


รายงานการประชุม 
ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 ปีงบประมาณ 2563 

สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กปภ.ข.2 และกปภ.ข.3 
ในระหว่างวันที่  22 - 23 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุม อิงธาร รีสอร์ท ต.หินต้ัง อ.เมือง จ.นครนายก 

------------------------------------------ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายชโยดม  กาญจโนมัย  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)                      ประธาน     
2. นายธนิต  ธนเสนีวัฒน ์  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
3. นายประสิทธ์ิ  เพริดพริ้ง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
4. นายจตุพล  พึ่งยนต ์          ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ 
5. นายไพโรจน์  ภูภาณุสมบูรณ์  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย 
6. นายสาณ  เรืองขจร   ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ 
7. นางจิรนันท์  อินทร์แก้ว  ผู้อำนวยการกองบรหิารทั่วไป 
8. นางทิวาพร  โตสุขโขบญุปัญญา  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน 
9. น.ส.ฐิติพรรณ  พนมไชยสว่าง  ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. นายณัฐพนธ์  ฤกษ์นิยม  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 
11. นายเกียรติศักดิ์  พึ่งสมศักดิ ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโปง่ 
12. นายสุชาติ  สุดเสนาะ   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 
13. นายอธิวิศน์  เกิดภานุพัฒน์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 
14. นายไพฑูรย์  พงศ์รอด  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 
15. นายพิชัย  พันธ์ุอร่าม   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 
16. นายสะอาด  จงด ี   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 
17. นายสมชาย  ช่ืนชม   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 
18. นายชูชาติ  ไม้คง   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบรุี 
19. น.ส.ธิดารัตน์  ศรีบำรงุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 
20. นายกัมพล  มีตา    ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 
21. นายสุภกฤต  โตสุขโขบุญปญัญา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 
22. นางราตรี  อักษรอินทร ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 
23. นายนพฤทธ์ิ  ยศตีนเทียน  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุร ี
24. น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 
25. นายประนต  ศรีสุนทร  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 
26. นางชยาภรณ์  กิตติวงศ์ภักดี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 
27. นายหาญณรงค์  เสือสมิง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุร ี
28. นางรุ่งนภา  หอมสกลุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 
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29. นายไอยเรศ  ชัยกุล     ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบรุ ี
30. นายสุชาติ  พลอยล้วน  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุร ี
31. นายศิริทัย  สวัสดิ์อาร ี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 
32. นายภูทอง  ดวงเลิศ   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 
33. นายรัตนิกร  หน่อแก้ว  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบรุี 
34. น.ส.สิริพร  กิจวิจารณ์  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 
35. นายอุเทน  จันทิน   ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 
36. นายวิรัตน์  จันทรัตทัต  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบรุ ี
37. นายสุรินทร์  สุจินต์ธรรมสาร  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 
38. นายนันทวรรธน์  สุขุมานนท ์  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 
39. นายยุทธนา  ต๊ะปินตา  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบรุ ี
40. นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 
41. นายสุธี  แสงเจือ   ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 
42. นายวิริยะ  เลิศสำราญ  หัวหน้างาน 8งานโครงการก่อสร้าง 2 
43. นายสยามรัฐ  น้อยนาท  รักษาการหัวหน้างานงานโครงการก่อสร้าง 3    
44. นายสุรชัย  เหล่ากรงุเก่า  หัวหน้างาน 8งานประมวลข้อมลู 
45. นางสาวธนวรรณ  สุดยอด  หัวหน้างาน 8 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ 
46. นางสาวหทัยชนก  กัลยาณรุจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 
47. นายคงศักดิ์  ยิ้มกุ่ย   หัวหน้างาน 8 งานธุรการ 
48. นายกล้าหาญ  พิริยานิมิตร  นักบรหิารงานทั่วไป 7 
49. นายเขมณัฎฐ์  หาญณรงค์  นักประชาสัมพันธ์ 4 
50. นายวรพล  ไม้สน   หัวหน้างาน 8งานแผนที่แนวท่อ 
51. นายภักศิริ  ภักดีเสมอ  วิศวกร 7 
52. นางฐิตารีย์  ฐิติรัชต์ธนกุล  นายช่างโยธา 8 
53. นายศักดิ์ชัย  หอมกระแจะ  รักษาการหัวหน้างานงานน้ำสญูเสีย 
54. นายพิเชษฐ์  สุขอุทัย   หัวหน้างาน 8 งานแหล่งน้ำ 
55. นายปกรณ์  บัวทอง   หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ 
56. นายพจน์  สมงาม   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร ์
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการประชุม
ครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ดำเนินการเร่งรัดผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดำเนินงานโดยขอความร่วมมือทุกท่านในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และร่วมแรงร่วมใจในการ
ทำงานเพื่อขับเคลื่อน กปภ.ให้ ผ่านช่วงเวลาน้ีไปได ้

 
 

    
มติท่ีประชุม 
 

  รับทราบ 
 
 
 

วาระที่ 2  ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ( เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน2563 ) 
 
 การเพ่ิมผู้ใช้น้ำเพ่ิมปกติ 

  ภาพรวม กปภ.ข.3 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

  กปภ.สาขาสมุทรสาคร ช้ีแจงว่า ได้มีการจัดทำแผนเชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำในกรณีทีโ่ครงการวางท่อ
ขยายเขตของ กปภ.สาขาดำเนินการแล้วเสรจ็ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์และรบัโอนผู้ใช้น้ำ สามารถเพิม่ผู้ใช้
น้ำให้ไดต้ามเป้าหมายต่อไป 

  กปภ.สาขาเพชรบุรี ช้ีแจงว่า จำนวนผู้ใช้น้ำต่ำกว่าเป้าหมายโดย ผจก.กปภ.สาขา ได้มีการ
จัดทำแผนเร่งรัดการเพิม่ผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป 

  กปภ.สาขาสมทุรสงคราม ช้ีแจงว่า มีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ำผลิตจ่ายไมเ่พียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้น้ำทำให้ขาดความเช่ือมั่นในการเป็นลูกค้าของ กปภ. โดย ผจก.กปภ.สาขา จะดำเนินการหา
แนวทางเชิงรกุเพิม่ผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป 

  กปภ.สาขาปราณบรุี ช้ีแจงว่า การเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากโครงการวาง
ท่อขยายเขตโครงการใหญ่ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จส่งผลทำให้ไม่สามารถเพิม่ผู้ใช้น้ำได้ตามเป้าหมายโดย ผจก.
กปภ.สาขามีแผนดำเนินการ เรง่รัดการรับโอนหมูบ่้าน เพื่อเป็นการเพิ่มผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป 
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  ผอ.กปภ.ข.3 ได้ให้ความคิดเห็นว่าจะดำเนินการประสานงานกับคณะกรรมการฯ เรง่รัดให้ผูร้ับ
จ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ภายในกำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มผู้ใช้น้ำต่อไป 

  กปภ.สาขาอ้อมน้อย ช้ีแจงว่า เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโร
นา (COVID – 19) ซึ่งสง่ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิของประเทศ ทำให้โครงการหมู่บ้านจัดสรรหยุดชะงกัโดย 
ผู้ใช้น้ำส่วนใหญม่าจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดย ผจก. กปภ.สาขามีแผนเชิงรุกโดยเรง่ดำเนินการการรับโอน
ผู้ใช้น้ำจาก อบต.ต่างๆ ทีม่ีปัญหาของระบบประปา 

  กปภ.สาขากาญจนบุรี ช้ีแจงว่า การเพิม่ผู้ใช้น้ำไม่ได้ตามเปา้หมาย เนื่องจากโครงการวางท่อ
โครงการใหญ่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลกระทบในการเพิ่มผู้ใช้น้ำ โดย ผจก.กปภ.สาขามีแผนการดำเนินการโดยจะ
เร่งรัดการเพิ่มผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป 

  กปภ.สาขาอู่ทอง ช้ีแจงว่า ได้มีแผนในการดำเนินการใหผู้้ใช้น้ำได้ตามเป้าหมาย อาทิเช่น  การ
จัดทำโครงการผ่อนชำระค่าติดต้ังให้กบัผู้ใช้น้ำ ของ อปท.โดยขอความร่วมมือใหห้น่วยงานของ อปท.        ช่วย
ประชาสมัพันธ์และประสานงานเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการดา้นการเงิน 

 ปริมาณนำ้จำหนา่ย 

  ภาพรวม กปภ.ข.3 ต่ำกว่าเป้าหมาย เนือ่งจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึง่สง่ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศทัง้ในด้านการเงิน การลงทุน และ
การท่องเที่ยวกิจกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ ชะลอตัวลงทำให้ปริมาณน้ำจำหน่าย เพิ่มข้ึนสำหรบัประเภทที่อยู่
อาศัย 

                    กปภ.สาขาอ้อมน้อย ช้ีแจงว่า ปริมาณน้ำจำหน่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรสัโคโรนา ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนลดปริมาณการผลิต สถานศึกษาปิดทำ
การทำใหป้รมิาณน้ำจำหน่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวดีข้ึน ทำให้สถานศึกษาเปิดทำการ 
และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มเปิดดำเนินการมากขึ้นซึ่งจะสง่ผลใหป้รมิาณน้ำจำหน่ายของ กปภ.สาขา
สามารถดีข้ึนเป็นลำดับต่อไป 

  กปภ.สาขาสมทุรสงคราม ช้ีแจงว่า ปริมาณน้ำจำหน่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยลงโดย               ผจก.
กปภ.สาขามีแผนดำเนินการเพิ่มปรมิาณน้ำจำหน่าย โดยเน้นจำหน่ายน้ำใหก้ับโรงงานอุตสาหกรรม (บริษัท 
เอเชียติก) 

  กปภ.สาขาบางสะพาน ช้ีแจงว่า ได้รับผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง มผีลทำใหป้ริมาณ
น้ำผลิตจ่ายมีปริมาณน้อย มีแผนการจ่ายน้ำเป็นเวลา ส่งผลให้ปริมาณน้ำจำหน่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย       ผจก.
กปภ.สาขาได้มีแผนการเพิม่ปริมาณน้ำจำหน่ายโดยมุ่งเน้นอตุสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ เพื่อให้
ได้ปริมาณน้ำจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป 
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  กปภ.สาขาอู่ทอง ช้ีแจงว่า ปริมาณน้ำจำหน่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากแรงดันน้ำไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ใช้น้ำ ผจก.กปภ.สาขาได้มีแผนการจัดการโดย ปรับแรงดันน้ำให้เหมาะสมกบั
ความต้องการของผู้ใช้น้ำพร้อมทัง้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 0 ลบ.ม. เพื่อเป็นการเพิม่ปริมาณน้ำจำหน่ายให้ได้ตาม
เป้าหมายต่อไป 

  กปภ.สาขาปากท่อ ช้ีแจงว่า ปริมาณน้ำจำหน่ายไม่ได้ตามเป้าหมายซึ่งพื้นที่การให้บริการของ 
กปภ.สาขามีปริมาณน้ำไม่เพียงพอให้บริการสาเหตุมาจากการบรหิารจัดการแรงดันน้ำมปีัญหาสง่ผลใหผู้้ใช้น้ำมี
การร้องเรียนน้ำไม่ไหลในบางพื้นที ่

  ประธาน ให้ความเห็นว่า กปภ.สาขาได้รับงบประมาณในการวางท่อเพื่อส่งน้ำให้กบัผู้ใช้น้ำ เพื่อ
ลดข้อร้องเรียน ดงันั้น ผจก.กปภ.สาขา จะต้องดำเนินการช้ีแจงให้กบัผู้ใช้น้ำที่ร้องเรียนให้ทราบในรายละเอียด
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. 

 อัตราน้ำสูญเสยี 

  ภาพรวมของ กปภ.ข.3 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

  ผอ.กปภ.ข.3 ได้มอบหมายให้ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.3 ให้การสนบัสนุนในด้านต่างๆ 
พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรวัดน้ำหลกัเพือ่ลดปริมาณน้ำสูญเสยีต่อไป พร้อมทั้งให้ ผจก.กปภ.สาขาตรวจสอบระบบ
การใช้งานบริหารจัดการน้ำสญูเสีย กปภ.(DMAMA) เพือ่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการลดน้ำ
สูญเสียทีเ่กิดข้ึนในพื้นที่ต่อไป 

  ประธาน ได้ให้ความเห็นว่า กปภ.สาขาสามพราน, สมุทรสาคร, อ้อมน้อย, นครปฐม และ 
เพชรบรุี ทีจ่ะมกีารจ้างบริษัทเพื่อบรหิารจัดการลดน้ำสญูเสีย นั้น กปภ.สาขาจะต้องดำเนินการลดน้ำสูญเสีย
ด้วย กปภ.สาขาเอง โดยให้กองระบบจำหน่ายจะดำเนนิการของบประมาณโครงการลดน้ำสูญเสียถึงเดือน
กันยายน 2563ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2564 

 กำไรจากการดำเนินงาน 

  ภาพรวม กปภ.ข.3 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

  กปภ.สาขาสมุทรสาคร ช้ีแจงว่า รายได้จากการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการ
รับซือ้น้ำจากบริษัทฯ ทีม่ีราคาต้นทุนสูงจำหน่ายในราคาต่ำกว่าต้นทุนมีผลทำใหม้ีการขาดทนุ 

  ประธาน ให้ความเห็นว่า ควรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการรบัซื้อน้ำเอกชนร่วมลงทุน 
เพื่อเป็นการควบคุมราคารบัซื้อน้ำ และต่อรองราคาค่าน้ำซื้อกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 

  กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ช้ีแจงว่า เนือ่งจากมีค่าซื้อน้ำเอกชนของบริษัท เอก็คอมฯ          ใน
จำนวนที่เพิม่ขึ้น มีค่าไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนในการผลิตน้ำ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่อเป็นจำนวนมากทำใหก้ำไรจาก
การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 

  กปภ.สาขาอ้อมน้อย ช้ีแจงว่า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID – 19) ทำใหร้ายได้จากการจำหน่ายน้ำลดลง 
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  กปภ.สาขาปากท่อ ช้ีแจงว่า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจากการเรียกเก็บค่าน้ำชลประทานย้อนหลงั 
เป็นจำนวนเงินทีสู่งมากมผีลทำให้กำไรจากการดำเนินงานไม่ได้เป้าหมาย 

  กปภ.สาขากาญจนบุรี ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างขยายประปาโครงการใหญ่       ที่
ทำให้ระบบผลิตต้องใช้ปั๊มผลิตน้ำตลอด 24 ช่ัวโมง มีผลทำให้ค่าไฟฟ้าสูง โดย ผจก.กปภ.สาขาจะควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้าใหป้ระหยัดและเหมาะสมทีสุ่ด เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

  จากสถานการณ์แพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID – 19) ทำให้รัฐบาลโดย
กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ กปภ.มมีาตรการใหค้วามช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนารวม 5 มาตรการ เช่น การลดค่าน้ำประปา ทำใหร้ายได้ค่าน้ำของ กปภ.ลดลง 

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มเฝ้าระวังสถานการณ์รวมทัง้เรง่รัดผลการดำเนินงาน 
และปรับปรงุกระบวนการทำงานตามแนวทางการดำเนินงาน จึงขอให้ผูจ้ัดการ กปภ.สาขาร่วมกันกำกบัดูแล
อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายในด้านการประหยัดไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาควบคู่กับการลดน้ำสูญเสีย 
จะเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึง่ พร้อมทั้งปรบักลยุทธ์ในการบรหิารจัดการด้านต่างๆ 

 

 วาระที่ 3 ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนนิงานของ กปภ. ปี 2563 

  กปภ.ได้ลงนามบันทกึข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานปี 2563 กับกระทรวงการคลัง  โดย
ให้ กปภ.สาขามสี่วนรวมในการผลักดันผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามทีก่ระทรวงการคลงั
กำหนดตัวช้ีวัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ.ปี 2563 จำนวน 18 ตัวช้ีวัด
ประกอบด้วย 3 ด้าน 

- ด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ น้ำหนักรอ้ยละ 14 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
- ด้านผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ น้ำหนกัร้อยละ 46 จำนวน 14 ตัวช้ีวัด 
- ด้าน Core Business Enablers น้ำหนกัร้อยละ 40 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

                                                                                                                    

  โดย กปภ.จะตอ้งขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล        การ
ดำเนินงานของ กปภ.ปี 2563 เพื่อให้คะแนนในภาพรวมอยา่งน้อย 4.0000 แต่สรุปผลการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด
ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กปภ.ป ี 2563 จำนวน 17 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัด Core 
Business Enablersประมาณการผลการดำเนินงานปี 2563 ระดับคะแนนองค์กร เท่ากบั 3.5153 ดังนั้นต้อง
เร่งรัดตัวช้ีวัดที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คา่ระดับเกณฑ์ 5 จำนวน 11 ตัวช้ีวัด และ Core 
Business Enablers 1 ตัวช้ีวัด โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มเฝ้าระวัง เรง่รัดผลการดำเนินงาน และ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มปรบัปรุงกระบวนการทำงาน 
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 กลุ่มเฝา้ระวัง เร่งรัดผลการดำเนินงาน 
  - ผลสมัฤทธ์ิโครงการลงทุนเพื่อปรบัปรุงอัตราน้ำสญูเสียปี 2563 แนวทางการดำเนินการโดย
เพิ่มเตมิแผนปรบัปรุงเส้นท่อเพือ่ลดอัตราน้ำสญูเสีย ปี 2563 จากโครงการปรบัปรุงเส้นท่อทกุแหล่งเงิน และ
โครงการระยะยาวที่มีการปรับปรงุเส้นท่อที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 พร้อมทั้งเร่งรัดโครงการปรับปรงุ
เส้นทอ่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 
  - ความสำเร็จของความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจด่าน
ชายแดนและภาคตะวันออก 
  - กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) โดยมีแนวทางการดำเนนิการเพิม่มาตรการควบคุมค่า   ใช้
จ่าย 
  - คุณภาพน้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์ด้านเคมี โดยให้ กปภ.สาขาที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ให้รายงานสภาพปญัหาและสาเหตุ พร้อมแนวทางแก้ไข ส่งให้ กคน. 
  - ระดับความพึงพอใจลกูค้าต่อประสทิธิภาพในกระบวนการให้บรกิาร กปภ. 
  - จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่ม แนวทางในการดำเนนิการโดยเร่งรัดการติดตั้งประปาให้กบัผู้ใช้น้ำราย
ใหม่ที่มายื่นคำขอ 
  - Core Business Enablers 

 
 กลุ่มปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
  - อัตราน้ำสูญเสีย กปภ.สาขา 212 สาขา โดยเร่งดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย 4 กิจกรรม 
ได้แก่การจัดการแรงดัน การซอ่มทอ่ การควบคุมน้ำสูญเสียเชิงรุก และการบรหิารจัดการทรัพย์สิน และทอ่อัตรา
น้ำสูญเสีย กปภ.สาขา ขนาดใหญ่ (22 สาขา) โดยเร่งรัดการดำเนินการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย 12 
โครงการ พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานของ 2 สัญญาจ้างฯ ให้ลดน้ำสญูเสียเป็นไปตามสัญญา 
  - ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency:EE) (Factor) โดยการบรหิารจัดการลดน้ำ
สูญเสียของ กปภ. และดำเนินการตามแผนปรับปรงุค่าประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กปภ. ป ี2563 
  - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายทีเ่กิดข้ึนจริงในช่วงปี 
  - ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน โครงการกอ่สร้างที่ได้อนุมัตจิัดสรรเงินอุดหนุน 
ให้หน่วยงานทีร่ับผิดชอบเร่งจัดซื้อจัดจ้างและสำหรับโครงการก่อสร้างที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานอื่นในการ
เข้าพื้นที่ดำเนินการใหห้น่วยที่รบัผิดชอบประสานงานอย่างตอ่เนื่อง 
  ประธาน ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบัน กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.3 มีการรับ – ส่ง น้ำระหว่าง 
กปภ.สาขาซึง่ได้แก่กปภ.สาขาสมทุรสาคร, อ้อมนอ้ย, สามพราน, ราชบุรี, สมุทรสงคราม และกปภ.สาขาปากท่อ 
ดังนั้น ควรมีการแต่งตัง้คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบรบั – ส่งน้ำ ระหว่างสาขา เพือ่บริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อ กปภ. 

  การเฝ้าระวังสถานการณ์และแก้ไขปญัหาอทุกภัยทีจ่ะเกิดข้ึน โดยให้กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ำของบประมาณในการระบายน้ำ พร่องน้ำ หรือขุดลอกคูคลองในพื้นทีเ่สี่ยงประสบปัญหา
อุทกภัย โดยเฉพาะในเขตเมือง หากเกิดกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากหรือน้ำป่าไหลหลาก เพื่อให้การผลิตน้ำจ่าย
น้ำไปยังผู้ใช้น้ำให้ได้รบับริการอย่างต่อเนื่อง 
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  ในส่วนของกองระบบจำหน่าย ให้ดำเนินการของบประมาณในการดำเนินกิจกรรมลดน้ำ
สูญเสีย ได้แก่การซ่อมท่อ การควบคุมน้ำสญูเสียเชิงรุก การบริหารจัดการทรัพย์สินและทอ่ การจัดการแรงดัน  
เพื่อสร้างความพงึพอใจใหก้ับผู้ใช้น้ำ ลดข้อร้องเรียนต่างๆ 

  ผอ.กปภ.ข.3 ขอความร่วมมือ กปภ.สาขาใหม้ีความระมัดระวังดูแลทรัพย์สินของ กปภ. อาทิ
เช่น ท่อประปา ในกรณีที่มีการก่อสร้างทาง ของกรมทางหลวง ในบริเวณพื้นทีร่ับผิดชอบของ กปภ.สาขาใดน้ัน
เห็นควรให้ ผจก.กปภ.สาขา จัดสง่ ช่างโยธาไปตรวจสอบแนวการวางท่อกบัหน่วยงานของแขวงทางหลวงเพื่อ
ป้องกันการทำท่อประปาแตก นอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ทรัพยส์ินของ กปภ. แล้วยังสง่ผลกระทบต่อ   
ผู้ใช้น้ำไม่มีน้ำใช้ ทำให้เกิดการร้องเรียน 

  ดังนั้นขอความร่วมมือ กปภ.สาขาดำเนินการเฝ้าระวัง เรง่รดัผลการดำเนินงาน และปรบัปรุง
กระบวนการทำงานตามแนวทางข้างต้น เพื่อให้ กปภ. มีคะแนนผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง          ปี 
2563 ให้ได้คะแนนเฉลี่ยดีข้ีนอย่างน้อย 4.000 
                                                                                                                        

 วาระที่ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการลดนำ้สูญเสีย 

  การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ควรเร่งรัดหาแนวทาง วิธีการควบคุม รวมทั้งลดอัตราน้ำ
สูญเสียอย่างเป็นรปูธรรม โดยสำรวจหาท่อแตกรั่ว การปรับแรงดัน และการใช้เทคโนโลยี DMA ในการเฝ้าระวัง
การจ่ายน้ำแบบ Real Time หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการบรหิารจัดการน้ำสูญเสีย 
DMAMA.CO.TH ซึง่จะมสี่วนช่วยในการบรหิารจัดการลดน้ำสูญเสียของ กปภ.สาขาโดยให้ ผจก.กปภ.สาขา 
วิเคราะหจ์ากรายงานของโปรแกรมแล้วนำผลลัพธ์ทีเ่กิดข้ึนดำเนินการบรหิารจัดการของแต่ละสถานการณ์  โดย 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ กองระบบจำหน่าย ดำเนินการปรับปรงุระบบการใช้งาน DMA ของแต่ กปภ.
สาขาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งวิธีการใช้ประโยชน์จากการบรหิารจัดการน้ำสูญเสีย DMAMA.CO.TH 

 การพัฒนาระบบสนับสนุนการลดน้ำสูญเสีย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

  - สามารถทำงานผ่าน Smart Phone ได้ทุกที่ ทุกเวลา อำนวยความสะดวกแก่ผู้รบัผิดชอบ 
  - ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน 
  - สามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน (DMAMA) มาใช้ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 
   - บันทึกข้อมลูของสาเหตุแต่ละ DMA และสามารถมองเห็นภาพรวมของ DMA ได้อย่างรวดเร็ว 
  - สามารถวิเคราะห์และสนับสนุนการลดน้ำสูญเสียได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ปัจจุบันมีความต้องการนำระบบ (DMAMA) ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ, สุ่มตรวจมาตร (กปภ.ข.9) และ
ระบบบันทกึสาเหตปุรมิาณน้ำสูญเสีย (กปภ.ข.3) ไปใช้งานกับ 5 สาขา อย่างจริงจัง ซึ่งได้แก่               กปภ.ข.
2กปภ.สาขาหนองแค, สีค้ิว กปภ.ข.3 กปภ.สาขาอ้อมน้อย, กปภ.สาขาสามพราน และกปภ.ข.9 กปภ.สาขา
ลำปาง ซึง่ทาง กปภ.ข จะจัดเตรียมข้อมลู GIS และ กทป. จะปรบัระบบ (DMAMA) ให้มฟีังก์ช่ันรองรับต่อไป 
 
                                                                                                                     /กระบวน... 
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 กระบวนการทำงานของระบบ 

  - เวลา 8.00 น. ดึงข้อมูลรายวันจากระบบ DMAMA ของทุก กปภ.สาขามาเกบ็ไว้ที่ Sever 
ของ กปภ.ข 
  - เวลา 8.10 น. ระบบ Line แจง้เตือนให้สาขาบันทึกสาเหตุ 
  - เวลา8.00 น. – 12.00 น. กปภ.สาขาดำเนินการบันทึกข้อมูลสาเหตุจาก Link ที่แจง้ผ่าน 
Line 
  - เวลา 8.00 น. – 12.00 น. กปภ.สาขากดส่งข้อมูล ระบบแจ้งผลการบันทึกสาเหตุผ่าน Line 
ให้กับผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
  - เวลา 12.00 น. ระบบ Line แจง้เตือน โดยระบบจะแจ้งเตอืนสรุปสาขาที่ยังไม่ได้บันทึก
ข้อมูล 
 กปภ.สาขาสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการเข้าสูร่ะบบได้ทีก่องเทคโนโลยีสารสนเทศURL          การ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 http://110.76.155.50/pwa_dma_list.php 
 
 วาระที่ 4 วาระอ่ืนๆ 

  4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย  โดย
มอบหมายให้ กองระบบจำหน่ายดำเนินการติดตามงบประมาณปรบัปรุงเส้นทอ่พรอ้มทัง้ดำเนินการจัดทำแบบ
การก่อสร้างเพือ่เตรียมความพรอ้ม หลังจากได้รับงบประมาณ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดหาผูร้ับจ้างให้ทันภายใน
กำหนดต่อไป 

  4.2 กปภ.ได้มมีาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ประกอบด้วย การลดค่าน้ำประปาอัตราร้อยละ 3 ใหก้ับผู้ใช้น้ำทุกประเภทซึ่ง
ส่งผลให้รายได้ค่าน้ำลดลง โดยมอบหมายให้ กองเทคโนโลยีสารสนเทศและกองบญัชีและการเงิน ดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลในการตรวจสอบรายได้ค่าน้ำทีล่ดลงไป จากมาตรการดงักล่าว และให้กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ำดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ใช้งบประมาณทำ
การ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายการวางท่อเพิ่มเพื่อใช้สูบน้ำจากแหลง่น้ำสำรองไปผลิตน้ำจำหน่าย และค่าไฟฟ้าทีเ่พิ่มข้ึน 
จากสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สาเหตทุี่เกิดข้ึน พร้อมทั้งเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ 
และใช้ในควบคุมงบประมาณต่อไป 

  4.3 การติดตามหนี้ค้างชำระ ซึ่ง กปภ.ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งไม่มี
การเรียกเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำแล้ว ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำไม่ชำระหนี้ค่าน้ำ กปภ.สาขา ไม่มีเงินสำหรับนำมาหัก
กลบลบหนี้ได้ ดังนั้น กปภ.สาขาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ กปภ. อย่างเคร่งครัด 

  4.๔ การจัดการข้อร้องเรียน ของ กปภ.สาขา ในระบบปิด SLA อย่างรวดเร็ว โดย กปภ.สาขา
ในสังกัด กปภ.ข.3 ได้ดำเนินการรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้ตามลำดับที่ดีข้ึน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ 
กปภ.สาขาดำเนินการตอบข้อร้องเรียนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ ้นต่อไป พร้อมทั ้งปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการร้องเรียนให้ดีข้ึน 

                                                                                                                                                /4.5ผู้อำนวยการการประปา
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                  4.๕  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ไดแ้จ้งนโยบายการบริหารงานเจตจำนงสจุรติ
ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ดังนี้ 1.นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อเพิ่มรายได้และลด
ต้นทุนการผลิต ได้แก่ กำกับดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์
สูงสุด, การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมการผลิตและจ่ายนํ้าให้เหมาะสม, การพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
สร้างฐานข้อมูล(Big data) เชื่อมโยงข้อมูลระบบการให้บริการลูกค้าและGPS, การพัฒนาหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนรูและพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองนโยบายองค์กรดิจิทัล PWA ๔.๐ ๑.๕ เพิ่มรายได้จากการขยาย
พื้นที่การให้บริการ การสร้างบรกิารใหม่ๆ การสร้างความมั่นใจใหลู้กค้า การตลาด และการประขาสัมพนัธ์, การ
ลดต้นทุนการผลิต การนำเทคโนโลยีการควบคุมค่ากระแสไฟฟ้ามาใช้เช่น ใช้เครื่องสูบนํ้าแบบ VSD(Variable 

speed drive) การลดค่าใช่จ่ายด้านบุคลากรโดยการนำระบบ PLC หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ  
๒.การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมุ่ง
ผลประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ, มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดขอบ โดยมุ่งความสำเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล, การปฏิบัติต่อลูกค้า / ผู้มีส่วนได้เสียอยา่งซื่อสัตย์สุจิต, การส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้, การส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและพนักงาน เพื่อตอบสนองตอ่การ
แช่งขันทางธุรกิจ, การยึดมาตรฐานจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพในการปฏิบัติงาน, การสนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้
เกิดการสร้างเครือข่ายและการบูรณาการในการทำงาน, 3.การต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น ได้แก่ การเป็น
หน่วยงานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอรัปช่ัน, ไม่ยอมรับ ไม่ส่งเสริม ไม่มีส่วนร่วม กับการกระทำใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้อง, ยึดถือประโยขน์ขององค์กรและของรัฐเหนือสิ่งอื่นใด,การไม่ละเลย
เพิกเฉย เมื่อเห็นการกระทำที่มีเจตนาก่อให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ัน เป็นต้น 
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