สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 6/๒๕๕6
ดวยเมื่อวันศุกรที่ 14 มิถุนายน ๒๕๕6 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํานั กงานใหญ- การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุ มครั้ งที่ 6/๒๕๕6 สรุ ปผลการ
ประชุมไดดังนี้
เรื่องที่ 1

ขออนุมัติน#อมเกล#าน#อมกระหม$อมถวายงานปรับปรุงระบบประปาและงานอื่นที่เกี่ยวข#อง
ภายในพื้นที่วังศุโขทัย

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัตินอมเกลานอมกระหม-อมถวายงาน
ปรับปรุงระบบประปาและงานอื่ นที่เ กี่ยวของ ภายในพื้นที่ วังศุ โขทั ย โดยหน-วยงานกองกิจการในพระองค
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดมอบหมายให กปน. ดําเนินงาน ดังนี้
1. งานวางท-อประปาขนาด ∅ 20 มม. – 150 มม. งานติดตั้งประตูน้ํา งานติดตั้งวาลว
ระบายอากาศ งานตัดบรรจบท-อประปาเดิม งานติดตั้งมิเตอรน้ําพรอมบ-อคอนกรีต งานวางท-อประปาชั่วคราว
งานซ-อมพื้นผิว และงานประปาอื่นที่เกี่ยวของ บริเวณโดยรอบวังศุโขทัย
2. งานก- อสรางระบบปDE มควบคุ มแรงดั น และระบบไฟฟG า ประกอบดวย งานติ ดตั้ ง ชุ ดปDE ม
เพิ่มความดันและระบบท-อทางดูด-ทางส-ง สําหรับชุดปDEม VVIP พระตําหนักสิรินภาลัย งานติดตั้งประตูน้ําไฟฟGา
งานไฟฟGาสําหรับควบคุมประตูน้ําไฟฟGา งานติดตั้งตูควบคุมปDEม งานเดินสายไฟฟGา และงานไฟฟGาอื่นที่เกี่ยวของ
บริเวณสระพระจันทร และพระตําหนักสิรินภาลัย
3. งานระบบรดน้ําตนไม ประกอบดวย งานติดตั้งหัวน้ําหยด หัวพ-นหมอก พรอมเครื่องตั้งเวลา
รดน้ําอัตโนมัติ งานติดตั้งหัวสปริงเกลอรรดน้ําตนไมพรอมงานวางท-อสปริงเกลอร ขนาด ∅ 3/4 นิ้ว – 2 นิ้ว
และงานอื่นที่เกี่ยวของ บริเวณศาลามิตราภิรมยและพื้นที่โดยรอบ
ทั้งนี้ ประมาณการค-าใชจ-ายเบื้องตนรวมเปMนเงินทั้งสิ้น 3.5 ลานบาท
โดย กปน. ไดมอบหมายใหบริษัท คงสงวน เอ็นจิเนียริ่ง (1993) จํากัด ดําเนินการ เนื่องจาก
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงในการทํางาน มีผลงานเปMนที่ยอมรับสําหรับงานก-อสรางภายในเขต
พระราชฐานในส-วนที่ กปน. รับผิดชอบ
มติที่ประชุม

1. อนุมัตินอมเกลานอมกระหม-อมถวายงานปรับปรุงระบบประปาและงานอื่นที่เกี่ยวของ ภายใน
พื้นที่วังศุโขทัย
2. อนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานก-อสรางโครงการปรับปรุงระบบประปาและงานอื่นที่
เกี่ยวของ ภายในพื้นที่วังศุโขทัย เปMนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3.5 ลานบาท (สามลานหาแสน
บาทถวน)

เรื่องที่ 2

ขออนุมัติทูลเกล#าทูลกระหม$อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กําหนดเสด็จพระราชดําเนินมาทรง
เปM น องคประธานเปS ดโครงการพิ พิธภั ณฑแห- งการเรี ย นรูการประปาไทย และทอดพระเนตรนิ ทรรศการฯ
ณ โรงงานผลิตน้ําสามเสน ถนนพระรามที่ 6 ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556
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กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติทูลเกลาทูลกระหม-อม ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 2,000,000.- บาท (สอง
ลานบาทถวน)
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ 3

พิจารณาให#ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามข#อสังเกตของคณะกรรมการ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ป7 งบประมาณ 2555 หั ว ข# อ บทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
การดําเนินงานตามขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปWงบประมาณ 2555
หัวขอบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่

รายงานการตรวจเยี่ยมหน$วยงานของคณะกรรม กปน ประจําเดือนมิถุนายน 2556
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กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ําบางเขน
ของคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมว-า
กปน. ควรศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของน้ํ า ดิ บ ในอนาคตที่ จ ะนํ า มาใชใน
กระบวนการผลิตน้ําประปา เพื่อใหมีน้ําดิบที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอต-อการผลิตน้ําประปาไดอย-าง
ยั่งยืน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่

การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การทบทวนยุ ท ธศาสตร= ก ารบริ ห าร กปน. ฉบั บ ที่ 3
(2555 – 2559) และแผนปฏิบัติงาน ป7งบประมาณ 2557” ของคณะกรรมการ กปน.
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ตามที่ กปน. ไดจัดทํายุทธศาสตรการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555 – 2559) เพื่อใชเปMน
กรอบแนวทางการดําเนินงาน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 และในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติงานในแต-ละปW จะตอง
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปWล-วงหนา พรอมการขอตั้งงบประมาณ และจะตองมีการทบทวนยุทธศาสตรฯ
พรอมแผนปฏิบัติงาน ในแต-ละปWงบประมาณก-อนที่จะนํามาปฏิบัติงานจริง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปDจ จุบั น และแนวโนมการเปลี่ย นแปลงในอนาคต ซึ่ งอาจจะส- งผลต-อการบรรลุเ ปGา หมายตามที่ กํา หนดไว
ประกอบกับเกณฑระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ใหความสําคัญกับบทบาทผูนําระดับสูงที่จะตองมี
ส-วนร-วมในการชี้นําและทําใหองคกรยั่งยืน โดยการใหขอเสนอแนะอันจะเปMนประโยชนต-อองคกร ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนแสดงความรับผิดชอบต-อประเทศชาติและสังคม รวมทั้งสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ นั้น
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบการจั ด สั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การ “การ
ทบทวนยุทธศาสตรการบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (2555 – 2559) และแผนปฏิบัติงาน ปWงบประมาณ 2557
ของคณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูบริหารระดับสูง ในวันจันทรที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา
13.30 น. – 15.30 น.
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เรื่องที่

6

ขออนุมัติจ#างงานรื้อย#ายท$อประปาเดิมและวางท$อประปาใหม$ทดแทน พร#อมโครงการ
ก$ อสร# า งขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3116 สั ญญา PITSP-801 โดยวิ ธี พิเ ศษกั บ
ผู#รับจ#างของ อบจ.สมุทรปราการ

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหว-าจาง บริษัท กรีนไลท อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด เปMนผูรับจางงานรื้อยายท-อประปาเดิม ขนาด ∅ 800 มม. และวางท-อประปาใหม-ทดแทน
ขนาด ∅ 1,000 มม. พรอมโครงการก-อสรางขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3116 (สายบางปS`ง-แพรกษา)
ช-วง กม.4+495 ถึง กม.9+600 (ฝDcงทิศใต) ขององคการบริหารส-วนจังหวัดสมุทรปราการ สัญญา PITSP-801
วงเงินค-างานตามสัญญา 164,110,000.- บาท (หนึ่งรอยหกสิบสี่ลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) (ไม-รวม
ภาษีมูลค-าเพิ่ม) โดยใชจ-ายเงินของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 ระยะเวลาทํางานตาม
สัญญา 750 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กปน. ใหเริ่มทํางาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจางไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว-า การดําเนินงานในเรื่องนี้
สามารถกระทําได ซึ่งเปMนไปตามขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 127 ว-าดวย การพัสดุ พ.ศ. 2549 (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 100 ครั้งที่ 2) ขอ 19(3) เปMนงานที่ตองกระทําโดยเร-งด-วน หากล-าชาอาจเสียหายแก- กปน. และ
ขอ 19(4) เปMนงานที่จําเปMนตองกระทําร-วมกับส-วนราชการ และตองเปMนผูรับจางรายเดียวกัน
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข#องกับ กปน.
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ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 ใหส-วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของหรืออาจมีผลต-อการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเปMนปDจจุบัน เพื่อแจงใหที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใชเปMน
ขอมูลตัดสินใจเรื่องต-างๆ นั้น
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ดังนี้
- เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
- กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปW 2556
- เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
1. รายงานผลการเบิกจ-ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปW 2556 ไตรมาส 2 (มกราคม –
มีนาคม 2556)
2. การแต-งตั้งขาราชการใหดํารงตําแหน-งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่

แนวทางการจัดทําธุรกิจเสริม
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ดวย นายสมัย อนุ วัตรเกษม รองผู วาการ (ผลิ ตและสงน้ํา) รักษาการในตํา แหนงผูวาการ
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทําธุรกิจเสริม เนื่องจากในป+จจุบันน้ํ า
เป-นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป-นอยางยิ่งตอประชาชน โดยเฉพาะการผลิตและใหบริการน้ําประปา รวมถึง
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ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับน้ําประปา ซึ่งจะเป-นชองทางที่ทําให กปน. มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจเสริมเพื่อสราง
รายไดใหแก กปน. ไดเป-นอยางดี อีกทั้ง กปน. เป-นหนวยงานที่มีศักยภาพทั้งดานเทคโนโลยีและบุคลากร
ในการใหบริการน้ําประปา แตเนื่องจากแนวทางในการจัดทําธุรกิจเสริมของ กปน. ยังไมมีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่ง
คณะผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของไดประชุมหารือแลวเห็นวา กปน. ควรจะพิจารณาจัดตั้งหนวยงานอิสระ
ที่ ไมไดอยู ภายใตกฎ ระเบี ย บ ขอบั งคั บ ของ กปน. หรื อจั ด ตั้ งบริ ษัท ลู ก ที่ ส ามารถจะปรั บ ปรุ ง และจั ด ทํ า
ขอบังคับของตนเองเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจและสามารถที่จะแขงขันกับธุรกิจที่ดําเนินการ
เชนเดียวกันได ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการ กปน. พิจารณากําหนดแนวทางการจัดทําธุรกิจเสริม
ที่ชัดเจนและเป-นไปในทิศทางเดียวกัน
ในการพิจารณารายละเอียด ที่ประชุมคณะกรรมการ กปน. ไดอภิปรายอยางกวางขวาง แลวมี
ความเห็นวา กปน. มีการศึกษา พรอมทั้งเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการจัดตั้งหนวยงานที่จะมาดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับน้ําประปา ทั้งในรูปของการจัดตั้งเป-น SDU BU และบริษัทลูก แลวเห็นวา แนวทางที่จะสามารถ
ทําให กปน. ดําเนินธุรกิจเสริมอยางคลองตัวและแขงขันกับเอกชนได ควรเป-นการจัดตั้งบริษัทลูก พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา กปน. ควรพิจารณาจัดกลุมประเภทกิจกรรมที่สามารถนํามาเป-นธุรกิจเสริม อาทิเชน
การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดและผลิตภัณฑ@ที่เกี่ยวเนื่อง การรับจัดทําแผนแมบทในการใหบริการน้ําประปาทั้งใน
และตางประเทศ และการใหบริการหลังมาตรวัดน้ํา เป-นตน นอกจากนี้ กปน. ควรสื่อสารประชาสัมพันธ@ทํา
ความเขาใจกับพนักงานทั่วไปถึงวัตถุประสงค@และเปAาหมายของการจัดตั้งบริษัทลูกดวย
มติที่ประชุม

ให กปน. ดําเนินการจัดตั้งบริษัทลูกในการดําเนินธุรกิจเสริมเพื่อหารายได โดยให กปน. ไป
พิจารณากิจกรรมที่จะดําเนินการตอไป

