สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 6/๒๕61
ดวยเมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํา นัก งานใหญ* การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้ งที่ 6/๒๕61 สรุป ผลการ
ประชุมไดดังนี้
เรื่องที่ 1

เรื่องประธานฯ แจ$งให$ที่ประชุมทราบ

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประธานกรรมการ กปน. ไดมีประเด็นแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การอบรมหลักสูตร Corporate Governance in Digital Era
ประธานกรรมการฯ ไดเขาร*วมอบรมหลักสูตร Corporate Governance in Digital Era
สําหรับกรรมการ (Board of Directors) หน*วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.1 องค:ก รคุ ณธรรม : เปZน การนอมนํ าเอาพระราชดํา รัส ของพระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการศึกษา การสอน การอบรม มาประยุกต[ใช โดยมีการขยายผลจาก
โรงเรียนตนแบบการสอนความรูคู*คุณธรรมมาเปZนสถานศึกษาคุณธรรม และส*วนราชการคุณธรรม มีเป\าหมาย
คือ การดําเนินงานอย*างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนนความประหยัด เรียบง*าย และประโยชน[สูงสุดที่
องค[กรไดรับ โดยมี ขั้นตอนสู*การนําไปปฏิบัติ คือ การปลุกเราความคิดของคนในองค[กร และสรางพฤติกรรม
ร*วมกันดวยการกําหนดพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและละเวน ในเรื่องโครงสรางธรรมาภิบาล ไดใหความสําคัญกับ 2
เรื่อง คือ ความรับผิดรับชอบ (Accountability) และหลักความรับผิดชอบ (Responsibility) ภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และนําไปสู*การเปZนรัฐวิสาหกิจคุณธรรม
1.2 Digital Era : เปZนการนําขอมูลที่มีอยู*จํานวนมากมาใชใหเกิดประโยชน[ โดยเริ่มจาก
กลยุ ท ธ[ ที่ ม าจากผู บริ ห าร ซึ่ ง เปZ น การนํ า แผนงานโครงการต* า งๆ มาพั ฒ นาใหเกิ ด กระบวนการ Digital
Transformation เพื่อกําหนดกลยุทธ[ที่จะนํา Big Data มาใชใหเกิดประโยชน[ต*อองค[กร
2. ระบบบริหารการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส:ของ กปน. (E-Financial Management
of Metropolitan Waterworks Authority : E-FMMWA)
ตามที่ ป ระธานกรรมการฯ ไดมี ขอเสนอแนะในการประชุ มครั้ ง ที่ 7/2560 เมื่ อวั น ที่
18 กรกฎาคม 2560 ให กปน. พิจารณาศึกษาความเปZนไปไดในการจัดทําโครงการบริหารจัดการผ*านระบบ
อิเล็กทรอนิกส[ เพื่อรองรับประเด็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช*วยในการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการภายในองค[กรใหมีประสิทธิภาพ นั้น ไดมีการหารือกับสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํา
ระบบบริหารการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส[มาปรับใชกับ กปน. ดังนี้
ระบบบริหารการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส:ของ กปน. (E-Financial Management
of Metropolitan Waterworks Authority : E-FMMWA) ประกอบดวย 4 ส*วนที่เชื่อมโยงกัน ไดแก*
2.1 E-Revenue
2.2 E-Budgeting
2.3 E-Procurement
2.4 E-Accounting
ทั้งนี้ กปน. จะผลักดันใหสามารถดําเนินการตามระบบไดในปmงบประมาณ 2562 ซึ่งจะ
เปZ น การเชื่ อมโยงขอมู ล และระบบที่ สํ า คั ญ ขององค[ ก รเพื่ อใชในการบริ ห ารงานและตั ด สิ น ใจของผู บริ ห าร
นําไปสู*การใชประโยชน[ Big Data ในองค[กรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. แนวทางปฏิบัติและภาพรวมงบลงทุนปSงบประมาณ 2562 (รวมงบลงทุนผูกพัน)
ตามที่ประธานกรรมการฯ ไดประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงบลงทุนประจําปm 2562
ร*วมกับผูบริหารระดับผูอํานวยการฝoายและเทียบเท*าขึ้นไป เพื่อใหการเบิกจ*ายงบประมาณเปZนไปตามที่รัฐบาล
กําหนด โดยมีการหารือเกี่ยวกับงบลงทุนประจําปmงบประมาณ 2562 ของแต*ละสายงาน และกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบลงทุน ดังนี้
3.1 ขอใหหน*วยงานจัดซื้อจัดจางล*วงหนา เพื่อใหสามารถลงนามสัญญา (M6) ไดทันที
ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ (เดือนตุลาคม)
3.2 ขอใหหน* ว ยงานเร* งเบิ กจ* า ยงบลงทุ น ใหเร็ ว ขึ้ น (Front-Loaded) เพื่ อใหสามารถ
เบิกจ*ายงบลงทุนไดในไตรมาส 1
3.3 งานซื้อครุภัณฑ[วงเงินไม*เกิน 500,000 บาท ขอใหเบิกจ*ายไดในไตรมาส 1
3.4 งานซื้อครุภัณฑ[รวม ขอใหหน*วยงานส*งใบ PR ใหฝoายจัดหาและพัสดุ (ฝจพ.) ตามที่
ฝจพ. ไดกําหนดระยะเวลาไว
3.5 ขอใหพิ จ ารณาสั ด ส* ว นแผนเบิ กจ* า ยต* อวงเงิ น งบประมาณที่ ข อตั้ งอย* า งเหมาะสม
หากเปZนสัดส*วนที่นอยจะเปZนภาระต*อแผนการเบิกจ*ายงบลงทุนในปmถัดไป เช*น ขอวงเงิน 1 ลานบาทแต*จ*าย
เพียง 0.1 ลานบาท เปZนตน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ กปน. ชุดตW าง ๆ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
เลขานุ การฯ ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทิน กิจ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต*าง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนกรกฎาคม 2561 เป[น
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3

การติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ตามเกณฑ:ประเมินผล
องค:กร ประจําเดือนมิถุนายน 2561

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการ
น้ําสูญเสียและแรงดันน้ําตามเกณฑ[ประเมินผลองค[กร ประจําเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีผลงาน ณ เดือน
พฤษภาคม 2561 ดังนี้
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป`าหมายสะสม ณ เดือนพฤษภาคม 2561
เดือนพฤษภาคม 2561
ตัวชี้วัด
หนWวยวัด
เป`าหมาย
ผลงานสะสม
รอยละ
อัตราน้ําสูญเสีย
29.590
30.030
เมตร
แรงดันน้ํา
9.050
8.821
เปลี่ยนท*อใหม*ทดแทนท*อเดิมที่เสื่อมสภาพ
กิโลเมตร
275.972
237.676
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ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ:ประเมินผลองค:กร ปSงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด
อัตราน้ําสูญเสีย (รอยละ)
แรงดันน้ํา (เมตร)
เปลี่ยนท*อใหม* ทดแทนท*อเดิมที่
เสื่อมสภาพ (กิโลเมตร)

ระดับเกณฑ:วัดองค:กร ณ สิ้นปSงบประมาณ
ผลงานสะสม 8 เดือน
(พฤษภาคม 61)
E
D
C
B
A
34.75 33.25 31.75 30.25 28.75 30.030 B+
8.40 8.60 8.80 9.00 9.50
8.821 C+
200

250

300

350

400

237.676

D-

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอสังเกตว*า แรงดันน้ําในภาพรวมของ
กปน. ค*อนขางต่ํา การปรับลดแรงดันน้ําอาจส*งผลกระทบใหการสํารวจหาท*อรั่วในระบบเปZนไปไดยากขึ้น
กปน. ควรบริหารจัดการปริมาณน้ําผลิต จ*าย การสูบจ*า ยน้ํา และการลดน้ําสูญเสียใหเหมาะสม และให
ความสําคัญกับกิจกรรมลดน้ําสูญเสียอย*างจริงจัง
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. รับขอสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต*อไป

เรื่องที่ 4

คาดการณ:การเบิกจWายงบลงทุน ปSงบประมาณ 2561 ณ เดือนมิถุนายน 2561

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบคาดการณ[ ก ารเบิ ก จ* า ยงบลงทุ น
ปmงบประมาณ 2561 ณ เดือนมิถุนายน 2561 โดย กปน. ไดติดตามรายการลงทุน ปรากฏว*ามีรายการที่
กระทบต*อผลการเบิกจ*ายงบลงทุนในภาพรวมของ กปน. เช*น งานก*อสรางอาคาร 100 ปm คาดว*าเบิกจ*าย
ล*าชากว*าแผน 2 งวดงาน เนื่องจากมีการปรับปรุงงวดเนื้องานใหเหมาะสม และงานซื้อคอมพิวเตอร[ที่มีการ
ประชาพิจารณ[ รวมทั้งงานซื้อครุภัณฑ[ที่คาดว*าจะเบิกจ*ายไม*ได จึงคาดการณ:เบิกจWายงบลงทุนปSงบประมาณ
2561 ณ เดือนมิถุนายน มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,573.6 ล$านบาท คิดเปZนรอยละ 96.9 (อยู*ในระดับ B+
ตามเกณฑ[ประเมินผลองค[กร)
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. เร*งรัดการเบิกจ*าย
งบลงทุน ปmงบประมาณ 2561 ใหไดตามเป\าหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 5

การพิจารณาให$ความเห็นชอบแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2561

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลั กครั้งที่ 9 ฉบับ ปรั บปรุงเดื อนมิถุนายน 2561 ที่ไดมี การทบทวนใหม* เนื่ องจากงานจางที่
ปรึกษาเพื่อสํารวจ ออกแบบ และจัดทําเอกสารประกวดราคา งานกอสรางอุโมงค!สงน้ํา งานกอสรางสถานีสูบ
จายน้ํา งานกอสรางถังเก็บน้ําใส งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา และงานจัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ-ายอย
115 kV สัญญา CS-902(R) และงานจางที่ปรึกษาเพื่อสํารวจ ออกแบบ และจัดทําเอกสารประกวดราคา
งานกอสรางขยายกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก!เมตรตอวัน สัญญา
PMP-901(R) ไม*เปZนไปตามขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ว*าดวยการพัสดุ พ.ศ. 2537 กปน. จึงไดพิจารณาให
ยกเลิกการจาง และคณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะใหพิจารณาแบ*งงานจางที่ปรึกษาออกเปZนส*วนงานย*อย
เพื่อใหเกิดความคล*องตัวและสามารถดําเนินงานโครงการฯ ไดแลวเสร็จตามกรอบเวลาที่กําหนด โดย กปน.
ไดพิจารณาทบทวนแผนงานโครงการฯ 9 และปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับปxญหาขอเท็จจริง ดังนี้
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1) ทบทวนจัดกลุ*มสัญญา โดยพิจารณาแบ*งกลุ*มงาน จากเดิม 4 กลุ*มงาน ปรับเปZน 5 กลุ*ม
งาน เพื่อใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.
2) ปรับระยะเวลาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และระยะเวลาก*อสรางในแต*ละสัญญาลง
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการฯ 9 แลวเสร็จภายในกรอบเวลาที่กําหนดในปmงบประมาณ 2565
3) ทบทวนการจางออกแบบและควบคุมงานก*อสรางวางท*อประธาน ดังนี้
(1) งานจางออกแบบ เปZน 2 สัญญา เพื่อเร*งรัดงานใหเปZนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด
(2) งานจางควบคุมงานก*อสราง เปZน 2 สัญญา โดยปรับลดเนื้องานจางที่ปรึกษาควบคุม
งานก*อสรางวางท*อประธาน จาก 14 เสนทาง วงเงินค*างาน 4,120.04 ลานบาท เปZน 12 เสนทาง วงเงิน
ค*างาน 3,050.84 ลานบาท เพื่อใหค*าก*อสรางสอดคลองกับกรอบงบประมาณในหมวดงานวางท*อประปาและ
กรอบเวลา
4) จัดทําตัวเลขวงเงินงบประมาณค*างานก*อสรางของแต*ละรายการ เพื่อนําไปใชเปZนฐานใน
การคํานวณอัตราค*าจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานก*อสราง ตามกฎกระทรวงที่ออกภายใต
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5) ปรับเปลี่ยนรหัสสัญญางานจางออกแบบและควบคุมงาน ใหสื่อความหมายในงานที่ตอง
ดําเนินการ
สรุปสาระสําคัญของแผนงานโครงการฯ 9 ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2561 แบ*งเปZน 5
กลุ*มงาน ดังนี้
1) กลุ*มงานที่เกี่ยวของกับงานขยายกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ พรอมงาน
ที่เกี่ยวของ วงเงินงบประมาณรวม 4,673.1 ลานบาท แบ*งเปZน งบประมาณค*าสํารวจ ออกแบบและควบคุม
งาน 210.1 ลานบาท และงบประมาณค*างานก*อสราง 4,463 ลานบาท (ประกอบดวยงาน 6 สัญญา)
2) กลุ*มงานก*อสรางอุโมงค[ส*งน้ําพรอมงานที่เกี่ยวของ วงเงินงบประมาณรวม 12,858.6
ลานบาท แบ*งเปZน งบประมาณค*าสํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน 553.7 ลานบาท และงบประมาณค*างาน
ก*อสราง 12,304.9 ลานบาท(ประกอบดวยงาน 6 สัญญา)
3) กลุ*มงานก*อสรางสถานีสูบ จ*ายน้ํา ถังเก็บน้ํ าใส จัด ซื้อและติ ดตั้งเครื่ องสูบน้ํา พรอมงาน
ที่เกี่ยวของวงเงินงบประมาณรวม 4,432.1 ลานบาท แบ*งเปZน งบประมาณค*าสํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน
172.7 ลานบาท และงบประมาณค*างานก*อสราง 4,259.4 ลานบาท (ประกอบดวยงาน 10 สัญญา)
4) กลุ*มงานก*อสรางวางท*อประปา วงเงินงบประมาณรวม 10,181.5 ลานบาท แบ*งเปZน
งบประมาณค*าสํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน 181.5 ลานบาท งบประมาณค*างานก*อสราง 10,000 ลานบาท
5) กลุ*มงานอื่นๆ ประกอบดวย ค*าบริหารและควบคุมโครงการ ค*าจางสํารวจ ออกแบบและ
ควบคุมงาน และค*างานสํารอง
กรอบวงเงินลงทุนรวม 42,750 ลานบาท งบประมาณค*างานก*อสราง 36,956.3 ลานบาท
วงเงินที่ยังไม*ไดจัดสรร 5,793.7ลานบาท
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองค[ กรไดประชุ มครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน
2561 มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน
2561 และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค[กรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. กปน. ควรชี้แจงเหตุผลความจําเปZนในการปรับปรุงแผนงานโครงการฯ 9 โดยเปรียบเทียบ
แผนงานเดิมกับแผนงานฉบับปรับปรุงใหชัดเจนว*ามีการเปลี่ยนแปลงอย*างไร รวมถึงแผนงานที่ปรับปรุงกระทบ
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ต*อวัตถุประสงค[หลักและเหตุผลความจําเปZนที่ไดรับอนุมัติไวหรือไม* อย*างไร หากมีผลกระทบ กปน. จะมีแนว
ทางแกไขอย*างไร
2. กปน. ควรพิจารณาบริหารจัดการสัญญาในงานต*างๆ ใหมีความเหมาะสม โดยใหสามารถ
เร*งรัดการดําเนินงานใหเปZนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ขอใหหน*วยงานที่รับผิดชอบหารือกับรองประธาน
อนุกรรมการพัฒนาองค[กร ก*อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต*อไป
โดย กปน. ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค[กรเรียบรอยแลว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการก* อสรางสถานีไฟฟ\า ย*อย ขนาด 115kV ที่ โรงงานผลิ ตน้ํ ามหาสวัส ดิ์ ควรให
การไฟฟ\านครหลวง (กฟน.) เปZนผูดําเนินการออกแบบและติดตั้ง โดย กปน. เปZนผูควบคุมงานเอง และกรณีที่
ไม*ส ามารถจาง กฟน. ดํา เนิ นการได ขอใหพิ จารณารวมงานจางควบคุ มงานฯ เปZ นสั ญญาเดีย วกั บงานจาง
ควบคุมงานขยายกําลังการผลิตน้ําที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
2. กรณีที่ กปน. สามารถดําเนินการจัดจางออกแบบและควบคุมงานไดก*อนที่กฎกระทรวง
ว*าดวยการกําหนดอัตราค*าจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานก*อสรางจะมีผลบังคับใช ขอให
คงตั ว เลขวงเงิ น ลงทุ น โครงการฯ ไวดั ง เดิ มก* อ น โดยกระจายงบประมาณค* า งานก* อ สรางและเงิ น สํ า รอง
(Contingency
Sum) กลั บ เขาไปในแต* ล ะสั ญ ญา เพื่ อ ใหเปZ น ไปตามกรอบวงเงิ น ที่ ไ ดรั บ การอนุ มั ติ
จากคณะรัฐมนตรี
3. ขอให กปน. จัดทํามาตรฐานระยะเวลาในการทําสัญญาจางที่ปรึกษาภายใตพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใหสามารถคาดการณ[ระยะเวลาที่จะสามารถ
ลงนามในสัญญาได โดยใหนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจาง พิจารณากลั่นกรอง
4. ขอให กปน. เร* งรั ด ดํ า เนิ น การตามแผนงานเพื่ อใหสามารถลงนามในสั ญ ญาไดภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2561
มติที่ประชุม เห็ นชอบแผนงานโครงการปรั บปรุ งกิ จการประปาแผนหลั ก ครั้งที่ 9 ฉบั บปรับปรุง เดื อน
มิถุนายน 2561โดยให กปน. ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.ต*อไป
เรื่องที่ 6

การพิจารณาให$ความเห็นชอบแผนปรับปรุงทWอเพื่อลดน้ําสูญเสีย ปSงบประมาณ 25622564

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อขอความเห็ น ชอบแผนปรั บ ปรุ งท* อเพื่ อลดน้ํ า
สูญเสียปmงบประมาณ 2562 – 2564 โดยแผนงานฯ ประกอบดวยเสนทางปรับปรุงท*อประปาเสื่อมสภาพ
หมดอายุการใชงาน ความยาวรวมทั้งสิ้น 3,629 กิโลเมตร และกําหนดเปZนเสนทางก*อสรางวางท*อใหม*ทดแทน
จํานวนทั้งสิ้น 3,386 เสนทาง ซึ่งเปZนไปตามเงื่อนไขตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจําปmบัญชี 2561
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ไดประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่
12 มิ ถุ น ายน 2561 มี ม ติ รั บ ทราบผลการจั ด ทํ า แผนปรั บ ปรุ ง ท* อ เพื่ อ ลดน้ํ า สู ญ เสี ย ปm ง บประมาณ
2562 – 2564 และให กปน. นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน.
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให กปน. ทบทวนรายละเอียดของแผนปรับปรุงท*อเพื่อลดน้ําสูญเสีย ปmงบประมาณ
2562-2564 ก*อนนําส*งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังนี้
1.1 สรุปสาระสําคัญจากแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ปmงบประมาณ 2560-2564
เช*น วัตถุประสงค[ แนวทางการดําเนินงาน เป\าหมายการดําเนินงาน เปZนตน บรรจุในแผนปรับปรุงท*อ เพื่อลด
น้ําสูญเสีย ปmงบประมาณ 2562-2564 เพื่อใหเห็นภาพรวมของการดําเนินการลดน้ําสูญเสียของ กปน.
1.2 ทบทวนปรั บ ลํ า ดั บ เกณฑ[ ก ารใหคะแนนความเสื่ อ มท* อ ในตารางหนา 16 โดย
ใหความสํ าคั ญ กั บ พื้ น ที่ ที่มีป ริ มาณน้ํ าสู ญ เสี ย สู งเปZ น ลํ า ดั บ แรก และทบทวนรายละเอี ย ดขั้ น ตอนการเลื อก
เสนทางที่มีระดับความสําคัญตามพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําสูญเสียสูงใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ในการดําเนินงานปรับปรุงท*อ ขอให กปน. ใหความสําคัญกับพื้นที่ที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูง
เพื่อใหการบริหารงบลงทุนเกิดประโยชน[ตามเป\าหมายการลดอัตราน้ําสูญเสีย
3. นอกจากการดํ าเนิ นการลดน้ํ าสูญ เสี ยจากระบบท*อจ*า ยแลว กปน. ควรใหความสํ าคั ญ
กับการลดน้ําสูญเสียในระบบท*อประธาน โดยพิจารณาวิธีการ/เครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจสอบปริมาณ
น้ําสูญเสียในท*อประธาน
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบแผนปรั บ ปรุ งท* อเพื่ อลดน้ํ า สู ญ เสี ย ปm งบประมาณ 2562-2564 โดยให กปน.
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และปรับปรุงรายละเอียดในรูปเล*มของ
แผนปรับปรุงท*อเพื่อลดน้ําสูญเสีย ปmงบประมาณ 2562 - 2564 ตามขอเสนอแนะขอ 1
ก*อนนําส*ง สคร. ต*อไป

เรื่องที่ 7

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. ดังนี้
1. สรุปผลการดําเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2561
1.1 การเบิกจ*ายงบลงทุน ประจําปmงบประมาณ 2561
1.2 รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
1.3 การซ*อมโครงสรางถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2 โรงงานผลิตน้ําบางเขน
คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดมีการประชุมครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มีมติรับทราบและใหรับขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ขอให กปน. พิจารณา
ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
1.1) นําเสนอภาพรวมการดําเนินงานโครงการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป โดยระบุ
รายละเอียดต*างๆ ไดแก* ชื่อสัญญา ผูรับจาง วงเงินงบประมาณ ค*างานตามสัญญา ระยะเวลาดําเนินงาน
จํานวนงวดงาน และกรณีที่จําเปZนตองขยายอายุสัญญาใหระบุเหตุผล รวมถึงการพิจารณาค*าปรับ หรือการงด/
ลดค*าปรับดวย
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1.2) เนื่องจากปxจจุบันมีเทคโนโลยีต*างๆ ที่ช*วยใหสามารถออกแบบงานไดโดยใช
ระยะเวลานอยลง จึงควรปรับลดระยะเวลาของงานจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบลง และหากกิจกรรมใด
สามารถดําเนินการไปพรอมกันไดก็ใหดําเนินการเปZนคู*ขนาน เพื่อใหการดําเนินงานไม*ล*าชา
2) ขอให กปน. ศึกษารายละเอีย ดของยุ ทธศาสตร[ ช าติ ระยะ 20 ปm (พ.ศ.2560 2579) ฉบับสมบูรณ[ที่กําลังจะประกาศใช โดยพิจารณาความเชื่อมโยงหรือผลกระทบที่มีต*อการดําเนินงาน
ของ กปน.
2. สรุปผลการดําเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2561
2.1 การเบิกจ*ายงบลงทุน ประจําปmงบประมาณ 2561
2.2 รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
2.3 การศึกษาความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร[ชาติ ระยะ 20 ปm (พ.ศ.2560-2579) ที่มี
ต*อการดําเนินงานของ กปน.
คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดมีการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 มีมติรับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะ ดังนี้
1) เพื่อลดปx ญหาความล* าชาในการดํา เนิน การจัด ซื้อที่ ดินเพื่อก*อสรางสถานีสู บจ*า ยน้ํ า
บางมด กปน. ควรลงพื้นที่สํารวจหาที่ดินที่เหมาะสม และพิจารณาแนวทางอื่นๆ เช*น ทําหนังสือสอบถามไปยัง
หน*วยงานต*างๆ เพื่อขอใชประโยชน[ในที่ดิน การวางแผนปxกคันแนวเขตควบคู*ไปกับการออกแบบก*อสราง
เปZนตน
2) ในแผนงานก*อสรางอุโมงค[ส*งน้ําของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
กปน. อาจพิ จ ารณาความเปZ น ไปไดในการกํ า หนดพื้ น ที่ ด านทิ ศ ใตของคลองผั น น้ํ า ตามแนวถนนวงแหวน
รอบกรุงเทพมหานครเพื่อหลีกเลี่ยงแนวเสาเข็มของถนนวงแหวนลอยฟ\า และเนื่องจากการก*อสรางอุโมงค[ฯ
อยู*ในพื้นที่ที่เปZนดินลุ*มน้ํา กปน. จึงควรศึกษาการนําระบบติดตามการทรุดตัวของอุโมงค[มาใชเพื่อตรวจสอบ
เฝ\าระวังและบริหารความเสี่ยง
3) ขอให กปน. ศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จางและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 และพระราชบั ญญั ติ วิ นั ย การเงิ นการคลั งของรั ฐ พ.ศ.2561 อย* า งละเอี ย ดรอบคอบ เพื่ อให
สามารถดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไดอย*างถูกตองและรวดเร็ว
4) ขอให กปน. ศึกษาความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร[ชาติ ระยะ 20 ปm (พ.ศ.2560 2579)แผนปฏิ รู ป ประเทศ และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กั บ ยุ ท ธศาสตร[ การบริ ห าร กปน. โดย
พิจารณาเชื่อมโยงกับโครงการที่ กปน. ดําเนินการอยู* อาทิ แผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plan :
WSP) ซึ่งสามารถตอบโจทย[ไดครบถวนทั้งระบบ โดยใหนําเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งถัดไป
5) ในเรื่องการติดตามความกาวหนาการจัดทําร*างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ขอให กปน. ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการผันน้ําขามลุ*มน้ํา และเรื่องผังน้ําที่จะตองครอบคลุมแนวคลองทั้งหมด
ที่ กปน. ใชงาน เพื่อใหเกิดการดูแลและบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติฯ รวมถึงศึกษาทบทวนรายละเอียด
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 ในส*วนที่เกี่ยวของกับการกําหนดบริเวณและเขตคลองประปา
และบริเวณคลองรับน้ําใหครอบคลุมการดําเนินงานทางฝx€งตะวันตกของ กปน. ดวย
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต*อไป
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การรับทราบรายงานวิเคราะห:การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 7 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 เมษายน 2561
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห[การเงินและผลการ
ดําเนินงาน สําหรับงวด 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2561 ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กปน. มีกําไรก*อนหักดอกเบี้ยและค*าเสื่อมราคา (EBITDA) เท*ากับ 7,477.1 ลานบาท สูงกว*า
เป\าหมาย 111.6 ลานบาท แต*ต่ํากว*าปmก*อน 47.2 ลานบาท และมีกําไรสุทธิเ ท*า กับ 4,461.8 ลานบาท
สูง กว*า เป\า หมาย 143.1 ลานบาท แต*ต่ํากว*าปmก*อน 220.5 ลานบาท โดยมีกําไรทางเศรษฐศาสตร[
(Economic Profit: EP) เท*ากับ 1,229.3 ลานบาท สูงกว*าเป\าหมาย 102.6 ลานบาท แต*ต่ํากว*าปmก*อน 3.1
ลานบาท
รายได$รวม เท*ากับ 11,240.3 ลานบาท ต่ํากว*าเป\าหมาย 144.7 ลานบาท และต่ํากว*าปmก*อน
187.7 ลานบาท เกิดจากรายไดค*าน้ําต่ํ ากว* าเป\าหมาย 120.0 ลานบาท และต่ํ ากว*าปm ก*อน 79.4 ลานบาท
เนื่องจากมีป ริม าณน้ํา ขายต่ํา กว*า เป\า หมายและปmก*อ น 7.5 และ 3.9 ลาน ลบ.ม. ตามลํา ดับ ส*ว นใหญ*
ลดลงจากผูใชน้ํา กลุ*มบานพักอาศัยจากปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้น สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิลดลง และแรงดัน น้ํา
เฉลี่ย ที่ล ดลง นอกจากนี้ ผู ใชน้ํา กลุ*มบริษัทหางรานและอุต สาหกรรมลดกํา ลังการผลิต นิคมอุตสาหกรรม
โรงพยาบาล โรงแรม และโรงงานน้ํา แข็งบางแห*งผลิตน้ํ าขึ้นใชเอง ประกอบกับ ผูประกอบการบางรายหั น
กลับไปใชน้ําบาดาลเพิ่มขึ้น มีการติดตั้งอุปกรณ[ประหยัดน้ํา และปรับปรุงระบบท*อภายใน รวมถึงผลกระทบ
จากการหยุดจ*ายน้ําเปZนวงกวางเพื่อป‚ดซ*อมอุโมงค[ส*งน้ําขนาดใหญ* ส*งผลใหปริมาณน้ําขายลดลง สําหรับรายได
ติดตั้งประปาต่ํากว*าเป\าหมาย และปmก*อน เนื่องจากอัตราค*าติดตั้งประปาเฉลี่ยต่ํากว*าเป\าหมาย และจํานวน
ติดตั้งประปาใหม*ต่ํากว*าปmก*อน ดานรายไดเสริมใกลเคียงกับเป\าหมาย แต*ต่ํากว*าปmก*อน เนื่องจากรายไดจาก
ค*างานวางท*อประปาเอกชนลดลง และมีรายไดอื่น ต่ํากว*าเป\าหมาย แต*ใกลเคียงกับปmก*อน เกิดจากรายได
ค*างานวางท*อร*วมกับหน*วยงานภายนอกลดลง ประกอบกับในปmนี้ไม*มีรายไดจากการขายแบบ และรายไดรับ
โอนท*อประปา
คWาใช$จWายรวม เท*ากับ 6,778.5 ลานบาท ต่ํากว*าเป\าหมาย 287.8 ลานบาท ส*วนใหญ*เกิด
จากค*าสารเคมี ค*าไฟฟ\า ค*าใชจ*ายในการติดตั้งประปาใหม* ค*าซ*อมแซมและบํารุงรักษา ค*าจางเหมาบริการ
ค*าภาษีโรงเรือน และค*าการกุศล ต่ํากว*าเป\าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับปmก*อน ค*าใชจ*ายสูงกว*าปmก*อน 32.8
ลานบาท เนื่องจากค*าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 155.2 ลานบาท จากทรัพย[สินประเภทท*อเครื่องจักรอุปกรณ[ และ
อาคารสิ่งก*อสรางเพิ่มขึ้น และมีค*าใชจ*ายบุคลากรเพิ่มขึ้น 79.8 ลานบาท รวมถึงมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลง 43.4 ลานบาท ในขณะที่มีค*าใชจ*ายจากการหารายไดเสริมที่ลดลงในทิศทางเดียวกับรายไดเสริม และ
ค*าสารเคมีต่ํากว*าปmก*อน 40.3 ลานบาท เนื่องจากสารสมชนิดใหม* 8% ซึ่งเริ่มใชตั้งแต*เดือนธันวาคม 2559
มีประสิทธิภาพสูงกว*าชนิดเดิม และคลอรีนซึ่งเริ่มใชตั้งแต*เดือนมีนาคม 2560 มีราคาจัดซื้อต่ํากว*าปmก*อน
ประกอบกับในช*วงเดียวกับปmก*อนมีการใชสารเคมีสูง เนื่องจากปxญหาน้ําดิบมีการปนเป„…อนของสารอินทรีย[
ปxญหาสาหร*าย และค*าความขุ*นสูง นอกจากนี้ มีค*าไฟฟ\าลดลงจากการปรับแรงดันน้ําเฉลี่ยลดลง และปmก*อนมี
ค*าทดแทนใหกับกรมทางหลวง สําหรับค*าใชจ*ายในการปรับโครงสรางโครงการก*อสรางสายแยกทางหลวงแทน
การรื้อยายท*อประธานที่กีดขวางโครงการดังกล*าว
กําไรสุทธิ เท*ากับ 4,461.8 ลานบาท สูงกว*าเป\าหมาย 143.1 ลานบาท แต*ต่ํากว*าปmก*อน
220.5 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต*อรายไดดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท*ากับรอยละ 40.35
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สูงกว*าที่คาดการณ[ไว ซึ่งเท*ากับรอยละ 38.54 แต*ต่ํากว*าปmก*อน ซึ่งเท*ากับรอยละ 41.65 อย*างไรก็ตามอัตรา
ผลตอบแทนก*อนหักดอกเบี้ย และค*าเสื่อมราคาต*อรายไดรวม (EBITDA Margin) ซึ่งเปZนตัวชี้วัดทางการเงิน
ตามเกณฑ[ประเมินผลการดําเนินงานประจําปmงบประมาณ 2561 เท*ากับรอยละ 66.52 สูงกว*าเป\าหมาย
ซึ่งเท*ากับรอยละ 64.69 และสูงกว*าปmก*อน ซึ่งเท*ากับรอยละ 65.84
ฐานะการเงิน:
กปน. มี สิ นทรั พย[ รวม ณ 30 เมษายน 2561 เท* ากั บ 72,632.4 ลานบาท หนี้ สิ นรวม
11,170.1 ลานบาท และส*วนทุน 61,462.3 ลานบาท โดยมีอัตราส*วนหนี้สินรวมต*อส*วนทุน (D/E Ratio)
เท*ากับ 0.18 เท*า เท*ากับที่คาดการณ[ไว แต*ต่ํากว*า ปmก*อน ซึ่งเท*ากับ 0.21 เท*า และมีอัตราส*วนเงินทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) เท*ากับ 4.70 เท*า สูงกว*าที่คาดการณ[ไว ซึ่งเท*ากับ 4.37 เท*า และสูงกว*าปmก*อน
ซึ่งเท*ากับ 3.72 เท*า
ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาองค[ ก รไดประชุ มครั้ งที่ 5/2561 เมื่ อวั น ที่ 14 มิ ถุน ายน
2561 มีมติเห็นชอบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค[กรไปพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้
1. การวิเคราะห[ดานประสิทธิภาพในการบริหารตนทุน ขอใหแสดงตนทุนค*าน้ําประปาแบบ
ไม*รวมค*าเสื่อมราคาดวย เพื่อใหสามารถพิจารณาประสิทธิภาพในเชิงการบริหารจัดการไดชัดเจนขึ้น และ
ในการนําเสนอรายงานวิเ คราะห[การเงินและผลการดําเนินงานขอใหจัดทําเปZ นหนาเดียว เพื่อใหง*ายต* อ
การพิจารณาในภาพรวม
2. ขอใหสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสายงานการเงิน พิจารณานําระบบ Business
Intelligence (BI) มาสนับสนุนในงานต*าง ๆ และการวิเคราะห[ขอมูล รวมทั้งใชในการนําเสนอขอมูลในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ กปน. เพื่อใหสามารถวิเคราะห[ขอมูลเชิงลึกในมุมมองต*าง ๆ ได
3. ใหพิ จ ารณานํ า เสนอรายงานวิ เ คราะห[ ก ารเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานรายเดื อ นต* อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค[กรและคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ และสําหรับรายงานวิเคราะห[ฯ รายไตรมาส
ใหนําเสนอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 9

การรับทราบรายงานผลการเบิกจWายงบลงทุน ประจําปSงบประมาณ 2561 รายไตรมาส
และสะสม 8 เดือน (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ*ายงบลงทุน ประจําปm
งบประมาณ 2561 รายไตรมาส และสะสม 8 เดือน (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) สิ้นสุดวันที่ 31
พฤษภาคม 2561 โดย กปน. สามารถเบิกจ*ายได จํานวน 2,333.8 ลานบาท คิดเปZน 63.3% ของวงเงิน
เบิกจ*ายทั้งปm (ปmงบประมาณ 2560 เบิกจ*ายได 53.1%) รายละเอียดดังนี้

-10หน*วย : ลานบาท
รายการ
งบลงทุน
ปกติ
งบลงทุน
โครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจWาย
ทั้งปS

ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
ประจําปS
แผน
จWาย
%
% แผนจWาย
จWาย
จริง

ผูกพัน
จWาย
จริง

แผน
จWาย

รวม
จWาย
จริง

%

3,277.0 1,157.5 1,178.7 101.8 608.7 802.9 131.9 1,766.2 1,981.6 112.2
411.0

206.0

293.9 142.6

29.2

58.3 199.7

235.2

352.2 149.7

3,688.0 1,363.5 1,472.6 108.0 637.9 861.2 135.0 2,001.4 2,333.8 116.6

ผลการเบิกจ*ายงบลงทุน เบิกจ*ายไดสูงกว*าแผน 332.4 ลานบาท คิดเปZน 16.6% ของแผน
จ*ายสะสม ประกอบดวย การเบิกจ*ายงบลงทุนปกติสูงกว*าแผนจ*าย 12.2% และการเบิกจ*ายงบลงทุนโครงการ
สูงกว*าแผนจ*าย 49.7%
แผนการเบิกจWายงบลงทุนประจําปSงบประมาณ 2561 รายไตรมาส
หน*วย : ลานบาท
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2561)

รายการ

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจWาย
ทั้งปS

แผน
จWาย

จWาย
จริง

%

แผน
จWาย

จWาย
จริง

%

แผน
จWาย

งบลงทุนปกติ

3,277.0

517.6

678.0

131.0

777.7

882.0

113.4

งบลงทุนโครงการ

411.0

91.9

131.1

142.6

83.1

146.7

176.6

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 4

%

แผน
จWาย

744.7

จWายจริง
(เม.ย.พ.ค.)
421.6

56.6

1,237.0

94.4

74.4

78.5

141.6

3,688.0 609.5 809.1 132.7 860.8 1,028.7 119.5 839.1

496.0

59.1

1,378.6

496.0

105.1 1,378.6

ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจWายตามข$อตกลง
วัดผลการดําเนินงาน

609.5 809.1 100.0 661.2 1,028.7 100.0 471.6

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค[ กร ไดประชุ มครั้ งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2561 มีมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ*ายงบลงทุนประจําปmงบประมาณ 2561 รายไตรมาส และสะสม
8 เดือน (ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 10 การรับทราบผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 8 เดือน
ปSงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 8 เดือน ปmงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) โดยมี
ผลประเมินการดําเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑ[วัดฯ ที่กําหนดไดรอยละ 41 เทียบเปZนระดับประเมิน
4.4983 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต*ละกลุ*มตามระบบ SEPA ดังนี้
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1. ผลการประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 น้ําหนักรอยละ 30 ซึ่งจะตรวจประเมินผลโดย
สคร. ในช*วงสิ้นปmงบประมาณ
2. ภารกิจตามยุทธศาสตร: น้ําหนักรอยละ 20
• โครงการปรั บ ปรุ ง ทW อ เพื่ อ ลดอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ท* อ ความยาว
237.6756 กิโลเมตร
• การจัดทําแนวทางการสWงเสริมการกํากับดูแลกิจการประปาและน้ําเสีย
- คณะกรรมการจัดทําแนวทางการส*งเสริมการกํากับดูแลกิจการประปาและน้ําเสียได
มีการประชุมร*วมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 พิจารณาและสรุปรายละเอียดแนวทางการ
ส*งเสริมการกํากับดูแลกิจการประปาและน้ําเสีย พรอมทั้งหารือแนวทางการจัดเตรียมการรับฟxงความคิดเห็น
ของผูมีส*วนไดส*วนเสีย ซึ่งที่ประชุมไดมีขอสรุปใหมีการดําเนินงานรับฟxงความคิดเห็นของผูมีส*วนไดส*วนเสีย
กลุ*มเชิงนโยบายและกลุ*มเชิงภารกิจ จํานวน 3 ครั้ง ในช*วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 โดยกําหนดให
แต* ล ะหน* ว ยงาน (กปน. กปภ. และ อจน.) เปZ น ผู รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ องค* าใชจ* า ยสํ า หรั บ การจั ด งานดั งกล* า ว
หน*วยงานละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ รูปแบบและสถานที่จัดงานใหเปZนไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แต*ละ
หน*วยงานใหเกิดความเหมาะสม
- คณะกรรมการจัดทําแนวทางการส*งเสริมการกํากับดูแลกิจการประปาและน้ําเสีย
ของ กปน. ไดกําหนดการดําเนินการจัดเสวนากลุ*ม (Focus Group) รับฟxงความคิดเห็น (ร*าง) แนวทางการ
ส*งเสริมการกํากับดูแลกิจการประปาและน้ําเสีย (กปน. เปZนเจาภาพ) ในวันจันทร[ที่ 11 มิถุนายน 2561
โดยมีผูมีส*วนไดส*วนเสียจากหน*วยงานภายนอก คณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูงจาก กปน. กปภ. และ
อจน. และผูที่เกี่ยวของ เขาร*วมการเสวนา
ประกอบดวย

• โครงการพัฒนาการให$บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) มี 2 เกณฑ[ย*อย

- จํานวน Service ที่ให$บริการผWาน Application MWA onMobile กํา หนด
เป\าหมายจํานวน 2 บริการ คือ
1. การใหบริการติดตั้งประปาใหม* : เป‚ดใหใชบริการแลวบนระบบ Android เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และบนระบบ iOS เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
2. การพัฒนาระบบแจงยอดค*าน้ําทางอิเล็กทรอนิกส[ (e-Bill) : คาดว*าจะเป‚ดใหใช
บริการไดภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
- จํ า นวนผู $ใ ช$ Application MWA onMobile ขณะนี ้ม ีจํ า นวนผู ใชบริก าร
281,638 ราย
3. ผลลัพธ:หมวด 7 น้ําหนักรอยละ 50 แบ*งออกเปZน 5 หมวดย*อย ดังนี้
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เกณฑ:วัด
ผลลัพธ[ดานผลิตภัณฑ[และบริการ
- คุณภาพน้ําประปา
กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
ผลลัพธ[ดานการมุ*งเนนลูกคา
ผลลัพธ[ดานการเงินและตลาด
- EBITDA Margin
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
การเบิกจ*ายที่เกิดขึ้นจริงในช*วงปm
ความสามารถในการเบิกจ*ายตามแผน
ผลลัพธ[ดานประสิทธิผลของกระบวนการ
- การบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสีย
- การหยุดการสูบจ*ายน้ํา
ผลลัพธ[ดานการนําองค[กร
- การส*งขอมูลเขาระบบ GFMIS – SOE
- การบริหารจัดการใชน้ําอย*างรูคุณค*า (DSM)
- ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ สราง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
- การกํากับดูแลกิจการที่ดีและป\องปรามการทุจริต
คอร[รัปชัน

ผลงาน (เกรด)

A
C+
ประเมินผล ณ สิ้นปmงบประมาณ
A
A
ประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส
B+
A
ประเมินผล ณ สิ้นปmงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปmงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปmงบประมาณ
A

ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการพัฒ นาองค[กร ไดประชุมครั้ งที่ 5/2561 เมื่อวัน ที่ 14 มิ ถุน ายน
2561 มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 8 เดือน
ปmงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 11 การรับทราบรายงานความก$าวหน$าแนวทางการปรับโครงสร$างอัตราคWาน้ําประปา
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาแนวทางการปรับ
โครงสรางอัตราค*าน้ําประปา โดย กปน. ไดติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงาน พรอมทั้งไดสรุปรายงาน
ความกาวหนาแนวทางการปรับโครงสรางอัตราค*าน้ําประปา ไดดังนี้
1. กปน. ไดจัดประชุมคณะทํางานกําหนดแนวทางการปรับโครงสรางอัตราค*าน้ําประปาของ
กปน. ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ[ 2561 เพื่ อ พิ จ ารณากรอบแนวทางการศึ ก ษาการปรั บ
โครงสรางอัตราค*าน้ําที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมมีมติใหดําเนินการศึกษาและประมวลผลขอมูลโครงสรางอัตราค*า
น้ําประปาตามกรอบแนวทางการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห*งประเทศไทย ปm 2556 โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต*อผูใชน้ํานอยที่สุด
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2. กปน. ดําเนินการศึกษาและประมวลผลขอมูลโครงสรางอัตราค*าน้ําตามกรอบแนวทาง
การศึ ก ษาของมู ล นิ ธิ เ พื่ อการวิ จั ย แห* ง ประเทศไทย ปm 2556 โดยคํ า นวณตนทุ น เฉลี่ ย ทางเศรษฐศาสตร[
(Average Cost: AC) จากการประมาณการทางการเงินในช*วงปmงบประมาณ 2561-2570 พบว*า ต$นทุน
เฉลี่ยทางเศรษฐศาสตร:เทWากับ 14.46 บาท/ลบ.ม. (ไมWรวมคWาน้ําดิบ) ซึ่งใกลเคียงกับที่ปรึกษาคํานวณไวที่
14.90 บาท/ลบ.ม. (รวมค*าน้ําดิบ) โดยแบ*งผลการศึกษาเปZน 2 กรณี สรุปไดดังนี้
กรณีที่ 1 ศึ ก ษาการปรั บ โครงสรางอั ต ราค* า น้ํ า ตามแนวทางของมู ล นิ ธิ เ พื่ อ การวิ จั ย
แห*งประเทศไทย โดยการประมวลผลขอมูลการใชน้ําของ กปน. 5 ปmยอนหลัง (ปmงบประมาณ 2556-2560)
พบว*าพฤติกรรมการใชน้ําในแต*ละปmเปZนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับขอมูลที่ที่ปรึกษาไดศึกษาไวในปm
2556 จึงทําการปรับโครงสรางอัตราค*าน้ําใหม* โดยคงอัตราค*าน้ําขั้นแรกของกลุ*มที่พักอาศัยสําหรับการใชน้ํา
0-30 ลบ.ม./เดือน ที่ 8.50 บาท/ลบ.ม. เท*ากับอัตราค*าน้ําในปxจจุบัน เพื่อไม*ใหการปรับโครงสรางอัตราค*าน้ํา
กระทบกับผูใชน้ํากลุ*มดังกล*าว และปรับช*วงชั้นการใชน้ําใหม*จาก 12 ขั้น เหลือ 5 ขั้น เพื่อใหโครงสรางอัตรา
ค*าน้ํามีความเหมาะสมในการบริหารจัดการและเปZนไปตามหลักการใชน้ําอย*างรูคุณค*า
กรณีที่ 2 ศึ ก ษากรณี ก ารคิ ด ค* า น้ํ า ตามแนวทางของ PUB ประเทศสิ ง คโปร[ ซึ่ ง จาก
กรณีศึกษาของ PUB ประเทศสิงคโปร[ ไดนํามาสู*การศึกษาการปรับช*วงชั้นการใชน้ําเปZน 2 ช*วง ไดแก* ช*วงการ
ใชน้ํา 0-30 ลบ.ม./เดือน คงอัตราแรกที่ 8.50 บาท/ลบ.ม. และช*วงการใชน้ําที่มากกว*า 31 ลบ.ม./เดือนขึ้น
ไป สําหรับผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัย รวมถึงการปรับโครงสรางอัตราค*าน้ําในผูใชน้ํากลุ*มอื่น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาแนวทางการปรับอัตราค*าน้ําที่เหมาะสมกับสภาวะในปxจจุบันและมี
ความเปZนไปไดมากที่สุด ควรดําเนินการแบบค*อยเปZนค*อยไป โดยอาจทําการปรับราคาขึ้นเดือนละ 0.25 บาท
จนกว*าจะครบตามอัตราที่กําหนด เพื่อใหผูใชน้ําเกิดการปรับตัว ปรับพฤติกรรมการใชน้ํา เกิดความตระหนักรู
ถึงการใชน้ําอย*างรูคุณค*า และเปZนการลดผลกระทบจากการปรับโครงสรางอัตราค*าน้ําในครั้งนี้
3. การพิจารณาขอมูลผูมีรายไดนอยของรัฐบาลมาประกอบกับทะเบียนผูใชน้ํา เพื่อใชในการ
กําหนดอัตราค*าน้ําประปา เบื้องตนจากขอมูลปmงบประมาณ 2560 ผูมีรายไดนอยมีจํานวน 31,334 ราย
และ กปน. มีรายไดค*าน้ําจากผูใชน้ํากลุ*มดังกล*าวประมาณ 115 ลานบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอมูลพบว*า
กปน. ควรคิดค*าน้ําในอัตราเดียวกันกับผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัย ที่ยังคงอัตราแรกที่ 8.50 บาท/ลบ.ม. เพื่อให
พฤติกรรมการใชน้ําเปZนไปตามหลักการใชน้ําอย*างรูคุณค*า
4. การทบทวนแนวทางการจัดเก็บค*าน้ําดิบ เนื่องจากปxจจุบัน กปน. ขาดทุนจากการจัดเก็บค*า
น้ําดิบ ประกอบกับรัฐบาลอยู*ระหว*างการจัดทําร*าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ําแห*งชาติ พ.ศ. ....... ซึ่งมีแนวโนม
จัดเก็บค*าน้ําดิบจากแหล*งน้ําดิบฝx€งตะวันออก (แม*น้ําเจาพระยา) จึงอาจส*งผลต*อการดําเนินงาน ดังนั้น กปน. ควร
ทบทวนแนวทางการจัดเก็บค*าน้ําดิบใหสะทอนตนทุนค*าน้ําดิบอย*างแทจริง ซึ่งช*วยส*งผลใหผูใชน้ําตระหนักถึงการ
ใชน้ําอย*างรูคุณค*า ตลอดจนเพื่อมิใหกระทบต*อผลประกอบการของ กปน. โดยมีแนวทางการจัดเก็บค*าน้ําดิบแบบ
ลอยตัว 2 แนวทาง ไดแก*
1) การจัดเก็บค*าน้ําดิบตามที่ใชจริง โดยจัดเก็บในเดือนถัดไป
2) การจัดเก็บค*าน้ําดิบ โดยใชสูตรการปรับค*าน้ําดิบอัตโนมัติ (Ft)

Ft คาน้ําดิบ กปน. = RWAC + AF
WU
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค[กรไดประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
มีมติรับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค[กรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. นอกจากการคํานวณตนทุนเฉลี่ยทางเศรษฐศาสตร[ (Average Cost) แลว ควรพิจารณา
การปรับอัตราค*าน้ําดวยวิธี Financial Model ดวย โดยอาจปรับราคาค*าน้ําขึ้นเดือนละ 0.25 บาท หรือ
0.50 บาท หรือในอัตราอื่น ๆ เพื่อดูแนวโนม (Curve) ของกําไรสุทธิที่เหมาะสมกับ กปน.
2. การจั ดเก็บ ค*า น้ํา ดิ บแบบลอยตั ว เห็น ควรจั ดเก็บ จากผูใชน้ํ าตามปริ มาณที่ใชจริง โดย
จัดเก็บในเดือนถัดไป
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. มี ค วามเห็ น ว* า การคิ ดโครงสรางค* า
น้ําประปาโดยใช Model ตามที่ที่ปรึกษาเคยเสนอแนะไวคือ ตนทุนเฉลี่ยทางเศรษฐศาสตร[ (Average Cost)
เปZนวิธีการที่สามารถนํามาใชกับ กปน. ได แต*อย*างไรก็ตาม ก็ควรพิจารณาการคิดดวยวิธี Financial Model
เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบกับ กปน. และผูใชน้ําใหชัดเจนขึ้น พรอมมีขอเสนอแนะให กปน. จัดทํารายละเอียด
ขอมูลเพื่อจําแนกโครงสรางอัตราค*าน้ําสําหรับผูใชน้ํากลุ*มต*างๆ เพิ่มเติม รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่ผูใชน้ําแต*ละ
ประเภทจะไดรับ เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางอัตราค*าน้ําใหมีความเหมาะสม ทั้งนี้
แนวทางดังกล*าวตองสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐหรือยุทธศาสตร[ชาติฯ และสะทอนโครงสรางสังคมหรือ
ชุมชนในปxจจุบัน และพฤติกรรมของผูใชน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 12 การรั บทราบรายงานงบการเงิ น ของการประปานครหลวง สํ า หรั บงวดสามเดื อนและ
หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (กWอนสํานักงานการตรวจเงินแผWนดินสอบทาน)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ก*อนสํานักงานการตรวจเงินแผ*นดินสอบทาน)
ดังนี้
1. ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
1.1 สิ น ทรั พย[ ร วม เท* า กั บ 72,791.9 ลานบาท ประกอบดวย สิ น ทรั พ ย[ ห มุ น เวี ย น
19,391.3 ลานบาท และสินทรัพย[ไม*หมุนเวียน 53,400.6 ลานบาท
1.2 หนี้สิน และส*ว นของทุน เท*า กับ 72,791.9 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สิน รวม
11,993.1 ลานบาท (หนี้สินหมุนเวียน 4,276.6 ลานบาท และหนี้สินไม*หมุนเวียน 7,716.5 ลานบาท)
และส*วนของทุน 60,798.8 ลานบาท
2. ผลการดําเนินงาน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีกําไรเท*า กับ
3,797.9 ลานบาท เกิดจากรายไดรวม 9,643.2 ลานบาท ค*าใชจ*ายรวม 5,851.0 ลานบาท และกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต*างประเทศ 5.7 ลานบาท สําหรับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังหักขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร[ เท*ากับ 3,748.5 ลานบาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
มีมติรับทราบ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต*อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่

13 การรั บทราบผลการดํ า เนิ นงานของคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ตW า ง ๆ ใน
คณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนมิถุนายน 2561
- การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR)

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ไดมีการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวัน
ศุกร[ที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมีมติในเรื่องต*าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ รายงานผลการกําหนด theme หลัก ในการดําเนินงานร*วมกัน ระหว*าง
ฝoายธรรมาภิบาล ฝoายบริหารความรับผิดชอบต*อสังคม และฝoายสื่อสารองค[กร เปZน “สื่อสารงานประปา
เพื่อการพัฒนาสังคมอยWางมีธรรมาภิบาล” โดยคณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะใหการดําเนินงานของ 3 ฝoาย
มีการเชื่อมโยงกัน ภายใต 3 องค[ประกอบ คือ บริการประชาชน พัฒนาสังคม และธรรมาภิบาล และควร
เชื่อมโยงกับ theme องค[กรดวย
2. รับทราบ รายงานความคืบหนาการดําเนินงานพิพิธภัณฑ[แห*งการเรียนรู การประปาไทย
โดยคณะอนุกรรมการไดใหขอเสนอแนะต*าง ๆ ดังนี้
- กปน. ควรใหความสํ า คั ญ กั บ แกนหลั ก ของพิ พิธ ภั ณ ฑ[ เนื้ อ หา วิ ธี การเล* า เรื่ อ ง
การจัดวางองค[ประกอบ รวมถึง การเลือกใชสื่อผสมที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังควรมีจุดเด*นหรือจุดช*วยจํา
(Gimmick) เพื่อทําใหการเล*าเรื่องน*าสนใจยิ่งขึ้น
- กปน. ควรจัดประชุมระดมสมองผูมีองค[ความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดาน
พิพิธ ภัณฑ[ จากทุ กสายงาน และพิ จ ารณาตั้งคณะทํ า งานหลั กเพื่อกํ ากั บ ดู แลการดํ า เนิ น งานดานพิ พิธ ภั ณฑ[
รวมถึ ง อาจพิ จ ารณาจางที่ ป รึ กษา เพื่ อ ใหผู เชี่ ย วชาญใหคํ า แนะนํ า อั น จะทํ า ใหพิ พิ ธ ภั ณ ฑ[ แ ห* ง การเรี ย นรู
การประปาไทย เกิดประโยชน[ตามวัตถุประสงค[อย*างแทจริง
3. รั บทราบ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง านดานธรรมาภิ บ าล (CG)
ประจําปmงบประมาณ 2561 ในเดือนพฤษภาคม 2561
4. รับทราบ รายงานผลการดํ าเนิน งานตามแผนปฏิ บัติ งานดานความรั บผิ ดชอบต* อ
สังคม (CSR) ประจําปmงบประมาณ 2561 ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 และโครงการส*งเสริมและสนับสนุนการ
ใชน้ําอย*างรูคุณค*า ไม*ส*งผลกระทบต*อคนรุ*นหลัง (G2/4) แผนที่ 1 : ราคาเพื่อการอนุรักษ[ โดยคณะอนุกรรมการ
ฯ ขอใหทบทวนค*าเฉลี่ยการใชน้ําต*อวันต*อคน เพื่อความชัดเจนในการดําเนินงานดาน DSM ต*อไป
5. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ[ ประจําปm
งบประมาณ 2561 เดือนพฤษภาคม 2561
6. รับทราบ รายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลข*าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 โดยศูนย[ขอมูลข*าวสาร ฝoายสื่อสารองค[กร ไดดําเนินการประกาศเผยแพร*
การจัดซื้อจัดจางที่เสาข*าว บริเวณหนาหองอาหาร อาคารสํานักงานใหญ* มีจํานวนทั้งสิ้น 98 เรื่อง และไม*มี
การรองเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจางจากทุกสายงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
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- การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ไดประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีมติรับทราบ
ผลการบริหารความเสี่ยง และขอมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้
1. กระบวนการทํางาน การประสานงาน และการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project
Risk Management)
การดํ า เนิ น งานโครงการต* า ง ๆ ใน กปน. ที่ ห น* ว ยงานผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการมิ ใ ช*
หน* ว ยงานเดี ย วกั บ เจาของงานหรื อเจาของพื้น ที่ ยั งไม* มีร ะบบมาตรฐานการทํ า งานและการประสานงาน
ที่ ชั ด เจน ทํ าใหเจาของงานหรื อเจาของพื้ น ที่ ไม* ส ามารถเขาไปมี ส* ว นร* ว มในขั้ น ตอนต* า ง ๆ ตั้ งแต* ขั้ น ตอน
การออกแบบ การรั บ ทราบแผนงาน และความกาวหนาโครงการ ทํ าใหหน* ว ยงานเจาของพื้ น ที่ ไ ม* ท ราบ
ความคืบหนา ไม*สามารถติดตามงานและเร*งรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงค[ได
นอกจากนี้ โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง พบว*า มีความล*าชาหลายโครงการ ส*งผล
กระทบต*อการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค[ขององค[กร ทําใหสูญเสียโอกาสในการเพิ่มรายไดและ
เสริมสรางเสถียรภาพในการใหบริการ เนื่องจาก กปน. ยังไม*มีการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk
Management) อย*างเปZนรูปธรรม
2. รายงานเหตุไฟฟ`าขัดข$องที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 สายส*งไฟฟ\าแรงสูง 69 kV ไลน[พระรามหกของ
การไฟฟ\านครหลวง (กฟน.) เกิดอุบัติเหตุตนไมลมพาดสายไฟฟ\า ทําใหสายเฟส B ขาด ประกอบกับชุดอุปกรณ[
LTO (Line throw Over switch) ไม*สลับแหล*งจ*ายไปใชสายส*งไฟฟ\าแรงสูงจากไลน[รังสิตโดยอัตโนมัติ
(กปน. ใชสายส*งไฟฟ\าแรงสูงพระรามหกเปZนสายส*งหลัก และใชสายส*งไฟฟ\าแรงสูงรังสิตเปZนสายส*งสํารอง)
ส*งผลใหกระแสไฟฟ\าดับและโรงงานผลิตน้ําบางเขนหยุดการผลิต สูบส*ง-จ*ายน้ําทั้งระบบ
ฝoายบํารุงรักษาระบบไฟฟ\า (ฝบฟ.) ประสานไปยังศูนย[สั่งการของ กฟน. เนื่องจาก
กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ในการ Operate ชุดอุปกรณ[ LTO สําหรับการปลด-สับวงจรแบบ Manual แต*จาก
อุปสรรคการเดินทางทําใหการเขามาแกไขสถานการณ[ของ กฟน. ล*าชา ฝบฟ. จึงไดประสานงานทางโทรศัพท[
ไปยังศูนย[สั่งการของ กฟน. เพื่อทําการ Switching มาใชสายส*งไฟฟ\าแรงสูงรังสิตจนสําเร็จ หลังจากที่
เจาหนาที่ กฟน. ไดทําการแกไขและตรวจสอบความพรอมของสายส*งไฟฟ\าแรงสูงพระรามหก พบว*า สายส*ง
ไฟฟ\ากลับมามีเสถียรภาพเช*นเดิม เจาหนาที่ กฟน. จึงทําการ Switching ยายแหล*งจ*ายไฟฟ\าจากสายส*ง
ไฟฟ\าแรงสูงรังสิต กลับมาใชสายส*งไฟฟ\าแรงสูงพระรามหก ระยะเวลาที่ไฟฟ\าดับจนถึงเวลาที่สามารถจ*าย
ไฟฟ\าคืนโรงงานผลิตน้ําบางเขนใชเวลาประมาณ 45 นาที
เมื่อโรงงานผลิตน้ําบางเขนสามารถจ*ายไฟฟ\าไดตามปกติ จึงดําเนินการผลิต สูบจ*าย
และสูบส*งน้ํา อย*างไรก็ตาม ยังไม*สามารถจ*ายน้ําที่โรงสูบจ*ายน้ํา 1 ได เนื่องจาก ตู incoming 1 ป‚ด Vacuum
Circuit Breaker (VCB) ไม*ได ฝoายโรงงานผลิตน้ําบางเขน (ฝผข.) จึงทําการผันน้ําจากโรงสูบจ*ายน้ํา 2 มา
ทดแทนส*วนหนึ่ง จากนั้นจึงประสานงาน ฝบฟ. เพื่อตรวจสอบแกไข ในเบื้องตนคาดว*าสาเหตุจากหนาสัมผัส
ของ VCB เกิดการลาทางกลทําใหหนาสัมผัสไม*ต*อวงจร เมื่อแกไขแลวเสร็จโรงงานผลิตน้ําบางเขนสามารถจ*าย
น้ําโรงสูบจ*ายน้ํา 1 จึงไดยกเลิกการผันน้ําจากโรงสูบจ*ายน้ํา 2
ภายหลั ง กปน. ไดประชุ มหารื อร* วมกั บ กฟน. เมื่ อวั นที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได
ขอสรุปดังนี้
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1) กปน. ขอให กฟน. ทําการทดสอบระบบการทํางานอัตโนมัติของ LTO โดย กฟน.
จะหยุดการส*งไฟฟ\าที่จ*ายใหโรงงานผลิตน้ําบางเขนจากทั้ง 2 เสนทางในช*วงเวลากลางคืน เปZนเวลา 3 ชั่วโมง
ซึ่งจะมีการนัดหมายวันและเวลาที่แน*นอนต*อไป
2) ในกรณีเกิดปxญหาไฟฟ\าแรงสูงขัดของและระบบอัตโนมัติของ LTO ไม*ทํางาน หาก
กฟน. เขามาแกไขสถานการณ[ล*าชากว*า 30 นาที กปน. ขออนุญาต กฟน. เพื่อ Operate LTO แบบ Manual
ซึ่งอยู*ระหว*างรอคําตอบกลับจาก กฟน.
3) หาก กฟน. เห็นชอบตามขอ 2 กฟน. จะตองฝŒกอบรมเจาหนาที่ของ กปน. ในแต*
ละขั้นตอนเพื่อทําการ operate LTO แบบ Manual รวมทั้งขั้นตอนการประสานงานกับศูนย[สั่งการของ กฟน.
3. รายงานผลการเฝ` าระวั งดั ชนี ชี้วัดความเสี่ ยงหลั ก (Key Risk Indicator: KRI)
ปSงบประมาณ 2561 เดือนมิถุนายน 2561
ฝoา ยบริห ารความเสี ่ย ง ติด ตามดัช นีชี้ว ัด ความเสี่ย งหลัก เดือ นมิถุน ายน 2561
(ขอมูลวันที่ 5 มิถุนายน 2561) จํานวน 6 รายการ พบว*า
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)
อยูWระดับ Target 6 รายการ
คุณภาพน้ําดิบ
- ความขุ*นน้ําดิบฝx€งตะวันออก ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
จากขอมูล ฝคภ. (Target ≤100 NTU)
- ความขุ*นน้ําดิบฝx€งตะวันตก ณ เขื่อนแม*กลอง อ.ท*าม*วง จ.กาญจนบุรี
จากขอมูล ฝคภ. (Target ≤100 NTU)
- ค*าความเค็มในแม*น้ําเจาพระยา ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
จากระบบคุณภาพน้ําดิบทางไกลอัตโนมัติ ฝนส. (Target <0.25 กรัม/ลิตร)
- ค*าคลอโรฟ‚ลล[ ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล จากขอมูล ฝคภ.
(Target <5 ไมโครกรัม/ลิตร)
ปริมาณน้ําดิบ
- ปริมาณการไหล ณ อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา
จากฐานขอมูลกรมชลประทาน (Target >100 ลบ.ม./วินาที)
- ปริมาณน้ําเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควนอยบํารุงแดนและเขื่อนปoาสัก
ชลสิทธิ์ จากฐานขอมูลกรมชลประทาน (Target 39-56 %)

ขอมูล

หน*วยวัด

45

NTU

60

NTU

0.17

กรัม/ลิตร

2.66 ไมโครกรัม/ลิตร
208

ลบ.ม./วินาที

52

%

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติรับทราบ และมีขอเสนอแนะให กปน. ดําเนินการดังนี้
1. การดํ า เนิ น งานโครงการต* า ง ๆ กปน. ควรมี ร ะบบมาตรฐานการทํ า งานและการ
ประสานงานระหว*างหน*ว ยงานเจาของงาน หรือเจาของพื้นที่กับหน*วยงานเจาของโครงการ ซึ่งหน*วยงาน
เจาของงานหรือเจาของพื้นที่ ควรมีส*วนร*วมในขั้นตอนต*าง ๆ ตั้งแต* Conceptual Design, Outline Detail
รับทราบแผนการดําเนินงาน และรายงานความกาวหนา อีกทั้งควรมีการฝŒกอบรมและถ*ายทอดองค[ความรู
อย*างเปZนระบบเมื่องานโครงการแลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานและติดตามงาน
ตามแผนงานอย*างใกลชิด โดยใหผูว*าการสั่งการใหเปZนมาตรฐานการทํางานและเปZนแนวทางในการปฏิบัติ
ต*อไป
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2. กปน. ควรพิจารณาใหมีการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management)
โดยหน*วยงานเจาของโครงการประสานงานกั บฝoายบริหารความเสี่ยง เพื่อใหเกิดการดําเนิ นการอย*างเปZ น
รูปธรรม
3. ใหสายงานผลิตและส*งน้ํา สรุปเหตุการณ[ แนวทาง และวิธีการแกไขปxญหาจากเหตุไฟฟ\า
ขัดของที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน เพื่อเปZนแนวทางการเรียนรูและการปฏิบัติสําหรับการดําเนินงานในอนาคต
4. ให กปน. พิจารณาเรื่องเสถียรภาพของระบบไฟฟ\า โดยมอบหมายให ผวก.ประสานงาน
กับ การไฟฟ\า นครหลวงและการไฟฟ\าส* วนภูมิภาค เพื่อผลักดันใหเปZนเรื่ องนโยบายความมั่ นคงระดับชาติ
เนื่องจากมีผลกระทบต*อประชาชนในวงกวาง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
- การรับ ทราบผลการดํ า เนิน งานของคณะกรรมการกิจ การสัม พัน ธ:ใ น กปน.
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2561

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กิจการสัม พัน ธ[ใ น กปน. ที ่ไ ดประชุม ครั้ง ที ่ 5/2561 เมื่อ วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2561 และครั้ง ที่
6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 โดยไดพิจารณาเรื่องต*าง ๆ และมีมติ ดังนี้
1. การประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
1.1 รับทราบ ความคืบหนาปxญหางานจางปรับปรุงถนนหมายเลข 5 และถนนซอย
ภายในบานพักพนักงานโรงงานผลิตน้ําบางเขน
คณะกรรมการฯ มอบหมายให ชวก.(ผน) ประสานกับประธานกรรมการตรวจ
การจางและหน*ว ยงานที่เ กี่ ยวของรายงานความคื บ หนาใหคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธ[ ฯ ทราบทุกเดื อน
จนกว*างานจะแลวเสร็จ และเมื่อเสร็จโครงการแลวให ชวก.(ผน) สรุปบทเรียนเพื่อนําไปใชประโยชน[ต*อไป
1.2 รับทราบ ความคืบหนาการใหเช*าซื้อรถจักรยานยนต[และรับขอเสนอแนะของ
ที่ประชุมนําไปกําหนดวิธีปฏิบัติที่รัดกุมป\องกันปxญหาที่จะเกิดตามมา
คณะกรรมการฯ มอบหมายให ฝสก. หารือร*วมกับ สร.กปน. และหน*วยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการต*อไปตามที่เสนอ
1.3 รับทราบ โครงการศึกษาดูงานต*างประเทศของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ[ฯ
และมอบหมายใหแต*งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรขึ้นเปZนการเฉพาะในการดําเนินการครั้งนี้ เพื่อพิจารณากําหนด
หลักสูตรในการจัดการฝŒกอบรมดานแรงงานสัมพันธ[และระบบน้ําประปาโดยใหเปZนไปตามมติ ครม. นโยบาย
รัฐบาล และระเบียบที่เกี่ยวของ ก*อนนําเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ[ฯ พิจารณาต*อไป
1.4 รั บ ทราบ ขอเสนอการเบิ ก จ* า ยค* า รั ก ษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิ ริ ร าช
ป‚ ย มหาราชการุ ณ ย[ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และศู น ย[ ศ รี พั ฒ น[ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม* ข องกรรมการผู แทน
ฝoายลูกจาง และให ฝกม. นําไปพิจารณาว*าเปZนสถานพยาบาลของราชการหรือไม* เบิกค*าใชจ*ายจาก กปน.
ไดหรือไม* และหากเบิกไดจะเบิกอย*างไร
1.5 รั บ ทราบ ขอเสนอของกรรมการฝo า ยลู กจางขอใหพิ จ ารณาการจั ด รถบริ ก าร
รับ – ส*งพนักงานนอกเหนือจากสํานักงานใหญ* กปน.
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1.6 เห็นชอบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ[ฯ ครั้งที่ 6/2561
ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมป‚ยราษฎร[ ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ*
กปน.
2. การประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
2.1 รับทราบ ความคืบหนาปxญหางานจางปรับปรุงถนนหมายเลข 5 และถนนซอย
ภายในบานพักพนักงานโรงงานผลิตน้ําบางเขน
2.2 รับทราบ ความคืบหนาในการดําเนินการจัดหลักสูตรเสริมสรางแรงงานสัมพันธ[
แบบหุนส*วนสําหรับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ[ฯ
2.3 รับทราบ การเบิกค*ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช ป‚ยมหาราชการุณย[
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย[ศรีพัฒน[ มหาวิทยาลัยเชียงใหม*
คณะกรรมการฯ มอบหมายให ฝสก. หารือร*วมกับหน*วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหา
ขอสรุปในการดําเนินการเบิกจ*าย และนําเสนอใหที่ประชุมทราบต*อไป
2.4 รั บ ทราบ ความคื บ หนาการจั ด รถบริ ก ารรั บ – ส* ง พนั ก งานนอกเหนื อ จาก
สํานักงานใหญ* กปน.
คณะกรรมการฯ มอบหมายให ฝสก. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูใชบริการ
และนําเสนอใหที่ประชุมทราบต*อไป
2.5 รับทราบ ความคืบหนาการใหเช*าซื้อรถจักรยานยนต[
2.6 รับทราบ ขอเสนอการปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต[รอบสํานักงานใหญ* กปน.
คณะกรรมการฯ มอบหมายให รวก.(บ) พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมและ
ดําเนินการต*อไป
2.7 รับทราบ ความคืบหนาการจัดชุดเครื่องแบบใหแก*พนักงาน
คณะกรรมการฯ มอบหมายให ฝสก. จัดทําหนังสือขออนุมัติในหลักการนําเรียน
ผวก. เพื่อพิจารณาหาแนวทางการจัดหาชุดเครื่องแบบมอบใหแก*พนักงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
- การรับทราบผลการปฏิบัติง านของคณะอนุก รรมการบริหารจัด การน้ําสูญเสียและ
แรงดันน้ํา ประจําเดือนมิถุนายน 2561

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดัน น้ํา ประจํา เดือนมิถุน ายน 2561 ที่ไดประชุมครั้งที่
6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สรุปไดดังนี้
1. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา รับทราบ
1.1 ผลการสัมมนาหัวขอ “จากมุมวิชาการสู*แผนงานปรับปรุงระบบสูบจ*ายน้ําเชิงรุก”
และเห็นว*าควรใหฝoายพัฒนาวิชาการประปาสรุปผลการสัมมนาและนําเสนอต*อผูว*าการการประปานครหลวง
เพื่อใหหน*วยงานที่เกี่ยวของนําไปศึกษาต*อไป
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1.2 ผลการดํ า เนิ น งานบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย ประจํ า เดื อ นพฤษภาคม 2561
มีอัตราน้ําสูญเสียที่ 30.88% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 (27.98%) โดยมีอัตราน้ําสูญเสีย
สะสมอยู*ที่ 30.03% สูงกว*าแผนงานเล็กนอย (29.59%) ทั้งนี้ มีขอสังเกตว*า กปน. มีปริมาณน้ําสูบจ*าย
ค*อนขางสูง แต*ป ริมาณน้ํา จํา หน*า ยไม*เ ปZน ไปตามที่ค าดการณ[ ซึ่ง กปน. ควรวิเ คราะห[ก ลุ*มผู ใชน้ํา ที่ล ดลง
นอกจากนี้ยังมีผลต*างระหว*างปริมาณน้ําผลิตจ*ายกับปริมาณน้ําสูบจ*ายอยู*ที่ 2% เพิ่มจากตนปmงบประมาณ
จึง ควรนํ า ขอมูล นี ้ม าใชในการตรวจสอบระบบท*อ ส*ง น้ํ า ของ กปน. ต*อ ไป โดยผลการดํ า เนิน งานมี
รายละเอียด ดังนี้

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

อัตราน้ําสูญเสียสะสม
(ร$อยละ)
แผน
แผน
คWาจริง
ปSงบฯ
พ.ค. 61
61
29.43 29.57 28.71
29.46 28.44 27.61
22.35 22.07 21.40
37.06 37.68 36.76
29.71 26.56 25.78
30.03 29.59 28.75

น้ําสูบจWายสะสมเฉลี่ยตWอวัน
(ล$าน ลบ.ม./วัน)
แผน
แผน
คWาจริง พ.ค.
ปSงบฯ
61
61
1.338 1.328 1.315
1.262 1.269 1.257
0.983 0.972 0.964
1.287 1.311 1.292
0.641 0.600 0.594
5.511 5.479 5.422

น้ําจําหนWายสะสมเฉลี่ยตWอวัน
(ล$าน ลบ.ม./วัน)
แผน
แผน
คWาจริง พ.ค.
ปSงบฯ 61
61
0.917 0.935 0.937
0.881 0.908 0.910
0.752 0.758 0.758
0.817 0.817 0.817
0.443 0.441 0.441
3.809 3.858 3.863

1.3 อัตราน้ําสูญเสียของสํานักงานประปาสาขามีนบุรีที่มีค*าไม*คงที่ น*าจะมีผลกระทบ
มาจากเครื่องวัดปริมาณน้ําระหว*างสาขาที่มีการชํารุดหลายแห*ง จึงควรมีการบํารุงรักษาเครื่องวัดใหอยู*ใน
สภาพใชงานและมีความน*าเชื่อถือ
1.4 ผลการบริหารจัดการแรงดันน้ํา อางอิงจากจุดวัดบนระบบท*อประธาน 28 แห*ง
(ค*าเฉลี่ย) ในเดือนพฤษภาคม 2561 อยู*ที่ 9.10 เมตร ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ที่ 9.14 เมตร
ทําใหแรงดันน้ํา เฉลี่ยสะสมอยู*ที่ 8.82 เมตร
1.5 ชวก.(สจ) ยืนยันว*าพื้นที่ทดลองในโครงการเพิ่มแรงดันน้ําในพื้นที่น้ําไหลอ*อนชาย
ขอบของสํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ตามแนวทางการใช Mobile Booster Pump มีปริมาณน้ําเพียงพอ
และไม*มีผลกระทบต*อการสูบจ*ายน้ําในพื้นที่ จึงเห็นสมควรใหดําเนินโครงการต*อไป
1.6 สถิติการซ*อมท*อประธานแตกรั่วอยู*ในค*าเกณฑ[เฉลี่ย แต*มีขอสังเกตว*าสาเหตุการ
แตกรั่วเปลี่ยนจากการทรุดตัวเปZนการผุกร*อนของท*อ โดยการตรวจสอบสภาพท*อประธานช*วงลอดคลองดวย
“ไกรทอง” บริเวณคลองทวีวัฒนา ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และบริเวณคลองมอญ ถนนจรัญสนิทวงศ[ ไม*พบจุด
รั่ว นอกจากนี้ ยังมีการใช Hydrophone มาหาจุด รั่ว ในท* อประธานบริ เวณถนนรั ชดาภิเ ษก ซึ่ งจะใชเวลา
ดําเนินการเก็บขอมูล 15 วัน
1.7 ความกาวหนาของโครงการแกไขปx ญ หาไม* มีพื้ น ที่ ว างท* อจ* า ยน้ํ าใหม* ท ดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพร*วมกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อยู*ในขั้นตอนสรุปการดําเนินงานกับ กทม. ซึ่งคาด
ว*าจะเริ่มดําเนินการได 3 เสนทางเร*งด*วน ภายในปmงบประมาณ 2561
1.8 ผลการจัดทําแผนปรับปรุงท*อเพื่อลดน้ําสูญเสีย ปmงบประมาณ 2562-2564
ที่จัด ทําโดยฝo ายบริห ารจั ดการน้ํา สูญ เสีย แผนงานฯ ประกอบดวยเสนทางปรับปรุงท* อประปาเสื่ อมสภาพ
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หมดอายุการใชงาน ความยาวรวมทั้งสิ้น 3,629 กิโลเมตร และกําหนดเปZนเสนทางก*อสรางวางท*อใหม*ทดแทน
จํานวนทั้งสิ้น 3,386 เสนทาง ตามตัวชี้วัดโครงการปรับปรุงท*อเพื่อลดอัตราน้ําสูญเสีย เกณฑ[วัดประสิทธิภาพ
การดําเนินงานปmงบประมาณ 2562 ของ กปน. และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต*อไป
2. คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
2.1 นําแนวทางโครงการเสนอปรับ เกณฑ[ป ระเมิน ประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการ
แรงดั น น้ํ า สรุ ป ร* ว มกั บ สายงานแผนและพั ฒ นาใหไดขอยุ ติ ก* อ นจะนํ า ไปเจรจากั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต*อไป
2.2 พิจารณาแนวทางการทํากิจกรรมดานลดน้ําสูญเสียทดแทนโครงการที่ล*าชา เช*น
การสํารวจหาจุดรั่วดวย Mobile Booster Pump รวมถึงการเร*งรัดการใชเทคโนโลยีในการหาจุดรั่ว เช*น
โครงการทดลองสํารวจหาท*อรั่ว ดวยระบบดาวเทียม และการกํ าหนดบริเ วณรั่วดวย Hydraulic Model
นอกจากนี้ ควรหาขอสรุปและทบทวนโครงการปรับปรุงท*อเพื่อลดน้ําสูญเสียเร*งด*วน (ปทร.) ที่ยังไม*สามารถ
เริ่มดําเนินการได และพิจารณาแนวทางการขอวางท*อใหม*บริเวณพื้นที่เอกชนชิดเขตทาง
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
- การรั บทราบผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการบริ หารและพั ฒนาทรั พยากร
บุคคล

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล ซึ่ ง ไดมี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2561 เมื่ อ วั น ที่ 15
มิถุนายน 2561 และมีมติในเรื่องต*าง ๆ ดังนี้
1. รั บ ทราบผลการประเมิ น คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ปSงบประมาณ 2561 สรุปไดดังนี้
- ผลการประเมินคณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะ : จากการประมวลผลไดคะแนนเฉลี่ย
4.61 หรือคิดเปZนรอยละ 92.29 แสดงว*า คณะอนุกรรมการบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลทั้งคณะ
เห็นว*า คณะอนุกรรมการฯ สามารถดําเนินการไดอย*างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
- ผลการประเมินตนเองของอนุกรรมการฯ : จากการประมวลผลไดคะแนนเฉลี่ย
4.45 หรือคิ ดเปZ นรอยละ 89.00 แสดงว* า คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล เห็นว* า
อนุกรรมการฯ แต*ละท*านมีประสิทธิภาพดี
2. รั บ ทราบรายงานความก$ า วหน$ า แผนงานที่ สํ า คั ญ ตามแผนที่ ยุ ท ธศาสตร: ด$ า น
ทรัพยากรบุคคล (HR Strategy Map) ระยะ 4 ปS (2561-2564) ซึ่งไดนําเสนอรายงานความคืบหนาของ
แผนงานยุท ธศาสตร[ที่ 3 จํ า นวน 1 แผนงาน คือ “การเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด การกระบวนงาน
(วิเคราะห[และประเมินกระบวนการองค[กร)” ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดย
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ให กปน. พิจารณาทบทวนแนวทางการจัดการน้ําสูญเสียเชิงยุทธศาสตร[ห รือ
การบริห ารจัด การในระดับ ภาพรวมขององค[กรใหทัน ต*อสถานการณ[จ ริงและรองรับ การเปลี่ย นแปลงใน
อนาคต ในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. การจัดโครงสรางผังบริหารในรูปแบบ Agenda Based Structure หรือการจัดกลุ*ม
งานโดยบูรณาการบุคลากรจากหน*วยงานต*างๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียมาทํางาน
ร*วมกันภายใตกรอบอัตรากําลังเดิม โดยมีรองผูว*าการและหน*วยงานรับผิดชอบโดยตรง

-22-

2. การจัดการกระบวนการทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการที่เกี่ยวของใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคล*องตัวและรวดเร็วมากขึ้น โดยอาจจะเริ่มจากการกําหนดเกณฑ[คัดเลือกกระบวนการที่
ส*งผลกระทบต*อองค[กรโดยการวิเคราะห[ปxญหา อุปสรรคจากขอมูลจริงเพื่อหาแนวทางแกไข/ปรับปรุงที่ตรง
ประเด็นใหครอบคลุมทั้งดานเทคนิคและดานการจัดสรรทรัพยากรต*าง ๆ
3. การบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ งานดานลดน้ํ า สู ญ เสี ย โดยเฉพาะ เช* น
การยายหน*วยสํารวจ/ซ*อมจากหน*วยงานต*างๆ มาร*วมดําเนินการในหน*วยงานที่มีปxญหามาก การสรางกลุ*มงาน
ดานลดน้ํ า สูญ เสีย หรือ ดานวิจ ัย พัฒ นาเครื ่อ งมือ หรือ เทคโนโลยีที ่ท ัน สมัย มาประยุก ต[ใ ชเพื ่อ เพิ ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานหรือสนับสนุนขอมูลสารสนเทศใหมีแม*นยํา ชัดเจน และทันเวลาต*อการนําไปใช
4. การประสานงาน สรางความสัมพันธ[ ความร*วมมือกับผูมีส*วนไดส*วนเสียภายนอกที่
เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานร*วมกัน อาทิ รัฐมนตรีว*าการกระทรวงมหาดไทย ผูบริหารของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปZนตน
5. การเพิ่มความตระหนักดานการลดน้ําสูญเสียใหกับบุคลากรทุกระดับ ใหเกิดความ
มุ*งมั่นในการปฏิบัติงานและมีส*วนร*วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับองค[กร
3. รับทราบแนวทางการดํ าเนิ น งานเพื่ อรองรั บแผนการปฏิ รู ปของรั ฐ บาลและการ
เปลี่ยนแปลง
ตามที่ประธานอนุกรรมการฯ แจงที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับ
แผนการปฏิรูปของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และขอความร*วมมือในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ที่ก*อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย โดยคณะอนุกรรมการฯ
มีขอเสนอแนะในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. การสนั บ สนุ น และส* งเสริ มใหบุ คลากรมีการนํ า เทคโนโลยีส มั ย ใหม* มาสนั บ สนุ น
การบริหารจัดการดานน้ําสูญเสียใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การสรรหาและพั ฒ นาเพื่ อเตรี ย มบุ คลากรในการรองรั บ ดานการจั ด การขอมู ล
Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ภายใตองค[ประกอบที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก*
1) นักวิเคราะห[ขอมูล (Data Analyst) 2) วิศวกรขอมูล (Data Engineering) 3) การสราง Roadmap ใน
การขับเคลื่อน (Data Transformation) และ 4) การพัฒนาทักษะการจัดการ Big Data (Data Competency)
3. การบูรณาการขอมูลบุคคลจาก Linkage Center ของกรมการปกครองนํามา
พัฒนาระบบการใหบริการจ*ายค*าน้ําประปา/ไฟฟ\าแบบครบวงจรบนระบบ Smart Phone ภายใตระบบหรือ
แอปพลิเคชั่นเดียวกัน
4. การพัฒนาผูบริหารการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Change Agent) หรือผูสืบทอด
ตําแหน*งงานยุทธศาสตร[ อาจจะพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก อาทิ นักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ*นใหม* (นปร.) ของสํานักงานคณะกรรมการระบบราชการ หรือจัดส*งพนักงานไปอบรม/ศึกษา
ต*อ/ ดูงานจากหน*วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต*างประเทศ
5. การเตรี ย มบุ ค ลากรใหม* ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง เพื่ อ รองรั บ กปน. ในอนาคต อาจจะ
พิจารณาการสรรหา/คัดเลือกนักศึกษาตั้งแต*อยู*ระหว*างการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการมอบทุนไปศึกษาต*อ
ยังมหาวิทยาลัยต*างประเทศชั้นนําเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย พรอมกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและ
ทาทายในการกลับมาทํางานใหกับองค[กรอย*างเต็มความสามารถ
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มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
- การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ:ด$า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ กปน.

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ[ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2561 โดยมีมติในเรื่องต*าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห[ขอมูลขนาดใหญ* (Big Data) ซึ่งโครงการ
ดังกล*าว มีวัตถุประสงค[ในการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ* (Big Data) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พรอมสู*การวิเคราะห[ขอมูลขนาดใหญ*การจัดทํา Big Data Strategy รวมถึงการทํา Big Data Analytics ดวย
ฐานขอมูล Data Lake เพื่อนํามาวิเคราะห[ขอมูลที่สําคัญของ กปน.
คณะอนุกรรมการฯ มีข$อเสนอแนะให$ กําหนดขอบเขตการพัฒนาระบบ Big Data
Analytics ดวยฐานขอมูล Data Lake เพื่อใหเกิดความชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค[หรือเป\าหมายขององค[กร
และตอบสนองนโยบายรัฐบาล
2. รับทราบ สรุปโครงการรายยุทธศาสตร[ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน. (พ.ศ. 2560
- 2565) ยุทธศาสตร[ที่ 3 การพัฒ นาโครงสรางพื้น ฐานเชิ งระบบนิ เ วศดิจิ ทัล (Digital Ecosystem
Infrastructure) ดังนี้
2.1 โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การคลาวด[ ค อมพิ ว ติ้ ง (Cloud
Computing)ซึ่ ง โครงการดั ง กล* า วมี วั ต ถุ ป ระสงค[ เ พื่ อ นํา เทคโนโลยี Cloud Computing เขามาใช
งานในรู ป แบบ Private Cloud ทํางานอยู*บนพื้นฐานของเทคโนโลยี Virtualization เพื่อช*วยในการบริหาร
จัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการขยายขนาดของทรัพยากรในการใชงานดานการ
ประมวลผลและระบบจัดเก็บขอมูลตามความตองการของผูใช
คณะอนุกรรมการฯ มีข$อเสนอแนะให$พิจารณากําหนดหลักเกณฑ[ (Key Factor)
การขยายพื้นที่ในการใหบริการและการคัดเลือกระบบงานต*างๆ ขึ้นใชงานบนระบบคลาวด[คอมพิวติ้ง (Cloud
Computing) รวมถึงใหพิจารณาความคุมค*าในการลงทุน
2.2 โครงการปรับปรุงและยายศูนย[คอมพิวเตอร[สํารอง (DR Site) ไปยังพื้นที่ใหเช*า
ของผู ใหบริ การภายนอก (Co-Location) ซึ่ งโครงการดังกล*า วมี วั ตถุ ป ระสงค[ เพื่ อจัด หาพื้ นที่ ใหเช*า สํ าหรั บ
Co-Location เพื่อใชเปZนศูนย[คอมพิวเตอร[สํารองใหกับ กปน.
คณะอนุกรรมการฯ มีข$อเสนอแนะดังนี้
1) ควรพิ จ ารณาเพิ่ มจํา นวนระบบงานที่ จะนํ าไปไวที่ ศูน ย[ คอมพิ ว เตอร[ สํ า รอง
(Disaster Recovery Site) เพื่อใหเกิดความครบถวน
2) ควรศึกษาความเปZน ไปไดและความเหมาะสมของการนํา ศูน ย[คอมพิ วเตอร[
สํารอง(Disaster Recovery Site) ไปใชงานบนระบบคลาวด[คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)
2.3 โครงการจัดหาระบบป\องกันการโจมตีแบบ Distributed Denial-Of-Service
(DDoS) ซึ่งโครงการดังกล*าวมีวัตถุประสงค[เพื่อจัดหาระบบป\องกันการโจมตีแบบ Distributed Denial-OfService (DDoS) เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยคลอบคลุมในหลายดาน
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คณะอนุกรรมการฯ มีข$อเสนอแนะให$พิจารณาความคุมค*าในการลงทุนโครงการ
จัดหาระบบป\องกันการโจมตีแบบ Distributed Denial-Of-Service (DDoS)
3. รับทราบโครงการปรับปรุงฐานขอมูลใหเปZนไปตามมาตรฐาน ฐานขอมูลของภาครัฐ
ซึ่ งโครงการดั งกล* า วมี วั ต ถุ ป ระสงค[ เ พื่ อสรางมาตรฐานขอมู ล ต* า งๆ ใหสามารถเชื่ อมโยงขอมู ล ทั้ งภายใน/
ภายนอกองค[ กร เพื่ อใหเปZ นไปตามกรอบแนวทางการเชื่ อมโยงรั ฐ บาลอิ เ ล็ กทรอนิ กส[ แห* งชาติ (Thailand
e-Government Interoperability Framework) หรือ TH e-GIF
คณะอนุกรรมการฯ มีข$อเสนอแนะให$กําหนดขอบเขตการจาง (Terms Of Reference
(TOR)) ของโครงการฯ ใหชัดเจน
มติที่ประชุม

รับทราบ และ ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
- การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. โดย คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่
5 มิถุนายน 2561 มีมติรับทราบ ดังนี้
1. ผลการระบุ-ประเมินความเสี่ยงกลางปmงบประมาณ 2561
2. แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ําสูญเสีย
การระบุและประเมินความเสี่ยงใหม*กลางปmงบประมาณ 2561 ของสายงานบริการ
มีระดับความเสี่ยงสูง 1 สาเหตุความเสี่ยง คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําสายงาน
บริการ ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ําสูญเสีย เพื่อลดระดับ
ความเสี่ยงใหอยู*ในระดับที่องค[กรยอมรับได (ระดับต่ํา)
3. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปmงบประมาณ 2561 จํานวน 2 แผน ไดแก*
3.1 แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง ปรั บปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
(Infrastructures) ปmงบประมาณ 2561 โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําสายงาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ขอปรับ ระยะเวลาดํ า เนิน งาน เนื่ องจากมีการปรั บ เปลี่ ย น Technology ในการ
Implement เครื่ องแม* ข*า ยเสมื อน ส* งผลใหแผนการดํ า เนิ น กิ จ กรรมตองขยายระยะเวลาออกไป และ
ดําเนินการต*อเนื่องในปmงบประมาณ 2562
3.2 แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง เรื่ อ ง การซ* อ มโครงสรางถั ง เก็ บ น้ํ า ใสหมายเลข 2
โรงงานผลิตน้ําบางเขน ปmงบประมาณ 2561 โดยสายงานรองผูว*าการ (ผลิตและส*งน้ํา) ฝoายโรงงานผลิตน้ํา
บางเขน ขอปรับกิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง และเพิ่มเติม
สายงานรองผูว*าการ (วิศวกรรมและก*อสราง) เขาร*วมรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดการติดตามและการบริหารความเสี่ยง
มีป ระสิท ธิภ าพมากขึ ้น เนื ่อ งจากมีก ารปรับ เปลี ่ย นรายละเอีย ดงานหลายครั ้ง ซึ ่ง ส*ง ผลกระทบต*อ
การจัดทําราคากลาง
3.3 ผลการดํ าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 2/2561 (เดือนตุ ลาคม
2560 - มีนาคม 2561) รวมทั้งสิ้น 9 แผน สรุปไดดังนี้
- ผลงานดีกว*าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) จํานวน 1 แผน
คือ การเร*งรัดการเบิกจ*ายงบลงทุน
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- ผลงานอยู*ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) จํานวน 8 แผน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข$อเสนอแนะเพิ่มเติม ใหมีการติดตามการดําเนินงานของ
แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การซ*อมโครงสรางถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2 เนื่องจากในช*วงป‚ดซ*อมปริมาณการ
สํารองน้ําประปาจะลดลงตามความจุของถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2 (120,000 ลบ.ม.) นับเปZนความเสี่ยงที่
อาจจะมีน้ําประปาไม*เพียงพอต*อการใหบริการ จึงควรเตรียมมาตรการรองรับและพิจารณาช*วงเวลาป‚ดซ*อมให
เหมาะสมดวย
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต*อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และ ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 14 การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ กปน.
จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ยุทธศาสตร[ชาติ ระยะ 20 ปm
1) รับทราบร*างยุทธศาสตร[ชาติ ซึ่งกําหนดใหวิสัยทัศน[ของประเทศไทย คือ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปZนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนใหประเทศไทยมุ*งสู*เป\าหมายไดภายในระยะเวลา 20 ปm (พ.ศ. 25612580) ดวยยุทธศาสตร[ 6 ดาน ไดแก* (1) ดานความมั่นคง กําหนดใหมีการบูรณาการความร*วมมือระหว*าง
หน*วยงานที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการักษาความสงบภายในประเทศและมีความพรอมในการเผชิญ
ภัยคุกคามในอนาคต (2) ดานความสามารถในการแข*งขัน กําหนดใหมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข*งขัน
ของประเทศทั้ งในดานเกษตรกรรม อุต สาหกรรม และการท*องเที่ ยวและบริ การ (3) ดานการพัฒ นาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย[ กําหนดใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย[ทางดาน ใจ สติปxญญา กาย และ
สภาพแวดลอม ตั้งแต*อยู*ในครรภ[มารดา เพื่อใหเปZนคนคุณภาพของสังคม (4) ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาค กําหนดใหมีกลไกการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (5) ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปZนมิตรต*อสิ่งแวดลอม กําหนดใหมีการใช รักษา และฟ„…นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย*าง
ยั่งยืนบนหลักการของการมีส*วนร*วมและธรรมาภิบาล และ (6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ กําหนดใหมีการปรับปรุงกลไกภาครัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอย*างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร[ชาติเสนอ
2) มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ในฐานะ
ฝoายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร[ชาติรับความเห็นของหน*วยงานที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณา
แกไขเพิ่ม เติม ร*า งยุท ธศาสตร[ช าติอีก ครั้ง หนึ่ง ทั้ง นี ้ ในการแกไขเพิ่ม เติม ร*า งยุท ธศาสตร[ช าติดัง กล*า ว
ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติคํานึงถึงสภาวการณ[ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและอยู*นอกเหนือการควบคุม และอาจส*งผลต*อร*างยุทธศาสตร[ชาติที่กําหนดไว
เช*น สถานการณ[การเมืองโลก ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด เปZนตน และใหพิจารณาแนวทางหรือกําหนดกลไกที่ทําใหร*างยุทธศาสตร[ชาติ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล*าวไดอย*างเหมาะสมดวย
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3) ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาตินําร*างยุทธศาสตร[
ชาติ ที่แกไขเพิ่ มเติ มแลวเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร[ ชาติ พิจ ารณาใหความเห็ นชอบตามขั้น ตอน ก* อน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
เรื่อง ยุทธศาสตร[ชาติ ระยะ 20 ปm
1) เห็นชอบร*างยุทธศาสตร[ชาติที่คณะกรรมการยุทธศาสตร[ชาติไดพิจารณาและแกไข
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 แลว โดยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขร*างยุทธศาสตร[ชาติ
ตามความเห็ น ของหน*ว ยงานที่ เ กี่ย วของและตามมติ คณะรั ฐ มนตรีที่ใหคํา นึ งถึงสภาวการณ[ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและอยู*นอกเหนือการควบคุมและอาจส*งผลต*อร*างยุทธศาสตร[ที่กําหนด
ไว เช* น สถานการณ[ ก ารเมื อ งโลก ภาวะเศรษฐกิ จ โลก การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด เปZนตน รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไขตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร[
และการใชคํ า ศั พ ท[ ใ หถู ก ตอง เหมาะสม และสามารถดํ า เนิ น การไดในทางปฏิ บั ติ แ ลว ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติในฐานะฝoายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร[ชาติ
เสนอ และใหสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห* ง ชาติ ใ นฐานะฝo า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการยุทธศาสตร[ชาติปรับแกไขถอยคําตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีใหถูกตอง ชัดเจน แลวให
นําเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร[ชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ ก*อนส*งใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อดําเนินการนําเสนอสภานิติบัญญัติแห*งชาติตามขั้นตอนต*อไป
2) ใหสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห* ง ชาติ ป ระสานงาน
กับกระทรวงการต*างประเทศเพื่อจัดทํายุทธศาสตร[ชาติฉบับภาษาอังกฤษสําหรับใชในการเผยแพร*และสราง
การรับรูแก*ประเทศต*าง ๆ และองค[การระหว*างประเทศต*อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 15 การรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ในช*วงที่ผ*านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารอํานวยการ
โรงงานผลิตน้ําบางเขน ศ.ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผูว*าการ ดร.สมภพ
สุจริต อนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา และ ผศ.ดร.สิตางศุ[ พิลัยหลา อาจารย[ประจําภาควิชา
วิศวกรรมทรั พยากรน้ํ า มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร[ อนุ กรรมการบริ หารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย และแรงดั น น้ํ า
ร*วมสัมมนาทางวิชาการ หัวขอ "จากมุมวิชาการสู*แผนงานปรับปรุงระบบสูบจ*ายน้ําเชิงรุก" โดยมี รศ.ดร.ธีร
เจีย ศิริพงษ[กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร[ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร[ รศ.ดร.อดิชั ย พรพรหมิน ทร[ และ
รศ.ดร.สุรชัย ลิป‚วัฒนาการ อาจารย[ประจําภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร[ เปZน
ผูบรรยายและร*วมอภิปราย เพื่อนําเสนอขอมูล องค[ความรู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในดานการจัดการและ
ปรับปรุงระบบสูบจ*ายน้ําของ กปน. เพื่อเปZนแนวทางในการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ําในอนาคต
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- เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงงานผลิตน้ําบางเขน พล.ร.ท. ณเดโช
เกิดชูชื่น กรรมการ กปน. และอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย คณะอนุกรรมการฯ นายปริญญา
ยมะสมิต ผูว*าการ และคณะผูบริหาร ตรวจเยี่ยมการลง Stop Log ถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2 โรงงานผลิตน้ํา
บางเขน ตามการซอมแผนปฏิ บั ติ การกรณี ป‚ ด ซ* อมถั งเก็ บใสหมายเลข 2 ซึ่ งดํ า เนิ น การระหว* า งวั น ที่ 23
พฤษภาคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2561 รวม 14 วั น ก* อ นการป‚ ด ซ* อ มจริ ง ในปm 2562 โดยมี
นายสมบูรณ[ สุนันทพงศ[ศักดิ์ รวก.(ผ) และคณะ ใหการตอนรับ
- เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 606 ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย[
กรรมการ กปน. นายสมชัย ชัยอนุรักษ[ อนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา และ นายจําเริญ
ตันติวงศ[วัฒน[ รวก.(กต) ร*วมประชุมคณะทํางานศึกษาแนวทางการแกไขปxญหาไม*มีพื้นที่วางท*อจ*ายน้ําใหม*
ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งมีประเด็นสําคัญต*าง ๆ เช*น ผลการสํารวจพื้นที่ระหว*าง
กปน. และ ทีโอที แนวทางการก*อสรางหากท*อรอยสายเคเบิลทับซอนท*อประปา และ การดําเนินการหารือกับ
กทม. ในพื้นที่ที่ตองเร*งรัดดําเนินการ เปZนตน
- เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด[
แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ศ.ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต รศ.ดร.ชนินทร[ ทินนโชติ
นางศิริพร เหลืองนวล กรรมการ กปน. พรอมดวย นายปริญญา ยมะสมิต ผูว*าการ นายชีระ วงศบูรณะ รักษาการ
แทนผูอํานวยการองค[การจัดการน้ําเสีย (อจน.) นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผูอํานวยการฝoายยุทธศาสตร[ กปภ.
ผูทรงคุณวุฒิจากหน*วยงานภายนอก ผูบริหารระดับสูงของ กปน. กปภ. และ อจน. รวมทั้ง ผูมีส*วนไดส*วนเสีย
ร*วมเสวนากลุ*ม (Focus Group) รับฟxงความคิดเห็น (ร*าง) แนวทางการส*งเสริมการกํากับดูแลกิจการประปาและ
น้ําเสีย โดยมีประเด็นสําคัญ ไดแก* การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ร*างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... องค[กรการบริหารจัดการน้ํา ยุทธศาสตร[การบริหารจัดการน้ํา การเสวนารับฟxงความ
คิดเห็นในประเด็นต*าง ๆ เปZนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทําแนวทางการส*งเสริมการกํากับดูแลกิจการประปา
และน้ําเสีย จะนําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูมีส*วนไดส*วนเสียมาปรับปรุงแนวทางฯ ต*อไป
- เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค[ นายวัลลภ
พริ้งพงษ[ ประธานกรรมการ กปน. เปZนประธานในพิธีเป‚ดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY) ประจําปm
2561 พรอมดวย ศ.ดร. สุว ัฒ นา จิต ตลดากร ผศ. ทีฆ วุฒ ิ พุท ธภิร มย[ ดร.ณัฐ กิต ติ ์ ตั ้ง พูล สิน ธนา
รศ.ดร.ชนินทร[ ทินนโชติ นางศิริพร เหลืองนวล กรรมการ กปน. ซึ่งงานในปmนี้จัดขึ้นภายใตแนวคิด "MWA CG
LAND... กปน. แดนธรรมาภิ บ าล" เพื่อใหทุกคนในองค[ กรนํ า หลักธรรมาภิ บ าลมาใชในการทํ า งานและ
ชีวิตประจําวัน โดยตระหนักอย*างชัดเจนว*า กปน. เปZนหน*วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความมุ*งมั่น ใหความสําคัญกับ
การดําเนินภารกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
- เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ หองป‚ยราษฎร[ นายวัลลภ พริ้งพงษ[
ประธานกรรมการ กปน. เปZนประธานในการประชุมมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนงบลงทุนประจําปm 2562
เพื่อใหการเตรียมการเบิกจ*ายงบประมาณเปZนไปตามที่รัฐบาลกําหนด โดยมีผูบริหารระดับผูอํานวยการฝoาย
และเทียบเท*าขึ้นไป เขาร*วมรับฟxง ซึ่งมีประเด็นสําคัญ เช*น แนวทางปฏิบัติงบลงทุน กปน. ภาพรวมงบลงทุน
ประจําปm 2561-2562 การหารือเกี่ยวกับงบลงทุนประจําปm 2562 ของแต*ละสายงาน เปZนตน
มติที่ประชุม
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