเป4นการบูรณาการและส*งเสริมการพัฒนาความร*วมมือกันระหว*างหน*วยงาน
เห็นควรใหมีการตั้งคณะกรรมการร*วมกันกับกรมชลประทาน พรอมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมุ*งเนนให
มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานในดานต*าง ๆ อย*างจริงจังและเป4นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ กปน. อาจพิจารณา
ตามความเหมาะสมที่จะใหคณะกรรมการประกอบไปดวย ภาคประชาชน สภาเกษตรจังหวัด องคกรปกครอง
ส*วนทองถิ่น ผูแทนชุมชนริมคลองประปา ส*วนราชการ ฯลฯ
2. สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการ ผู8ว)าการ และผู8บริหาร กปน. เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2561
คณะกรรมการ กปน. ไดประชุ ม ร* ว มกั บ ผู ว* า การ และผู บริ ห าร กปน. ภายหลั ง
การประชุมกรรมการที่เป4นอิสระ โดยในที่ประชุม คณะกรรมการ กปน. มีนโยบายและขอเสนอแนะ ดังนี้
(1) แนวทางปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ต* อ ยอดจากการหารื อ ร* ว มกั น ระหว* า ง กปน. กั บ
กรมชลประทาน
- ขอให กปน. วางแนวทางแกไขป@ญหาในพื้นที่คลองประปาฝ@Bงตะวันตก โดย
จั ด ทํ า เป4 น แผนงานหรื อ โครงการที่ ชั ด เจน เพื่ อ นํ า มาหารื อร* ว มกั บ กรมชลประทาน โดยเห็ น ควรใหจั ด ตั้ ง
คณะทํางานร*วมกันระหว*างสองหน*วยงาน ทั้งนี้ หากมีประเด็นที่เกี่ยวของหรือมีความจําเป4นตองไดรับความ
ร*ว มมื อจากหน* ว ยงานอื่ น อาจจะตองประสานงานหรือจั ดตั้ งคณะกรรมการร* วมกั น โดยมี กปน. และกรม
ชลประทาน เป4นหน*ว ยงานหลักและเลขานุ การร*วม เพื่อใหการดําเนินงานเป4นไปอย* างคล*องตัว บรรลุตาม
เป\าหมายที่ตั้งไว
- ขอให กปน. ดําเนินการก*อสรางศูนยการเรียนรูแหล*งตนน้ํา บริเวณดานหนา
จุดรับน้ําดิบท*าม*วง ใหสอดคลองและตรงตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยฯ โดยกําหนดรายละเอียดของ
รูปแบบอาคารและกิจกรรมที่จะดําเนินการใหชัดเจน คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่จะเกิดแก*ชุมชนใน
พื้นที่ ทั้งนี้ กปน. ควรเร*งดําเนินการในแต*ละขั้นตอนใหแลวเสร็จภายในระยะที่กําหนด และอาจพิจารณา
กําหนดโครงสรางการบริหารและบุคลากรที่จะเขาไปดูแลและรับผิดชอบศูนยฯ ดวย
- เห็นควรใหมีการส*งเสริมและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน CSR ในพื้นที่
คลองประปาฝ@Bงตะวันตกใหเกิดเป4นรูปธรรม มุ*งเนนการสรางการรับรูและสรางความสัมพันธอันดีระหว*างภาครัฐ
และภาคประชาชน
- ขอให กปน. ติดตั้งทุ*นกั้นผักตบชวาที่มีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมรองรับ
จํานวนผักตบ รวมทั้งศึกษาวิธีหรือแนวทางอื่น ๆ ที่สามารถกําจัดผักตบชวาเพื่อเป4นทางเลือก
- กปน. ควรกําหนดทิศทางและขอบเขตแผนการพัฒนาความเป4นไปไดในการใช
น้ําดิบในอนาคตและการปรับปรุงคลองประปาฝ@Bงตะวันตกใหชัดเจนและครอบคลุมประเด็นสําคัญ รวมทั้งศึกษา
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อย*างต*อเนื่องเพื่อต*อยอดโครงการในอนาคต ทั้งนี้ กปน. ควรพัฒนาคลองออมและคลองเปรมประชากร ซึ่งอยู*
ในพื้นที่ฝ@Bงตะวันออกควบคู*ไปดวย
- เห็ น ควรใหสายงานผลิ ต และส* ง น้ํ า เป4 น หน* ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการ
ดําเนินงานปรับปรุงคลองประปาฝ@Bงตะวันตก พรอมทั้งรายงานความคืบหนาเสนอต*อคณะอนุกรรมการพัฒนา
องคกรรับทราบและติดตามความกาวหนาต*อไป
- ในอนาคต กปน. มีความจําเป4นที่จะตองใชน้ําดิบฝ@Bงตะวันตก ซึ่งมีปริมาณน้ํา
เพียงพอและคุณภาพน้ําที่ดีกว*าฝ@Bงตะวันออก ซึ่งนับวันจะดอยคุณภาพ จึงเห็นควรหยิบยกเป4นยุทธศาสตรใน
การร*วมมือของฝ@Bงตะวันตกหรือยุทธศาสตร Look west
(2) การบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา รวมถึงระบบท*อส*งน้ํา
- ขอให กปน. เร*งรัดการดําเนินงานดานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดัน
น้ํ าใหเป4 น ไปตามแผนที่ กํา หนด รวมทั้ งพิ จ ารณาหาแนวทางดํ า เนิ น งานเพื่ อใหอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ลดลง เช* น
การจัดทําแผนการบริหารจัดการระบบท*อจ*ายน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งระบบ sensor ในระบบ
ท*อส*งน้ํา การควบคุมความสมดุลของแรงดันน้ําและปริมาณน้ําขาย เป4นตน
- ขอให กปน. เร*งรัดการเบิกจ*ายที่ล*าชาที่เกี่ยวของกับโครงการหรือแผนงาน
ดานลดน้ําสูญเสีย ใหสามารถเบิกจ*ายไดตามแผน
- ในกรณีที่ กปน. ว*าจางบริษัทภายนอกในการสํารวจและซ*อมท*อแตก-รั่ว เพื่อ
แกไขป@ญหาอัตราน้ําสูญเสียสูง ขอให กปน. กําหนดรายละเอียดของ TOR ใหครบถวนและรัดกุม รวมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตองของสัญญา ทั้งนี้ อาจจะดําเนินงานเป4นโครงการนําร*องเพื่อติดตามและประเมินผลต*อไป
- ขอให กปน. รายงานเรื่ องการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย และแรงดั น น้ํ า ของ
กปน. รวมถึ ง สถานการณน้ํ า ในป@ จ จุ บั น และการคาดการณสถานการณที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ให
คณะกรรมการ กปน. ไดรับทราบ โดยนําเสนอเป4นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ทุกเดือน
เพื่อติดตามและร*วมกันหาแนวทางการแกไข
(3) การปรับปรุงคลองประปาฝ@Bงตะวันตก
- เพื่ อ เป4 น การเตรี ย มความพรอมสํ า หรั บ รองรั บ การใชน้ํ า ดิ บ ที่ จ ะเพิ่ มขึ้ น ใน
อนาคต ตามที่ กปน. ไดมีหนังสือถึงกรมชลประทานเพื่อขอความอนุเคราะหในการจัดสรรปริมาณน้ําดิบจาก
เขื่อนแม*กลองเพิ่มเป4น 60 ลูกบาศกเมตร/วินาที กปน. อาจพิจารณาดําเนินการจางสํารวจและออกแบบ
ปรับปรุงคลอง
3. สรุ ป ผลการประชุ ม ระหว) า งคณะกรรมการ กปน. กั บผู8 บริ หาร กปน. ที่ โ รงงาน
ผลิตน้ํา มหาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561
คณะกรรมการ กปน. ผูว*าการ และผูบริหาร กปน. ไดรับฟ@งการดําเนินงานผลิตน้ํา
ของโรงงาน ผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ รวมถึงป@ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมแนวทางการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ในส*วนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
แลวคณะกรรมการมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
(1) กปน. ควรเก็บสถิติค*าตัวแปรต*าง ๆ ที่ใชในระบบผลิตทั้งในดานคุณภาพน้ําดิบ
ตนทุน การผลิต การควบคุมระบบ และการบํารุงรักษา พรอมเปรียบเทียบขอดีขอเสีย เพื่อนําไปเป4นขอมูลใน
การออกแบบระบบผลิตที่จะดําเนินการในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 รวมทั้งใหพิจารณา
การออกแบบก*อสรางถังเก็บน้ําใส ในรูปแบบการก*อสรางเหนือพื้นดิน ซึ่งจะทําใหง*ายในการบํารุงรักษาใน
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ระยะยาว นอกจากนี้ กปน. ควรรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับงานดานการผลิตและระบบส*งน้ําของ กปน. แลว
เผยแพร*ใหพนักงานในองคกรไดเรียนรูอย*างกวางขวาง
(2) ตามแผนงานโครงการฯ 9 ที่จ ะมี การขยายกํ าลั งการผลิ ตน้ํ าที่ โรงงานผลิ ตน้ํ า
มหาสวัส ดิ์เพิ่ มขึ้น อาจทํ าให กปน. ประสบป@ญหาบ*อตากตะกอนไม*เ พียงพอ กปน.จึงควรใหความสํ าคั ญ
เกี่ยวกั บแนวทางการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในระบบการกํา จัดตะกอนที่มีประสิทธิภาพและใชพื้ นที่นอย
โดยระบุเนื้องานใหครอบคลุมขอบเขตของงานจางที่ปรึกษาฯ โครงการดวย รวมทั้งใหส*งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับ
การนํา ดิน ตะกอนไปพั ฒนาใหเกิ ดประโยชนใหมากที่ สุดทั้ งในเชิงธุร กิจ หรือเชิ งสังคม โดยอาจจะขอการ
สนับสนุนหรือขอความร*วมมือในการวิจัยกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กระทรวงวิทยาศาสตร
หรือสถาบันการศึกษาต*าง ๆ
(3) เนื่องจากสถานีไฟฟ\าย*อยที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ มีการจ*ายกระแสไฟฟ\าให
ชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงร*วมใชดวย ส*งผลใหโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์เกิดป@ญหากระแสไฟฟ\าตกบ*อยครั้ง และ
หลังจากการขยายกําลังการผลิตน้ําตามโครงการฯ 9 กปน. จะตองใชกระแสไฟฟ\าเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อสราง
เสถียรภาพของระบบไฟฟ\าภายในโรงงานและเป4นการแกไขป@ญหาอย*างถาวร จึงควรกําหนดแผนงานโครงการฯ
ใหมีการก*อสรางสถานีไฟฟ\าย*อยของ กปน. เอง อย*างไรก็ตาม หากกระบวนการจัดจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
สัญ ญา CS-902(R) ที่ ครอบคลุ มงานออกแบบสถานี ไฟฟ\า ย* อยดังกล* า ว มี อุป สรรคทํ าใหล* า ชา กปน. ควร
พิจารณาแยกงานดังกล*าวออกเพื่อใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็วขึ้น
(4) ขอให กปน. พิจารณาปรับปรุงกรอบเวลาดําเนินงานโครงการฯ 9 ใหสอดคลอง
กับระยะเวลาจริงตามที่ ครม. มีมติอนุมัติ ซึ่งจะทําใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานในแต*ละแผนงานได
อย*างมีประสิทธิภ าพตามระยะเวลาที่ ควรจะเป4น โดยเสนอใหคณะกรรมการ กปน. ใหความเห็นชอบแลว
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ (สศช.) ทราบต*อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 13 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีมติรับทราบผลการบริหารความเสี่ยง
และขอมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้
1. การซ)อมท)อส)งน้ําขนาดเส8นผ)านศูนย6กลาง 3,400 มิลลิเมตร (TR3)
วั น ที่ 7 กุ มภาพั น ธ 2561 กปน. ตรวจพบรอยรั่ ว ท* อ ส* ง น้ํ า ขนาดเสนผ* า นศู น ยกลาง
3,400 มิลลิเมตร บริเวณคลองบางขวด ถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งอาจส*งผลกระทบต*อโครงสรางถนนและ
สะพาน รวมทั้ งเสถี ยรภาพในการใหบริ การน้ํ า ประปา จึ งจํ า เป4น ตองดํ า เนิ น การจั ด ซ*อมโดยเร*งด* ว น ทั้ งนี้
ท*อดังกล*าวส*งน้ําจากโรงสูบส*งน้ํา 3 (TR3) ใหกับสถานีสูบจ*ายน้ํามีนบุรี ลาดกระบัง และบางพลี ซึ่ง กปน. ได
ดําเนินการ ดังนี้
ท)อส)งน้ําบริเวณคลองบางขวด
• 11 กุมภาพันธ 2561 เขาสํารวจจุดรั่วโดยมนุษยกบ พบว*าแตกรั่วช*วงตะเข็บรอย
เชื่อมต*อท*อ แตกราวเป4นแนวยาว (ความกวางประมาณ 1 เซนติเมตร) ตําแหน*งรั่ว เป4นช*วงครึ่งบนของท*อ
(ตําแหน*ง 9 ถึง 3 นาฬิกา)
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• 17 กุมภาพันธ 2561 เขาดําเนินการซ*อมโดยการเชื่อมซ้ําตามตะเข็บแนวเชื่อมและ
เสริมเหล็กคาดรูปตัว C ระหว*างรอยต*อเพื่อกันท*อทรุดตัวเพิ่ม
• 10 มีนาคม 2561 ผลจากการตรวจสอบวิดีโองานเชื่อม คาดว*าจะมีจุดรั่วจากรอย
เชื่อมที่ไม*เต็ม (เป4นตามด) ทําใหมีการรั่วไหลอยู* ฝคจ. จึงวางแผนเขาเชื่อมแผ*นชิ้นงานครอบจุดที่ประเมินว*ายัง
รั่วอยู* โดยใชชิ้นงานยาว 30 เซนติเมตร จํานวน 3 แผ*น รวมเป4น 90 เซนติเมตร
ท)อส)งน้ําบริเวณคลองลําเจียก 2
• 17 กุมภาพันธ2561 เขาสํารวจจุดรั่วโดยมนุษยกบ พบรอยแตกรั่วช*วงตะเข็บรอย
เชื่อมชิ้นงานซึ่ งเคยซ*อมไวเดิมแตกเป4น แนวยาวจํานวน 2 แนว ตํ าแหน*งรั่ วเป4 นช*ว งครึ่ งบนของท*อ พรอม
ดําเนินการซ*อมโดยการเชื่อมอุด (ดําเนินการได รอยละ 30)
• 10 มีนาคม 2561ดําเนินการซ*อมเพิ่มเติม โดยการเชื่อมอุดรอยแตกรั่วแลวเสร็จ 1
แนว (ดําเนินการไดรอยละ 70)
อย* า งไรก็ ต าม บริ เ วณที่ ซ* อ มดั ง กล* า วยั ง มี บ างช* ว งที่ แ ตกรั่ ว จึ ง คาดว* า อาจตองเขา
ดําเนินการซ*อมอีกประมาณ 4-5 ครั้ง จึงเสร็จสมบูรณ โดยจําเป4นตองทิ้งระยะเวลาการซ*อม เนื่องจากในการ
ดําเนินงานตองปYดการสูบส*งน้ํา ซึ่งอาจส*งผลกระทบต*อผูใชน้ํา
กปน. ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดย ไดมีการประชาสัมพันธ พรอมจัดเตรียม
รถบริการน้ําไวบรรเทาความเดือดรอนแก*ผูใชน้ําในพื้นที่ภายหลังการซ*อมท*อมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา พรอม
ทั้งมีการปฏิบัติตามหลักการแผนน้ําประปาปลอดภัยทุกขั้นตอน เช*น มีการทําความสะอาดอุปกรณเครื่องมือ
รวมถึ ง ผู ปฏิ บั ติ งานก* อ นการดํ า เนิ น งานทุ กครั้ ง เพื่ อ สรางความมั่ น ใจแก* ป ระชาชนและยื น ยั น ในคุ ณภาพ
น้ําประปาที่สะอาดปลอดภัย
2. งานซ)อมท)อประปาบริเวณพื้นที่ก)อสร8างโครงการรถไฟฟ\าสายสีเหลือง
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เกิดอุบัติเหตุทําใหท*อประปาซีเมนตใยหิน (Asbestos
Cement : AC) ขนาดเสนผ*านศูนยกลาง 250 มิลลิเมตร บริเวณซอยลาดพราว 107 (ในพื้นที่การก*อสราง
โครงการรถไฟฟ\ า สายสีเ หลื องของการรถไฟฟ\าขนส* งมวลชนแห* งประเทศไทย) ไดรับความเสี ยหายส* งผลให
น้ําประปาหยุดไหลในหลายพื้นที่
จากเหตุการณดังกล*าว กปน. ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการสํารวจหนางาน และปYดประตูน้ํา ทั้งนี้การปYดประตูน้ําท*อจ*ายน้ําในพื้นที่
หนางานไม*ส ามารถทําไดเนื่ องจากการปรับ ปรุ งถนนและก*อสรางในอดีตไดมีการปYด ทับพื้ นที่ บริ เวณที่ เป4 น
ประตูน้ําของ กปน. จึงจําเป4นตองปYดประตูน้ําของท*อประธาน ทําใหส*งผลกระทบเป4นบริเวณกวาง
2. ดําเนินการปYดน้ําเพื่อซ*อมท*อบริเวณดังกล*าว มีการประชาสัมพันธใหผูใชน้ําทราบและ
ดําเนินการซ*อม โดยเร*งด*วน ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ และสามารถเปYดใชน้ําไดตามปกติ
3. การดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
การดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 พบป@ญหา/อุปสรรคใน
การดําเนินงาน โดย กปน. ไดเสนอแนวทางการจัดการเพื่อใหโครงการแลวเสร็จตามกําหนด ดังนี้
1. กรณีที่ไม*สามารถดําเนินการจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบไดตามแผนที่กําหนดจะ
ดําเนินการปรับระยะเวลาก*อสรางใหลดลง โดย
• เพิ่มทรัพยากรประเภทเครื่องจักรก*อสรางหัวขุดเจาะอุโมงคอุปกรณ แรงงาน เงิน
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• ปรับเปลี่ยนวิธีการก*อสราง เช*น ออกแบบชิ้นส*วน Concrete Segment ของอุโมงค
โดยใช Steel Fiber แทนการใชเหล็กเสริม เพื่อลดการใชแรงงานและเวลาในการผลิต Segment
2. กรณีไม*สามารถจัดซื้อที่ดินเพื่อก*อสรางสถานีสูบจ*ายน้ําบางมดไดตามแผนที่กําหนดจะ
ดํา เนิ น การออกแบบและก* อสรางอุ โมงคโดยไม* ต องรอตํ า แหน* งที่ ดิ น บางมด เพื่ อไม* ใหกระทบต* อแผนงาน
ก*อสรางอุโมงคเชื่อมฝ@Bงตะวันตกและฝ@Bงตะวันออกและติดตั้งท*อเชื่อม (By-Pass) ต*ออุโมงคกับท*อประธานเพื่อ
เสริมแรงดันน้ําในพื้นที่ตะวันตกตอนล*าง
4. โครงการพัฒนาศูนย6คมนาคมพหลโยธิน
ศูนยคมนาคมพหลโยธิน ตั้งอยู*บ นพื้น ที่เ ขตจตุจักร มีขนาดพื้น ที่โ ครงการฯ ประมาณ
2,325 ไร* จัดตั้งขึ้นเพื่อเป4นการพัฒนาและการใชประโยชนที่ดินของการรถไฟแห*งประเทศไทย (รฟท.) ให
เป4นศูนยกลางมหานครแห*งใหม*ร ะดับ อาเซีย น โดยนํา แนวคิด การพัฒ นาโดยใชสถานีขนส*งสาธารณะเป4น
ศูน ยกลาง (Transit Oriented Development: TOD) มาประยุกต ทั้งนี้กระทรวงที่ดิน ระบบโครงสราง
พื้นฐาน คมนาคม และการท*องเที่ยวญี่ปุfน (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism:
MLIT) ไดขอความอนุ เ คราะหในการสํ า รวจระบบโครงสรางพื้ น ฐานบริ เ วณศู น ยคมนาคมพหลโยธิ น
(The survey of existing infrastructure surrounding Phahon Yothin Center)
กปน. มีการดําเนินการต*าง ๆ เพื่อรองรับความตองการใชน้ํา (Water Demand) สําหรับ
โครงการฯ ดังนี้
1. ปj 2558 ไดประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อรับทราบปริมาณความ
ตองการใชน้ํ าในพื้ น ที่โ ครงการทั้ งหมด 30,294 ลู กบาศกเมตรต* อวัน (พื้น ที่ โ ครงการทั้ งหมดแบ* งเป4 น 4
Zone)
2. ป@จจุบัน ประสานงานกับสํานักงานนโยบายและแผนการขนส*งและจราจร (สนข.) เพื่อ
สอบถามความคืบหนาของโครงการฯ โดย Zone A คาดว*าจะเปYดใชงานประมาณปj 2563 และ Zone D อยู*
ระหว*างนําเสนอรูปแบบโครงการใหกระทรวงคมนาคมทราบคาดว*าจะเริ่มก*อสรางปลายปj 2561
3. กปน.ไดรวบรวมขอมูลประสิทธิภาพการสูบจ*ายน้ําสําหรับบริเวณโครงการฯ สรุปได
ดังนี้
• สถานี สู บ จ* า ยน้ํ า อยู* ใ นพื้ น ที่ อิ ท ธิ พลสู บ จ* า ยน้ํ า ของสถานี สู บ จ* า ยน้ํ า บางเขน-04
(BK-04) สู บ จ* า ยน้ํ าไดประมาณวั น ละ 350,000 ลู กบาศกเมตรต* อวั น และสถานี สู บ จ* า ยน้ํ า พหลโยธิ น
(ป@จจุบัน By pass) สูบจ*ายน้ําไดประมาณวันละ 120,000 ลูกบาศกเมตรต*อวัน
• ความสามารถการสู บ จ* า ยน้ํ า ของระบบท* อประปาป@ จ จุ บั น ถนนพหลโยธิ น มี ท* อ
ประธานขนาดเสนผ*านศูนยกลาง 1,000 มิลลิเมตร จ*ายน้ําสูงสุดประมาณ 80,000 ลูกบาศกเมตรต*อวัน
ถนนวิภาวดี-รังสิต มีท*อประธานขนาดเสนผ*านศูนยกลาง 500 มิลลิเมตร จ*ายน้ําสูงสุดประมาณ 12,000
ลูกบาศกเมตรต*อวัน ถนนกําแพงเพชร มีท*อประธานขนาดเสนผ*านศูนยกลาง 1,000 มิลลิเมตร จ*ายน้ําสูงสุด
ประมาณ 80,000 ลูกบาศกเมตรต*อวัน ถนนกํ าแพงเพชร 2 มี ท*อประธานขนาดเสนผ* านศูนยกลาง 800
มิลลิเมตร จ*ายน้ําสูงสุดประมาณ 50,000 ลูกบาศกเมตรต*อวัน
จากขอมูลปริมาณความตองการใชน้ําในพื้นที่โครงการทั้งหมด และประสิทธิภาพการ
สูบ จ*า ยน้ํา ของ กปน. คาดการณว*า หากโครงการฯ ดัง กล*า วเริ่ม ดํา เนิน การ จะสามารถรองรับ ความ
ตองการใชน้ําไดทั่วทั้งโครงการ สําหรับขอมูลจุดจ*ายน้ําในโครงการฯ จะประสานงานกับ รฟท. ต*อไป
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คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ม ติ รั บ ทราบ และมี ข8 อ เสนอแนะให8 พิ จ ารณา
ดําเนินการ ดังนี้
1. ในการวางท*อขนาดใหญ* ขอให กปน. พิจารณาความเป4นไปไดในการติดตั้งระบบเฝ\าระวัง
การทรุดตัวและความปลอดภัยของท*อ และหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวระดับ การหักมุมหรือการโคงของแนว
ท*อซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ขอใหพิจารณาแนวทางป\องกันความเสียหาย การติดตั้งอุปกรณค้ํายัน
(Support) ท*อเพิ่มเติมรวมทั้งการออกแบบท*อสําเร็จรูปเพื่อใหปราศจากรอยเชื่อมต*อ นอกจากนี้ ควรพิจารณา
ถึงการออกแบบช*องสําหรับตรวจสอบและบํารุงรักษา (Manhole) ดวย
2. ให กปน. พิจารณาคุณภาพงานเชื่อมใตน้ํา ซี่งปกติจะใชสําหรับงานแกไขป@ญหาเฉพาะ
หนา และพิจารณาวิธีการแกไขรอยแตกรั่วแบบถาวรเพื่อป\องกันการเกิดป@ญหาขึ้นอีกโดยศึกษาแนวทางจาก
ต*างประเทศ
3. ให กปน. คํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในการทํ า งานเป4 น อั น ดั บ แรก โดยเฉพาะอย* า งยิ่ ง
ผูปฏิบั ติ งานใตน้ํ า มี ความเสี่ยงสูงตองมี ความเชี่ ยวชาญและมีความพรอมของสภาพร* างกาย รวมทั้งอุ ปกรณ
เครื่องมือต*าง ๆ ตองพรอมใชงาน
4. กรณีที่หน*วยงานภายนอกมีการก* อสรางบริ เวณใกลเคี ยงกั บแนวท* อของ กปน. ให กปน.
ประสานงานกับหน*วยงานดังกล*าวอย*างใกลชิด ตรวจสอบแบบก*อสรางอย*างละเอียดและตรวจสอบพื้นที่จริง
ก*อนการดําเนินงานก*อสราง อาจทําเป4นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตรวจสอบการดําเนินงาน หรือ
คู*มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อป\องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงใหพิจารณาจุดอ*อนและขอผิดพลาดของ
โครงการที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อสามารถนําบทเรียนที่ไดมาปรับปรุงและประยุกตใชกับโครงการที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
5. กปน. ควรกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator:KRI) ของโครงการที่สําคั ญ
โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อใหสามารถติดตามความคืบหนาและประเมิน
ความเสี่ยงของโครงการที่อาจไม*สําเร็จตามเวลาที่กําหนด
6. ให กปน. โดยฝfายบริหารความเสี่ยง เสริมสรางการบริหารความเสี่ยงใหเป4นวัฒนธรรม
องคกร (Risk Culture) อย*างเป4นรูปธรรมมากขึ้น
7. ให กปน. พิจารณาปริมาณการใชน้ํา ประสิทธิภาพการสูบจ*ายน้ํา ระบบท*อต*าง ๆ ของ กปน.
ณ ป@จจุบัน รวมถึง โครงการต*าง ๆ ในอนาคต เพื่อใหทราบว*ากรณีที่มีการขยายตัวของเมือง ระบบจะสามารถ
รองรับปริมาณความตองการใชน้ําที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตไดหรือไม* สําหรับแบบจําลอง (Model) ที่นํามาใช ให
มีการตรวจสอบความแม*นยําและความน*าเชื่อถือดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 14 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ6ใน กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ดังนี้
1. รับทราบ การอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธใน กปน. ของคณะกรรมการ กปน.
2. รับทราบ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. โดยทีมผูสมัคร
ที่ ไ ดรั บ การเลื อ กตั้ ง คื อ กลุ* มแรงงานกาวหนา ซึ่ ง มี น ายสมภพ ปานสวั ส ดิ์ นั ก บริ ห ารงาน 5 สบย.กอส.
ฝบก. เป4นหัวหนาทีม โดยอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดตรวจสอบคุณสมบัติ ตามมาตรา 56
แห*งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 และรับจดทะเบียนกรรมการ สร.กปน. ชุดใหม*
เป4นที่เรียบรอยแลว โดยใหมีผลตั้งแต*วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยจะมีการเสนอ
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รายชื่อกรรมการ สร.กปน. จํานวน 9 คน ต*อคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต*งตั้งเป4นกรรมการผูแทน
ฝfายลูกจางในคณะกรรมการกิจการสัมพันธใน กปน. ต*อไป
ประธานฯ และกรรมการผูแทนฝfายนายจางแสดงความยินดีต*อคณะกรรมการ สร.กปน.
ที่ไดรับการเลือกตั้ง และขอใหยึดแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธที่ดี แสดงบทบาทในการดูแลผลประโยชน
ของสมาชิกควบคู*ไปกับการดูแลผลประโยชนขององคกร โดยเนนการปรึกษาหารือร*วมกันระหว*าง สร.กปน.
และผูบริหาร เพื่อนําไปสู*แนวทางการปฏิบัติที่เป4นเลิศ (Best Practice) ดานแรงงานสัมพันธต*อไป
3. รั บ ทราบ ป@ ญ หางานจางปรั บ ปรุ ง ถนนหมายเลข 5 และถนนซอยภายในบานพั ก
พนักงานโรงงานผลิตน้ําบางเขน
คณะกรรมการฯ มอบหมายใหเลขานุการฯ ทําบันทึกแจงใหคณะกรรมการตรวจการจาง
เลขที่ จล. 3/2560 รายงานความคืบหนาในการประชุมครั้งต*อไป
4. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธใน กปน. ครั้งที่ 4/2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมปYยราษฎร
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 15 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 และมีมติ
ในเรื่องต*าง ๆ ดังนี้
1. รายงานความก8าวหน8าแผนงานที่สําคัญตามยุทธศาสตร6ด8านทรัพยากรบุคคล ระยะ 4 ปQ
(2561-2564) : โดยมีคณะทํางาน/คณะกรรมการฯ มานําเสนอแผนปฏิบัติงาน ปj 2561 เพิ่มเติมอีก 3
ยุทธศาสตร 3 แผนงานต*อคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
1) ยุ ทธศาสตรที่ 1 ยกระดั บการเรี ยนรู และพัฒ นาบุ คลากรเพื่ อมุ* งสู*ความเป4น เลิศทั้ ง
ดานกระบวนการทํางานการใหบริการและสถานะทางการเงินที่มั่นคง
- แผนงาน : การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ*งสู*ความเป4นเลิศในการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการ : คณะทํา งานดานการพั ฒนาบุ คลากรเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2) ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระบบสวัสดิการสิทธิประโยชน
และสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อใชยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
- แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร
- คณะทํ างาน : คณะทํา งานดานการสรางองคกรแห*งความสุ ข เพื่ อยกระดั บความ
ผูกพันองคกร
3) ยุ ทธศาสตรที่ 8 เตรี ย มบุ คลากรใหรองรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั้ งทาง
ดานธุรกิจสังคมเทคโนโลยีและนโยบายภาครัฐ
- แผนงาน : การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย*างเป4นระบบ
- คณะทํ า งาน : คณะทํา งานเสริมสรางความพรอมใหบุคลากรสามารถรองรับ การ
เปลี่ยนแปลง
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โดยคณะอนุก รรมการฯ มีม ติรับ ทราบ และให กปน. นํา เสนอแผนงานและความ
คืบหนาการดําเนินงานใหครบทุกยุทธศาสตรต*อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1
1.1 กปน. ควรทบทวนแนวทางและกรอบระยะเวลาดําเนินงานดานการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ชัดเจนและ
เร็วกว*าเป\าหมายที่กําหนดไว โดยอาจจะมุ*งเนนการพัฒนาใหกับกลุ*มผูบริหารระดับกลางและระดับสูงก*อน
เพื่อรองรับตําแหน*งงานยุทธศาสตรและเตรียมความพรอมใหกับผูนําในอนาคต
1.2 สําหรับการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) ขอให กปน. พิจารณา
ทบทวนแนวทางในการคัดเลือก Talent การจัดโปรแกรมการพัฒนาที่ทาทาย รวมถึงความเชื่อมโยงกับระบบ
การบริหารค*าตอบแทนและการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยอาจจะมอบหมายงานใหรับผิดชอบดําเนินการ
โครงการสํ าคั ญ ขององคกร เพื่ อสรางที มพั ฒ นาองคกรที่ มีการบู ร ณาการงานต* า ง ๆ เขาดวยกั น นํ า ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาสนั บ สนุ น ใหเกิ ด การปรั บ ปรุ ง และนวั ต กรรมกระบวนการทํ า งานที่ ทั น ต* อ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและมุ*งสู*ความเป4นเลิศ
1.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่ อสนั บสนุ นงานดานธรรมาภิบ าลและดานสั งคมและ
สิ่งแวดลอม (CG&CSR) กปน. ควรมุ*งเนนการพัฒนาผูเชี่ยวชาญของบุคลากรใหมีความพรอมและสนับสนุน
“โครงการช*างประปาเพื่อประชาชน” อาทิ ช*างวางท*อประปา
1.4 กปน. ควรนําผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรมาประกอบการวิเคราะห
หาสาเหตุห รื อประเด็ น ที่สํ า คั ญ เพื่อนํ า มาออกแบบแนวทางและเครื่ องมื อการพัฒ นาบุ คลากรที่เ หมาะสม
โดยเฉพาะสมรรถนะที่ ส นับ สนุน งานดานกระบวนการทํ างาน การใหบริ การ และสถานะทางการเงิน ตาม
วัตถุประสงคและเป\าหมายของยุทธศาสตรที่ 1
ทั้งนี้ ขอใหคณะทํางานฯ นําแผนและผลการพัฒนา IDP ของกลุ*มผูสืบทอด
ตําแหน*งงานยุทธศาสตร (Successor) และกลุ*มพนักงานที่มีศักยภาพ รวมถึงแผนและผลการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุน “โครงการช*างประปาเพื่อประชาชน” มานําเสนอต*อคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งถัดไป
2. ยุทธศาสตรที่ 7
2.1 กปน. ควรมี การวิเคราะหป@จจัยและระดับความผูกพันเชิงลึกแยกตามกลุ* ม
Generation เพื่ อกํ า หนดป@ จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบและแผนงาน/กิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในแต* ล ะ
Generation ใหเกิดความสุขและความผูกพันมากขึ้น
2.2 กปน. ควรใหความสําคัญต*อ Happy Society ซึ่งเป4น Happy ระดับองคกร
และเป4นศูนยรวมของ Happy ทั้งหมด เช*น การสรางกิจกรรมใหบุคลากรเกิดความร*วมมือดวยความสมัครใจใน
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานของผูบริหารในระดับองคกร รวมถึงการสรางมูลค*าเพิ่มใหกับ Happy หรือกิจกรรม
ที่เป4นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หรือส*งผลต*อความสุขส*วนใหญ*ของบุคลากร
2.3 แมว*าระดับความผูกพันของบุคลากรอาจจะไม*สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับ
ผลลัพ ธดานอัต ราน้ํา สูญ เสีย คณะอนุกรรมการฯ ขอให กปน. พิจ ารณาแนวทางการบริห ารจัด การดาน
น้ําสูญเสีย ดังนี้
2.3.1 การใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับวาระ
ดานการลดน้ําสูญเสีย
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2.3.2 เชื่อมโยงกับระบบวัดผลการดําเนินงานหรือตัวชี้วัดทั้งในระดับองคกร
และระดับหน*วยงานครอบคลุมทุกหน*วยงานในองคกร รวมถึงอาจจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาโบนัสประจําปj
2.3.3 สรางความร*วมมือหรือความสัมพันธและการมีส*วนร*วมกับผูมีส*วนได
ส*วนเสียภายนอกที่สําคัญ โดยอาจจะเขามาดําเนินการในรูปแบบของคณะอนุกรรมการเพื่อร*วมกันขับเคลื่อน
ดํ า เนิ น การ อาทิ รั ฐ มนตรี กระทรวงมหาดไทย ตํ า รวจ และผู บริ ห ารของกรุ งเทพมหานคร นนทบุ รี และ
สมุทรปราการ
2.3.4 การสื่อสาร เผยแพร*ข*าวรวมถึงแถลงข*าวร*วมกับหน*วยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหผูใชน้ําและหน*วยงานต*าง ๆ เกิดความตระหนักถึงผลกระทบหาก กปน. ไม*สามารถดําเนินการ โดย
อางอิงขอมูลสภาพอายุการใชงานของท*อ สถิติการแตกรั่ว รวมถึงอัตราน้ําสูญเสียที่สูงขึ้น เป4นตน
3. ยุทธศาสตรที่ 8
3.1 กปน. ควรพิจารณาแนวทางการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงขององคกร จาก
ผูเชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อใหเกิดมุมมองที่ครอบคลุม ทั่วถึง และเกิดการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและเป4นระบบ
3.2 กปน. ควรมี ก ารระบุ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ชั ด เจนและเป4 น รู ป ธรรม นํ า มา
จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ และกํา หนดเป4น แนวทางการดํา เนิน งาน อาทิ การนํา ประเด็น ดานลดน้ํา สูญ เสีย
การบริหารจัดการน้ําดิบดอยคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ การสื่อสารระดั บองคกร หรือการ
ดําเนินงานเพื่อหวังผลกําไร มาเป4นกรอบในการการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรหรือเปลี่ยนแปลงกระบวน
การทํางานที่เกี่ยวของทั้งกระบวนการดานเทคนิค และดานบริหารจัดการ เพื่อมุ*งเนนใหการดําเนินงานของ
องคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ความก8าวหน8าการทบทวนแนวทางการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ
การประปานครหลวง
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบ และมีขอเสนอแนะให กปน. เร*งรัดการดําเนินการ
จัดทําขอมูลประกอบเพิ่มเติมทั้ง 5 ขอใหครบถวนและเป4นป@จจุบัน และนําเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในช* ว งเวลาที่ เ หมาะสม พรอมเตรี ย มการนํ า เสนอในรู ป แบบโครงการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ของ กปน.
ประกอบการพิจารณา เพื่อแสดงความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบประปา รวมถึงประโยชนต*อประชาชน
สังคม และประเทศชาติที่ไดรับ
3. แผนงานการปรับปรุงโครงสร8างผังบริหารองค6กร
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบและมีขอเสนอแนะว*า หาก กปน. มีการกําหนดเรื่อง
ลดน้ําสูญเสียเป4นวาระขององคกร กปน. ควรพิจารณาแนวทางดําเนินการ ดังนี้
- การปรับโครงสรางองคกรหรือหน*วยงานในรูปแบบ Agenda จะเป4นการบูรณาการงาน
หรือกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ําสูญเสีย อาทิ การเปลี่ยนท*อ การวางแผนประสานงานกับ
หน*ว ยงานเจาของพื้น ที่ การพั ฒนาเทคโนโลยีเ พื่อสนั บสนุน การตรวจหาท* อรั่ ว เป4 นตน โดยมี ผูว* าการเป4 น
ผูกํากับดูแล
- การจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวย รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเป4นประธาน และ
กรรมการที่มาจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยกําหนดขอบเขตการดําเนินงานแบ*งเป4น
โซนเพื่อประสานความร*วมมือกับหน*วยงานเจาของพื้นที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
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- การกํ า หนดหน* ว ยงานกลางขึ้ น มารั บ ผิ ด ชอบ เป4 น อิ ส ระและมี อํ า นาจสั่ ง การลงไป
หน*วยงานต*าง ๆ (Special task process organization) โดยอาจจะมอบหมายใหรองผูว*าการ หรือ
ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวงท*านใดท*านหนึ่งรับผิดชอบ
4. รับทราบรายชื่อผู8ทรงคุณวุฒิ ด8านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (เพิ่มเติม)
ฝfายพัฒนาวิชาการประปา ไดเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิดานงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
เพิ่มเติมอีก จํานวน 3 ท*าน ซึ่งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาวิชาการประปา มีมติเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิฯ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ดังนี้
1) นายสมศักดิ์ ภู*ธงชัยฤทธิ์ อนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กปน.
อดีตรองผูว*าการ (แผนและพัฒนา) กปน.
2) นางสาวรสา กาญจนสาย อนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กปน.
ที่ปรึกษาดานการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
3) รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษกุล ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 16 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ6ด8านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประปานครหลวง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2561 เพื่อพิจารณาและรับทราบ พรอมใหขอเสนอแนะดังนี้
1. รับทราบความกาวหนาโครงการระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตามแผน
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปjงบประมาณ 2561 โดย ฝfายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี (ฝพท.)
ไดหารือกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพัน ธ 2561
เรื่องมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
เรื่ อ งหลั ก เกณฑและวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า หรื อ แปลงเอกสารและขอความใหอยู* ใ นรู ป แบบของขอมู ล
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 และปรับเพิ่มร*างขอบเขตงาน (TOR) ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสดังกล*าว ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ขอให กปน. พิจารณาทางเลือกอื่นในการจัดเก็บเอกสาร เช*น การเช*าใชสถานที่เก็บ
เอกสารพรอมจัดทํา Index เป4นตน ซึ่งอาจเป4นทางเลือกที่ก*อใหเกิดความคุมค*าและตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการมากกว*า
1.2 ขอให กปน. พิจารณาความคุมค*าของโครงการระหว*างการลงทุนซื้อระบบของ กปน.
กับการเช*าใชบริการจากหน*วยงานภายนอก โดยคํานึงถึงความรวดเร็วในการใหบริการ เป\าหมายทางธุรกิจ
ความถี่ในการใชงานเอกสาร ขอมูลเอกสารซึ่งเป4นทรัพยสินขององคกร ขั้นตอนในการบํารุงรักษาระบบ และ
การต*อยอดไปใชงานอื่น ๆ ได เช*น การทํา Document Tracking ในลักษณะ Flow ของระบบงาน เป4นตน
1.3 ขอให กปน. พิ จ ารณาการจั ด เก็ บ เอกสารที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใหม* ใ หเป4 น ลายเซ็ น
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ใหเป4นไปตามพระราชบัญญัติว*าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะถือ
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ว*าเอกสารนั้นเป4นเอกสารตนฉบับ รวมทั้ งคํา นึงถึงภาระงานที่เ พิ่มขึ้นของพนักงานสํา นักงานประปาสาขา
สําหรับการจัดเก็บเอกสาร ที่จะเกิดขึ้นใหม*ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
2. รับทราบความกาวหนาการจัดสรางศูนยปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย กปน.
ไดหารือกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองคฯ ไดขอสรุป ดังนี้ พื้นที่ที่จะทํา
การจัดสรางศูนยปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระยะห*างจากแนวรั้วของกองพันทหารราบที่ 2 เป4น
139 เมตร ซึ่งอยู*นอกเขตปลอดภัยในราชการทหาร 89 เมตร และขอใหบริเวณอาคารของศูนยปฏิบัติการฯ
ที่หันเขาหาหน*วยงานทหารใหออกแบบเป4นผนังทึบหรือเป4นม*านบังแสง และบริเวณชั้นดาดฟ\าใหทําเป4น
หลังคาคลุม เพื่อป\องกันการตรวจการณ และในขั้นตอนต*อไปคือ ขอความอนุเคราะหออกแบบอาคารจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง และแจงสํานักงานเขตหลักสี่เพื่อทราบเมื่อเริ่มการก*อสราง
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ตามที่หน*วยงานทหารขอใหการออกแบบชั้นดาดฟ\าของอาคารทําเป4นหลังคาคลุม
เพื่อป\องกันการตรวจการณ นั้น คณะอนุกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะว*า กปน. ควรปรึกษาสถาปนิกในการ
ออกแบบชั้นดาดฟ\าของอาคารใหมีความเหมาะสม รวมทั้งคํานึงถึงพื้นที่ในการบํารุงรักษา (Maintenance)
ระบบต*าง ๆ ของอาคารดวย
2.2 ขอให กปน. หารื อ กั บ คณะอนุ ก รรมการฯ ในการเขี ย นขอกํ า หนดรายละเอี ย ด
คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของศูนยคอมพิวเตอร (Data Center) พรอมทั้งมอบหมายให นายเมธพลนันทน
อธิเมธพัฒน อนุกรรมการฯ เขาร*วมเป4นที่ปรึกษาโครงการฯ
3. การพิจ ารณาใหความเห็น ชอบ (ร*า ง) แผนปฏิบัติก ารดิจิทัล ของ กปน. ระยะ 5 ปj
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยผูช*วยผูว*าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ไดนําเสนอร*างแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ได
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 พรอมทั้งจัดทําบทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบกรอบการจัดทํา (ร*าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการ ฯ มีขอเสนอแนะใหที่ปรึกษาฯ และ กปน.
ดําเนินการ ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับที่ปรึกษาฯ
3.1 ควรแยกงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหชัดเจน ระหว*าง
Digital Innovation กับ Non-Digital Innovation ทั้งนี้ ควรแบ*งขอบเขตงานและงบประมาณใหชัดเจน
3.2 ควรมีการเชื่อมโยงโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ กับแผนอื่น ๆ ของ กปน.
นอกเหนือจากการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564)
ขอเสนอแนะสําหรับ กปน.
3.3 ควรกําหนดเป\าหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เทียบกับยุทธศาสตรการบริหาร
การประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564) ใหชัดเจน พรอมกําหนดกิจกรรมของสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหหน*วยงานอื่น ๆ ทราบว*าจะตองเตรียมดําเนินการอะไร และก*อใหเกิดความมั่นใจว*าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ จะนําไปสู*เป\าหมายที่กําหนดไวได
3.4 ควรพิจารณาการจัดทํา Enterprise Architecture (EA) ใหแลวเสร็จก*อนหรือควบคู*
กับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
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มติที่ประชุม

รับทราบ และ ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 17 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือนมีนาคม 2561
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
บริห ารจัด การน้ํา สูญ เสีย และแรงดัน น้ํา ประจํา เดือ นมีน าคม 2561 ที่ไ ดประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2561 สรุปไดดังนี้
1. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํารับทราบ
1.1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสียของเดือนกุมภาพันธ 2561 มีอัตราน้ํา
สูญเสียที่ 28.77% ลดลงเทียบกับเดือนมกราคม 2561 (32.95%) เป4นผลใหอัตราน้ําสูญเสียสะสมอยู*ที่
30.46% ดีกว*าแผนงาน (30.75 %) โดยมีขอสังเกตว*าแรงดันน้ําเฉลี่ยกับน้ําจําหน*ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่
ผลการสํารวจหาท*อรั่วในท*อจ*ายน้ําและซ*อมท*อลดลงตามจํานวนวันทํางานในเดือนกุมภาพันธที่นอยกว*าเดือน
อื่น ๆ สะทอนใหเห็นว*าสถานภาพน้ําสูญเสียมีระดับที่ทรงตัว ทั้งนี้สํานักงานประปาสาขา 4 แห*งที่มีปริมาณน้ํา
สูญเสียลดลงอย*างมีนัยสําคัญ ประกอบดวย สํานักงานประปาสาขาสมุทรปราการ สํานักงานประปาสาขา
สุวรรณภูมิ สํ านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ และสํา นักงานประปาสาขาพญาไท โดยผลการดําเนิ นงานมี
รายละเอียด ดังนี้
พื้นที่

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

อัตราน้ําสูญเสียสะสม
(ร8อยละ)
แผน
แผน
ค)าจริง ก.พ.
ปQงบฯ 61
61
29.63 30.74 28.71
29.83 29.48 27.61
22.82 23.15 21.40
37.65 38.90 36.76
30.35 27.70 25.78
30.46 30.75 28.75

น้ําสูบจ)ายสะสมเฉลี่ยต)อวัน
(ล8าน ลบ.ม./วัน)

น้ําจําหน)ายสะสมเฉลี่ยต)อวัน
(ล8าน ลบ.ม./วัน)

ค)าจริง

แผน
แผน
ก.พ. 61 ปQงบฯ 61

ค)าจริง

แผน
ก.พ. 61

แผน
ปQงบฯ 61

1.308
1.266
0.951
1.286
0.631
5.441

1.316
1.262
0.955
1.308
0.592
5.434

0.921
0.888
0.734
0.802
0.440
3.784

0.912
0.890
0.734
0.799
0.428
3.763

0.937
0.910
0.758
0.817
0.441
3.863

1.315
1.257
0.964
1.292
0.594
5.422

1.2 ผลการบริหารจัดการแรงดันน้ํา อางอิงจากจุดวัดบนระบบท*อประธาน 28 แห*ง
(ค*าเฉลี่ย) ในเดือนกุมภาพันธ 2561 อยู*ที่ 8.98 เมตร เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 ที่ 8.60 เมตร ทําให
แรงดันน้ําเฉลี่ยสะสมอยู*ที่ 8.61 เมตร
1.3 การนําเสนอร*างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงดันน้ํา มีการนํา
Smart Map มาช*วยกําหนดพื้นที่สีแรงดันน้ํา โดยยึดแนวทางการหาค*าแรงดันน้ําเฉลี่ยสะสมจากจุดวัดบนท*อ
ประธาน 28 แห*งเดิม รวมกับจุดวัดที่มีอยู*ในป@จจุบัน พรอมทั้งนําค*าแรงดันน้ําจาก DMA มาใชพิจารณาดวย
และกําหนดตัวชี้วัดเป4นค*าแรงดันน้ําต่ําสุดในพื้นที่น้ําไหลอ*อนซ้ําซากในช*วง On Peak
1.4 ผลการสอบเทียบมาตรวัดน้ําหลักตามจุดจ*ายน้ําหลัก 12 แห*ง ดําเนินการแลวเสร็จ
อยู*ระหว*างการจัดทําสรุปรายงานผลเสนอ ผวก. ทราบและสั่งการหน*วยงานที่เกี่ยวของ
1.5 ผลการดํ า เนิ นงานตามกิจ กรรม 5 กลยุ ทธ กิ จกรรมบางส* ว นมี ความล* าชา ไดแก*
งานจางลดน้ําสูญเสียในพื้นที่ระดับโซน (PBC) และการปรับปรุงท*อ (วัสดุท*อที่มีความทนทานสูง)
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1.6 สาเหตุความแตกต*างระหว*างปริมาณน้ําสูบจ*ายเขาสาขาจากเครื่องวัดในระบบท*อ
ประธาน เมื่อเทียบกับปริมาณน้ําสูบจ*ายเขา DMA บางส*วนอาจเกิดจากมีการเพิ่มทางเขาน้ํา DMA จากระบบ
ท*อประธานแลวไม*ไดติดตั้งเครื่องวัด การรื้อยายเครื่องวัดระบบ DMA เนื่องจากงานก*อสราง เครื่องวัด (Flow
Meter) ชํารุด ไม*สามารถเปลี่ยนได เนื่องจากเจาของพื้นที่ไม*อนุญาต จํานวนทั้งสิ้น 90 แห*ง และในระบบท*อ
ประธานยัง ไม*มีการติดตั้งเครื่องวัดระหว*างสาขา จํานวน 9 แห*ง
1.7 ผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงานประปาสาขาตามเกณฑ
ชี้วัดฯ ในเดือนกุมภาพันธ 2561 ส*วนใหญ*มีผลงานผ*านเกณฑการประเมิน โดยขอให กปน. แจงสํานักงาน
สาขาที่ไม*ผ*านเกณฑใหทราบสถานะในเบื้องตนและเร*งรัดงานใหไดทันตามกําหนด
1.8 ความกาวหนาโครงการปรับปรุงท*อที่เสื่อมสภาพบริเวณชุมชนแออัดหลัก ๆ ในพื้นที่
สํานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ จัดทําโครงการนําร*องแลวเสร็จ 2 ชุมชน และอยู*ระหว*างการประเมินผล
น้ําสูญเสียจากโครงการ พรอมทั้งไดจัดทําโครงการเพิ่มเติมอีก 3 ชุมชนในปj 2562
1.9 ความกาวหนาโครงการแกป@ ญ หาไม* มีพื้ น ที่ ว างท* อจ* า ยน้ํ าใหม* ท ดแทนของเดิ ม ที่
เสื่ อมสภาพนั้น กปน. ไดมี การตั้งคณะทํา งานศึ กษาแนวทางการแกไขป@ ญหาไม* มีพื้น ที่ วางท*อจ* ายน้ํ าใหม*
ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ และประสานงานกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดมีการประชุมแลว 1 ครั้ง
มี ก ารกํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น งานเบื้ อ งตน โดยที่ ป ระชุ ม ขอใหขยายผลในการประสานงานกั บ
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ ดวย
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให กปน. พิจารณาดําเนินการ
2.1 พิจารณานําขอเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ในประเด็นการปรับเปลี่ยนวิธีประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานแรงดันน้ํา เพื่อจัดทําโครงการฯ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในดาน
ขอบเขตของงาน เป\ าหมายและผลประโยชนที่ จะไดรั บ พรอมรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มสํ าหรั บใชนํ าเสนอและ
ขอทบทวนกับ สคร.
2.2 จัดทําแผนงานสํารวจสภาพท*อประธานตามจุดวิกฤติ เช*น ท*อประธานลอดใตคลอง
ต*าง ๆ จํานวน 509 จุด
2.3 จัดทําแผนการติดตั้งมาตรวัดน้ําตามจุดจ*ายน้ําหลักและแบ*งเขตระหว*างสาขาเพิ่มเติม
จากที่มีแผนในการดําเนินงานปj 2561 จํานวน 4 สาขา โดยขอใหสาขารวบรวมป@ญหา และเสนอจุดที่จะ
ตรวจสอบและติดตั้งเพิ่ม แจงให ชวก.(บร) รับทราบ ทั้งนี้ ใหรวมการจัดทําแผนการติดตั้งมาตรวัดน้ําเขาพื้นที่
DMA ที่ยังไม*มีการติดตั้ง หรือถูกรื้อยาย จํานวน 90 แห*งใหครบถวน
2.4 พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางการเพิ่ ม ปริ ม าณงาน/อั ต รากํ า ลั ง จากภาคเอกชน
(Outsource) ในกิจกรรมดานลดน้ําสูญเสียทดแทนงานจางลดน้ําสูญเสียในพื้นที่ระดับโซน (PBC) ที่อยู*ระหว*าง
รอคํ า วิ นิ จ ฉั ย จากสํ า นั กงานอั ย การสูงสุ ด และหน* ว ยงานที่ เ กี่ ย วของ และขอใหรวบรวมขอมู ล ผู รั บ จางงาน
ดานลดน้ํา สูญ เสีย ในป@ จจุ บัน ว* ามากนอยเพี ย งใด เพีย งพอหรื อไม* รวมถึ งความเหมาะสมและเพี ยงพอของ
งบประมาณในการลดน้ําสูญเสีย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 18 รับทราบผลการดํา เนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่ อ
สังคม (CSR)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ไดประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกรที่ 9 มีนาคม 2561
มีมติในเรื่องต*าง ๆ ดังนี้
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1. รับทราบ ประธานฯ แจงเพื่อทราบ ดังนี้
(1) เสนอให กปน. ศึกษาเรื่องการพัฒนาอย*างยั่งยืน หรือ Sustainable Development
(SD) เพื่อนํามาปรับใช กับการดําเนินงานในทุกดานของ กปน. ใหบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน โดยให
เลขานุการนําเสนอในการประชุมครั้งต*อไป
(2) สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ มครองผู บริ โ ภค (สคบ.) อยู* ร ะหว* า งการเตรี ย มออก
ประกาศคณะกรรมการว*าดวยสัญญา เรื่องใหธุรกิจใหเช*าอาคารเพื่ออยู*อาศัยเป4นธุรกิจควบคุมสัญญา เพื่อ
แกไขป@ ญหา การใหบริ การเช* าที่ พักอาศั ย โดยในประกาศจะกํ าหนดหลั กเกณฑที่ ผู ประกอบการหอพั กตอง
ดําเนินการ เช*น เรื่องมิเตอร ค*าน้ําประปา ค*าไฟฟ\า ตองเป4นอัตราที่ไม*เกิน 20% ของอัตราค*าไฟฟ\าที่การไฟฟ\า
ส*วนภูมิภาคหรือการไฟฟ\านครหลวงเรียกเก็บ ฯลฯ
2. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานธรรมาภิบาล (CG) ประจําปj
งบประมาณ 2561 ในเดือนกุมภาพันธ 2561
คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะต*างๆ ดังนี้
(1) ขอใหฝf า ยธรรมาภิ บ าลศึ ก ษาและนํ า เสนอการดํ า เนิ น งานของธนาคารอาคาร
สงเคราะห (ธอส.) ซึ่งไดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร*งใสในการดําเนินงานของหน*วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจําปj 2560 เป4นอันดับ 1 เพื่อใหทราบขอดี-จุดเด*น ของ ธอส. และนํามาปรับใชกับ กปน. ต*อไป
(2) เสนอใหจัดอบรมส*งเสริมความรู ขอกฎหมายใหม* เพื่อส*งเสริมจริยธรรมและป\องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแก*พนักงาน
(3) ขอใหฝfายธรรมาภิบาลดูแลการดําเนินงานของสภาธรรมาภิบาลฯ อย*างใกลชิด อาจ
เป4นผูกําหนด agenda ใหแก*สภาธรรมาภิบาลฯ เพื่อผลักดันการดําเนินงาน รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่และ
วางบทบาททิศทางการดําเนินงานใหชัดเจน
(4) สนับสนุนใหกิจกรรมของโครงการ “กลาทําดี” มีการต*อยอดผลงานอย*างต*อเนื่อง
(5) เพิ่มช*องทางประชาสัมพันธข*าวสารเกี่ยวกับดานธรรมาภิบาล
3. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบต*อสังคม
(CSR) ประจําปjงบประมาณ 2561 ในเดือนกุมภาพันธ 2561
คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะต*าง ๆ ดังนี้
(1) ขอใหเชิญคณะทํางานบริหารจัดการการใชน้ําอย*างรูคุณค*าหรือผูเกี่ยวของ รายงาน
ความคืบหนาการดําเนินงานดานราคาเพื่อการอนุรักษ และการศึกษา/วิจัยพฤติกรรมการใชน้ํา ในการประชุม
ครั้งต*อไป
(2) ควรจั ด ทํ า แผน/วิ ธี การดํ า เนิ น งานโครงการส* งเสริมและสนั บสนุ น การใชน้ํ า อย* า ง
รูคุณค*าฯ แผนงานที่ 2 เทคโนโลยีประหยัดน้ํา ใหชัดเจน อาทิ หลักเกณฑในการคัดเลือกสถานที่ร*วมกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่เป4นรูปธรรม ภายหลังเขาร*วมโครงการแลว ฯลฯ
(3) มุ*งเนนการดําเนินกิจกรรมต*าง ๆ ในชุมชนพื้นที่ใหบริการของ กปน. ใหเขมแข็ง
(4) กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต* อสั งคม ควรมี แกนหลั ก ในการดํ า เนิ น งาน และมุ* งทํ า
กิจกรรมหลักใหเขมแข็ง ซึ่งจะสรางการรับรูใหประชาชนจดจํามากขึ้น ยกตัวอย*าง กิจกรรมประปาเพื่ อ
ประชาชน ซึ่งเป4นโครงการที่ต*อเนื่อง และประชาชนจดจําได

-28-

4. รับทราบ รายงานผลการดํ าเนิน งานตามแผนปฏิ บัติ งานดานประชาสั มพั นธ ประจํา ปj
งบประมาณ 2561 ในเดือนกุมภาพันธ 2561
คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะต*าง ๆ ดังนี้
(1) รณรงคใหประชาชนประหยั ดน้ํา โดยสรางสรรคกลยุ ทธในการประชาสั มพั นธรู ปแบบ
ใหม* ๆ และควรหาพันธมิตรในการดําเนินการกิจกรรมต*าง ๆ เพื่อประโยชนในการเผยแพร*ประชาสัมพันธได
กวางขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
(2) มุ*งเนนการประชาสัมพันธผ*านสื่อสังคมออนไลน (Social Media) และการใชเทคโนโลยี
ช*วยใหบริการ เช*น แอปพลิเคชั่น MWA onMobile
5. รั บ ทราบ รายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ขอมู ล ข* า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 โดยศูนยขอมูลข*าวสาร ฝfายสื่อสารองคกร ไดดําเนินการประกาศเผยแพร*การ
จัดซื้อจัดจางที่เสาข*าว บริเวณหนาหองอาหาร อาคารสํานักงานใหญ* มีจํานวนทั้งสิ้น 56 เรื่อง และไม*มีการ
รองเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจางจากทุกสายงาน
6. รับทราบ ประธานฯ แต*งตั้งใหนางตติยา ใจบุญ เป4นที่ปรึกษาการดําเนินงานดานพิพิธภัณฑ
แห*งการเรียนรูของการประปานครหลวง
7. รับทราบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR) ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมศูนยควบคุมการผลิต
และจ*ายน้ํา อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 โรงงานผลิตน้ําสามเสน การประปานครหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข8องกับ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ กปน.
จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ6 2561
- เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป#นกรณีพิเศษ ในปQ 2561
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบกํ า หนดวั น หยุ ด ราชการเพิ่ มเป4 น กรณี พิเ ศษ ในปj 2561
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. กําหนดใหวั นพฤหัส บดีที่ 12 เมษายน 2561 เป4 นวันหยุ ดราชการเพิ่มเป4นกรณี
พิเศษอีก 1 วัน ในปj 2561
2. ส*วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแต*ละแห*ง ธนาคาร
แห*งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่เกี่ยวของต*อไป
3. ในกรณีที่หน*วยงานใดมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเป4นหรือ
ราชการสําคัญในวันดังกล*าวโดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวก*อนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความ
เสียหายหรือกระทบต*อการใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหน*วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
โดยมิใหเกิดความเสียหายแก*ทางราชการและประชาชน
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2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
- เรื่อง มาตรการป\องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑการดําเนินการเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ป\องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห*งชาติ
เสนอ ดังนี้
ขอ 1 ในกรณี ที่มีขอรองเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติมิช อบของขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐ ใหส*วนราชการตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนใหแลวเสร็จภายใน
7 วัน แลวรายงานผลการพิจารณาต*อหัวหนาส*วนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให
พิจารณาดําเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะตองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว*างนี้ใหรายงาน
ความคืบหนาในการดําเนินการต*อหัวหนาส*วนราชการหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อทราบเป4นระยะตามความ
เหมาะสม
กรณีที่ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบว*ามีเหตุน*าเชื่อถือ และเป4นกรณีที่ทําใหเกิดความ
เสียหายแก*ราชการหรือทําใหเกิดความเดือดรอนแก*ประชาชน แมผลการตรวจสอบยังไม*อาจสรุปความผิดได
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ใหพิจารณาปรับยายขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ไปดํารงตําแหน*งอื่น
เป4นการชั่วคราว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและป\องกันการกระทําที่อาจมีผลต*อการตรวจสอบโดยเร็ว
และในกรณีที่เป4นเรื่องรายแรงหรือมีผลกระทบต*อความเชื่อมั่นและไววางใจของประชาชน ใหเสนอใหมีการ
ยายหรือโอนไปแต* งตั้งใหดํา รงตํ าแหน* งในอัต รากํ าลั งชั่ ว คราวเป4 น กรณีพิเศษในสํา นักนายกรั ฐมนตรี และ
ดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดขึ้นตามคําสั่ งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห*งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง
มาตรการแกป@ญหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยู*ระหว*างการถูกตรวจสอบ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห*งชาติที่ 68/2559
เรื่องมาตรการแกป@ญหาเจาหนาที่ในหน*วยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราวลงวันที่
16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แลวแต*กรณี
ขอ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบว*า มีหลักฐานควรเชื่อไดว*าสามารถสรุ ป
ความผิดไดชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ใหส*วนราชการตนสังกัดดําเนินการทางวินัยต*อขาราชการ และเจาหนาที่
ของรัฐที่เกี่ยวของอย*างเด็ดขาดโดยเร็ว และใหรายงานหัวหนาส*วนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อทราบ
ความคืบหนาและเร*งรัดการดําเนินการอย*างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นออกจากราชการไวก*อนหรือออกจากตําแหน*งก็ไดตามความจําเป4นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว*า
มีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิดทางอาญาดวย ใหส*งเรื่องใหหน*วยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบเพื่อ
พิจารณาดําเนินคดีโดยทันที
กระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเป4นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ที่เกี่ยวของตามปกติ แต*ใหเร*งดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับตามความสําคัญ ความสนใจ
ของประชาชน และมูลค*าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป4นการกระทําความผิดต*อตําแหน*งหนาที่ราชการ หรือเป4นความผิดทางวินัย
อย*างรายแรง แต*ไม*ถึงขั้นใหปลดออกจากราชการหรือไล*ออกจากราชการ ใหส*วนราชการตนสังกัดดําเนินการ
ปรับยายจากตําแหน*งเดิม และหามปรับยายกลับไปดํารงตําแหน*งหนาที่ในลักษณะเดิม หรือแต*งตั้งใหดํารง
ตําแหน*งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปj นับแต*วันที่มีการลงโทษทางวินัย
ขอ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห*งชาติ ที่ทําให
การปฏิบัติราชการเกิดความล*าชาหรือไม*มีประสิทธิภาพซึ่งทําใหเกิดความเสียหายแก*ราชการ หรือทําใหเกิด
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ความเดือดรอนแก*ประชาชน ใหถือเป4นกรณีที่ตองพิจารณาใหมีการยายหรือโอนไปแต*งตั้งใหดํารงตําแหน*งอื่น
ตามขอ 1 วรรคสองดวย
ขอ 4 ใหหน*วยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาจัดใหมีมาตรการคุมครองพยาน หรือผูให
ขอมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย*างเหมาะสม เพื่อใหการไดรับขอมูลและหลักฐานในการดําเนินการต*อ
ผูมีส*วนเกี่ยวของในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป4นไปอย*างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว*ามีการจงใจใหขอมูลเพื่อใส*รายหรือบิดเบือนขอมูลเพื่อใหมีการ
ดําเนินการ ที่เป4นผลรายต*อบุคคลอื่น ใหพิจารณาดําเนินการลงโทษบุคคลดังกล*าวอย*างเด็ดขาดดวย
ขอ 5 ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้โดยเคร*งครัดตั้งแต*บัดนี้เป4นตนไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 20 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ในช*วง
ที่ผ*านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ6 2561 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหนาหองปYยราษฎร พลเรือโท
ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการ กปน. และนายปริญญา ยมะสมิต ผูว*าการ ร*วมมอบคอมพิวเตอร จํานวน 3 ชุด
ใหแก* เรือเอก สมชาติ กาญจนมณี ผูบังคับกองรอยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 11 หน*วยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองรอยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 11 ในการดูแลพื้นที่
ตําบลดอนทราย อําเภอไมแก*น จังหวัดป@ตตานี
- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ6 2561 เวลา 16.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราช
วรวิหาร สมเด็จพระอริย วงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญ าต
ให นายวัลลภ พริ้งพงษ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผูว*าการ และ
คณะผูบริหาร กปน. กราบทูลถวายสักการะและขอประทานพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปjใหม* 2561 เพื่อ
ความเป4นสิริมงคลแก*ชาว กปน.
- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ6 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมธารทิพย 01 อาคาร
99 ปj หม* อมหลวงชู ช าติ กํา ภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน ศ. สุ วั ฒ นา จิ ต ตลดากร กรรมการ กปน.
นายปริญญา ยมะสมิต ผูว*าการ พรอมดวย ผศ.ดร. สิตางศุ พิลัยหลา อนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและ
แรงดั น น้ํ า เขาร* ว มสั ม มนาเพื่ อรั บ ฟ@ ง ความคิ ด เห็ น ต* อ "ร* า งพระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยากรน้ํ า พ.ศ. ...." ของ
คณะกรรมาธิการวิส ามัญ พิจ ารณา "ร*า งพระราชบัญ ญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ...." สภานิติบัญ ญัติแห*งชาติ
ในการนี้ ศ.(พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห*งชาติ เป4นประธานเปYดเวทีรับฟ@งความ
คิดเห็นใหผูมีส*วนเกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดสะทอนความ
คิดเห็น โดย ศ. สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน. พรอมดวย ผูว*าการ ไดร*วมแสดงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาแกไขเพิ่มเติม "ร*างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ...." ใหมีความ
สมบูรณ และเพื่อใหกระบวนการตราพระราชบัญญัติเป4นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย
- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.49 น. ณ บริเวณที่ทําการก*อสรางอาคาร 100 ปj
การประปาไทย สํานักงานใหญ* นายวัลลภ พริ้งพงษ ประธานกรรมการ กปน. นายทองเปลว กองจันทร กรรมการ
กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผูว*าการ คณะผูบริหาร พนักงาน และผูปฏิบัติงาน กปน. ร*วมพิธีบวงสรวง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู*หัว รัชกาลที่ 5 พระรูปจําลองพระแม*ธรณี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํา
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กปน. เพื่อขออนุญาตในการก*อสรางอาคารสํานักงานพรอมที่จอดรถ (อาคาร 100 ปj การประปาไทย) โดย
บริษัท รุ*งฟ\าเสริม คอรปอเรชั่น จํากัด ผูรับจางงานโครงการดังกล*าว ซึ่งจะใชระยะเวลาก*อสรางรวม 540 วัน
โดย อาคาร 100 ปj การประปาไทย มีพื้นที่ 12 ชั้น แบ*งเป4นพื้นที่จอดรถ 4 ชั้น และอาคารสํานักงาน 8 ชั้น
โดยจะมีความกลมกลืนกับอาคารเดิม และเชื่อมความสัมพันธของพื้นที่ใชสอยใหต*อเนื่องกัน
- เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 613 นายวัลลภ พริ้งพงษ
ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. นายปริ ญ ญา ยมะสมิ ต ผู ว* า การ คณะผู บริ ห าร พรอมดวย
หน*วยงานที่เกี่ยวของ ร*วมประชุมหารือประเด็นการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ซึ่งเป4นวาระสําคัญขององคกร
เพื่อเร*งรัดหาแนวทางในการดําเนินงานลดน้ําสูญเสียใหเป4นไปตามเป\าหมาย ตามขอสังเกตของกระทรวงการคลัง
จากผลประเมิน SEPA โดยมีประเด็นสําคัญ อาทิ สถานการณป@จจุบัน รวมทั้งขอจํากัดต*าง ๆ ของโครงการฯ
ในการนี้ ประธานกรรมการ กปน. และคณะกรรมการ กปน. ไดมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานฯ แก*
ผูบริหาร กปน. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารจัดการน้ําสูญเสียเป4นวาระสําคัญเร*งด*วนขององคกร
มีความสมดุลกับการบริหารจัดการแรงดันน้ําและเป4นไปตามเป\าหมาย
- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการ กปน. ร*วมแสดงความ
ยินดีกับ คุณผรณเดช พูนศิริวงศ กรรมการผูจัดการบริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด และ คุณผาณิต พูนศิริ
วงศ ผูจัดการทั่วไปบริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด ในโอกาสครบรอบปjที่ 38 หนังสือพิมพแนวหนา
- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานชลประทานที่ 13 จังหวัด
กาญจนบุรี นายวัลลภ พริ้งพงษ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผูว*าการ
คณะผูบริหาร กปน. เขาพบ ผูบริหารจากกรมชลประทาน นําโดย นายพงศศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผูอํานวยการ
สํานักงานชลประทานที่ 11 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 13 และผูแทน
จากสํานักงานชลประทานที่ 12 เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ตนน้ําคลองประปาฝ@Bงตะวัน ตกของ
กปน. พรอมแนวทางความร*วมมือในการบริหารจัดการน้ําในช*วงภัยแลง ปj 2561 การพัฒนาความเป4นไป
ไดในการใชน้ํา ดิบ ในอนาคต และการพัฒ นาความร*ว มมือ ภายใตบัน ทึก ความเขาใจในดานต*า ง ๆ อาทิ
การพัฒ นาความร*ว มมือ โครงการประชารัฐ ในโครงการพัฒ นาฟŽ•น ฟูค ลองออม คลองบางหลวงเชียงราก
และคลองบานพราว รวมถึงการกําจัดผักตบชวาบริเวณพื้นที่จุดรับน้ําดิบท*าม*วง ทั้งนี้ เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย*างยั่งยืน และเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ ทั้งสองหน*วยงานไดร*วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
จุดรับน้ําดิบท*าม*วง จ.กาญจนบุรี และศึกษาแนวทางในการดําเนินการดานความรับผิดชอบต*อสังคมในพื้นที่
แหล*งน้ําดิบ ฝ@Bงตะวันตก
ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. กรรมการที่เป4นอิ สระไดประชุมหารือในประเด็นสืบเนื่องจาก
การประชุมหารือร*วมกับกรมชลประทาน จากนั้นประธานกรรมการ กปน. และคณะ ร*วมประชุมกับผูบริหาร
กปน. เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปรับปรุงคลองประปาฝ@Bงตะวันตก รองรับความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต พรอมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีแก*คนในพื้นที่ เกณฑการประเมินผลองคกร และแนวทางในการ
พัฒนาระบบน้ําดิบในอนาคต
- เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ นายวัลลภ
พริ้งพงษ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผูว*าการ คณะผูบริหาร กปน.
ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ซึ่งรับน้ําจากแหล*งน้ําดิบฝ@Bงตะวันตก โดยมีประเด็นสําคัญ อาทิ ภาพรวม
การดําเนินงานของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ป@ญหาและอุปสรรคในป@จจุบัน ขอเสนอแนะ พรอมทั้งดําเนินงาน
รองรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อสรางความมั่นคงในระบบผลิตและการใหบริการ
อย*างเพียงพอ
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- เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (Smart
Water Operation Center : SWOC) อาคาร 99 ปj หม*อมหลวง ชูชาติ กําภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
ผศ. ทีฆ วุฒ ิ พุท ธภิร มย ประธานอนุก รรมการบริห ารความเสี ่ย ง และกรรมการ กปน. พรอมดวย
คณะอนุกรรมการฯ นายปริญญา ยมะสมิต ผูว*าการ คณะผูบริหาร กปน. เขาเยี่ยมชมและศึกษาการดําเนินงาน
ของศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (SWOC) โดยมี นายมนัส กําเนิดมณี รองอธิบดีฝfายบริหาร กรมชลประทานให
การตอนรับ และร*วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร*วมกัน อาทิ การติดตามและคาดหมายสถานการณน้ํา
ล*ว งหนาแก* เ กษตรกร การบริ ห ารจั ด การน้ํ า เพื่ อรองรั บ การผลิ ต น้ํ า ประปาและรองรั บ การจั ด ทํ าโครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ทั้งนี้ ศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (SWOC) มีการเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการน้ํ าทั่วประเทศ มุ* งแกป@ญหาน้ํ าท*วมและภั ยแลง ดวยการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลกั บทุ กหน* วยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อเชื่อมโยงและจัดทําเป4นฐานขอมูลกลาง ช*วยสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณน้ําของ
ผูบริหารประเทศไดอย*างถูกตอง แม*นยํา รวดเร็ว และทันเหตุการณ
มติที่ประชุม
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