สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 8/๒๕61
ดวยเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม ๖๐๖
อาคารสํา นักงานใหญ- การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 8/๒๕61 สรุปผล
การประชุมไดดังนี้
เรื่องที่

1

การทบทวนการแต$งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต$าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาทบทวนการแต-งตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต-าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่อมาช-วยกลั่นกรองงานก-อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม ใหทบทวนการแต-งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต-าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน.
จํานวน 3 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ-ในการประปานครหลวง
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ
กรรมการผู0แทนฝ2ายนายจ0าง
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)
กรรมการผู0แทนฝ2ายลูกจ0าง
1. นายสมภพ
ปานสวัสดิ์
2. นายไพวงศC
ลีลากานตC
3. ว-าที่ ร.ท. เรืองศิลปD คชนินทรC
4. นายสุชาญ
ธนวิโรจนCกุล
5. นายนพนันทC
กันรักษา
6. นายนริศ
ปลูกชาลี
7. นายสุพรรณ
ศรีมาตา
8. นายประพนธC
ประถมไชย
9. นายสากล
บุญสวยขวัญ
ผูอํานวยการฝJายสวัสดิการและกิจการสัมพันธC

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
2.1 ดร.ณัฐกิตติ์
ตั้งพูลสินธนา
2.2 นางศิริพร
เหลืองนวล
2.3 ผูว-าการการประปานครหลวง

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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2.4 พลเอก รุจ
กสิวุฒิ
2.5 นางสาวปMยวรรณ ล-ามกิจจา
2.6 นายเรืองชัย
ทรัพยCนิรันดรC
2.7 นายกฤษณะ
บุญยะชัย
2.8 ดร.พีระพงษC
กลิ่นละออ
2.9 นายเกรียงไกร
สืบสัมพันธC
2.10 ดร.ศักดิ์เกษม
นิยมวานิช
2.11 นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
2.12 นางตติยา
ใจบุญ
2.13 ผูช-วยผูว-าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)
2.14 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน.
2.15 ผูช-วยผูว-าการ (สํานักผูว-าการ)
2.16 ผูอํานวยการฝJายธรรมาภิบาล

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูช-วยเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู0ว$าการการประปานครหลวง
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
เรื่องที่

2

นายนิสิต
จันทรสมวงศ
นายวันชัย
หลอวัฒนตระกูล
นางศิริพร
เหลืองนวล
รองผูว-าการ (แผนและพัฒนา)
ผูช-วยผูว-าการ (สํานักคณะกรรมการ กปน.)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูช-วยเลขานุการ

การรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ-ประเมินผลการดําเนินงานของผู0ว$าการ
กปน. ป?งบประมาณ 2561 สําหรับช$วงไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานตามเกณฑCประเมินผล
การดําเนินงานของผูว-าการ กปน. ปOงบประมาณ 2561 สําหรับช-วงไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน
2561)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูว-าการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2561 มีมติรับทราบ พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปQนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
1. จากการที่ ผูว-าการไดขับเคลื่อนดวยการบริหารจัดการแรงดันน้ําใหสอดคลองกับพฤติกรรม
การใชน้ําในแต-ละช-วงเวลา เปQนผลใหสามารถควบคุมปริมาณน้ําสูญเสียลดลงได แต-อย-างไรก็ตาม ควรพิจารณา
ในเรื่องของปริมาณน้ําขายไม-ใหลดลงดวย สําหรับการลดน้ําสูญเสียใหมีผลชัดเจน เห็นควรใหเร-งแกไขปSญหา
ท-อแตกรั่วโดยเร็ว โดยใชการบริหารสัญญาจางซ-อมและเปลี่ยนท-อประปาในทุกพื้นที่ของ กปน. แบบบูรณาการ
ร-วมกับ กทม. ซึ่งอาจจัดทํา MOU ร-วมกันของผูบริหารระดับสูง เพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติอย-างเปQนรูปธรรม
2. ขอใหผูว-าการพัฒ นาระบบการรับคํ ารองประเภทต-า ง ๆ ใหเปQ นอัตโนมัติ ดวยการใช
บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงคC (Smart Card) ที่เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลภาครัฐเพียงใบเดียว
โดยไม-ตองมีเอกสารอื่นหรือสําเนาเอกสาร (Zero Copy) เพื่อใหเปQนไปตามนโยบายของรัฐบาล และอํานวย
ความสะดวก พรอมเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
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3. สําหรั บบทความทางวิ ชาการที่ เกี่ ยวของกั บงานประปาและไดรั บการนํ าเสนอในระดั บ
นานาชาติ ขอใหผูว-าการขับเคลื่อนใหนํามาพัฒนาต-อยอดเปQนนวัตกรรม เพื่อประยุกตCใชใหเกิดประโยชนCกับ
การทํางานภายในองคCกร หรือเปQนธุรกิจเสริมใหกับ กปน. โดยอาจกําหนดเปQนตัวชี้วัดในเกณฑCประเมินผล
ผูว-าการครั้งถัดไป
4. ผูว-าการควรพัฒนาสถาบันพัฒนาวิชาการประปาใหเปQนหน-วยงานจัดอบรมที่สามารถให
ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพการประปา เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปใชประกอบอาชีพได รวมทั้งควร
เปQนหน-วยงานหลักที่ใหความช-วยเหลือ แกปSญหาเกี่ยวกับระบบประปา เพื่อเปQนการสรางรายไดให กปน.
อีกทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะตองจัดทําระเบียบ/ขอบังคับใหรองรับการดําเนินงาน และอาจร-วมกับหน-วยงานอื่นที่
เกี่ยวของ อาทิ สมาคมประปาแห-งประเทศไทย การประปาส-วนภูมิภาค ดําเนินธุรกิจนี้
5. ผูว-าการควรพิจารณาใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอุปกรณCที่มีคุณภาพในการสํารวจและ
ซ-อมท-อประธาน รวมทั้งฝfกอบรมใหบุคลากรของ กปน. มีความรู และทักษะเกี่ยวกับคุณสมบัติและขอจํากัด
ของเทคโนโลยี/อุปกรณCสํารวจฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดอย-างเต็มประสิทธิภาพ ในกรณีที่ตองมีการจางผูรับ
จาง (Outsource) กปน. ควรพิ จ ารณาเลื อ กผู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการสํ า รวจฯ และมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณากําหนด
มาตรฐานและชนิดของท-อประปาที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะในโครงการปรับปรุงท-อเพื่อลดน้ําสูญเสีย เพื่อใหมี
อายุการใชงานในระยะยาว และควรมีจํานวนผูควบคุมงานที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญมาดูแลผูรับจางงาน
(Outsource) เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ เปQนไปตามแผนงานที่กําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบและให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานของผู0ว$าการ กปน. ป?งบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562) และร$างเกณฑ-ประเมินผลงานผู0ว$าการ กปน. สําหรับงวด 6 เดือนแรก
ป?งบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
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กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ง านของผู ว- า การ กปน.
ปOงบประมาณ 2562 (ตุ ลาคม 2561 – กั นยายน 2562) และร-า งเกณฑCป ระเมิ นผลงานผูว- าการ กปน.
สําหรับช-วง 6 เดือนแรก ปOงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลงานผู ว- า การ กปน. ไดประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2561 เมื่ อ วั น ที่
17 สิงหาคม 2561 มีมติใหผู ว-าการไปทบทวนเกณฑCวัดตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ โดยให
นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อขอรั บ ขอเสนอแนะ ก- อนนํ า เสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบอี ก ครั้ ง ในเดื อ น
กันยายน 2561 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อใหมีการขับเคลื่อนในเกณฑCวัดที่สะทอนการดําเนินงาน ดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินผลงาน
1.1 ขอปรับลดน้ําหนักในเกณฑCวัด เรื่อง ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน และ
การบริหารจัดการแรงดันน้ํา เนื่องจาก กปน. บริหารจัดการแรงดันตามพฤติกรรมการใชน้ําที่เกิดขึ้นในแต-ละ
ช-วงเวลา พรอมทั้งบริหารจัดการใหสอดคลองกับการลดน้ําสูญเสียขององคCกร
1.2 ขอปรับเพิ่มน้ําหนักในเกณฑCวัด เรื่อง การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
1.3 ใหเพิ่มเกณฑCวัดผลการดําเนินงานดานคุณภาพน้ําประปาตามเกณฑCวัดเดิม เนื่องจากเปQน
ภาพลักษณCดานความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบในการใหบริการน้ําประปาแก-ผูใชน้ํา
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ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร-รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ
- ในเกณฑCวัดโครงการ Big Data เรื่องลดน้ําสูญเสีย ขอใหจัดทําโมเดลเพื่อการทํานายอัตรา
น้ําสูญเสียใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรCองคCกร และใหนําเสนอคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธCดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กปน. เพื่อพิจารณาดวย
ตอนที่ 3 การบริหารตามภารกิจองค-กร
3.1 โครงการขยายเขตจําหน-ายน้ําประปาในพื้นที่รอยต-อที่มีศักยภาพ
ผูว-าการควรกําหนดแผนระยะยาวของการเพิ่มปริมาณน้ําขายในพื้นที่รอยต-อ เพื่อเปQน
รายไดเสริมให กปน. โดยใหนําเสนอสถิติรายไดการขายน้ําในเขตพื้นที่รอยต-อในการประชุมอนุกรรมการฯ
ครั้งถัดไป ในเบื้องตนใหกําหนดค-าเกณฑCวัดใน ระดับ 3 “ดี ” ใหมีรายไดจากการขายน้ําเท-ากับ 6 เดือนแรก
ของปO 2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) และในระดับ 5 “ดีเยี่ยม” มีรายไดจากการขายน้ําเพิ่มขึ้น
จาก 6 เดือนแรกของปO 2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) รอยละ 0.5
3.2 เนื่องจากในการกําหนดเกณฑCวัดของ ผวก. มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับน้ําสูญเสียขององคCกรหลาย
ขอแลว จึงขอยกเลิกเกณฑCวัด ขอ 3.2 โครงการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ไม-นํามาเปQนเกณฑCประเมินผลงานฯ
แต-ควรมีการศึกษาประกอบการดําเนินการบริหารจัดการน้ําสูญเสียขององคCกร
3.3 โครงการระบบบริหารจัดการวัสดุสํารองคลัง (Material Tracking)
ขอใหผูว-าการกําหนดค-าเกณฑCวัด 6 เดือนแรก ให กปน. สามารถลดวัสดุสํารองคลังให
ไดรอยละ 20 และใหกําหนดกิจกรรมประกอบ อาทิ จัดทําระบบในการควบคุมวัสดุสํารองคลัง ปรับระบบ
จัดซื้อจัดจางใหมีการกระจายอํานาจไปยังทุกส-วนงานที่จําเปQนของ กปน. เปQนตน
3.4 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบลําเลียงน้ําดิบคลองประปาฝSvงตะวันตก
ขอใหผู ว- า การพิ จ ารณาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบลํ า เลี ย งน้ํ า ดิ บ คลองประปา
ฝSvงตะวันตก โดยใหออกแบบและปรับปรุงคลองประปาฝSvงตะวันตกใหรองรับปริมาณน้ําดิบที่ 60 ลบ.ม./วินาที
ในเบื้องตนกําหนดค-าเกณฑCวัด 6 เดือนแรก ระดับ 5 “ดีเยี่ยม” สามารถประกาศเชิญชวนใหที่ปรึกษาที่สนใจ
เขายื่นขอเสนอ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และระดับ 3 “ดี” สามารถประกาศเชิญชวนใหที่ปรึกษาที่
สนใจเขายื่นขอเสนอ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2562
3.5 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
ขอใหผูว-าการจัดทําแผนงานและเปwาหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนโครงการฯ 9 ให
เปQนไปตามเวลาที่ ครม. อนุมัติไว แลวจึงนํามากําหนดเปQนเกณฑCวัดเพื่อเร-งดําเนินการโครงการฯ 9 ใหสําเร็จ
ตามแผน พรอมทั้งใหเพิ่มเกณฑCวัดฯ “แนวทางในการจัดหาที่ดินตามแผนการดําเนินโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9” โดยมีค-าเกณฑCวัด ระดับ 5 “ดีเยี่ยม” ใหนําเสนอแนวทางฯ ต-อคณะกรรมการ
กปน. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 และระดับ 3 “ดี ” ใหนําเสนอแนวทางฯ ต-อคณะกรรมการ กปน.
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
3.6 โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน (Solar Cell)
ใหปรั บ ชื่ อ เกณฑC วั ด จาก “โครงการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน (Solar Cell)” เปQ น
“โครงการส-งเสริม/สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน” โดยใหรวมการประหยัดพลังงานของทั้งองคCกรดวย และ
อาจนําการใชพลังงานทดแทนจาก Solar Cell มาเปQนส-วนหนึ่งของโครงการฯ
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3.7 โครงการพัฒนาและพื้นฟูคลองออม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบางพราว
ขอใหเปลี่ยนชื่อจาก “โครงการพัฒนาและพื้นฟูคลองออม คลองบางหลวงเชียงราก และ
คลองบางพราว” เปQน “โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมคลองออม”
3.8 การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
ขอใหผูว-าการติดตามความเปQนไปไดที่จะทําใหสถาบันพัฒนาวิชาการประปาสามารถจัด
ฝfกอบรมวิชาชีพการประปาพรอมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพได หากยังไม-สามารถออกใบรับรองฯ ได
ขอใหพิจารณาจัดหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับงานประปาใหแก-ผูสนใจ เพื่อใหสามารถนําไปซ-อมแซมอุปกรณC
ประปาในเบื้องตนได โดยไม-นํามากําหนดเปQนเกณฑCวัดผลการดําเนินงานของ ผวก.
3.9 นอกจากนี้ ขอให ผวก. พิ จารณาจั ดทํ าเกณฑC ประเมิน ผลเกี่ ยวกับ การบริห ารจัด การ
ทรัพยากรบุคคล และกรอบโครงสรางอัตรากําลังตามภารกิจของแต-ละหน-วยงาน เพื่อให กปน. มีแผนเตรียม
ความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงไวล-วงหนา
ตอนที่ 4 การประเมินภาวะผู0นํา (Leadership Competency : LC)
- สําหรับแบบประเมินภาวะผูนําในตอนที่ 4 เห็นว-าไม-ควรมีคะแนน เพื่อนํามาคํานวณรวมกับ
การประเมิ น ผลงานฯ แต- เ ปQ น การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาในดานการบริ ห ารจั ด การของผู ว- า การ โดยให
คณะกรรมการ กปน. ผูบริหารระดั บรองผูว-าการและเทียบเท-า และกลุ-มตัวอย-างของพนักงาน กปน. เปQ น
ผูประเมิน สําหรับแบบประเมิน ขอใหแบ-งขอคําถามเปQนอย-างนอย 3 หมวด พรอมทั้งใหปรับขอความใหมี
ความสัมพันธCกับผูประเมินแต-ละกลุ-ม
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. โครงการปรั บ ปรุ งท- อเพื่ อลดน้ํ าสู ญ เสี ย ควรปรั บ ค- าเกณฑC วั ด ประเมิ น ผลงาน ผวก. ให
สอดคลองกับเกณฑCวัดองคCกร เปQนการเร-งรัดผลักดันใหเปQนไปตามเปwาหมายที่กําหนด และอาจพิจารณานํา
โครงการเร-งรัดปรับปรุงท-อตามแผนภูมิทัศนCของกรุงเทพมหานคร มากําหนดเปQนเกณฑCวัดผลการดําเนินงานใน
เรื่องการประสานงานเปลี่ยนท-อในเขตเมือง
2. โครงการพั ฒนาการใหบริ การในรู ป แบบดิ จิ ทัล (Digital Service) ควรเนนดานการ
ออกแบบ พัฒนาระบบเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพและความพึงพอใจในการใหบริการ
3. การจัดทําโมเดลเพื่อการทํานายอัตราน้ําสูญเสียในโครงการ Big Data เรื่องลดน้ําสูญเสีย
ควรกําหนดใหสามารถลงรายละเอียดในระดับพื้นที่ เพื่อใหสามารถนําไปสู-การประยุกตCใชงานไดจริง
4. การจัดทําโมเดลที่บูรณาการขอมูลทางการเงิน ในโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลังอิเล็คทรอนิกสC (E-FMMWA) ควรใหคําจํากัดความของผลลัพธC ที่ชัดเจน เพื่อใหการประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ
5. ผูว-าการควรปรับเกณฑCวัดการดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่
9 ใหมีการลงนามในสัญญาจางออกแบบทั้ง 3 โครงการ ภายในเดือนธันวาคม 2561 และจัดทําแนวทางใน
การจัดหาที่ดิน พรอมแผนบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อรองรับปSญหาเฉพาะหนาที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งจะเปQนการเร-งรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด โดยควรดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 31 มีนาคม 2562 เพื่อใหสามารถดําเนินโครงการต-อเนื่องไดทันที
6. กปน. ควรวางแผนจัดทําระบบสารสนเทศใหมีความยืดหยุ-น (Agility) สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบใหม- ๆ ใหพรอมตอบสนองต-อความเปลี่ยนแปลงอย-างรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกองคCกร
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มติที่ประชุม

ใหผูว-าการรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไปทบทวนร-าง
เกณฑCประเมินผลงานฯ เสนอต-อคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูว-าการ กปน. พิจารณา
ก-อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ในเดือนถัดไป

เรื่องที่ 4

รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุ กรรมการ กปน. ชุดต$ าง ๆ
ประจําเดือนกันยายน 2561

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
เลขานุ การฯ ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทิน กิจ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต-าง ๆ ประจําเดือนกันยายน 2561
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนกันยายน 2561 เปYน
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 5

การติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ตามเกณฑ-ประเมินผล
องค-กร ประจําเดือนสิงหาคม 2561

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการ
น้ํ า สูญ เสีย และแรงดัน น้ํ า ตามเกณฑCป ระเมิน ผลองคCก ร ประจํ า เดือ นสิง หาคม 2561 โดยมีผ ลงาน
ณ เดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ-ประเมินผลองค-กร ป?งบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด
อัตราน้ําสูญเสีย (รอยละ)
แรงดันน้ํา (เมตร)
เปลี่ยนท-อใหม- ทดแทนท-อเดิมที่
เสื่อมสภาพ (กิโลเมตร)

ระดับเกณฑ-วัดองค-กร ณ สิ้นป?งบประมาณ
E
D
C
B
A
34.75 33.25 31.75 30.25 28.75
8.4
8.6
8.8
9.0
9.5

ผลงานสะสม 9 เดือน
(กรกฎาคม 2561)
29.71
B+
8.788
C-

200

306.064

250

300

350

400

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 6

คาดการณ-การเบิกจ$ายงบลงทุน ป?งบประมาณ 2561 ณ เดือนสิงหาคม 2561

กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บทราบการคาดการณC การเบิ กจ- ายงบลงทุ น
ปOงบประมาณ 2561 ณ เดือนสิงหาคม 2561 โดยผูว-าการไดเชิญรองผูว-าการทุกสายงานเขาร-วมประชุม
เพื่อเร-งรัดการเบิกจ-ายงบลงทุนประจําปO เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมได0คาดการณ-เบิกจ$ายงบลงทุน
ป?งบประมาณ 2561 ณ เดือนสิงหาคม มีจํานวนทั้งสิ้น 3,539.2 ล0านบาท คิดเปQนรอยละ 96 (อยู-ใน
ระดับ B+ ตามเกณฑCประเมินผลองคCกร)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 7

การพิจารณาให0ความเห็นชอบรายงานวิเคราะห-การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับ
งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหC
การเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ประกอบดวย บทวิเคราะหC
การเงิน และผลการดําเนินงาน และการวิเคราะหCค-ากําไรทางเศรษฐศาสตรC (EP) โดยสรุป กปน. มีกําไรก-อน
หักดอกเบี้ยและค-าเสื่อมราคา (EBITDA) เท-ากับ 9,601.2 ลานบาท สูงกว-าเปwาหมาย 70.6 ลานบาท และ
สูงกว-าปOก-อน 18.0 ลานบาท และมีกําไรสุทธิเท-ากับ 5,691.2 ลานบาท สูงกว-าเปwาหมาย 84.5 ลานบาท
แต-ต่ํากว-าปOก-อน 192.6 ลานบาท
- รายได0รวม เท-ากับ 14,593.2 ลานบาท ต่ํากว-าเปwาหมาย 172.4 ลานบาท และต่ํากว-า
ปOก-อน 169.7 ลานบาท เกิดจากรายไดค-าน้ําต่ํากว-าเปwาหมาย 206.4 ลานบาท และต่ํากว-าปOก-อน 130.6
ลานบาท เนื่องจากมีปริมาณน้ําขายต่ํากว-าเปwาหมายและปOก-อน 14.1 และ 7.6 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ ซึ่ง
ปริมาณน้ําขายลดลงอย-างต-อเนื่อง ตั้งแต-เดือนมกราคม 2561 โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2561 อย-างไรก็ดี
ในเดือนมิถุนายน 2561 มีปริมาณน้ําขายสูงกว-าปOก-อน 2.1 ลาน ลบ.ม.
- ค$าใช0จ$ายรวม เท-ากับ 8,902.0 ลานบาท ต่ํากว-าเปwาหมาย 256.9 ลานบาท แต-สูงกว-า
ปOก-อน 22.9 ลานบาท โดยมีตนทุนค-าน้ําต-อหน-วยน้ําขายเท-ากับ 8.22 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว-าคาดการณC 0.11 บาท:
ลบ.ม. แต-สูงกว-าปOก-อน 0.17 บาท:ลบ.ม. หากไม-รวมค-าเสื่อมราคาและค-าใชจ-ายตัดจ-าย 3.21 บาท:ลบ.ม. ทําให
มีตนทุนค-าน้ําต-อหน-วยน้ําขาย ต่ํากว-าคาดการณC 0.14 บาท:ลบ.ม. และต่ํากว-าปOก-อน 0.03 บาท:ลบ.ม.
- กําไรสุทธิ เท-ากับ 5,691.2 ลานบาท สูงกว-าเปwาหมาย 84.5 ลานบาท แต-ต่ํากว-าปOก-อน
192.6 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต-อรายไดดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท-ากับรอยละ 39.74
สูงกว-าที่คาดการณCไว ซึ่งเท-ากับรอยละ 38.59 แต-ต่ํากว-าปOก-อน ซึ่งเท-ากับรอยละ 40.51 อย-างไรก็ตามอัตรา
ผลตอบแทนก-อนหักดอกเบี้ย และค-าเสื่อมราคาต-อรายไดรวม (EBITDA Margin) ซึ่งเปQนตัวชี้วัดทางการเงิน
ตามเกณฑCประเมินผลการดําเนินงานประจําปOงบประมาณ 2561 เท-ากับรอยละ 65.79 สูงกว-าเปwาหมาย ซึ่ง
เท-ากับรอยละ 64.55 และสูงกว-าปOก-อน ซึ่งเท-ากับรอยละ 64.91
ฐานะการเงิน :
กปน. มีสิ นทรัพยCรวม ณ 30 มิ ถุน ายน 2561 เท- ากับ 74,200.7 ลานบาท หนี้ สิน รวม
11,510.1 ลานบาท และส-วนทุน 62,690.6 ลานบาท โดยมีอัตราส-วนหนี้สินรวมต-อส-วนทุน (D/E Ratio)
เท- า กั บ 0.18 เท- า เท- า กั บ ที่ คาดการณC ไว แต- ต่ํ า กว- า ปO ก-อน ซึ่ งเท- า กั บ 0.21 เท- า และมี อัต ราส- ว นเงิ น ทุ น
หมุนเวียน (Current Ratio) เท-ากับ 4.84 เท-า สูงกว-าที่คาดการณCไว ซึ่งเท-ากับ 4.63 เท-า และสูงกว-าปOก-อน
ซึ่งเท-ากับ 3.85 เท-า
ผลการดําเนินงานด0าน EVM :
กปน. มีกําไรสุทธิ จํานวน 5,691.2 ลานบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตรC จะได
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จํานวน 4,542.7 ลานบาท สูงกว-าเปwาหมาย แต-ต่ํากว-า
ปOก-อน เมื่อหักค-าใชจ-ายทุนทรัพยC (Capital Charge: CC) จํานวน 3,035.1 ลานบาท ส-งผลใหกําไรทาง
เศรษฐศาสตรC (EP) มีค-าเท-ากับ 1,507.6 ลานบาท สูงกว-าเปwาหมาย 45.2 ลานบาท และสูงกว-าปOก-อน 61.0
ลานบาท ประกอบดวย
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- ศู น ย- บริ ก าร มี กําไรทางเศรษฐศาสตรC 4,391.2 ลานบาท ผลการดํ า เนิ น งานต่ํ า กว- า
เปwาหมาย 175.6 ลานบาท และต่ํากว-าปOก-อน 187.8 ลานบาท
- ศูนย-ผลิตน้ํา มีกําไรทางเศรษฐศาสตรC ติดลบ 237.9 ลานบาท ผลการดําเนินงานดีกว-า
เปwาหมาย 93.6 ลานบาท และดีกว-าปOก-อน 71.5 ลานบาท
- ศูนย-ส$งจ$ายน้ํา มีกําไรทางเศรษฐศาสตรC ติดลบ 1,079.0 ลานบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว-าเปwาหมาย 55.2 ลานบาท และดีกว-าปOก-อน 248.6 ลานบาท
- ศูนย-สนับสนุน มีกําไรทางเศรษฐศาสตรC ติดลบ 1,566.7 ลานบาท ผลการดําเนินงาน
ดีกว-าเปwาหมาย 72.0 ลานบาท แต-ต่ํากว-าปOก-อน 71.3 ลานบาท
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกรไดมีการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2561 มีมติเ ห็นชอบและมีขอเสนอแนะว-า จากการลดลงของปริมาณน้ําขายตั้งแต-เดือนมกราคมถึ งเดือน
พฤษภาคม เมื่อเทียบกับปOก-อน ในขณะที่ประชากรในเขต กทม. และปริมณฑลมีความหนาแน-นมากขึ้นจาก
จํานวนประชากรและนักท-องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น กปน. ควรศึกษาและหาแนวทางในการเพิ่มรายไดเพื่อใหองคCกร
สามารถเติบโตไดอย-างยั่งยืน ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหCหาสาเหตุการลดลงของปริมาณน้ําขายแยกย-อยตามกลุ-มผูใชน้ํา เช-น
ผูใชน้ําอุตสาหกรรม ผูใชน้ําที่อยู-อาศัยในบานแนวราบ และผูใชน้ําในคอนโดมิเนียม เปQนตน รวมทั้งวิเคราะหC
พฤติกรรมการใชน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามผูใชน้ําประเภทต-าง ๆ ดวย
2. เนื่องจากปSจจุบัน กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดมีการอนุญาตใหใชน้ําบาดาลมากขึ้น กปน.
จึงควรศึกษาว-าการใชน้ําบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. ไดรับผลกระทบในเรื่องแผ-นดินทรุดหรือการแตก
รั่วของท-อประปาหรือไม- รวมทั้งผลกระทบต-อปริมาณน้ําขายของ กปน. ดวย
3. กปน. ควรมุ- ง เนนการเพิ่ ม รายไดในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ น้ํ า ประปาอย- า งจริ ง จั ง เช- น
การใหคําปรึกษา ติดตั้งและดูแลระบบ Reuse หรือ Recycle น้ํา การลงทุนหรือร-วมทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
การประปา เปQนตน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ 8

การพิ จารณาอนุ มัติการก$อหนี้ผูก พันงบทําการข0า มป?งบประมาณของหน$วยงานต$ าง ๆ
จํานวน 5 รายการ

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก- อ หนี้ ผู ก พั น งบทํ า การ
ขามปOงบประมาณของหน-วยงานต-างๆ จํานวน 5 รายการ วงเงินรวม 151.066 ลานบาท โดยจําแนกตาม
สายงานรับผิดชอบไดดังนี้
หน-วย : ลานบาท
ป?งบประมาณ
จํานวน
สายงาน
วงเงินรวม
2567รายการ
2562 2563 2564 2565 2566
2590
รวก.(บ)
2
48.805 9.761 9.761 9.761 9.761 9.761
รวก.(ผ)
1
0.361 0.049 0.007 0.007 0.008 0.008 0.282
รวก.(กต)
2
101.900 16.980 33.970 33.970 16.980
รวมทั้งสิ้น
5
151.066 26.790 43.738 43.738 26.749 9.769 0.282
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกรไดประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
มีมติเห็นชอบการก-อหนี้ผูกพันงบทําการขามปOงบประมาณของหน-วยงานต-างๆ จํานวน 5 รายการตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัติการก-อหนี้ผูกพันงบทําการขามปOงบประมาณของหน-วยงานต-าง ๆ รวมทั้งสิ้นจํานวน
5 รายการ

เรื่องที่ 9

การพิจารณาให0ความเห็นชอบ (ร$าง) ยุทธศาสตร-การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4
(ฉบั บ ทบทวน ครั้ ง ที่ 1) (2562-2564) และ (ร$ า ง) แผนปฏิ บัติ งาน ป? ง บประมาณ
2562 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตรC
การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) (2562 – 2564) และแผนปฏิบัติงาน ปOงบประมาณ
2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) โดย กปน. ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
• การเตรียมความพรอมและจัดเตรียมขอมูลต-างๆ (Environment Analysis) ในการ

จั ด ทํ า ยุ ทธศาสตรC ก ารบริ ห ารการประปานครหลวง ในช- ว งระหว- า งเดื อ นมี น าคม –
เมษายน 2561
• การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทบทวนยุทธศาสตรCการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (ฉบับทบทวน
ครั้งที่ 1) (2562-2564) เพื่อพิจารณา Key Change (KC), Strategic Advantage
(SA), Strategic Challenge (SC), Core Competency (CC) และกลยุทธCขององคCกร
เมื่อวันที่ 7, 8 และ 12 มิถุนายน 2561
• สรุ ป ผลการทบทวนกรอบและทิ ศ ทาง กปน. ในอนาคตและประเด็ น การทบทวน
ยุทธศาสตรCการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) (2562-2564) เมื่อ
วันที่ 19 มิ.ย. 2561
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษCยุทธศาสตรC กปน. วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ กปน. ไดนําเครื่องมือการบริหารจัดการต-างๆ มาใชประยุกตCในกระบวนการทบทวน
ยุทธศาสตรCองคCกร ไดแก- การวิเคราะหCปSจจัยภายในตามกรอบ McKinsey 7S การวิเคราะหCปSจจัยภายนอก
ตามกรอบ PESTLE + I Analysis การวิเคราะหCสภาวะการแข-งขันตามกรอบ 5 Forces และสัญญาณบ-งชี้ถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (Key Change) รวมถึงความเสี่ยงต-างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และจากเครื่องมือดังกล-าว
นํามาวิเคราะหCเปQนปSจจัยภายในและปSจจัยภายนอกของ กปน. เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ-อน โอกาส และอุปสรรค
ขององคCกรตามกรอบของ SWOT และใชเครื่องมือการวิเคราะหC TOWS Matrix การวิเคราะหC EP Driver และ
การวิเคราะหCความเสี่ยง ในการวิเคราะหCแปลงสภาพ/ขับเคลื่อนองคCกรจากสถานภาพปSจจุบันใหไปสู-เปwาหมาย
ในทิศทางองคCกรที่วางไว ซึ่งสามารถนําเสนอโดยสรุปไดดังนี้
ส$วนที่ 1 (ร$าง) ยุทธศาสตร-การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) (2562-2564)
กปน. ไดทบทวนกรอบและทิ ศ ทางองคC ก รเพื่ อ ใหสามารถดํ า เนิ น การพั ฒ นาองคC ก รได
อย-างต-อเนื่องในปO 2562-2564 ซึ่งจากการทบทวน มีการวิเคราะหCการเปลี่ยนแปลง Key Change (KC),
SWOT, Strategic Advantage (SA), Strategic Challenge (SC) นําไปสู-การปรับปรุงยุทธศาสตรC/กลยุทธC
โดยจากผลการทบทวน กปน. ยังคงมีความมุ-งมั่นในการที่จะยกระดับองคCกรสู-การเปQ นองคCกรสมรรถนะสู ง
(High Performance Organization : HPO) ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ-งเนนการบริหารจัดการ
ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต-อสังคม การพัฒนาสู-องคCกรแห-งการเรียนรูสรางนวัตกรรมงานประปา
มืออาชีพ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองคCกร เพื่อกาวสู-เปwาหมาย SMART MWA ตลอดจนถึง
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การใชเทคโนโลยีสมัยใหม-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนน้ําประปาปลอดภัยและการใหบริการ
งานประปาถวนหนา เพื่อทําให กปน. สามารถตอบสนองความตองการของผูมีส-วนไดส-วนเสียทุกกลุ-มไดอย-าง
สมดุล และเพื่อใหบรรลุวัต ถุประสงคCในการเขาสู-การเปQนองคCกร HPO อย-างเปQน รูปธรรม ยั งคงกํ าหนด
เปwาหมายในการเขารับการประเมินตามเกณฑCรางวัลการบริหารสู-ความเปQนเลิศ (Thailand Quality Class:
TQC) และไดรับรางวัล ภายในปO 2564
โดยสรุป ยุทธศาสตรCการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) (2562-2564)
กปน. ยังคงวิสัยทัศนC คือ “เปQนองคCกรสมรรถนะสูงที่ใหบริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และไดมาตรฐาน
ในระดับสากล” โดยประยุกตCใชเกณฑCรางวัลคุณภาพแห-งชาติซึ่งปรับมาจากเกณฑC MBNQA ที่เปQนที่ยอมรับกัน
อย-างแพร-หลายในระดับสากล เปQนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคCกรสู-ความเปQนเลิศ โดยยังคงอางอิงตัวชี้วัด
ขององคCกรที่ใหบริการงานประปาที่เปQน Best in Class ซึ่งเปQนที่ยอมรับในระดับสากล แต-มีการปรับเปwาหมาย
ในบางตัวชี้วัดเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณCปSจจุบัน โดยมีรายละเอียดเปwาหมายวิสัยทัศนC สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศนเปQนองคCกร
สมรรถนะสูง

HPO
Standard

เปQนองคCกรที่
ใหบริการงาน
ประปา
ตามมาตฐาน
สากล

Water
Quality

ตัวชี้วดั
รางวัลการบริหารสูความเปQนเลิศ
(Thailand
Quality Class :
TQC)
คุณภาพน้ํา ณ สถานที่
ใชน้ํา
- ค-าความขุ-น
(Turbidity)

ค$าเปkาหมาย
ป? 2564
(เดิม)

ค$าเปkาหมาย
ป? 2564
(ใหม$)

เกณฑ-/ประเทศ
คู$เทียบ

มากกว-า
350
คะแนน

มากกว-า 350
คะแนน

เกณฑC TQC

- 0.5 NTU

- < 1.0 NTU

- เกณฑCคําแนะนําของ
WHO ปO 2017

- ≥ 0.2 mg/l - ≥ 0.2 mg/l

เปkาหมาย/ผล
การ
ดําเนินงาน
ของคู$เทียบ
มากกว-า 350
คะแนน

- < 1 NTU
- ≥ 0.2 mg/l

- ค-าคลอรีนอิสระ
(Free Residual
Chlorine)
Water
Distributions

เปQนองคCกรที่มี
ธรรมาภิบาล

Corporate
Governance

อัตราน้ําสูญเสีย

คะแนนคุณธรรม
ความโปร-งใส

รอยละ 19

รอยละ 19

มากกว-า 90 มากกว-า 90
คะแนน
คะแนน และอยูใน 10 อันดับ
แรกของ
รัฐวิสาหกิจ

- PUB (Singapore)
- Manila Water
(Philippines (East))
- Bureau of

- รอยละ 4.8
- รอยละ
11.0

Waterworks,
Tokyo (Japan)

- รอยละ 2.2

- K-Water (Korea)
เกณฑC ITA

- รอยละ 8.2
มากกว-า 90
คะแนน
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ส$วนที่ 2 (ร$าง) แผนปฏิบัติงาน ป?งบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
กปน. ไดทบทวน/จั ด ทํ า ตามกรอบ (ร- า ง) ยุทธศาสตรC การบริ ห าร กปน. ฉบั บ ที่ 4 (ฉบั บ
ทบทวนครั้งที่ 1) (2562–2564) ซึ่งไดมีการกําหนดทิศทางองคCกร ยุทธศาสตรC วัตถุประสงคCเชิงยุทธศาสตรC
กลยุทธC ถ-ายทอดเปQนแผนงาน/โครงการครอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) และพิจารณาความ
สอดคลองตามกรอบยุ ทธศาสตรC ที่สํ าคั ญ ๆ ในระดั บ ต- างๆ ในปS จ จุบั น ไดแก- ยุ ทธศาสตรCช าติ ระยะ 20 ปO
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห- ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (2560- 2564) ยุ ท ธศาสตรC รั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขา
สาธารณูปการ ประกอบในการจัดทํา
โดยสรุปประเด็นสําคัญของ (ร-าง) แผนปฏิบัติงานปOงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
มีดังนี้
♦ เปkาหมายการดําเนินงานที่สําคัญ

เปwาหมายการดําเนินงานหลักทางกายภาพของ กปน. ไดแก- จํานวนผูใชน้ํา ณ สิ้นปO จํานวน
ติดตั้งประปาใหม- ปริมาณน้ําขาย และอัตราน้ําสูญเสีย โดยใชฐานวิเคราะหCจากผลการดําเนินงานจริง 9 เดือน
ปOงบประมาณ 2561 และกําหนดเปwาหมายการดําเนินงานสําหรับปOงบประมาณ 2562 โดยมีเปwาหมายการ
ดําเนินงานที่สําคัญทางกายภาพ ปOงบประมาณ 2561 และ 2562 ดังนี้
รายการ
1) จํานวนผูใชน้ํา ณ สิ้นปO
(ลานราย)
2) จํานวนติดตั้งประปาใหม(ราย)
3) ปริมาณน้ําใชเฉลี่ย
(ลบ.ม./ราย/เดือน)
4) ปริมาณน้ําผลิตจ-าย
(ลาน ลบ.ม.)
5) ปริมาณน้ําจําหน-าย
(ลาน ลบ.ม.)
6) น้ําขาย
(ลาน ลบ.ม.)
7) น้ําขายที่เพิ่มขึ้น
(ล0าน ลบ.ม.)
8) น้ําสาธารณะและน้ําอื่นๆ
(ลาน ลบ.ม.)
9) อัตราน้ําสูญเสีย
(%)
10) ราคาค-าน้ําเฉลี่ย
(บาท/ลบ.ม.)
11) จํานวนพนักงานและลูกจาง ณ สิน้ ปO
(คน)
12) อัตราส-วนจํานวนผูใชน้ําต-อพนักงาน 1 คน (ราย)
13) จํานวนพนักงานบรรจุใหม(คน)
14) รายไดรวม
(ลานบาท)
15) ค-าใชจ-ายรวม
(ลานบาท)
16) EBIDA
(ลานบาท)
17) กําไรสุทธิ
(ลานบาท)

ป? 2560

ป? 2561

จริง

(คาดการณ-)

ป? 2562
เปkาหมาย

เพิ่ม(ลด)
ร0อยละ

2.329
65,327

2.372
62,000

2.411
58,000

1.64
(6.45)

49.9
2,063.8
1,408.6
1,380.1

48.6
2,007.2
1,400.0
1,370.0

47.9
1,929.7
1,399.0
1,374.0

(1.44)
(3.86)
(0.07)
0.29

2.6
28.4
31.75

-10.1
30.0
30.2

4.0
25.0
27.50

139.6
(16.67)
(8.94)

12.01
5,403
431
195

11.98
5,440
436
115

11.98
5,440
443
128

1.64
11.30

19,873.9
7,306.4
12,567.5
7,515.3

19,514.2
7,108.6
12,405.6
7,136.1

19,655.8
7,775.8
11,880.0
6,622.5

0.73
9.39
(4.24)
(7.20)

-12♦ โครงการ/แผนงาน

โครงการ/แผนงาน ใน (ร-าง) แผนปฏิบัติงาน ปOงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
ไดมีการทบทวนและปรับปรุง เพื่อถ-ายทอดยุทธศาสตรCและกลยุทธCจากยุทธศาสตรCการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) (2562–2564) ลงสู-การปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 52 แผนงาน/โครงการ โดยมีรายละเอียด
การทบทวน/ปรับปรุง
โดยสรุปหากจําแนกแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรCสามารถสรุปได ดังนี้
ยุทธศาสตรC

กลยุทธC

ยุทธศาสตรCที่ 1 สรางการเติบโตและความมั่นคงขององคCกร
ยุทธศาสตรCที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถองคCกรสู-ความเปQนเลิศ
ยุทธศาสตรCที่ 3 สรางเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา
ยุทธศาสตรCที่ 4 การส-งเสริมคุณภาพการใหบริการแก-ผูมีส-วนไดส-วนเสีย
รวม

3 กลยุทธC
4 กลยุทธC
5 กลยุทธC
3 กลยุทธC
15 กลยุทธ-

แผนงาน/
โครงการ
4
18
16
13
51

และสามารถแยกตามบทบาทรับผิดชอบแผนงาน / โครงการของศูนยC EVM ไดดังต-อไปนี้ ประกอบดวย
ศูนย- EVM
ศูนยCบริการ (สายงานบริการ)
ศูนยCผลิตน้ํา (สายงานผลิต)
ศูนยCส-งจ-ายน้ํา (สายงานผลิต)
ศูนยCสนับสนุน (สายงานผูว-าการ / บริหาร / การเงิน /
วิศวกรรมและก-อสราง / แผนและพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
-

บทบาทรับผิดชอบแผนงาน / โครงการ
หลัก
รับผิดชอบรอง / ร$วม
8
6
3
2
4
3
36
7

ทั้ ง นี้ หากจํ า แนกแผนปฏิ บั ติ ง าน ปO ง บประมาณ
Scorecard : BSC สามารถจําแนกได ดังนี้
- มิติดานผูมีส-วนไดส-วนเสีย
จํานวน
จํานวน
- มิติดานการเงิน
- มิติดานลูกคา / คู-คา
จํานวน
- มิติดานกระบวนการภายใน
จํานวน
- มิติดานการเรียนรูและพัฒนาองคCกร
จํานวน
- มิติดานความรับผิดชอบต-อสังคม
จํานวน
รวม
จํานวน

2562 ตามหลั ก การ Balanced
4
4
3
19
16
5
51

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกรไดประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
มีมติเห็นชอบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. กปน. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพยC และตั้งเปwาหมายใหมีความทา
ทาย โดยอาจพิจารณาแยกการวิเคราะหCเปQนสินทรัพยCที่ก-อใหเกิดรายได และสินทรัพยCที่ไม-ก-อใหเกิดรายได
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เพื่อใหง-ายต-อการวิเคราะหC และ/หรือ ควรใส-หมายเหตุเพิ่มเติมในเรื่องของขอจํากัดหรือเหตุการณCที่อาจทําให
กปน. ไม-สามารถดําเนินการใหบรรลุตัวชี้วัดและค-าเปwาหมายได เพื่อใหมีความชัดเจน
2. กปน. ควรปรับตัวชี้วัดและค-าเปwาหมายใหมีความชัดเจน และกําหนดค-าเปwาหมายที่มีความ
ทาทายใหมากยิ่งขึ้น
โดย กปน. ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะดังกล-าวเรียบรอยแลว
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให กปน. พิ จ ารณาการตั้ ง ค- า ตั ว ชี้ วั ด และเปw า หมายที่ ส ะทอนใหเห็ น การเติ บ โตใน
ยุทธศาสตรCที่ 1 : สรางการเติบโตและความมั่นคงขององคCกร
2. กปน. ควรพิจารณาเรื่องการจัดทํ าแผนรับ มือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรCร-ว มกับการ
พัฒนาระบบการบริหารความต-อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ใน
ยุทธศาสตรCที่ 2 : การยกระดั บขีด ความสามารถองคCกรสู-ความเปQน เลิศ เพื่อใหเปQ นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการเตรียมการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรCแห-งชาติ
3. กปน. ควรพิ จ ารณาตั้ งค- า ตั ว ชี้ วั ด และเปw า หมายที่ เ ชื่ อมโยงยุ ท ธศาสตรC (Output
Outcome) ในช-วงทายของยุทธศาสตรCฯ ฉบับที่ 4 เพื่อประเมินความสําเร็จในภาพรวมได

/

4. กปน. ควรใหความสําคัญและเร-งแกไขกรณีมาตรวัดน้ําคลาดเคลื่อนควบคู-ไปกับการซ-อม
บํารุงท-อแตกรั่วซึ่งจะสามารถทําใหลดอัตราน้ําสูญเสียและอาจส-งผลใหรายไดค-าน้ําเพิ่มขึ้นดวย
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ โดยให กปน. ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
กปน. แลวนํ าเสนอต- อคณะอนุ กรรมการพั ฒนาองคC กรเพื่ อพิ จารณาใหความเห็ นชอบ และ
นําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

เรื่องที่ 10 การพิ จ ารณาให0 ค วามเห็ น ชอบร$ า งข0 อ บั ง คั บ การประปานครหลวง ฉบั บ ที่ .. ว$ า ด0 ว ย
การมอบอํานาจ การทําการแทนและการรักษาการในตําแหน$งผู0ว$าการ พ.ศ. ....
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื ่อ พิจ ารณาใหความเห็น ชอบร-า งขอบัง คับ
การประปานครหลวง ฉบับที่ .... ว-าดวย การมอบอํานาจการทําการแทนและการรักษาการในตําแหน-งผูว-า
การ พ.ศ. ........ ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานของ กปน. มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณC
ปSจจุบัน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกรไดประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
มีมติเห็นชอบในหลักการ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกรไปพิจารณาแกไข
ปรับปรุงร-างขอบังคับ ดังนี้
(1) ร-างขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่... ว-าดวย การมอบอํานาจ พ.ศ. ...
(1.1) หมวด 1 หลักเกณฑCทั่วไปเกี่ยวกับการมอบอํานาจ ขอ 7 ขอความว-า “...ผูว-าการ
อาจไม-มอบอํานาจในเรื่องดังกล-าวก็ได” โดยระบุว-าเปQนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติ
ใหเปQนอํานาจเฉพาะ เรื่องที่โดยสภาพไม-อาจมอบอํานาจได หรือเปQนเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายสําคัญนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกรมีความเห็นว-า ยังไม-มีความ
ชัดเจนในการนําไปปฏิบัติจริง
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(1.2) ขอใหเปรี ย บเที ย บระหว- า งขอบั ง คั บ ที่ กปน. นํ า เสนอ กั บ กฎหมายแม- บ ท
พระราชกฤษฎีกา ว-า ดวย การมอบอํ านาจ พ.ศ. 2550 และเปรียบเทีย บกั บ
หน-วยงานที่ใกลเคียงกับ กปน.
(1.3) ให ฝกม. ประสานหารือกับหน-วยงานตนแบบเรื่องการมอบอํานาจว-า มีปSญหาใน
การยกร- า งการดํ า เนิ น งานอย- า งไรบาง เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ กปน.
(2) ร-างขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ... ว-าดวย การทําการแทนและการรักษาการ
ในตําแหน-งผูว-าการ พ.ศ. ...
(2.1) การทํ า การแทนและการรั กษาการแทนในตํ า แหน- ง ผู ว- า การในกรณี ทั่ว ไปอาจ
มอบหมายรองผูว-าการหรือผูดํารงตําแหน-งเทียบเท-าตามลําดับอาวุโส แต-หากเปQน
เรื่องเฉพาะดานอาจมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความเชี่ยวชาญ ฉะนั้นจะ
ระบุ “ตามลําดับอาวุโส” หรือไม-ก็ได ตามดุลยพินิจของ กปน.
(2.2) ให ฝกม. ตรวจทานการใชคําและกําหนดวรรคตอนใหเหมาะสม เพื่อความเขาใจ
ที่ถูกตองตรงประเด็น
กปน. โดยฝJ า ยกฎหมายไดแกไขปรั บ ปรุ ง ร- า งขอบั ง คั บ ทั้ ง สองฉบั บ ตามความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการฯ แลว ทั้งนี้ ไดพิจารณายกร-างรวมขอบังคับเปQนฉบับเดียวเพื่อความสะดวกในการนําไปใช
บังคับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ โดยให กปน. ทบทวนถอยคําในร-างขอคับฯ ใหเปQนไปตามหลักกฎหมาย
ก-อนประกาศใชต-อไป

เรื่องที่ 11 การพิจารณาให0ความเห็นชอบ ให0 ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เปYนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการ
แบรนด-การประปานครหลวง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ให ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งมีความรูความสามารถในดานการ
สื่อสารและการพัฒนาภาพลักษณCองคCกร เปQนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนดC การประปานครหลวง
ตามแผนปฏิบัติงาน ปOงบประมาณ 2561 ดานกระบวนการภายใน แผนโครงการ P3-2/1 โครงการพัฒนา
แบรนดCและเอกลักษณCองคCกร กปน. สู-ความเปQนเลิศ แผนงานที่ 1 การพัฒนาภาพลักษณCองคCกร ที่กําหนดให
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการภาพลักษณC กปน. เพื่อทําหนาที่ในการควบคุมดูแลการสื่อสารภาพลักษณC
ของ กปน. ใหเปQนไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ไดประชุมครั้งที่
7/2561 เมื่ อ วั น ศุ ก รC ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ดร.ณั ฐ กิ ต ติ์ ตั้ ง พู ล สิ น ธนา ประธาน
อนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เปQนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการ
แบรนดCการประปานครหลวง และนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบต-อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ
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เรื่องที่ 12 การพิ จารณาอนุ มัติ กฎบั ตรคณะอนุ กรรมการธรรมาภิ บาล (CG) และกิ จกรรมเพื่ อสั งคม
(CSR)
กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ฎบั ต รคณะอนุ ก รรมการ
ธรรมาภิ บ าล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ไดมีการประชุม
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติรับทราบ (ร-าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
(CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยใหเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
ขอ 2.4

ผูช-วยผูว-าการ (สํานักผูว-าการ) เปQน เลขานุการ

ขอ 2.5

ผูอํานวยการฝJายธรรมาภิบาล เปQน ผูช-วยเลขานุการ

ขอ 6.4 ในกรณีที่ไม-มีประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) หรือมี แต-ไม-สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานอนุกรรมการฯ เปQนประธานในที่ประชุม และ
หากรองประธานไม-อยู-ในที่ประชุม หรือไม-สามารถปฏิบัติหนาที่แทนได ใหที่ประชุมเลือกอนุกรรมการธรรมาภิบาล
(CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ท-านใดท-านหนึ่งที่ดํารงตําแหน-งกรรมการการประปานครหลวงปฏิบัติ
หนาที่แทน ในกรณีที่อนุกรรมการ ซึ่งแต-งตั้งมาจากผูบริหารของการประปานครหลวง ไม-สามารถมาประชุม
ดวยเหตุผลอันใดก็ตาม สามารถมอบหมายผูแทนโดยใหมีสิทธิ์ออกเสียงแทนอนุกรรมการท-านนั้นได
โดยใหจัดทําบันทึกเวียนใหคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ ก-อนนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ต-อไป
กปน. ไดดําเนินการแกไข (ร-าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่ อ สั ง คม (CSR) ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการฯ และจั ด ทํ า บั น ทึ ก เวี ย นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สC ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณา และตอบรับเห็นชอบ (ร-าง) กฎบัตรดังกล-าวครบทุกท-านแลว เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม

อนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตามที่เสนอ

เรื่องที่ 13 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. ดังนี้
1. สรุปผลการดําเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2561
1.1 การเบิกจ-ายงบลงทุน ประจําปOงบประมาณ 2561
1.2 รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
1.3 การซ-อมโครงสรางถังเก็บน้ําใสหมายเลข 2 โรงงานผลิตน้ําบางเขน
1.4 รายงานการศึ ก ษาผลกระทบจากร- า งพระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยากรน้ํ า พ.ศ. ...
ที่มีต-อการดําเนินกิจการของ กปน.
คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ไดมีการประชุมครั้งที่ 7/2561
เมื่ อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2561 มี ม ติ รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการฯ
ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การ พรอมทั้ ง ใหนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. ดั ง นี้ ในเรื่ อ งการศึ ก ษาผลกระทบ
จากร- างพระราชบั ญญั ติ ทรั พยากรน้ํ า พ.ศ. ... ที่ มี ต- อการดํ าเนิ นกิ จการของ กปน. ว- า กปน. ควรพิ จารณา
ในแต- ล ะหมวดแยกเปQ น รายมาตราว- า มี ป ระเด็ น ใดที่ ส- ง ผลกระทบต- อ การดํ า เนิ น งานหรื อ ขั ด แยง
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กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประปานครหลวง พ.ศ. 2510
ทั้ งนี้ ขอให กปน. เร- ง ติ ด ตามความกาวหนา
จากคณะกรรมาธิการวิสามัญร-างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ... โดยประสานงานผ-านกระทรวงมหาดไทย
ต-อไป
2. สรุปผลการดําเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2561
2.1 การเบิกจ-ายงบลงทุน ประจําปOงบประมาณ 2561
2.2 รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
คณะอนุ กรรมการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย ไดมี การประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2561
เมื่ อวัน ที่ 27 สิงหาคม 2561 มี มติรั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ พรอมทั้งใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. ดังนี้ ในเรื่องการเบิกจ-ายงบลงทุนว-า กปน. ควร
ยกประเด็นปSญหา/อุปสรรคในรายการที่ไม-สามารถเบิกจ-ายงบลงทุนไดตามแผนมาพิจารณาหาแนวทางการ
แกไข โดยเฉพาะรายการที่มีวงเงินเบิกจ-ายสูงและไม-สามารถดําเนินการไดในระดับหน-วยงาน ใหนําหารือผูว-า
การหรือคณะกรรมการ กปน. เพื่อร-วมพิจารณาแนวทางแกไขต-อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและใหรับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดําเนินการต-อไป

เรื่องที่ 14 การรับทราบผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งป?บัญชี 2561 ของการประปานครหลวง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรั บ ทราบผลการดํา เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
รายครึ ่ ง ปO บ ั ญ ชี 2561 ของ กปน. ตามที่ ก ระทรวงการคลัง โดยสํ า นัก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝJายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ไดแจงดังนี้
หัวข0อการประเมิน
. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6
2. ภารกิจตามยุทธศาสตรC
3. ผลลัพธC
คะแนนรวม

น้ําหนัก (ร0อยละ)
30
20
50
100

คะแนนที่ได0
1.0000
2.8072
3.4162
2.5695

ภาพรวมผลการดําเนินงานของการประปานครหลวง (กปน.) รอบครึ่งปOบัญชี 2561 อยู-ที่
ระดั บ 2.5695 ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาเปQ น ไปตามเกณฑC ป ระเมิ น ผลในบั น ทึ กขอตกลงการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน โดยสรุปไดดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6
ผลการประเมินผลกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6 จะทําการประเมินผล
การดําเนินงาน หลังจากสิ้นปOบัญชี 2561 จึงกําหนดระดับคะแนนเบื้องตน อยู-ที่ "ระดับ 1.000"
2. ภารกิจตามยุทธศาสตรผลการดํ า เนิ น งานรอบครึ่ ง ปO บั ญ ชี 2561 อยู- ที่ "ระดั บ 2.8072" ซึ่ ง เปQ น ไปตาม
หลักเกณฑCการประเมินผลในบันทึกขอตกลงฯ โดยมีสาระสําคัญในแต-ละตัวชี้วัด ดังนี้
• ตัวชี้วัดที่ 2.1 โครงการปรับปรุงท-อเพื่อลดอัตราน้ําสูญเสีย (น้ําหนักรอยละ 10) มีความ

ยาวท-อที่ก-อสรางแลวเสร็จและไดมีการตรวจรับมอบงานแลว เท-ากับ 165.36 กิโลเมตร ประมาณการผลการ
ดําเนินงานเต็มปOในระดับเดียวกันที่ 330.72 กิโลเมตร มีระดับคะแนนเท-ากับ 3.6144
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(น้ําหนักรอยละ 5) อยู-ระหว-างการนํา (ร-าง) แนวทางการกํากับดูแลกิจการประปาและน้ําเสีย เพื่อขอรับฟSง
ความคิดเห็นของผูมีส-วนไดส-วนเสียของแต-ละรัฐวิสาหกิจ จึงกําหนดระดับคะแนนเบื้องตนเท-ากับ 1.0000
โดยจะทําการประเมินตามผลการดําเนินงานจริงในช-วงสรุปผลปลายปOอีกครั้งหนึ่ง
• ตัวชี้ วัด ที่ 2.3 โครงการพัฒ นาการใหบริก ารในรูป แบบดิจิ ทัล (Digital

Service)

(น้ําหนักรอยละ 5) มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท-ากับ 3.0000 โดยมีรายละเอียดดังต-อไปนี้
- จํานวน Service ที่ใหบริการผ-าน Application MWA onMobile (น้ําหนักรอยละ
2.5) อยู-ระหว-างดําเนินการ จึงกําหนดระดับคะแนนเบื้องตนเท-ากับ 1.0000 โดยจะทําการประเมินตามผล
การดําเนินงานจริงในช-วงสรุปผลปลายปOอีกครั้งหนึ่ง
- จํานวนผูใช Application MWA onMobile (น้ําหนักรอยละ 2.5) มีจํานวน
ผูใชบริการ Application MWA onMobile เท-ากับ 260,159 ราย ประมาณการผลการดําเนินงานเต็มปOใน
ระดับเดียวกันที่ 520,318 ราย มีระดับคะแนนเท-ากับ 5.0000
3. ผลลัพธผลการดํ า เนิ น งานรอบครึ่ ง ปO บั ญ ชี 2561 อยู- ที่ "ระดั บ 3.4162" ซึ่ ง เปQ น ไปตาม
หลักเกณฑCการประเมินผลในบันทึกขอตกลงฯ โดยมีสาระสําคัญในแต-ละตัวชี้วัด ตามผลลัพธCดานต-าง ๆ ดังนี้
ด0านผลิตภัณฑ-และบริการ
• ตัวชี้วัดที่ 3.1 คุณภาพน้ําประปา (น้ําหนักรอยละ 6) มีระดับคะแนนเฉลี่ย 5.000

โดยมีรายละเอียดดังต-อไปนี้
- คุณภาพน้ําประปาดานกายภาพ (น้ําหนักรอยละ 2) มีผลการดําเนินงาน คิดเปQน
รอยละ 100.00 มีระดับคะแนน เท-ากับ 5.0000
- คุณภาพน้ําประปาดานเคมี (น้ําหนักรอยละ 2) มีผลการดําเนินงานคิดเปQนรอยละ
100.00 มีระดับคะแนนเท-ากับ 5.0000
- คุณภาพน้ําประปาดานแบคทีเรีย (น้ําหนักรอยละ 2) มีผลการดําเนินงาน คิดเปQน
รอยละ 100.00 มีระดับคะแนนเท-ากับ 5.0000
• ตัวชี้วัดที่ 3.2 การบริหารจัดการแรงดันน้ํา (น้ําหนักรอยละ 5) มีการบริหารจัดการ

น้ํา โดยมีค-าแรงดันเฉลี่ยจุดวัดทั้งหมดเท-ากับ 8.702 เมตร มีระดับคะแนนเท-ากับ 2.5100
- คุณภาพน้ําประปาดานกายภาพ (น้ําหนักรอยละ 2) มีผลการดําเนินงาน คิดเปQ น
รอยละ 100.00 มีระดับคะแนน เท-ากับ 5.0000
ด0านการมุ$งเน0นลูกค0า
• ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ (น้ําหนักรอยละ 2) อยู-ระหว-าง

ดําเนินการพิจารณาร-างแบบสอบถามความพึงพอใจ จึงกําหนดระดับคะแนนเบื้องตนเท-ากับ 1.0000 โดยจะ
ทําการประเมินผลตามผลการดําเนินงานจริงในช-วงสรุปผลปลายปOอีกครั้งหนึ่ง
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ด0านการเงินและการตลาด
• ตัวชี้วัดที่ 3.4 EBITDA Margin (น้ําหนักรอยละ 5) กปน. มี EBITDA Margin คิดเปQน

รอยละ 66.34 มาจาก EBITDA เท-ากับ 6,390.9 ลานบาท และรายไดรวม เท-ากับ 9,633.2 ลานบาท ทําให
กปน. มีระดับคะแนนเท-ากับ 5.0000
• ตัวชี้วัดที่ 3.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (น้ําหนักรอยละ 5) มีระดับ

คะแนนเฉลี่ยเท-ากับ 3.0000 โดยมีรายละเอียดดังต-อไปนี้
- รอยละของภาพรวมการเบิกจ-ายที่เกิดขึ้นจริงในช-วงปO กปน. เบิกจ-ายงบลงทุนไดเปQน
จํานวนเงิน 1,837.9 ลานบาท ประมาณการเบิกจ-ายงบลงทุนเต็มปOไดจํานวนเงิน 3,675.8 ลานบาท จาก
ยอดงบลงทุนที่ไดรับการอนุมัติเบิกจ-ายเท-ากับ 4,834.3 ลานบาท คิดเปQนรอยละ 76.04 ของแผนจ-ายสะสม
ทําให กปน. มีระดับคะแนนเท-ากับ 1.0000
- รอยละความสามารถในการเบิกจ-ายตามแผน กปน. มีผลการเบิกจ-ายเทียบกับแผน
คิดเปQนรอยละ 100 ประมาณการผลการดําเนินงานเต็มปOในระดับเดียวกันที่รอยละ 100 ทําให กปน. มีระดับ
คะแนนเท-ากับ 5.0000
ด0านประสิทธิผลของกระบวนการ
• ตัวชี้วัดที่ 3.6 การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย (น้ําหนักรอยละ 13) มีอัตราน้ําสูญเสีย

สะสม (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) อยู-ที่รอยละ 30.22 มีระดับคะแนนเท-ากับ 4.0200
• ตัว ชี้วั ดที่ 3.7 จํ านวนครั้ งที่ ห ยุด สูบ จ-า ยน้ํ า (น้ํา หนั กรอยละ 5) มี ก ารหยุ ดสู บจ- า ย

น้ําประปาตามที่ไดวางแผนไวจํานวน 19 ครั้ง และจํานวนครั้งที่หยุดสูบจ-ายน้ําประปาที่ไม-ไดวางแผนล-วงหนา
จํานวน 9 ครั้ง ประมาณการเต็มปOโดยมีสมมติฐานว-าผลการดําเนินงานครึ่งปOหลังอยู-ในระดับเดียวกับครึ่งปOแรก
ทําใหประมาณการผลการดําเนินงานทั้งปO โดยมีจํานวนครั้งที่หยุดสูบจ-ายน้ําประปาที่ไม-ไดวางแผนล-วงหนา
จํานวน 18 ครั้ง มีระดับคะแนนเท-ากับ 5.0000
ด0านการนําองค-กร
• ตัวชี้วัดที่ 3.8 การนําส-งขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE (น้ําหนักรอยละ 2) อยู-ระหว-าง

ดําเนินการ จึงกําหนดระดับคะแนนเบื้องตนเท-ากับ 1.0000 โดยจะทําการประเมินตามผลการดําเนินงานจริง
ในช-วงสรุปผลปลายปOอีกครั้งหนึ่ง
• ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.9 การบริ ห ารจั ด การการใชน้ํ า อย- า งรู คุ ณ ค- า (Demand

Side
Management : DSM) (น้ําหนักรอยละ 2) อยู-ระหว-างดําเนินการร-วมกันระหว-าง กปน. กลุ-มเปwาหมายทั้ง
5 แห-ง และหน-วยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ กําหนดระดับคะแนนเบื้องตนเท-ากับ 1.0000 โดยจะ
ทําการประเมินตามผลการดําเนินงานจริงในช-วงสรุปผลปลายปOอีกครั้งหนึ่ง
• ตัวชี้วัดที่ 3.10 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานเพื่อสรางประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (น้ําหนักรอยละ 3) อยู-ระหว-างการดําเนินงาน จึงกําหนดระดับคะแนนเบื้องตน
เท-ากับ 1.0000 โดยจะทําการประเมินตามผลการดําเนินงานจริง ในช-วงสรุปผลปลายปOอีกครั้งหนึ่ง
• ตัวชี้วัดที่ 3.11 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร-งใสในการดําเนินงานของ

กปน. (น้ําหนักรอยละ 2) อยู-ระหว-างการดําเนินงาน จึงกําหนดระดับคะแนนเบื้องตนเท-ากับ 1.0000 โดยจะ
ทําการประเมินตามผลการดําเนินงานจริง ในช-วงสรุปผลปลายปOอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 15 การรับทราบรายงานผลการเบิกจ$ายงบลงทุน ประจําป?งบประมาณ 2561 รายไตรมาส
และสะสม 10 เดือน (ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ-ายงบลงทุน ประจําปO
งบประมาณ 2561 รายไตรมาส และสะสม 10 เดือน (ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) สิ้นสุดวันที่ 31
กรกฎาคม 2561 โดยสามารถเบิกจ-ายได จํานวน 2,823.3 ลานบาท คิดเปQน 76.6% ของวงเงินเบิกจ-ายทั้ง
ปO (ปOงบประมาณ 2560 เบิกจ-ายได 65.3%) รายละเอียดดังนี้
หน-วย : ลานบาท
รายการ

วงเงิน
อนุมตั ิ
เบิกจ$าย
ทั้งป?

แผน
จ$าย

ผูกพัน
จ$าย
จริง

ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
ประจําป?
แผน
จ$าย
แผน
%
%
จ$าย
จริง
จ$าย

รวม
จ$าย
จริง

%

งบลงทุน
3,277.0 1,399.5 1,285.9 92.1 915.9 1,137.3 122.8 2,315.4 2,423.2 104.7
ปกติ
งบลงทุน
411.0
264.2 333.8 126.3 75.3
66.3 88.0
339.5
400.1 117.8
โครงการ
รวม
3,688.0 1,663.7 1,619.7 97.5 991.2 1,203.6 120.1 2,654.9 2,823.3 106.3
ทั้งสิ้น

ผลการเบิกจ-ายงบลงทุน เบิกจ-ายไดสูงกว-าแผน 168.4 ลานบาท คิดเปQน 6.3% ของแผน
จ-ายสะสม ประกอบดวย การเบิกจ-ายงบลงทุนปกติสูงกว-าแผนจ-าย 4.7% และการเบิกจ-ายงบลงทุนโครงการ
สูงกว-าแผนจ-าย 17.8%
สําหรับแผนการเบิกจ$ายงบลงทุนประจําป?งบประมาณ 2561 รายไตรมาส รายละเอียดดังนี้
หน-วย : ลานบาท
รายกา
ร

วงเงิน
อนุมัติ
เบิกจ$าย
ทั้งป?

งบลงทุน
3,277.0
ปกติ
งบลงทุน
411.0
โครงการ
รวม
3,688.
ทั้งสิ้น
0
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ
เบิกจ$ายตามข0อตกลง
วัดผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

แผน
จ$าย

จ$าย
จริง

%

517.
6
609.
5

678.
0
131.
1
809.
1

131.
0
142.
6
132.
7

609.
5

809.
1

100.
0

91.9

แผน
จ$าย

จ$าย
จริง

777.
7

882.0

83.1

146.7

860.
8
661.
2

ไตรมาส 3
%

แผน
จ$าย

จ$าย
จริง

%

744.
7

680.
7

91.4

ไตรมาส 4
จ$าย
แผน
จริง
จ$าย
(ก.ค.
61)
1,237. 182.
0
5

%

94.4

97.1

102.
8

141.6

25.2

1,028.
7

113.
4
176.
6
119.
5

839.
1

777.
8

92.7

1,378.
6

207.
7

14.
8
17.
8
15.
1

1,028.
7

100.
0

471.
6

777.
8

100.
0

1,072.
4

207.
7

19.
4

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกร ไดประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
มีมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ-ายงบลงทุน ประจําปOงบประมาณ 2561 รายไตรมาส และสะสม 10 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องที่ 16 การรับทราบผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 10 เดือน
ป?งบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 10 เดือน ปOงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) โดยมีผล
ประเมินการดําเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑCวัดฯ ที่กําหนดไดรอยละ 39 เทียบเปQนระดับประเมิน
4.5226 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต-ละกลุ-มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 น้ําหนักรอยละ 30 ซึ่งจะตรวจประเมินผลโดย
สคร. ในช-วงสิ้นปOงบประมาณ
2. ภารกิจตามยุทธศาสตร- น้ําหนักรอยละ 20
• โครงการปรั บ ปรุ ง ท$ อ เพื่ อ ลดอั ต ราน้ํ า สู ญ เสี ย ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ท- อ ความยาว
306.064 กิโลเมตร
• การจัดทําแนวทางการส$งเสริมการกํากับดูแลกิจการประปาและน้ําเสีย
กปน. กปภ. และ อจน. ไดดําเนินการจัดเสวนากลุ-ม (Focus Group) รับฟSงความ
คิดเห็น (ร-าง) แนวทางการส-งเสริมการกํากับดูแลกิจการประปาและน้ําเสีย จากผูมีส-วนไดส-วนเสียกลุ-มเชิง
นโยบายและกลุ-มเชิงภารกิจ จํานวน 3 ครั้ง สามารถสรุปไดดังนี้
1. การดํ า เนิ น งานควรสอดคลองกั บ พ.ร.บ. ทรั พ ยากรน้ํ า ฯ และไม- ทั บ ซอนกั บ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ควรจัดทําโครงสราง บทบาท อํานาจหนาที่ขององคCกรกํากับดูแลกิจการประปา
และน้ําเสียใหชัดเจน
3. การจัด ตั้งกองทุน พัฒ นากิจ การประปาและน้ํา เสีย ตองอยู-ไดดวยเงินของตนเอง
ไม-เปQนภาระแก-รัฐบาล
4. การนําน้ําเสียที่ผ-านการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนCใหม-ในกิจการประปาจะตอง
ปรับทัศนคติ ความเขาใจของประชาชน
ทั้ งนี้ กปน. จะนํ าเสนอรายงานแนวทางการกํ ากั บดู แลกิ จการประปาและน้ํ าเสี ยต- อ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหความเห็นภายในเดือนสิงหาคม 2561 โดยไดรับความร-วมมือและประสานงาน
กันอย-างใกลชิดของทั้ง 3 หน-วยงาน พรอมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลและการวิเคราะหCกําหนดแนวทางการ
ส-งเสริม การกํากับดูแลกิจการประปาและน้ําเสียร-วมกัน
• โครงการพัฒนาการให0บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) มี 2 เกณฑCย-อย
ประกอบดวย
- จํานวน Service ที่ให0บริการผ$าน Application MWA onMobile กํา หนด
เปwาหมายจํานวน 2 บริการ คือ
1. การใหบริการติดตั้งประปาใหม- : เปMดใหใชบริการแลวบนระบบ Android เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และบนระบบ iOS เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
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2. การพัฒนาระบบแจงยอดค-าน้ําทางอิเล็กทรอนิกสC (e-Bill) : ติดตั้งบนระบบ
Android เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สําหรับบนระบบ iOS อยู-ระหว-างดําเนินการทดสอบและแกไข
ขอผิดพลาด คาดว-าจะเสร็จสิ้นภายในตนเดือนสิงหาคม 2561
- จํ า นวนผู 0ใ ช0 Application MWA onMobile ขณะนี ้ม ีจํ า นวนผู ใชบริก าร
305,555 ราย
3. ผลลัพธ-หมวด 7 น้ําหนักรอยละ 50 แบ-งออกเปQน 5 หมวดย-อย ดังนี้
เกณฑ-วัด
ผลลัพธCดานผลิตภัณฑCและบริการ
- คุณภาพน้ําประปา
o กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
ผลลัพธCดานการมุ-งเนนลูกคา
ผลลัพธCดานการเงินและตลาด
- EBITDA Margin
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
o การเบิกจ-ายที่เกิดขึ้นจริงในช-วงปO
o ความสามารถในการเบิกจ-ายตามแผน
ผลลัพธCดานประสิทธิผลของกระบวนการ
- การบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสีย
- การหยุดการสูบจ-ายน้ํา
ผลลัพธCดานการนําองคCกร
- การส-งขอมูลเขาระบบ GFMIS – SOE
- การบริหารจัดการใชน้ําอย-างรูคุณค-า (DSM)
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานเพื่อสรางประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
- การกํากับดูแลกิจการที่ดีและปwองปรามการทุจริตคอรCรัปชัน

ผลงาน (เกรด)

A
Cประเมินผล ณ สิ้นปOงบประมาณ
A
A
ประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส
B+
A
ประเมินผล ณ สิ้นปOงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปOงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปOงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปOงบประมาณ

ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาองคC กร ไดประชุ ม ครั้ งที่ 7 /2561 เมื่ อ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม
2561 มีมติ รับ ทราบผลการดํา เนิ นงานตามระบบประเมิน ผลการดํา เนิ นงานรัฐ วิส าหกิ จ งวด 10 เดือน
ปOงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 17 การรั บทราบรายงานความก0 า วหน0า การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ งาน งวด 9 เดื อน
ป?งบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน งวด 9 เดือน ปOงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) โดยโครงการ/
แผนงานส-วนใหญ-ดําเนินกิจกรรมไดเปQนไปตามเปwาหมายของแผนงาน สรุปผลการดําเนินงานในแต-ละดานได
ดังนี้
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ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
การบรรลุตัวชี้วัด
เทียบกับเปkาหมาย
ได0ตาม
ไม$ได0ตาม
อยู$ระหว$าง
เปkาหมาย
เปkาหมาย
ดําเนินการ
3
8
5
18
68
7
1
42

มิติ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
ตัวชี้วัด

1. ด0านผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย
2. ด0านการเงิน
3. ด0านลูกค0า
4. ด0านกระบวนการภายใน
5. ด0 านก า รเรี ย นรู0 แ ล ะ
พัฒนาองค-กร
6. ด0 านธรรมาภิ บาลและ
กิจกรรมเชิงสังคม
รวม

1
5
2
23
31

3
8
5
86
50

โครงการที่
ดําเนิน
กิจกรรมได0
ตามแผนงาน
1
4
2
15
27

7

38

6

9

-

29

69

190

55

34

1

155

รวมทั้งผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงองคCกร (OFIs Roadmap) ตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) สามารถดําเนินการเปQนไปตามแผนงาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคCกร ไดประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
มีมติรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 18 การรั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ดต$ าง ๆ
ในคณะกรรมการ กปน. ประจําเดือนสิงหาคม 2561
- การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ซึ่ ง ไดประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2561 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 7 สิงหาคม 2561 และมีมติ
เห็นชอบ รายงานความคืบ หนาของกิจกรรมและผลการตรวจสอบ สําหรับงวด 3 เดือน (เดือนเมษายน –
มิถุนายน 2561) โดยเปQนงานที่ดําเนินการตามแผนฯ จํานวน 12 งาน สรุปไดดังนี้
1. ภาพรวมการปฏิ บั ติ ง านของหน- ว ยรั บ ตรวจ 20 หน- ว ยงาน อยู- ใ นเกณฑC ดี 15
หน-วยงาน และควรปรับปรุง 5 หน-วยงาน
2. ระยะเวลาการนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบต-อผูบริหารหน-วยรับตรวจ ส-วนใหญสามารถดําเนิน การไดภายใน 2 สัปดาหCภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้น สอดคลองกับ คู-มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบ
3. ผลการประเมินทีมตรวจสอบโดยหน-วยงานผูรับตรวจ มีระดับคะแนนความพึงพอใจ
อยู-ในเกณฑCดี (คะแนนเฉลี่ย 4.44)
ในส-วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํ ากับดู แล หน- วยงาน
สามารถปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑCวิธีปฏิบัติที่กําหนด อย-างไรก็ตาม การจัด วางระบบการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2) ของหน-วยงานที่ควรปรับปรุง คือ ระบบงานตกตะกอน (ฝมธ.) ระบบกําจัดตะกอน (ฝมธ.)
ระบบงานฝfกอบรมและพัฒนาบุคลากร (ฝพบ.) ระบบงานจัดซื้อจัดจาง (สธพ.กธบ.สํานักงานประปาสาขา)
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ให กปน. กําชับหน-วยรับตรวจใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะของ
สํานักตรวจสอบใหครบถวน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
- การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ไดประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีมติรับทราบผล
การบริหารความเสี่ยง และขอมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้
1. รายงานการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบส$งน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพคลอง
ประปา
ในการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ครั้ ง ที่ 5/2561 เมื่ อ วั น ที่ 9
พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะให กปน.เร-งรัดแกไขปSญหาในดานต-าง ๆ ของโครงการ
ปรับปรุงระบบส-งน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและปwองกันน้ําท-วมเปQนการถาวร งานก-อสรางระบบปwองกันน้ําท-วม
สถานีสูบน้ําดิบสําแล และงานปรับปรุงระบบส-งน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝSvงตะวันตก เช-น
ปSญหา TOR การจัดทําราคากลาง อย-างเปQนรูปธรรมใหมีแนวทางการดําเนินงานและกําหนดหน-วยงานหรือ
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนการดําเนินงานใหสามารถดําเนินงานไปพรอมกันอย-างมี
ประสิทธิภาพ
กปน. ไดสรุปผลการดําเนินงาน ปSญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้
ปSญหา
1) จัดทําราคา
กลางล-าชา
(คลองประปา
ฝSvงตะวันออก)
2) จัดทําแบบรูป
รายการล-าชา
(คลองประปา
ฝSvงตะวันตก)

สาเหตุ
1) บทบาทของเจาหนาที่ แ ละ
ที่ปรึกษาไม-ชัดเจน
2) ขอรองเรียนเกี่ยวกับการกําหนด
คุ ณ ส มบั ติ ข องวั ส ดุ ที่ ใ ช ในกา ร
ก-อสราง
3 ) ข า ด ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก แ ล ะ
ผู ประสานงาน การจั ด ทํ า รู ป แบบ
รายการและราคากลาง

แนวทางแกไข
ไดมีการแต-งตั้งผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน
และผูประสานงาน ดังนี้
- ผู ช- ว ยผู ว- า การ (วิ ศ วกรรม) เปQ น ประธาน
กรรมการจั ด ทํ า รู ป แบบรายการงานโครงการ
ก-อสรางปwองกันน้ําท-วมทั้งหมด โดยมีหนาที่ในการ
กํ า หนดทิ ศ ทางการทํ า งานที่ ชั ด เจน และมี
หน-ว ยงานในสั งกั ดดํา เนิ นการ คือ ฝJ ายออกแบบ
ระบบจ-ายน้ํา (ฝอจ.) และฝJายออกแบบระบบผลิต
ส-งน้ําและงานโยธา (ฝอผ.)
- ฝJายบริหารโครงการ (ฝบค.) เปQนกรรมการจัดทํา
รูปแบบรายการทั้งหมด
- ฝอผ. เปQนกรรมการจัดทําราคากลางทั้งหมด
ทั้งนี้ ปS จจุบัน ไดแต-งตั้งคณะกรรมการจัดทํ า
รู ป แบบรายงานก- อ สรางและคณะกรรมการ
กํ า หนดราคากลางแลวเสร็ จ และเร- ง รั ด การ
ดําเนินงานต-อไป
4 ) ก า รบ ริ หา ร อั ต ร ากํ า ลั ง ใ น ระยะสั้ น กปน. ปรั บ รู ป แบบการบริ ห าร
การประมาณราคา ไม-เพียงพอและ อัตรากําลังในสายงานวิศวกรรมและก-อสราง โดย
ความพรอมของเจาหนาที่พัสดุ
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ปSญหา

สาเหตุ
แนวทางแกไข
5) แผนการดําเนินงานไม-เหมาะสม - แต-งตั้งบุคลากรที่เคยทํางานดานประมาณราคา
ไม-สามารถดําเนินงานไดพรอมกัน มาปฏิบัติงานเพิ่มเติม
- ปรับแผนใหสอดคลองกับอัตรากําลัง
ระยะกลาง พิ จ ารณากํ า หนดหลั ก เกณฑC ใ น
การจางที่ ป รึ ก ษาในโครงการออกแบบใหมี
ความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
ระยะยาว
- จัดทํา Template และคู-มือการปฏิบัติงานของ
กปน. ในการประมาณราคา/จัดทําราคากลาง
- พิจารณาปรับเพิ่มอัตรากําลังในส-วนงานที่จําเปQน
6) มีการประกาศใชพระราชบัญญั ติ - จัดทําระบบ KM : Learning & Sharing เพื่อ
การจั ด ซื้ อ จั ด จางและการบริ ห าร สรางองคCความรู
พั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และ - จัดทํา Template กลาง ในการประมาณราคา/
ลั ก ษณะงานตองอางอิ ง ระเบี ย บที่ จัดทําราคากลาง
เกี่ ย ว ของ ดั ง นั้ น ในช- ว งเริ่ ม - หน- ว ยงานประมาณราคาร- ว มเปQ น กรรมการ/
โครงการจึ ง จํ า เปQ น ตองใชเวลาใน พี่เลี้ยง รวมทั้งจัดอบรมเทคนิคการประมาณราคา
การศึกษาระเบียบ หลักเกณฑCต-างๆ ใหกับหน-วยงานต-างๆ เพื่อสรางความพรอมใหกับ
ทีมงานในอนาคต
โดยสรุปผลการพิจารณาทบทวนแผนการดําเนินการโครงการฯ ทั้ง 3 กลุ-มงาน ดังนี้
1.1 โครงการปรับปรุงระบบส-งน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและปwองกันน้ําท-วมเปQนการ
ถาวร (ปสป.)
1.1.1) ปสป.1 และ ปสป.2 จัดทํา TOR และราคากลางแลวเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2561 จัดซื้อจัดจางแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 และก-อสราง
แลวเสร็จ มกราคม 2563
1.1.2) ปสป.4 จัดทํา TOR และราคากลางแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม
2561 จัดซื้อจัดจางแลวเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2562 และก-อสรางแลว
เสร็จ กันยายน 2562
1.1.3) ปสป.5 จัดทํา TOR และราคากลางแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน
2561 จัดซื้อจัดจางแลวเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธC 2562 และก-อสรางแลว
เสร็จ สิงหาคม 2562
1.1.4) ปสป.6 จัดทํา TOR และราคากลางแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม
2561 จัดซื้อ จัดจางแลวเสร็จภายในเดือน เมษายน 2562 และก-อสรางแลว
เสร็จ เมษายน 2563
1.1.5) ปสป.7 จัดทํา TOR และราคากลางแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม
2562 จัดซื้อจัดจางแลวเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2562 และก-อสรางแลว
เสร็จ มกราคม 2564
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1.2 งานก-อสรางระบบปwองกันน้ําท-วมสถานีสูบน้ําดิบสําแล (จล.104/2555) อยูระหว-างทบทวนงบประมาณและขั้นตอนพิจารณาเบิกจาง
1.3 งานปรับ ปรุง ระบบส-ง น้ํ า ดิบ เพื ่อ เสริม เสถีย รภาพบริเ วณคลองประปาฝS vง
ตะวันตก
1.3.1) จล.91/2555 จั ดทํ า TOR และราคากลางแลวเสร็ จภายในเดื อน
สิงหาคม 2561 จัดซื้อจัดจางแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 และก-อสราง
แลวเสร็จ มกราคม 2563
1.3.2) จล.90/2555 จั ดทํ า TOR และราคากลางแลวเสร็ จภายในเดื อน
มกราคม 2562จั ดซื้ อจัดจางแลวเสร็ จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และ
ก-อสรางแลวเสร็จ พฤษภาคม 2563
2. รายงานผลการเฝkา ระวังดัชนีชี้วัด ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI)
ป?งบประมาณ 2561 เดือนสิงหาคม 2561
ฝJายบริหารความเสี่ยง ติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลักเดือนสิงหาคม 2561 (ขอมูล
วันที่ 7 สิงหาคม 2561) จํานวน 6 รายการ พบว-า
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก(KRI)
• อยู$ระดับ Target 5 รายการ
คุณภาพน้ําดิบ
- ความขุ-นน้ําดิบฝSvงตะวันออก ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
จากขอมูล ฝคภ.(Target ≤100 NTU)
- ความขุ-นน้ําดิบฝSvงตะวันตก ณ เขื่อนแม-กลอง อ.ท-าม-วง จ.กาญจนบุรี
จากขอมูล ฝคภ.(Target ≤100 NTU)
- ค-าความเค็มในแม-น้ําเจาพระยา ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
จากระบบคุณภาพน้ําดิบทางไกลอัตโนมัติ ฝนส. (Target<0.25 กรัม/ลิตร)
- ค-าคลอโรฟMลลC ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
จากขอมูล ฝคภ. (Target<5 ไมโครกรัม/ลิตร)
ปริมาณน้ําดิบ
- ปริมาณการไหล ณ อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา
จากฐานขอมูลกรมชลประทาน (Target ≤2,000 ลบ.ม./วินาที)
• อยู$ระดับ Trigger 1 รายการ
ปริมาณน้ําดิบ
-ปริมาณน้ําเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควนอยบํารุงแดน และเขื่อนปJาสักชลสิทธิ์
จากฐานขอมูลกรมชลประทาน (Trigger กรณีน้ํามาก >56-61 %)

ขอมูล

หน-วยวัด

79

NTU

16

NTU

0.14

กรัม/ลิตร

4.57

ไมโครกรัม/
ลิตร

482

ลบ.ม./
วินาที

59

%

3. รายงานความคื บ หน0 า ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ไตรมาส 3
ป?งบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)
กปน. ดํ าเนิ นการตามแผนบริหารความเสี่ย ง รวม 9 แผน มีผลงานไตรมาส 3 (เดือน
ตุลาคม 2560 -มิถุนายน 2561) ดังนี้
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ผลการดําเนินงานเทียบกับแผน
- ดํ า เนิ น การได0 ดี ก ว$ า แผน จํ า นวน 2 แผน คื อแผนบริ ห ารความต- อเนื่ องทางธุ ร กิ จ
(BCM) ดาน IT และแผนเร-งรัดการเบิกจ-ายงบลงทุน
- ดําเนินการได0ตามแผน จํานวน 6 แผน คือ แผนการซ-อมโครงสรางถังเก็บน้ําใสหมายเลข
2 โรงงานผลิตน้ําบางเขน แผนการปwองกันความเสียหายและลดผลกระทบต-อระบบส-งและจ-ายน้ํา แผนการปwองกัน
ท-อแตกรั่วและสํารวจจุดรั่วของท-อประธาน แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ําสูญเสีย แผนความปลอดภัย
สําหรับระบบสารสนเทศ และแผนปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศ กปน. (IT Infrastructures)
- ดําเนินการล$าช0ากว$าแผน จํานวน 1 แผน คือ แผนการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟwาและบริภัณฑCไฟฟwา
4. สารเคมีในกระบวนการผลิตน้ําประปา
ที่ผ-านมา กปน. ประสบปSญหา ไม-สามารถดําเนินการจัดซื้อสารเคมี (สารสม) ได เนื่องจาก
ไม-มีผูยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสC อาจส-งผลให กปน.
ไม-มีสารเคมีใชในการผลิตน้ํา และหากเกิดสถานการณCฉุกเฉินจะส-งผลใหไม-สามารถจัดหาสารเคมีมาใชงานได
ตามกําหนด ทําให กปน. ไม-สามารถผลิตน้ําต-อไปได
นอกจากนี้ จากรายงานของสํานักตรวจสอบ พบว-า ปริมาณสารสมหายไปจํานวนมาก
เนื่องจากขาดการรายงานและเชื่อมโยงขอมูล ดังนั้น จึงควรรายงานบัญชีการใชงาน และปริมาณคงเหลื อ
(Stock) ใหผูบริหาร (รองผูว-าการ) ทราบเปQนระยะ รวมทั้งดําเนินตามมาตรการที่สํานักตรวจสอบเสนอเพื่อให
ผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินการไดอย-างถูกตองครบถวน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบและมีขอเสนอแนะให กปน.ดําเนินการดังนี้
1. ให กปน. รายงานผลการดําเนินการตามระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 70 ว-าดวย
การอนุญาตใหหน-วยงานของรัฐรื้อยายท-อประปา พ.ศ. 2554 (ฉบับใหม- ระเบียบการประปานครหลวงว-าดวย
การอนุ ญ าตใหหน- ว ยงานของรั ฐ รื้ อ ยายท- อ ประปา พ.ศ. 2561) ในประเด็ น การควบคุ ม งานและการ
ประสานงานกับหน-วยงานทั้งภายในและภายนอก การถอดบทเรียนจากประเด็นปSญหาที่ผ-านมาเพื่อปรับปรุง
การดําเนินงานในอนาคตโดยเฉพาะเสนทางรถไฟฟwาสายสีเหลือง (บริเวณพื้นที่ถนนลาดพราว) เนื่องจากเกิด
ปSญหาท-อประปาแตกบ-อยครั้ง ทั้งนี้ ใหสายงานบริ การและสายงานวิศวกรรมและก-อสรางนําเสนอในการ
ประชุมครั้งต-อไป
2. โครงการปรับปรุงระบบส-งน้ําดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพคลองประปา ให กปน. พิจารณา
เทคนิคการก-อสรางที่ส-งผลกระทบต-อประชาชนและคุณภาพน้ําดิบนอยที่สุดและกําหนดใน TOR ใหชัดเจน
เนื่องจากมีผลต-อค-างานก-อสราง รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธCใหกับผูที่อาจไดรับผลกระทบในบริเวณพื้นที่
ก-อสรางใหรับทราบเพื่อลดขอรองเรียนช-วงที่มีการก-อสราง นอกจากนี้ สําหรับงานที่ไม-ซับซอน ควรหลีกเลี่ยง
การแต-งตั้งบุคลากรของกองประมาณราคาระบบผลิต ส-งน้ําและงานโยธา และกองประมาณราคาระบบจ-ายน้ํา
เปQนคณะกรรมการกําหนดราคากลางเพื่อลดความล-าชาของงานหลัก
3. การจัดซื้อสารเคมีของโรงงานผลิตน้ํา ให กปน. บริหารความเสี่ยงโดยกําหนดนโยบายใน
การใชสารเคมีทดแทน (PACl) ใหชัดเจน เพื่อใหภาคส-วนต-าง ๆ ที่เกี่ยวของสามารถวางแผนการดําเนินงานใน
ระยะยาวได รวมทั้ง ให กปน.ปรับปรุงระบบท-อและระบบจ-ายสารเคมีในโรงงานผลิตน้ําใหสามารถรองรับการ
จ-ายสารเคมีทดแทนได
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4. ตามที่กรมชลประทานไดประสานมาเรื่องระบายน้ําฉุกเฉินสําหรับเขื่อนทางดานตะวันตก
โดยขอระบายน้ําผ-านทางคลองประปาตะวันตกนั้น ให กปน. เขาร-วมในการทดสอบโดยเตรียมความพรอม
ทั้ งอุ ป กรณC เครื่ องมื อ วั ด รวมทั้ งพิ จ ารณาเรื่ องความเสี่ ย งต- า ง ๆ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น โดยไม- ใหส- งผลกระทบต- อ
ประชาชน และนําเสนอแผนการดําเนินงานต-อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย
5. ใหทุกสายงานพิจารณามาตรการควบคุมภายในทุกระบบงาน และปรับปรุง สอบทานให
สามารถปwองกันและตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากระบบและตัวบุคคล เช-น ระบบการเบิกจ-าย
สารเคมี เปQนตน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
- การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ-ด0า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ กปน. เดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม 2561

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธCดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2561 และ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยมีมติในเรื่องต-าง ๆ ดังนี้
1. การประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีมติดังนี้
1. รั บ ทราบสรุ ป โครงการรายยุ ท ธศาสตรC ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของ กปน.
(พ.ศ. 2560 - 2565) ยุทธศาสตรCที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชิงระบบนิเวศดิจิทัล (Digital
Ecosystem Infrastructure) ดังนี้
1.1 โครงการสรางศูนยCปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโครงการดังกล-าว
มีวัตถุประสงคCเพื่อลดความเสี่ยงดานกายภาพและสภาพแวดลอมของสถานที่ตั้ง อันจะนําไปสู-การที่ไม-สามารถ
ใหบริการประชาชนไดอย-างต-อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะสามารถรองรับการขยายตัวของระบบ
สารสนเทศต-าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย-างรวดเร็ว รองรับแผนการดําเนินธุรกิจต-อเนื่อง (Business Continuity Plan
(BCP)) ในภาวะวิกฤต หากเกิดกรณีฉุกเฉินจะถูกใชเปQนพื้นที่สั่งการหรือประชุมทางไกล เพื่อใหพนักงานไดมี
พื้นที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอ สรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปQน Happy Work Place และใชเปQนสถานที่
แสดงนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
คณะอนุกรรมการฯ มีข0อเสนอแนะดังนี้
1) การออกแบบอาคารฯ จะตองสอดคลองกั บ ระเบี ย บใหม- ข องสภา
วิศวกรรมในเรื่องการทํา Data Center และควรออกแบบพื้นที่การทํางานใหสามารถปรับเปลี่ยนได โดยให
พิจารณาความเปQนไปไดในการจัดวางแบบ Co-Working space
2) ควรจัดทําแผนเร-งรัดการดําเนินการและกําหนดกรอบเวลาใหชัดเจน
3) ควรประสานงานกับสายงานอื่นที่มีประสบการณCในการก-อสรางอาคาร
เพื่อใชเปQนแนวทางการดําเนินงาน
4) ควรระบุปSจจัยทั้งภายนอกและภายในที่อาจทําใหโครงการล-าชาและควร
จัดทํา Milestone เพื่อใหทราบว-าการดําเนินงานอยู-ในช-วงใด
5) ควรจัดทําตาราง Summary คําถาม-คําตอบ เปรียบเทียบความคุมค-า
เพื่อใชสําหรับตอบคําถามเพื่อใหมีความชัดเจนและเปQนแนวทางเดียวกัน
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1.2 โครงการจัดหาระบบสํารองขอมูลและกูคืนขอมูล (Backup & Recovery)
ซึ่งโครงการดังกล-าวมีวัตถุประสงคCเพื่อใหมีระบบสํารองขอมูลและกูคืนขอมูลแบบเบ็ดเสร็จสามารถใชงาน
แบบรวมศูนยC (Centralize backup) โดยออกแบบการทํา Backup Policy ใหเปQนไปตาม SLA ของแต-ละ
ระบบ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการกูคืนขอมูล กรณีขอมูลสูญหายหรือระบบมีปSญหา ระบบงานต-าง ๆ
สามารถนําขอมูลที่ไดทําการสํารองไวมาใชงานไดอย-างต-อเนื่อง สามารถรองรับความหลากหลายของเครื่อง
แม-ข-ายทั้งแบบ Cloud (Virtualization) และ Physical Servers
คณะอนุกรรมการฯ มีข0อเสนอแนะดังนี้
1) สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อไม-ใหเกิดความ
ซ้ําซอนในการจัดหาระบบสํารองขอมูลเพื่อรองรับระบบงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของสายงานต-าง ๆ
2) ควรกําหนดรายละเอียดต-าง ๆ ใหรัดกุมและครอบคลุมการทํางานดาน
ต-าง ๆ เพื่อใหไดอุปกรณCที่มีความเสถียร ใชงานไดคงทน และสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
2. รับ ทราบโครงการจัด ทํา แนวทางการปฏิบัติง านดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(IT Guidelines) ซึ่งโครงการดังกล-าวมีวัตถุประสงคCเพื่อใชเปQนแนวทางปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปQน
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคCกร โดยมีแนวทางการจัดทําคือ ศึกษาว-า Guideline ที่ตองทํามีเรื่องอะไร และมี
สิ่งใดมาใชประกอบการจัดทํา โดยกรอบการจัดทําเปQนเรื่องของนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด
(Best Practice หรือ Standard) เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปQนกรอบอางอิงในการดําเนินงานทุกกระบวนการ
คณะอนุกรรมการฯ มีข0อเสนอแนะดังนี้
1) ควรทํา โครงสรางเหมือ น ISO27001 แบ-ง กลุ-ม ตาม Framework และให
ลงรายละเอียดใหมีความชัดเจนกว-านี้
2) ควรนําแนวทางแกไขปSญหาหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เปQนประโยชนCและเกี่ยวของกัน
เพิ่มเติมใน IT Guideline ดวย
3) ขอใหสอบถามความพรอมของหน-วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และจัดระดับความ
เขมขนของการดําเนินการใหอยู-ในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งใหส-วนงานที่รับผิดชอบจัดเตรียมความพรอมในการ
ใหการสนับสนุนหน-วยงานอื่น ๆ ใหสามารถดําเนินการปรับปรุงระบบงานฯ ในกรอบของ IT Guideline ที่จัดทํา
ขึ้นมา
2. การประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติดังนี้
1. รั บ ทรา บคว ามกาว หนาการจั ด ทํ า ส ถาปS ต ยกรรมองคC ก ร (Enterprise
Architecture) ซึ่ งโครงการดั ง กล- า วมี วั ต ถุ ป ระสงคC เ พื่ อ จั ด ทํ า สถาปS ต ยกรรมองคC ก รใหบริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคCกร โดยขณะนี้เริ่มดําเนินการจัดทําสถาปSตยกรรมองคCกรของกระบวนการ
บริหารจัดการน้ําดิบซึ่งเปQนกระบวนการแรกในกระบวนการหลัก (Core Process)
คณะอนุกรรมการฯ มีข0อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรปรับรูปแบบ Diagram โดยใหมีเสนแบ-งแต-ละกระบวนการ เพื่อใหเห็น
ความชัดเจนขององคCประกอบต-างๆ ที่อยู-ภายใต Business Process ของแต-ละกระบวนการมีการเชื่อมโยง
อย-างไร ซึ่งจะทําใหทราบถึงช-องว-าง (Gap) ที่เกิดขึ้นของแต-ละกระบวนการ เปQนแนวทางในการพัฒนาต-อไป
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2) ควรนํากระบวนงานที่มีอยู-ในแผนงาน ซึ่งจะดําเนินการในอนาคต มาแสดงใน
Diagram โดยใชเสนประ เพื่อใหทราบว-ากระบวนงานนั้น ๆ อยู-ในแผนงานแลว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจน
และครบถวน
3) ในการทําสถาปSตยกรรมองคCกร (Enterprise Architecture) ควรคํานึงถึง
เทคโนโลยีในอนาคต และควรขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษา ในเรื่องเทคโนโลยีดังกล-าว เพื่อใหมีทิศทางการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม
2. รับทราบผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นบริการผูใชน้ําทางมือถือ
(MWA onMobile) ซึ่งในปO 2561 ระบบไดเพิ่มบริการรับคํารองขอติดตั้งประปาใหม- บริการรับคํารองต-าง ๆ
เช-น ค-าน้ําผิดปกติ น้ําประปาไม-ไหล น้ําประปาไหลอ-อน น้ําขุ-น น้ํามีกลิ่น บริการการรับชําระเงินค-าน้ําดวย
การอ-าน Barcode หรือ QR Code บนใบแจงหนี้ค-าน้ําประปาเพื่อใหผูใชน้ําสามารถชําระเงินไดทันที รวมถึง
การแสดงใบแจงค-าน้ําประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสC (e-Bill)
คณะอนุกรรมการฯ มีข0อเสนอแนะ ดังนี้
1) ในการพัฒนา Application ควรตอบสนองความตองการ ความคาดหวังของ
ผูใชงาน รวมถึงควรมีการสรางแรงจูงใจในรูปแบบต-าง ๆ เพื่อใหเกิดการใชงานอย-างต-อเนื่อง
2) ควรนํา Feedback ที่ไดรับจากผูใชงานมาเร-งปรับปรุง Application เพื่อให
ตอบสนอง ไดทันกับความตองการของผูใชงาน
3) ควรมีแผนงานที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธC การรับใบแจงหนี้รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสC(E-Bill) เพื่อเพิ่มจํานวนผูใชบริการ ลดค-าใชจ-ายขององคCกร เกิดความคุมค-าในการลงทุน
3. รับทราบแผนการพัฒนาระบบวิเคราะหCขอมูลขนาดใหญ- (Big Data) เพื่อใชในการ
วางแผนและการบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสีย โดยจะนําขอมูล Big Data มาบริหารจัดการเพื่อใชในการ
วางแผนและยกระดับการบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสียอย-างมีประสิทธิภาพ เปQนไปตามเปwาหมายองคCกร
คณะอนุกรรมการฯ มีข0อเสนอแนะดังนี้
1) ควรมี Road Map ของการดําเนินโครงการที่ชัดเจนรวมถึงการเตรียมความ
พรอมดาน Infrastructure และทีมงานที่เกี่ยวของ
2) ควรมี Playground เพื่อให Data Scientist มีพื้นที่ในการทดลองทํา
ความสัมพันธCของขอมูลและสรางสมมติฐานในมุมมองต-างๆของขอมูลขนาดใหญ3) ควรมีการอบรมเพื่อฝfกทักษะการตั้งคําถามของ Data Scientist ทั้งนี้เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคCของโครงการ
4. รั บ ทราบระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั งอิ เ ล็ กทรอนิ กสC ข อง กปน. (e-Financial
Management of Metropolitan Waterworks Authority : E-FMMWA) ซึ่งเปQนการทํางานเชื่อมต-อกันของ
ระบบงบประมาณ (E-Budgeting) ระบบพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจาง (E-Procurement) ระบบบัญชี (E-Accounting)
และระบบรายได (E-Revenue) ใชเปQนเครื่องมือในการควบคุมและบริหารการเบิก-จ-ายเงินทุกประเภทตั้งแตระดับเงินงบประมาณที่เบิกจ-ายโดยตรง หรือผ-านการจัดซื้อ-จัดจาง การเบิกจ-ายเงินเดือน (Payroll) ไปจนถึง
การเบิกจ-ายเงินสดย-อย หรือเชื่อมโยงกับระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองคCกร หรือ ERP/M (Electronic
Resources Planning/ Management) ที่องคCกรมีใชงานอยู- และส-งออกขอมูลทางการเงินไปยังระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
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คณะอนุ ก รรมการฯ มี ข0 อ เสนอแนะให0 ร ะบุ นิ ย ามและตั ว ชี้ วั ด ของการเปQ น
(e-Financial Management of Metropolitan Waterworks Authority : E-FMMWA) ใหชัดเจน เพื่อที่จะ
สามารถดําเนินการพัฒนาระบบไดอย-างเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ และ ให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
- การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ-ใน กปน.

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กิจการสัมพัน ธCใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยไดพิจารณาเรื่องต-าง
ๆ และมีมติ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหนาปSญหางานจางปรับปรุงถนนหมายเลข 5 และถนนซอยภายใน
บานพักพนักงานโรงงานผลิตน้ําบางเขน โดยคณะกรรมการตรวจการจางเห็นควรบอกเลิกสัญญาจางดังกล-าว
เนื่องจากประเมินแลวคาดว-าผูรับจางจะไม-สามารถดําเนินงานต-อใหแลวเสร็จได โดยจะจัดทําบันทึกบอกเลิก
สัญญาเพื่อนําเรียน ผวก. ต-อไป
คณะกรรมการฯ มอบหมายให ชวก.(ผน) พิจารณาแนวทางแกไขปSญหาเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของผูพักอาศัยต-อไป
2. รับทราบ ความคื บ หนาในการพิจ ารณาการเบิ กค- ารั กษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ศิริราชปMยมหาราชการุณยC มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนยCศรีพัฒนC มหาวิทยาลัยเชียงใหม- ขณะนี้อยู-ระหว-าง
การพิจารณาของ ฝกม.
คณะกรรมการฯ มอบหมายใหเลขานุ การฯ เร- ง รั ด ฝกม. ดํ า เนิ น การใหแลวเสร็ จ
โดยเร็ว โดยให ฝสก. จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อใชเปQนแนวทางในการติดตามความคืบหนา และใหนํามารายงาน
ในการประชุมครั้งต-อไป
3. รับทราบความคืบหนาการจัดรถบริการรับ – ส-งพนักงานนอกเหนือจากสํานักงานใหญกปน.
4. รับทราบความคืบหนาการจัดสวัสดิการรถจักรยานยนตC
คณะกรรมการฯ มอบหมายให ฝสก. จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อใชเปQนแนวทางในการ
ติดตามความคืบหนาการจัดสวัสดิการรถจักรยานยนตCต-อไป
5. รับทราบ ความคืบหนาการขอปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ กปน.
โดยกรรมการผูแทนฝJายลูกจางเสนอใหพิจารณาปรับเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานระดับ 1 - 7
ก-อน เนื่องจากหากรอการพิจารณาอัตราเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานระดับ 8 ขึ้นไป อาจใชเวลานาน
คณะกรรมการฯ มอบหมายให รวก.(บ) พิจารณาดําเนินการต-อไป
6. รับทราบ ความคืบหนาการเปMดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานใหม- ปOงบประมาณ
2561
7. เห็ น ชอบ การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธC ใ น กปน. และ
การประเมิน ผลคณะกรรมการฯ ทั้ งคณะ ประจํ าปOงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
เพื่อประมวลผลและรายงานใหคณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต-อไป
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มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกิ จการสั มพั นธC ฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
- การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR)เดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม 2561

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวัน
ศุกรCที่20 กรกฎาคม 2561 และ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันศุกรCที่11 พฤษภาคม 2561โดยมีมติในเรื่องต-าง ๆ
ดังนี้
1. การประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร-ที่20 กรกฎาคม 2561 มีมติดังนี้
1.1 รับทราบและแสดงความยินดีกับพลเอก รุจ กสิวุฒิ ในโอกาสที่ไดรับการแต-งตั้ง
เปQนตุลาการศาลทหารสูงสุด ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการถอดถอนและแต-งตั้งตุลาการศาลทหาร
สูงสุด ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
1.2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานธรรมาภิบาล (CG)
ประจํ า ปO ง บประมาณ 2561ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิ ถุ น ายน 2561) โดยคณะอนุ ก รรมการฯ มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
- กปน. ควรสรุปผลการดําเนินงานหลังจากจัดกิจกรรมต-างๆ เช-น กิจกรรม
งานวันธรรมาภิบาล กปน. ประจําปO 2561 กิจกรรมโรดโชวCสภาธรรมาภิบาล ฯลฯ เพื่อนํามาวิเคราะหCและ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น
- ขอใหฝJา ยธรรมาภิบ าลดูแลการดําเนินงานของสภาธรรมาภิบาลฯ อย-า ง
ใกลชิด อาจเปQนผูกําหนด agenda และเปQนพี่เลี้ยงใหแก-สภาธรรมาภิบาลฯ เพื่อผลักดันการดําเนินงาน และ
รายงานผลใหคณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
1.3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบต-อ
สั ง คม (CSR)ประจํ า ปO ง บประมาณ 2561 ในไตรมาสที่ 3 (เดื อ นเมษายน - มิ ถุ น ายน 2561) โดย
คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
- กปน. ควรมีแผนการดําเนินงานต-อจากการจัดกิจกรรมต-าง ๆ เพื่อสรางการ
รับรูใหแก-บุคลากรในองคCกรอย-างต-อเนื่อง และก-อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน
- กปน. ควรสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการลางถังพักน้ํา ผ-านโครงการ "บวร"
โดยอาจเพิ่มเติมในส-วนของโรงพยาบาลดวย เพื่อใหน้ําประปามีความสะอาดและสามารถดื่มได
- กปน. ควรเร- ง ผลั ก ดั น มาตรฐานวิ ช าชี พ ช- า งประปาใหเกิ ด ขึ้ น อย- า งเปQ น
รูปธรรม โดยประสานรายละเอียดกับกรมพัฒนาฝOมือแรงงาน เช-น การวางหลักสูตร การกําหนดมาตรฐานฝOมือ
ช-าง ฯลฯ โดยขอใหรายงานความคืบหนาภายในเดือนกันยายน 2561
1.4 รั บทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ งานดานประชาสั มพั น ธC
ประจํา ปOง บประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุน ายน 2561) โดยคณะอนุก รรมการฯ มี
ขอเสนอแนะให กปน. พัฒนาการประชาสัมพันธCน้ําไม-ไหลใหครอบคลุมทั่วถึงทันเวลา ในกรณีท-อแตกรั่วฉุกเฉิน
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1.5 เห็น ชอบ ให กปน. ติด ตามความกาวหนาการพัฒ นาแบรนดCอ งคCก ร โดย
มีขอเสนอแนะดังนี้
- ตั้ ง คณะกรรมการโดยมี ผู ว- า การเปQ น ประธานและเชิ ญ ดร.ณั ฐ กิ ต ติ์ ฯ เปQน
ประธานที่ป รึก ษา รวมทั้ง พิจ ารณาตั้ง คณะทํา งานที ่เ กี่ย วของเพื่อ ผลัก ดัน การดํ า เนิน งาน โดยใหเชิญ
ดร.เอกกC ภทรธนกุ ล ที่ปรึกษาดานการพัฒนาแบรนดCและเอกลักษณCองคCกร และทีมงาน นําเสนอแนวทาง
การพัฒนาแบรนดC กปน. ในการประชุมครั้งต-อไป
- ขอใหฝJายสื่อสารองคCกร นํากิจกรรมลางถังพักน้ํา และน้ําประปาดื่มได ไปรวม
กับโครงการ บวร “บาน วัด โรงเรีย น” จุด เริ่ มตนการพั ฒนาอย- างยั่งยื น ซึ่ง ฝสอ. จะรับไปดํา เนิน การใน
ปOงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ กทม. จํานวน 5 แห-ง พื้นที่จังหวัดนนทบุรี จํานวน 5 แห-ง และพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 5 แห-ง และจะขยายโครงการ บวร ไปสู-สถานพยาบาล จังหวัดละ 1 แห-งในเบื้องตน
ทั้งนี้ ฝJายสื่อสารองคCกรจะบูรณาการร-วมกับฝJายบริหารความรับผิดชอบต-อสังคมต-อไป
1.6 เห็นชอบ การศึกษาการจัดทํา line@ และช-องทางสื่อสารต-าง ๆ ทางโซเชียล
มีเดียเพื่อประโยชนCในการประชาสัมพันธC โดยใหพิจารณาความคุมค-าอย-างรอบคอบ
1.7 รั บ ทราบรายงานการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. ขอมู ล ข- า วสารของราชการ พ.ศ.
2540 ประจําเดือนมิถุนายน 2561 โดยศูนยCขอมูลข-าวสาร ฝJายสื่อสารองคCกร ไดดําเนินการประกาศ
เผยแพร-การจัดซื้อจัดจางที่เสาข-าว บริเวณหนาหองอาหาร อาคารสํานักงานใหญ- มีจํานวนทั้งสิ้น 147 เรื่อง
และไม-มีการรองเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจางจากทุกสายงาน
2. การประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันศุกร-ที่10 สิงหาคม 2561 มีมติดังนี้
2.1 รับทราบประธานฯ มีขอเสนอแนะต-างๆ ดังนี้
- ขอให กปน. รณรงคCเรื่องการลดใชพลาสติกภายในองคCกรอย-างจริงจัง ทั้งนี้
ฝสอ. ไดดําเนินการรณรงคCเชิญชวนพนักงาน ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งผูประกอบการรานคาภายใน กปน. ร-วมลด
ละ เลิก การใชผลิตภัณฑCจากพลาสติก ในโครงการ Save The Earth Go Plastic Free เนื่องในวันสิ่งแวดลอม
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
- ขอให กปน. พิ จ ารณาการติ ด ตั้ ง ตู น้ํ า ดื่ ม บริ เ วณสถานที่ ส าธารณะ เช- น
สวนลุมพินี ฯลฯ โดย กปน. ไดรับขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการในการออกแบบตูน้ําดื่ม และแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อนําเสนอใหคณะอนุกรรมการฯ รับทราบอีกครั้ง
- ขอให กปน. ผลักดันเรื่องฉลากประหยัดน้ําใหเกิดผลอย-างเปQนรูปธรรม ทั้งนี้
ควรใหความสํา คั ญ กั บ การต-อยอด/ติ ด ตามกิ จ กรรมหลังจากการจั ดงานแถลงข- าว เพื่ อใหโครงการมี ความ
ต-อเนื่อง และควรทําความเขาใจกับพันธมิตรทุกหน-วยงานใหดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันดวย
2.2 รับทราบผลการปรับแกเนื้อหาใน theme ของฝJายบริหารความรับผิดชอบต-อ
สังคม “พัฒนา รักษาไว ใชประโยชนC”
2.3 เห็ น ชอบการพิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ง านดานธรรมาภิ บ าล
ประจําปOงบประมาณ 2562 โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้
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- แผนงานที่ 1 : พัฒนาองคCความรูดานธรรมาภิบาล และการต-อตานคอรCรัปชันสูผลสัมฤทธิ์ ขอ 1.1 การเสริมสรางความรูแก-ผูบริหารและพนักงาน กปน. เพื่อสรางจิตสํานึกในเรื่องธรรมาภิ
บาลและการต-อตานการทุจริตคอรCรัปชัน ใหมีตัวชี้วัดทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
- เพิ่มกิจกรรม “CG My Idol” หรือกิจกรรมที่ส-งเสริมบุคคลตนแบบดาน
ธรรมาภิบาล ในแผนปฏิบัติงานดานธรรมาภิบาล ประจําปO 2562
2.4 รับทราบการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบต-อ
สังคม ประจําปOงบประมาณ 2562 โดยคณะอนุกรรมการฯ ขอใหปรับปรุงแผนฯ ตามขอเสนอแนะต-าง ๆ ก-อน
นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
- โครงการวิชาชีพช-างประปาเพื่อประชาชน ขอใหผลักดันมาตรฐานวิชาชีพ
ช- า งประปาใหเกิ ด ผลสั มฤทธิ์ อย- า งเปQ น รู ป ธรรม การกํ า หนดจํ า นวนผู ผ- า นเกณฑC ป ระเมิ น ขอใหขั บ เคลื่ อ น
กิจกรรมฉลากประหยัดน้ําใหเกิดผลสําเร็จ
- จัดทําแผนตอบโจทยC Creating Shared Value (CSV) ใหมากขึ้น
- ขอใหนําเทคโนโลยีเขามาผนวกกับการขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อใหสอดรับกับ
ยุคสมัย และสามารถสื่อสารไดอย-างทั่วถึง
- ขอใหพิจารณาต-อยอดในกิจกรรมการนํากรอบการรายงานสากล (Global
Reporting Initiative :GRI) มาใช
2.5 รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานธรรมาภิบาล (CG) ประจําปO
งบประมาณ 2561 ในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
- ขอใหฝJ า ยธรรมาภิบ าลดู แลการดํ า เนิน งานของสภาธรรมาภิ บ าลฯ อย- า ง
ใกลชิด และกําหนดกรอบ/ประเด็นที่สําคัญ โดยใหผวก. ทําหนาที่เปQนพี่เลี้ยงใหกับสภาธรรมาภิบาล โดยมี
ชวก.(สคก) เปQนผูช-วย
2.6 รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบต-อสังคม
(CSR) ประจําปO งบประมาณ 2561 ในเดื อนกรกฎาคม 2561 โดยคณะอนุ กรรมการฯ มีขอเสนอแนะให
สรุ ป ผลการจั ด อบรมในโครงการวิ ช าชี พช- า งประปาเพื่ อประชาชน เพื่ อนํ า มาพิ จารณาแนวทางการพั ฒ นา
ปรับปรุงโครงการ
2.7 รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานประชาสัมพัน ธC ประจํา ปO
งบประมาณ 2561 ในเดือนกรกฎาคม 2561โดยคณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะว-า จากผลตอบรับ ที่ดี
ในการเปลี่ย นก›อ กประหยัด น้ํา ใหแก-ห น-ว ยงานราชการ กปน. ควรใหหน-ว ยงานนั้น เปQน ผู รายงานสถิติ
การใชน้ํา ที่ล ดลง เพื่อ ความน-า เชื่อ ถือ และควรนํา ก›อกตัว เก-าไปวิเ คราะหCส าเหตุก ารสิ้น เปลือ ง เพื่อ เปQน
หลักฐานเชิงประจัก ษCส นับ สนุน การเปลี่ย นมาใชก›อกประหยัด น้ํา นอกจากนี้ ยัง ควรส-งเสริม จิต สํา นึก ให
ประชาชนใชน้ํ าอย-างรูคุ ณค- า ควบคู- ไปกั บการใชอุ ปกรณCประหยัดน้ํ าดวย ทั้ งนี้ เนื่องจาก ดร.เอกกC ภทรธนกุ ล
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาแบรนดCและเอกลักษณCองคCกร ติดภารกิจ ฝสอ.จะเชิญ ดร.เอกกCฯ และทีมงาน นําเสนอ
แนวทางการพัฒนาแบรนดC กปน. ในการประชุมครั้งต-อไป
2.8 รับทราบรายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลข-าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 โดยศูนยCขอมูลข-าวสาร ฝJายสื่อสารองคCกร ไดดําเนินการประกาศเผยแพร-การ
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จัดซื้อจัดจางที่เสาข-าว บริเวณหนาหองอาหาร อาคารสํานักงานใหญ- มีจํานวนทั้งสิ้น 134 เรื่อง และไม-มีการ
รองเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจางจากทุกสายงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
- การรับทราบผลการปฏิบัติ งานของคณะอนุ กรรมการบริ หารจัด การน้ํ า สูญ เสีย และ
แรงดันน้ํา ประจําเดือนสิงหาคม 2561

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะอนุกรรมการบริห ารจัด การน้ํา สูญ เสีย และแรงดัน น้ํา ประจํา เดือนสิงหาคม 2561 ที่ไดประชุมครั้งที่
8/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สรุปไดดังนี้
1. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา รับทราบ
1.1 ผลการดํ าเนิ น งานบริ ห ารจั ด การน้ํา สู ญเสี ย ประจํา เดือนกรกฎาคม 2561
มีอัตราน้ําสูญเสียที่ 28.26% ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 (28.61%) โดยมีอัตราน้ําสูญเสีย
สะสมอยู-ที่ 29.71% สูงกว-าแผนงานเล็กนอย (28.99%)cโดยมีขอสังเกตว-าอัตราน้ําสูญเสียภาพรวมดีขึ้น
แต-ยังมีบางสาขาที่อัตราน้ําสูญเสียเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ-านมา ซึ่ง กปน. แจงว-าเปQนการปรับการ
สูบจ-ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายน้ําเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ ทั้งนี้ ควรวิเคราะหCว-าผลการปรับปริมาณน้ําสูบจ-าย
เขาพื้ น ที่ เปw า หมายเปQ น ไปตามคาดการณC ไวหรื อไม- และส- งผลกระทบต- อสาขาทางผ- า นอย- า งไร โดยผลการ
ดําเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

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

อัตราน้ําสูญเสียสะสม
(ร0อยละ)
แผน
แผน
ค$าจริง
ป?งบฯ
ก.ค. 61
61
29.16 28.93 28.71
29.13 27.84 27.61
22.27 21.61 21.40
36.52 37.01 36.76
29.48 26.04 25.78
29.71 28.99 28.75

น้ําสูบจ$ายสะสมเฉลี่ยต$อวัน
(ล0าน ลบ.ม./วัน)
แผน
แผน
ค$าจริง ก.ค.
ป?งบฯ
61
61
1.316 1.320 1.315
1.266 1.261 1.257
0.961 0.966 0.964
1.283 1.298 1.292
0.632 0.595 0.594
5.459 5.440 5.422

น้ําจําหน$ายสะสมเฉลี่ยต$อวัน
(ล0าน ลบ.ม./วัน)
ค$าจริง

แผน
แผน
ก.ค. 61 ป?งบฯ 61

0.932
0.897
0.747
0.815
0.446
3.837

0.938
0.910
0.757
0.817
0.440
3.863

0.937
0.910
0.758
0.817
0.441
3.863

1.2 ผลการบริหารจัดการแรงดันน้ํา อางอิงจากจุดวัดบนระบบท-อประธาน 28
แห-ง (ค-าเฉลี่ย) ในเดือนกรกฎาคม 2561 อยู-ที่ 8.66 เมตร ค-าใกลเคียงกับเดือนมิถุนายน 2561 ทําให
แรงดันน้ําเฉลี่ยสะสมอยู-ที่ 8.79 เมตร เทียบเกณฑCชี้วัดแลวอยู-ในระดับเกณฑC C
1.3 ตัวชี้วัดเกณฑCป ระเมิน ผลงานผู ว-า การใน 6 เดือ นหลังของปOงบประมาณ
2561 และมีขอเสนอแนะว-า ในการกําหนดเกณฑCประเมินผลฯ สําหรับ 6 เดือนแรกของปOงบประมาณ
2562 ควรพิจารณานําผลความสําเร็จการวางท-อเร-งด-วน 3 เสนทางที่จะปรับปรุงท-อประปาร-วมกับงาน
ปรับปรุงภูมิทัศนCของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพิ่มในเกณฑCประเมินผลฯ ดวย
1.4 ผลการทบทวนการเสนอปรับเกณฑCประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แรงดันน้ํา กปน. โดยมีความเห็นว-า กปน.อาจพิจารณายึดหลักเกณฑCตามเดิมเพื่อใชประเมินในปOงบประมาณ
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2562 ไปก-อน เพื่อรอแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แรงดันน้ําและระบบการสูบจ-ายที่เปQนรูปธรรมแลวเสร็จ ค-อยนํามาประกอบในการพิจารณาทบทวนเกณฑC
ประเมินฯ ที่มีความเหมาะสม
1.5 ผลการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ตามแนวทางการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพงานดานลดน้ํ า
สูญเสียของสํ านักงานประปาสาขาสะสม ณ กรกฎาคม 2561 โดยมีขอเสนอแนะใหระบุสาขาที่ มีผลการ
ดําเนินงานเปQนไปตามเปwาหมายและสาขาที่ยังไม-สามารถดําเนินการไดตามเปwาหมายประกอบการรายงานใน
การประชุมครั้งต-อไป
1.6 ความกาวหนาการจัดจางงานวางท-อใตแนวท-อรอยสายสื่อสารเร-งด-วนจํานวน
3 เสนทาง ร-วมกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศนCของ กทม. จะสามารถจัดจางผูดําเนินงานไดภายในเดือนกันยายน
2561 ทั้งนี้ ขอใหจัดทําแนวทางการควบคุมงานใหเปQนรูปธรรมสอดคลองกับลักษณะงาน
2. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให กปน. พิจารณาดําเนินการ
2.1 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารจั ดการแรงดันน้ํา และกระบวนการ
สูบจ-ายในแต-ละระยะ (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) และใหนําเสนอรายละเอียดภารกิจของแผนระยะสั้น
เช-น การปรับปรุงท-อประธานที่เปQนคอขวด แผนการติดตั้งปSœมทดแทนสถานีสูบจ-ายน้ําที่ถูกถอดออก รวมถึงการ
เพิ่มแรงดันน้ําดวย Mobile Booster Pump และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการประชุมคราวถัดไป
2.2 ใหนํ าเสนอรายละเอี ยดความกาวหนา และวิธี การแกไขปSญ หาท- อประธาน
ขนาด 600 มิลลิเมตร แตกรั่วบริเวณถนนวิภาวดีฯ ในการประชุมคราวถัดไป
2.3 ใหนําเสนอแผนติดตั้งมาตรวัดน้ําหลักระหว-างสาขาเพื่อใหมีการวัดปริมาณน้ํา
ระหว-างพื้นที่สาขาไดสมบูรณC และความกาวหนาการแกปSญหาความไม-เที่ยงตรงของมาตรวัดน้ําหลักระหว-าง
สาขาในการประชุมคราวถัดไป โดยใหอยู-ในความรับผิดชอบของ ชวก.(สจ) ดําเนินการร-วมกับ ชวก.(บร) และ
สํานักงานประปาสาขา
2.4 ใหศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวทางการขอวางท-อจ-ายน้ําในพื้นที่เอกชนใตแนวชายคา
อาคาร เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยอาจเริ่มจากการเขาเจรจาเพื่อขอใชพื้นที่ จนถึงการบังคับใช
พ.ร.บ. การประปานครหลวง มาตรา 38
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
- การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

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 8/2561 เมื่ อ วั น ที่ 10
สิงหาคม 2561 และมีมติในเรื่องต-าง ๆ ดังนี้
1. รับทราบความก0าวหน0าการดําเนินการด0าน Schooling ของสถาบันพัฒนาวิชา
การประปา
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) กปน. ควรทบทวนเปw า หมายและแผนการดํ า เนิ น งานดานออกแบบหลั กสู ต ร
การฝfกอบรมและพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร กปน. เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพของบุคลากร กปน.
โดยเฉพาะการขยายขอบเขตไปยั ง งานดานประปาชุ ม ชน และต- อ ยอดไปสู- ก ารเปQ น หน- ว ยงานรั บ รอง
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(Certification Body) มาตรฐานอาชีพทั้ง 10 อาชีพที่ชัดเจนและสอดรับกับแผนปฏิรูปของรัฐบาล ซึ่งจะส-งผล
ให กปน. เปQนองคCกรที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน ชื่อเสียงและภาพลักษณCที่ดี และมีรายไดเสริมที่ไดจากการ
อบรมและการใหการรับรองฯ รวมทั้งยังเปQนการยกระดับมาตรฐานของประปาชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ขอใหสถาบันพัฒนาวิชาการประปาประสานงานและบูรณาการกับหน-วยงานดาน
ความรับผิดชอบต-อสังคม (CSR) ในการจัดทําแผนงานการใหการรับรองมาตรฐานอาชีพของช-างบริการประปา
ชุมชนของโครงการช-างประปาเพื่อประชาชน เพื่อพัฒนาช-างใหมีมาตรฐานการใหบริการและเปQนตัวแทนใน
การดูแลน้ําสูญเสียใหกับ กปน. ไดอีกทางหนึ่ง
3) กปน. ควรมีการทบทวนการประเมิน (Assessment) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพของ กปน. เทียบกับมาตรฐานอาชีพฯ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทั้ง 10 อาชีพ โดยผูบริหารระดับสูง
หรือผูเชี่ยวชาญดานงานประปาของ กปน. โดยอาจจะเริ่มตนจากการประเมินศักยภาพบุคลากรของ กปน.
เพื่อวิเคราะหCหาช-องว-างของมาตรฐานอาชีพ นําไปกําหนดเปQนมาตรฐานอาชีพของ กปน. หรือมาตรฐานของ
ตําแหน-งงาน และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพของบุคลากรใหเกิดความเชี่ยวชาญ
จนสามารถไดรั บ การรั บรองฯ ทั้ งนี้ เพื่ อเปQ นการรั บรองมาตรฐานของ กปน. ใหเกิ ดการยอมรั บและสามารถ
เปQนหน-วยงานรับรองฯ ต-อไป
2. รับทราบการพัฒนาบุคลากรด0านน้ําสูญเสีย
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ขอใหสถาบันพัฒนาวิชาการประปาและหน-วยงานเจาของกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับการจัดการน้ําสูญเสีย ควรร-วมกันวิเคราะหCจํานวนบุคลากรกลุ-มเปwาหมายและกรอบระยะเวลาในการพัฒนา
ในแต-ละหลักสูตรที่ชัดเจน เพื่อนําไปกําหนดเปQนเปwาหมายในการพัฒนารวมถึงใชในการติดตามและประเมิน
ความพรอมของบุคลากรใหเพียงพอต-อการแกไขปSญหาที่เกิดขึ้นอย-างเปQนรูปธรรม
2) กปน. ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคCของหลักสูตรดานการจัดการน้ําสูญเสียที่
ชัดเจน และประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการฝfกอบรม โดยอาจจะประเมินผลจากการสอบวัดผลระดับ
ความรูที่ไดรับจากการอบรมรอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมที่สอบผ-านเทียบกับจํานวนบุคลากรเปwาหมาย
ของแต-ละหลักสูตร หรือวัดประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน/ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นภายหลังการอบรมไปแลว
ร-วมดวย รวมถึงการนําผลประเมินที่ไดไปวิเคราะหCหาแนวทางปรับปรุงหรือปSจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมต-อไป
3) อย-างไรก็ต ามในการจั ดการปSญหาเรื่องลดน้ํ าสูญเสียขององคC กร นอกจากการ
พั ฒ นาเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพบุ คลากรดานการจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย แลว กปน. ควรพิ จ ารณาแนวทางในการปรั บ
โครงสรางองคCกรแบบ Agenda Based Structure ร-วมดวย
3. แนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย Zero copy และ Citizen Feedback ของ
รัฐบาล
นายนิสิต จันทรCสมวงศC ประธานอนุกรรมการฯ ไดแจงที่ประชุมเพื่อทราบแนวทางการ
ดําเนินงานตามนโยบาย Zero copy และ Citizen Feedback ของรัฐบาล โดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(สพร.) สรุปไดดังนี้
1) นโยบาย Zerocopy กําหนดใหงานบริการประชาชนของส-วนราชการรวมถึง
หน-วยงานภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกการขอเอกสาร 2 ประเภทจากประชาชน ไดแก- สําเนา
ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานใหกับ
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นายกรั ฐ มนตรี ภ ายในวั น ที่ 23 สิงหาคม 2561 และกํา หนดใหทุกหน- วยงานภายใตกระทรวงมหาดไทย
จะตองไม-เรียกรับสําเนาทั้ง 2 ประเภทภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
2) นโยบาย Citizen Feedback เปQน การประเมิ นความพึ งพอใจทางอิเ ล็กทรอนิ กสC
แบบ Real-time ที่ สพร. เปQนผูพัฒนาระบบโดยมีการกําหนดเปwาหมายใหหน-วยงานรัฐวิสาหกิจพิจารณา
เริ่มนําไปใชก-อน
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะให กปน. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของ
งานบริ ก ารใหไม- เ รี ย กรั บ สํ า เนาฯ ใหครบถวนทุ ก หน- ว ยงานและรายงานการดํ า เนิ น งานผ- า นการปS กหมุ ด
ในแอปพลิ เคชั่ นใหกับรั ฐมนตรีว- าการกระทรวงมหาดไทยตามระยะเวลาที่ กําหนด รวมถึงอาจจะขยายผล
การเชื่อมโยงกับระบบคํารองของกรมการปกครองในอนาคตต-อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข0องกับ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ กปน. ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
เรื่อง การแต$งตั้งข0าราชการให0ดํารงตําแหน$งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต-งตั้งขาราชการใหดํารงตําแหน-ง
ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง จํ า นวน 18 ราย ทั้ ง นี้ ให นายนิ สิ ต จั น ทร- ส มวงศ- พนจากตํ า แหน- ง รอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต-งตั้งใหดํารงตําแหน-งอธิบดี (นักบริหาร
ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต-วัน ที่ 1 ตุล าคม 2561 ทั้ง นี้ ตั้งแต-วัน ที่ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา
โปรดกระหม-อมแต-งตั้ง เปQนตนไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 20 การรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บทราบกิ จกรรมของคณะกรรมการ กปน. ใน
ช-วงที่ผ-านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หองปMยราษฎรC นายวัลลภ พริ้งพงษC
ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. ผูบริหารระดับผูช-วยผูว-าการ และเทียบเท-าขึ้นไป เขาร-วมการ
ประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก ารเพื ่อ วิพ ากษCร -า งยุท ธศาสตรCก ารบริห าร กปน. ฉบับ ที ่ 4 (2560-2564)
(ฉบับ ทบทวนครั้ง ที่ 1) กลุ-ม ผู มีส-ว นไดส-ว นเสีย ของ กปน. และในภาคบ-า ยเปQน ผู บริห าร กปน. โดยมี
นายปริญญา ยมะสมิต ผูว-าการ เปQนประธานการประชุมดังกล-าว ทั้งนี้ เพื่อเปQนการรับฟSงขอเสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตรCฯ รวมทั้งนําขอมูลมาปรับปรุงการดําเนินงานกิจการประปาของ กปน.
ใหสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีส-วนไดส-วนเสียทั้งภายนอกและภายในไดอย-าง
สมดุล ทบทวนกลยุทธCใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สู-การพัฒนาอย-างยั่งยืนต-อไป
- เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงคC นายวัลลภ พริ้งพงษC
ประธานกรรมการ กปน. เปQ นประธานเปMดกิ จกรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเจาอยู-หั ว มหาวชิ ราลงกรณ
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ องในโอกาสวั น เฉลิ มพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่ อ
เทิ ดพระเกีย รติและรํ าลึ กในพระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงมี ต-อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึ งความ
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จงรั กภั กดี ที่มีต- อสมเด็ จ พระเจาอยู- หั ว รั ช กาลที่ 10 โดยมี คณะกรรมการ กปน. นายปริ ญ ญา ยมะสมิ ต
ผูว-าการ คณะผูบริหาร พนักงาน และผูปฏิบัติงาน กปน. เขาร-วมกิจกรรมอย-างพรอมเพรียงกัน โดยกิจกรรม
ดั ง กล- า ว ประกอบดวย กิ จ กรรมถวายพระราชกุ ศ ล กิ จ กรรมถวายพระพรชั ย มงคล โครงการ/กิ จ กรรม
เฉลิมพระเกียรติ ไดแก- กิจกรรมการปลูกตนรวงผึ้ง พรรณไมประจําสมเด็จพระเจาอยู-หัว รัชกาลที่ 10 จํานวน
10 ตน บริเวณทางเดินประตู 1 ถึงหนาลานพระบรมราชานุสาวรียC รัชกาลที่ 5 กิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี
ดวยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเปQนพระราชกุศล โดยทําความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณคลองฝSvง
โรงงานผลิตน้ําบางเขน กิจกรรมทําความสะอาด บริเวณดานหนาสถานีสูบน้ําดิบบางซื่อ (ซอยประดู-) เปQนตน
- เมื่อ วัน ที่ 16 สิง หาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเ วณสํา นัก งานใหญ- กปน.
นายนิสิต จันทรCสมวงศC ผูแทนรัฐมนตรีว-าการกระทรวงมหาดไทย นายวัลลภ พริ้งพงษC ประธานกรรมการ กปน.
เปQ นประธานในพิ ธี สงฆC เนื่ องในโอกาสวั นคลายวั นสถาปนา กปน. ครบรอบ 51 ปO "Digital MWA to
Sustainability : กปน. ยุคดิจิทัล สู-โลกแห-งความสุขอย-างยั่งยืน" โดยมี คณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต
ผูว-าการ ผูบริหาร พนักงาน และผูปฏิบัติงาน กปน. เขาร-วม ในการนี้ ผูว-าการ พรอมคณะผูบริหาร ไดให
การตอนรับ ผูมีเ กีย รติจ ากหน-ว ยงานภายนอกที่มาร-ว มแสดงความยิ นดี โดยเปM ดรั บเงิ นสนับสนุน สมทบทุ น
โครงการ "กปน. ปS น รอยยิ้ ม เพื่ อ สั ง คม" ปO ที่ 5 และไดมี ก ารปฏิ ญ าณตนของพนั ก งานใหม- พิ ธี ม อบ
ประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณC พิธีมอบโล-เกียรติคุณแก-ผูประกอบคุณประโยชนCใหแก- กปน.
มอบของที่ ร ะลึ กแก- พ นั กงานที่ ป ฏิ บั ติ งานครบ 25 ปO และมอบรางวั ล สถานประกอบการดี เ ด- น ดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ในการทํางาน อีกดวย
มติที่ประชุม
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